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َمقدمة
 

.َاػػتبَلعػػضَأكراؽَمسػػاَكتبتػػقَعمػػىَمػػدىَزمشػػي َيقػػاربَاألربعػػةَعقػػؾد َانرػػرم َمػػؽَالعسػػر
كمؾاقػػعََمجػػبلتَعمسيػػةَكَصػػحفَنذػػرتقَفػػيَ َكبعزػهاعمسيػػةَقدمتػػقَفػػيَنػػدكاتَكمػػؤتسراتلعزػهاَ
 َالتػػيَقَلػػؤلكراؽ ػزأيؽ:َالجػػزءَاألكؿ َخررػػتَكتػػاب َمكػػؾفَمػػؽَكقػػدَرأيػػ َنذػػرااَفػيَ.إلكتركنيػة

كالجػزءَالثػانيَخررػتقَلمسقػاالتََ ندػبياًََمسقػاالتَالظؾ مػةكلَقدمتهاَفيَنػدكاتَكمػؤتسراتَعمسيػة 
َإالَفػيَيَالكتػابعمػىَ ػزأَمعيػارَطػؾؿَالسقػاؿَكقرػرب َفػيَتؾز ػعَالسقػاالتَكلؼَأتجػاكز.َالقريرة

رغػؼََأكَذاؾ َ بمػؽَالكتػاَالجػزءَاػتاَفػيَ إدرا ػقَاقتزػ َفيهػاَطبيعػةَالسؾضػؾعَحاالتَمحػدكدة 
قبػػلَأفََ ؾقهاَلمقػػارَئكإذاَكػػافَلػػيَمػػؽَمبلحغػػات َقػػدَيحدػػؽَبػػيَأفَأسػػَ.الشدػػبيَأكَقرػػربَطؾلػػق

َأك زااَلاآلتي:َبسحتؾاب َكَلذكمقَ َفإنهاَمبلحغاتَتتعمقالكتابَاتاَالجزءَمؽَكراؽأَيباشرَتقميب

َ:َ َكمشهاأبرزَاسؾمشاَالؾطشيةَتبلمسَتبَاألكراؽَمؾضؾعات تتزسؽَاَََ.1
الذػػؤكفَالعامػػة1ََدارةَالعامػػة:َأيَاأل هػػزةَاإلدار ػػة َالتػػيَتػػديرَبهػػاَالدكلػػةاإل -

مػػؽَخمػػلَكفدػػاد َأضػػعفَكفاءتهػػاَكحػػاؿََاأل هػػزةلمسػػؾاطشيؽ َكمػػاَتعانيػػقَاػػتبَ
الخػػركجَمػػؽَالحالػػةََسػػبيلدكفَأدائهػػاَمهامهػػا َلالرػػؾرةَالسظمؾبػػة َمػػعَتمسػػسَ

بػداًلَمػؽَالسراكحػةَفػيََالرااشة َالكفيلَبدفعَعجمةَالتشسيةَكالتظؾرَنحػؾَاألمػاـ 
 السكاف.

تار خػػػػقَكاسؾمػػػػقَالدياسػػػػية:َكالؾحػػػػدةَمػػػػؽَ ؾانػػػػبَالػػػؾطؽَاليسشػػػػي َكبعػػػػضَََ -
الحديثػػػة َدكلػػػةَالشغػػػاـََالدكلػػػةَالسدنيػػػةكالديسقراطيػػػةَكحقػػػؾؽَاإلندػػػاف َكبشػػػاءَ

 َالقائسػػػةَعمػػػىَأسػػػسَالذػػػراكةَالؾطشيػػػةَكالسؾاطشػػػةَكالقػػػانؾفَكالعػػػدؿَكالتشسيػػػة
 .لمدمظة َعبرَصشاديقَاالنتخالاتالستداك ةَكالتبادؿَالدمسيَ

قزػػػيةَلقزػػػيتيؽَالفمدػػػظيشيةَكالعراؾيػػػة ََكقزػػػاياب:َكاَالػػػؾطؽَالعربػػػي َكبعػػػضََ -
الَيبػػتؿَداخػػلَإطاراػػاََسياسػػيَالقزػػاياَ)الؾحػػدةَالعربيػػة( َالتػػيَيبقػػىَكػػلَ هػػد

السعشؾيَحاليًا َكإطارااَالساديَمدتؿببًل َأيَلعدَأفَتتحقق َيبقػىَ هػدًاَيرػبَ
َالَيقػػػؾدَإالَإلػػػىَطر ػػػقَضػػػبابي َممػػػيءاََككيَغيػػػرَزرعشػػػفػػػيَغيػػػرَنهرنػػػاَك ػػػَر

 .كمترعَلاألكااـكمحفؾؼَلالسخاطرَفخاخَلالستاااتَكال
                                                 

ىَالحكػؼ.َكاػؾَاسػتخداـَغيػرَدقيػق.َاستخدمُ َفيَمقػاالتيَكألحػاثيَمرػظماَ)الدكلػة(َلػالسعشىَالذػائع َأيَلسعشػ1َ
لكشقَأضحىَشػائعًاَكمفهؾمػًاَلمقػارئ َرغػؼَعػدـَدقتػق.َفػالسعشىَالعمسػيَلسرػظماَ)الدكلػة(َيذػسلَ)الذػعبَكاألرضَ

َكالحكؼ(.َ
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البحػػػ َلَذاتَعبلقػػػةَلعػػػضَأكراؽمتفرقػػػة(ََأكراؽ)كشػػػ َقػػػدَضػػػسش َالجػػػزءَاألكؿَمػػػؽََََ.2
إفػرادَكتػابَخػاصََاستحدػش َكَأعػدتَالشغػر َكلكشػي.َالتعميؼَلسختمفَمراحمػقالعمسي ََك

َالتعمػيؼَكالتشػؾ رَكالبحػ َالعمسػي( َ ؽاَراألَكبهتبَ َكتػؼَنذػربَفػيَحسلَعشؾافَ)مؽَاسـؾ
َالمتيؽَيذكبلفَكذلػَألاسيةَمجاليَالتعميؼَكالبح َالعمسي َـ.2020َ العاـَمظمعَاتا
كأداةَاالنظػػػبلؽَالؾاثػػػقَنحػػػؾَالسدػػػتقبل َككسػػػيمةَالمحػػػاؽََ الشهػػػؾضَكالتظػػػؾرأسػػػاسَ

أكَنترا ػعَنحػؾَاكحَفيَالسكاف َنَرؽَماَنزاؿَلالعالؼ َالتيَيتحرؾَسر عًاَمؽَحؾلشا َكنح
 الخمف.

رؤىَلتجػػػاكزَأك ػػػقََقػػػدم َاقترحػػػ َفػػػيَلعػػػضَاػػػتبَاألكراؽَحمػػػؾاًلَلسذػػػكبلتَقائسػػػة ََكَ.3َ
قرػػؾرَبي شػػة.َكلكػػؽَمػػؽَيسمكػػؾفَالقػػدرةَعمػػىَتبشػػيَالحمػػؾؿ َككضػػعهاَمؾضػػعَالتشفيػػت َ

مػػشهؼَكبػػيؽََلحكػػؼَمػػؾاقعهؼَفػػيَالدػػمظةَكصػػبلحياتَتمػػػَالسؾاقػػع َلػػيسَبػػيؽَال البيػػة
َقػػائؼَالقػػراءة كتػػبَكمػػاَُيقػػاؿ َمسػػاَيذػػ لَ َكالَيحرصػػؾفَعمػػىَتتبػػعَمػػاَيَُ َكسػػاَيبػػدككد 
َالعامػػة َالتػػيَأأذاػػافَ َالذخرػػية َإلػػىَالهسػػـؾ َتتجػػاكزَالهسػػـؾ بشػػاءَالػػيسؽ َمػػؽَاسػػـؾ

تسسَحياةَكمدتقبلَالسجتسعَلكاممق.َكاؼ َأعشيَمؽَيسمكؾفَالقدرةَعؽَتبشيَالحمؾؿ َ
َدهؼَعمىَقراءةَمؾضؾعَأكَسػساعَمحاضػرة َفػإنهؼَالَيعػؾفَمعغػؼَمػاإذاَماَأ كراؾاَأنف

يقػػرأكفَأكَيدػػسعؾف َكإذاَمػػاَكعػػؾاَلعزػػق َفدػػرعافَمػػاَيشدػػؾفَمػػاَكعػػؾب َالنذػػ الهؼَ
 مؽَاليسشييؽ.َعامةَالشاسلأمؾرَأخرى َالَعبلقةَلهاَبهتبَالهسـؾ َالتيَتذ لَأذاافَ

دفتػيَاػتاَالكتػابَ)أكراؽََشػاَبػيؽماَسبقَنذػرب َمػؽَأكراؽَكمقػاالت َك سعتػقَاَلعضََ.4َ
عشػػؾافَلَـ 1994 َأكَمػػاَ سعتػػقَسػػالقًاَبػػيؽَدفتػػيَكتػػاب َنذػػرتقَعػػاـَقيػػألجَزَمتفرقػػة(

َفػػيَثػػؼَعشػػؾافَ)الخيػػارَالثالػػ ( ل ََـ2011َالعػػاـ)االحتسػػاالتَكالبػػدائل( َكفخػػرَفػػيَ
َالتعمػػيؼَكالتشػػؾ رَكالبحػػلعشػػؾاَ 2فػػيَالفقػػرةََالكتػػابَالثالػػ َالسذػػارَإليػػق  َفَ)مػػؽَاسػػـؾ

فػػيَمؾاقػػعَك ػػدَأحيانػػًاَمػػؽَيهػػتؼَلػػقََفةَإلػػىَمػػاَنذػػربَكثيػػركفَغيػػري إضػػاَالعمسػػي( 
 َكلكشػقَكػافَااتسامػًاَاتدػؼَلالدػظحية َإلػىَحػدَكليةَفيَالدكلةَكالجهاتَالسعشيةالسدَؤ

َعشهػػاَككتبػػؾاَبهػػاَكبيػػر.َؼػػبعضَالحمػػؾؿَالسقترحػػة َالتػػيَتػػؼَتبشيهػػاَلعيػػدًاَعسػػؽَفكػػركا
 َأفقدتَتمػػَالحمػؾؿَمزػاميشها َكأضػعف َفعالياتهػا َ َُأخر  َلرؾرةَمذؾاةااكناقذَؾ

رتَبهاَعؽَبمؾغَ  .َكأذكرَاشاَعمىَسبيلَالسثاؿَالَالحرر:أادافهاكقر 
التعمػػيؼَـ َلعشػػؾافَ)1987فػػيَعػػاـََمؾضػػؾعَنذػػرتقالسقترحػػات َالتػػيَتزػػسشهاَََ -

لفكرةَمػؽََااتؼلق َأكَبتعبيرَأدؽ َمؽََااتؼمؽََاتاَالسؾضؾعَك دَ:2كالتشسية(
عداديػة َفػيَمرحمػةَكاإلَةبتدائيػاالرَالسظركحةَؼيق َكايَدمجَالسرحمتيؽ َاألفكا

                                                 
َالتعميؼَكالتشؾ رَكالبح َالعمسي َص2َََ  .10أنغر:َالرايدي َمؽَاسـؾ
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اـَبشؾعيػػػةَاتسػػػاال)َالسرحمػػػةَاألساسػػػية( َكلكػػػؽَ ػػػؾارَالفكػػػرةكاحػػػدة َتدػػػسىَ)
.َكاكُتفيَلالذكلَكُأاسلَالسزسؾف.َلػتاَلػؼَتحقػقَ(َلؼَُيدتؾعبالسدرسَكالسشهج

السرحمػػػةََاػػػتبَالخظػػػؾةَأيَمػػػردكدَإيجػػػابي َيعكػػػسَنفدػػػقَعمػػػىَمخر ػػػاتَاػػػتب
َالعمسػػيكالسراحػػلَالبلحقػػة َأيَلػػؼَيحقػػقَتحدػػشًاَممسؾسػػًاَفػػيَمدػػتؾىَالتحرػػيلَ

 كنؾعيتق.
 امعػةَصػشعاء َكالسشذػؾرَفػيَالرػحافة َؼيسػاَلعػد ََإدارةالترؾرَالسقدـ َإلػىَََ -

مبػػػدأََتحقػػػقغيػػػرَتقميديػػػة ََك َتكػػػؾفَ امعػػػة3َإلنذػػػاءَ امعػػػةَفػػػيَمديشػػػةَتعػػػز
عمػىَكرؽ َلػؼََترػؾرَلترػؾرَمجػرداػتاَاَلقػيَ:)الجامعةَفيَخدمػةَالسجتسػع(

َقكقدمُتػػَالترػػؾرَتَُد امعػػةَصػػشعاء َالتػػيَأعػػدَإدارةَإذَلػػؼَتبػػدلػػقَأحػػد.ََيهػػتؼ
الجهػاتَالسعشيػةََتبػدكسػاَلػؼََ.لسشاقذػتقامػًاَااتسلؼَتبدََ بشاًءَعمىَطمبهاَ إليها

اـ َاتسػػاـَلػق.َكلعػلَاػػتبَتفدػرَتمػػ.َكلػؼَيداذػشيَعػدـَاالااتسػأيََفػيَالدكلػة
عػدادَترػؾرَإلَأفَيتظػؾعَ)مجانػًا(َأفَيظمبَمؽَأستاذَ ػامعيلقدرَماَأداذشيَ
 َالَذلػَمشقَؾاثؼَالَيكمفَمؽَطمبَ ماَُطمبَمشقَفيشجزَلحساسَإلنذاءَ امعة 

 َالذػديدَككان َالشتيجة َمػعَاألسػفَالترؾرَالسعد.َةحتىَقراءَأنفدهؼَؾَفيكمف
اء.َايَإنذاءَ امعةَتعز َلظر قةَ عمتهاَمجردَندخةَمكػررةَمػؽَ امعػةَصػشع

التيََاليسشيةَأخرى َمدتشدخةَعؽَالجامعاتَيسشيةَثؼَأنذئ َؼيساَلعدَ امعات
شدػػخ َعػػؽَ امعػػاتَعربيػػة َعمػػىَرأسػػهاَسػػبقتها َكالتػػيَكانػػ َبػػدكرااَقػػدَاستَُ

 الجامعاتَالسرر ة.
فػػيَأ هػػزةَالدكلػػة َالػػتيََلسحاربػػةَالفدػػادَالسػػاليَكاإلدارَيَمقتػػرحَإنذػػاءَلجشػػةََ -

 َفػػيَثػػبلثَحمقػػات َتحػػ َعشػػؾافَ)خظػػابَفػػيَالرػػحافةَتقتزػػسشقَمقػػاؿَنذػػَر
َ:4مفتػػػؾحَإلػػػىَاألخَرئػػػيسَالجسهؾر ػػػة( َكأدر تػػػقَفػػػيَكتػػػابيَ)الراػػػافَالثالػػػ (

كبيرَ)الهيئةَالؾطشيةَلسكافحةَالفداد(.َكلكؽَاػتبََاسؼتح ََأنذئ َلجشةَفعبًل 
تذػػؾااتَالػػؾالدةَغيػػرَالظبيعيػػة َك ػػاءتَم ػػايرةَفػػيََتكؾ شهػػاحسمػػ َفػػيََالهيئػة

 َالتػػيَاقترحتهػػا.َفكانػػ َالشتيجػػةَعجػػزَلبشيػػةَكمػػشهجَالمجشػػةبشيتهػػاَكمشهجهػػاَ
كسػدَأمامهػاَكػلََطؾؽَالهيئػةَقدَبلَيبدكَأفَالفدادَالفداد.مكافحةََفيَكاضا

مقترحػيَأكػدتَفػيََأنشػيَ.َفيَحػيؽةالسعمشَأادافهاالظرؽ َالسؤديةَإلىَتحقيقَ
فػيَكهاَإشػراَ الذعبيةَالسشغَّسة َالفاعمةَفيَالسجتسعَالقؾَىَإشراؾَعمىَضركرة

 َفيَفلياتَعسلَعسلَالمجشة.َليتحققَبتلػَدمجَالجهدَالذعبيَلالجهدَالرسسي
                                                 

 .29أنغرَالسردرَنفدق َص3َََ
 .67الثال  َصَأنغر:َالرايدي َالرااف4َََ
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كالػػدعؼََ ػػؤمؽَلهػػاَالحسايػػة ََكالرقالػػةَالذػػعبيةَعمػػىَأدائهػػاَمسػػاَسػػيؾفرَ المجشػػة
أاػػػدافهاََلتبمػػػ  َلفعاليػػةَنحػػػؾَمؾاصػػمةَرسػػػالتهاَك ػػدفعها َ ؽالسدػػػتسَرَالذػػعبي
 .5الستؾخاة

عسػادةَالدراسػاتَالعميػاَكالبحػ ََنغسشاااَفػيتيَياتَندكةَالبح َالعمسي َالتؾصََ -
عمػىَ سيػعَتػؼَتؾز عهػاََ:6ـ1988 َفػيَالعػاـَالجػامعيَلجامعةَصشعاءَالعمسي

لػؼَيكتػرثَبهػاَأحػدَمػؽََكَلقيػ َحبػرًاَعمػىَكرؽ َ.َكقدكزاراتَكمؤسداتَالدكلة
.َفػتابَكػلَالجهػد َالػتيَمعشػااَيتعػبَأحػدَنفدػقَليشاقذػهمدؤكليَالدكلة.َكلؼَ

َأدراجَالر ػػاح َكسػػاَذاػػبَعمػػىَمػػدىَعػػاـَدراسػػيَكامػػل َذاػػبَلشػػدكةاَفػػيَشاببػػتل
َكالَنػػدريَإفَكػػافَإنذػػاءالكثيػػرَمػػؽَ هػػؾدَالخيػػر ؽَفػػيَاػػتاَالػػؾطؽ.ََك ػػتاب

َأنػقَقدَ اءَمػؽَكحػيَتمػػَالتؾصػيات َأـالكمياتَالستؾسظةَ)كمياتَالسجتسع( َ
 كافَمجردََمحضَصدفة َالَعبلقةَلهاَلالشدكةَكتؾصياتها.

لقارئَأفَلعضَاألكراؽَطالعقَاالسترسػاؿ َُكتػبَعمػىَشػكلَمقػاالتَطؾ مػة َسيبلحغقَاَََ.5
.َلتاَفهؾَخاؿَمؽَالتبؾ بَالسعتػاد َبػدءًاَلالسقدمػةَثػؼَالعشػاك ؽَالعشاك ؽدكفَتشقلَبيؽَ

الرئيدػػية َثػػؼَالعشػػاك ؽَالفرعيػػةَثػػؼَالخاتسػػة.َكقػػدَُعػػرضَعمػػىَاػػتاَالشحػػؾَفػػيَالشػػدكاتَ
أكَُنذرَفيَالسجبلتَكالرػحف.َكلػؼَأ ػدَحيشهػاَمػاََكالسؤتسراتَالعمسية َعرضًاَشفؾ ًا 

يدعؾَإلىَالتبؾ ب.َكاستحدش  َكأناَأعدَاتاَالكتابَلمشذر َأفَألؿيقَكساَاؾ َلالذػكلَ
َالتيَكتبتقَكألقيتقَأكَنذرتقَلق َرغؼَماَفيَشكمقَمؽَخملَكنقصَفيَالتبؾ ب.َ

َار خلحدػػبَتػػَؾَكؿ()الجػػزءَاأَلَالكتػػابَالجػػزءَمػػؽَفػػيَترتيػػبَاألكراؽَفػػيَاػػتاَفكػػرتَََُ.6َ
 َفيَالسجبلتَالعمسيػةَفيها َأكَلحدبَتؾار خَنذرااَشارك الشدكاتَكالسؤتسرات َالتيََتقديسهاَفي
لَلسؾضػػؾعاتها.َمسػػاَ.َكلكشػػيَك ػػدتَأفَاػػتاَالترتيػػبَمخػػكالسؾاقػػعَاإللكتركنيػػةَالرػػحفأكَفػػيَ

كمؾزعػة ََتةمذػتَسيجعمهاَأكراقاًََسؾضؾعاتَمتقاربة لالسكرسةَلسؾضؾعَكاحد َأكََسيجعلَاألكراؽ
لعدَقراءةَإحدااا َيشتقلَإلىَمؾضػؾعَفخػر َثػؼَيعػؾدَلعػدَعػدةَأكراؽَإلػىََنفدق َالقارَئَلحي َيجد

القػػارئ َكالَيدػػهلَلػػقَمتالعػػةَالسؾضػػؾعَالؾاحػػد َأكَربػػ ََذاػػؽَالسؾضػػؾعَنفدػػق.َكاػػتاَقػػدَيربػػػ
لهػتاَعسػدتَإلػىَإليػق.ََإيرػالهاالسؾضؾعاتَالستقاربة َكاستكساؿَالرؾرة َالتيَيرغػبَالكاتػبَفػيَ

 َترتيبَاألكراؽ َلحدبَمؾضػؾعاتها.َفجسعػ َالسؾضػؾعات َالستعمقػةَلػاإلدارة َلعزػهاَإلػىَلعػض
لالتػػار خَاليسشػػي َكالسؾضػػؾعاتَالستعمقػػةَلالذػػأفََالستعمقػػةَكفعمػػ َالفعػػلَنفدػػقَمػػعَالسؾضػػؾعات

بَلػؼَالترتياتاََأفَالقارَئسيرىَمعَذلػ َكبدببَتداخلَالسؾضؾعاتَفيَالؾرقةَالؾاحدة ََكالعربي.َ
ةَقزػاياَمتداخمػةَمتكاممػة َيرػعبَفرػمها َلعزػهاَعػؽَفالقزاياَالستشاكلَ .َيكؽَنا حًاَلذكلَكامل

                                                 
 .73ََ_72ََالسردرَنفدق:َأنغرَالسقترحَضسؽَالرسالةَالسفتؾحةَإلىَرئيسَالجسهؾر ة َص5َََ
َالتعميؼ َممفَالجمدةَالختاميةَلشدكةَالبح َالعمسي َص6َََ  .59أنغر:َالرايدي:َمؽَاسـؾ



00 

 

ؾضػػؾعاتها َإنسػػاَاػػؾَترتيػػبَكمػػؽَاشػػاَفػػإفَترتيػػبَاألكراؽ َلحدػػبَمَ. َفػػيَأكراؽَمدػػتقمةلعػػض
فقػدََ كسػاَأشػرتَسػالقاًَأماَفيَالجزءَالثانيَمػؽَالكتػاب َكاػؾَ ػزءَيزػؼَمقػاالتَقرػيرة ََتقر بي.

ؽَكانػػ َمؾضػػؾعاتَاػػتبَاألكراؽَقػػدَُكتبػػ َفػػيَتػػؾار خَمختمفػػة َئكلػػَرتبتهػػاَلحدػػبَتػػؾار خَنذػػراا.
 َفػػإفَخيظػػًاَكاحػػدًاَيذػػدااَمتعػػددةكُقػػدم َأكَنذػػرتَفػػيَنػػدكاتَأكَفػػيَمجػػبلتَكصػػحفَكمؾاقػػعَ

 سيعها َلعزهاَإلىَلعػض َيسكػؽَلمقػارئَأفَيتبيشػقَبؾضػؾح َكاػؾَاػؼَالتحػدي َفػيَالػيسؽَكبشػاءَ
َ دكلػةَالعػربَالؾاحػدةَلشغاـَكالقانؾفَكالعدؿ َكتذييدَقؾاعدَالحياةَالعربيةَالجديدة َفيَإطاردكلةَا
 َكالتػػيَستذػكلَقاعػػدةَاالنظػػبلؽَنحػػؾَالشهزػػةَمػػؽَالسحػػي َاألطمدػػيَإلػىَالخمػػيجَالعربػػيَالسستػدة

َالعربيةَالذاممة.
 

َ

َوهللاَمؽَكراءَالقرد
َأحسدَقايدَالرايدي                                                       ََََََََََََََ

َـ2022َمايؾَصشعاء ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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7َةَكاإلصبلحَاإلدارَيياال تساعالرقالةَ

َ

َمقدمة:
ة َإذَأفَمثػػلَاػػتاَيػػاال تساعة َالذػػكلَالسػػشغؼَلعسميػػةَالرقالػػةَيػػاال تساعالَنعشػػيَلالرقالػػةَ

أفَاإلدارةَالعامػةَلقػدرَمػاَتكػؾفَأقػربَإلػىََ فسؽَالبػديهيَمراؾفَلاإلصبلحَاإلداريَنفدق.الذكلَ
ةَ َإليجػػادَرقالػػةَا تساعيػػالسشػػاخَالسبلئػػؼَكالذػػركطَالبلزمػػةَلقػػدرَمػػاَتدػػتظيعَأفَتهػػيءَ الشزػػج
َ فيَعلَغيابَاإلدارةَالعامػةَالدػميسةَ ةَالسشغسةياال تساعلهتاَفإفَالحدي َعؽَالرقالةََمشغسة.

َالخاليَمؽَأيَمعشىَأكَادؼ.َ يبدكَنؾعًاَمؽَالدكرافَالتائقس

فسػػاََ.عشهػػاالتػػيَنػػؾدَالحػػدي ََ ةيػػاال تساع َلتحديػػدَنػػؾعَالرقالػػةَاًَإفَمػػاَتقػػدـَيبػػدكَضػػركر 
 َلػؼَفػيَعػلَغيػابَاإلدارةَالعامػةَالدػميسةَ ةَالسشغسػةَغيػرَمسكشػقَعسميػاًَيػاال تساعم َالرقالةَدا

َةَلذكمهاَالعفؾي.ياال تساعلرقالةَاَعؽإالَالحدي ََيبقَأمامشاَإذاًَ

َةَكالؿيؼ:ياال تساعالرقالةَ
َتػشغؼَ تذػكلَضػؾال َضػركر ةَ ةياال تساعفيَكلَمجتسعَإندانيَتدؾدَمجسؾعةَمؽَالؿيؼَ

َضسؽَذلػَالسجتسع.َ عبلقاتَاألفرادَكالجساعات

َ َكزػركرةَمػؽَضػركراتَحيػاةَالجساعػة.ةَقػدَتؾلػدتياال تساعكليسَثسةَشػَفيَأفَالؿيؼَ
لعسػػقَلػػالؿيؼََذاتَشػػكلَمعشػػؾي َإالَأنهػػاَتػػرتب َكإفَبػػدتَ.اتَحؿيؿيػػةاحتيا ػػفهػػيَلػػتلػَتعكػػسَ

مػػػؽَأ ػػػلََ ةا تساعيػػػاػػػيَضػػػركرةََ ةَمعشؾ ػػػةا تساعيػػػكؿيسػػػةََ فاألمانػػػةَالساديػػػةَفػػػيَالسجتسػػػع.
ءَسػػتيبلأكَسػػساحَلاالَ إذَأفَأيَتعػػدَعمػػىَتمػػػَالحقػػؾَؽَ.السحافغػػةَعمػػىَحقػػؾؽَاآلخػػر ؽَالساديػػة

يدػػمبَفيهػاَكػػلَفػػردَمػاَيقػػعَتحػ َيػػدبَمػؽَحقػػؾؽَاألفػػرادََ ةا تساعيػإلػىَفؾضػػىَسػػيؤديََ عميهػا
َاال تسػػاعارَسػػتسَركؿيسػػةَأخبلؾيػةَتحترمهػػاَالجساعػػة َضػػركرةَالَ كاكػػتاَأصػػبح َاألمانػػةَاآلخػر ؽ.

كلكػؽَمػاَعبلقػةَالؿػيؼََةَاألخرى.ياال تساع َلالشدبةَلمؿيؼَاإلنداني.َك سكششاَأفَنقؾؿَنفسَالقؾؿ
َ؟فيَعسميةَاإلصبلحَاإلدارَيَةياال تساعالرقالةََدكرَكاؾَ ضؾعشاةَلسَؾياال تساع

                                                 
سسهػدةَلمسػؤتسرَاإلداريَـ.َُنذرَاتاَالسقػاؿَضػسؽَالفعاليػةَاإلعبلميػةَال16/3/1975 2182َ ر دةَالثؾرة َعدد7ََ

َالثال .َكرغؼَأنقَمقاؿَقرير َكمكانقَفيَالجزءَالثانيَمؽَالكتاب َفإفَارتباطقَلالسؤتسر َر اَلديشاَكضعقَاشا.ََ
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َعمػىةَنفدها.َياال تساعةَالعفؾ ةَتشظمقَمؽَالؿيؼَياال تساعإفَالرقالةَ ؾيسػةَمػؽََكأيَتعػد 
تمحػقَالزػررََ إلػىَفؾضػىيؤديَسػَفإنػقَ العػاـَحتيػاجيجػافيَاالَإذاَماَأصباَسػمؾكًاَعامػاًََالؿيؼ 

 َمدفؾعػػةَلالسرػػمحةَكبرػػؾرةَشػػبقَغر ز ػػةَ لسجتسػػعَيترػػدىَعفؾ ػػاًَلػػأفرادَالسجتسػػع.َلهػػتاَفػػإفَا
فػيََ لالدػخ َكالشفػؾرَالعػاـَحربػًاَتتسثػلَ يعمؽَالحػربَعميػق.َؼػلمردَعمػىَاػتاَالتعػديَ ةياال تساع

َ كذلػَل رضَإزالةَالخمػلَ.فيَالحاالتَالعمياَمشقَ كبالسجابهةَالساديةَ الحاالتَالدنياَمؽَالتردي
ة.َكتؤديَعسميػةَياال تساع َفيَ دؼَالؿيؼَأكَالتيَتؾشػَأفَتحدثقَ تعديالتيَأحدثتقَعسميةَال

َةَمؽَ ديد.ياال تساعسيادةَالؿيسةَإلىَعادةَالترديَاتبَ

لسػػاَتسثمػػقَمػػؽَضػػركرةََمراػػؾَفَ ةَمػػؽَ ديػػديػػاال تساعكبظبيعػػةَالحػػاؿَفػػإفَسػػيادةَالؿيسػػةَ
كلػػؼَيبػػقَإالَتعمػػقََ ار خيػػاًَقػػدَانتهػػ َتَ التػػيَكلػػدتَتمػػػَالؿيسػػةَ أمػػاَإذاَكانػػ َالزػػركرةَقائسػػة.

زكؿَتمػػَفتػَ َتشتهػيَإلػىَاإلخفػاؽ.فإفَعسميةَالترػديَترػباَعسميػةَغر ز ػةَيائدػةَ عاطفيَبها
َةَالجديدة.ياال تساعتعبرَعؽَالحا ةََ ةَأخرَىا تساعي َلتحلَمحمهاَؾيسةَالؿيسة

عتشقهػػاَةَيا تساعيػػقَمػػؽَؾػػيؼَتشظمػػَ مػػؽَناحيػػةَ ةَالعفؾ ػػةيػػاال تساعكاكػػتاَنػػرىَأفَالرقالػػةَ
َ ةَفيَحالةَمؽَالتؾازفَكالتؾافقياال تساعارَحياتقَاستسَر َتكفلَتسثلَضؾال َكضساناتَ السجتسع

َيػاال تساعالرقالةَاتبَ َترتب َكمؽَناحيةَأخرَىَ.بيؽَالسرالاَالساديةَالسختمفة َالعقػاب)ةَلسفهػـؾ
َ.لالدخ َكالشفؾرَكبالسجابهةَالسادية َالستسثلَ(ياال تساع

َ:ياال تساعةَكالعقابَياال تساعالرقالةَ
التػيَيجالػقَبهػاََ اػؾَتمػػَالسجابهػةَالعفؾ ػةَ كسػاَاػؾَكاضػاَمسػاَتقػدـَ ياال تساعالعقابَ

َيحترمهاَالسجتسع.َ ةا تساعييتعدىَؾيسةََ السجتسعَأيَفردَمؽَأفرادب

فعشػػدماَيدػػمػَشػػخصَمػػاَسػػمؾكًاَيشػػافيَالؿػػيؼَالدػػائدة َأكَيجػػرحَالػػتكؽَالعػػاـ َفػػإفَأفػػرادَ
 َلسػػاَيتشاسػبَكخظػػؾرةَالدػمؾؾَالسشػػافيَ عمػىَذلػػػَالذػخصَياال تسػػاعؾفَعقػابهؼَالسجتسػعَيشزلػػ
مجسؾعػةَمػؽَالشػاسَيتشػاكلؾفَ:َمػؽَحياتشػاَاليؾميػةَ كألضربَعمىَذلػَمػثبًلَلدػيظاًََالتيَأتىَلق.

ك دػسعقَؼيػقَيَمكػافَيػرابَفػَ لي دلَيديقَ كانتحىَ انباًََ مؽَتشاكؿَالظعاـَانتهىطعامهؼ َأحداؼَ
.َمػاَاػؾَردَالفعػلَالػتيَيحدثػقَختَلعدَغدػلَيديػقَيتسزػسضَك برػقَلرػؾتَعػاؿَ .َثؼَأاآلخركَف

كسػتكؾفَردكدَأفعػالهؼََ التيؽَالَيزالؾفَيتشاكلؾفَطعامهؼ؟َالَشػػَأنهػؼَسػيتقززكَفَ لدىَاآلخر ؽ
.َكفخػػرَسػػيتمف َ َك تجاامػػقَكميػػةسػػيحاكؿَأفَالَيشغػػرَإلػػىَذلػػػَالذػػخصَ مػػثبلًََ .َأحػػداؼمختمفػػة

 َ.َكثال َربساَيرفعَصػؾتقَمدػتشكراًَستشكارالعمىَاَكدالةَ التتمرَبرةَعؽ َمعلكمساتَغيرَمدسؾعة
فػػيََأكَربسػػاَتكػػؾفَعبلقتػػقَبػػتلػَالذػػخصَ كرالػػعَربسػػاَيسمػػػَالجػػرأةَاعَذلػػػَالذػػخص.اسػػسلقرػدَ

دكَمػػؾقفهؼَفػػيَتقاسػػيؼَبسػػيَك سيػػعَاػػؤالءَدػػساَلػػقَلػػأفَيز ػػربَك ؾبخػػقَعمػػىَترػػرفق.مدػػتؾىَي
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َكتعػدىَ لأنػقَسػمػَسػمؾكًاَيشػافيَالػتكؽَالعػاـَلػػَالذػخص  َالتيَيسكػؽَأفَيفهػؼَمشهػاَذك ؾاهؼ
قػداـَعمػىَمثػلَذلػػَمدػتؿببًل َعػؽَاإلَ شػَأنقَسػيترددَ.َكالشاءَالظعاـالَبدَمؽَمراعاتهاَأثَ ؾيسة

ََالدمؾؾ.

اػػتبََتػػؾلىَياال تسػػاعلكػػؽَالعقػػابََالذػػخصَالستعػػدي.َيػػردعَاشػػاَالَيؾ ػػدَعقػػابَقػػانؾني
اػػػيَ....إلػػػخ ََخػػػتبلسكالتحيػػػزَكالرشػػػؾة َكاالةَكالخيانػػػةَكالمرؾصػػػيَكأكقفػػػقَعشػػػدَحػػػدب.َ السهسػػػة

ارَالحيػػػاةَسػػػتسَر َتعتبػػػرَضػػػركر ةَالةا تساعيػػػتسثػػػلَتعػػػديًاَعمػػػىَؾػػػيؼََ مجسؾعػػػةَمػػػؽَالسسارسػػػات
َ عشػدَكػلَخػرَؽَ التعػديَمهسػةَمقاكمػةارَاسػتسَريتػؾلىَلَياال تسػاعفإفَالعقابََة.َلهتاياال تساع
ك رػباََ تػزدادَأاسيتػقَاػتاَياال تسػاعأفَالعقػابََكالَشػػَأيَفردَمػؽَأفػرادَالسجتسػع.َيقدـَعميق

َكمساَغابَالعقابَالقانؾني.َ ضركرةَأكثر

َةَلاإلصبلحَاإلداري:ياال تساععبلقةَالرقالةَ
حػدي َذكََ اإلصػبلحَاإلداريَفػيَلبلدنػابيؽَةََكياال تساعإفَالحدي َعؽَالعبلقةَبيؽَالرقالةَ

يػتؼَعمػىَحدػابَكضػؾحَمػاََالَنأمػلَأفَالػتيَ شجؾف.َكلكؽَضػيقَالسجػاؿَيفػرضَعميشػاَاإليجػاز
أيَسػػششظمقَمػػؽَدكفَالؾقػػؾؼَعشػػدَمقػػدماتها ََ الشتيجػػةلهػػتاَسػػششظمقَمػػؽََنر ػػدَأفَنرػػلَإليػػق.

َ.السؤديةَإليهاَدكفَالدخؾؿَفيَلح َاألسبابَكالعؾامل َمغاارَسمؾكيةَنمسدهاَيؾمياًَ

َختبلسرشؾةَكاال َكالمغاارَ( َنمسسالفدادَاإلدارَييدسىَ)َماَفيَ إنشاَنمسسَلذكلَكاضا
َنػػرَىفػػيَال الػػبَالََكلكششػػا.َةَمقدسػػةا تساعيػػيشػػافىَؾيسػػًاََمغػػاارَلدػػمؾؾَإلػػخ َُتعتبػػر.كالتزك ػػرَ..
أيَأفَمسارسػيَاػتبَالتعػدياتَيغمػؾفَلعيػديؽََ لهػتبَالسسارسػاتَمػؽَقبػلَالسجتسػعَيعسميةَترد

فػيَلعػضََ إنشػاَبػلَ.الػتيَيدػتحقؾنقَ ياال تساعة َفبلَيسدهؼَالعقابَياال تساععؽَفعلَالرقالةَ
اَيذػػيرَإلػػىَك ػػؾدَخمػػلَفػػيَالؿػػيؼَمػػ َنػػرىَكندػػسعَمػػؽَاإلطػػراءَكالسػػدياَلسثػػلَاػػؤالءَ الحػػاالت
ةَيػاال تساعتأكيػدَعمػىَالؿػيؼَال َالػتيَيجػبَالتشبػقَلػق.َفبػدكفَكاتاَاؾَاألمػرَةَنفدها.ياال تساع
ريَفػػيَ َسػػيبقىَالحػػدي َعػػؽَإصػػبلحَإداكتجدػػدَأخبلؾياتػػقَعػػؽَضػػسيرَشػػعبشاَتعبػػرالتػػيََ الدػػؾ ة
يَتجعػػػلَالرقالػػػةَالتػػػَ ةيػػػاال تساعالؿػػػيؼََأيَإلػػػىَ يفتقػػػدَإلػػػىَاألسػػػاسَالزػػػركرَيَاًَحػػػديثَ لبلدنػػػا

 َيبلقػيَعزػؾًاَضػارًاَفػيَنغػرَأفػرادَالسجتسػعَ أكَمخػتمسَةَمسكشػة َكتجعػلَكػلَمػرتش  ياال تساع
َتػػقك حكػػؼَعبلقاَ يرػػادفقَكػػلَيػػـؾَكاحتقػػارًا ًاَ َسػػخظًاَكنفػػؾَرالػػتيَيدػػتحققَ ياال تسػػاعالعقػػابَ

َاآلخر ؽ.ل

إلػىَ انػبََ بػدَلكػيَيتحقػقَلالذػكلَالسظمػؾب َالَ مؽَاتاَأخمػصَإلػىَأفَاإلصػبلحَاإلدارَي
ؽَيدػهؼَفيَردعَكػلَمػَ لتؤديَدكرااَالسظمؾبَ ةياال تساعمؽَأفَتدتيق َالرقالةََ الحمؾؿَالفشية

 َةَلذعبشاياال تساععؽَطر قَالتأكيدَعمىَالؿيؼََاتا سكؽَأفَيتحققَفيَعسميةَالفدادَاإلداري.ََك
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َكعػؽَطر ػقَنبػتَارَالحيػاةَالسذػتركةَألفػرادب سػتسَر َكساَتسثػلَضػسانًاَالالتيَتسثلَحؿيقتقَكأصالتق
التػػيََ دكفَالشغػػرَإلػػىَالؾسػػيمةَ التػػيَتذػػجعَالتهالػػػَعمػػىَالسػػاؿَكالجػػابَ الؿػػيؼَالظفيميػػةَالظارئػػة

َ صػيمةَلسجتسعشػاَاليسشػيتشدجؼَمعَالؿيؼَاألَ إفَكان َشر فةَ كتدبَبهاَالجابجشىَبهاَالساؿَك َُيَُ
َالؿيؼ.َاتبتسثلَتعديًاَعمىََ أكَغيرَشر فة
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َتجربةَالسعهدَالقؾميَلئلدارةَالعامةَ
8َاإلدارَيَاإلصبلحفيَعسميةَ

َ

 :مقدمة
إفَمجػػردَالحػػدي َعػػؽَإصػػبلحَإداري َيفتػػرضَك ػػؾدَخمػػلَفػػيَالجهػػازَاإلداري َيػػؤديَإلػػىَ

مقَكتحقيقَأادافق.َكمؽَاشاَفإفَاإلصبلحَلسهاَضظبلعضعفَفعاليتق َكبالتاليَإلىَالعجزَعؽَاال
اإلداريَيعشيَتسكيؽَاإلدارة َعؽَطر قَاستخداـَالؾسائلَالستاحة َمؽَالؾصؾؿَإلىَأادافهاَكتشفيتَ
َعمػىَالؾاقػعَاإلداريَ مهامها َعمىَأكسلَك قَمسكؽ َكبأقلَتكاليفَمسكشة.َكبسظالقةَاػتاَالسفهػـؾ

ةَغيرَالظبيعيةَلؤل هزةَاإلدار ةَالحديثةَفػيَلبلدنػا َقػدَالسعاشَفيَلبلدنا َيسكششاَالقؾؿَلأفَالؾالد
أعظ َ هازًاَإدار ًاَيحسلَفيَأحذائقَبتكرَأمراضق َالتػيَأخػتتَتغهػرَعمػىَالدػظا َمشػتَالؾامػةَ
األكلى َفأضحىَشعارَ)اإلصبلحَاإلداري(َشعارًاَتزدادَأاسيتقَيؾمًاَلعدَيـؾ َكمساَازدادَالذعؾرَلساَ

بػػدَلشػػا َقبػػلََائؼ َمػػؽَتعثػػراتَكمػػؽَتػػأخيرَلحركػػةَالتظػػؾرَفػػيَالػػببلد.َكاليدػػببقَالخمػػلَاإلداريَالقػػ
 َفػيَمزػسارَاإلصػبلحَاإلداري َكاػيَالتجربػة9َالحدي َعؽَتجربةَ)السعهدَالقؾميَلػئلدارةَالعامػة(

بػػدَلشػػاَمػػؽَلسحػػةَسػػر عةَعػػؽَإنذػػاءَاأل هػػزةََـ َكلػػؼَتشتػػقَلعػػد َال1974تَفػػيَيؾليػػؾَابتػػدأالتػػيَ
َليسؽ َحتىَندرؾَمعشىَاتبَالتجربةَكأسدهاَالشغر ة.اإلدار ةَالحديثةَفيَا

َإنذاءَاأل هزةَالحديثةَفيَاليسؽ:
يسكؽَالشغرَإلىَاإلدارةَالعامةَلسعزؿَعؽَالسرحمةَالتار خية َالتػيَتسػرَبهػاَالػببلد َكالتػيََال

كالدياسي.َفاإلدارةَالعامةَفيَمجتسعَماَليد َإالََياالقترادَكَياال تساعيحددااَمدتؾىَالتظؾرَ
مغهرًاَمؽَمغاارَالتظؾرَالعاـ َالتيَيسرَلػقَذلػػَالسجتسػع.َلهػتاَفػإفَلبلدنػاَلػؼَتعػرؼَقبػلَثػؾرةَ

ـَ هػػازًاَلػػئلدارةَالعامػػة َلالذػػكلَالستعػػارؼَعميػػقَفػػيَالعػػالؼَالحػػدي  َلدػػبب1962َسػػبتسبر26ََ
                                                 

َقدمُ َاتبَالؾرقةَفيَالسؤتسرَاإلداريَالثالػ  َالػتيَعقػدَفػيَالسعهػدَالقػؾميَلػئلدارةَالعامػة َلرػشعاء َفػيَالفتػرة8َََ
ـ.َكشػػػارؾَؼيػػػقَلػػػاحثؾَالسعهػػػدَكمجسؾعػػػةَمػػػؽَعمسػػػاءَاإلدارةَالعامػػػةَالعػػػرب1975َابر ػػػل10َََإلػػػى5ََمػػػؽَ

 كاألكربييؽ.
ـ َالرػػػادرَبتػػػار خ74َلدػػػشة138ََاػػػتبَاػػػيَالتدػػػسيةَالجديػػػدةَلمسعهػػػد َلسؾ ػػػبَقػػػرارَمجمػػػسَالؿيػػػادة َرقػػػؼ9َََ

 َؼيسػاَلعػد َـ.َحي َُسس  يَعشدَإنذائقَ)معهػدَاإلدارةَالعامػةَكالدػكرتار ة(.َكقػدَأعظيػ َلمسعهػد12/12/1974
َاإلدار ة( َفػيَسػياؽَترا ػعَالسػدَالقػؾمي َكسػاَيبػدك َ تدسيةَثالثة َكايَالتدسيةَالحاليةَ)السعهدَالؾطشيَلمعمـؾ

َكضعفَالتؾ قَالؾحدكيَالعربي َكتدابقَاألنغسةَالعربيةَالحاكسةَإلىَدفؽَكلَماَيرمزَإلىَكحدةَاألمة.
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ارةَالتخمػفَالعػػاـَالسر ػع َالػػتيَكانػػ َتعيذػقَالػػببلد.َكلكػؽَذلػػػَالَيعشػػيَأنػقَلػػؼَتكػؽَفػػيَلبلدنػػاَإد
اإلندانيَتقتزيَلالزػركرةَك ػؾدَنغػؼَتحػاف َعمػىَلقػاءََاال تساععامةَقبلَالثؾرة.َإذَأفَطبيعةَ

.َقدَتكؾفَاتبَالشغؼَغيرَكاؼيػةَأكَقاصػرةَعػؽَتحقيػقَأاػداؼَالسجتسعَكتعسلَعمىَبمؾغقَأادافق
رفػػ َقبػػلَها.َلهػػتاَيسكششػػاَالقػػؾؿ َبثقػػة َلػػأفَلبلدنػػاَقػػدَعانعػػدامالسجتسػػع َكلكػػؽَاػػتاَالَيعشػػيَأبػػدًاَ

الثؾرةَشكبًلَمؽَأشكاؿَاإلدارةَالعامة َيتشاسبَمعَالسرحمةَالتار خية َالتػيَكانػ َتعيذػها َك حقػقَ
عػدكافََأيَتجػابأغراضَالشغاـَالقائؼَفنتاؾ.َفدكرَالدكلةَكافَيقتررَعمىَالجانبَاألمشيَكالدفاعَ

حدَالتيَكافَلإمكػافَاتقَمتؾاضعة َإلىَالاحتيا ك بايةَالزرائب.َككان َرغباتَالسجتسعََكخار يَ
األفرادَإرضاؤاا َدكفَحا ةَإلىَالدكلة.َإذَأفَالخدماتَالستعارؼَعميهاَفيَالعػالؼَالحػدي  َكالتػيَ
يقعَعبءَتقديسهاَإلىَالسؾاطؽَعمىَكاالَالدكلة َكان َشبقَمعدكمػةَفػيَالسجتسػعَاليسشػي.َلهػتاَ

تظيعَالقؾؿ َلأفَالدكلةَلؼَتكؽَلؼَتشذأَعبلقةَحسيسةَبيؽَأ هزةَالدكلةَكبيؽَالسجتسع.َبلَإنشاَند
تعشيَلالشدبةَلمسؾاطؽَسؾىَ)العدكري(َكَ)السث س  ر

10.)َ

لهػػتاَكػػافَالجهػػازَاإلداريَلمدكلػػةَلدػػيظًاَغايػػةَالبدػػاطة َسػػؾاًءَفػػيَحجسػػقَأكَفػػيَأسػػمؾبَ
غيػرَمحػدكدة َيسارسػهاََاإلدارةَالعامة َكافَيتستػعَلدػمظاتَعسمق.َفاإلماـ َكاؾَرأسَالدكلةَكقسة

َازَغايةَفيَالبداطة.َككافَاشاؾَرئيسَكزراءَككزراء َكلكؽَبدكفَكزاراتَحؿيؿية.بؾاسظةَ ه

لقدَكان َالدمظاتَاإلدار ةَالسختمفةَتتسركزَفيَيدَاإلماـ َإلىَدر ةَأفَصػبلحياتَمػؽَكػافَ
يكمفهػػؼَلالعسػػلَاإلداريَكانػػ َمحػػدكدةَلم ايػػة.َككػػافَاألسػػمؾبَاإلداريَالستبػػعَاػػؾَأسػػمؾبَاإلدارةَ

َ.11 َكافَلإمكافَكلَفردَأفَيتجقَإلىَاألماـَمباشرة َلبد َعبلمتقَأكَشكؾابالسباشرة َحي

كلقدَأضحىَاإلصبلحَاإلداري َمعَالتظؾرَالشدبيَفيَمدتؾىَالػؾعيَالذػعبيَكتبمػؾرَحركػةَ
السعارضة َضدَالحكؼَاإلمامي َمظمبًاَشعبيًا َتسثلَفيَأاداؼَالقؾىَالسعارضة.َكبسعشػىَفخػر َإفَ

حَاإلداريَقدَنسىَفيَأكسػاطَالذػعب َكشتيجػةَلتظػؾرَفػيَكعيػقَكتظػؾرَاإلحداسَلزركرةَاإلصبل
اتػػقَكمتظمباتػػق.َمسػػاَاحتيا فػػيَنغرتػػقَإلػػىَالدكلػػةَكإلػػىَدكرَاإلدارةَالعامػػة َكلمشسػػؾَالسزػػظردَفػػيَ

                                                 
ػػ10ََ ؽ(.َكاػػؾَالذػػخصَالسكمػػفَمػػؽَقبػػلَالدكلػػةَبتحديػػدَمقػػاديرَُيدػػسىَفػػيَلعػػضَمشػػاطقَالػػيسؽَ)السػػثس  ؽَأكَالسخس  

السحاصيلَالزراعية َقبلَمؾسؼَالحراد َكايَماتزاؿَزرعًاَفيَالحقؾؿ.َكلؼَتكؽَتتؼَعسميةَإعػادةَنغػرَفػيَذلػػَ
التحديد َلعدَالحراد.َمساَكافَيمحقَغبشًاَكبيرًاَلالفبلح َالتيَيعجزَعػؽَدفػعَالسقػاديرَالسحػددةَمدػبقًاَلمدكلػة.َ

تػػراكؼَعميػػق َمػػؽَمؾسػػؼَإلػػىَمؾسػػؼ َكتبقػػىَديشػػًاَعميػػقَلمدكلػػة َتحػػ َاسػػؼَ)َالبقايػػا(.َككػػافَإل ػػاءَاػػتبَالبقايػػاَفت
َكإسقاطهاَعؽَالفبلحيؽ َمؽَأبرزَمظالبَحركةَالسعارضةَاليسشية َفيَالعهدَاإلمامي.

َ.ََلمسز دَأنغرَكتابشا:َحركةَالسعارضةَاليسشيةَفيَعهدَاإلماـَيحيَبؽَدمحمَحسيدَالديؽ11ََ
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اتَكإلرضػػػاءَالرغبػػػاتَحتيا ػػػ عػػػلَمدػػػألةَالؿيػػػاـَلإصػػػبلحَإداريَأمػػػرًاَممحػػػًاَكضػػػركر ًا َلتمبيػػػةَاال
َىَمدتؾىَالؾعيَالجديد.إلَاالرتقاءالجديدة ََك

اكػػتاَ ػػاءَالسيثػػاؽَالػػؾطشيَلحركػػةَالسعارضػػةَاليسشيػػة َالتػػيَنذػػأتَفػػيَعقػػديَالثبلثيشيػػاتَ
 َمؤكدًاَلسبدأَالفرلَبيؽَالدمظاتَكنزعَالدمظةَالسظمقةَمؽَيػدَ)مؽَالقرفَالعذر ؽ(َكاألربعيشيات

اقتراحَمػػؽَالػػؾز رَرئػػيسَالدكلػػة َأيَاإلمػػاـ َلحيػػ َالَيحػػقَلػػقَعػػزؿَأكَتعيػػيؽَأيَمؾعػػف َإالَلػػ
السخػػتص َأكَمػػؽَالجهػػةَالسخترػػة.َكسػػاَتزػػسؽَالسيثػػاؽَالسػػتكؾرَالخظػػؾطَالعر زػػةَلئلصػػبلحَ

َاإلداري َالتيَمؽَشأنقَتحقيقَماَيتظمعَإليقَالذعبَاليسشي َمؽَتشسيةَفيَمختمفَالقظاعات.

خبيػػرَمػػؽََا تهػػادمػػؽَاشػػاَنػػدرؾَلػػأفَشػػعارَاإلصػػبلحَاإلداريَلػػيسَكليػػدَفكػػرةَحالسػػةَأكَ
اتَكطشيػػةَحؿيؿيػػة َك عبػػرَعػػؽَتظمعػػاتَاحتيا ػػبػػراء َكإنسػػاَاػػؾَمظمػػبَشػػعبيَممػػا َيشبػػعَمػػؽَالخ

ةَشػػاممة َا تساعيػػةََكياقترػػادشػػعبشاَإلػػىَحيػػاةَأفزػػل َالَيسكػػؽَأفَتتحقػػقَإالَعػػؽَطر ػػقَتشسيػػةَ
َترتكزَعمىَإدارةَعامة َقادرةَككفؤة.

األكلػػىَتحػػدي َاتهػػاَاعتباَرـ.َككػػافَطبيعيػػًاَأفَتزػػعَفػػي1962َسػػبتسبر26ََكقامػػ َثػػؾرةَ
اتَالسجتسػع َاحتيا ػاإلدارةَالعامة.َكذلػَلإنذاءَأ هزةَحديثة َتشتسيَإلىَالعررَالحػدي  َكتمبػيَ

ـَإنذػػاء1963َةَكالرػػحيةَكالتعميسيػػة.َفذػػهدَالعػػاـَيػػاال تساعةََكياالقترػػادفػػيَمختمػػفَالشػػؾاحيَ
َاالقترػادساليػةَكالزراعػةََككزارات:َالعدؿَكاألش اؿَكالداخميةَكالتربيةَكالتعميؼَكالخار يةَكالرػحةَكال

كاإلعبلـَكشؤكفَالؿبائل.َكساَأنذئ َايئػةَعامػةَلذػؤكفَالسػؾعفيؽ َممحقػةَبرئاسػةَالجسهؾر ػة.َ
نقظػػاع َطػػؾاؿَاة َدكفَلعػػدَذلػػػَصػػدكرَقػػراراتَإنذػػاءَالػػؾزاراتَأكَتعػػديلَالػػؾزاراتَالقائسػػَاسػػتسرَك

َثشيَعذرةَالتاليةَمؽَعسرَالثؾرة.األعؾاـَااَل

َةَالحديثة:طر قةَإنذاءَاأل هَز
تفرػيمي َلغػركؼَكطر قػةَإنذػاءَكػلَكزارةَمػؽَالػػؾزاراتََاسػتعراضالَنر ػدَاشػاَالػدخؾؿَفػيَ

السشذأة َإذَماَيهسشاَمؽَاألمرَفيَاتبَالعجالة َإنساَاؾَتدمي َالزؾءَعمىَالظر قػةَالتػيَاتبعػ َ
سػهسؾاَفػيَااَالسدػئؾلؾفَكالخبػراء َالػتيؽَأاعتسدفيَإنذاءَاأل هزةَالسختمفة َكايَطر قةَعامة َ

عسميةَاإلنذاء َكففَلشاَأفَنؿفَعشدَاتبَالظر قة َلشتبػيؽَمػدىَسػبلمتها َكسػدخلَلفهػؼَالسشظمػقَ
َ َمشقَتجربتشاَالجديدة َفيَمزسارَاإلصبلحَاإلداري.انظمقالشغري َالتيَ

لػػؼَتكػػؽَاشػػاؾَإدارةَعامػػةَحديثػػةَقبػػلَالثػػؾرة َيسكػػؽَإدخػػاؿَتعػػديبلتَمعيشػػةَعميهػػا َل ػػرضَ
إعظائهاَمدىَأكسع َفيَمجاؿَتعاممهاَكتأثيراػا.َكفػيَالؾقػ َنفدػقَكػافَيبػدكَأفَتظؾ رَفعاليتهاََك

َفنػتاؾ َإنسػاَسػيكؾفَ هػدًاَضػائعًا.َأيَ هدَفيَسبيلَتظؾ رَاأل هػزةَالذػديدةَالتخمػف َالسؾ ػؾدة
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إلػػىَاػػتاََالَتشتسػػيَألفَتمػػػَاأل هػػزةَالَتشتسػػيَلاألصػػل َسػػؾاًءَفػػيَتركيبهػػاَأكَفػػيَأسػػمؾبَعسمهػػا 
إلىَإنذاءَأ هزةَحديثػةَنفدػق ََتجاب.َلتاَفقدَفرضَااَلاحتيا اتَالسجتسعَالحدي يَالَتمبَكَالعرر

يتسذىَمعَمشظقَالثؾرةَكأادافها َالراميةَإلىَإحداثَت ييرَشاملَفيَالسجتسع َيدتشدَإلػىََاتجابك
َ.الحدي َأ هزةَإدار ةَحديثة َتشتسيَإلىَكاقعَالعرر

اتها َلرػػػؾرةَاختراصػػػددتَياكمهػػػا َكُحػػػسس َـنذػػػئ َاأل هػػػزةَاإلدار ػػػةَالسختمفػػػة َكُصػػػفأَُ
اؾَمؾ ؾدَفيَمرر َلحكؼَالعبلقةَالخاصة َالتيَكانػ َقائسػةَفنػتاؾ َبػيؽََؾياسية َعمىَغرارَما

اتَقائسػةَحتيا ػمررَكالػيسؽ.َبهػتبَالرػؾرةَلػؼَيػأتَإنذػاءَاأل هػزةَاإلدار ػةَاسػتجالةَضػركر ةَال
يػةَاتدػس َلالدر ػةَاألكلػىَلظػالعَالشقػلَفعبًل َفيَالسجتسعَاليسشي َلقدرَماَكافَاػتاَاإلنذػاءَعسم

َكالتقميد.

إفَاإلدارةَالعامة َفيَكلَزمافَكمكاف َايَمجسؾعةَنغػؼَكأسػاليب َتدػتهدؼَتشغػيؼَالجهػدَ
الػتيَتؾ ػدَؼيػق َفػتعكسََقػعَالسجتسػعالسذترؾ َمؽَأ لَتحقيػقَأاػداؼَالسجتسػع َكتشبثػقَمػؽَكا

لسجتسػػعَنفدػػق.َكاػػتاَمػػالؼَيؾضػػعَفػػيَالخاصػػةَبػػتلػَاَاتَكاألاػػداؼحتيا ػػالسدػػتؾىَالحزػػاريَكاال
.َكلػؾَأردنػاَالتذػبيقَلقمشػا َإف12َعشدَإنذاءَاأل هزةَاإلدار ةَالحديثةَفيَلبلدناَلعػدَالثػؾرةَعتباراال

بػدَأفَتؾضػعَمقاييدػقَعمػىَقػدرَالجدػؼَالػتيَسػيرتديق َكلكػؽَمػاََاإلدارةَالعامةَشبيهةَلالثؾبَال
لجدػؼَفبػداَاػتاَالثػؾب َمشػتَالؾامػةَاألكلػى َثػؾبَ ػاازَدكفَمراعػاةَلسقػاييسَاَاسػتيرادحدثَاػؾَ

ثؾبًاَفزفاضًاَفيَالكثيرَمؽَ ؾانبق َضػيقًاَفػيَ ؾانػبَأخػرى َمسػاَ عػلَالجدػؼَيتسمسػلَك تزػايقَ
شػػعارَ)اإلصػػبلحَاإلداري(َسػػر عًا َلرػػؾرةَممفتػػةََانظمػػقكالتكيػػف.َلهػػتاَفقػػدََرتيػػاحك ذػػعرَلعػػدـَااَل

َلمشغر.

َديثة:مبلحغاتشاَعمىَطر قةَإنذاءَاأل هزةَالح
الشػَأفَالسظالبةَلإصبلحَإداري َلعدَكقػ َقرػيرَمػؽَإنذػاءَاأل هػزةَاإلدار ػةَالحديثػةَفػيَ

كبتعبيػرَفخػر َإفَطر قػةََ.بع َفػيَإنذػائهاالتيَاتََُل َلرؾرةَقاطعة َعمىَخظأَالظر قةلبلدنا َيدل
سػتعسلََتَعمػىَالشقػلَكالتقميػد َدكفَمراعػاةَلغػركؼَالبيئػة َالتػياعتسػدإنذاءَاتبَاأل هزة َالتيَ

                                                 
يتحسلَاليسشيؾفَمدػؤكليةَاػتاَالقرػؾر.َألفَمػؽَالسفتػرضَأفَيكؾنػؾاَاػؼَأدرىَلاحتيا ػاتَمجػتسعهؼ.َكلكػشهؼ 12َََ

نغرًاَلقمةَالستعمسيؽَكندرة َأكَانعداـَالستخرريؽَمشهؼَفػيَاإلدارةَالعامػة َلػؼَيكؾنػؾاَمػؤاميؽَلسذػاركةَالخبػراءَ
فتركػػؾاَالخبػػراءَالسرػػر يؽَيجتهػػدكف َكفقػػًاَلتجػػربتهؼَالسرػػر يؽَفػػيَعسميػػةَبشػػاءَاأل هػػزةَالحديثػػةَفػػيَالػػيسؽ.َ

الخاصة.َكاكتاَك دَاؤالءَالخبراءَأنفدهؼ َكاؼَيجهمؾفَالؾاقػعَاليسشػيَكاحتيا ػاتَالسجتسػعَاليسشػيَالحؿيؿيػة َ
ك دكاَأنفدهؼَيعسمؾفَدكفَمداعدةَأكَمدااسةَأكَتؾ يقَمؽَقبلَاليسشييؽ.َفكػافَمػؽَالبػديهيَأفَيدتحزػركاَ

َربتهؼَفيَمررَككاقعَاإلدارةَالسرر ة َكشسؾذجَيسكؽَاالحتتاءَلقَكتقميدبَكنقمق.فيَأذاانهؼَتج
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فيهػػا َقػػدَأدتَإلػػىَكالدةَغيػػرَطبيعيػػةَكبػػترتَفػػيَ دػػؼَالؾليػػدَبػػتكرَمرضػػقَكسػػقامق.َك سكششػػاَأفَ
َ:13نؾ زَمبلحغاتشاَعمىَتمػَالظر قةَلالشقاطَالتالية

 َك ؾدَمؽَقبػلَلؼَيكؽَلهاَر بًا َتؼَإنذاءَأ هزةَإدار ةفيَفترةَالَتتعدىَعامًاَكاحدًاَتق .1
 َ.مختمفةَتسامًاَعؽَالرؾرة َالتيَأنذئ َبهاَأكَكافَلعزهاَمؾ ؾدًا َكلكؽَلرؾرة

َك ؾدب َكالتيَسػيتسكؽَ .2 لؼَيتداءؿَمرسؼَالهياكلَالتشغيسية َماَاؾَنؾعَالتشغيؼَالبلـز
لإنذاءَـياكلَتشغيسيةَعمىَنس َماَيقابمقَالسػرءََاكتفىمؽَتحقيقَاألاداؼَالعامة َبلَ

 َفيَأيةَدكلةَحديثة.
لَكأللدػػ َالسعمؾمػػات َالتػػيَقيػػيؼَألاػػؼ َبػػلػػؼَيكػػؽَيؾ ػػد َفػػيَكقػػ َالترػػسيؼ َحرػػرَكت .3

 ليهاَأيَتشغيؼ َأالَكاي:إيدتشدَ
َََمجسؾعػػةَالسػػؾاردَالستاحػػةَلمتشغػػيؼ َكػػرأسَالسػػاؿَكالسعرفػػةَالتقشيػػة َالتػػيَيسكػػؽَ -

 استخدامها.
َأفََاعتبػػار َالتػػيَيجػػبَأفَيؾا ههػػاَالتشغػػيؼ.َلاالقترػػادلغػػركؼَالدػػائدةَفػػيَا -

 .َيؤثرافَفيَالتشغيؼَة يالقتراداالسؤشر ؽ َالسؾادَالستاحةَكالغركؼَ
لمؿيػػاـََالساديػػةَكالبذػػر ةلسؤسدػػاتَالسشذػػأةَلسهػػاـَعامػػة َلػػؼَتكػػؽَلػػديهاَالقػػدرةَفػػ َام  َكَُ.4ََ

 بها.
فػيَمجػاؿَ)َالدكلػةَتزػعها َالتػيَعامةالاداؼَاألمؽََالسؤسدةَتدتسدَأفَمؽَالسفترض.5ََ

تمػػػََتزػػظمعَلػػقالػػتيََبشظػػاؽَالعسػػلَخاصػػةَفًاَمحػػددة (َأاػػدامػػثبلًََةياالقترػػادالتشسيػػةَ
فقػػدَلاتػػ ََتػػؾليَااتسامػػًاَكاؼيػػًاَلؾضػػعَأاػػداؼَعامػػة ألفَالدكلػػةَلػػؼََلكػػؽَكَ.السؤسدػػة

 َيعسػػلَلتحقيػػقَأاػػداؼَمحػػددالسؤسدػػاتَمجػػردَـياكػػلَتشغيسيػػةَلػػبلَمحتػػؾىَكعيفػػيَ
َ.َكاضحة

كضػعَالعؾامػلََككان َالشتيجةَالحتسيػةَإلنذػاءَأ هػزةَإدار ػةَعديػدةَفػيَاػتبَالفتػرة َكبػدكَف
عػدـَكضػؾحََ َاػيَالذػكؾىَالسػرةَمػؽَالشغػاـَاإلداري َكمػاَأدىَإليػقَمػؽعتباراالالتكرَفيََسالقة

اتَكانتذػػارَالرشػػؾةَختراصػػفػػيَالدػػمظاتَكالتزػػاربَفػػيَاالَزدكاجضػػعفَاإلنتا يػػةَكااَلَكَاألاػػداؼ
كالسحدػػؾبيةَ...إلػػخ.َكأكبػػرَدليػػلَعمػػىَأفَمرػػسؼَالهياكػػلَالتشغيسيػػةَلػػؼَيزػػعَخرػػائصَالبيئػػةَ

َ َاؾَإحدىَالتؾصيات َالتيَأكصىَبهاَالسؤتسركف َفيَالسؤتسرَعتبارهاَفيَاالالسحيظةَكحا ات
اإلداريَاألكؿ َكالتيَنر َعمى:َ"العسلَعمىَإعادةَالشغرَفيَالتشغيؼَاإلداريَالقائؼَك عمقَمبلئسًاَ

َ.14َاتَالتظؾرَفيَلبلدنا"احتيا اتَالؾاقعََكحتيا ال

                                                 
َ.35ـ َص1968قارف:َيؾنس َعبدال فؾر َنغر اتَالتشغيؼَكاإلدارة َالقاارة 13َََ
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َاإلصبلحَاإلداري َالتيَتؼَحتىَاآلف:
بهػدؼَالؿيػاـَلإصػبلحََالػدكلييؽ َالػتيؽَاسػتقدمهؼَالػيسؽَاـَالخبػراءااتسػقؾؿَلأفَندتظيعَال

إداري َقدَتركزَحؾؿَمذكمتيؽَلارزتيؽ َاسا:َالسذكمةَالساليةَكمذكمةَضعفَكفاءةَالسؾعف.َأمػاَ
الشغاـَاإلداريَفيَحدَذاتق َكمدىَمبلءمتقَلمؾاقػع َفمػؼَيشغػرَإليػقَكسذػكمة.َفػإذاَمػاَأخػتناَتقر ػرَ

ثةَخبراءَ سهؾر ةَمررَالعربية َاألسػتاذَأحسػدَفهسػيَالحمػؾاني َكسثػاؿَعمػىَذلػػ َفإنشػاَرئيسَلع
سػػشجدَؼيػػقَتأكيػػدًاَعمػػىَأفَأغمػػبَالسذػػكبلتَإنسػػاَتكسػػؽَفػػيَالسذػػكبلتَالساليػػة َحيػػ َيقػػؾؿ َفػػيَ
مقدمػةَتقر ػػرب:َ"كفػػيَيقيشػي َكبػػدافعَمػػؽَإحداسػي َأفَأغمػػبَالسذػػاكلَإنسػاَتكسػػؽَفػػيَالسذػػكبلتَ

إعادةَتشغيؼَكزارةَالخزانػةَكإرسػاءَاألسػسَالساليػةَالعمسيػةَكالعسميػةَالدػميسة َقزػاءَالسالية َكفيَ
اؤؿَالتفػ%َكمػع50َعمىَندبةَكبيرةَمؽَالسذكبلتَاإلدار ةَقدَترلَعشدَتمسسَ انبَالحترَإلػىَ

َ.15%َمشها"70

العاملَالساليَاػؾَأحػدَالعؾامػلَاألساسػية َالتػيَيرتكػزَعميهػاَأيَنغػاـََأفكمعَتأكيدناَعمىَ
إداري َفإنشاَالَندتظيعَقبؾؿَالرأيَالقائل َلأفَاكتسػاؿَاػتاَالعامػلَسػؾؼَيسكػؽَمػؽَالقزػاءَعمػىَ

أكصػػلََ َالػػتيحدػػاسَكحػػدباَأفَاإلالَسػػيسَكَ%َمػػؽَالسذػػاكلَاإلدار ػػةَفػػيَلبلدنػػا.70%َأك50َ
َتذخيصَالسذكبلتَاإلدراية فيََالَيسكؽَاالعتسادَعميقَكاالكتفاءَلقَ األستاذَالحمؾانيَإلىَاليقيؽ

كلػؾَعػدناَإلػىَتقر ػرَاألسػتاذَالحمػؾانيَنفدػق ََ.نا عػةَحمؾؿيذكلَأساسًاَلؾضعَ َتذخيرًاَعمسياًَ
اتَبػػػيؽَاأل هػػػزةَختراصػػػلؾ ػػػدناَأفَالعديػػػدَمػػػؽَالسذػػػاكلَاإلدار ػػػة َالتػػػيَيػػػتكراا َكتزػػػاربَاال

قاعدةَتدمدلَاألمػرَككحدتػق َكعػدـَاألخػتَبشغػاـَاإلشػراؼَالسباشػر َكعػدـََاحتراـالسختمفة َكعدـَ
التذر عاتَ....إلػخ َاػيَمذػكبلتََاحتراـالدمظة َفيَمختمفَالذؤكفَاإلدار ة َكعدـََخ َكضؾح

لعيػػدةَعػػؽَأفَتكػػؾفَمذػػكبلتَماليػػة.َكالَيذػػيرَاألسػػتاذَالحمػػؾانيَفػػيَتقر ػػربَإلػػىَكيؽيػػةَحػػلَاػػتبَ
َََ.َالسذكبلتَاإلدار ة َعؽَطر قَحلَالسذكمةَالسالية

قر ػرَالسعػركؼَبَ)تقر ػرَفر ػز( َلػأفَ هػؾدَالخبػراءَكاكتاَيسكششاَالقؾؿ َإذاَمػاَاسػتثشيشاَالت
حتػػىَاآلف َعػػؽَاإلحاطػػةَلجسمػػةَاألسػػبابَكالعؾامػػلََ فػػيَمجػػاؿَاإلصػػبلحَاإلداريَقػػدَعمػػ َقاصػػرة

كتجعػػلَكػػلَمحػػاكالتَاإلصػػبلحَعػػا زةَعػػؽَأفَتحقػػقََ َالتػػيَتعرقػػلَسػػيرَالجهػػازَاإلدارَيالجؾار ػػة
َأغراضها.

                                                  

 
 ـ( 1970مػػايؾ13ََإبر ػػلَإلػػى19ََقػػراراتَكتؾصػػياتَالسػػؤتسرَاإلداريَاألكؿ َالسشعقػػدَلرػػشعاء َفػػيَالفتػػرةَ)14ََ

َ.6ص
ر رَأحسدَفهسيَالحمؾاني َالسقدـَإلىَرئيسَالهيئةَالعامػةَلمخدمػةَالسدنيػة َحػؾؿَاإلطػارَالعػاـَلمسذػكبلتَمؽَتق15ََ

 اإلدار ةَكالسالية َفيَالجسهؾر ةَالعربيةَاليسشية.
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 ػػزر(َفهػػؾَيختمػػفَفػػيَمشظمقػػقَعػػؽَتقػػار رَك هػػؾدَأمػػاَتقر ػػرَخبيػػرَايئػػةَاألمػػؼَالستحػػدةَ)فَر
إذَيؤكدَعمىَأفَالسذكمةَتكسؽَفيَكيؽيةَالعسلَإليجادَنغػاـَإداري َيتفػقَككاقػعََراءَاآلخر ؽ.الخب
اتَالػػيسؽ.َكتر ػػعَأاسيػػةَاػػتاَالتقر ػػر َإلػػىَأفَفر ػػزرَأخػػتَبزمػػاـَالسبػػادرة َكاقتػػرحَتظػػؾ رَاحتيا ػػَك

ـ َعمػىَأفَيتزػسؽَقدػسًاَلؤللحػاث1963َلػتيَأنذػعَعػاـَ َا16)معهدَاإلدارةَالعامةَكالدكرتار ة(
اإلدار ة.َك رىَالتقر رَأاسيةَتركيػزَالسعؾنػاتَالفشيػة َفػيَمجػاؿَاإلدارة َعمػىَمعهػدَاإلدارةَالعامػةَ

مػػدَالهيئػةَالعامػػةَلمخدمػػةَ َيعسػلَعمػػىَاتستذػػاَركاالَكاأللحػػاثَكذلػػػَكسركػػزَلمتػدر بَ.كالدػكرتار ة
بشتائجَالدراسػاتَالشغر ػةَكالسيدانيػة.َك قتػرحَالتقر ػرَبرنامجػًاَلتظػؾ رََ كافَتالعًاَلهاَالتيَ السدنية

َمميؾفَدكالرَأمر كي.2.632ََفَتشفيتبَالسعهد َعمىَمدىَخسسَسشؾات َيكم َ 

يؾافػقَعمػىَإعظػاءَالسبمػ َالسظمػؾب.َفػاخُتزؿََكلكؽَبرنامجَاألمؼَالستحدةَلمسعؾنةَالفشيػةَلػؼ
خػػاصَتؼَمشػػقَالقدػػؼَالكُحػػَ العسػػلَلرفػػعَكفػػاءةَالسؾعػػفرػػرَعمػػىَبرنػػامجَ)فر ػػزر(َالسقتػػرح َكاقتَُ

فػػق َالفشيػةَكقدػؼَالؾثػػائقَكالتر سػة.َكبػتلػَفقػػدَالبرنػامجَأاػؼَأاداَاتستذػػاَرلاأللحػاثَاإلدار ػةَكاال
اتَالػػيسؽ َكبالتػػاليَفقػػدتَالخظػػة َالتػػيَاقترحهػػاَاحتيا ػػيتفػػقََكَكاػػؾَمحاكلػػةَإيجػػادَنغػػاـَإدارَي

َاأللحػػاثلَالؿيػػاـالعسػلَالرئيدػػيَلمسعهػػدَاػؾَعتبػػرَيََُؼبسؾ بهػاالجػػزءَاألكبػرَمػػؽَأاسيتهػػا.ََالتقر ػر 
كالتدر بَكتجهيزَالسعمؾمات َمعَالتأكيدَعمىَاألاسيةَالخاصةَلقدؼَاأللحػاث َلحيػ ََاتستذاَركاال

كاػتاََكاقػعَالسذػكبلتَاإلدار ػةَفػيَالػيسؽ.يقعَعمىَعاتققَالتؾفيػقَبػيؽَالشغر ػاتَالعامػةَلػئلدارةََك
َق.اتَإليلتفكمقَلؼَيتؼَااَل

َفيَعسميةَاإلصبلحَاإلداري:ََجربتشاتَمشظمقا
َََمؽَمشظمقيؽَأساسييؽ:َ فيَمزسارَاإلصبلحَاإلدارَيَ تشظمقَتجربتشا

َربػةَاإلندػانيةَفػيَاإلدارةَالعامػة.بَمجسػلَالتجاعتبػاَرالتيَيزعَفػيََ:السشظمقَالشغرَيَ أكلهسا
فَ زءًاَالَيتجزأَمؽَحزارةَالسجتسع َت عكسَخرائصَالبيئةَالتيَتشذأَحي َأفَاإلدارةَالعامةَتكؾ 

أفَأيَنغػاـَإداريََفػيَة.َكالَشػػا تساعيػفيها َسؾاًءَكان َخرائصَماديةَأكَركحيػةَأكَتقاليػدَ
ارَصػعؾباتَكعؾائػق َتػؤديَاسػتسَرالَيكؾفَمشدجسًاَكمتؾافقًاَمعَالبيئة َالتيَيعسلَفيها َسيؾا قَل

حقيػقَأادافػق.َلهػتاَفػإفَالسشظمػقَكتَعػؽَأداءَمهامػقإلىَإضعاؼَفعاليتق َكتشتهيَلقَإلػىَالعجػزَ
كفهػؼَالؾاقػعَاليسشػي َلغركفػقَالساديػةَكؾيسػقَالسعشؾ ػة َعػؽَطر ػقََاسػتيعاباؾََ الشغريَلتجربتشا

السيػػػداني َكتحديػػػدَأاػػػداؼَاأل هػػػزةَاإلدار ػػػةَالسختمفػػػة َعمػػػىَضػػػؾءََستقرػػػاءالبحػػػ َالشغػػػريَكاال
اتَكأساليبَالعسل َلسػاَختراصاالَاتَالحؿيؿيةَلمسجتسعَاليسشي َكترسيؼَالهياكلَكتحديدحتيا اال

َيحققَك شجزَتمػَاألاداؼَك شدجؼَمعَعركؼَالبيئةَاليسشية.
                                                 

 ألقيشاَاشاَالتدسيةَالدالقةَلمسعهدَالقؾميَلئلدارةَالعامة َمراعاةَلمدياؽَالتار خي.16ََ
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كاػػؾَإمدػػاؾَالعػػامميؽَاليسشيػػيؽَأنفدػػهؼَبزمػػاـَالعسػػل َفػػيَعسميػػةََ:كثانيهسػػاَالسشظمػػقَالعسمػػي
اإلصػػػبلحَاإلداري.َفػػػػبلَيسكػػػػؽَأفَتػػػػؤديَعسميػػػػةَاإلصػػػػبلحَاإلداريَأغراضػػػػها َإذاَعػػػػلَالعػػػػاممؾفَ

أيَإذاَعمػػؾاَيحتمػػؾفَمؾقعػػًاَثانؾ ػػًا َيقترػػرَعمػػىََالسعشيػػؾفَمباشػػرةَلػػاألمر َفػػيَالغػػل. َاليسشيػػؾَف
التمقػػيَكالتقبػػل َدكفَأفَيباشػػركاَلأنفدػػهؼَالعسػػل.َإفَإمدػػاؾَالعػػامميؽَاليسشيػػيؽَأنفدػػهؼَبزمػػاـَ

َعيهيػالعسل َفيَعسميةَاإلصبلحَاإلداري َمؽَشأنق َمػعَمػاَيرافقػقَمػؽَإعسػاؿَالجهػدَكالفكػر َأفَ
َمػعَمػاَتدػفرَعشػقَعسميػةَاسػتعدًاَأفزلَكإيسانًاَأقؾىَلعسميػةَاإلصػبلح ََكعالاستي ادًاَنفدػيًاَلمػتبلـؤ

َََاإلصبلحَمؽَأكضاعَكعبلقاتَ ديدة.

َبرنامجَالعسل:
أفَالسرحمػة َالتػيَتسػرَبهػاَلبلدنػا َككػتاَقػدراتَالسعهػدََعتبارمشتَالبدءَكافَمؾضؾعًاَفيَاال
ستكؾفَلسثالػةَعسميػةََتركيزَعمىَالحمؾؿَالقريرةَاأل ل َالتيالقؾميَلئلدارةَالعامة َتحتؼَعميشاَال

ق َيػتؼَكضػعَالخظػ َاإلصػبلحيةَطؾ مػةَاأل ػل َمػؽَخػبلؿَالعسػلَنفدػالؾقػ َفػيََكَإسعاؼَسر عة.
تيؽ َمؽَخبلؿَدكرةَالقػادةَي.َك تحققَالترال َالزركريَبيؽَالعسمالتحزيريَلمسؤتسرَاإلداريَالثال 

تذػكيلَمجسؾعػاتَ َكمػؽَخػبلؿَاػؤالءَالقػادةَلهادفةَإلىَتشسيػةَقػدرات َا)ككبلءَالؾزارات(َاإلدار يؽ
 َكمػػؽَ)نغػػراءَالخبػػراء(َمكؾنػػةَمػػؽَعػػامميؽَفػػيَالسعهػػدَالقػػؾميَلػػئلدارةَالعامػػةلمسدػػاَاإلداري َ

القػػادةَاإلدار ػػؾفََعسمهػػاَك دػػهلَدعسها ػػَكعػػامميؽَفػػيَالػػؾزاراتَكالسرػػالاَالحكؾميػػةَالسختمفػػة َ
عسلَميدانيَكحمقاتَنقاش.َكفيََ انبيؽ:َعمىَيةَالسداَاإلدارَيعسمَأنفدهؼ.َكقدَاشتسلَبرنامج
َََََ:ماَيميَنقدـَعرضًاَلهسا

َأكاًل:َالعسلَالسيداني:
يهدؼَالعسلَالسيدانيَإلػىَإ ػراءَمدػاَإداريَلعػددَمػؽَالػؾزاراتَكالسرػالاَالحكؾميػة َالتػيَ

ليػػةَكالسؾاصػػبلتَكالساَاالقترػػادعظػػىَأاسيػػةَخاصػػةَفػػيَاػػتبَالسرحمػػة َكاػػيَكزارات:َيسكػػؽَأفَتَُ
دارةَكاإلَةَكالعسػػػليػػػاال تساعكالذػػػؤكفََكالزراعػػػةَكالتربيػػػةَكالتعمػػػيؼَكاألشػػػ اؿَكالبمػػػدياتَكالرػػػحة

ََ.َكمرمحةَالظيرافَكالهيئةَالعامةَلمخدمةَالسدنيةَ السحميةَكالتسؾ ؽ
َكتذسلَعسميةَالسداَتحديدَاآلتي:

َالهيكلَالعاـَلمؾحدةَاإلدار ةَ)الؾزارة َالسرمحة َالهيئة(. .1
َاأل زاءَالتيَيتكؾفَمشهاَالهيكلَالعاـ. .2
 تحديدَكعيفةَكلَ زء. .3
 حررَالعامميؽَفيَاأل زاءَالسختمفة َمؽَالشاحيتيؽَالكسيةَكالشؾعية. .4
 تحديدَكعيفةَالعامميؽَفيَاأل زاء. .5
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 تحميلَنتائجَالسدا َكذلػَمؽَالشؾاحيَالتالية: .6
 اتَالسحددةَلمؾحدةَاإلدار ة.ختراصاألاداؼَكاالََ -
 الهيكلَالعاـ.صبلحيةَََ -
 صبلحيةَاأل زاءَكالؾعيفةَالسحددةَلكلَمشها.ََ -
مػػدىَتؾافػػػقَاأل ػػزاءَكعػػػددَالسػػػؾعفيؽَالعػػامميؽَفػػػيَكػػػلَََ -

 مشها.
مػػػدىَالتؾافػػػقَبػػػيؽَنؾعيػػػةَالسؾعػػػفَ)الكفػػػاءة َالخمؽيػػػةَََ -

 العمسية َالدؽَ...إلخ(َكمتظمباتَالجزء َالتيَيعسلَؼيق.َ

تَلرػػؾرةَمحػػددة َلكػػلَكحػػدةَإدار ػػةَعمػػىَؾضػػعَالسقترحػػاكعمػػىَأسػػاسَالسدػػاَكالتحميػػل َتَُ
َحدة.َ

كم َمجسؾعػػػات َلعػػػددَالػػػؾزاراتَكالسرػػػالاَكبشػػػاًءَعمػػػىَاػػػتاَالتحديػػػدَلمعسػػػلَالسيػػػداني َُشػػػ
الحكؾميػػةَالسػػتكؾرةَفنفػػًا َمػػؽَعػػامميؽَفػػيَمعهػػدَاإلدارةَالعامػػة َكعػػامميؽَفػػيَالػػؾزاراتَكالسرػػالاَ

صػسس َخظػؾاتَتشفيػتَكََُ.لتشسيػةَلالسعهػدفػيَقدػؼَاأللحػاثَكادرب َلسػدةَأسػبؾعَكاحػد ََكالستكؾرة َ
َالعسل َعمىَالشحؾَاآلتي:

َالخظؾةَاألكلى:
تتمخصَفيَ سعَالبياناتَالعامػةَمػؽَالػؾزاراتَميػدانيًا َبهػدؼَالتعػرؼَعمػىَالؾضػعَالحػاليَ

َات َتبعًاَلمسدتشداتَالرسسية.َكتذسلَاتبَالبياناتَاآلتي:ختراصلمهياكلَالتشغيسيةَكاال

 دار ة.قرارَإنذاءَالؾحدةَاإل .1
 اتَكاألاداؼ َالتيَيشغسهاَقرارَاإلنذاء.ختراصاال .2
 تذكيلَأ هزةَالؾحدةَاإلدار ة. .3
َالتيَطرأتَمشتَتذكيمها:َ الت ييرات .4

َعمىَالهيكلَالتشغيسي. -
َاتَكاألاداؼ.ختراصعمىَاال -
ََََككيػػػػػػلََ.17َعمػػػػػػىَالؿيػػػػػػادةَاإلدار ػػػػػػةَلمؾحػػػػػػدةَ)الػػػػػػؾز ر -

 الؾزارة(.
                                                 

الَيسثلَؾيادةَإدار ة َبلَؾيادةَسياسيةَلؾزارتػق َفػيَحػيؽَأفَإدارةَالجهػازَاإلداريَفػيَالؾز رَفيَالدكؿَالحديثة17َََ
الػػؾزارةَتقػػعَعمػػىَعػػاتقَالهيكػػلَاإلداريَلمػػؾزارة َكعمػػىَرأسػػقَككيػػلَالػػؾزارةَثػػؼَمػػدراءَالعسػػـؾ َكم ػػؽَدكنهػػؼَمػػؽَ

=َََََََََََََََََََََبَكػػػلَخيػػػؾطشػػػاغميَالسدػػػتؾ اتَالؿياديػػػة.َكلكششػػػاَاشػػػاَنتحػػػدثَعػػػؽَالػػػؾز رَفػػػيَالػػػيسؽ َالػػػتيَيسدػػػػَبيػػػد
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َاإلدار ة.ََقبلَالؾحدةَاإلدار ة َكالخاصةَلأكضاعهاَالدراسات َالتيَتؼَإعدادااَمؽََََ.5
ََالؾحػػدةَاإلدار ػةَكفركعهػػا َمػػعَتقدػػيؼَالعػامميؽ َمػػؽَناحيػػةَالكفػػاءةَعػددَالعػػامميؽَفػػيَََ.6َ

ََََََََ ََََََََََ       التيَيذ مؾنها.َالؾعيؽيةَالعمسيةَكالدر ات
73َََكحتػىَالدػشةَالساليػةَ ـ1971_70ََميزانيةَالؾحدةَاإلدار ة َمؽَالدشةَالساليةَََ.7َ

َـَكتتزسؽ:1974_َ
َمخرراتَالؾحدةَاإلدار ةَمؽَالحكؾمة. -
 نفقاتها. -
 إيراداتها. -

َعددَالسباني َالتيَتذ مهاَالؾحدةَاإلدار ة َكعددَحجراتَالسباني.ََ.8َ 
َالشذراتَالدكر ة َالتيَتردرااَالؾحدةَاإلدار ة.َََ.9
َفركعَالؾحدةَاإلدار ة:ََ.10

َفرع.تذكيلَ هازَال -
 اتَالفرعَكأادافق.اختراص -
التشغيسػػػيَكاألاػػػداؼَأتَعمػػػىَالفػػػرع َمػػػؽَحيػػػ َالهيكػػػلَالت ييػػػرات َالتػػػيَطػػػَر -

 ات.ختراصكاال
 الدراساتَالخاصةَلالفرع. -

َالخظؾةَالثانية:
لكافػػةَالعػػامميؽَفػػيَالؾحػػدةَاإلدار ػػة َل ػػرضَمعرفػػةَالهياكػػلََاسػػتجؾابكتػػتمخصَفػػيَإ ػػراءَ

 َلرػػرؼَالشغػػرَعسػػاَاػػؾَمفػػركضَأفَيكػػؾفَمؾ ػػػؾدًا َأيَفعميػػاًََفيهػػاَاتَالسؾ ػػؾدةختراصػػكاال
لررؼَالشغرَعساَاؾَمثب َنغر ػًاَفػيَالقػراراتَكالبيانػاتَالرسػسية.َكتػتؼَاػتبَالخظػؾة َمػؽَخػبلؿَ
تؾ يػػقَأسػػئمةَكاضػػحةَكمحػػددة َإلػػىَالقػػائؼَلالؾعيفػػة َعػػؽَكا باتػػقَكالدػػمظاتَالتػػيَيتستػػعَبهػػا.َ

َكتدتهدؼَاتبَاألسئمةَمعرفة:

َلمؾعيفة.َالؾضعَالهيكميَ .1
َالؾا باتَالسمقاةَعمىَعاتقَالؾعيفة.َ .2
َالدمظاتَالتيَتتستعَبهاَالؾعيفة.َ .3

                                                  

 
كزارتػق َفيشذػ لَبهػػاَعػؽَدكربَفػيَرسػؼَالدياسػاتَالتفرػػيميةَلمػؾزارة َعمػىَضػؾءَالدياسػػةَالعسميػةَاإلدار ػةَ=َ

العامػػةَلمدكلػػة.َكلعػػلَاػػػتاَمػػؽَأبػػرزَأسػػػبابَقرػػؾرَاألداءَاإلداري َكمػػؽَمدػػػبباتَاالختشاقػػاتَاإلدار ػػةَكبػػػ ءَ
 رَأكَكبر َإلىَإطبلعَالؾز رَكتؾؾيعقَعميق.ََاإل راءات َحي َيحتاجَأيَإ راء َص 
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 َحيػ َتخرػص18َ َالسعػدةَلهػتاَال ػرضنفدػهاَاألسػئمةَةاستساَرلَاإل الاتَعمىَيتدج تؼََك
لكػػلَمؾعػػف.َكتشتهػػيَاػػتبَالخظػػؾةَإلػػىَكضػػعَـيكػػلَتشغيسػػيَلمؾحػػدةَاإلدار ػػةَكتحديػػدََةاسػػتساَر

ؾدًا َأفَيكػؾفَمؾ ػَدةَفعبًل َكتتؼَمقارنتها َلساَاؾَمفترضَنغر اًَلسؾ َؾاتَكالدمظات َاختراصاال
اتَاإلدار ػة َالسؾ ػؾدةَفػيَالهيكػلَختشاقػالتعرؼَعمػىَاالعمىَأساسَالبياناتَالرسسية.َكبتاَيسكؽَ

َيتعمقَمشهاَبتؾز عَالؾا باتَكتفؾ ضَالدمظةَكخ َالدمظة.َسيساَماَالتشغيسي َكال

َالخظؾةَالثالثة:
كتحميػلَالشتػائجَككضػعَالحمػؾؿَالسقترحػة َلتحقيػقََاتسػتساَراالَتفر ػ اـَلعسميػةَسؽَالؿيػتتز

َاإلصبلحَاإلداريَالسشذؾد.

َثانيًا:َحمقاتَالشقاش:
َكتهدؼَإلىَاآلتي:َككبلءَالؾزارات.َالشقاشَمؽَاإلخؾةتتكؾفَحمقاتَ

َصػػػبلحياتَةَمػػػؽسػػػتفاددػػػاَكاالمتالعػػةَكمشاقذػػػةَالرػػػعؾبات َالتػػػيَتؾا ػػػقَعسميػػةَالس .1
َ َفيَمعالجةَكتتليلَتمػَالرعؾبات.الؾزاراتَككبلءَاإلخؾةَخبراتَك

ًاَمباشػػػرًاَكفعميػػػًا َفػػػيَكضػػػعَالسقترحػػػاتَالتشفيتيػػػة َاشػػػتراكالػػػؾكبلء ََاإلخػػػؾةَاشػػػتراؾ .2
 كتحسيمهؼَمدئؾليةَالتشفيتَمعَالجهاتَالسخترة.

َ:السداَاإلدارَيَلتجربةكقفقَتقييسيةَ
لعد َتعتر ػقَلعػضَالسحػاذير َالشا سػةَعػؽَ َالتيَلؼَتكتسلَالتجربةأفَتقييؼَاتبََفيَشػَال

ككػل َكتتركػزَعمػىَ ػزءََالتجربػةأفَمحاكلةَالتقييؼَاتبَستكؾفَمحاكلةَ زئية َعا زةَعػؽَتشػاكؿَ
يسكػػؽَأفَتغهػػرَ ػػدكابَأكَنؾاقرػػق َلرػػؾرةَعمسيػػة َإالَمػػؽَخػػبلؿَالشغػػرَإليػػقَكجػػزءَمػػؽََ َالهػػامش

تقييسػػًاَسػػر عًاَلسػػاَتػػؼَإنجػػازبَمػػؽَاػػتبَمكتسمػػة.َكلكششػػاَسػػشحاكؿ َرغػػؼَالسحػػاذير َأفَنعظػػيََعسميػػة
َ َفمميؽ َمؽَخبلؿَاتاَالتقييؼ َالؾقؾؼَعمىَالرعؾبات َالتيَكا هتشاَحتىَاآلف.العسمية

َالهدؼَالعاـ:
 َالسهسػةفػيَالؿيػاـَلسدػاَإداريَلمػؾزاراتَكالسرػالاَالحكؾميػةََ حددناَالهدؼَالعاـَلتجربتشا

ة َيؾصػمشا َلظر قػةَمشهجيػة َإلػىَيػاال تساعةََكياداالقترػالتيَلهاَدكرَمباشرَفيَعسميػةَالتشسيػةَ
اتَاإلدار ػة َالتػيَيشب ػيَمعالجتهػا َكمحاكلػةَكضػعَالحمػؾؿَإلنهائهػا َحتػىَختشاقػالؾقؾؼَعمػىَاال

                                                 
َاالستسارةَمرفقة َفيَنهايةَاتبَالؾرقة.18ََ
َ
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ةَياالقترادتدتظيعَاإلدارةَالعامةَفيَاليسؽَالتخمصَمؽَسمبياتهاَكتأديةَدكراا َفيَمجاؿَالتشسيةَ
َة َلكفاءة.ياال تساعَك

يػػدَالهػػدؼَالعػػاـَلمتجربػػة َبهػػتبَالرػػؾرة َيتشاسػػبَمػػعَالرغبػػةَالجديػػةَفػػيَكنعتقػػدَأفَتحد
َالسذاركةَلعسميةَاإلصبلحَاإلداري َكساَيشدجؼَمعَالسشظمقيؽ َالمتيؽَذكرنااساَفنفًا.

فإلىَأيَمدىَكانػ َاألاػداؼَالجزئيػة َأكَخظػؾاتَالتجربػةَمبلئسػة َأيَإلػىَأيَمػدىَتخػدـَ
انبيؽ:َالجانػػبَالشغػػريَكالجانػػبَالتظبيقػػي.َفسػػؽَالؾ هػػةَالهػػدؼَالعػػاـ؟َاشػػاَيبػػدكَأفَلمسؾضػػؾعَ ػػ

يػؤديََتقديسقَإلىَأاداؼَكخظؾاتَ زئية الشغر ة َكافَالتعاملَمعَالهدؼَالعاـَعمىَمراحل َأيَ
تدر ًاَمشهجيًا َتفزيَبشاََالجزئيةالخظؾاتََعمىَأفَتتدرجإلىَتحقيقَالهدؼَالعاـ.ََ سيعاًََإنجازاا

سشحاكؿَؼيساَيميَأفَنؿيؼَكػلََكَ.متساسكةَلتيَتميها َلرؾرةَمشظؿيةالسرحمةَاألكلىَإلىَالسرحمةَا
 َالتػيَتػؼَإنجازاػا َعمػىَحػدة َحتػىَنؿػفَعمػىَالجانػبَالتظبيقػيَمػؽَالعسميػةَخظؾةَمؽَالخظؾات

َالسؾضؾع:

َ:تذكيلَفرؽَالسدا
بػدَمػؽَمرحمػةَتسهيديػة َيسكػؽَتدػسيتهاََقبلَالبدءَفيَتشفيتَخظؾاتَالسداَاإلداري َكػافَال

)تجسيػػعَالقػػؾةَالبذػػر ة( َالتػػيَستزػػظمعَلسهسػػةَالسدػػا.َككػػافَالهػػدؼَمػػؽَاػػتبَالعسميػػة ََلعسميػػة
ندػػجاـ َالػػتاشيَكالشفدػػي َككػػتاَتحقيػػقَاإليسػػافَالسذػػترؾَقيػػقَالحػػدَالزػػركريَمػػؽَالتؾافػػقَكااَلتح

مػؽَعػامميؽََلالهدؼ َبيؽَ سيعَالتيؽَسيقؾمؾفَلالسداَاإلداري.َكقػدَتكؾنػ َاػتبَالقػؾةَالبذػر ة
َفيَالسعهدَالقؾميَلئلدارةَالعامة َكساَأسمفشا.َعامميؽَكالسرالاَالحكؾمية َكمؽَفيَالؾزارات

العمسيػةَأكَمػؽََيػاتالخمؽاػتبَالقػؾة َسػؾاًءَمػؽَحيػ ََتجػانسشتَالبدءَكػافَكاضػحًاَعػدـَكم
أكَمػػؽَحيػػ َفهػػؼَعسميػػةَاإلصػػبلحَاإلداريََاألعسػػارالتػػيَيذػػ مؾنها َأكَمػػؽَحيػػ ََحيػػ َالؾعػػائف
إلنجػازَعسميػةَالسدػا.َكتجمػىََاداتستعدتبَعمىَعدـَالتجانسَتفاكتَفيَاالكقدَتَرَكاإليسافَبها.

َذلػَمؽَخبلؿَثبلثةَمغاار:
فػيَمرحمػةََالتػيَكانػ َتزػؼَفػرؽَالسدػا َاتاال تساعػالكاملَلحزؾرََلتزاـعدـَااَلَ:َأكلها

َالتسهيد.
ََََفػػرؽََا تساعػػاتعػػدـَتحسػػسَالػػبعضَلئلسػػهاـَفػػيَالسشاقذػػات َالتػػيَتػػدكرَفػػيََ:كثانيهػػا

َلسدا.ا
َالتكاسلَكإعهارَالبلمباالةَكعدـَالحرصَعمىَإنجازَالسهسة َمؽَقبلَالبعض.ََ:كثالثها

َ
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َ:عَالبياناتس 
اسػاَمػؽَالرػعؾبات َاعتباَر َأيَخظؾةَ سػعَالبيانػات َبػرزتَنقظتػاف َيسكػؽَفيَاتبَالخظؾة

َالتيَاعترض َالتجربة َكاسا:

ءَمهسػةَإنجػازَلسدػا َإلقػاالسذػاركيؽَفػيَعسميػةَاَنتجَعؽَعػدـَالتجػانسَبػيؽَاألفػراد .1
لدىَلعضَفرؽَالسدا َعمػىَعػاتقَفػردَأكَفػرديؽ.َفػيَحػيؽَلػؼََخظؾةَ سعَالبيانات 

َإلنجاحَاتبَالخظؾة. َتع َلؿيةَأفرادَالفر قَالجهدَالبلـز
بهػاَكاممػةَكمشغسػة َلػدىََحتفػا صعؾبةَ سعَالبياناتَالبلزمة َلدببَتبعثرااَكعدـَاال .2

َالؾزاراتَكالسرالاَالسختمفة.

اد َككػتاَتبعثػرَالبيانػاتَستعدأدىَعدـَعسلَأفرادَالفر ق َبشفسَالدر ةَمؽَالحساسَكاالَكقد
مػؽَناحيػة َكإلػىَعػدـَتحقيػقََالسظمؾبة َأدىَإلىَتأخرَإنجازَاػتبَالخظػؾةَضػسؽَالؾقػ َالسحػدد 

فيَلعضَالؾزاراتَكالسرالا َلالرؾرةَالسظمؾبة َرغؼَمػاَاسػت رقتقَمػؽَكقػ َطؾ ػلَندػبيًا ََادفها
َيةَأخرى.مؽَناح

َ:ستجؾابعسميةَاال
كتتشاسػبَمػعََالسدػا  َلظر قةَتخدـَالهدؼَمؽَةاستساَرتؼَكضعَ َستجؾابإل راءَعسميةَاال
َاتَالتالية:عتباَرركعي َفيَكضعَاألسئمةَاالقدَ.ََكبالؾق َالسحددَإلنجاَز

َيكؾفَغامزًا َؼيحتسلَأكثرَمؽَإ الة.َكضؾحَالدؤاؿَكدقتق َلحي َال .1
َ َك ػؤديَإلػىَعػدـلدىَالسدػؤكؿعؽَالتفاعلًَا َفيؾلدَعزكفًاَيكؾفَالدؤاؿَمحر َأفَال .2

 َإعظاءَرأيقَلرراحة.
سػػئمةَلسجسؾعهػػاَالهػػدؼَمػػؽَعسميػػةَالسدػػا َفتؾصػػمشاَإلػػىَمعرفػػةَالؾضػػعَأفَتخػػدـَاأل .3

اتَكالقػػؾىَختراصػػالحؿيقػػيَفػػيَالػػؾزاراتَكالسرػػالاَالحكؾميػػة َمػػؽَحيػػ َالهياكػػلَكاال
 نياتَالسادية.البذر ةَالعاممة َنؾعًاَككسًا َكاإلمكا

 أفَتكؾفَاألسئمةَلسجسؾعهاَمشدقة َلحي َتدهلَعسميةَتفر  ها َؼيساَلعد. .4

 َفإنشػاَقػدَكا هشػاَشػدَكضػعَاألسػئمةعَ ركعيػقػدَالذركطَالزركر ةَالدػالفةَالػتكرََكرغؼَأف
لعاـ َقدَتس َضسؽَالجؾَاَستجؾابلعضَالعامميؽ َمردااَإلىَأفَعسميةَاالَاستجؾابعشدََصعؾبة
 َالتػػيَرفعػػ َشػػعاراتَالترػػحياَكالسحاسػػبةَ...إلػػخ.َفتبػػادرَإلػػىَؾيؾنيػػ13َدَحركػػةَلعػػَسػػادالػػتيَ

قرػػدَمػػؽَكرائهػػاَيػػق َيَُالتحقاػػتبَنػػؾعَمػػؽَََسػػتجؾابأذاػػافَالػػبعضَمػػؽَالعػػامميؽ َأفَعسميػػةَاال
 محاسبةَاتاَكمعاؾبةَذاؾ.َ
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 الػات.َإذَحػرصَالػبعضَعمػىَإعهػارَكالشػَفيَأفَاتاَالترؾرَترؾَتػأثيربَعمػىَلعػضَاإل
لالسكافػػأةََمػػؽَالسهػػاـ َدكفَأفَتقابػػلَ هػػؾدبَالكثيػػرَ ػػداًََـؾ َالػػتيَيتحسػػللسغهػػرَالسغمػػَنفدػػق

َكالتذجيع.ََ

َالتحديدَالزمشيَلمتجربة:
 َمشتَمباشرةَالخظؾةَاألكلى َأفَالتحديدَالزمشيَلعسميةَالسداَلؼَيكػؽَتحديػدًاَمؾفقػًا َاتزا

فرغةَلها.َفدؾاًءَمشهؼَمؽَيعسمػؾفَخاصةَأفَالقؾةَالبذر ة َالسزظمعةَبهتبَالسهسة َقؾةَغيرَمت
فيَالؾزاراتَكالسرالاَالحكؾمية َأكَمؽَيعسمؾفَفيَالسعهدَالقؾميَلئلدارةَالعامػة َكػانؾاَ سػيعهؼَ
يؤدكفَأعسالهؼَفيَكعائفهؼ َلذكلَاعتيادي.َمساَاقتزىَتسديدَالزمؽَالسحددَلمخظؾةَاألكلػى َثػؼَ

رضَمركنػػة َلالشدػػبةَلمتحديػػدَالزمشػػيَالعػػاـ َتسديػػدَالػػزمؽَالسحػػددَلمخظػػؾةَالثانيػػة.َاألمػػرَالػػتيَفػػ
َلسرمحةَإنجازَالعسميةَلرؾرةَمقبؾلة.

َ:مهسةثبلثَنقاطَضعفَ
مػؽَأفَنذػيرَإلػىََالَبػدَبدَكنحؽَنختتؼَتقييسشا َلساَتؼَإنجازبَمؽَتجربةَالسدػاَاإلداري َال
َ:عشدَأيَتجربةَمقبمةَكايَيجبَتجشبهاَكشقاطَضعفَ  َأبرزتهاَالتجربةمهسةاطَثبلثَنق

 َبػيؽَأفػرادَفػرؽَالسدػا َلػؼَتكػؽَمدػألةَاالتجانس َالتيَتحدثشاَعشهَانعداـأفَمدألةَ .1
لإعظػاءَفتػرةَالتسهيػدَكقتػًاََمدتحيمةَالحل َبػلَكػافَيسكػؽَالتقميػلَمػؽَتأثيراػاَالدػمبي 

إالَلعػدََأيَ سػعَالبيانػات َ الثانيػةكتركيػزًاَأكثػر َلحيػ َالَيػتؼَالذػركعَلػالخظؾةََأطؾؿ
رافقهػػاَمػػؽَتدػػػرعََ.َكلكػػؽَقرػػرَفتػػػرةَالتسهيػػد َمػػعَمػػانظػػبلؽاَلالتثبػػ َمػػؽَسػػبلمةَا

تأثيراػػاََامتػػدشػػكم َنقظػػةَضػػعف ََاػػاَعمػػىَعشرػػرَالحسػػاسَالػػؾقتي اعتسادكارتجػػاؿ ََك
َ.الخظؾتيؽ َاألكلىَكالثانيةعمىَأعساؿَفرؽَالسدا َخبلؿَ

 َلحيػ َسػتجؾابةَالسؾعػفَلبلئػتهيمدػبق َعمػىَصػي ةَمحػددة َلَاتفػاؽلػؼَيكػؽَاشػاؾَ .2
كبأفزػلَأسػمؾب.ََ َفػيَأقػلَكقػ َمسكػؽستجؾابضَمؽَاالفيَصؾرةَال َرَيسكؽَكضعق

قػدَتسػ َضػسؽََسػتجؾابمػاَذكرنػابَفنفػًا َمػؽَأفَعسميػةَاالَعتبػارفإذاَمػاَأخػتناَفػيَاال
 َالتػػيَيؾنيػػق َفإنػػقَيسكششػػاَأفَنػػدرؾَمػػدىَالدػػمبية13َالجػػؾَالعػػاـ َالػػتيَأعقػػبَحركػػةَ

لتقبػػلَاألسػػئمةََلسؾعػػفَذاشيػػاًَةَائػػتهيي ةَمحػػددة َلعمػػىَصػػَتفػػاؽترتبػػ َعمػػىَعػػدـَااَل
َالسؾ هةَإليق َكفهؼَال رضَمشها.

َ َكػلفػيَعسميػةَالسدػاَاإلدارَيَلمسذػاركةَعددَمؽَالعامميؽَفػيَالػؾزاراتَاختيارلقدَتؼَ .3
مػؽَقبػلَعػامميؽَفػيََرػؾرَخػاطع َلػأفَإنجػازَعسميػةَالسدػاًاَمؽَتانظبلقفيَكزارتق َ

 َسيكؾفَأكثػرَ ػدكى َنغػرًاَألنهػؼَالؾزارةَنفدها َأكَالسرمحة َالتيَيجريَفيهاَالسدا
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أقػػدرَعمػػىَفهػػؼَأكضػػاعَكزاراتهػػؼ َكأكثػػرَمعرفػػةَكفهسػػًاَبػػزمبلئهؼ.َكغابػػ َعػػؽَأذاانشػػاَ
اليؾمي َبيؽَالعامميؽَفيَأيَإدارة َيخمقَنؾعًاَمؽَالعبلقات َتتدؼََحتكاؾحؿيقةَأفَاال

نػػًاَأخػػرىَ َمػػعَمػػاَيترتػػبَعميهػػاَمػػؽَمجػػامبلتَكمحالػػاة َكأحياسػػتمظاؼأحيانػًاَلػػالؾدَكاال
ادَلئلسػاءة.َكلهػتاَفقػدَكػافَاسػتعدلالشفؾرَكالكراـية َمعَمػاَيترتػبَعميهػاَمػؽَتحامػلََك

مػؽَالػؾزارةَكالسرػمحةَنفدػها َلالؿيػاـَلعسميػةََبرزَأخظاءَالتجربة َتكميفَعامميؽمؽَأ
لزمبلئهؼ.َحي َكافَلعضَالسدتجؾبيؽَيقػابمؾفَذلػػَلػالشفؾرَكالتخػؾؼ َأكََستجؾاباال

الَيخفػػػؾفَمذػػػاعرَالتحامػػػلَأكََسػػػتجؾابعػػػضَالقػػػائسيؽَلعسميػػػةَاالعػػػدـَالسبػػػاالة.َكب
الظػالعَالحيػاديََستجؾابالتعاطف.َفيَالؾق َالتيَكافَيجبَالحرصَعمىَأفَيتختَاال

 السؾضؾعي.

 خاتسة:
فػيََالسػؤتسركف:َلقػدَكضػعشاَأمػامكؼ َفػيَاػتبَالؾر قػاتَالقميمػة َخبلصػةَ هػؾدَأيهاَاإلخؾة
لػػؼَتشتػػقَلعػػػد.ََالسدػػاَاإلداري َالتػػػيَتجربػػةَمحؾراػػاَك َشذػػػؾدةاإلصػػبلحَاإلداريَالسَإطػػارَعسميػػة

عظػػىَ شػػىَاػػتبَالتجربػػة َمػػؽَخػػبلؿَفرائكػػؼَكمقترحػػاتكؼ َمػػؽَناحيػػة َكأفَتَُكغرضػػشاَمػػؽَذلػػػ َأفَتَُ
ؾيستها َالتيَتدتحقها َمؽَناحيةَأخرى.َففيَتقديرنا َأنهاَتجربػةَتدػتحقَالرعايػةَكالعشايػة.َفهػيَ

أكَالفذل.َفإفَنجح  َفدػتكؾفَقػدَحققػ َنتائجهػاَالسر ػؾة.َكإفَتجربةَمفيدة َفيَحالتيَالشجاحَ
أخفقػػ  َفدػػتكؾفَعغيسػػةَالفائػػدة َلسػػاَسػػتسدناَلػػقَمػػؽَدركس َتذػػكلَمشظمقػػًاَلتجػػاربَقادمػػة َ
سػػتأتي َلفزػػلَاػػتبَالتجربػػة َأكثػػرَنزػػجًا َتدػػتفيدَمػػؽَإيجابيػػاتَاػػتبَالتجربػػةَكتتجػػاكزَنقػػاطَ

َضعفها.
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َةَخاصةَلالسداَاإلدارَياستساَر
َ

َ:زارةَأكَالسرمحةالَؾ
َالسؾعف:َاسؼ
َالؾعيفة َالتيَيذ مها:َاسؼ

َالقدؼ:
َالدر ة:

ََلعمسية:الذهادةَا   
ََ امعةََََََََ ََََتخرصممعهدَََََََ    َََثانؾ ةَََََََ َََإعداديةَََََََََ

َ
َمؽَيعظيػَالتعميسات؟ .1
َمؽَتؾ قَلقَالتعميسات؟ .2
 مؽَتشؾبَعشقَفيَحالةَغيالق؟ .3
 ر ةَتعسلَلكثرة؟معَأيَكحداتَإدا .4
 ماايَكا باتػَفيَاتاَالعسل؟ .5
َبؾا باتَالَتدخلَفيَ .6  ػ؟اختراصالَتقـؾ
 الَيسكشػَالؿياـَبؾا باتَأخرىَلجانبَكا باتػَالحالية؟ .7
 الَاشاؾَماَيعؾقػَعؽَتأديةَكا باتػ؟ .8
 ماايَالدمظاتَالسخؾلةَلػ؟ .9
 الَيسكؽَتدهيلَمهستػ َإذاَتستع َلدمظاتَأكثر؟ .10
  بية؟الَشارك َفيَدكراتَتدَر .11
 ماايَالفترة َالتيَعسم َبهاَفيَاإلدارة؟ .12

 ماَيسكؽَمراقبتقَكتدك شق َمؽَقبلَعزؾَفر قَالسدا:
َالشقصَفيَالسعدات. -
َمداحةَالحجرة َلالشدبةَلعددَالسؾعفيؽ. -
َعددَالستردديؽَعمىَالحجرة َأثشاءَالسقابمة. -
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19َاإلدارةَالعامةَفيَالعهدَالؾحدكَي

َ

َمقدمة:
قزػيةَك دانيػة َتتسثػلَلػالعؾاطفَكالسذػاعر ََ يَ انػبَمشهػافػَ ماَمػؽَشػػَفػيَأفَالؾحػدة
ك ر ػػعََ.عؾاطػػفَكمذػػاعرَتكؾنػػ َعبػػرَزمػػؽَطؾ ػػلكاػػيََ.لعػػضالتػػيَتذػػدَاليسشيػػيؽَلعزػػهؼَإلػػىَ

أنػقَطػرؼَفيهػا.َكقػدَاتخػتتَلأساسها َعشدَالتحميل َإلىَالحيػاةَالسذػتركة َالتػيَيذػعرَكػلَيسشػيَ
الؾحػػدةََإذَعػػرؼَالػػيسؽَفػػيَتار خػػقَإلػػىَفخػػر.أشػػكااًلَمختمفػػة َمػػؽَزمػػؽََاػػتبَالحيػػاةَالسذػػتركة
أكثػرَتساسػكًاَكأقػلَتجػزؤًا.ََة َلقيياالقترادمؽَالشاحيةََ أنقَلدياسية.َغيركالتجزؤ َمؽَالشاحيةَا

لستشؾعػة َاَإلىَمؾقعقَالج رافيَالستسيػزَكإلػىَتزار دػقَكمشاخاتػقَ قبلَكلَشيءَ كلعلَذلػَير ع
حؿيقػةَإذاَقمػ  َإفَمتساسكة.َكالَأعػؽَأنشػيَأ ػافيَالةَمتكاممةََكياقترادذكلَكحدةَيالتيَ عمتقَ
ةَالستكاممػػػةَالستساسػػػكةَاػػػيَالقاعػػػدةَالرػػػمبة َالتػػػيَقامػػػ َعميهػػػاَكحػػػدةَياالقترػػػاداػػػتبَالؾحػػػدةَ

َكمرالحًاَكمريرًا.ََانتساءاليسشييؽ َمذاعرًاََك

ةَفػػيَالساضػػيَقػػدَخزػػع َلمعؾامػػلَالظبيعيػػةَكلمؾضػػعَالتجػػاريَياالقترػػادكإذاَكانػػ َالحيػػاةَ
َالسي َأكثػرَمسػاَخزػع َلمتخظػي َالبذػريَالػػؾاعيَمػؽَقبػلَاليسشيػيؽ َفػإفَاألمػرَيختمػفَاالعػ ليػػـؾ

أصػػبح َمؾضػػعََ ةَكالدياسػػيةيػػاال تساع َمثمهػػاَمثػػلَالحيػػاةَةياالقترػػادفالحيػػاةََ.اختبلفػػًاَبيشػػاًَ
دراسػػػاتَكتخظػػػي  َكأضػػػحىَالتػػػدخلَالػػػؾاعيَمػػػؽَقبػػػلَاإلندػػػافَيمعػػػبَدكرًاَمؾ هػػػًاَكمتحكسػػػًاَفػػػيَ

اتهػػاَككتػػائرَتظؾراػػا َاتجاافهػػؾَالػػتيَيحػػددََؾرةَلػػؼَيدػػبقَلهػػاَمثيػػلَفػػيَالتػػار خ.لرػػَ هامدػػارات
َأادافػػػقك خظػػ َلػػػتلػَك حذػػػدَاإلمكانيػػاتَالبلزمػػػةَإلنجػػػاحَاػػتاَالتخظػػػي  َكضػػػسافَكصػػؾلقَإلػػػىَ

َالسرسؾمة.

كالَيدػػتظيعَالفعػػلَالبذػػريَالػػؾاعيَأفَيسػػارسَاػػتاَالػػدكرَالخظيػػر َدكفَأفَتتػػؾفرَلػػقَاألداةَ
نػاَإلػىَالحػدي َيَدكفَأفَيستمػَإدارةَعامةَعمىَمدتؾىَعػاؿَمػؽَالكفػاءة.َكاػتاَيقؾدالسبلئسة َأ

فيَعلَدكلػةَالػيسؽَالؾاحػد َكدكراػاَالسرتقػبَفػيَإدارةَالدكلػة َإدارةَتسكشهػاَمػؽََعؽَاإلدارةَالعامة
ََتحقيقَطسؾحاتَالسجتسعَاليسشي َفيَالتشسيةَكالتظؾرَكالعدؿ.

َأبرزَمبلماَاإلدارةَالعامةَفيَأفَألد َ إيجازَشديدبَكَ فيَالفقراتَالتاليةَكسؾؼَأحاكؿ

                                                 
َـ.1990 َأبر لَ_َمايؾ40َُنذرَفيَمجمةَ)دراساتَيسشية( َالعدد19َََ
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َأفَالتػيَتػؾفرتَمػعَمجػيءَالؾحػدة َكالتػيَمػؽَشػأنهاَكأفَأتمسسَأاؼَالذػركطَالجديػدةَ الساضي
َََمشاخًاَمبلئسًاَإليجادَإدارةَعامةَكفؾءةَكقادرةَعمىَاإلنجاز.َتهيء

َاإلدارةَالعامةَفيَالساضي:
لديشاَإدارةَعامةَلػالسعشىَلؼَيكؽََ ـ1962عاـََ رفيَصبيحةَالدادسَكالعذر ؽَمؽَسبتسب

فقػػدَكرثػػ َالثػػؾرةَمػػؽَالعهػػدَاإلمػػاميَإدارةَعامػػةَمتخمفػػةَمحػػدكدةَاأل هػػزةَكالسهػػاـ.َكقػػدََالحػدي .
تػبَسم َكثيرَمؽَالكتابَكالباحثيؽَاألضؾاءَعمىَكضعَاإلدارةَقبلَالثؾرة َمساَيجعمشاَنكتفيَلسػاَكَُ

َتجشبًاَلمتكرار.

الدكلة َمؽَدكلةَتركزتَكعائفهػا َفػيَالعهػدَاإلمػامي َفػيَاألمػؽَك سػعََكبدببَت يرَطبيعة
فػػيَعهػػدَالثػػؾرة َتحتػػلَالؾعػػائفَالخدميػػة ََ لزػػرائبَالسختمفػػة َإلػػىَدكلػػةَحديثػػةالزكػػاةَك بايػػةَا

كبدػػػببَاتدػػػاعَاػػػتبَالؾعػػػائفََ تَ...إلػػػخ َالسكانػػػةَاألكلػػػىَلػػػديهاكالرػػػحةَكالتعمػػػيؼَكالسؾاصػػػبل
ةَإلػىَإدارةَحديثػة َتػشهضَلأعبػاءَكعائفهػاَالجديػدة.َفػتؼَإنذػػاءَكشػسؾلها َأصػبح َالدكلػةَلحا ػ

َالؾزاراتَكاأل هزةَالسختمفة.

ستسثػػػلَلالهياكػػػلَكرغػػػؼَأفَالدكلػػػةَقػػػدَأصػػػبح َدكلػػػةَحديثػػػة َمػػػؽَحيػػػ َشػػػكمهاَاإلداري َال
ها َكمػؽَحيػ َالػشغؼَكالمػؾائاَ...إلػخ َفقػدَعمػ َمتخمفػةَمػؽَالؾعػائفَكتؾصػيفَةاإلدار ة َكتدػسي
نتيجػةَأفَالت ييػرَلػؼَيػتؼََ فػيَرأيػيَ  َأيَمؽَحي َالسحتؾىَاإلداري.َكتعميػلَذلػػحي َالسزسؾَف

يتشاسػػبَمػػعَاػػتبََ تظمبػػ َك ػػؾدَشػػكلَمتظػػؾرلتظػػؾراتَحػػدث َداخػػلَاأل هػػزةَالقديسػػةَنفدػػهاََك
بلَ اءَالت ييرَلفعػلَخػار ي َأيَمػؽَخػارجَاأل هػزة َكذلػػَعػؽَطر ػقَثػؾرةَسياسػية ََ.التظؾرات

افَيعيذػػهاَالسجتسػػعَاليسشػػي َكالتػػيَتسثمػػ َفػػيَتظػػؾرَحا اتػػقَكتفكيػػربَالتػػيَكػػَ نتجػػ َعػػؽَاألزمػػة
الدياسيَكفيَتساسقَمعَالعرػرَالحػدي  َفػيَالؾقػ َالػتيَعمػ َؼيػقَالدكلػة َبهياكمهػاَككعائفهػاَ

َكلَر احَالت ييرَكالتظؾر.َ َكفكراا َمتخمفة َتقاـك

يهػا َفقػدَ ػاءَالذػكلَكألفَالت ييرَفيَشكلَاأل هزةَاإلدار ةَلؼَيحدثَنتيجةَلتظؾرَداخمػيَف
الجديػػدَمحتفغػػًاَبػػركحَاإلدارةَالقديسػػة َأيَبػػشس َالعبلقػػاتَكالؿػػيؼ َالتػػيَكانػػ َسػػائدةَفػػيَالعهػػدَ
اإلمػامي َكأضػػحىَكػػلَمدػؤكؿَفػػيَ هػػازَحكػػؾميَإمامػًاَصػػ يرًاَفػػيَ هػازب.َفكػػلَشػػيء َصػػ رَأكَ

أدىَإلػػىَتعظيػػلََاتػػقَكمزا ػقَقؾاعػػدَكنغسػػًا.َمسػاا تهادبػػدَأفَيسػػرَعبػرب.َكأصػػبح َفراؤبََكَكبػر َال
إداراتَالجهازَكأقدػامق َكبالتػاليَإلػىَتعظيػلَكعائفػق.َكتحؾلػ َكثيػرَمػؽَالػشغؼَكالمػؾائاَكالهياكػلَ

َإلىَمجردَركاـَمؽَالسدسياتَالذكمية َالتيَالَحياةَفيها.َ

َكان َاتب َفيَرأيي َايَبدايةَالسذكمةَاإلدار ة َالتيَعذشاااَحتىَاآلف َكالتيَُشخر 
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أ هػػػزةَالدكلػػػةََحػػػل.َفقػػػدَترتػػػبَعمػػػىَك ػػػؾدَاألئسػػػةَالرػػػ ارَعمػػػىَرأسفَأفَتَُمغااراػػػاَمػػػرارًاَدك
ترتبَعمىَذلػػََ ارةَالحديثةكاؼَأئسةَيترفؾفَغالبًاَلالجهلَفيَألجدياتَاإلدَ كمفاصمهاَالرئيدية

 سمةَمؽَالدمبيات َأثرتَ سيعهاَعمىَكفاءةَالجهازَاإلداريَكقدرتقَعمىَاإلنجاز َكساَأثرتَعمىَ
َالسجتسعَلق.َاحتراـؽَنزااتقَكقمم َم

يسكؽََالتيَ السداعدةَاشاؾَ سمةَمؽَالعؾاملاأل هزةَاإلدار ة ََالجهلَفيَإدارةإضافةَإلىََك
َأفَيعزىَإليهاَاإلسهاـَفيَتػرديَالؾضػعَاإلداريَكفػيَمقاكمتػقَأليَإصػبلح.َمػؽَاػتبَالعؾامػلَمػا

العَمػػؽَالسحػػي َاػػؾَخػػار ي َأيَنػػَاػػؾَداخمػػي َأيَنػػالعَمػػؽَالجهػػازَاإلداريَنفدػػق َكمشهػػاَمػػا
َ:إلدارة.َكمؽَأاؼَالعؾامل َالتيَتعسلَؼيقَاياال تساع

هػػا.َكمػػؽَذلػػػ َمػػثبًل َعػػدـَالتسييػػزَالؾاضػػاَبػػيؽَحػػدكدَازدكا اتََكختراصػػتػػداخلَاال .1
نحتػػاجََسػمظاتَالدكلػػةَالػػثبلث:َالتذػػر عيةَكالتشفيتيػػةَكالقزػائية.َكنحػػؽَاليسشيػػيؽَقػػدَال

َلسػػاَتعشيػػقَمذػػكمةَتػػداخلَاال هػػا َإذَأنشػػاَنعػػيشَاػػتبَازدكا اتََكصػػختراإلػػىَتؾضػػيا 
السذػػكمةَيؾميػػًا.َحيػػ َتتجمػػى َداخػػلَالجهػػازَاإلداريَالؾاحػػد َفػػيَتسييػػعَالحػػدكدَبػػيؽَ

يتؾؾػػػفَاألمػػػرَعمػػػىَشػػػخصَاتَاإلداراتَكاألقدػػػاـَكاألشػػػخاص.َكغالبػػػًاَمػػػاَاختراصػػػ
اتقَكصػبلحياتق َكإفَكػافَضػعيفًاَسػظاَاختراصػفإفَكافَقؾ ػًاَاتدػع َدائػرةََالسؾعف.
األقؾ ػػاءَعمػػىَدائرتػػقَكضػػيقؾااَعميػػق َحتػػىَالَيكػػادَيجػػدَمػػاَيعسمػػق َخػػبلؿََاآلخػػركَف

 ساعاتَدكامق.َ
مػثبًل َكاػؾ20ََكماَيحدثَداخلَالجهازَالؾاحدَيحدثَعمػىَمدػتؾىَالدكلػة َفالعامػلََََََََََ

الدػػػػمظةَالتشفيتيػػػػة َيسكشػػػػقَلدػػػػهؾلة َكدكفَإذفَمػػػػؽَأحػػػػد َأفَيدػػػػظؾَعمػػػػىََيسثػػػػل
كحتػىََدقَلمشغرَفيَالخرؾماتَكالسشازعات.ربَنفاتَالدمظةَالقزائية َفيشاختراص

اتَاختراصػػالقائػػدَالعدػػكري َفػػيَاػػتبَالسحافغػػةَأكَتمػػػ َيسكشػػقَأفَيتػػدخلَفػػيَدائػػرةَ
 الدمظاتَالسدنية َدكفَأفَيجدَفيَذلػَأيَغزاضةَأكَحرج.َ

اتَكسػػمظاتَاآلخػػر ؽَالَيحػػدثَفػيَال الػػبَبػػدكافعَإندػػانية َاختراصػكالتػدخلَفػػيَدائػػرةَََََ
اتاَأكَذاؾَ هدبَمتظؾعًا َبهدؼَحلَالسذكبلتَالتيَالَيدتظيعَغيربَحمها ََكأفَيبتؿ

َكإنساَيحدثَبدكافعَمادية َكساَاؾَمعركؼ.
افَاػػؤالءَمػػؽَداخمهػػاَأكَمػػؽَتػػدخلَذكيَالشفػػؾذَفػػيَسػػيرَعسػػلَاإلدارةَالعامػػة َسػػؾاًءَكػػ .2

األسػرةَلمقؾىَالزاغظة َالستسثمةَلالجساعاتَاألكليػة َكَالعامةَكخزؾعَاإلدارةَخار ها.
                                                 

 تدسيةَإسبلميةَقديسة َتظمقَعمىَحكاـَالسشاطق.20ََََ
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.َكػػػلَاػػتاَيػػػتؼَعمػػىَحدػػػابَنغسهػػػاَ َإضػػافةَإلػػػىَالذػػملَالستشفػػػتةكالعذػػيرةَكالسشظقػػػة
َكلؾائحهاَكإ راءاتهاَالقانؾنية.

ةَالدػيئة َكعػادةَمزػ َالقػات َالتػيَتػدفعَبػبعضَالسػؾعفيؽ َيػاال تساعلعضَالعػاداتَ .3
حتػىَكالتزك ػرَ...إلػخ ََخػتبلسمؽَذكيَالدخلَالسحدكد َإلىَتمؾ  َأيديهؼَلالرشػؾةَكاال

 يدتظيعؾاَأفَيسارسؾاَاتبَالعادةَالسكمفة.
تػػدنيَالػػؾعيَالعػػاـَلػػدىَالسجتسػػعَكسػػيادةَؾػػيؼ َحالػػ َدكفَمسارسػػةَالسجتسػػعَلمرقالػػةَ .4

ةَالرػػػػارمةَعمػػػػىَأ هػػػػزةَالدكلػػػػة َبػػػػلَكأدتَإلػػػػىَتذػػػػجيعَالفدػػػػادَاإلداريَيػػػػاال تساع
َكاستفحالق.

هافَلػػق َعػػؽَطر ػػقَالعامػػلَالخػػار ي َغيػػرَاليسشػػي َالػػتيَلعػػبَدكرًاَتخر بيػػًاَالَيدػػت .5
َكالعسؾالتَلهؼ َالساليةَالسشتغسةَتخر بَذمؼَلعضَكبارَالسؾعفيؽ َبرصدَالسخررات

َ...إلخ.َكالهبات

لسحدؾبيةَككضػعَدتَاتبَالعؾاملَكغيرااَإلىَبركزَأمراضَإدار ة َكالرشؾةَكالتزك رَكاكقدَأ
 َكاػيَأمػراضَكَالفئؾَيلالؾالءَالذخريَأَعمىَرأسَاأل هزة َلسجردَاترافهاَؤةالعشاصرَغيرَالكف

طبعػػ َاإلدارةَالعامػػةَفػػيَلبلدنػػاَلظالعهػػا.َكرغػػؼَأنػػقَقػػدَكتػػبَحؾلهػػاَالكثيػػرَكعقػػدتَلتذخيرػػهاَ
الشدكاتَكالسؤتسرات َفقدَعمػ َكػلَالسعالجػاتَمجػردَمعالجػاتَنغر ػة َلػؼَتػؤدَإلػىَتحدػؽَممسػؾسَ

َفيَكضعَاإلدارةَكفيَمدتؾىَأدائها.

َالسشاخَاإلداريَفيَعلَالؾحدة:
َكتػداكؿةَالؾحدةَإلىَاألختَلالشغاـَالبرلساني َكاؾَالشغاـَالقائؼَعمىَتعددَاألحػزابَتتجقَدكل

 َكفقػًاَلرغبػةَالذػعب َالتػيَيعبػرَعشهػاَمػؽَخػبلؿَلهػاَمػؽَحػزبَإلػىَفخػرانتقاسمسيًا َأيََالدمظة
َاتَديسقراطيةَحرة.َكلهتاَالشغاـَفليتقَالستسيزة َالتيَتعسلَعمىَالشحؾَالتالي:انتخال

البرلسػػافَ)مجمػػسَالشػػؾاب(َلكػػلَحػػزبَحرػػلَعمػػىَالحػػدَاألدنػػىَمػػؽَأصػػؾاتََيدػػساَبػػدخؾؿ
%َمؽَأصؾاتَالشاخبيؽ(.َك تؾلى5َ%َأك3َالشاخبيؽ َأيَعمىَالشدبةَالسحددةَفيَالدستؾرَ)مثبًلَ

الحزبَالحاصلَعمىَأكثرَمؽَنرفَاألصؾاتَتذكيلَالحكؾمة َالتيَتتؾلىَإدارةَالدمظةَالتشفيتيػةَ
ةَكاحدة َكالَيحقَلهاَالتػدخلَفػيَشػؤكفَالدػمظتيؽَالتذػر عيةَكالقزػائية.َيانتخابفيَالببلدَلدكرةَ

لَمػؽَكفيَحالةَعدـَحرؾؿَحزبَكاحدَعمىَأكثرَمؽَنرفَأصؾاتَالشاخبيؽ َفإفَالحكؾمةَتذػكََّ
َقبلَائتبلؼَحكؾمي َيتكػؾفَمػؽَحػزبيؽَأكَأكثػر َمػؽَاألحػزابَالتػيَدخمػ َالبرلسػاف.َكبعػدَتذػكيل



25 

 

راء َمػػؽَقبػػلَالحػػزبَالحػػاكؼَأكَمػػؽَقبػػلَائػػتبلؼَاألحػػزابَالحاكسػػة َاءَالػػؾَزسػػسأالحكؾمػػةَكإعػػبلفَ
َ.21ترباَالحكؾمةَمدؤكلةَأماـَالبرلساف َيحاسبهاَك دتجؾبها َك دقظها َإذاَتظمبَاألمرَذلػ

ك شتخػبَرئيدػًاَلمدكلػة ََ.بَأكَأحػزابَحاكسػةَكأحػزابَمعارضػةكاكتاَيشقدؼَالبرلسافَإلػىَحػَز
ؾحدةَسمظاتَالدكلةَالثبلث:َالتشفيتيةَكالتذر عيةَكالقزػائية.َك ػتؼَيرباَرمزًاَلؾحدةَالببلدَكرمزًاَل

الػػرئيسَعػػادة َمػػؽَبػػيؽَذكيَالساضػػيَالػػؾطشيَالسذػػرؼَكالسذػػهؾدَلهػػؼَلالشزااػػةَكالقػػدرةََاختيػػار
الذعبَكتقديرَقؾابَالدياسيةَالستسثمةَلاألحزاب.َفهؾَغالبًاَمػاَيرتفػعََاحتراـكالحكسة َكالستستعيؽَل
 َكإفَكػػافَمػػؽَالشاحيػػةَالعسميػػةَيرشػػاَمػػؽَقبػػلَحػػزبَأكَأكثػػرَمػػؽَاألحػػزابَفػػؾؽَمدػػتؾىَاألحػػزاب
َالسؾ ؾدةَفيَالبرلساف.

كتسػارسََ.كتباشرَالدػمظةَالتشفيتيػةَ)الحكؾمػة(َمهامهػاَبؾاسػظةَالػؾزراءَكالجهػازَالحكػؾمي
يػػاتَتفاؾهػػاـَسػػؽَالقػػؾانيؽَكالترػػديقَعمػػىَااَلالدػػمظةَالتذػػر عيةَ)البرلسػػافَأكَمجمػػسَالشػػؾاب(َم

ةَالتشفيتيػةَاداتَكإقرارَالسيزانيةَالعامةَلمدكلةَكالخظةَالعامػةَلمتشسيػةَكمراؾبػةَأعسػاؿَالدػمظكالسعا
الَتخزػعَأليَسػمظةََ أماَالدمظةَالقزائيةَفتسارسَمهسةَالقزاءَمدػتقمةكمحاسبتهاَ...َإلخ.ََك

َأخرى َكذلػَضسانًاَلعدـَالتدخلَكالتأثيرَعمىَأحكامهاَمؽَقبلَأيَ هة.

فعَرئيسَالدكلةَإلىَمدػتؾىَالرمػزَالػتيَيعمػؾَتَالثبلثَبهتبَالرؾرة َكرَُغس َالدمظافإذاَنَُ
 َالَيسثػػلَطرفػػًاَفػػيَصػػراعَكالَيقحػػؼَفػػيَلؾحػػدةَالذػػعبَكاألرضَعمػػىَكػػلَالخبلفػػات َك رػػباَرمػػزاًَ

تفاصيلَاألعساؿَاإل رائيةَاليؾمية َفػإفَفػيَذلػػَكمػقَأكؿَكأاػؼَالزػساناتَلدػبلمةَعسػلَالحكؾمػةَ
اػػػاَتتػػػؾلىَالذػػػؤكفَالعامػػػةَاعتباَر)اإلدارةَالعامػػػة( َلَاسػػػؼنظمػػػقَعميػػػقََك هازاػػػاَاإلداري َالػػػتي

لمسػػؾاطشيؽَتسييػػزًاَلهػػاَعػػؽَاإلدارةَالخاصػػة َأكَإدارةَاألعسػػاؿ َالتػػيَتتػػؾلىَإدارةَمذػػار عَالقظػػاعَ
َالخاص.َفساَايَالبدايةَالرحيحةَلمؾصؾؿَإلىَالؾضعَاإلداريَالسشذؾدَفيَعهدَالؾحدة؟

تاَالدػؤاؿَسُأسػبقَذلػػَلسحاكلػةَتحديػدَأبػرزَمهػاـَاػتاَالعهػد َاَعؽقبلَأفَأحاكؿَاإل الةَ
َفيَعشاك ؽَرئيدية َتشزؾيَتحتهاَتفاصيلَكثيرة َالَأرىَضركرةَلمؾقؾؼَعشدااَفيَاتاَالدياؽ:

                                                 
 ػػؾدَبرلسػػافَفػػيَكػػبلَالشغػػاميؽ.َففػػيَالشغػػاـَاػػتاَأاػػؼَمػػاَيسيػػزَالشغػػاـَالبرلسػػانيَعػػؽَالشغػػاـَالرئاسػػي َرغػػؼََك21ََ

البرلسػػانيَيكػػؾفَالػػرئيسَرمػػزًاَعامػػًا َدكفَسػػمظاتَفعميػػة َتقترػػرَمهامػػقَعمػػىَالجؾانػػبَالبركتكؾليػػة َيدػػتقبلَ
الرؤسػػاءَمػػثبًلَك ؾقػػعَعمػػىَالقػػؾانيؽَكالسراسػػيؼ َالتػػيَيحيمهػػاَإليػػقَالبرلسػػاف َكتتػػؾلىَاألغمبيػػةَالبرلسانيػػةَتذػػكيلَ

لىَالدػػػمظةَالتشفيتيػػػةَكاممػػػة َكالتػػػيَترػػػبا َلعػػػدَمؾافقػػػةَالبرلسػػػافَعمػػػىَتذػػػكيمهاَكعمػػػىَالحكؾمػػػة َالتػػػيَتتػػػَؾ
برنامجهػػا َترػػباَمدػػؤكلةَأمامػػق َيراقػػبَأعسالهػػاَك حاسػػبهاَك حمهػػا َإذاَتظمػػبَاألمػػرَذلػػػ.َأمػػاَفػػيَالشغػػاـَ

مهػا َإذاَرأىَالرئاسيَفإفَالرئيسَاؾَرأسَالدمظةَالتشفيتية َيأمرَبتذكيلَالحكؾمػةَكتكػؾفَمدػؤكلةَأمامػقَك ح
 ماَيدتؾ بَحمها.َََ
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عمىَالسدتؾىَاليسشي:َنشتغر َكسؾاطشيؽَيسشييؽ َأفَيدفعَعهػدَالؾحػدةَلعسميػةَالتشسيػةَ .1
إلػىَاألمػاـ َفيرتفػعَلسدػتؾىَالفػرد َكبالتػاليَالساديةَكالركحيةَخظؾاتَمدركسةَكحثيثةَ

لسدتؾىَالسجتسع َإلىَالسدػتؾىَالبلئػقَلاإلندػافَالستسػدفَالستحزػرَالسبػدعَالستحػررَ
َمؽَكلَعؾاملَالخؾؼَكالقمقَكالكب َكالحرماف.

عمػىَالسدػػتؾىَالعربػػي:َنشتغػػرَمػػؽَعهػػدَالؾحػػدة َكسػػؾاطشيؽَيسشيػػيؽَككعػػرب َأفَيدػػهؼَ .2
ي ةَالعسميػػةَلتحقيػػقَالؾحػػدةَالعربيػػة َكفػػيَخمػػقَالسشػػاخَإسػػهامًاَفعػػااًلَفػػيَطػػرحَالرػػ

السبلئؼَلتحقيقَحمؼَاأل ياؿ َفيَك ؾدَقؾميَقؾي َقادرَعمىَتحقيقَمرػالاَالسجتسػعَ
العربيَكالدفاعَعشها َتجابَمرالاَالقؾىَالعالسيةَالكبرى َكتحر رَكلَاألراضػيَالعربيػةَ

َالسدتمبة.
أفَيمعػػبَدكرًاَفعػػااًل:َفػػيَترػػحياََعمػػىَالسدػػتؾىَالعػػالسي:َنشتغػػرَمػػؽَعهػػدَالؾحػػدة .3

 ػؾََإيجػادكفػيََ العػدؿَانعػداـَكَاالستئثارَكَمتيازالعبلقاتَالدكلية َالقائسةَحاليًاَعمىَاال
السرػالاََاحتػراـالستبادؿ َبيؽَالدكؿَال شيةَكالػدكؿَالفقيػرة َتحكسػقَقؾاعػدََحتراـمؽَاال

َسػتقرارعؼَالدػبلـَكاالنغسها َكفيَدَاختيارالستبايشةَكحقَالذعؾبَفيَتقر رَمريرااََك
َالعالسييؽ.

عمػػىَدر ػػةََ يسكػػؽَأفَيشجزاػػاَعهػػدَالؾحػػدةَدكفَك ػػؾدَإدارةَعامػػةَكاػػتبَالسهػػاـَكغيراػػاَال
.َفالتشسيػػةَالداخميػػةَالَتشجزاػػاَإالَمثػػلَاػػتبَاإلدارة َكالػػدكرَعاليػػةَمػػؽَالكفػػاءةَكخاليػػةَمػػؽَالفدػػاد

العػالسي َالَيسكػؽَأفَيزػظمعَلػقََالخار يَلمدكلة َسؾاًءَعمىَالسدتؾىَالعربػيَأكَعمػىَالسدػتؾَى
فالدياسػػةَالخار يػػة َكسػػاَاػػؾَمعػػركؼ َتكػػؾفَمهػػزكزةََدناَالؾحػػدكيَدكفَك ػػؾدَإدارةَ يػػدة.عهػػ

كضعفَالؾضػعَالػداخميَأكََ فَالؾضعَالداخميَضعيفًاَأكَقؾ اًَضعيفةَأكَثابتةَقؾ ة َلقدرَماَيكؾ
َقؾتقَيتؾؾفَإلىَحدَكبيرَعمىَمدتؾىَأداءَاإلدارةَكفعاليتها.

يػػفَيسكػػؽَأفَترػػباَلػػديشاَإدارةَعامػػةَكفػػؾءةَكقػػادرةَعمػػىَاإلنجػػازَكخاليػػةَمػػؽَالفدػػاد َفك
َتزظمعَلالسهاـَالدالقةَعمىَأكسلَك ق؟

أفَعهدَالؾحدةَقدَكفرَمشاخًاَمبلئسًاَلتحقيقَإصبلحَإداريَكمػاليَفعػاؿ َلمؾصػؾؿََفيَالشػ
َإلىَالؾضعَاإلداريَالسشذؾد.َكذلػَمؽَخبلؿ:

 َكحمػػؾؿَمشظػػقَالحػػؾارَسػػتقراراالَانعػػداـالػػتيَكػػافَسػػببًاَفػػيَسػػي َزكاؿَالرػػراعَالديا .1
 َالػػتيَيسثػػلَسػػتقرارلمديسؾقراطيػػة َفػػيَحػػلَالخبلفػػات.َكاػػتاَيعشػػيَتحقيػػقَاالَحتكػػاـكاال

ات َفػػػيَضػػػظرالشػػػرطًاَضػػػركر ًاَأليَترػػػحياَكأليػػػةَتشسيػػػة.َفقػػػدَلعبػػػ َالحػػػركبَكاال
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كيػرَالتفالؿيؼ.َكساَعسقػ ََالساضي َدكرًاَالَيدتهافَلقَفيَالفدادَاإلداري َكفيَااتزاز
َكالدمؾؾَاألناني َالهادؼَإلىَتحقيقَالسشفعةَالفردية َعمىَحدابَالسجتسع.

2. َ رفدَالجهازَاإلداريَلالكفاءاتَالقادمػةَمػؽَعػدف َلسػاَتتسيػزَلػقَمػؽَخبػرةَك ديػةَكحػـز
كنزااػػة.َكالَشػػػَأفَاػػتاَالرافػػدَكفيػػلَلػػأفَي يػػرَنػػؾعَالعبلقػػاتَالداخميػػةَفػػيَاأل هػػزةَ

تَاػػتبَاسػػتسَركسػػاَي يػػرَطػػرؽَتعامػػلَاػػتبَاأل هػػزةَمػػعَالسجتسػػع َكذلػػػَإذاََالحكؾميػػة 
الكفػػػاءاتَمتسدػػػكةَلرػػػفاتهاَالسػػػتكؾرة َكلػػػؼَتػػػدخلَدائػػػرةَالفدػػػاد َفتدػػػق َكسػػػاَسػػػق َ

َالكثيركفَقبمها َمؽَالسؾعفيؽَاإلدار يؽ.
ضعفَالتأثيرَالخػار ي َالػتيَلعػبَدكرًاَمػدمرًاَفػيَالساضػي َكأسػهؼَاسػهامًاَكبيػرًاَفػيَ .3

لعبلقػاتََ مدنيػةَكعدػكر ةَ فدادَكرب َلعضَالؿياداتَاإلدار ةبَالتمؼَكتذجيعَالتخر 
َمرالاَككالءات َألحق َأضرارًاَلسرالاَاليسؽَالعميا.

كلعػػلَاػػتاَالسشػػاخَالجديػػدَسيدػػاعدَعمػػىَكضػػعَحػػدكدَفاصػػمةَككاضػػحةَبػػيؽَسػػمظاتَالدكلػػةَ
اتَ...إلػخ.َكسػاَختراصػلسهػاـَكاالاَازدكاجتػداخلََكيةَكالتذر عيةَكالقزائية َكمشػعَالثبلث:َالتشفيت

ةَكرفعَكلَمشاَصؾتقَأكَقمسق َأكَكبلاساَمعًا َفػيَياال تساعسيداعد َكخاصةَإذاَنذظ َالرقالةَ
ك ػػقَالفدػػادَكاإلفدػػاد َسيدػػاعدَفػػيَالقزػػاءَعمػػىَاألمػػراضَاإلدار ػػةَالسدػػتفحمةَكفػػيَإيجػػادَإدارةَ

كاإلشػػراؼَكالرقالػػةَكالتشفيػػتَلكفػػاءةَحديثػػة َقػػادرةَعمػػىَأداءَدكراػػاَكإنجػػازَمهامهػػا َفػػيَالتخظػػي َ
َكمقدرة.

األشػػخاصَلذػػ لََاختيػػارقَلمترػػحيا َاػػؾَالتػػدقيقَفػػيَإليػػق َكسشظمػػَنتبػػابكأاػػؼَمػػاَيجػػبَااَل
السشاصبَكالسؾاقعَاإلدار ة َكالسيساَمؾاقعَالقرار.َإذَالَيعقلَأفَنؾكلَمهسةَاإلصبلحَإلىَعشاصػرَ

سػػبَفػػيَالسكػػافَالسشاسػػب(َكنجعمػػقَقاعػػدةَفاسػػدة.َكاػػتاَيعشػػيَأفَنبػػرزَمبػػدأَ)كضػػعَالر ػػلَالسشا
َاألكلىَكاألخيرة.َختياراال

َاختيػاركفا أنػاَلَ كسػاَاػؾَكاضػاَ كيَلػؼَيعتسػدَاػتاَالسبػدأَحتػىَاآلفكإذاَكافَعهدناَالؾحػد
التػػيَليدػػ َلعيػػدةَعػػؽَشػػبهةَالفدػػادَأكَعمػػىَاألقػػلَشػػبهةَالعجػػز ََغيػػرَمؾفػػق َلػػبعضَالعشاصػػر

اتَسياسػيةَنجهمهػا.َعتبػاَرالَ كسػاَيبػدكَ ق َفػإفَذلػػَقػدَتػؼرارَأكَقر بػةَمشػككضعهاَفيَمؾاقعَالق
غيػرََختيػارارَفيَسياسةَاالستسَرإالَأفَاالَ.الَنر دَأفَنتعجلَفيَالحكؼَعميهافإنشاََ كألنشاَنجهمها

ليػة َسػيكؾفَمؤشػرًاَسػمبيًاَلسدػتقبلَاإلدارةَالعامػةَفػيَنتقاالسرحمػةَااَلَانتهاءالدقيقَلمعشاصر َلعدَ
الدػػميؼَلمعشرػػرَالبذػػري َككضػػعَالر ػػلَالسشاسػػبَفػػيَالسكػػافَالسشاسػػبََختيػػارعػػلَالؾحػػدة.َإفَاال

سيذػػكلَالبدايػػةَالحؿيؿيػػةَكالرػػحيحةَلئلصػػبلح.َإذَأفَكضػػعَالهياكػػلَاإلدار ػػة َالسبلئسػػةَلظبيعػػةَ
لة.َفالسذػػكمةَالسهػػاـ َككضػػعَاألنغسػػةَكالمػػؾائاَالدػػميسة َتعتبػػرَأمػػؾرًاَفشيػػة َيسكػػؽَإنجازاػػاَلدػػهَؾ

الَتكسػػؽَفػػيَقرػػؾرَالهياكػػلَكاألنغسػػةَ َسػػاَفػػيَلػػبلدَالعػػالؼَالثالػػ َاألخػػرَىكَ اإلدار ػػةَفػػيَلبلدنػػا
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تقَأفَيجعػلَمػؽَاإلدارةَأداةَبشػاءَكتظػؾ ر َاسػتظاعكالمؾائا َبلَتكسؽَفيَالعشررَالبذػري َالػتيَل
َتخر ب.َكادـَكساَفيَمقدكربَأفَيجعلَمشهاَأداةَ

َ

َ

َ
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22َاليسؽ:َالذعبَكاألرضَكالحزارة
َ

َ:مقدمة
 َفػيَعػاـَةَالخار يػةَالدػعؾديةفيَيديَالكتابَاألخزر َالتيَأصػدرتقَكزاَرَمشتَسشؾاتَكقع

ممحػقَالكتػاب َالػتيَالدعؾدية.َكقدَتؾقف َطػؾ بًلَأمػاـََ_العبلقاتَاليسشيةََ َكتشاكل َؼيقـ1934
)حقػائقَتار خيػةَك  راؼيػة(.َكاػيَحقػائقَاسػتهدف َإثبػاتَعػدـَك ػؾدَكيػافََبَتزسؽَمػاَسػسي 

الةَالذخرػيةَاليسشيػةَكطسػسَحػدكدَاألرض َضػسؽَإطػارَكحػدةَتار خيػة َيسشي َعبرَالتار خ َكإذ
الجز رةَالعربيةَكمها.َكمػعَأفَالس ػزىَالدياسػيَلهػتبَ)الحقػائق(َكاضػاَكػلَالؾضػؾح ََشبقَضس 

  راؼيػة َعمػىَدر ػةَمػؽََ_فإفَتفشيدااَكإثباتَلظبلنها َلالرؾرةَالسثمى َيقتزيَدراسػةَتار خيػةَ
دراسػػةَمعسقػػة َلػػؽََاَالرػػفحاتَالقميمػػةَالتاليػػة.َكرغػػؼَذلػػػَفػػإفَأيتدػػاع َالَتدػػتؾعبهالعسػػقَكااَل

عػؽَمزػسؾفَاػتبَالرػفحات.َكحتػىَالَيتبػادرَإلػىَالػتاؽَأفَاػتبََ فػيَعشػيَ تخرجَفػيَ ؾاراػا
السحاكلػػةَالدػػر عة َفػػيَالػػردَغيػػرَالسباشػػر َعمػػىَذلػػػَالسمحػػق َتشظمػػقَمػػؽَنزعػػةَإقميسيػػةَضػػيقة َ

تؾقًاَإلىَتجػاكزَالحػدكدَاإلقميسيػة ََأبشاءَالذعبَالعربيأكثرََألادرَإلىَالتأكيدَلأفَاليسشييؽَاؼَمؽ
َشػبقَكبشاءَالؾحداتَالدياسيةَالكبرى.َكفيَتار خهؼَالقديؼَكالحدي َماَيؤكدَذلػػ.َكلػتاَفػإفَرؤ ػة

ًاَكاحدًا َاػؾَأمػرَأقػربَإلػىَنفػؾسَاليسشيػيؽَمػؽَياقترادًاََكا تساعيالجز رةَالعربية َكيانًاَسياسيًاََك
صػػ يرة َاز مػػةَمجػػزأة.َإالَأفَلسمحػػقَالكتػػابَاألخزػػرَم ػػزىَفخػػر َيفػػرضَعميشػػاََرؤ تهػػاَكيانػػات

مشاقذتق َكلؾَلرػؾرةَغيػرَمباشػرة َمػؽَخػبلؿَإبػرازَتسيػزَالػيسؽَشػعبًاَكحػدكدًا َمشػتَالقػدـَكحتػىَ
. َاليـؾ

ل ؾ ػةََكَ  راؼيػةَاليسؽَكيانقَالستسيزَعؽَلبلدَشبقَالجز رةَالعربية َلفعلَعؾامػلَاكتدبفقدَ
أصلَتدسيةَاتاَالكيػافَالستسيػزَبََاف َأكافةَمختمفة.َكسيََّياقترادكديشيةَكسياسيةََكَةا تساعيَك
َاسػػؼالػػيسؽ(َير ػػعَإلػػىَخرػػؾبةَأرضػػقَكاعتػػداؿَمشاخػػقَكغػػزارةَأمظػػارب َلحيػػ َأصػػباَيدػػتحقَ)

(.Arabia Felixَ)اليسؽ( َلسعشىَالخيرَكالبركة َأكَ)اليسؽَالدعيد( َكساَسسابَمؤرخؾَالركمافَ)
قػدَأطمػقَعمػىَبمػدََسػؼتدسيةَير عَإلػىَكقػؾعَالػيسؽَفػيَيسػيؽَالكعبػة َفػإفَاػتاَاالأكَأفَأصلَال

َمتسيزَالحدكدَكالثقافةَكالذعب.

                                                 
 ـ.1990نذرَفيَمجمةَ)دراساتَيسشية( َديدسبر22ََََ
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كنحؽَإذاَماَتحدثشاَعؽَعؾاملَاتاَالتسي ز َفإنشاَلدشاَمدفؾعيؽَإلىَذلػَبدكافعَاإلقميسيةَأكَ
رَكالسدػتقبلَأليَشػعب َالَالعربيةَالجااميةَكالعياذَلاهلل َبلَألنشاَعمىَيقيؽَمؽَأفَبشػاءَالحاضػ

يسكؽَأفَيكؾفَبشاًءَسميسًا َمؽَالشاحيتيؽَالركحيةَكالسادية َإذاَلؼَيرتكػزَعمػىَأسػاسَمتػيؽ َمػؽَ
الحاضػػرَكليػػدَالساضػػي َكالَيسكػػؽَفهػػؼَحاضػػرَأيَشػػعبَدكفَمعرفػػةََاعتبػػارمعرفػػةَالساضػػي َل

كؾنػاتَالذخرػػيةَماضػيق َكسػاَالَيسكػؽَإحػرازَتظػؾرَمتػؾازفَفػيَالسدػتقبل َدكفَالؾقػؾؼَعمػىَم
ػػػزةَلمذػػػعب.َألفَاػػػتبَالسكؾنػػػاتَتفرػػػاَعػػػؽَالقػػػدراتَالكامشػػػةَفػػػيَاػػػتاَالذػػػعبَكالقابميػػػاتَ الستسي 

اداتَالسبلئسػػػةَكغيػػػرَالسبلئسػػػة َلمدػػػيرَفػػػيَاػػػتاَالسشحػػػىَأكَذاؾ َمػػػؽَمشػػػاحيَالتظػػػؾرَسػػػتعدكاال
َالحزاري.

العربػػيَأفَالخظػػؾةَاألكلػػى َفػػيَعسميػػةَتحديػدَكرسػػؼَالذخرػػيةَالستسيػػزةَلمذػػعبََفػػيَكالشػػ
اليسشي َتتسثلَفيَمحاكلػةَرسػؼَاإلطػارَالحزػاري َالػتيَنسػ َكتكؾنػ َؼيػقَاػتبَالذخرػية.َكفػيَ
محاكلتشاَلرسؼَلعضَمعالؼَاتاَاإلطار َسشتشاكؿَأاؼَالعؾامل َالتيَبرزَلفعمهاَاليسؽ َكيانًاَمتسيػزًاَ

َ:23ََعؽَشساؿَشبقَالجز رةَالعربية َمشتَفجرَالتار خ

َ:شبقَالجز رةَالعربيةَشساؿليسؽَعؽَأاؼَالعؾامل َالتيَمي زتَا

َعاملَالم ة:.1َ .1
ل ػػةَعػػربَالجشػػؾبَعػػؽَل ػػةَعػػربَالذػػساؿ َسػػؾاًءَمػػؽَحيػػ َالكتالػػة َأكَمػػؽَحيػػ ََتسيػػزت

الشظػػق.َفػػرغؼَأفَالم تػػيؽَتشتسيػػافَإلػػىَالم ػػةَالعربيػػة َثػػؼَإلػػىَالم ػػةَالدػػامية َفػػإفَكػػبًلَمشهسػػاَقػػدَ
كػػبًلَمشهسػػاَقػػدَتظػػؾرتَفػػيَبيئػػةَمختمفػػةَاتخػػتتَطر قهػػاَالخػػاصَفػػيَالتظػػؾر َمسػػاَيػػدؿَعمػػىَأفَ

َكمتسيزةَعؽَالبيئةَاألخرى.َ

َانحدارَالم تيؽَعؽَالدامية َثؼَافتراقهساَكتسيزاسا:َالتاليك بيؽَلشاَالذكلَ

َ

َ

                                                 
ُعػػرؼَالػػيسؽَمشػػتَفجػػرَالتػػار خ َكإطػػارَتػػار خيَ  رافػػيَا تسػػاعيَكاحػػد َذيَحزػػارةَكاحػػدةَكاؾ ػػةَكاحػػدة.َأمػػا23َََ

سػمظةَدكلػةَكاحػدة.َاإلطارَالدياسي َفقدَكافَيتسدد َفيَعهؾدَالدكؿَالسركز ةَالقؾ ػة َؼيزػؼَالػيسؽَكمػقَتحػ َ
كعشدماَكان َالدكلةَالسركز ةَتزعفَكتػشكسش َكانػ َتغهػرَدك ػبلتَيسشيػةَعديػدة َتتجػاكرَكتتشػافسَكتترػارعَ

 كتتحالف َعمىَامتدادَاليسؽَالؾاحد.ََ
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َ

كمؽَاتبَالم اتَتفرعػ َل ػاتَكلهجػاتَعديػدة.َفتفرعػ َعػؽَالم ػةَالعربيػةَالذػسالية َمػثبًل َ
كالثسؾديةَكالقرشيةَ...إلخ.َكساَتفرع َعؽَالم ةَالعربيةَالجشؾبيةَلهجات َلهجات َمشهاَالمحيانيةَ

َكالحسير ةَكالحبذية.َكالحزرميةَكالسعيشيةَكالقتبانيةَكالدبئية

 اللغة السامية
   القدمية

اللغة السامية 
 الشرقية

 اللغة السامية الغربية  غة اجلنوبية الغربيةالل

اللغة الشمالية  العربية اللغة األكادية
 الغربية

اللغة العربية  اآلشورية البابلية
 اجلنوبية 

اللغة العربية 
 الشمالية

 اآلرامية الكنعانية
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إفَالتسايزَالم ػؾيَبػيؽَل ػةَالذػساؿَكل ػةَالجشػؾب َيػدؿَعمػىَأفَكػلَكاحػدةَمشهسػاَقػدَنسػ َ
نسػ َؼيػقَالم ػةَاألخػرى َمسػاَأدىَإلػىََضسؽَإطػارَتػار خي َمختمػفَعػؽَاإلطػارَالتػار خي َالػتي

َََتبايشهساَكتالةَكنظقًا.

َ:ياال تساعالعاملََ.2
الجز ػرةَالعربيػػةَعػػؽَشػػسالها َتسيػزًاَكاضػػحًا َعبػػرَالتػػار خ َكحتػػىََشػػبقَتسيػزَمجتسػػعَ شػػؾب
كرغػػؼَتكؾ شػػقَالقبمػػي َفػػإفَالؿبائػػلََفَالسجتسػػعَاليسشػػيَمجتسعػػًاَحزػػر ًا.عهػػؾرَاإلسػػبلـ.َفقػػدَكػػا

)الظػيؽَالسقؾلػب ََتػزاؿَتبشػىَمػؽَالحجػارةَأكَالمػبؽَائلَمدتقرة َسكش َبيؾتًا َكانػ َكالالجشؾبيةَؾب
 َكترتفػػعَطؾابػػقَعديػػدة.َكسػػاَكانػػ َاػػتبَالؿبائػػلَتعتسػػدَفػػيَمعيذػػتها َلرػػؾرةَالسخمػػؾطَلػػالتبؽ(

َتعػدرئيدية َعمىَالزراعػةَكالتجػارة.َكقػدَمكشتهػاَحياتهػاَالسدػتقرةَمػؽَبشػاءَدكؿَقؾ ػةَكحزػارات َ
الجز رةَالعربية َالتيَكانػ ََشبقَالحزاراتَاإلندانيةَكأعغسها.َكانفردتَبتلػَعؽَشساؿَـمؽَأقد

كراءَالعذػػبَكالسػػاء.َمسػػاَ عمهػػؼََمدػػاكشهؼَالخيػػاـ َكحيػػاتهؼَالتشقػػلَتدػػؾدَحيػػاةَسػػكانقَالبػػداكة:
د َتتفػرؽ َكمسػاَتزػخؼَيعيذؾفَفيَ ساعاتَلذر ةَ)ؾبائل َعذائر َلظػؾف َأفخػاذ(َمحػدكدةَالعػد

نتدابَإلىَؾبائلَكبيػرة َ.َفااَللذكلَمجسَّعَمدتحيمةكأصباَتشقمهاَكحياتهاَالسذتركةََيمة حجؼَالقب
كاؾَأمرَعمػ َالعػربَعسؾمػًاََتحػرصَعميػق َفػتحف َأندػابهاَألػًاَعػؽَ ػد َلػؼَيكػؽَيعشػيَأفَاػتبَ
الؿبائػػلَتعػػيشَكػػلَمشهػػاَحياتهػػاَمجتسعػػة.َإذَأفَمثػػلَاػػتبَالحيػػاةَالسذػػتركةَالَتػػتبلءـَمػػعَحيػػاةَ

كالبػػداكةَكالتشقػػل.َعمػػىَعكػػسَالؿبائػػلَالجشؾبيػػةَالسدػػتقرةَالستحزػػرة َالتػػيَكػػافَيتدػػعََالرػػحراء
َالقبيمةَعشداا َحتىَليزؼَؾبائلَكعذائرَتح َكشفَالقبيمػةَالقؾ ػة َالَتربظهػاَرالظػةَندػبَ مفهـؾ

كالتحزرَمكشتهاَمؽَبشاءَحياةَمذتركة َكمؽَتكؾ ؽَتجسعاتَلذػر ةََستقرارأكَقرالة.َلكؽَحياةَاال
َ)الدكلػة(َكعاشػؾبَفػيَكبيَر َ)الذػعب( َقبػلَالذػسالييؽ َكسػاَعرفػؾاَمفهػـؾ ة.َفعرؼَاليسشيؾفَمفهػـؾ

َحياتهؼَاليؾمية.

الؾاضػػا َبػػيؽَمجتسػػعَالحزػػرَكمجتسػػعَالبػػدك َبػػيؽَمجتسػػعََياال تسػػاعمثػػلَاػػتاَالتبػػايؽَ
ًاَعؽَالذعبَكالدكلةَكمجتسعَالعذائرَكالبظؾفَكاألفخاذَالستفرقة َالزاربةَفيَأر اءَالرحراءَلحث

ة.َكاكػػتا َيػػاال تساعبػػدَأفَيتؾلػػدَعشػػقَتبػػايؽَفػػيَالعػػاداتَكالتقاليػػدَكالؿػػيؼََالعذػػبَكالسػػاء َكػػافَال
مػػثبًل َارتقػػ َمكانػػةَالسػػرأةَفػػيَالجشػػؾبَعػػؽَمثيمتهػػاَفػػيَالذػػساؿ َحتػػىَأمكػػؽَأفَتتربػػعَالعػػرش َ

هػؽَ)خذػيةَكتسارسَالحكؼ.َفيَحيؽَكان َتمجأَلعضَالؿبائلَالذساليةَإلػىَكأدَالبشػات َعشػدَكالدت
َإمبلؽ(َكساَكردَفيَالقرففَالكر ؼ.

َ

َ
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َالعاملَالديشي:َ.3
حػػػدانًا َدكفَقتػػػاؿ َكشػػػهادةَإفَتقبػػػلَاليسشيػػػيؽَالدػػػر عَلئلسػػػبلـ َكدخػػػؾلهؼَؼيػػػقَزرافػػػاتَكَك

لهػػؼَلاإليسػػافَكالحكسػػةَكرقػػةَاألفئػػدة َكاػػؾَأمػػرَم ػػايرَلسػػاَحػػدثَفػػيَالذػػساؿ َمػػؽََ)ص(َالرسػػؾؿ
ففَالكػر ؼَألعػرابَالذػساؿ َلػأنهؼَ)أشػدَكفػرًاَكنفاقػًاَكأ ػدرَمقاكمةَلمديؽَالحشيف َكمؽَكصفَالقػَر
 َكػلَذلػػَيػدلشاَعمػىَأفَاليسشيػيؽَكػانؾاَيستمكػؾفَتراثػًاَؾلق(أفَالَيعمسؾاَحدكدَماَأنزؿَهللاَعمىَرس

اداؼَلتقبلَالػديؽَاستعدأكثرَرؾيًاَكأقربَإلىَاألديافَالدساك ة َمؽَدياناتَالذساؿ.َمساَ علَدر ةَ
َ)ص(َلمرسػؾؿَإخػؾانهؼَالذػسالييؽ َالػتيؽَكانػ َمجػادالتهؼمساَكانػ َعميػقَلػدىَاإلسبلميَأعمى َ

السفاـيؼ َالستزسشةَقدرًاَمؽَالتجر د ََاستيعابتشؼَعؽَستا ةَكعؽَقرؾرَفيَالتخيلَكعجزَعؽَ
عدـَالقدرةَعمىَترؾرَكفهؼَكترديقَمدألةَك ؾدَإلق َخالقَكر ؼَكاحدَأحػدَلػؼََعؽَتشؼَكبالتالي

َفخػرَكحيػاةَيمدَكلؼَيؾلد َخم قَالكؾفَكمقَكدبرب.َكساَكان َأذاػانهؼَعػا زةَعػؽَترػؾرَك ػؾدَيػـؾ
أخػػرى َفيهػػاَالجشػػةَكالشػػارَكالثػػؾابَكالعقػػاب.َكاػػيَأمػػؾرَأمكػػؽَلميسشيػػيؽَأفَيترػػؾركااَك فهسؾاػػاَ
ك رػدقؾااَدكفَتػردد.َمسػاَيػدؿَعمػىَأفَديانػاتهؼَكانػ َأكثػرَرؾيػًا َكحيػاتهؼ َكأقػربَإلػىَالػػدياناتَ

الزراعية َيتظمعػؾفََاسؼهؼَلاألرضَكاألمظارَكالسَؾارتباط عمتهؼَحياتهؼَالسدتقرة ََكالدساك ة.َفقدَ
َك حدبؾفَالفرؾؿ.َكمؽَاشاَك ػدتَعشػداؼَفلهػاتَتحمػقَفػيَ إلىَالدساءَدائسًا َيرصدكفَالشجـؾ

أركانػقَاإللػقَاألب َكاػؾَالقسػر َكاإللهػةَاألـ َكاػيََثذكم َديانتهؼَالرئيدػيةَمػؽَثػالَؾالدساء َكت
اء:َالسقػقَكذاتَحسػيؼَ)أكَسػسأ َكاؾَنجؼَالزاراء.َكأطمق َعمىَاتاَالثالؾثَبؽاإللقَاالالذسس ََك

بػػيؽََاذاتَلعػػداف(َكعثتػػر.َكاػػتبَالديانػػةَأشػػبقَمػػاَتكػػؾفَبػػدياناتَالحزػػارات َالتػػيَنذػػأتَفػػيَمػػ
بػدياناتَؾبائػلَنجػدَكالحجػازَالبدك ػة َالتػيَكػافَقػؾاـَدياناتهػاَاألصػشاـََالشهر ؽَكببلدَالذػاـ َمشهػا

َألكثاف.كا

َالعاملَالدياسي:َ.4
إمكانيػػةَبشػػاءَحزػػارةَمتسي ػػزةَكبشػػاءَدكؿَقؾ ػػة َمشحػػ َالػػيسؽََ سػػتقرارتػػؾفرت َلفعػػلَحيػػاةَاال

كيانقَالدياسػيَالستسي ػزَكحػدكدبَالؾاضػحة.َكإفَكانػ َاػتبَالػدكؿَقػدَمػدتَنفؾذاػا َفػيَكثيػرَمػؽَ
ار ة َستسَرعًاَمؽَالثباتَكاالشهدتَنَؾؽ َإالَأفَحدكدَاليسؽَالظبيعيةَاألحيافَإلىَخارجَنظاؽَاليس

ػػػزَالم ػػػؾيََك كالػػػديشي.َفقػػػدَعمػػػ َحػػػدكدَالؿبائػػػلَاليسشيػػػةَالسدػػػتقرةََياال تسػػػاعالشا سػػػةَعػػػؽَالتسي 
الستحزػػػرة َكاػػػيَالؿبائػػػلَالتػػػيَتدػػػسىَلالؿبائػػػلَ)القحظانيػػػة( َتسييػػػزًاَلهػػػاَعػػػؽَؾبائػػػلَالذػػػساؿَ

لميسؽَحدكدَالجشؾبيةَالة.َفإذاَكان َار استسَر)العدنانية( َايَالحدكدَالظبيعيةَلميسؽ َاألكثرَثباتًاََك
لػػػديارَالؿبائػػػلَالجشؾبيػػػةََذػػػساليةتؿػػفَعشػػػدَالبحػػػر َفػػػإفَحػػػدكدبَالذػػػساليةَتؿػػفَعشػػػدَاألطػػػراؼَال

َالقحظانية.َ
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أيػؽَتبػدأَكأيػؽَتشتهػي ََديدَديارَكمشاطقَالؿبائػلَاليسشيػة الظؾ لَمؽَتحَستقراركلقدَمكؽَاال
ثابتػػػة ََلتػػيَالَُتعػػػرؼَلهػػاَحػػدكدَكالَديػػارالذػػساؿ َاَلرػػؾرةَدؾيقػػة.َعمػػىَعكػػسَمزػػػاربَؾبائػػل

الؾاحػػاتَالستشػػاثرةَاشػػاَكاشػػاؾ.َكسػػاَأفَعػػدـَؾيػػاـَدكؿَتجدػػدَالؾحػػدةَالدياسػػية َلسجسػػلََاسػػتثشاءل
ؾبائلَالذساؿ َقدَ علَبػركزَكيػافَسياسػي َكاضػاَالسعػالؼَكالحػدكد َشػبيقَلالكيػافَالدياسػيَفػيَ

َالجشؾب َأمرًاَمدتحيبًل.

فَالستسي ػزَلهػتاَالبمػد.َفػرغؼَبَاليسؽ َيدؿَعمػىَاعتػراؼَلالكيػاتجاَ)ص(َكافَسمؾؾَالرسؾؿَك
َفيَعاـَالؾفؾد َمعمشةَإسبلمها َفقػدَكل ػىَالرسػؾؿَ)ص(َإلىَالرسؾؿقدم َؾبائلَيسشيةَعديدةََأف

إالَلعدَمؾتَذلػَالؾالي.ََالفارسي.َكلؼَيعيؽَأكثرَمؽَكاؿَ َعمىَاليسؽَكاليًاَكاحدًا َاؾَلاذافَ)ص(
فػيَمختمػفَمشػاطقََبػؽَ بػلَمكمفػًاَلالتشقػلةَلعػدَمػؾتَلػاذاف َفقػدَكػافَمعػاذَكلكؽَرغؼَتعددَالػؾال

اليسؽ َمؽَنجرافَإلىَحزرمؾت َيعمؼَالشاسَك فقههؼَفيَديشهؼ َفػيَإطػارَاػتاَالبمػدَالؾاحػد.َفػيَ
تعػػامبًلَمختمفػػًا.َفيبعػػ َالسعمسػػيؽَإلػػىَقبيمػػةََ)ص(َيتعامػػلَمػػعَؾبائػػلَالذػػساؿحػػيؽَكػػافَالرسػػؾؿَ
ػػػزَفػػػيَمشاطقػػػقَكحػػػدكدب.َفكػػػأفَالؾحػػػدة َالدياسػػػيةََلعيشهػػػا َالَإلػػػىَبمػػػد َ_ةَيػػػاال تساعَ_متسي 

مشػتَالقػدـ َمحػلََالجشؾبَفكػافَالبمػدَ)الػيسؽ(َقػدَحػلفيَالذساؿَكان َالقبيمة.َأماَفيََةياالقتراد
ةَة.َكحتػػىَحيشسػػاَكانػػ َتزػػعفَسػػمظةَالدكلػػياقترػػادَ_ةَا تساعيػػَ_ َكؾحػػدةَسياسػػيةَالقبيمػػة

الءَيحكسػػؾفَمشػػاطقَمحػػددةَلحكػػؼَمشػػاطقهؼ َكػػافَاػػَؤَفػػيَالػػيسؽَائػػلالسركز ػػة َك دػػتقلَشػػيؾخَالؿب
.َفمؼَتكؽَرالظةَالدـ َاػيَالعامػلَالؾحيػد َالػتيَبَؾبائمهؼكتدكشهاَؾبائلَمختمفة َإلىَ انَ  راؼياًَ

.َبػػلَياالقترػػادَ_تبشػػىَعميػػقَالحيػػاةَالسذػػتركةَلمجساعػػةَالبذػػر ة َك بشػػىَعميػػقَكيانهػػاَالدياسػػيَ
كفػيَتكييػفَالحيػاةَالسذػتركةََ َفػيَتحديػدَمبلمػاَاػتاَالكيػافمهسػاًَكرًاَكان َاألرضَأيزًاَتمعػبَد

لمجساعة.َكلتاَكافَاليسشيؾفَأكثرَحرصًاَمؽَالذسالييؽ َعمىَمعرفةَحدكدَاألرض.َفيَحػيؽَعمػ َ
ؾبائػػلَالذػػساؿَتحػػددَكياناتهػػا َكفقػػًاَلحػػدكدَالشدػػب َكبشػػاًءَعمػػىَرالظػػةَالػػدـَكحػػداا.َفحيػػاةَالتشقػػلَ

َارًا.َاستسَرإلندافَكاألرض َعبلقةَأقلَدكامًاََك عم َالعبلقةَبيؽَا

اداتَمحددة َمشػتَالقػدـ َتشتهػيَامتدكمؽَاشاَندتظيعَأفَنفهؼَتسي زَاليسؽ َلحدكدَكاضحةََك
 َلحدكدَ)ص(َساَندتظيعَأفَنفهؼَاعتراؼَالرسؾؿحي َتشتهيَمداكؽَالؿبائلَاليسشيةَالسدتقرة.َك

ق َتعػػامبًلَمختمفػػًاَعػػؽَتعاممػػقَمػػعَالذػػساؿ َكسػػاَاػػتاَالكيػػافَالستسي ػػز.َكذلػػػَمػػؽَخػػبلؿَتعاممػػقَمعػػ
َأسمفشا.

كلساَأصباَاليسؽَ زءًاَمؽَكيافَسياسيَأكسع َاؾَالدكلةَاإلسبلمية َالسستدةَاألطػراؼ َلػؼَ
يتبَكيانقَالدياسيَالخاص َبلَكافَكثيرًاَماَُيؾلَّىَأمرَاليسؽَشخصَكاحدَيؾل  يَمؽَقبمػقَعسػااًل َ

الػيسؽَإدار ػًا َفػيَكثيػرَمػؽَاألحيػاف َإلػىَثػبلثَمشػاطقَإدار ػة:ََعمىَالسشاطقَالسختمفة.َكقدَقدؼ
صشعاءَكالجشدَكحزرمؾت.َككانػ َصػشعاءَاػيَمركػزَالؾاليػة َكعمػ َعاصػسةَلمػيسؽَحتػىَالعرػرَ
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الحدي .َففيَعلَالحكػؼَالتركػيَنغػرَاإلدار ػؾفَاألتػراؾَإلػىَالػيسؽَكؾحػدةَككيػافَمتسي ػز.َلػتاَكػافَ
أحػدَتقديساتَمختمفة.َك حدثشاَشرؼَعبدالسحدؽَالبركاتي َكاؾَُيعاملَكؾاليةَكاحدة َمقدسةَإلىَ
فيَحسمتقَضػدَاإلدر دػيَفػيَعدػير َالتػيَ هػزتَبتكميػفَمػؽََأشراؼَمكة َرافقَالذر فَحديؽ

ـ َكاؾَعاـَالحسمػة(1911َ.ق1329لأفَاليسؽَفيَذلػَالحيؽَ)أيَعاـََيحدثشاَالدكلةَالعثسانية 
 ز ػػرةَالعػػرب َطؾلهػػا َمػػؽَالذػػساؿَإلػػىََشػػبقَ ربػػيَمػػؽكػػافَكاليػػةَعثسانيػػة َكاقعػػةَفػػيَالجشػػؾبَال

كيمػؾمترًا َكعاصػستهاَصػشعاء.700ََكيمؾمترًا َكعرضها َمؽَالذػرؽَإلػىَال ػرب 1225ََالجشؾب َ
24َ ك تبعَاتبَالؾاليةَثبلثةَألؾ ة:َلؾاءَتعزَكلؾاءَالحديدةَكلؾاءَعدير

الظبيعػػيَلمػػيسؽ َدكفَأفََادمتػػدكالَشػػػَأفَاألتػػراؾَقػػدَراعػػؾا َفػػيَاػػتاَالتقدػػيؼَاإلداري َاال
دخمؾاَؼيقَشظربَالجشؾبي َالتيَكافَيقع َفيَذلػَالحػيؽ َتحػ َالشفػؾذَالبر ظػاني.َففػيَالذػساؿ َيَُ

يتبػػعَكاليػػةَالػػيسؽَسػػ َقزػػؾات َتػػدخلَتحػػ َإدارةَلػػؾاءَعدػػير َكاػػي:َقزػػاءَالخػػاصَكػػافَمػػثبًل َ
كتقظػػؽَاػػتبَكقزػػاءَغامػػدَكقزػػاءَر ػػاؿَألسػػعَكقزػػاءَمحايػػلَكقزػػاءَالقشفػػتةَكقزػػاءَصػػبيا.َ

األقزػػيةَؾبائػػلَيسشيػػةَ)قحظانيػػة( َمشػػتَالقػػدـ َمػػعَك ػػؾدَلعػػضَالؿبائػػلَالعدنانيػػة َفػػيَالسشػػاطقَ
 َلالشدػػبةَلؾ ػػؾدَالؿبائػػلَالقحظانيػػة.َكقػػدَاسػتثشاءًَالستاخسػةَلحػػدكدَالحجػػاز َكالتػػيَيذػػكلَك ؾداػػاَ

سشيػػةَالسدػػتقرة َألقػػ َاػػتبَالؿبائػػلَالعدنانيػػةَرحالهػػاَفػػيَاألرضَاليسشيػػة َكتعايذػػ َمػػعَالؿبائػػلَالي
َتَبيؽَعهرانيها َكأصبح َ زءًاَمشها.استقَرَك

اتَالؿبائػلَانتسػاءكنحؽَإذاَماَغادرناَأرضَاليسؽ َعشدَالحدكدَالذػساليةَلمػؾاءَعدػير َفػإفَ
دخلَفػيَأراضػيَتػتت ير َلذكلَكامل.َفهشاؾَنجدَالؿبائلَالعدنانية َالسشتسيػةَإلػىَؾبائػلَالذػساؿ ََك

ؾبيَلؾاليػػةَالحجػػازَيمتقػػيَلالحػػدَالذػػساليَلؾاليػػةَالػػيسؽ َعشػػدَلػػبلدَكػػافَالحػػدَالجشػػكاليػػةَالحجػػاز.ََك
قبيمةَبشيَمالػَالعدنانيػة َفػيَ بػلَالدػراة َمسػاَيمػيَعدػير.َكأمػاَمػؽَناحيػةَتهامػة َؼيحػدَكاليػةَ

25َ الحجازَكاديَدكقة َالتيَتدكشقَقبيمةَالذيخ َالقحظانيةَالشدب

مػؽَأقرػىَالجشػؾبَإلػىَأقرػىَالذػساؿ ََادَالبذري َغيرَالسشقظعَلمؿبائلَاليسشيػة متدإفَاال
َ َعمػىَأرضكمؽَأقرىَال ػربَإلػىَأقرػىَالذػرؽ َحيػ َتعػيشَالؿبائػلَالقحظانيػةَحيػاةَمدػتقرة

 َمتسي ػػزةَعػػؽَمجسػػلَحيػػاةَؾبائػػلَتقاليػػدَكاألديػػافَكالم ػػةَكالثقافػػةنبتػػ َفيهػػاَأنسػػاطَمػػؽَالحيػػاةَكال
نذػؾءَالػدكؿَاليسشيػةَقبػلََفػيَي زبجددَتستمتسي ز َقدَشكلَاألساس َلشذؾءَكيافَسياسيَالذساؿ َ

كؾحػػدةََ بلـ َكحتػػىَالعرػػرَالحػػدي َكالسعاصػػرلعػػدَاإلسػػَالتعامػػلَمػػعَاػػتاَالكيػػافَفػػيَاإلسػػبلـ َثػػؼ
َ َمتسيزة.إدار ةَ_سياسيةَ

                                                 
 .ََكماَلعداا118َالرحمةَاليسانية َصَشر ف:َالبركاتي 24ََ
َكماَلعداا.132َانغر:َالسردرَنفدق َص 25َ
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َ:الجز رةَالعربيةَك شؾبهاَشبقَيؽَشساؿالؾحدةَالتار خية َب
سػػؾاب َشػػعبًاَكأرضػػًا َالدػػر ع َألاػػؼَالعؾامػػل َالتػػيَمي ػػزتَالػػيسؽَعػػؽََسػػتعراضلعػػدَاػػتاَاال

كحػػددتَمبلمػػاَحيػػاةَاػػتاَالذػػعب َالسختمفػػةَعػػؽَحيػػاةَالؿبائػػلَالذػػسالية َقػػدَيتبػػادرَإلػػىَأذاانشػػاَ
نػدمجَفيهػاَالذػساؿَكالجشػؾب َكانسحػ َاتكػؽَاشػاؾَكحػدةَسياسػيةَتار خيػة ََأكَلػؼَالدػؤاؿَالتػالي:

َ.معهاَمعالؼَالذخريةَاليسشية َكذاب َحدكدَاألرضَكالذعب؟

َمػؽَاأليػاـ.َفقػدَتسيػزَالجشؾبيػؾفََفيَالؾاقعَإف مثلَاتبَالؾحدةَالدياسػيةَلػؼَتؾ ػدَفػيَيػـؾ
كدكلهػػؼ َحتػػىَ ػػاءَاإلسػػبلـ ََياالقترػػادعػػؽَالذػػسالييؽَلحزػػارتهؼَكثقػػافتهؼَكأديػػانهؼَكنذػػاطهؼَ

بػػيؽَعربػػيَؼيػػقَككحػػدَبػػيؽَالسدػػمسيؽ َكأذابَالفػػؾارؽ َكخمػػقَمجتسعػػًاَإسػػبلميًاَكاحػػدًا َالَفػػرؽَ
َكأعجسيَإالَلالتقؾى.

كرغػؼَعهػؾرَاإلسػبلـَبػيؽَعهرانػيَؾبائػلَالذػساؿ َمسػاَمػشاََ كلكؽَرغؼَعسميةَالتؾحيدَاػتب
ؽَتمػَالؿبائلَمكانةَأعمىَفيَالسجتسعَاإلسبلميَالسؾحػد َ فػإفَاألصػؾؿَالتار خيػةَالستبايشػة َكتفػؾ 

قػػدَ عػػلَالتسػػايزَبػػيؽََؾؽ التفػػؼَالػػدائؼَبهػػتاَاليسشيػػيؽَحزػػار ًا َعمػػىَؾبائػػلَالذػػساؿ َكإحداسػػه
 َالػػػتيَسػػػادَفػػػيَالسجتسػػػعَالسرػػػظما َكاػػػؾَ(اليسانيػػػةَكالؿيدػػػية)يسشيػػػيؽَكالذػػػسالييؽ َأكَبػػػيؽَال

اإلسػػبلمي َلمتسييػػزَبػػيؽَؾبائػػلَالجشػػؾبَكبػػيؽَؾبائػػلَالذػػساؿ َقػػدَ عػػلَالتسػػايزَيتخػػتَطالعػػًاَمػػؽَ
كفنػػًاَلالدػػيف.َفقػػدَعػػلَاليسشيػػؾفََ َفنػػًاَلػػالشثرَكالذػػعرفدػػةَالدائسػػة َالتػػيَعبػػرتَعػػؽَنفدػػهاالسشا
 َالَاػتاَالفخػرَيخفػيَفػيَطياتػقَألسػاًََكفَبيسشيتهؼَكبتسي زاؼَعؽَؾبائلَالذساؿَقبػلَاإلسػبلـ.َيفخرك

تهػاَؾبائػلَالذػساؿ َفػيَـيكػلَالسجتسػعَاحتم َإزاءَالسكانػة َالتػيَيرعبَتبيشق َكسخظًاَكعػدـَرضػا
َاإلسبلميَكالدكلةَاإلسبلمية.

ة َأكَشػعربَأمػاـَعسػرَبػؽَبيديَفيَالقادسيشاَشعرَعسركَبؽَمعديَكربَالزَُاستعرضفإذاَماَ
مػؽَحػؾارات َتفرػاَعػؽَفخػرََماَأثبتتػقَكتػبَالتػار خَاإلسػبلميَالخظاب َرضيَهللاَعشق َأكَقرأنا

اليسشييؽَبيسشيتهؼ َكحؾارَالقيلَاليسشي َكائلَبؽَحجرَالحزرمي َمعَمعاك ػةَبػؽَأبػيَسػؽياف َأكَ
تػدكرََدااَحؾاراتفدشجَ.إلخ جي َمعَعبدالسمػَبؽَمركافَ..حؾارَالهيثؼَبؽَاألسؾدَالشخعيَالستح

ؾبائػلَالذػساؿ َكتبػرزَمػدىََحؾؿَفخرَاليسشييؽَبيسشيتهؼَكاعتزازاؼَلحزػارتهؼ َكتؤكػدَتسي ػزاؼَعػؽ
َقبلَاإلسبلـَ َبيؽَمكانتهؼَالرؼيعة َكبيؽَالسكانةَالستدنيةَلؿبائلَالذساؿ.َالفارَؽ

الجز رةَالعربيةََبقشَكلَاتاَيجعمشاَندتبعدَك ؾدَكحدةَسياسيةَتار خيةَقبلَاإلسبلـ َضس 
كنؤكػدَتسي ػزَاليسشيػيؽَعػؽَغيػراؼَكشػعؾراؼَبهػتاَالتسيػز َكذػعبَككػأرضَكككيػافَسياسػي ََ كمهػا
ارَاتاَالذعؾر َحتىَفيَعلَالدكلةَاإلسبلميةَالؾاحدة َحيػ َكانػ َالعرػبيةَاليسانيػةَتعبػرَاستسَرَك

يَشػؾاادَكثيػرةَعمػىَاػتاَعؽَنفدها َكساَقمشػا َنثػرًاَكشػعرًاَكبالدػيفَأيزػًا.َكفػيَالتػار خَاإلسػبلم
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التسي ػػز َكعمػػىَإحدػػاسَاليسشيػػيؽَبيسشيػػتهؼَكعمػػىَالتشػػافسَبػػيؽَؾبائػػلَالجشػػؾبَ)اليسانيػػة(َكالذػػساؿَ
فَالحيػػػاةَ ةَكالدياسػػػيةَكاألدبيػػػة َفػػػيَالسجتسػػػعَيػػػاال تساع)الؿيدػػػية(.َذلػػػػَالتشػػػافس َالػػػتيَلػػػؾ 

ىَأحػدَالظػرفيؽَالستشافدػيؽَنحيازَإلػلظالعق َكدفعَلعضَالخمفاءَإلىَااَلبمؾنق َكطبعهاََ اإلسبلمي
َ.ستقؾاءَلقَفيَك قَأعدائقَكتدخيربَلدعؼَسمظانقيةَأكَإلىَالؿيدية( َلبل)إلىَاليسان

َ:خبلصةَعامة
َمؽَكلَماَتقدـَندتخمصَاآلتي:

مشتَفجػرَالتػار خ َشػعبًاَكأرضػًا َل ػةََشبقَالجز رةَالعربيةَشساؿإفَاليسؽَقدَتسي زَعؽَ .1
َةَكدكاًل. َسياساًَكأديانًا َعاداتَكتقاليد

ػػزَقػػدَ .2 فػػيَعػػلَاإلسػػبلـ َكإفَارتػػدىَأشػػكااًلَ ديػػدة.َفعؾمػػلَالػػيسؽََاسػػتسرإفَاػػتاَالتسي 
 َتشتهػيَحيػ َتشتهػيَمدػاكؽَمعتػرؼَبهػاكؾاليةَتالعةَلمدكلػةَاإلسػبلمية َضػسؽَحػدكدَ
التعامػػلَمػػعَالػػيسؽَككيػػافَكاحػػد ََاسػػتسرالؿبائػػلَاليسشيػػةَالقحظانيػػة َداخػػلَالػػيسؽ.َكقػػدَ

أكػػدَكحػػدةَاػػتبََ األتػػراؾَبتقدػػيؼَإدارَيَالتػػـزلسعاصػػر.َحيػػ َحتػػىَالعرػػرَالحػػدي َكا
َعبرَالتار خ.َالسعركفةاألرضَكاتاَالذعب َكثباتَحدكدَاليسؽَ

إفَاتاَالتسي زَلؼَيتب َحتىَداخلَالسجتسعَاإلسبلمي َخارجَالػيسؽ.َفقػدَعػلَاليسشيػؾفَ .3
انػػػ َكتسي زاػػػا.َككَ(الػػػيسؽ)يذػػػعركفَبيسشيػػػتهؼَك عتػػػزكفَبهػػػاَك ػػػدركؾفَكحػػػدةَلبلداػػػؼَ

القحظانيةَخارجَاليسؽ َكساَايَداخلَاليسؽ َترسؼَحدكدَالكيافَاليسشيَالستسي ز َالػتيَ
فػػيََسػػتقراربهػػاَالظػػؾاؼ َإلػػىَاالَانتهػػىالَيمػيػػقَك ػػؾدَلعػػضَالؿبائػػلَالعدنانيػػة َالتػػيَ

َمػػركرَلعػػضَمشػػاطقَالػػيسؽ َكسػػ َالؿبائػػلَالقحظانيػػة َفتعايذػػ َمعهػػاَكأصػػبح َمػػع
َإلىَاتاَالذعب.الزمؽَتشتسيَإلىَاتبَاألرضََك
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26َعبدهللاَبؽَيحيىَالكشديَثؾرةَطالبَالحق 
َ

َمقدمة:
السديشػػةََإلػػىَتؾافػػدَأؾيػػالهؼَكزعسػػاءَؾبػػائمهؼ ََكطؾاعيػػةَ َمشػػتَاعتشػػقَاليسشيػػؾفَاالسػػبلـعػػلَالػػيسؽ
يحكسػقَكالةَمعيشػؾفَمػؽََعلَتالعػًاَلمدكلػةَاالسػبلمية  َسقابمةَرسؾؿَهللالَ فيَعاـَالؾفؾدَالسشؾرة 

َعهػػدَثػػؼَاسػػتقلَعػػؽَحاضػػرةَالدكلػػةَاالسػػبلمية َفػػيَؼَمػػؽَقبػػلَخمفائػػقَمػػؽَلعػػدب.قبػػلَالرسػػؾؿ َثػػ
ََََََ.الهجرَيفيَمظمعَالقرفَالثال ََالعباسي َعمىَيدَالؾاليَالعباسيَدمحمَبؽَز اد َالخميفةَالسأمؾَف

فػيََ مركػزَالدكلػةَاالسػبلميةَالتػيَتظمعػ َإلػىَاالسػتقبلؿَعػؽَالعديدَمؽَالثؾرات َاليسؽَكقدَشهد
 َبػؽَكعػبَالعشدػيثؾرةَعبهمةَككان ََ.كأخيرًاَفيَاسظشبؾؿَ  َثؼَفيَل دادَكدمذقالسشؾرةَالسديشة

عهػػدَالخميفػػةَاألكؿَأبػػيَلكػػرََفػػيَتمتهػػاَثػػؼَ.أكلػػىَتمػػػَالثػػؾراتَفػػيَأكاخػػرَحيػػاةَالرسػػؾؿَالكػػر ؼ 
مػؽََالخميفػةَأبػؾَلكػرَكقػدَتسكػؽَ.معديَكربَبػؽَؾػيسَالكشػدي َالسعػركؼَلاألشػع ثؾرةَالرديقَ
لعدَالقزاءَعمىَثؾرتقَزك ًاَألخ َالخميفػةََصباكأَ( األشع اتاَالقيلَاليسشيَ)ثؾرةََعمىالقزاء
حكػاـَالدكلػةََكعػدـَاكتػراثَ كتؾال َالثػؾراتَاليسشيػة َالتػيَحركهػاَفػيَال الػبَعمػؼَالػؾالةَ.أبيَلكر
ؽَلػأحؾاؿَالػيسَعػدـَاكتػراثهؼَ داخػلَالػيسؽَالسدػتقمةَكمؽَلعداؼَحكاـَالػدك بلتَاليسشيػةَاالسبلمية

َََكمعاناةَاليسشييؽ.

 َالتػػيَشػػهدااَالثػػؾراتتمػػََديَإحػػدىَأاػػؼعبػػدهللاَبػػؽَيحيػػىَالكشػَطالػػبَالحػق َتعتبػرَثػػؾرةَك
َفػػيَعهػػدَالخميفػػةَاألمػػؾيَمػػركافَبػػؽَدمحم َفخػػرَ ػػرتَأحػػداثهاكقػػدََاالسػػبلمي.َالػػيسؽَفػػيَتار خػػق

َدكلػتهؼبشػاءَ ََك(الدكلػةَاألمؾ ػة)تقػؾ ضَمػؽَفػيَعهػدبَالػتيَتسكػؽَالعباسػيؾفََبشيَأميػة َخمفاء
كسؾؼَندم َالزػؾءَفػيَاػتبَاألمدػيةَعمػىَالغػركؼَالخار يػةََعمىَأنقاضها.َ(العباسية)الدكلةَ

 َكعمىَالفكرَالدياسيَالتيَارتكزتَعميق َثؼَنتشػاكؿَثؾرةَطالبَالحقكالداخمية َالتيَـيأتَلؿياـَ
ََأحداثهاَكفذمهاَكأسبابَالفذل.

َ

                                                 
ـ َلسديشػة1983ََ َفػيَإحػدىَأمدػياتَاألسػبؾعَالثقػافيَاليسشػي َالػتيَأؾػيؼَفػيَشػهرَفبرايػرَعػاـَمحاضرةَألقي26ََ

مدػػق  َعاصػػسةَُعسػػاف َثػػؼَُنذػػرتَفػػيَمجمػػةَ)الػػيسؽَالجديػػد( َالعػػددَالخػػاصَلفعاليػػاتَاألسػػبؾعَالثقػػافيَ)عػػددَ
َـ(.1983ََفبراير/َمارس(َ
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َـَالثؾرة:الغركؼَالخار يةَكالداخمية َالتيَـيأتَلؿيا
َ ق99الذػديد.َففػيَعػػاـََضػػظرابياسػيةَفػػيَأكاخػرَالعهػدَاألمػؾيَلاالتدػس َاألكضػاعَالدا

نػػقََتػػؾلىَالخبلفػػةَعسػػرَبػػؽَعبػػدالعز ز َالػػتيَكػػافَعهػػدبَنسؾذ ػػًاَخاصػػًاَفػػيَالعرػػرَاألمػػؾي.َإذَأ
صػػبلحَالػػداخمي.َفعسػػلَعمػػىَإزالػػةَمغػػالؼَأسػػبلفق َكسػػعىَإلػػىَأعظػػىَ ػػلَاسػػق َلعػػدَالبيعػػة َلئل

مػعَالعمػؾ يؽَكالخػؾارج َأعػداءَالدكلػةَاألمؾ ػةَالتقميػدييؽ َكأخػتَكػتاََكَ العبلقةَمعَالتمييؽتحديؽَ
لي َامػًاَكبيػرًاَلاإلصػبلحَالسػاااتسَااػتؼالقدػر.ََكَبػداًلَمػؽَقشػاعالذػدة َكباإلَمؽيعاممهؼَلالميؽَبداًلَ

فتؾحػةَممكػًاَ سيػعَاألراضػيَالسَاعتبػاررسػاااَعسػرَبػؽَالخظػاب َفػيَفأعادَالعسلَلالقاعدة َالتيَأ
اسمػ َاػتبَالقاعػدةَكتسمػػَالكثيػرَمػؽَلمجساعةَاإلسبلمية َالَيجؾزَلؤلفرادَتسمكها.َكذلػػَلعػدَأفَأَُ

صػبلحاتَعسػرَبػؽَعبػدالعز ز َكمػؽَضػسؽَإَ.السدمسيؽَتمػَاألراضيَكطالبؾاَلإعفائهاَمػؽَالخػراج
ل ػػيَعشػػدماَكَُإر ػػاعَأرضَالػػيسؽَعذػػر ة َلعػػدَأفَكػػافَدمحمَبػػؽَيؾسػػفَالثقفػػيَقػػدَ عمهػػاَخرا يػػة َ

ََ.27اليسؽَمؽَقبلَأخيقَالحجاج

برتَلسؾتَصاحبها َمؽَقبػلَخمفائػق َلبث َأفَقََُكلكؽَسياسةَعسرَبؽَعبدالعز زَالعادلةَما
يرػػػاحبَعسميػػػةََلؾااَلدياسػػػةَقائسػػػةَعمػػػىَاسػػػتشزاؼَرعايػػػااؼ َكمػػػااسػػػتبدالػػػتيؽَانقمبػػػؾاَعميهػػػاََك

ة َمدتهدفةَإسقاطَالدمظةَاألمؾ ػة َفيَمشاطقَكثيَر28َمؽَقدؾةَكعمؼ.َفاندلع َالثؾراتَاالستشزاؼ
سػبلمي.َكاكػتاَثػارَظةَعالسػةَلعيػدةَعػؽَمثػاؿَالعػدؿَاإلالتيَأصبح َتسثل َفيَنغرَالثائر ؽ َسم

مؽَعربَالجشػؾب َعمػىَإعػبلفَالجهػادََبررة َكحرضَقؾمقَاألزدَكأقرباءاؼيز دَبؽَالسهمبَفيَال
لخبلفةَلعدَكفاةَعسرَبػؽَعبػدالعز ز.َضدَاألمؾ يؽ َكذلػَفيَعهدَيز دَبؽَعبدالسمػ َالتيَتؾلىَا

تػلَاألسػرىَمػؽَر الهػاَبيح َأسػرتق َفقَُكاسػتََُبػؽَالسهمػبَيز ػدتػلَقائػدااَكقػدَقسعػ َتمػػَالثػؾرةَكقَُ
َ.29كبيع َنداؤااَكأطفالهاَفيَأسؾاؽَالرقيق

حكسػػقَعذػػر ؽَعامػػًا َكاتدػػس َسياسػػتقََامتػػدكَلعػػدَيز ػػدَ ػػاءَاذػػاـَبػػؽَعبػػدالسمػ َالػػتيَ
غبةَفيَ سعَالساؿَكادخارب.َلتاَحسلَكالتقَعمىَإرساؿَالسز دَمؽَاألمػؾاؿ َكزادَالساليةَلالبخلَكالَر

فػػيَمقػػاديرَالزكػػاةَفػػيَلعػػضَالسشػػاطق َكضػػاعفهاَفػػيَمشػػاطقَأخػػرى.َكفػػيَعهػػدبَانفجػػرتَثػػؾراتَ
َكتسرداتَعديدة.َكافَأاسهاَثؾرةَز دَبؽَعمي َإماـَالز دية.

                                                 
 .152_151ََ ََص8َبرككمساف َتار خَالذعؾبَاالسبلميةَط27َََ
درجَالسؤرخػػؾفَعمػػىَإطػػبلؽَمرػػظماَ)ثػػؾرة(َعمػػىَكػػلَانتفاضػػةَأكَتسػػرد َفػػيَحػػيؽَأفَالثػػؾرةَتعشػػي َلسفهؾمهػػا28َََ

العمسػػػيَالحػػػػدي  َإحػػػداثَت ييػػػػرَشػػػاملَفػػػػيَحيػػػاةَالسجتسػػػػع َفػػػيَمختمػػػػفَالشػػػؾاحيَالدياسػػػػيةَكاالقترػػػػاديةَ
َالعمسػيَالػدقيقَلمثػؾرة َكندػتخدـَاػتاَالسرػظ ماَلػالسعشىَالػتيَاسػتخدمقَكاال تساعية.َكسشتجاكزَاشػاَالسفهػـؾ

 السؤرخؾف َمكتفيؽَلالتشؾ قَإلىَخظأَاتاَاالستخداـ.ََ
 .152َََ_151ََبرككمساف َالسردرَالدابق َص29َََ
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.30َركفَعمػىَدفػعَالجز ػة َرغػؼَإسػبلمهؼجبػكساَثارَالبربرَفيَشػساؿَأفر ؿيػا َالػتيؽَكػانؾاَيَُ
الؾليػػدَبػػؽَيز ػػد.َكلػػؼَيكػػؽََ خيػػقأَابػػؽق َتػػؾلىَلعػػدب125َمػػػ َعػػاـَكلسػػاَمػػاتَاذػػاـَبػػؽَعبػػدَالس

.َك ػػاءَعهػػدبَمشػػترًاَبػػزكاؿَالدكلػػة31َالؾليػػدَر ػػلَدكلػػة َبػػلَكػػافَما شػػًاَمؾلعػػًاَلالذػػرابَكالشػػدماف
إلػىَدر ػةَأفَعبلقػاتهؼََدمظةَكتشاحراؼ األمؾ ة.َإذَبرزَتشافسَر اؿَالبي َاألمؾيَالحاكؼَعمىَال

البيػػ َالحػػاكؼَعػػؽَاتهػػاـَالخميفػػةَلالفدػػقَكالكفػػػرََابشػػاءحقػػادَالسفرطػػة.َكلػػؼَيتػػؾرعَاتدػػس َلاأل
كصػم ََ االنحػدار َفإنهػاَتعكػسَمدػتؾىَمػؽَ.َكمثلَاتبَالتهؼ َإفَصػح 32كاستباحةَنداءَأبيق

إلػىَقسػةَالدػمظةَك سدػػَبيػدبَإليقَالحياةَالدياسية َمكؽَلذخص َلسثلَاتبَالرفات َأفَيرػلَ
مرائرَالسدمسيؽ.َكإفَلػؼَترػا َفػإفَمجػردَإطبلقهػاَكالتػرك جَلهػا َمػؽَقبػلَأفػرادَالبيػ َالحػاكؼ َ

كصم َإليقَالعبلقاتَداخلَاألسرةَالحاكسػة َكاألخبلؾيػات َالتػيَأصػبح َتحكػؼََيفراَعؽَمدىَما
َالرراعاتَالدياسيةَفيها.

هجَعسقَاذاـ.َكإفَكان َدكافعَكػلَمشهسػاَمختمفػة.َكلؼَيخالفَالؾليدَفيَسياستقَالساليةَن
فػيَعهػدَاذػاـ.َأمػاََسػاس َالػتيَارتكػزتَعميػقَعسميػةَاالسػتشزاؼفقدَكافَالحرصَالذديدَاؾَاأل
.َإذَافَالؾليػدَكػافَنؿػيضَراؼَاؾَالدافعَكراءَالسز دَمؽَاالسػتشزاؼفيَعهدَالؾليد َفقدَكافَاإلس

َ َإلىَحدَأفَخزانةَالدكلةَأفرغ َفيَعهدبَمؽَكػلَمػاعسق َمبترًاَمدرفًاَفيَصرؼَاألمؾاؿَالعامة
َفيَمظالبةَالؾالةَلسدبَلالسز دَمؽَاألمؾاؿ.َ أيَالؾليدَ كشزبَعسقَاذاـ.َفاندفع

 َكزادتَمعانػػػاةَالسدػػػمسيؽَكسػػػخظهؼ َكسػػػاءتَعبلقػػػةَاالسػػػتشزاؼتَسياسػػػةَاسػػػتسَركاكػػػتاَ
ليػػدَبػػؽَكاػػؾَيز ػػدَبػػؽَالَؾَاليسشيػػيؽَفػػيَالذػػاـَلالؾليػػد.َمسػػاَ عمهػػؼَيمتفػػؾفَحػػؾؿَأحػػدَمشافدػػيق 

األمػرَلقتمػقَكمبايعػةَيز ػدَبػؽَالؾليػدََانتهػىحتػىََ بػؽَيز ػدَعمػىَالؾليػدَعبدالسمػ َك عمشؾفَالثؾرة
َالتيَبؾ عَفيها َفعقدتَالبيعةَألخيقَإبراـيؼ.َ.َكلكؽَيز دَماتَفيَنفسَالدشة33لالخبلفة

عػةَأخيػقَإبػراـيؼ َكأخػتَككافَمركافَبؽَدمحمَقدَامتشعَعؽَمبايعػةَيز ػد َكسػاَامتشػعَعػؽَمباي
َيتحرؾَكسشافسَلمخميفةَالجديد َتح َشعارَالثأرَمؽَقتمةَالؾليدَبؽَيز د.

كبعػػدَمعػػارؾَشػػديدةَمػػعَ شػػدَالخميفػػةَإبػػراـيؼ َكصػػلَمػػركافَإلػػىَدمذػػق َكبؾ ػػعَلالخبلفػػة َ
كتسكؽَمؽَالقزاءَعمىَخرسقَإبراـيؼَبؽَالؾليد َثؼَاتختَحرافَعاصسةَلق َحي َيدػتظيعَاشػاؾَ

                                                 
 .159_158ََالسردرَنفدق َص30َََ
َ.103َََ َص3َابؽَخمدكف َعبدَالرحسؽ:َكتابَالعبر َج31ََ
َ.107_106ََالسردرَنفدق َص32َََ
 .162برككمساف َالسردرَالدابق َص33ََ
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سدَعمىَانراربَالؿيديةَ)ؾبائلَالذساؿ(َفػيَك ػقَاليسانيػةَ)ؾبائػلَالجشػؾب(.َكتسكػؽَمػركافَأفَيعت
السػيساَمػؽَقبػلَاليسانيػة.َمؽَالقزاءَعمىَمشافدقَسميسافَبؽَاذاـ َالتيَبؾ عَأيزًاَلالخبلفػة َ

َلدمظتق.َاالذاـَكمهَلبلدَعمىَسميسافَأمكؽَلسركافَبؽَدمحمَأفَيخزعءَكبالقزا

رافقهػاَمػؽَقدػرَكقهػر َإضػافةَالػىَالرػراعاتَالدمؾ ػةَداخػلََ َكمػاشزاؼاالسػتكان َسياسةَ
مؾ يؽ.َفخرجَباب َأكثرَمؽَذيَقبل َلتحرؾَالقؾىَالسشاكئقَلؤلالبي َاألمؾيَالحاكؼ َقدَـيأتَاألس

 اَالعمؾ ؾفَلالكؾفة َبزعامػةَعبػدهللاَبػؽَمعاك ػةَبػؽَ عفػرَبػؽَأبػيَطالػب.َكبؾ ػعَلمحػارثَبػؽَسػَر
رَالزػػحاؾَبػػؽَؾػػيسَكاسػػتؾلىَعمػػىَعػػددَمػػؽَمػػدفَالعػػراؽ.َكتعػػاعؼَخظػػرَ.َكثػػاالخػػار يَفػػيَمػػرك

ََالحركةَالعباسيةَفيَخراساف.َ

ق 132َق َكحتػىَمقتمػقَفػيَنهايػةَعػاـ127َكعلَمركافَبؽَدمحمَمشتَتؾليقَالخبلفة َعػاـَ
يخؾضَمعارؾَمتؾاصػمةَضػدَمشافدػيقَمػؽَاألمػؾ يؽ َكضػدَالقػؾىَالسشاكئػةَلمدػمظةَاألمؾ ػة.َكقػدَ

مػاََكَزاػا ات َالتػيَأحَرنترػاَرت مبَعمىَمشافديقَكعمىَمعغؼَالقؾىَالسشاكئة.َكرغؼَااَلتسكؽَمؽَال
كانػ َقػدَرسػس ََفػإفَالدكلػةَاألمؾ ػةَ مؽَمؾاابَكقدراتَسياسيةَكعدػكر ةَمتسيػزةَكافَيتستعَلق

القػػػؾىََكالرػػػراعاتَالتػػػيَدارتَمػػػعلرػػػراعاتَالتػػػيَنذػػػأتَداخػػػلَالبيػػػ َالحػػػاكؼَاَلفعػػػل َنهايتهػػػا
َ.االستشزاؼمدياساتَالقائسةَعمىَالغمؼََكلَالدمبيَتأثيرالكبفعلََ الداخظة

فإذاَماَانتقمشاَمؽَالغركؼَالعامة َالتيَسادتَالعالؼَاالسبلمي َإلىَالغركؼَالخاصةَداخلَ
اليسؽ َفإنشاَسشجدَأفَسياسةَاألمؾ يؽَعكد َنفدهاَعمىَاألكضاعَالداخميةَفيَالػيسؽ.َإذَغػدتَ

َاسةَالخمفاء.ادًاَمتظرفًاَلديامتدسياسةَالؾالةَ

رسػػاؿَالسز ػػدَمػػؽَاألمػػؾاؿَإلػػىَمقػػرَمػػؽَقبػػلَالخمفػػاءَعمػػىَكالتهػػؼ َلإَرفاإللحػػاحَالسدػػتس
الخبلفة َكافَقدَأعظىَالؾالةَمبررًاَلمسزيَفيَسياساتهؼَالغالسة َكأطمػقَأيػديهؼَدكفَخػؾؼَمػؽَ
حدابَأكَعقاب َإلىَالحدَالتيَأصبح َؼيقَأرضَاليسؽَتعامػلَكػأرضَخرا يػة.َكلسػاَكلػيَعسػرَ
بؽَعبدالعز زَالخبلفةَأعادااَعذر ة َكساَذكرناَفنفًا َككتبَإلىَعاممقَلاليسؽَرسػالة َ ػاءَفيهػا:َ

عرف َمؽَالحقَلال ًاَلػَماَبم َفإفَبم َمهجَأنفدشاَفإفَهللاَيعمػؼََأنكرتَكختَماَ"أماَلعدَفدعَما
َ.34َ)الخرا ية("َأنػَإفَلؼَتحسلَإليَمؽَاليسؽَإالَحفشقَمؽَكتؼَألحبَإليَمؽَإقرارَاتبَالؾعيفة

كماَكادَعسرَيفارؽَالحيػاة َحتػىَأعػادَخميفتػقَيز ػدَبػؽَعبػدالسمػَأرضَالػيسؽَخرا يػةَمػرةَ
أخرى.َكعادَالؾالةَيسارسؾفَسياسةَالشهبَكالغمؼ َليذبعؾاَبهػاَنهسهػؼَإلػىَالسػاؿ.َكمػاَكػافَلسثػلَ

                                                 
 .199األكؾع َالؾثائقَالدياسيةَص34ََ
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هػػاَالػػؾالةَكػػلَمػػؽَاػتبَالدياسػػةَأفَتدػػتسر َإالَلاتخػػاذَالذػدةَكالقدػػؾةَأسػػمؾبًاَفػػيَالحكػػؼ َيؾا ػقَب
َيرتفعَصؾتقَالستتمرَمؽَسؾءَاألحؾاؿَكعمؼَالدكلة.َ

َكالدػخ  َداخػلَالػيسؽ ََكَالغركؼَككس َاتبَاألكضاع َالستدػسةكتح َاتبَ جػرَالتفلالتػأـز
كالسعارؾَالظاحشة َفيَالعالؼَاالسبلمي َتجسع َعؾاملَالثؾرةَفيَاليسؽَكتهيػأتَاألسػبابَالنفجػارَ

ََالتيَارتكزتَعميق؟َ ةَاتبَالثؾرةَكماَاؾَالفكرَالدياسيفساَايَقرَثؾرةَطالبَالحق.

َالدؤاؿَالثاني َالخاصَلفكرَالثؾرةَالدياسي.َعؽاتيؽَالدؤاليؽَلاإل الةََعؽلشبدأَاإل الةَ

َالفكرَالدياسي َالتيَارتكزتَعميقَثؾرةَطالبَالحق:
ؤرخػؾَالفػرؽَيشتسيَطالبَالحق َعبدهللاَبػؽَيحيػىَالكشػدي َفكر ػًاَإلػىَاأللاضػية.َك رػشفَم

اؼَإلػػىَانتسػػاءَؾَفيرفزػػاإلسػػبلميةَاأللاضػػيةَضػػسؽَفػػرؽَالخػػؾارج َكإفَكػػافَاأللاضػػيةَأنفدػػهؼَ
الخػػؾارج.َك عبػػرَنػػؾرَالػػديؽَالدػػالسيَعػػؽَرأيَاأللاضػػيةَفػػيَاػػتاَاألمػػرَلقؾلػػق:َإفَ"إطػػبلؽَلفػػ َ

بَ..َمػؽَالػدعاياتَالفػا رةَالتػيَنذػأتَعػؽَالتعرػَسػتقامةالخؾارجَعمىَاأللاضػيةَأاػلَالحػقَكاال
الدياسػيَأكاًلَثػػؼَعػػؽَالسػػتابيَثانيػػًاَلسػػاَعهػػرَغػػبلةَالسػػتاابَكقػػدَخمظػػؾاَبػػيؽَاأللاضػػيةَكاألزارقػػةَ
كالرفر ةَكالشجدية.َفاأللاضيةَأالَالحقَلؼَيجسعهؼَ امعَلالرفر ةَكاألزارقةَكمؽَنحاَنحػؾاؼَإالَ

أاػػلَالتؾحيػػدَإنكػػارَالحكؾمػػةَ)التحكػػيؼ(َبػػيؽَعمػػيَكمعاك ػػةَ..َكأمػػاَاسػػتحبلؿَالػػدماءَكاألمػػؾاؿَمػػؽَ
َ.كالحكؼَلكفراؼَكفرَشرؾَفقدَانفردَلقَاألزارقةَكالرفر ةَكالشجديػة َكبػقَاسػتباحؾاَحسػىَالسدػمسيؽ
كلساَكافَمخالفؾناَالَيتؾرعؾفَكالَيكمفؾفَأنفدهؼَمؤنةَالبح َعؽَالحقَليقفػؾاَعشػدبَخمظػؾاَبػيؽَ

معق َكبػيؽَمػؽَاسػتحمؾاَاأللاضيةَأالَالحقَالتيؽَالَيدتبيحؾفَقظرةَمؽَدـَمؾحدَلالتؾحيدَالتيَ
الػػدماءَلالسعرػػيةَالكبيػػرةَحتػػىَقتمػػؾاَاالطفػػاؿَتبعػػًاَآللػػائهؼَمػػعَأفَالفػػرؽَكبيػػرَ ػػدًاَكػػالفرؽَبػػيؽَ

" َ.35السدتحلَكالسحـر

إلىَالخؾارجَيسكؽَفهسػق.َإذَأفَفكػرَاأللاضػيةَالَيسكػؽَكضػعقََاأللاضيةَانتساءاؼَرفضإفَ
التيؽَكفركاَمخالفيهؼَمؽَالسدػمسيؽ َكفػرَممػة ََفيَإناءَكاحد َدكفَتسييز َمعَفكرَاألزارقةَمثبًل 
كاؼَكفػارًاَأيزػًاَكالػائهؼ َكسػاَكفػركاَالقاعػديؽَاعتبػَركاحمؾاَدماءاؼَكأمؾالهؼَكقتػلَأطفػالهؼ َالػتيؽَ

.36َدائػرةَاالسػبلـَمػؽعؽَالجهادَككفركاَمرتكبَالكبيرة َكفرَممةَأيزًا.َككفرَالسمةَيخرجَصػاحبقَ
.37َ انػبَالشجػدات َالػتيؽَاسػتحمؾاَدمػاءَأاػلَالتمػةَكأمػؾالهؼكساَالَيسكؽَترشيفَاأللاضػيةَإلػىَ

                                                 
 الهامش.5َ_4ََص1ََالدالسي َتحفةَاألعيافَج35ََ
 .127ََ َص1الذهرستاني َالسملَكالشحلَج36ََ
 .130ص1َالسردرَنفدقَج37ََ
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فاأللاضيةَيعتبركفَمخالفيهؼَمؽَالسدمسيؽَكفارًاَغيرَمذركيؽ َكأ ازكاَمشاكحتهؼَكمػؾارثتهؼ َكلػؼَ
يجيزكاَغشيسةَأمؾالهؼَإالَعشدَالحرب َكمػاَعػداَذلػػَحػراـ.َكسػاَحرمػؾاَسػبيهؼَأكَقػتمهؼَغيمػة َإالَ

دارَمخػالفيهؼَمػؽَالسدػمسيؽَدارَتؾحيػد ََ أيَاأللاضػيةَ كااعتبػَرلحجػةََكلعدَنربَالقتاؿَكإقامػةَا
إالَمعدكرَالدمظاف َفإنقَدارَل ي.َكقالؾاَفيَمرتكبيَالكبائرَأنهؼَمؾحدكفَالَمؤمشؾف َككفػركاؼَ

.َكسػا38َكفرَنعسةَالَكفرَممة َكحرمؾاَقتلَاألطفاؿ َحتىَأطفاؿَالسذركيؽ َكأ ازكاَدخػؾلهؼَالجشػة
عؽَالجهػاد َكالسجااػديؽ َكلػؼَيكفػركاؼَ كإفَكػانؾاَيزػعؾفَالسجااػديؽَفػيَمرتبػةَتؾلؾاَالقاعديؽَ

َ.39أعمىَمؽَالقاعديؽ

لَبهػاَإليشػا َلالرػؾرةَالتػيَكصػَ ات َالتيَسػجمهاَتػار خَالفػرؽَاإلسػبلميةاالختبلفكمعَاتبَ
إفَ َفػاػتاَاالنتسػاء َلالشدبةَلسؽَيرفزؾفَانتساءَاأللاضيةَإلىَالخؾارجَرفضكالتيَتذكلَمشظمقَ

اشاؾَنقاطَلقاءَبيؽَاأللاضيةَكفرؽَالخؾارجَالسختمفة َيشظمقَمشهاَمػؽَيرػشفؾفَاأللاضػيةَضػسؽَ
اتبَالفرؽ.َكفيَالؾاقعَأفَاتبَالشقاطَتحدبَلؤللاضيةَالَعميها.َإذَأنهاَتسثػلَالجؾانػبَاإليجابيػةَ

الفػرؽََفيَفكرَالخػؾارجَلذػكلَعػاـ.َكأاػؼَاػتبَالشقػاط َالتػيَتسيػزَالخػؾارج َلسختمػفَفػرقهؼ َعػؽ
َيَمؾؾفَالخؾارجَمؽَمدألةَالدمظة.اإلسبلميةَاألخرى.َا

ففػػيَحػػيؽَذابػػ َالذػػيعة َلسختمػػفَفرقهػػا َغبلتهػػاَكمعتػػدليها َإلػػىَأفَالدػػمظةَحػػقَديشػػيَ
َمػػؽَزك تػػقَفاطسػػة َدكفَغيراػػاَمػػؽَزك اتػػق َلدػػبللةَمحػػددة َكاػػيَسػػبللةَعمػػيَبػػؽَأبػػيَطالػػب 

 َإلػىَأفَالدػمظةَحػقَلقػر شَكحػداا َتسيػزَكذاب َالدشة َكتيارَعاـَلؼَيتبمػؾرَفػيَفػرؽَمشغسػة
مؾؾفَالخؾارجَكاتدؼَلالديسقراطية َالسشدجسةَمعَركحَاإلسبلـَكمعَالتقاليدَالقبميػةَالعربيػة َالتػيَ
كان َسائدةَقبلَاإلسبلـ.َفالدمظةَفيَنغرَالخؾارجَليدػ َشػأنًاَخاصػًاَلدػبللةَأكَقبيمػة َبػلَاػيَ

ًاَاختيػاَربلميةَايَمرػدرَالدػمظة َتختػارَحاكسهػاَشأفَعاـَيخصَالسدمسيؽَكافة.َفالجساعةَاإلس
كلػؾَكػافَعبػػدًاََ لالعػدؿَكالتقػىَكنهاَالعامػةَؤارةَشػحػرًاَديسؾقراطيػًا َإذاَرأتَؼيػقَشخرػًاَصػالحًاَإلد

َ.ََحبذياًَ

اشػػاَتمتقػػيَاأللاضػػيةَلفػػرؽَالخػػؾارجَالسختمفػػة َكسػػاَتمتقػػيَمعهػػاَفػػيَالسؾؾػػفَمػػؽَالخمفػػاءَ
َ.أيَاأللاضػػيةَ.ؼَالذػػهيرة َبػػيؽَعمػػيَكمعاك ػػة.َفهػػيحكػػيالراشػػديؽ َكفػػيَالسؾؾػػفَمػػؽَقزػػيةَالت

كأخػتَفػيَأكاخػرَعهػدبَيترػرؼََ"إلػىَأفَغيػرَكبػدؿ"تتؾلىَالخمفاء َألاَلكرَكعسر َكتتؾلىَعثسافَ
كسػاَتػػرفضَالتحكػػيؼََاألمػػةَترػرفًاَخػػالفَؼيػػقَسػمؽيق.َثػػؼَتتػؾلىَعمػػيَحتػػىَقبػلَالتحكػػيؼ.َلذػؤكَف

كاضػػا.َفالفئػػة َالتػػيَحاربػػ َإمػػاـَالسدػػمسيؽ َفئػػةَمػػق َألفَحكػػؼَهللاَفػػيَذلػػػَبَ كتخظػػعَكػػلَمػػؽَقَ 
                                                 

 .141ص1َالسردرَنفدقَج38ََ
 كماَلعداا.79َص1َالدالسيَتحفةَاألعياف َج39ََ
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سػػتقتمػََ:لاغيػػة َسػػق َكػػلَشػػػَفػػيَل يهػػا َلقتمهػػاَلعسػػارَبػػؽَياسػػر َمرػػدقًاَلقػػؾؿَالرسػػؾؿَ)ص(
.َلتاَيجبَمقاتمتهاَكعدـَقبؾؿَالتحكيؼَمعهػا َألنػقَالَيجػؾزَتحكػيؼَالر ػاؿ َفػيَأمػرَالفئةَالباغية

َحكؼَهللاَفيَكاضا.َ

َالعقائػديَكالدياسػيَ ؾانػبَمػؽَفكراػاَفػرؽَالخػؾارجَالسختمفػةَفػيَفاأللاضيةَإذًاَتذترؾَمع
َ.االعتداؿلاأللاضيةََتتدؼَمؾاؾف َكتختمفَمعهاَفيَالجؾانبَالستظرفة َحي َتداؿعاالَاألقربَإلى

فَترشيفاتَالفػرؽَالدياسػيةَاإلسػبلميةَكتذػعباتهاَلحا ػةَإلػىَإعػادةَنغػر.َإذَكفيَالؾاقعَإ
شيف َأفَنرلَإلىَخارطةَمختمفةَعػؽَالخارطػة َالتػيَتقػدمهاَلشػاَيسكؽ َإذاَماَغيرناَأساسَالتر

.َفالجاركديػةَمػثبًل َكاػيَتؾضػعَضػسؽَالفػرؽَالستذػعبةَكتبَالتار خ َالَسػيساَكتػبَتػار خَالفػرَؽ
عػػؽَالز ديػػة َتخػػالفَالفكػػرَالدياسػػيَالز ػػديَمخالفػػةَصػػر حة َحيػػ َتػػؤمؽَلالؾصػػيةَأيَكصػػيةَ

التدػػػسية َكتخظػػػعَالسدػػػمسيؽ َإذَلػػػؼَير عػػػؾاَفػػػيَالرسػػػؾؿَ)ص(َلعمػػػيَلالخبلفػػػة َلالؾصػػػفَدكفَ
اؼ َفزػمؾاَبػتلػَككفػركا.َفهػتبَاختيػاَراؼَلمخميفػةَإلػىَاػتبَالؾصػيةَكنرػبؾاَألػاَلكػرَخميفػةَلاختياَر

كالدػػبعيةََ)الجعفر ػػة(َعذػػر ةَاالثشػػاَ لفرعيهػػاَالفرقػػةَاػػيَأقػػربَفػػيَاػػتاَالسؾؾػػفَإلػػىَاإلماميػػة
.َبػلَإف40َسػر َمشهػاَإلػىَالز ديػةَالتػيَأقػرتَذلػػ َالتػيَلػؼَتقػرَإمامػةَأبػيَلكػرَكع)االسساعيمية(

لعػػضَتذػػعباتَالجاركديػػةَتػػتاب َفػػيَتشاقزػػهاَمػػعَالز ديػػة َإلػػىَحػػدَاإليسػػافَلالسهديػػةَكالر عػػةَ
 َممتؿيػةَبهػتاَمػعَغػبلةَالذػيعة َكخار ػةَعػؽ41َنفدػقَ)ص(َكتفزيلَلعضَأئستهاَعمػىَالرسػؾؿ

َحدكدَالتذيعَالز ديَالسعتدؿ.

اػػؾَالسؾؾػػفَمػػؽَمدػػألةَالخبلفػػة.َكقػػدََ عمػػىَأيَحػػاؿَ فكلكػػؽَأسػػاسَالترػػشيفَحتػػىَاآل
يزيقَاتاَاألساس َفيَترشيفاتَالفرؽَالستذعبةَعؽَالفرؽَالرئيدية َإلىَالسؾؾفَمؽَشػخصَ

َذاؾ.َلإمامةَاتاَاإلماـَأكَاالعتراؼاإلماـ َأيَ

ديرَلهتاَالتعارضَفيَترشيفَاأللاضػية َحيػ َيرػشفهاَالػبعضَضػسؽَفػرؽَالتفكاكتاَنجدَ
إلػػىَالخػػؾارج ََااػػانتساءاسػػتشادًاَإلػػىَالسؾؾػفَمػػؽَمدػػألةَالخبلفػة َك شكػػرَالػػبعضَاآلخػرََالخػؾارج 

َ.االسعتدؿَتجابَمخالفيهَاعؽَاؤالءَلسؾقفهَااستشادًاَإلىَتسيزا

َ
َ

                                                 
 .163ص1َالذهرَستاف َالسملَج40ََ
 .157َََ-156نذؾاف َالحؾرَالعيؽَصالحسيري 41َََ
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َ:األلاضيةَفيَاليسؽ
تشدبَاأللاضيةَإلىَعبدهللاَبؽَألاضَالتسيسي َالتيَعاصرَمعاك ةَبػؽَأبػيَسػؽيافَكعػاشَ

ؽَمػػػركاف َفػػػيَلعػػضَالركايػػػات َكعاصػػػرَمػػػركافَبػػػؽَدمحم َفخػػػرَالخمفػػػاءَحتػػىَعهػػػدَعبػػػدالسمػَبػػػ
سػػافَكالػػيسؽ.َك ػػتابَ.َكانتذػػرَمتـبػػقَحتػػىَبمػػ َشػػساؿَأفر ؿيػػاَكع42َُاألمػػؾ يؽ َفػػيَركايػػاتَأخػػرَى

ق(َاػؾ93َكحتػىََ ق21َمؤرخؾَاأللاضيةَإلىَأفَ ابرَبؽَز دَاألزديَالبرري َ)عاشَمؽَعاـَ
 َفشذػرَالسػتاب43َسػافَبػؽَألػاض َنفػابَالحجػاجَإلػىَعَُأصلَالستابَاأللاضي َكأنقَأستاذَعبدهللا

الجز ػرةَالعربيػة.َكمػؽَاشػاَنفهػؼَانتذػارَاػتاََشػبقَتزاؿَمركزَاأللاضيةَفيَسافَكالاشاؾ.َككان َعَُ
َ.سافعََُالقر بةَمؽالستابَفيَحزرمؾت َ

لسػاََؾفَفيَحزرمؾتَلالفكرَالدياسيَاأللاضي َكتهيأتَنفؾسػهؼ َمدفؾعػةاليسشيَتذبعكقدَ
تهيأتَلمعسلَمؽَأ لَت ييرَالدػمظةَكإنهػاءَالبيػ َاألمػؾيَالحػاكؼ ََمؽَ ؾرَالحكاـَكعدفهؼ َتراب

َليتؾلىَشؤكفَالسدمسيؽَسمظافَعادؿَترتزيقَاألمة.َدكفَالشغرَإلىَأصمقَالدبلليَكالعرقي.

كتزػػظربَالركايػػاتَحػػؾؿَمبػػدأَك ػػؾدَاأللاضػػيةَفػػيَحزػػرمؾت.َفتػػتابَإحػػداااَإلػػىَأفَأكؿَ
ق َكذلػػػَعشػػدماَقػػدـَإليهػػاَأبػػؾَحسػػزة129َعػػاـََفػػيَضػػيَفػػيَحزػػرمؾتَكػػافك ػػؾدَلمسػػتابَاأللا

السختارَبؽَعؾؼَاألزديَالبرري.َككافَأبؾَحسزة َكاؾَأحدَدعاةَاأللاضية َيتػرددَعمػىَمكػةَفػيَ
الحج َيػدعؾَإلػىَالسػتابَاأللاضػيَكإلػىَالثػؾرةَعمػىَالدػمظةَاألمؾ ػق.َكفػيَمؾسػؼَالحػج ََاسؼمَؾ

 َكطمػػبَمشػػقَأفَيشظمػػقَيحيػػىَالكشػػدي.َفاستحدػػؽَعبػػدهللاَكبلمػػقق َالتقػػىَلعبػػدهللاَبػػؽ128َعػػاـَ
فخػػرجَمعػػقَحتػػىَكرداَحزػػرمؾت َكبايعػػقَأبػػؾَحسػػزةَلالخبلفػػة ََمعػػق َفهػػؾَر ػػلَمظػػاعَفػػيَقؾمػػق.

فكػػافَذلػػػَمبػػدأََ.44ق129عػػاـََفػػي َبػػؽَدمحمَمػػركافَالخػػركجَعمػػىَالخميفػػةَاألمػػؾي كدعيػػاَإلػػىَ
َدخؾؿَاأللاضيةَإلىَحزرمؾت.َ

 َيدتذػػفَمشهػػاَأفَالسػػتابَاأللاضػػيَكػػافَمؾ ػػؾدًاَفػػيَحزػػرمؾتَقبػػلَكاشػػاؾَركايػػةَأخػػرَى
مجػػيءَأبػػيَحسػػػزة.َإذَأفَعبػػدهللاَبػػؽَيحيػػػىَالكشػػدي َعشػػدماَضػػػاؽَلجػػؾرَكالةَاألمػػؾ يؽ َكاتػػػبَ

فأكػػدكاَلػػػقَلػػأفَالؾا ػػبَيقتزػػػيََ.لبرػػػرة َيدتذػػيراؼَفػػيَإعػػػبلفَالثػػؾرةأصػػحالقَاأللاضػػيةَفػػيَا
َاألزديَيػقَمػؽَالعػراؽَأبػؾَحسػزةَالسختػارَبػؽَعػؾؼ.َثػؼَشػخصَإل َإذاَتؾفرتَاالسػتظاعةإعبلنها

كبمػػجَبػػؽَعؿبػػةَاألزدي َفػػيَر ػػاؿَمػػؽَاأللاضػػية َكقػػدمؾاَإلػػىَحزػػرمؾت َؼبػػايعؾبَكحثػػؾبَعمػػىَ
                                                 

 .262ص1َانغر:َالعمؾي َصالاَبؽَحامد َتار خَحزرمؾتَج42ََ
 .91ص3َالزركمي َاالعبلـَج43ََ
 .99ص20َ.َاالصفهاني َاألغانيَج206ص1َ.َالعمؾيَتار خَحزرمؾتَج348ص7َالظبريَج44ََ
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.َكلعلَاتبَالركايةَأقربَإلىَالرحة.َإذَتفترضَك ؾدَالسػتابَاأللاضػيَفػيَحزػرمؾت45َالخركج
بػدََذَأفَاليسشيػيؽَفػيَحزػرمؾتَالقبلَمجيءَأبيَحسزة.َكاتاَأمرَيشدػجؼَمػعَمشظػقَاألحػداث.َإ

أفَيكؾنؾاَقدَعرفؾاَالفكرَالدياسيَاأللاضي َقبػلَمجػيءَأبػيَحسػزة.َمسػاَ عػلَمػؽَاليدػيرَإتسػاـَ
لػػالثؾرةَإلػػىَخػػارجَحزػػرمؾت َلتبمػػ َصػػشعاءَثػػؼَمكػػةََنظػػبلؽعسميػػةَالبيعػػةَلعبػػدهللاَبػػؽَيحيػػىَكااَل

ًَا.كالسديشة َكلَذلػَفيَفترةَزمشيةَقريرةَلؼَتتجاكزَعامًاَكاحد

َهاَكحتىَفذمها:انظبلقأحداثَالثؾرة َمشتَ
.َفمساَرأىَاستفحاؿَالجؾرَكالعدػف َاسػتخار46َكافَعبدهللاَبؽَيحيىَالكشديَ"مجتهدًاَعابدًا"

ثػؼَكتػبَإلػى47ََنػرىَكالَالرػبرَعميػق"َهللاَفيَالخركج َكقاؿَألصحالق:َ"الَيحلَلشاَالسقػاـَعمػىَمػا
لخػركج.َفقػدـَإليػقَأبػؾَحسػزةَالسختػارَبػؽَعػؾؼَ ساعةَمػؽَاأللاضػيةَفػيَالبرػرة َيذػاكراؼَفػيَا

األزديَبر اؿَمؽَاأللاضية َيحسمؾفَإليقَكتبًاَككصايا َمؾ هػةَإليػقَمػؽَأصػحالقَلالبرػرة.َكمسػاَ
 اءَفيَتمػَالكتب:َ"إفَاستظع َأفَالَتؿيؼَيؾمًاَكاحدًاَفافعلَفإفَالسبػادرةَلالعسػلَالرػالاَأفزػلَ

ؼَلقَكألصػحالقَلحزػرمؾتَ"اذاَخػر تؼَفػبلَت مػؾاَكالَ.َكمؽَكصاياا48كلد َتدريَمتىَيأتيَأ مػ"
ت ػػػدركاَكاقتػػػدكاَلدػػػمفكؼَالرػػػالحيؽَكسػػػيركاَلدػػػيرتهؼَفقػػػدَعمسػػػتؼَأفَالػػػتيَأخػػػر هؼَالعيػػػبَعمػػػىَ

.َثػؼَتؾ ػقَإلػىَدارَ(طالػبَالحػققػبَبَ).َفا تسعَالشاسَكبايعؾاَعبدهللاَبػؽَيحيػى َكل49َُالدمظاف"
ؽَ بمػةَبػؽَمخرمػةَالكشػدي َفاعتقمػقَيؾمػًاَكاحػدًاَاإلمارة َككافَعمىَحزرمؾتَحيؽَذاؾَإبراـيؼَبػ

الشاسَحؾلق َفكاتبَلعضَأصحالقَلرػشعاءَكأعمسهػؼَلأنػقَقػادـَإلػيهؼ.َثػؼَغػادرََالتفثؼَأطمقق.ََك
لفيؽَمؽَأصحالق َكاستخمفَعميهاَعبدهللاَبػؽَسػعيدَالحزػرمي َكذلػػَعػاـَأسَأحزرمؾتَعمىََر

ََ.ق129

تؾ ػقَطالػبَالحػقَنحػؾَصػشعاء َعبػأَقػؾابََفػيبػؽَعسػرَالثقَاسػؼالػيَصػشعاء َالقكلساَبم ََك
ََككخػرجَلسبلقاتػق.َلكشػقَُاػ إلػىَصػشعاءَكحرػشها.َإالَأفَطالػبَالحػقَتسكػؽَمػؽَدخؾلهػػاََاندػحبـز

كإلحػػاؽَالهز سػػةَلػػالؾاليَاألمػػؾي.َثػػؼَألقػػىَخظبػػةَفػػيَصػػشعاء َمسػػاَ ػػاءَفيهػػا:َ"إنػػاَنػػدعؾكؼَأيهػػاَ
اإلسػبلـَديششػاَودمحمَنبيشػاَكالكعبػةَقبمتشػاََالشاسَإلػىَكتػابَهللاَكسػشةَنبيػقَكإ الػةَمػؽَدعػاَإليهسػا 

كالقرففَإمامشاَرضيشاَلالحبلؿَحبلالَالَنبت يَلقَبدالَكالَنذتريَلقَثسشاَكحرمشاَالحراـَكنبتنابَكراءَ
                                                 

 .263العمؾي َالسردرَالدابقَص45ََ
 .262السردرَنفدقَص46َ َََ

َكماَلعداا.260ََ َصَالسردرَنفدق47ََ
َالسردرَنفدق.48ََ
 كماَلعداا.260َككتاَالعمؾي َنفدقَص204َاألكؾع َنفدقَص49ََ
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.َثػػؼَمكػػ َشػػهرًاَأكَشػػهر ؽَفػػيَصػػشعاء َيحدػػؽَالدػػيرةَفػػي50َحػػؾؿَكالَقػػؾةَإالَلػػاهلل"َعهؾرنػػاَكال
َ.51شهؼالشاس َيميؽَ انبقَلهؼَك كفَاألذىَع

ق َك قَ يذًاَلؿيادةَأبيَحسزة َكمعقَبمجَبؽَعؿبة129َكفيَمؾسؼَالحجَمؽَالعاـَنفدقَ
َعرفػةَشػاادَ األزديَكأبراةَبؽَالرباحَالحسيري َك هقَنحؾَالذاـ َعبرَمكػةَكالسديشػة.َكفػيَيػـؾ
الحجػػاجَ ػػيشَأبػػيَحسػػزة َففزعػػؾاَلسػػرفب َكبػػادرَعبدالؾاحػػدَبػػؽَسػػميسافَبػػؽَعبػػدالسمػ َكالػػيَمكػػةَ

اَعمػىَالهدنػة َر ثسػاَتشتهػيَاتفقػاكضَمعَأبيَحسػزة ََكالتفيَالحجَفيَذلػَالسؾسؼ َلادرَإلىَككال
َمشاسػَالحجَك شررؼَالحجاج.

ك ػػتكرَالظبػػريَفػػيَتار خػػق َأفَألػػاَحسػػزةَقػػدَأ ػػابَعمػػىَعبدالؾاحػػد َعشػػدماَطمػػبَاػػتاَمشػػقَ
شػدبَمػؽَشػأفَ.َإالَأفَأصػحابَعبدالؾاحػدَاؾنػؾاَع52"نحؽَلحجشاَأعػؽَكنحػؽَعميػقَأشػا"َالهدنة.

كخػرؽَالهدنػة.َفكتػبَعبدالؾاحػدَإلػىَالسختػارَيعمسػقَلإل ػاءَمػاََتفػاؽأبيَحسزةَكز شؾاَلقَنقضَااَل
الهدنةَمشتهية.َفقاؿَأبؾَحسزة:َ"معاذَهللاَأفَنػشقضَالعهػدَأكَنخػيس.َوهللاَالََاعتباراَعميق ََكاتفق

َ.53َأفعلَكلؾَقظع َرقبتيَاتب"

تػرؾَمكػةَإلػىَالسديشػة.َفػدخلََكَبدالؾاحػدَالخػؾؼ كبعدَأفَتس َمشاسػَالحج َتسمػَالؾاليَع
أبػيَحسػزةَكأمػرََةرَعبدالؾاحػدَالشػاسَك هػزاؼَلسبلقػاالسختارَمكػةَدكفَقتػاؿ.َكفػيَالسديشػةَاسػتشف

الخػؾارجَكالتقػىَالجسعػاف َعشػدَقر ػةَقديػد.ََةعبدهللاَبؽَعسرك.َفخر ؾاَلسبلقاَعميهؼَعبدالعز زَبؽ
فالؼَر ػػل.َإالَأنهػػؼَكػػانؾاَأصػػحابَتجػػارةَكتػػرؼ َلػػؼَككػػافَعػػددَأاػػلَالسديشػػةَكسػػاَيقػػاؿَثسانيػػةَ

إلػػىَالسديشػػة.َكفػػرََاتجػػقيتسرسػػؾاَعمػػىَالقتػػاؿ.َفسػػاَلبػػ َأبػػؾَحسػػزةَأفَفتػػػَبهػػؼَفتكػػًاَذر عػػًا َثػػؼَ
َعبدالؾاحدَبؽَسميسافَنحؾَالذاـ.

َق َألقػىَخظبػةَلالشػاس َمسػاَ ػاءَفيهػا:َ"يػا130عػاـََفػيكعشدماَدخلَأبؾَحسػزةَالسديشػة َ
رتَلكؼَفيَزمؽَاألحؾؿَاذاـَبؽَعبدالسمػَكقدَأصابتكؼَعااػةَفػيَثسػاركؼَفػركبتؼَأالَالسديشةَمَر

َمؽَذكيَاليدػارَمػشكؼَفػردَال شػيَغشيػاًَ َإليقَتدألؾنقَأفَيزعَخرا كؼَعشكؼَفكتبَبؾضعقَعؽَقـؾ
كقمتؼَ زابَهللاَخيرا...َفبلَ زابَكالَ زاكؼ.َتعمسػؾفَيػاَأاػلَالسديشػةَأنشػاَلػؼَنخػرجَمػؽََكالفقيرَفقيراًَ

ارناَكأمؾالشاَأشرًاَكبظػرًاَكالَعبثػًاَكالَلهػؾًاَكالَلدكلػةَممػػَنر ػدَأفَنخػؾضَؼيػقَكالَلثػأرَقػديؼَنيػلَدي
                                                 

 .205َََاألكؾع َالسردرَنفدق َص50َ 
 السردرَنفدق.51ََ
 .375ص7َالظبري َج52ََ
 السردرَنفدق.53ََ
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مشا.َكلكشاَلساَرأيشػاَمرػابياَالحػقَقػدَأطفئػ َكمعػالؼَالػديؽَقػدَعظمػ َكُعش ػفَالقػائؼَلػالحقَكُقتػلَ
كػؼَالقػرففَفأ بشػاَالقائؼَلالقد َضاق َعميشاَلساَرحب َكسسعشاَداعيًاَيدعؾَإلىَطاعػةَالػرحسؽَكح

داعيَهللاَكمؽَلؼَيجبَداعيَهللاَفميسَمعجزَفيَاألرض.َفاقبمشاَمؽَؾبائػلَشػتىَالشفػرَمشػاَعمػىَ
الشفرَالؾاحدَكعميقَزاداػؼَيتعػاكركفَلحافػًاَكاحػدًاَقميمػؾفَمدتزػعفؾفَفػيَاألرضَفاكانػاَهللاَكأيػدناَ

لكؼَلقديدَفدعؾنااؼَإلىَاطاعةَمؽَأالَفزمقَكنعستقَثؼَلقيشاَر اَ وهللاَالسحسؾدَ بشرربَكأصبحشا
ةَالذػػيظافَكحكػػؼَمػػركافَفذػػتافَلعسػػرَهللاَمػػاَبػػيؽَال ػػيَلػػرحسؽَكحكػػؼَالقػػرففَفػػدعؾناَإلػػىَطاعػػا

مػؽَأاػلَالكتػابَأكََادَكثػؽَأكَكػافراًَمذػركًاَعب ػَالالَالسديشةَالشاسَمشػاَكنحػؽَمػشهؼَإكالرشد.َياَأ
َ.54 ائر"َماماًَإ

ديشػػة َأكَأفَإحػػدااساَفػػيَالسديشػػةَكاألخػػرىَفػػيَك قػاؿَأفَألػػاَحسػػزةَقػػدَألقػػىَخظبتػػيؽَفػيَالس
مكة.َكمساَ اءَفيَالخظبةَالثانية:َ"أالَتركفَإلىَخبلفةَهللاَكإمامةَالسدمسيؽَكيفَأضػيع َحتػىَ
َالظ ػاةَليدػػؾاَمػػؽَالسهػػا ر ؽَ تػداكلهاَبشػػؾَمػػركافَأاػلَبيػػ َالمعشػػةَكطػرداءَرسػػؾؿَهللاَ)ص(َكقػػـؾ

َأكػػبلَكتبلعبػػؾاَبػػديؽَهللاَلعبػػاَكاتخػػتكاَعبػػاداَيػػؾرثَكاألنرػػارَكالَالتػػالعيؽَلإحدػػافَفػػأكمؾاَمػػاؿَهللا
األكبػػرَمػػشهؼَاألصػػ رَؼيالهػػاَأمػػةَمػػاَأضػػعفهاَكاضػػيعهاَكمزػػؾاَعمػػىَذلػػػَمػػؽَسػػيءَأعسػػالهؼَ

َ.55كاستخفافهؼَلكتابَهللاَقدَنبتكبَكراءَعهؾراؼَفالعشؾاؼَلعشهؼَهللاَلعشًاَكساَيدتحقؾنق"

.َثػؼَأرادَالتؾ ػق56َشاسَخبللهاَسياسػةَحدػشةكأقاـَأبؾَحسزةَلالسديشةَثبلثةَأشهر َساسَال
ءَاأللاضػػػيةَعمػػىَمكػػػةَاسػػتيبلنحػػؾَالذػػاـ َككػػػافَالخميفػػةَاألمػػػؾيَمػػركافَبػػػؽَدمحم َعشػػدماَبم ػػػقَ

كالسديشػػة َقػػدَ هػػزَ يذػػًا َقؾامػػقَأربعػػةَفالؼَمقاتػػل َعمػػىَرأسػػهؼَعبػػدالسمػَبػػؽَعظيػػةَالدػػعدي.َ
إلحػاؽَالهز سػةَلػأبيَحسػزةَكصػحبق.َفالتقىَالجسعافَفيَكاديَالقرى َكتسكػؽَالجػيشَاألمػؾيَمػؽَ

عظيػقَمػؽَاسػتعادةَمكػةََابػؽكانته َالسعارؾَلسقتلَأبيَحسزةَكقادةَ يذقَكمعغؼَر الق.َكتسكػؽَ
َ.57كالسديشة َكأقاـَلالسديشةَشهرًا َثؼَتؾ قَنحؾَاليسؽ

ككافَمؽَنجؾاَمؽَ يشَأبيَحسزةَقدَفركاَعائديؽَإلىَصشعاء َناقميؽَمعهؼَأنبػاءَالهز سػةَ
الحػػق.َفخػػرجَطالػػبَالحػػقَمػػؽَصػػشعاء َلسؾا هػػةَعبػػدالسمػَك شػػؾدب َكالتقػػىَبهػػؼَفػػيََإلػػىَطالػػب

فشاءَمعغػؼَأفػرادَ يذػق.َكفػرَمػؽَناحيةَالظائف.َكدارتَمعركةَطاحشة َانته َلقتلَطالبَالحقَكإ
مشهؼَإلىَصشعاء.َكلساَبمػ َعامػلَطالػبَالحػقَعمػىَصػشعاءَنبػأَالهز سػةَكمقتػلَطالػبَالحػقََانج

                                                 
 كماَلعداا.294َ َص7.َككتاَالظبري َج206األكؾع َالؾثائق َص54ََ
 .207السردرَنفدق َص55َََ
 .397 َص7.َككتاَالظبري َج167 َص3ابؽَخمدكف َج56ََ
 .167ابؽَخمدكف َالسردرَنفدق َص57ََ
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َ يشَاأل عظيػةَكأخػتَيتتبػعَأصػحابََابػؽمؾ يؽَنحؾَصشعاء َفرَمؽَصشعاء.َكدخمهاَنفدقَكقدـك
َطالبَالحقَك قتمهؼَحيثساَك داؼ.

أخيػق ََابػؽعظيػقَعمػىَصػشعاءََابػؽالذَر اؿَاأللاضيةَلحزرمؾتَكتجسعؾاَفيها.َفاستخمفَ
ءَعمػىَمديشػةَشػباـ َسػتيبلعبدالرحسؽَبؽَيز دَبؽَعظيػة َكمزػىَإلػىَحزػرمؾت َكتسكػؽَمػؽَاال

افَاأللاضيةَقدَ سعؾاَفيهاَعتاداؼَكمؤنهؼ.َكبيشساَاؾَمشهسػَفيَقتػالهؼ َكردَعميػقَكتػابَالتيَك
مػػؽَالخميفػػةَمػػركاف َيػػأمربَؼيػػقَلالتؾ ػػقَسػػر عًاَإلػػىَمكػػةَلػػيحجَلالشػػاس.َفرػػالاَأاػػلَحزػػرمؾتَ
كتؾ ػػقَإلػػىَالحػػج.َكبيشسػػاَاػػؾَفػػيَطر قػػقَبػػببلدَمػػراد َفػػيَعػػددَقميػػلَمػػؽَمرافؿيػػق َانقػػضَعميػػقَ

َمؾب.األلاضيةَكقت

ـَمؽَقاتميق َكبال َفيَنتقاكلساَعمؼَعبدالرحسؽَبؽَيز دَكاؾَلرشعاءَلسقتلَعسق َنهضَلبَل
القدػؾة َكأخػتَيقتػلَكػػلَمػؽَيرػلَإلػىَعمسػػقَأنػقَيشتسػيَإلػىَاأللاضػػية َأكلػقَعبلقػةَلسقتػلَعسػػق.َ
َكك قَشعيبًاَالبارقي َكاؾَأحدَالقادةَالتيؽَرافقؾاَعسقَإلىَاليسؽ َك هقَنحؾَحزػرمؾت َفأسػرؼ

َفيَقتلَالشاسَر ااًلَكنداًءَكأطفااًل َكاستؾلىَعمىَاألمؾاؿَكدمرَالقرى.

كاكتاَفذم َثؾرةَطالبَالحق َعبدَهللاَبؽَيحيَالكشػدي َكبػددتَقػؾىَاأللاضػيةَفػيَالػيسؽ.َ
ثؼَلؼَتمب َالدكلةَاألمؾ ةَأفَانهارتَكقام َعمىَأنقاضهاَالدكلةَالعباسػية َكذلػػَفػيَنهايػةَعػاـَ

َق.133قَكمظمعَعاـ132َ

َأسبابَفذلَثؾرةَطالبَالحق:
َير عَالبعضَفذلَالثؾرةَإلىَاألسبابَالتالية:

ضعفَلبلدَاليسؽ َلدببَاجرةَشػبابهاَكأكلػىَالبػأسَفيهػاَإلػىَالعػراؽَكالذػاـَكمرػر َ .1
إلػػىَتمػػػَالبمػػداف َفمػػؼَيبػػقَفػػيَالػػيسؽَ"إالَحثػػاالتََسػػبلميةاتَاإلحيػػ َ ػػتبتهؼَالفتؾحػػ

َ.59الشاس"َأكَ"الذيؾخَكضعاؼ58َالشاسَكبقايااؼ"
نهػػا َأيَالثػػؾرة َكانػػ َثػػؾرةَمتابيػػةَمتظرفػػة َلػػؼَيػػتحسسَلهػػاَإالَمػػؽَكػػانؾاَيػػديشؾفَإ .2

َ.60لعقيدتها
                                                 

 .213ص1َالعمؾيَتار خَحزرمؾتَج58ََ
 .72الفقي.َعراـ َاليسؽَفيَعلَاالسبلـَص59ََ
 العمؾي َالسردرَالدابق.َككتاَالفقيَالسردرَالدابق.60ََ
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سػػػػػق َزعساؤاػػػػػاََفَمثػػػػػلَاػػػػػتبَالثػػػػػؾرةَالستابيػػػػػةَالستظرفػػػػػةَتفقػػػػػدَشػػػػػدتها َإذاَمػػػػػاإ .3
 .61الستحسدؾَف

َََلَأفَندمؼَبهتبَاألسبابَدكفَنقاش:كليسَمؽَالده

 َيبدكَسببًاَغيػرَمقشػع.َإذَأنػقَيرػعبَيؽالسقاتمَلق َكاؾَفراغَاليسؽَمؽَشبااألكؿَفالدبب
كبقاءَالذيؾخَكضعاؼَالشػاسَ َاتَاإلسبلميةلفعلَحركةَالفتؾحكاليسؽَمؽَشبالق ََبمدترؾرَخمؾَ

أكَحثاالتَالشاس َكساَقيل.َفخركجَاليسشييؽَلسجسؾعػاتَكبيػرةَحػدثَقبػلَانفجػارَاػتبَالثػؾرة َلسػاَ
اليسشييؽ َالتيؽَتخمفػؾاَعػؽَالخػركجَفػيَحركػةَالفتػؾح َأفََفيَشػَف.َكالايز دَعمىَقرفَمؽَالزم

قدَتشاسمؾاَك يراؼَمؽَالبذر َفخمفؾاَر ااًلَقادر ؽَعمىَحسلَالدبلحَكخػؾضَالحػركب.َكإالَفكيػفَ
الثػػؾرةَمػػؽَحزػػرمؾتَكزحفهػػاَإلػػىَصػػشعاءَكإنهػػاءَسػػمظةَاألمػػؾ يؽَفػػيََانظػػبلؽيسكػػؽَأفَنفدػػرَ

لهز سػةَلػالؾاليَاألمػؾيَاشػاؾَكبأنرػارب َكػلَاػتاَفػيَاليسؽ َثؼَالتحرؾَإلىَمكةَكالسديشةَكإلحػاؽَا
الػيسؽََابشػاءتَعمػىَشػبابَمػؽَاعتسدتتجاكزَالعاـَالؾاحد َإذاَلؼَتكؽَاتبَالثؾرةَقدََفترةَزمشيةَال

َقادر ؽَعمىَالقتاؿ.

قشاعػػًاَمػػؽَابيتهاَالستظرفػػة َفإنػػقَيبػدكَأقػػلَإ َكاػؾَتظػػرؼَالثػػؾرةَأكَمػتكأمػاَالدػػببَالثػػاني
 َلفعػػلَعؾامػػلَداخميػػة َكاػػدف َإلػػىَإنهػػاءَالدياسػػةَانظمقػػألفَالثػػؾرةَقػػدََالدػػببَاألكؿ.َكذلػػػ

الغالسة َالتيَكافَيسارسهاَكالةَبشيَأمية.َكمثلَاتبَالعؾاملَكاألاداؼَكفيمةَلسشاَالثؾرةَديسؾمةَ
أطػػؾؿ.َكسػػاَأفَخظػػبَعبػػدهللاَبػػؽَيحيػػىَ)طالػػبَالحػػق(َكأبػػيَحسػػزةَقػػدَمثمػػ َبيانػػاتَتؾضػػيحيةَ

َ هاتهػػا.َكفػػيَاػػتبَالخظالػػات َكسػػاَفػػيَمسارسػػاتَقػػادةَالثػػؾرةَأنفدػػهؼ َاللدياسػػةَتمػػػَالثػػؾرةَكتَؾ
نمسسَأثرًاَلمتظرؼ.َإفَسياسػةَالثػؾرة َالسعمشػةَفػيَخظػبَقائػديها َككػتاَالسسارسػةَالعسميػةَلهسػا َ

اؼَالذػػعب.َكلػػيسَاشػػاؾَمرػػدرَفخػػرَالتفػػحؾلهػػاََاالثػػؾرةَلػػالقؾةَكتحققػػَااَأفَتسػػدسكػػافَمػػؽَشػػأنه
َإليق َمدىَتظرؼَالثؾرةَأكَاعتدالها َغيرَبياناتَقادتهاَكسمؾكهؼَالعسمي.َيسكؽَأفَنؿيؼ َاستشاداًَ

َكمؽَخبلؿَاتيؽَالسردر ؽَندتبعدَالتظرؼ َكدببَمؽَأسبابَفذلَالثؾرة.َ

دألةَتظرؼَالثػؾرة َأيَاذاَمػاَأكثرَاألسبابَك ااة َإذاَماَاستبعدناَمَك بدكَالدببَالثال 
َؿ:َإفَاتبَالثؾرةَالستابيػةَالستظرفػةَتفقػدَشػدتها َإذاَمػاناَصياغةَاتاَالدبب.َفبداًلَمؽَالقؾأعد

َسق َزعساؤااَالستحسدؾف َنكتفيَلالقؾؿ:َإفَسقؾطَزعساءَالثؾرةَقدَلعػبَدكرًاَمهسػًاَفػيَفذػمها.
                                                 

 بق.العمؾي َالسردرَالدابق.َككتاََالفقي َالسردرَالدا61ََ
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أفَيرػدرَإالََلعدَأفَكقفشاَعمىَخظػبَقائػديهاَكسػمؾكهساَالعسمػي َالَيسكػؽَفدم َالثؾرةَلالتظرؼ 
َََبقة.متحيزَضداا َلرؾرةَمدَعؽَمؾؾف

شػػػَؼيػػقَأفَمقتػػلَعػػددَمػؽَقػػادةَالثػػؾرةَفػػيَأـَالقػػرى َكعمػىَرأسػػهؼَأبػػؾَحسػػزة َقػػدََفسسػاَال
نذػركبَعمػىََأحدثَاز سةَمعشؾ ةَفيَنفؾسَالفار ؽ َالشا يؽَمؽَالسعارؾ َعكد َنفدػهاَفػيَمػا

بػدَأفَتهػزََاعَالشاسَمؽَأخبارَكتهاك ل َعؽَحجؼَالهز سةَكقؾةَالعدك.َكمثلَاػتبَاألخبػارَالاسس
كتثيرَالخؾؼَفيَالشفؾس.َثؼَ اءَمقتلَقائدَالثؾرة َطالبَالحق َمرداقًاَلتمػػَاألخبػارَلسعشؾ اتَا

كالتهاك ل َليقزيَعمىَالسعشؾ اتَالستبؿية َكليجعلَالسقاكمةَلعدَذلػَمجردَمقاكمػةَضػعيفة َفػيَ
َسبيلَالدفاعَعؽَالشفس.

اكمػػة َلعػػدَمقتػػلَزعسػػاءَلقػػدَلعػػبَالعامػػلَالسعشػػؾي َدكفَشػػػ َدكرًاَاػػائبًلَفػػيَإضػػعاؼَالسق
أفَمجردَغيابَالقادةَقدَأفقدَالثػؾرةَعقمهػاَالسػدبرَكالسػشغؼ َففقػدتَتساسػكهاَكقػدرتهاََكساالثؾرة.َ

َعمىَالرسؾد.

َكإلىَ انبَاتاَالدبب َأيَمقتلَقادةَالثؾرة َيسكششاَأفَنزيفَسببيؽَفخر ؽ:

الرػػداـَلػػاألمؾ يؽَقػػدَتعجمػػ ََؽَخػػارجَالػػيسؽ:َإذَيبػػدكَأفَالثػػؾرةتعجػػلَالرػػداـَلػػاألمؾ يَ .1
َ.َكربسػػاَاختمفػػ َالشتػػائج َلػػؾَأنهػػاادسػػتعدخػػارجَالػػيسؽ َكلػػؼَتعػػ َلشفدػػهاَكقتػػًاَكاؼيػػًاَلبل

َنظػبلؽانررف َلبعضَالؾق َإلىَالبشاءَالداخميَكترسيخَقؾاعدااَفيَاليسؽَأكاًل َقبػلَااَل
الغػركؼَالذاـ.َكالَيسكششاَأفَنفدرَاتاَالتعجل َإالَلالشغرَإلىََاتجابإلىَمكةَكالسديشةَل

شاااَسػالقًا.َكاػيَعػركؼَكػافَمػؽَشػأنهاَأفَتقشػعَاستعرضػالعامةَالدائدةَفنػتاؾ َكالتػيَ
دكفَتر ػػ  َمادامػػػ َالخبلفػػػةََنقزػػػاضقػػادةَالثػػػؾرةَاليسشيػػةَاػػػتبَلػػأفَالؾقػػػ َمبلئػػؼَلبَل

األمؾ ةَفيَحالةَإرباؾَكصراع َمعَأكثرَمؽَقؾةَسياسية.َفالغرؼَالسؾضؾعيَكافَيبػدكَ
ؼيسػاَلعػد َقػدَكصػلََاتزػا.َإالَأفَالغرؼَالػتاتيَلػؼَيكػؽ َكسػاَضنقزاككأنقَمؾاتيًاَلبَل

َإلىَمدتؾىَالشزجَالسظمؾب.
كانػػ َاشػػاؾَنقظتػػاف َتػػدعؾافَإلػػىَالترتيػػبََ كلكػػؽَحتػػىَفػػيَتقيػػيؼَالغػػرؼَالسؾضػػؾعي

َادَاألفزل:ستعدكاال
ََ:َأفَمػركافَبػؽَدمحمَكػافَقػدَحدػؼَاألمػؾرَفػيَالذػاـَلرػالحق.َمسػاَالشقظةَاألكلػى
َامقَكقؾتقَلدحقَثؾرةَطالبَالحق.ااتسفَأقؾى َمكشقَمؽَتؾ يقَ عمقَفيَمؾؾ

:َفهػيَأفَمػركافَلػؼَيكػؽَمػؽَالخمفػاءَالػؾااشيؽ َبػلَكػافَر ػبًلَأماَالشقظػةَالثانيػة
الحػػركبَكصػػقمتقَاألحػػداث َإضػػافةَإلػػىَمؾااػػبَؾياديػػةَكقػػدرةَعمػػىَالحدػػؼََعركتػػق
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ادًاَاسػػتعدبهتػػقَبػػدَأفَُيدػػتعدَلسجاَكالرػػبرَعمػػىَالذػػدائد.َكر ػػلَمثػػلَاػػتاَكػػافَال
ََأفزل.

إذًاَفقدَكافَتعجلَالرداـَلاألمؾ يؽَخػارجَالػيسؽَكعػدـَإعظػاءَالثػؾرةَلشفدػهاَكقتػًاَكاؼيػًاَ
لمبشاءَالتاتيَكترسػيخَأقػدامهاَفػيَالػيسؽَكبشػاءَدفاعاتهػا َالتػيَتزػسؽَلهػاَالرػسؾدَفػيَ

َك قَالعدك َفيَحاؿَالترا ع َكافَسببًاَمؽَأسبابَالفذل.
مقتلََكالرداـَلاألمؾ يؽَخارجَاليسؽََتعجللتيَيسكؽَأفَنزيفقَإلىَ َااآلخرأماَالدببََ .2

ت َ َفهؾ:َم ادرةَقائدَالثػؾرةَعبػدهللاَبػؽَيحيػىَقاعدتيػقَفػيَصػشعاءَكحزػرمَؾقادةَالثؾرة
مشترػػرًا َبػػداًلَمػػؽَأفَيبقػػى َليػػشغؼَعسميػػةَالػػدفاعَك رفػػعََليقاتػػل َلعيػػدًاَعػػؽَلػػبلدب َعػػدكاًَ

داءبَعمىَأرضق َؼيحققَلشفدقَبتلػَميزاتَعدػكر ة َالركحَالسعشؾ ةَلسقاتميقَك ؾا قَأع
لقػػدََافتقػدااَعشػػدماَخػرجَيقػػؾدَ يذػػًاَمتحركػًا َفػػيَأرضَغيػرَأرضػػقَكبعيػػدًاَعػؽَمعاقمػػق.

لَخرك ػػقَالقزػاءَعميػػق َكأدىَإلػػىَانهيػارَالسقاكمػػة.َفزحفػػ َ حافػلَاألمػػؾ يؽَنحػػؾَسػهََّ
اػػتبَالثػػؾرةََصػػشعاءَثػػؼَنحػػؾَحزػػرمؾت َكتسكشػػ  َلعػػدَمعػػارؾَمحػػدكدة َمػػؽَأفَتشهػػي

َكتبلحقَاأللاضية َفتفتػَبهؼَأيشساَك دتهؼ.

فػيَالؾاقػعَإحػدىَالغػؾاارَاإليجابيػةََطالبَالحق َفقدَمثم َكرغؼَاتبَالشهايةَالفاشمةَلثؾرة
َاتَالتالية:عتباَر َإيجابيتهاَمؽَاالاكتدبفيَالسجتسعَاالسبلمي.َكقدَ

ؽ َكالسدػػشؾدَلقػػؾةَالدكلػػةَإنهػػاَكانػػ َتعبيػػرًاَعػػؽَرفػػضَالغمػػؼَالجػػاثؼَعمػػىَكااػػلَالسدػػمسي .1
َالسعشؾ ةَكالسادية.

إفَاػػتاَالػػرفضَقػػدَاتخػػتَشػػكلَالػػرفضَالػػؾاعي َالستدػػماَبشغر ػػةَسياسػػية َتشظمػػقَمػػؽَ .2
أرسىَقؾاعػدبَالرسػؾؿَ)ص( َذلػػَالتقميػد َالػتيَيقػرََتقميدَالديسقراطيَاإلسبلمي َالتيال

يَمرػػدرَاػػتبَلػأفَالدػػمظةَشػػأفَعػاـ َيهػػؼَكافػػةَالسدػمسيؽ َكأفَالجساعػػةَاإلسػػبلميةَاػ
ًاَمؽَمرمحتها َفتختارَمؽَترىَؼيػقَانظبلقالدمظة َكأفَشخصَالحاكؼَتحددبَالجساعة َ
كلػؾَكػافَعبػدًاََ ئقَالدبلليَأكَالعرقيانتساخادمًاَأميشًاَلهتبَالسرمحة َل ضَالشغرَعؽَ

َ.حبذياًَ
إفَاػػتاَالػػرفضَلػػؼَيؿػػفَعشػػدَحػػدكدَالدػػرَكالتكػػتؼ َبػػلَكػػافَرفزػػًاَمعمشػػًاَمػػدعؾمًاَلػػإرادةَ .3

 الت يير.

َخاتسة:
لقػػدَانتهػػ َثػػؾرةَطالػػبَالحػػقَلالهز سػػةَكالفذػػل َكلػػؼَيبػػقَمشهػػاَإالَحكػػؼَالتػػار خَعميهػػا.ََ

ك خظعَمؽَيغؽَأفَحكؼَالتار خَعادؿَفيَكلَاألحؾاؿ َفقمساَأنرفَالتار خَالسهزكميؽ َأكَأ هدَ
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تات َيبػدكَنفدقَفيَالتعرؼَعمىَحؿيقةَمؾاقفهؼَأكَصدؽَنؾايااؼ.َكمعَاتا َبلَمؽَأ لَاػتاَلالػ
سػيساَ أنشاَمظالبؾفَلإعادةَالشغرَفيَالكثيرَمساَنعتقدبَحقائقَتار خيػق َفػيَتار خشػاَالسكتػؾب.َكال

تار خهػػاَبشفدػػها َ َالتػػيَلػػؼَيػػتاَلهػػاَأفَتكتػػبَةسػػبلميةَالسزػػظهدمػػاَيتعمػػقَمشػػقَلالجساعػػاتَاإل
كقزػاةََمشرػفةَثسػةَمحكسػة َإفَكػافَلمتػار خَقَعؽَمؾاقفهاَأمػاـَمحكسػةَالتػار خفتدافعَمؽَخبلل

َ.محايدكَف

َ
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62َالسرر ةَعبرَالتار خَ_لسحةَعؽَالعبلقاتَاليسشيةَ

َ

َمقدمة:
يسثلَالسؾقعَالج رافيَلميسؽَمػدخبًلَضػركر ًاَلفهػؼَتار خػقَالقػديؼَكالحػدي  َكسػاَيسثػلَنقظػةَ

َشػػبقَارتكػػازَأليَدراسػػةَتدػػتهدؼَتؾضػػياَعبلقػػاتَالػػيسؽَالخار يػػة َسػػؾاًءَلالبمػػدافَالسجػػاكرةَفػػي
فر ؿيػػاَكبمػػدافَالبحػػرَاألبػػيضَالستؾسػػ  َأكَلالػػدكؿَالكبػػرى َلعربيػػةَكالدػػاحلَالذػػرقيَأللجز ػػرةَاا

َقػديسًا َكالبرت ػػاؿَكبر ظانيػاَكإيظاليػػا كأمر كػػاَ...إلػخَحػػديثًا.ََكفرندػاَكالرػيؽَكالهشػػدَكفػارسَكالػػرـك
َفتحكؼَاليسؽَفيَالسدخلَالجشػؾبيَلمبحػرَاألحسػر َكإطبللػقَعمػىَالسحػي َالهشػدي َ عػبلَمشػقَنقظػة

 َكؾسي َتجاري َيديظرَعمىَمهساًًَاَياقترادبَدكرًاَعاتراؿَبيؽَالذرؽَكال رب َكمكشابَمؽَأفَيم
كاحدةَمؽَأاؼَالظرؽَالتجار ةَالعالسية َفيَالتػار خَالقػديؼَكالحػدي  َتػرب َالذػرؽَببمػدافَحػؾضَ

َالبحرَاألبيضَالستؾس .

الستسيػزَلميسشيػيؽ َاألسػاسََياالقترػادكقدَشكلَاتاَالسؾقعَالج رافيَالسهؼَلمػيسؽ َكالػدكرَ
اػػتبَالعبلقػػةَلػػالسؾقعََرػػرَمشػػتَفجػػرَالتػػار خ َكتعػػززتَأكاصػػرالػػتيَنذػػأتَعميػػقَعبلقػػةَالػػيسؽَلس

الج رافػيَلسرػػر َالسذػالقَمػػؽَحيػػ َاألاسيػةَلسؾقػػعَالػيسؽ.َفكسػػاَيػػتحكؼَالػيسؽَلالسػػدخلَالجشػػؾبيَ
الهشػدي َالػتيَتشقػلََلمبحرَاألحسر َتتحكؼَمررَلسدخمقَالذػسالي.َككسػاَيظػلَالػيسؽَعمػىَالسحػي 

عبربَتجارةَالذرؽَمؽَالهشدَكالريؽ َكغيراساَمؽَبمػدافَ شػؾبَك شػؾبَشػرؽَفسػيا َتظػلَمرػرَ
عمىَالبحرَاألبػيضَالستؾسػ  َالػتيَتشقػلَعبػربَتجػارةَالذػرؽَإلػىَاليؾنػافَكإيظاليػا َكغيراسػاَمػؽَ

ري َلعػػبَبمػػدافَك ػػزرَحػػؾضَالبحػػرَاألبػػيضَالستؾسػػ .َككسػػاَلعػػبَاليسشيػػؾفَدكرَالؾسػػي َالتجػػا
فَذلػػَالربػاطَالسبكػرَبػيؽَمرػرَكالػيسؽ َكأصػباَأيَ السرر ؾفَأيزًاَالدكرَنفدػق.َكمػؽَاشػاَتكػؾ 
خظرَأكَتهديدَيسسَالظر قَالتجاري َالسستدَعبرَالسحي َالهشديَكالبحرَاألحسرَكالبحػرَاألبػيض َ

ًاَخظيرًاَالاضظَريسسَالبمديؽَمعًا َمررَكاليسؽ.َكأيَتحؾؿَعؽَذلػَالظر قَكافَكؽيبًلَلأفَيدببَ
ة.َبػػلَلقػػدَاسػػتهدفتهساَمعػػًاَيػػاال تساعاسا َيعكػػسَنفدػػقَعمػػىَأكضػػاعهساَالدياسػػيةََكاقترػػادفػػيَ

األطسػػاعَالخار يػػةَلمػػدكؿَالكبػػرىَعبػػرَالتػػار خ.َفكانػػ َكػػلَمحاكلػػةَتدػػتهدؼَالدػػيظرةَعمػػىَاػػتاَ
سػدخلَاػاَالدػيظرةَعمػىَالػيسؽ َأكؿَمحظػةَفػيَالاعتباَرالظر قَالتجاريَالسهؼ َالَبدَأفَتزعَفػيَ

الجشؾبيَلمبحرَاألحسر َتأتيَعبرااَتجارةَالذػرؽ َكعمػىَمرػرَفخػرَمحظػةَفػيَمدخمػقَالذػسالي َ
                                                 

سػبتسبر24َََ–21َالسرػر ة َالتػيَُعقػدتَفػيَصػشعاء َفػيَالفتػرةََ–محاضرةَألقي َفيَندكةَ)العبلقاتَاليسشية62َََ
 ـ.1989 َعاـ10َـ.َثؼَُنذرتَفيَمجمةَكميةَاآلداب َعدد1987َ
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ًاَمرػػير ًاَعبػػرَارتباطػػمرػػرَكالػػيسؽََارتبػػاطتقػػدـَمشهػػاَتجػػارةَالذػػرؽَإلػػىَأكركبػػا.َكلػػتاَفقػػدَبػػداَ
َالتار خ.

َ_َشيػػةكسػػؾؼَنحػػاكؿَفػػيَاػػتاَالبحػػ َأفَنقػػدـَمخظظػػًاَعامػػًا َيتدػػؼَلػػالتركيز َلمعبلقػػاتَاليس
السرػػر ةَعبػػرَالتػػار خ َيرػػماَأساسػػًاَلبحػػؾثَمظؾلػػة َيخرػػصَكػػلَمشهػػاَلدراسػػةَفتػػرةَتار خيػػةَ

اصػيل َإذَأفَالتفمحددة.َكسؾؼَنعسدَإلىَمبلمدةَأبرزَمبلمػاَاػتبَالعبلقػات َدكفَالخػؾضَفػيَ
اػدفشاَاػؾَالؾقػؾؼَعمػىَمدػػارااَالعػاـ َكتبػيؽَخرائرػهاَالسدػػتسدةَمػؽَمؾقػعَالبمػديؽَالج رافػػي َ

ََتأثيربَعبرَالتار خ َكالسدتسدةَأيزًاَمؽَالعؾاملَالتار خيةَالست يرة.َامتدكلَعامبًلَثابتًاَالتيَش

شاَالدػػر عَلمعبلقػػةَبػػيؽَالبمػػديؽ:َتػػرىَاػػلَاقترػػرتَاستعراضػػكلشػػاَأفَنتدػػاءؿَقبػػلَأفَنقػػدـَ
َعبلقةَاليسؽَلسررَقديسًاَعمىَاإلطارَالتجاري َأـَتجاكزتَذلػَإلىَاإلطارَالحزاري؟

اػػتاَالدػػؤاؿََعػػؽالَتفيػػدَفػػيَاإل الػػةََ سػػؾىَلسعمؾمػػاتَزايػػدةَ لتػػار خَالَتدػػعفشاإفَكتػػبَاَ
ـ َلعػػدَأفَكػػاف1983َالجثػػ َالسحشظػػةَفػػيَالػػيسؽ َعػػاـََاكتذػػاؼإ الػػةَكاضػػحة.َكمػػعَذلػػػَفػػإفَ

يعتقدَأفَمررَالقديسةَقػدَتفػردتَبهػا َيبعػ َلػديشاَاألمػلَفػيَإمكانيػةَاإل الػةَمدػتؿببًلَعمػىَاػتاَ
عمساءَالتار خَكاآلثارَففاقًاَمميئػةَلػالؾعؾد َفػيَكذػفَخفايػاَالعبلقػاتَاليسشيػةَالدؤاؿ َك فتاَأماـَ

السرػػر ةَالقديسػػة َالتػػيَنعتقػػد َكاػػتاَالكذػػفَالجديػػدَيدػػشدَاعتقادنػػا َأنهػػاَقػػدَتجػػاكزتَاإلطػػارََ_
لػيسََالتجاريَإلػىَاإلطػارَالحزػاري.َكلػيسَمدػتبعدًا َكاألمػرَمراػؾفَلسز ػدَمػؽَالكذػفَاآلثػاري 

يكؾفَاليسشيؾفَكالسرر ؾفَالقدماءَقدَتفاعمؾاَحزار ًاَتفاعبًل َمسَثقػافتهؼَكأسػاليبَأفََمدتبعداًَ
َحياتهؼَكنغرتهؼَإلىَالعالسيؽَالدنيؾيَكاألخركي.

َالسرر ةَفيَالتار خَالقديؼَكحتىَعهؾرَاإلسبلـ:َ_العبلقاتَاليسشيةَ
لتجار يؽَبػيؽَالذػرؽَساعدَمؾقعَاليسؽَالج رافيَعمىَ علَاليسشييؽَالقدماءَمؽَأنذ َالؾسظاءَا

ةَمشػق َفػيَتدػييرَالدػفؽَالسحسمػةَسػتفادكال رب َكمؽَأقػدرَالذػعؾبَعمػىَالتعامػلَمػعَالبحػرَكاال
لالبزػػػائعَاليسشيػػػةَكالهشديػػػةَكاألفر ؿيػػػة.َككػػػانؾاَيقرػػػدكفَمرػػػر َمػػػار ؽَلدػػػفشهؼَفػػػيَالذػػػؾاطعَ

ؾاسػظةَالقؾافػلَلزػائعهؼَلعػدَذلػػ َبََفإلىَميشػاءَ)القرػير(َلسرػر َك شقمػؾاألفر ؿية َحتىَيرمؾاَ
.َككان َلميسشييؽَطرقهؼَالبر ةَأيزًا َحي َكانؾاَيشقمؾفَلزائعهؼ َكمػؽَبيشهػاَلزػائع63َإلىَالشيل

كان َتجمبَإلىَمؾانئهؼَمؽَأفر ؿياَكالهشد َكخاصػةَإلػىَميشػاءَقشػاَفػيَحزػرمؾت َيشقمؾنهػاَعمػىَ
فَالرالػعَقبػلَالسػيبلدَ.َكفيَاأللالجز رةَالعربيةَإلىَالذاـَكمررَشبقَعهؾرَالجساؿ َك ذقؾفَبها

السرر ؾفَأفَيرمؾاَالشيػلَلػالبحرَاألحسػر َبؾاسػظةَقشػاة َمسػاَسػاعدَفػيَتشذػي َالتجػارةََاستظاع
َكانتغامها.

                                                 
 .61ََ-60فخري َأحسد َاليسؽَص63ََ
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ك حػػدثشاَالتػػار خ َلػػأفَأقؾامػػًاَمػػؽَسػػكافَالػػيسؽَكفػػدكاَإلػػىَمرػػر َفػػيَذلػػػَالػػزمؽَالسبكػػر َ
شيػػل َكفػػيَلعػػضَمدػػالػَكاسػػتؾطشؾاَفيهػػاَكخمفػػؾاَرسػػؾمًاَلدػػفشهؼَعمػػىَالرػػخؾرَالسظمػػةَعمػػىَال
َ_ًاَلػػتكرىَ)شسدػػؾَاحترامػػالرػػحراءَالذػػرؾية.َكقػػدَعػػلَالسرػػر ؾفَفػػيَ سيػػعَعرػػؾراؼَيغهػػركفَ

مػػؽََحػػؾر( َأيَأتبػػاعَحػػؾرَأكَحػػؾرس.َكأتبػػاعَحػػؾرسَاػػؤالءَاػػؼَأكلئػػػَالؾافػػدكف َالػػتيؽَعبػػركا
رػػرَ ز ػػرةَالعػػربَإلػػىَالذػػاطعَاألفر قػػيَفػػيَأر تر ػػا َثػػؼَسػػاركاَحتػػىَدخمػػؾاَإلػػىَصػػحراءَمَ شػػؾب

الذرؾية َعؽَطر قَكاديَالحسامات.َكحؾرسَاؾَكاحدَمؽَاآللهةَالسرر ة َذاتَاألصلَالسشحػدرَ
َ.64َمؽَ شؾبَ ز رةَالعرب

كمشتَالقرفَالدادسَكالعذر ؽَقبلَالسيبلد َتكررَذكرَلػبلدَ)بؾنػ (َفػيَالسرػادرَالسرػر ة َ
عَاسػػتخدمهاَقػػدماءَاػػاَمػػؾطؽَالمبػػافَكالسػػرَكالرػػبرَكالقرفػػةَكاألخذػػابَالعظػػرة َكاػػيَسػػماعتباَرل

السرػػر يؽَفػػيَقرػػػؾراؼَكمعابػػداؼَكأعيػػاداؼَك شػػػائزاؼَكعظػػؾراؼَكعقػػاقيراؼَالظبيػػػةَكفػػيَمػػػؾادَ
َاسػؼ.َكرغؼَأفَاشاؾَك هاتَنغرَمختمفة َحؾؿَتحديػدَالسشظقػة َالتػيَكػافَيظمػقَعميهػاََالتحشي 

 َفإنػق َأيَسػؼ َفػإفَالقػرائؽَتػدؿَعمػىَأنػقَإذاَلػؼَيكػؽَالػيسؽَاػؾَالسقرػؾدَكحػدبَبهػتاَاال(بؾن )
 َالتيَربساَشػسم َالجػزءَاألفر قػيَالسقابػلَ(بؾن )اليسؽ َيدخلَضسؽَاتبَالتدسيةَكجزءَمؽَلبلدَ

َ.65لميسؽَأيزاًَ

السرر ؾفَبتجارةَاليسؽ َكسيركاَالبعثاتَإليق َلجمبَالبخؾرَكالعظؾرَكاألخذػاب ََااتؼكلقدَ
مػاَُخمػدَذكراػاَعمػػىََبعثػاتكمسػاَكػافَيدػتؾردبَمػؽَلػبلدَالذػرؽ.َكمػؽَتمػػَالَ كغيراػاَمػؽَخيراتػق

ىَلعثػػة َأرسػػم َحػػؾاليَعػػاـَمػػدتَذكػػَر َكجػػدرافَمعبػػدَأبػػؾَصػػير َحيػػ َخَُالسعابػػدَكالسقػػابر ػػدرافَ
مػدتَذكػرىَلعثػةَأرسػم َحػؾاليَعػاـَ َحيػ َخَُةك درافَمعبدَالػديرَالبحػريَفػيَطيبػَـ .َؽ2550َ
 .66ـَؽ.1490

عمػىَتسػائؼََفيَصػشعاءَـ َعثر1947عشدَز ارتقَلميسؽَفيَعاـََ عثرَالدكتؾرَأحسدَفخرَيَك
ـ( َأحػدََؽ.1361َ_1398ََالسمػَأمشحؾتبَالثالػ َ)َاسؼمرر ةَاألصل َأقدمهاَ عراف َيحسلَ

السمػػؾؾَالسرػػر يؽَفػػيَعرػػرَالدكلػػةَالحديثػػة َكاػػؾَالعرػػرَالػػتيَازداػػرتَؼيػػقَمرػػرَكاتدػػع َ
 .67ََعبلقاتهاَالخار ية َكالسيساَعبلقاتهاَالتجار ة

                                                 
 كماَلعداا.63َلمسز دَانغر:َفخري َأحسد َاليسؽ َص64ََ
 كماَلعداا.3َالسردرَنفدق َص65ََ
 .66-65فخري َأحسد َاليسؽ َص66ََ
 .123السردرَنفدق َص67ََ
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الرػخؾرَالستشػاثرةَعمػىَ ػانبيَطػرؽَالتجػارةَالبر ػةَفػيََكساَحف َالزمؽَنقؾشًاَيسشية َعمػى
كبػػالقربَمػػؽََفػػيَصػػحراءَسػػيشاءَكالرػػحراءَالذػػرؾيةمرػػر َخمػػدتَذكػػرىَالقؾافػػلَالتجار ػػة َالسػػارةَ

لشقػػؾشَإلػػىَالعهػػؾدَالثسؾديػػةَالسػػؾانعَالسرػػر ة َالؾاقعػػةَعمػػىَسػػاحلَالبحػػرَاألحسػػر.َكتعػػؾدَتمػػػَا
  .68كالسعيشيةَكالدبئية

عمػػىَتػػابؾتَر ػػلََمشقػػؾشَـ َؽ.264َاـَنػػصَيسشػػي َير ػػعَإلػػىَعػػَكُعثػػرَفػػيَمرػػرَعمػػى
قَز دَبؽَز دَإيل َمؽَإحدىَعذائرَمعػيؽ.َك حكػيَذلػػَالػشصَأفَز ػدًاَاػتاَعسػلَفػيَاسسيسشي َ

أحدَالسعابدَلسررَكقػاـَبتؾر ػدَلعػضَالسشتجػاتَاليسشيػة َكػالسرَكقرػبَالظيػب َبؾاسػظةَالدػفؽ َ
َ.69لدمعَالسرر ةَإلىَاليسؽعبرَالبحرَاألحسر.َكساَقاـَبترديرَلعضَا

الفرسَمرر َفيَأكاخرَالقرفَالدادسَقبلَالسيبلد َطرأَتحػؾؿَكبيػرَعمػىَطر ػقََاحتلكلساَ
التجارة.َإذَعسلَالفرسَعمىَتشذي َالظرؽَالسارةَلفارسَكالعراؽَكالذاـَكمرر.َمساَألحقَأضػرارًاَ

يسارسهاَاليسشيػؾف َكخاصػةََاليسؽ َحي َتأثرتَعسميةَالؾساطةَالتجار ة َالتيَكافَاقترادلال ةَل
َ.70عبرَالظرؽَالبر ة

كمشتَدخم َمررَتحػ َالدػيظرةَاليؾنانيػة َفػيَالقػرفَالرالػعَقبػلَالسػيبلد َأخػتَالػيسؽَيحتػلَ
مكانةَلارزةَفيَكتالػاتَالسػؤرخيؽَكالج ػرافييؽَاليؾنػانييؽ َالػتيؽَتركػزَنذػاطهؼَالعمسػيَفػيَمديشػةَ

ؼَمعمؾمػػاتَمهسػػةَعػػؽَالػػيسؽَالقػػديؼ َمػػؽَمرػػرَحيشػػتاؾ َكتجسعػػ َلفزػػمهَحاضػػرةاإلسػػكشدر ة َ
َةَكالشباتيةَ...إلخ.ياالقترادالشؾاحيَالج راؼيةََك

فػػيَمرػػرَمشافدػػًاَتجار ػػًاَقؾ ػػًاَلميسشيػػيؽ َحيػػ َمارسػػؾاََييؽشػػكلَحكػػؼَالبظالسػػةَاليؾنػػانكقػػدَ
نذاطًاَتجار ًاَعمىَسؾاحلَالبحرَاألحسر َكأعػادكاَفػتاَالقشػاةَالسؾصػمةَبػيؽَالشيػلَكالبحػرَاألحسػر.َ

ؾا َفػيَعػلَالدكلػةَالسعيشيػة َأفَيؿيسػؾاَعبلقػاتَتجار ػةَاسػتظاعنذاطَاليسشييؽََكَاستسركرغؼَذلػَ
معَمرر َتح َحكؼَالبظالسة َفيَالقرنيؽَالثال َكالثانيَقبلَالسيبلد.َك ؤكدَاتبَالعبلقاتَنقذػافَ

َ.71معيشياف َمحفؾعافَفيَمتحفَالقاارة َعثرَعمىَأحداساَفيَالجيزةَكاآلخرَفيَالفيـؾ

الركمػافَأفَيبدػظؾاَسػمظانهؼَعمػىَمرػر.ََاسػتظاعفيَمشترػفَالقػرفَاألكؿَقبػلَالسػيبلدََك
كعسمػػؾاَأثشػػاءَحكسهػػؼَلهػػاَعمػػىَتذػػجيعَحركػػةَالتجػػارةَفػػيَالبحػػرَاألحسػػر.َإالَأفَاليسشيػػيؽَكػػانؾاَ

الػيسؽ َلمقزػاءَعمػىَتمػػَالسشافدػةََاحػتبلؿمشافديؽَأقؾ اءَلهؼ.َمسػاَدفػعَلالركمػافَإلػىَمحاكلػةَ
                                                 

 .321صالا َعبدالعز ز َتار خَشبقَالجز رةَالعربيةَفيَعرؾرااَالقديسة َص68ََ
 .12نفدق َص69ََ
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هائيًاَعمىَالظر قَالتجاريَالسهؼ.َفدػيركاَلهػتاَال ػرضَحسمػةَعدػكر ة َلؿيػادةَالحػاكؼَكلمديظرةَن
.َككػػاف72َقبػػلَأفَترػػلَإلػػىَمػػأربَامكػػ ـ ََؽ.24َالركمػػانيَفػػيَمرػػرَ)أليػػؾسَ ػػالؾس( َعػػاـَ

َكلمسراعبَالتيَكا هتها.َلهاالج رافيَالركمانيَ)سترابؾ(َمرافقًاَلتمػَالحسمة.َفدجلَكصفًاَ

هؼَالتجػػاريَفػػيَالبحػػرَاألحسػػر.َمػػةَلػػؼَيػػثؽَالركمػػافَعػػؽَمتالعػػةَنذػػاطإالَأفَفذػػلَالحسَ
ؾا َلعػػػدَأفَعرفػػػؾاَمػػػؽَالبحػػػارةَاليسشيػػػيؽَسػػػرَالر ػػػاحَالسؾسػػػسية َأفَيفرضػػػؾاَالهيسشػػػةَاسػػػتظاعَك

السرػػر ةَعمػػىَالبحػػرَاألحسػػر.َفأخػػتكاَيجؾبػػؾفَلأسػػاطيمهؼَالتجار ػػة َالتػػيَفاقػػ َفػػيََ_الركمانيػػةَ
شػؾاطعَالبحػرَاألحسػرَكالسحػي َالهشػدي َكتسكشػؾاَمػؽََبػؾفَبهػاأخػتكاَيجَؾَحجسهاَسػفؽَاليسشيػيؽ 

مساَأحػدثَانقبللػًاََدكاَاليسشييؽَسيظرتهؼَعمىَالبحار ؾاَأفَيفقاستظاعالديظرةَعمىَتجارةَعدف ََك
لػقََكالدياسػي َالػتيَأصػيبَياالقترػادنهيػارَلعالسية َككافَلقَأثػرَلػال َفػيَااَلكبيرًاَفيَالتجارةَا

َ.َاليسؽ

اؼَحػػؾؿَالبحػػرَاألر تػػري( َكاػػؾَكتػػابَلسؤلػػفَمجهػػؾؿ َعػػاشَفػػيَالقػػرفَكفػػيَكتػػابَ)الظػػَؾ
الثال َالسيبلدي َأشارَالسؤلفَإلىَأفَالتجارَاليؾنانييؽَكالركمانييؽَكػانؾاَيقؾمػؾفَلذػراءَالعظػؾرَ
فيَمؾانعَاليسؽَالسظمةَعمىَالبحرَاألحسرَكالسحي َالهشدي َكأفَالمبػافَكػافَيشػتجَفػيَحزػرمؾتَ

رَمؾعفيَالدكلةَإلػىَالتجػار َكأفَالدػفؽَكانػ َتػأتيَإلػىَالػيسؽَمػؽَمرػر َك تؼَبيعقَمؽَقبلَكبا
كميشػاءَقشػاَحسؾلتهػػا َالسكؾنػةَمػؽَاألكانػيَالفزػيةَكالتابيػةَكالشحاسػػية73ََفتفػرغَفػيَميشػاءَمػؾزع

َََكالسبللسَالفاخرة.

جمبػػؾفَالدػػمعَمػػؽَمرػػرَإلػػىَالتجػػارَالقػػادمؾفَمػػؽَمرػػرَيَاسػػتسرىَكخػػبلؿَالقػػركفَالؾسػػظ
اليسؽَإلػىَمرػر.َكلسػاَ ػاءَمؽَمؾانعََكالريشيةَية َك شقمؾفَالدمعَاليسشيةَكالهشديةالسؾانعَاليسش

 َمكةَكالسديشةكان َمكانةَاليسؽَالتجار ةَقدَترا ع  َإلىَدر ةَأفَمدفَالحجاز َكالسيساََاإلسبلـ
َكان َقدَتفؾق َعميها َمؽَحي َالشذاطَالتجاري.

                                                  

 
 .42قارف:َالرميبي َكساؿ َالتؾراةَ اءتَمؽَ ز رةَالعرب َص70ََ
 .12نفدق َص71ََ
 .70-69فخري َأحسد َاليسؽ َص72ََ
علَالسقرؾدَاشاَميشاءَمؾسػى َالػتيَكردَذكػربَفػيَالتػؾراة.َكقػدَأشػارَكارسػتؽَنيبػؾرَأثشػاءَطؾافػقَفػيَمشػاطقَل73ََ

ـ َأفَمؾشجَربساَتكؾفَايَنفدهاَميشػاءَمؾسػى َالػتيَقػاؿَعشػق َأنػقَكػافَميشػاًءَمذػهؾرًا1763َتهامة َعاـَ
.Niebuhr, C., BvA, S. 225َؾرَفيَالتار خَالقديؼ.َأماَمؾزعَفإنهاَالَتقعَعمىَساحلَالبحر.َأنغػر:َنيبػ
َ.94ككتا:َالرايدي َالسادةَالتار خيةَفيَكتالاتَنيبؾرَعؽَاليسؽ َصَ
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كلقػػركفََ ميػػة  َلرػػؾرةَياالقترػػاداسػػيََكؿَالثقػػلَالديانتقػػاككػػافَمجػػيءَاإلسػػبلـَإيػػتانًاَل
الجز ػرةَالعربيػةَإلػىَشػسالها.َكرغػؼَذلػػَفػإفَالسػؾانعَاليسشيػةَلػؼََشػبقَطؾ مةَلعدَذلػ َمؽَ شػؾب

تفقدَفيَالعررَاإلسبلميَأاسيتهاَلرؾرةَكميػة.َك عػؾدَالفزػل َفػيَأفَاػتبَالسػؾانعَعمػ َتحػتف َ
سػرَكعمػىَالسحػي َالهشػدي.َاألمػرَالػتيَلذيءَمؽَاألاسية َإلىَمؾقعَاليسؽَفيَمدخلَالبحػرَاألح

ـيأَلميسؽ َبيؽَالحػيؽَكاآلخػر َأفَيدػتعيدَمجػدبَالتجػاريَالعر ػق َالسػيساَفػيَعػلَالػدكؿَاليسشيػةَ
لدكلػػةَالرػػميحيةَكاألمػػؽ َكاَسػػتقرار َأفَتػػؾفرَقػػدرًاَكبيػػرًاَمػػؽَاالاسػػتظاعاإلسػػبلميةَالقؾ ػػة َالتػػيَ

َ.كالدكلةَالرسؾلية

َالحدي :َالعررَاإلسبلمي َحتىَمظمعَالعررَيالسرر ةَفَ_َالعبلقةَاليسشية
إذاَكػافَالتػار خَالَيدػتظيعَأفَيقػدـَلشػا َحتػىَاآلف َسػؾىَصػؾرةَلااتػةَيكتشفهػاَال سػػؾض َ
عػػؽَاجػػراتَيسشيػػةَتسػػ َفػػيَالعرػػؾرَالقديسػػة َكلػػؼَيبػػقَمشهػػاَسػػؾىَلعػػضَالرسػػـؾ َعمػػىَ ػػدرافَ

اادَالهجػرةَاليسشيػة َالتػيَتسػ َذاتَأصؾؿَيسشية َفػإفَشػَؾَ َآللهةاءاسسالسعابدَكالسقابر َكبعضَ
مؽَسكافَمرػرَكفػيََ ؽالكثيَرَمبلماإلىَاليـؾ َماثمةَفيََلارزةخبلؿَالفتؾحاتَاإلسبلميةَالَتزاؿَ

َاءَعذائراؼ.اسسعاداتهؼَكأساليبَحياتهؼََك

كمعَافَاإلسبلـَقدَكحدَاليسؽَكمررَتح َرايتق َإالَأفَكبًلَمشهساَعلَمدػتقبًلَعػؽَاآلخػر َ
فة َفيَالسديشةَثؼَفيَدمذقَثػؼَفػيَل ػداد َبؾاسػظةَكالةَيعيػشهؼَالخميفػة.َكلػؼَيدارَمؽَمقرَالخبل

مرػرَعػؽَالخبلفػةَالعباسػية َتحػ ََانفرػاؿيرتب َالػيسؽَلعبلقػاتَمباشػرةَمتسيػزةَلسرػر َإالَمشػتَ
َ_َرَالبػػابَأمػػاـَنذػػؾءَعبلقػػاتَسياسػػيةحكػػؼَالفػػاطسييؽ.َككأنسػػاَفػػتاَالعهػػدَالفػػاطسيَفػػيَمرػػ

تَاسػػتسَرشػػرة َبػػيؽَالبمػػديؽ َلػػؼَتشقظػػعَلعػػدَزكاؿَحكػػؼَالفػػاطسييؽَلسرػػر ََكثقاؼيػػةَمباَ_ةَياقترػػاد
حتػػىَفػػيَعػػلَالدكلػػةَالعثسانيػػة.َكاػػتاَالَيعشػػيَأنػػقَلػػؼَيػػتؼَتفاعػػلَبػػيؽَمرػػرَكالػػيسؽَقبػػلَالعهػػدَ

ًا َتفاعم َداخمقَكلَاألقظػارَاإلسػبلمية.َياقترادالفاطسي.َفقدَخمقَاإلسبلـَإطارًاَسياسيًاَكثقاؼيًاََك
َشاَاشا َفيَاتاَالعرضَالدر ع َاؾَالتقاطَأبرزَكقػائعَالعبلقػةَالسباشػرةَبػيؽَالبمػديؽإالَأفَماَيهس
ََ َككيانيؽَسياسييؽَمدتقميؽ.)مررَكاليسؽ(

 َ.َالعهدَالفاطسي:1
قَعػؽَدكلػةَالخبلفػةَاإلسػبلمية.َفسشػتَأنذػأَدمحمَبػؽَاسػتقبللفػيَمػؽَمرػرَكافَاليسؽَأسػبقَ

كعاصػستهاَمديشػةََ)الدكلػةَالز اديػة(َاسػؼر خَاليسشػيَلالتيَعرفػ َفػيَالتػاَدكلتقَالسدتقمة 74َز اد
                                                 

ـ َكػؾاؿَلمدكلػةَالعباسػية.َكلكشػقَسػرعافَمػاَاسػتقل819َقَ/203َقدـَدمحمَبؽَز ادَاألمؾيَإلىَالػيسؽَفػيَعػاـ74َََ
كمػا87ََلديؽ َاليسؽَفيَعػلَاإلسػبلـ َصعشها َمكؾنًاَأكؿَدكلةَيسشيةَإسبلميةَمدتقمة.َانغر:َالفقي َعراـَا

 كماَلعداا.267َلعداا.َككتاَالثؾر َاتبَايَاليسؽ َص
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إالَعشػدماَ َانته َتبعيةَاليسؽَالفعميةَلمخبلفةَاإلسبلمية.َأماَمرػرَفمػؼَتشفرػلَعػؽَالخبلفػةَزبيد
ـ َلعػدَأفَكػانؾاَقػدَأنذػأكاَدكلػتهؼَالسدػتقمةَفػيَالس ػرب 969َعػاـَفيََسيظرَالفاطسيؾفَعميها 

َـ.909فيَعاـَ

َاسػتظاعؼيػقَالعسػلَالتبذػيريَلالرػراعَالسدػما.ََكَالػتحؼشذػاطَشػيعي َككافَالػيسؽَمدػرحًاَل
حدػػؽَبػػؽََاسػػؼأبػػيَالقاعيميؾفَأفَيؤسدػػؾاَالدكلػػةَالفاطسيػػةَاألكلػػىَفػػيَالػػيسؽ َعمػػىَيػػدَسػػساال

.َكتػػػبعهؼ75َـ881عػػػاـََفػػػيَ َكعمػػػيَبػػػؽَالفزػػػل َكذلػػػػ(مشرػػػؾرَالػػػيسؽحؾشػػػب َالسمقػػػبَبَ)
ـ َعمػىَيػػدَاإلمػاـَالهػػاديَإلػػى893َمػؽَعػػاـََاءًَابتػػدالػػتيؽَأنذػأكاَسػػمظتهؼَالدياسػية ََالز ػديؾف 

َصػراعًاَدمؾ ػًاَمترػبًل.َ َأحداساَضدَاآلخر .َكخاضَالفر قافَالذيعياف76الحقَيحيىَبؽَالحديؽ
كساَعاشَكلَمشهساَصراعاتَدمؾ ػةَداخميػة َبػيؽَاألطػراؼَالستشافدػة َضػسؽَالفر ػقَالؾاحػد.َكػلَ

ََعمىَمرر.َءستيبلاتاَقبلَأفَيتسكؽَالذيعةَالفاطسيؾفَمؽَاال

عمىَمررَكفرمهاَعؽَالخبلفػةَالعباسػية َكػافَقػدََالفاطسيَكعشدماَاستؾلىَالسعزَلديؽَهللا
َ.77فاالدكلةَالفاطسيةَاألكلىَفيَاليسؽَماَيز دَعمىَنرفَقرفَمؽَالزمَانتهاءمزىَعمىَ

الداعيَعمػيَدمحمَالرػميحيَأفَيؤسػسَالدكلػةَالفاطسيػةَالثانيػة ََاستظاعـ1066َكفيَعاـَ
َف َبَ)الدكلةَالرميحية(.التيَعَر

ءَاسػػتيبلككانػػ َعبلقػػةَالفػػاطسييؽَفػػيَالػػيسؽَلالحركػػةَالفاطسيػػةَخػػارجَالػػيسؽَقػػدَبػػدأتَقبػػلَ
.َفسشرػػؾرَالػػيسؽَـ(909)َ َبػػلَكقبػػلَؾيػػاـَدكلػػتهؼَفػػيَالس ػػربـ(969)َالفػػاطسييؽَعمػػىَمرػػر

عمػػيَبػػؽَمسػػثبًلَلمحركػػةَالفاطسيػػة َمكمفػػًاَلالتعػػاكفَمػػعََ ـ890َنفدػػق َكػػافَقػػدَ ػػاءَإلػػىَالػػيسؽ
أفَالػػيسؽَمكػػافَمبلئػػؼََرأتَالحركػػةَالفاطسيػػةَحيػػ  َلشذػػرَالػػدعؾةَالفاطسيػػةَفػػيَالػػيسؽ.َالفزػػل

لمػدعؾةَالفاطسيػة َيشظمػقََمهسػاًَأصباَاليسؽَمركػزًاََدكلة.َكسرعافَماالكلتأسيسََالستابَنتذاراَل
ؿيػػاـَالدكلػػةَفػػيَالتسهيػػدَلمهسػػًاَأفَيمعػػبَدكرًاََاسػػتظاعمشػقَالػػدعاةَإلػػىَأنحػػاءَالػػببلدَاإلسػػبلمية ََك

تحػدثشاَكتػبَالتػار خ َأفَالحركػةَالفاطسيػةَفػيَالػيسؽَانتػدب َالػداعيَألػاَإذَالفاطسيةَفيَالس رب.َ
الرػشعانيَأفََاسػتظاععبدهللاَالحدؽَبؽَأحسػدَالرػشعانيَإلػىَلػبلدَالس ػرب َلبػ َالػدعؾةَاشػاؾ.َف

                                                 
 كماَلعداا127َلمسز دَانغر:َالفقي َعراـَالديؽ َاليسؽ َص75َََ

كمػػاَلعػػداا.َكابػػؽَالقاسػػؼ َغايػػةَاألمػػاني َالقدػػؼَاألكؿ 35َََلمسز ػػدَانغػػر:َالعمػػؾي َسػػيرةَاإلمػػاـَالهػػادي َص76ََ
 كماَلعداا.11َ َص1.َكزبارة َأئسةَاليسؽَمجكماَلعداا167َص

ـ.َفػيَحػيؽَقامػ َدكلػتهؼَفػيَمرػرَعػاـ915َق_َالسؾافق303ََانته َالدكلةَالفاطسيةَاألكلىَفيَاليسؽَعاـ77َََ
 ـ.969ق_َ/358َ
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َعبيػػدَهللاَالسهػػدي َرأسَالدكلػػةَالفاطسيػػة َإلػػىَالس  ػػربَك زػػسؽَلػػقَيشذػػرَالػػدعؾةَك سهػػدَلقػػدـك
اعػلَالتففَعبلقػةَالفػاطسييؽَفػيَالػيسؽَلػإخؾانهؼَخػارجَالػيسؽَلػؼَتبمػ َمػؽَفػإَكمػعَذلػػ.78َالبيعة

َكالتعاكفَماَبم تقَمعَإخؾانهؼَفيَمرر َفيَعلَالخبلفةَالفاطسية.

َيسؽ َإلقامػةَعبلقػاتَمتسيػزةَكنذػظةلقدَـيأَك ؾدَدكلتيؽَفػاطسيتيؽ َفػيَكػلَمػؽَمرػرَكالػ
ادًاَامتػػد ػػةَأفَالسترػػفاَلكتػػبَالتػػار خَيذػػعرَأفَالػػدكلتيؽَكادتػػاَأفَتكؾنػػاَبػػيؽَالبمػػديؽ َإلػػىَدَر

ًاَكفكر ًاَكاحػدًا.َياقترادلبعزهسا َكأفَالبمديؽَكاناَكساَلؾَأنهساَقدَأصبحاَكيانًاَ  راؼيًاَكسياسيًاََك
مػػثبًل َيخمػػعَاأللقػػابَعمػػىَأفػػرادَاألسػػرةَالرػػميحيةَالحاكسػػةَفػػيََ فالخميفػػةَالفػػاطسيَفػػيَمرػػرَأخػػت

يعػيؽَأكليػاءََ.َكسػاَكػاف79يسؽ َتسامًاَمثمسػاَكػافَيخمػعَاأللقػابَعمػىَاألمػراءَكالػؾزراءَفػيَمرػرال
األكبػػرَلعمػيَبػػؽَدمحمَالرػػميحي َكليػًاَلعهػػدَأبيػػق.ََبػؽعهػدَالدكلػػةَالرػميحية َفعػػيؽَدمحمًاَاألعػػز َاال

َبداًلَعشقَبؽكلساَتؾفيَدمحمَفيَحياةَأبيق َعيؽَاال َ.80األكس  َأحسدَالسكـر

سراسبلتَالستبادلةَبيؽَحكاـَالدكلتيؽَالفاطسيتيؽ َفيَكلَمؽَمررَكاليسؽ َعسػقَكتعكسَال
قتظػفَاشػاَلعػضَعبػاراتَمػؽَالسرػر ةَفػيَتمػػَالفتػرة.َكنَ_َالركال  َالتيَحكس َالعبلقةَاليسشية

َأحسػدَبػؽَعمػيَالرػميحي َبؾفػاةَكالػدَزَّرسالة َع ىَفيهاَالخميفةَالفاطسيَالسدتشرػرَلػاهلل َالسكػـر
مػسَأميػرََقػرحَفقػدَ رضػيَهللاَعشهسػاَكأرضػااساَ كالػدؾَكأخيػػخيق:َ"....َإفَمدػَفيَاألخيرَكأ

ر ػؾعَإلػىَمػؽَير ػعَإليػقَكالَغيػرَفيَالتدػميؼَإلػىَهللاَسػبحانقَفمػؼَيػرَ.السؤمشيؽَبهسػاَقػرحَمثمػق
كلئؽَكش َعدم َمشهساَألًاَكأخًاَكر سًا َفمقدَعدـَأميرَالسؤمشيؽَمؽَكػلَمشهسػاَلدكلتػقََ.األمرَكمق

مػؽَكالػدؾ ََ صػمىَهللاَعميػقَكعمػيهؼَ فمقػدَفجػعَفؿَدمحمَ.اَهللَكإن اَإليػقَرا عػؾَفيًاَحسيسًاَ...َفإنَ كل
رضيَهللاَعشقَكأرضاب َبشدبَمؽَالر ػاؿَشػهؼ َكأصػيبؾاَلسشكػبَمػؽَفػؾقهؼَضػخؼ َوهللاَالسدػئؾؿَ
نػػةَأفَيحذػراساَفػػيَزمػػرتهؼ َكسػػاَاستذػهداَكاسػػاَعمػػىَممػػتهؼ َكأفَيحدػؽَتؾؼيقػػػَلمؿيػػاـَفػػيَمكا

 م مػػػَ ػػبلؿَالبهػػاء َكأكطػػأؾَفػػؾؽَالجػػؾزاء ََكقػػدَنفػػتَإليػػػَمػػؽَتقميػػدناَمػػاَأبيػػػَكتدػػدَمدػػدبَ...
الجسهػؾر َك شب يَأفَتذسرَعؽَساؽَالجدَؼيساَيحف َنغاـَاألمؾر َكتؤلفَعمىَطاعتػػَبػيؽَكػلَ

َعمػػيهؼ َكتقبػػاالشػػتساؿَق بمػػػَكػػلَ َ راؼَهللاكث ػػَ كأفَتذػػتسلَعمػػىَالسػػؤمشيؽ كػػلََلَبؾ ػػقَالبذػػرَكالبػػر 
 َكطػػالعَمػػؽَحزػػرةَأميػػرَاالعتقػػاداد َك ػػزدادكاَمػػؽَخػػالصَاليقػػيؽََكؾبػػاؿ َليسشحػػؾؾَصػػفؾَالػػؾداإل

َاألحؾاؿَإلىَأحدؽَالسعتادَمؽَعميقَأمرؾَمؽَليؽَؾيادةَأالَلبلدؾَلػ َكعؾدَاستقرالسؤمشيؽَلساَ
                                                 

كمػاَلعػداا.َكالزركمػي 360ََ َص3انغرَمثبًل:َابؽَخمدكف َتار خَابؽَخمدكفَ)ديؾافَالسبتدأَكالخبر...إلخ( َمج78ََ
 .230 َص2عبلـ َمجاأل

 .213انغر:َالهسداني َالرميحيؾف َص79ََ
 .214-213السردرَنفدق َص80ََ
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دػهيلَكركدَق بمػ  َفػإفَأميػرَالسػؤمشيؽَممتفػ َإليػػَبؾ ػقَاالنتغػار َداعَهللاَسػبحانقَبتَستقامةاال
َ.81َخبرؾَلساَيؾردَعمىَقمبقَنهي ةَالسدارَ..."

كقدَدرجَحكاـَالدكلةَالرميحيةَعمىَإرساؿَالهداياَالثسيشةَإلىَالخميفػةَالفػاطسيَفػيَمرػر َ
تعبيرًاَعؽَالؾالءَكاإلخبلص.َككان َالهػداياَتتكػؾفَعػادةَمػؽَاألدكاتَالتابيػةَكالفزػيةَكالدػيؾؼ َ

.َأمػػػا82َػَكالعشبػػػرَكالكػػػافؾرَكالعػػػؾدَالهشػػػديَكالجػػػؾاريَ...إلػػػخالسرصػػػعةَلػػػالعقيقَاليسػػػاني َكالسدػػػ
كإذاَتجاكزتهػا َفػيَالشػادر ََ 83الخميفةَفكان َادايابَلمحكاـَالرمحييؽَالَتز دَعؽَاأللقػابَالفخسػة

َ.84فبلَأكثرَمؽَلعضَقظعَمؽَالسبللس َيخمعهاَعميهؼ

بمػػديؽ َكسػاَلػؼَتذػػرَةَبػيؽَالياالقترػادامػػًاَبرصػدَمغػاارَالعبلقػػاتَااتسكلػؼَيػؾؿَالسؤرخػؾفَ
ة.َفقػػدَركػػزكاَ ػػلَياالقترػػادحييؽ َإلػػىَالجؾانػػبَيالحكػػاـَالرػػمالسراسػػبلتَالستبادلػػة َبػػيؽَالخميفػػةََك

اسهػػؼ َفػػيَمراسػػبلتهؼَكاترػػاالتهؼ َعمػػىَالجانػػبَالػػديشيَكالدياسػػي.َكمػػعَذلػػػَفػػإفَمؾقػػعَالػػيسؽَ
هشػػد َلجهػػؾدَاليسشيػػيؽَادَالػػدعؾةَالفاطسيػػةَإلػػىَالامتػػدكعبلقتػػقَالؾثيقػػةَلسرػػر َفػػيَاػػتبَالفتػػرة ََك

حييؽَلمخميفػةَالفػاطسيَلسرػرَعمػىَمػؾادَمدػتؾردةَمػؽَالهشػد َكػلَيكنذاطهؼ َكاحتؾاءَاداياَالرم
َ.85ذلػَيدؾ غَلشاَأفَنفترضَك ؾدَعبلقاتَتجار ةَبيؽَمررَكاليسؽ

امهاَعمىَالجانبَالديشيَكالدياسيَالدكرَالكبيػر َالػتيَااتسك عكسَتركيزَالخبلفةَالفاطسيةَ
هاَفيَاتاَالسجاؿ.َفقدَبم  َمكانةَاحتماليسؽَفيَنذرَالدعؾةَالفاطسية َكالسكانةَالتيَلقََاضظمع

ًاَكػػامبًلَعمػػىَالدكلػػةَالرػػميحية َفػػيَاعتسػػادالػػيسؽَدر ػػة َأصػػبح َمعهػػاَالخبلفػػةَالفاطسيػػةَتعتسػػدَ
سػػافَكالهشػػد.َكأضػػح َاإلشػػراؼَعمػػىَشػػؤكفَالػػدعؾةَالفاطسيػػةَفػػيَالحجػػازَكاألحدػػاءَكالبحػػر ؽَكعَُ

َ.86ًاَكثيقاًَارتباطفيَاتبَالبمدافَمرتبظةَلسركزااَفيَاليسؽ َالدعؾةَ

الخبلفػةَالفاطسيػةََاعتسػادهاَالػيسؽ َفػيَإطػارَالحركػةَالفاطسيػة ََكاحتمإفَاتبَالسكانة َالتيَ
القؾيَعميها َيفدرَلشاَنؾعيةَالرسائلَالسؾ هةَمؽَالقاارةَإلىَاليسؽ َكأسمؾبهاَالسؾشىَلاأللقػابَ

َ.87خيؼالتفءََككالسميءَلعباراتَاإلطرا
                                                 

 .138ما د َعبدالسشعؼ َالدجبلتَالسدتشرر ة َص81َََ
 219-218انغر:َالهسداني َالرميحيؾف َص82ََ
 .221-219انغرَ دكؿَاأللقابَفي:َما د َعبدالسشعؼ َالدجبلتَالسدتشرر ة َص83ََ
 .230حيؾف َصالهسداني َالرمي84ََ
 كماَلعداا.227َقارف:َالسردرَنفدق َص85ََ
 .221السردرَنفدق َص86ََ
 انغرَنرؾصَالرسائلَفي:َما د َعبدالسشعؼ َالدجبلت.87ََ
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كقػػدَتبادلػػ َمرػػرَكالػػيسؽَالؾفػػؾدَعمػػىَأعمػػىَالسدػػتؾ ات َل ػػرضَشػػرحَكتؾضػػياَاألحػػداثَ
اتَكتشدػػيقَالسؾاؾػػف َأكَتبػػادؿَالتهػػانيَأكَالتعػػازيَأكَحسػػلَالهػػداياَستذػػاَركتقػػديؼَاالَالدياسػػية
قدَكافَالخميفةَالفاطسيَفيَمررَيحرصَعمىَمعرفةَماَيدكرَفيَالػيسؽَمػؽَأحػداث َ.َف88...إلخ
َصقَعمىَأفَُيظمعَالدكلةَالرميحيةَعمىَماَيدكرَفيَمررَأيزًا.َحَر

كبم  َالعبلقةَالعزؾ ةَبيؽَالدكلتيؽَدر ةَمؽَالقؾة َلؼَتترددَعشدااَحاكسةَاليسؽَالذهيرة َ
الديدةَبش َأحسػد َأفَتذػرؾَالخميفػةَالفػاطسيَفػيَاسؾمهػاَالعائميػة َكأفَيتػدخلَالخميفػةَفػيَحػلَ

لرميحية.َفعشدماَتقدـَسبأَبؽَأحسدَالرميحي َكاؾَأحدَكبارَر ػاؿَمذاكلَعائمية َضسؽَاألسرةَا
الدكلةَالرػميحيةَكقادتهػا َلظمػبَيػدَالدػيدةَبشػ َأحسػد َلترػباَزك ػةَلػق َرفزػ َالدػيدةَطمبػق َ
فعػػزَعميػػقَذلػػػ َككػػادَأفَيمجػػأَإلػػىَاسػػتخداـَالقػػؾةَالعدػػكر ة.َإالَأنػػقَُنرػػاَأفَيمجػػأَإلػػىَالخميفػػةَ

اَمشػػق.َكقػػدَرأىَالخميفػةَأفَزكا هػػاَمػػؽَسػػبأَبػػؽَأحسػػدَسيزػػسؽَالفػاطسيَفػػيَمرػػر َك ظمػػبَيػػدا
كحدةَالدكلةَالرميحية َك حؾؿَدكفَتسزقهػا.َفؾ ػقَخظالػًاَإلػىَالدػيدةَيأمراػاَؼيػقَلقبػؾؿَالػزكاج.َ

َ.89فأذعش َألمرب

تهػػػددََأفَالدكلػػػةَالرػػػميحيةَتؾا ػػػقَمخػػػاطرَكعشػػػدماَشػػػعرتَالخبلفػػػةَالفاطسيػػػةَفػػػيَمرػػػر 
إرسػاؿَمدتذػارَمػؽَمرػر َيدػاعدااَلظمػبَالدػيدةَبشػ َأحسػد ََالةاالسػتجك ؾداا َلؼَتترددَفػيَ

.َكسػاَأفَالفػاطسييؽَفػيَمرػر َعشػدما90َعمىَإدارةَشؤكفَالدكلة َمرػحؾبًاَلقػؾةَعدػكر ةَصػ يرة
بر قهػا ََ فقدتَنفؾذااَكخفػدأَيهتز َكأفَالدعؾةَالفاطسيةَشعركاَأفَمركزَالدكلةَالفاطسيةَاشاؾَب

يشقمػؾفَكالعراؽَكفارس َلؼَيجدكاَأفزلَمؽَاليسؽ َمكانًاََسؾر اكساَفيَمررََكَ فيَشساؿَأفر ؿيا
َ.91ؾنقَؼيقإليقَتراثهؼَالسكتؾبَك حفغ

إفَالعبلقةَالستسيزة َالتيَكان َقائسةَبيؽَاليسؽَكمررَفػيَالعهػدَالفػاطسي َلػؼَتكػؽَعبلقػةَ
مة َككػافَتبعيةَلالسعشىَالدياسي َكساَقدَيتبادرَإلىَالػتاؽ َفالدكلػةَالرػميحيةَكانػ َدكلػةَمدػتق

الػػيسؽَغيػػرَخاضػػعَسياسػػيًاَلسرػػر.َلقػػدَكانػػ َاػػتبَالعبلقػػةَقائسػػةَعمػػىَالػػؾالءَالػػديشيَكاإلخػػبلصَ
َ.92الظؾعي َمؽَقبلَحكاـَالدكلةَالرميحيةَكالفاطسييؽَفيَاليسؽ َلمخميفةَالفاطسيَفيَمرر

                                                 
 كماَلعداا.214َالهسداني َالرميحيؾف ََص88ََََََََ

 كماَلعداا.67َلمسز دَانغر:َعسارة َتار خَاليسؽ َص89ََ
 .230كماَلعداا َكص168َصلمسز دَانغر:َالهسداني َالرميحيؾف 90َََ
 .179-178السردرَنفدق َص91ََ
 .193-192قارف:َالسردرَنفدقَ َص92ََ
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َةَالفاطسيػةَفػيتَاتبَالعبلقةَالستسيزة َبيؽَمررَكاليسؽ َإلىَأفَأختتَأحؾاؿَالدكلػاستسَرَ
مؽَعهػدَالحػاكؼََابتداءًَ َؼيساَبيشهؼَالشفؾذَتشازعَالقادة ء ََكالدمظةَالؾزَرَخزعتَكَمررَتتزعزع

َـ 996َعاـََفيَلأمرَهللا َالتيَتؾلىَالخبلفة

كفيَعهدَالحاف َلديؽَهللا َعبدالسجيد َفرم َالديدةَبش َأحسدَالدعؾةَالفاطسيةَفيَالػيسؽَ
طفمق َاإلمػاـََاختفاءـ ََك1101لأحكاـَهللا َعاـََعؽَالدعؾةَفيَمرر.َكذلػَعمىَإثرَمقتلَاآلمر

فػػيَنغػػرَالرػػميحييؽَاإلمػػاـَالسدػػتؾر َكأصػػبح َدعػػؾتهؼَتعػػرؼََاعتبػػرالظيػػبَبػػؽَاآلمػػر َالػػتيَ
.َكقػدَتػؼَاػتاَالفرػلَفػيَعػلَاألكضػاعَالدياسػيةَالسترديػةَفػيَمرػر َكضػعف93َلالدعؾةَالظيبية

ـ.1138َةَلسؾتَالديدةَبش َأحسػد َعػاـَأمرَالدكلةَالرميحيَانتهىالدكلةَالرميحيةَفيَاليسؽ.ََك
ضػػعيفةَالَيسمػػػََعقػػؾدًاَأخػػرىَمػػؽَالػػزمؽ َبهػػاَاأل ػػل َامتػػدأمػػاَالدكلػػةَالفاطسيػػةَفػػيَمرػػر َفقػػدَ

العاضػدَلػديؽََكاػؾَلسػؾتَفخػرَخمفائهػا َحتػىَلفغػ َأنفاسػهاَاألخيػرةَالخميفةَفيهاَمؽَأمربَشيئًا 
َـ.1171َعبدَهللا َفيَعاـَهللا َدمحمَبؽ

َيؾبي:العهدَاألَ.2
عمػػىََـ 1174َفػػيَعػػاـَالػػديؽَاأليػػؾبيَعمػػىَيػػدَصػػبلحَنذػػأتَالدكلػػةَاأليؾبيػػةَفػػيَمرػػر

َ السرر ةَفيَعهدااَطؾرًاَ ديدًا َتسيػزتَؼيػقَ_أنقاضَالدكلةَالفاطسية َكدخم َالعبلقاتَاليسشيةَ
عشهاَفيَعلَالدكلةَالفاطسية.َففيَحيؽَنذأتَالعبلقػاتَفػيَالعهػدَالفػاطسيَعمػىَأسػاسَركحػي َ

لالتبعيػػةَالديشيػػةَكالػػؾالءَالظػػؾعيَلمخبلفػػةَالفاطسيػػةَفػػيَمرػػر َمػػؽَقبػػلَحكػػاـَالدكلػػةََكاتدػػس 
كالتسيػز َفػإفَالعبلقػاتَبػيؽَالبمػديؽَفػيَالعهػدََسػتقبلؿالػيسؽَلاالَاحتفػا الرميحيةَفيَاليسؽ َمعَ

.َففػي94َاأليؾبيَاتختتَطالعَالزؼَكفرضَالؾ ؾدَالدياسيَكالعدكري َمؽَ انػبَالدكلػةَاأليؾبيػة
ـَك ػػقَصػػبلحَالػػديؽَاأليػػؾبيَحسمػػةَعدػػكر ة َلؿيػػادةَأخيػػقَتػػؾرافَشػػاب َلزػػؼَالػػيسؽ1174َعػػاـَ

َكإقامةَحكؼَأيؾبيَمباشرَؼيق.

الػيسؽ.َفسػشهؼَك ؾردَالسؤرخؾفَتفديراتَمختمفةَلمدكافعَالكامشػةَكراءَمجػيءَاأليػؾبييؽَإلػىَ
تػؾرافَذاػبَفػيَتفدػيرَذلػػَإلػىَرغبػةَصػبلحَالػديؽَفػيَالػتخمصَمػؽَمشافدػةَأقػؾىَإخؾتػق َمؽَ

َأنرػارَالدكلػةَالفاطسيػةَلعػضذاػبَإلػىَأفَىَرأسَحسمةَإلىَاليسؽ.َكمشهؼَمؽَشاب َلإرسالقَعم
عؽَحسايةَدكلتػقَفػيَمرػر ََتؾر  َصبلحَالديؽَكإش القَلاليسؽقدَز ؽَلتؾرافَشابَغزكَاليسؽ َل

هؼَمؽَ.َكمشمؽَ ديدَاألمرَالتيَيسكؽَأفَيدهلَلمفاطسييؽَالقزاءَعميهاَكإحياءَالدكلةَالفاطسية
                                                 

 كماَلعداا.182َالسردرَنفدق َص93ََ
 .47قارف:َسالؼ َسيد َالفتاَالعثساني َص94ََ
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أكََ حاكسهؼ َعبدالشبيَبػؽَعمػيَبػؽَمهػديإفَأالَتهامةَقدَاستشجدكاَلربلحَالديؽَمؽَعمؼََقاؿ
بػػؽَغػػانؼَالدػػميسانيَعبػػرَعػػؽَاسػػتياءَأاػػلَتهامػػةَمػػؽَحػػاكسهؼَالسػػتكؾر َفػػيََاسػػؼأفَالذػػر فَق

اذَشكؾىَرفعهاَإلىَالخميفةَالعباسي َكدعابَإلىَإنقاذاؼ َفأمرَالخميفةَالعباسيَصبلحَالديؽَلإنفػ
كػؽَمػؽَاألر ػاَأفَمجػيءَاأليػؾبييؽَ.َكل95حسمةَلتخميصَأالَاليسؽ.َإلىَغيػرَذلػػَمػؽَتفدػيرات

ليسؽَتكسؽَكراءبَنغرةَسياسيةَلعيدة َتتسثل َكساَيبدك َفيَرغبةَصبلحَالديؽَبتأميؽَعسػقَإلىَا
مؽَأيَتامرَصميبي َقدَيدتهدؼَمحاصرتهاَمػؽَالذػساؿَكمػؽََحسايتهااستراتيجيَلسرر َيدهلَ

ؿَإليهػا َفػيَحالػةَنتقػاب َلالتشديقَمعَالحبذة َكسػاَيذػكلَمشظقػةَبديمػةَكبعيػدة َيدػهلَااَلالجشَؾ
دََؾؾ ؾداا َمؽَقبلَالخبلفةَالعباسػية َأكَمػؽَقبػلَنػؾرَالػديؽَمحسػلتعرضَالدكلةَاأليؾبيةَلتهديدَ

َزنكي َحاكؼَالذاـ.

عاصػستهؼََ الػتيؽَكانػَبدأتَعسمياتَتؾرافَشابَالعدكر ةَلالقزاءَعمىَإمارةَبشيَمهػدي َك
زبيد.َثؼَكاصلَعسمياتق َحتىَقزىَعمىَاإلماراتَاليسشيةَالسدػتقمة َالقائسػةَحيشػتاؾ َكإمػارةَبشػيَ
زر ع َكعاصستهؼَعدف َكإمػارةَبشػيَحػاتؼ َكعاصػستهؼَصػشعاء َكإمػارةَاألشػراؼَالدػميسانييؽ َفػيَ

.َكبعػد96َيَصػعدةلبلدَعدير َكاإلمامةَالز دية َكعمىَرأسهاَاإلماـَالستؾكل َأحسدَبػؽَسػميساف َفػ
ذيَ)أفَتسكؽَتؾرافَشابَمؽَالقزاءَعمىَاإلماراتَاليسشيةَالسدتقمة َاخت َمديشةَتعز َفػيَمؾقػعَ

َ َلتكؾفَمقرًاَلحكسق.(عديشة

تحكسهػؼََالسدخلَالجشؾبيَلمبحرَاألحسر َإلىَ انبلَالتحكؼاأليؾبييؽَلميسؽَأمكشهؼََاحتبلؿكب
لػَأمكشهؼَأفَيبدظؾاَنفؾذاؼَعمىَمشظقةَالبحػرَ.َكبتمررَلسدخمقَالذسالي َنغرًاَلديظرتهؼَعمى

السػيساَميشػاءَعػدف َالػتيَتزػاعفَدخمػقَفػيَيهتسػؾفَبتشذػي َالسػؾانعَاليسشيػة َاألحسر َكأخػتكاَ
َ.97هؼَاليسؽاحتبللعهداؼ َإلىَأربعةَأضعاؼَماَكافَعميق َقبلَ

دةَإلػىَكافَقدَمزىَعمىَتؾرافَشابَعامًاَكاحدًاَفػيَالػيسؽ َعشػدماَأحػسَلالرغبػةَفػيَالعػَؾ
شػابَفػيََفيَلادئَاألمػرَكرغػبَأفَيبقػىَتػؾرافمرر َكراسلَبتلػَأخابَصبلحَالديؽ َالتيَمانعَ

اليسؽ.َإالَأفَتؾرافَعلَيماَعمىَأخيق َحتىَكافقَعمىَعؾدتق.َفأنابَعشقَعددًاَمؽَالشػؾاب َكػلَ
زبيػد َمبارؾَبػؽَكامػل َعمػىََألاَميسؾَفمشاطقَاليسؽ َالتيَاستؾلىَعميها:ََمشهؼَعمىَمشظقةَمؽ

                                                 
 .237-236انغر:َالحداد َتار خَاليسؽَالدياسي َص95ََ
 .246محسؾد َحدؽ َتار خَاليسؽَالدياسي َص96ََ
 (.46)عؽَسالؼ َسيدَمرظفى َالفتاَالعثساني َص196َ َص1 َؽ1السخبلؼَالدميساني َج_َالعقيمي 97ََ
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كعثسػػػافَالزنجبيمػػػيَعمػػػىَعػػػدف َك ػػػاقؾتَالتعػػػزيَعمػػػىَتعػػػز َكمغفػػػرَالػػػديؽَقاتسػػػازَعمػػػىَ بمػػػة َ
َ.98كالدمظافَعميَبؽَحاتؼَعمىَصشعاء

يبعثػؾفَإليػقَالخػراج َحتػىَتػؾفيَلاإلسػكشدر ة َعػاـََفػيَالػيسؽَنؾابَتػؾرافَشػابَاستسركقدَ
نائػبَعػدف َعثسػافََاعاسػتظق.ََكاسػسشهؼَعمىَماَتح َيدبَكضربَالدػكةَلـ.َفت مبَكلَم1181
َأفَيزؼَحزرمؾتَإليق َك ؾليَعميهاَنائبًاَعشق.َكلساَبم َاألمرَاتاَالحد َككػادَالػيسؽَ الزنجبيمي

ليتػػؾلىَحكػػؼََ يخػػرجَعػػؽَسػػيظرةَالدكلػػةَاأليؾبيػػةَفػػيَمرػػر َأرسػػلَصػػبلحَالػػديؽَأخػػابَط تكػػيؽَأف
هػػاَأخػػؾبَاحتمكػػافَقػػدَالشػػؾابَك عيػػدَالسشػػاطق َالتػػيََاسػػتقبلؿط تكػػيؽَأفَيشهػػيََاسػػتظاعالػػيسؽ.ََك

أفَيؾسعَرقعةَسػيظرتق َلتزػؼَمشػاطقَ ديػدة َلػؼََاستظاعيرةَالدكلةَاأليؾبية.َكساَغتؾراف َإلىَح
يكؽَأخؾبَتؾرافَقدَكصلَإليها َكمشهاَمشػاطقَفػيَمخػبلؼَالحجر ػةَكمخػبلؼَ عفػرَكبػبلدَالعػديؽَ

َكإبَكببلدَر سةَكعتسةَ...إلخ.

فػيَمديشػةَتعػز.َك عتبػرَط تكػيؽَالسؤسػسََـَتؾفيَالدمظافَط تكػيؽَكدفػؽ1194كفيَعاـَ
فقػػدَأرسػػىَقؾاعػػدااَككضػػعَقؾانيشهػػاَكحػػددَنغامهػػاَالزػػر بيََالحؿيقػػيَلمدكلػػةَاأليؾبيػػةَفػػيَالػػيسؽ.

إليػػقََلعػػدَأفَضػػؼَ ككسػػعَسػػؾرَمديشػػةَصػػشعاءَيشػػةَزبيػػدك ػػددَسػػؾرَمدَكبشػػىَالحرػػؾفَكالقرػػؾر
.َكقػدَبشػىَاليػـؾحتػىََسػؼالؼَفيَصشعاءَبهػتاَاَكق َكاؾَمعَراسس َالتيَسسيَل(لدتافَالدمظاف)

شػػراءَط تكػػيؽَقػدَأرادََكَلَإليهػػاَالسيػػاب َمػؽَغيػػلَالبرمكػػي.ؼيػقَالػػدكرَكأقػاـَحؾلهػػاَالحػػدائقَكأكصػ
 َإال99َ سيعَاألراضيَالزراعيةَفيَاليسؽَكتأ يرااَلمفبلحيؽ َكساَكافَالحاؿَعميقَفيَمررَفنػتاؾ

َ.اتاَأنقَتؾفيَقبلَأفَيشفتَمذركعق

َالعهدَالرسؾلي:.3َ
ادًاَلمدكلةَاأليؾبيةَفػيَمرػر َحتػىَمػاتَفخػرَسػبلطيشهؼَامتدسؽَخبلؿَالعهدَاأليؾبيَعلَالي

ـ.َككان َكفاتقَفيَمكة َكاػؾَفػيَطر قػق1228َعاـَفيَؼيق َكاؾَالدمظافَالسدعؾدَبؽَالكامل َ
إلىَالذاـ َليتؾلىَحكسها َلأمرَمؽَأبيق.َككافَقبػلَم ادرتػقَالػيسؽَقػدَأنػابَعشػقَؼيػقَنػؾرَالػديؽَ

يَرسػػؾؿ.َك قػػاؿَأنػػقَأكصػػابَعشػػدَم ادرتػػقَلقؾلػػق:َ"إنشػػيَقػػدَعزمػػ َعمػػىَالدػػفرَكقػػدَعسػػرَبػػؽَعمػػ
 عمتػَنائبي َفإفَم َفأنػ َأكلػىَلسمػػَالػيسؽَمػؽَإخػؾتي َألنػػَخػدمتشيَكعرفػ َمشػػَالشرػيحةَ

 َكإفَعذ َفأن َعمىَحالػ.َكإياؾَأفَتترؾَأحدًاَيػدخلَالػيسؽَمػؽَأامػيَكلؾ ػاءَالسمػػَ تهادكاال
                                                 

 .240.َككتاَالحداد َتار خَاليسؽ َص77َ-76اليساني َتاجَالديؽ َبهجةَالزمؽ َص98َََ
 .242الحداد َتار خَاليسؽ َص99ََ
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فػػيَكتػػاب َفػػإذاَألػػاَعميػػػَاعمستشػػيَحتػػىَأ تسػػعَأنػػاَكعسػػيَاألشػػرؼَعميػػقََالكامػػلَكالػػديَمظؾ ػػاًَ
َ.100كنحاربقَكنذ مق"

كب ضَالشغرَعؽَصحةَأكَعدـَصحةَاتاَالقؾؿ َالسشدؾبَإلىَالدمظافَالسدعؾدَاأليؾبي َ
عػؽََسػتقبلؿلحكػؼَالػيسؽ َكأخػتَيرتػبَأمػؾربَلبلَ نؾرَالديؽَعسػرَبػؽَعمػيَرسػؾؿَ فقدَانفردَنائبق
أفَيدػتؾليَعمػىَمكػة َالتػيَكػافََاسػتظاعأفَيسدَحكسقَإلىَحزػرمؾت َكسػاََاستظاعاأليؾبييؽ ََك

الدػمظافَاأليػؾبيَمػؽَالخظبػةَكأمػرَالخظبػاءََاسؼـَأسق 1233َ.َكفيَعاـ101َيحكسهاَاأليؾبيؾَف
قَكاترػلَلالخميفػةَالعباسػيَاسػس َكضػربَالدػكةَلفيَأنحاءَاليسؽَأفَيخظبؾاَلػق َأيَلشػؾرَالػديؽ

َ.102الذرعيةَفيَل داد َمدتسدًاَمشق

يَسػسككان َالدكلةَالرسػؾلية َالتػيَحؾلػ َالػيسؽَمػؽَالتبعيػةَلسرػرَاأليؾبيػةَإلػىَالػؾالءَاال
اػيَنفدػهاَالتػيَعػادتَلتدػتعيؽَلسرػرَالسسمؾكيػة َكذلػػَفػيَكانػ َلمخبلفةَالعباسيةَفيَل ػداد َ

عهدَالدمظافَالسجاادَعميَبؽَيؾسفَبؽَعسػرَبػؽَعمػيَرسػؾؿ.َفقػدَنذػب َصػراعاتَحػادةَبػيؽَ
لقػؾةََاالسػتعانة َكمػؽَبيشهػاَلعػضَأقاربػق.َفمجػأَإلػىَفػيَالػيسؽَجاادَكبيؽَالقػؾىَالسشافدػةَلػقالس

خار ية َكايَقؾةَالسساليػَفيَمرر َكراسلَسػمظافَمرػرَالسسمػؾكيَدمحمَبػؽَقػبلككفَطالبػًاَمشػقَ
ـ.َإالَأنهػاَلػؼ1325َالعؾف.َكسرعافَمػاَ اءتػقَنجػدةَعدػكر ةَمرػر ة َكصػم َإلػىَالػيسؽَعػاـَ

بًل َفقدَأمرااَالسجااػدَلػالعؾدةَإلػىَمرػر َلعػدَأفَشػعرَأفَخرػؾمقَنجحػؾاَفػيَالتػأثيرَتسك َطؾ 
َ.103عميها َككادكاَيدتسيمؾنهاَإلىَصفؾفهؼ

 َأفَتؾسػعَرقعػةَنفؾذاػا َاسػتظاعمثم َالدكلةَالرسؾليةَقؾةَسياسيةَكعدكر ةَذاتَشػأف َ
بػػيؽَالقػػؾتيؽ ََاحتكػػاؾةَالجز ػػرةَالعربيػة.َككانػػ َمكػػةَنقظػَشػػبقَمشافدػةَبػػتلػَالشفػػؾذَالسرػريَفػػي

كأدىَاػػػتاَالؾضػػػعَإلػػػىَاعتقػػػاؿَالدػػػمظافَالسجااػػػدََازعانهػػػاَكتتشاكبػػػافَالدػػػيظرةَعميهػػػا.أخػػػتتاَتتش
الرسػػؾليَفػػيَمكػػة َعمػػىَأيػػديَالجشػػؾدَالسرػػر يؽ َكإ بػػاربَعمػػىَالػػتاابَمعهػػؼَإلػػىَمرػػر َكذلػػػَ

ك ػؾليََكشػَالسرر ؾفَفيَأنقَيشؾيَأفَيدػتؾليَعمػىَمكػةَ .ق751َـَ/1351َعشدماَحجَعاـ
فيهاَكاليًاَمؽَقبمق.َكمك َالسجاادَفيَمررَعامًاَكاحدًا َعؾملَفيهاَمعاممةَكر سة َثػؼَُسػساَلػقَ

َ.104لالعؾدةَإلىَاليسؽ

                                                 
 .47 َص1الخزر ي َالعقؾدَالمؤلؤ ة َج100َََ
 .89ابؽَالديبع َالفزلَالسز د َص101َََ
 .255-254.َككتاَالحداد َتار خَاليسؽ َص56َالخزر ي َالعقؾدَالمؤلؤ ة َج_ َص102ََ
 .270كماَلعداا.َككتاَالحداد َنفدق َص37َ َص2الخزر ي َالعقؾدَالمؤلؤ ة َج_103ََ
 كماَلعداا.76َ َص2َالسردرَنفدق َج_104ََ
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ـَعػادَالسساليػػَإلػىَالػيسؽ َضػسؽَعػركؼَتار خيػقَ ديػدة َكضػسؽَعرػر1516َكفيَعػاـَ
تعامػػلَمػػعَاػػتبَ ديػػد َاصػػظماَعمػػىَتدػػسيتقَفػػيَالتػػار خَالعػػالسيَ)العرػػرَالحػػدي (.َكمػػعَأنشػػاَن

التقديساتَالتقميديةَلعرؾرَالتار خَلحترَكتحف  َحي َأنهاَُكضع َمؽَمشغؾرَأكركبي َيتشاسػبَ
تػار خَالذػعؾبَاألخػرى َكلػيسَاشػاَعمػىََعمػىمعَمراحلَالتار خَاألكركبػي َكالَيشظبػقَلالزػركرةَ

ؾؿَأكركبػاَفػيَكاحػد َكاػؾَأفَدخػَعتبارأيَحاؿَمجاؿَمشاقذتق َإالَأنشاَسؾؼَنتبعَاتاَالتقديؼَال
 َلالشدبةَلعبلقاتَالقؾىَالعالسيةَكالسحميةَفيَالسشظقةَالعربية َاسؼالعررَالحدي َكافَلقَتأثيرَح
َالسرر ة َلذكلَخاص.َ_َلذكلَعاـ َكالعبلقاتَاليسشية

َالسرر ةَفيَالعررَالحدي :َ_َالعبلقاتَاليسشية
 َلذػكلَأكَكػلَمشهػاَفيَالشرفَالثانيَمؽَالقرفَالخامسَعذرَ رتَأحداثَتار خيػة َتػرؾ

.ََفيهاَرَفيَأحداثقَالتالية َكالَيزاؿَيؤثرعمىَمدارَالتار خَالبلحق َكأثَ َلاخر َلرساتق حتىَاليػـؾ
أكََ باعتبػاَر َلالسػؤثرةَاألحداثَتمػمؽََ أكَأكثرَ ك ر عَالسؤرخؾفَبدايةَالتار خَالحدي َإلىَكاحد

األحػداثَتمػػََسػؽفكالعرػرَالحػدي .ََيؽَالعرػرَالؾسػي عبلمةَلػارزة َترػماَلمتسييػزَبػَ اااعتباَرل
ؿَكثيػرَمػؽَعمسائهػاَإلػىَإيظاليػا َحيػ َانتقػاـ ََك1453عػاـََفػيَالعثسانييؽَلمقدظشظيشية َاحتبلؿ

تأثيراػػاَإلػػىَالبمػػدافَاألكركبيػػةََامتػػدبػػدأتَعمػػىَأيػػديهؼَالشهزػػةَالفكر ػػةَكالفشيػػةَكالعمسيػػة َالتػػيَ
َ لتيَبػدأتَفػيَأكاخػرَالقػرفَالخػامسَعذػراألحداثَأيزًاَالكذؾؼَالج راؼية َاَتمػاألخرى.َكمؽَ

اعَالظباعػػػةَ)الحػػػركؼَاختػػػَرَتمػػػػَاألحػػػداثَكػػػتلػَاألمػػػر كتيؽَأاػػػؼَنتائجهػػػا.َكمػػػؽَاكتذػػػاؼككػػػافَ
الستحركػػة( َلسديشػػةَمػػايشتسَاأللسانيػػة َفػػيَمشترػػفَالقػػرفَالخػػامسَعذػػر َعمػػىَيػػدَيؾاػػانسَ

َك سيػع.َاؽَأكثػرَاتدػاعاًَ َعمػىَنظػ ؾتشبرج َمساَأدىَإلىَانتذارَالكتبَكالرحفَكتعسػيؼَالثقافػة
كلػػى َإالَأنهػػاَقػػدَأثػػرتَفػػيَمدػػارَظػػةَلالتػػار خَاألكركبػػيَلالدر ػػةَاأَلمرتبَالسذػػارَإليهػػاَحػػداثاأل

َ.105التار خَالعالسيَلذكلَعاـ

ك هسشاَفيَاػتاَالدػياؽ َمػؽَبػيؽَتمػػَاألحػداث َالكذػؾؼَالج راؼيػة.َفقػدَكػافَتأثيراػاَعمػىَ
عمػػىَاألمػػر كتيؽَكالسشظقػػةَالعربيػػةَكأفر ؿيػػاَك شػػؾبَالعػػالؼَغيػػرَاألكركبػػيَأسػػرعَكأكضػػا َالسػػيساَ

 ة َالتػػيَلدػػظ َاالسػػتعساَرالقػػارةَاآلسػػيؾ ة.َحيػػ َكانػػ َحركػػةَالكذػػؾؼَالج راؼيػػةَمقدمػػةَلمحركػػةَ
.َلأشكاؿَمختمفةنفؾذااَعمىَاتبَالبمدافَكالتزاؿَتسارسَنفؾذاا َ َ َحتىَاليـؾ

نهايػػاتَالقػػركفَقػػدماتهاَمػػعَلقػػدَحػػدث َفػػيَاألكضػػاعَالداخميػػةَفػػيَأكركبػػاَت يػػرات َبػػدأتَم
العررَالحدي .َفأختَالشغػاـَاإلقظػاعيَيترا ػع َمخميػًاَمؾاقعػقََزاَمعَبداياتتالؾسظى َكأختتَت

                                                 
 .6-5قارف:َالبظر ق َتار خَأكربا َص105ََ
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لظبقػػػةَ ديػػػدةَأكثػػػرَطسؾحػػػًا َكاػػػيَالظبقػػػةَالبر ؾاز ػػػة َالتػػػيَتعاعسػػػ َقؾتهػػػاَمػػػعَازديػػػادَالتػػػراكؼَ
ة َياال تساعةَكالدياسيةََكيداالقترا َكرافق َصعؾدااَت يرات َمد َ سيعَأك قَالحياةَالرأسسالي

 َكتبلشػػ َالحػػؾا زَالجسركيػػة َالتػػيَكانػػ َالحديثػػةَفتكؾنػػ َلفزػػمهاَالحكؾمػػاتَالؾطشيػػةَالسركز ػػة
الػداخمي َضػسؽَإطػارَكاسػع َلػؼَتعرفػقََالرأسساليقائسةَبيؽَاإلقظاعياتَالسختمفة َكتكؾفَالدؾؽَ

اإلنتػػاجَالدػػمعي َكأخػػتتَأكركبػػاَفػػيَعرػػؾرااَالؾسػػظى َكنذػػظ َحركػػةَالتبػػادؿَالتجػػاريَكازدادَ
الظبقةَالشاشئةَالظسؾحةَتسدَلررااَإلىَخارجَأكركبا َحالسػةَلسز ػدَمػؽَالثػراء َمدػتهدفةَلرػؾرةَ
أساسيةَالديظرةَعمىَتجارةَالذرؽ َلتجشيَبتلػَمز ػدًاَمػؽَاألربػاح َالتػيَاسػتأثرَبهػا َحتػىَذلػػَ

َسؽ.الحيؽ َتجارَالبشدؾيةَكتجارَبمدافَأخرىَغيرَأكركبية َكسررَكالي

كبادرتَأقؾىَدكلتػيؽَأكركبيتػيؽَحيشهػاَ)أسػبانياَكالبرت ػاؿ(َإلػىَتذػجيعَالكذػؾؼَالج راؼيػة َ
الشذػاطَاألسػبانيَنحػؾَال ػرب َعمػىََاتجقفيَمحاكلةَلمؾصؾؿَمباشرةَإلىَمشالعَالدمعَالذرؾية.َف

ةَأملَالؾصؾؿَإلىَالهشدَفيَالذرؽ.َكذلػَتح َتأثيرَفكرةَكرك ػةَاألرض َكاػيَفكػرةَكانػ َمقبؾلػ
فيَعررَالثقافةَاليؾنانية َثؼَرفزهاَالفكرَالديشيَاألكربيَفيَالعرؾرَالؾسظى َكعػادتَلترػباَ

اإلحيائي َالتيَسادَأكركبا َكايَتتحملَمؽَأثقاؿَالعرؾرَالؾسػظى.ََتجابمقبؾلةَمؽَ ديدَمعَااَل
َاؼاكتذػػؾاَاسػػتظاعالذػػرؽَمباشػػرة ََكَاتجػػابأمػػاَالبرت ػػاليؾفَفقػػدَركػػزكاَ هػػؾداؼَلرػػؾرةَرئيدػػيةَل

َ.106ـ1498عاـَفيَطر قَرأسَالر اءَالرالا َ

ةَعسيقػػػةَاألثػػػر َلمؾسػػػظاءَياقترػػػاد هػػػ َضػػػربةَطر ػػػقَرأسَالر ػػػاءَالرػػػالاَكََُاكتذػػػاؼكب
مرػػرَكالبشدؾيػػة َكانتقػػلَالثقػػلَالتجػػاريَمػػؽََكالػػيسؽَالتقميػػدييؽَفػػيَتجػػارةَالذػػرؽ َكعمػػىَرأسػػهؼَ

عبػرَالظر ػقَالسباشػرَبػيؽَالهشػدَاألبيضَالستؾس َإلػىَالسحػي َاألطمدػي َالبحرَالبحر ؽَاألحسرََك
كأكركبا.َكأختَالبرت اليؾفَيبدظؾفَنفؾذاؼَعمىَالسحي َالهشدي َلقؾةَأساطيمهؼَالسدػمحةَتدػميحًاَ
متفؾقًا َك ها سؾفَالدفؽَالتجار ةَالعربيةَكالقبلعَكالسؾاقعَكالسؾانع َالسظمةَعمىَالسحي  َكمشهػاَ

ـ َكاػا سؾاَميشػاء1513َـ َك ز رةَكسرافَعاـ1507َعاـَََىؾاَ ز رةَسقظَراحتمالسؾانعَاليسشية.ََك
َ.107عدفَفيَالعاـَنفدق

عػدةَقػؾىََ فيَنهايةَالقرفَالخامسَعذرَكبدايةَالقرفَالدػادسَعذػرَ اليسؽتتشازعََ كان
حالػ ََ ن َتدكرَصراعاتَقبميةَعمػىَالدػمظةسياسيةَمحميةَمترارعة.َففيَحزرمؾتَكالسهرةَكا

يَلمبرت ػالييؽ.َكسػاَكانػ َالدكلػةَالظاار ػة َكاػيَأقػؾىَدكفَك ؾدَقؾةَسياسية َقادرةَعمػىَالترػد
كيافَسياسيَفيَاليسؽَحيشتاؾ َتبد َسمظانهاَعمىَمعغؼَمشاطقَاليسؽ َمؽَعدفَكبعضَأ ػزاءَ

                                                 
 كماَلعدااَ.11َلعداا.َككتا:َالذيخ َأمر كا َصَكما31ََانغر:َالسردرَنفدقَ َص106ََ
 كماَلعداا.80َ.َككتا:َسيدَسالؼ َتكؾ ؽَاليسؽ َص9َلمسز دَانغر:َلقساف َتار خَالجزر َص107ََ
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 َكتعػيشَأزاػىَعهؾداػا َتحػ َحكػؼَأعغػؼ108َحزرمؾتَكحتىَحدكدَصعدةَكالسخبلؼَالدػميساني
َمامػػةَالز ديػةَالحاكسػةَفػيَصػػعدةاإلَضػدحكامهػا َكاػؾَالدػمظافَعػامرَبػػؽَعبػدالؾااب َكتخػؾضَ

 َشكلَكاحدًاَمؽَعؾاملَالزعف َالتيَحالػ َدكفَتحقيػقَمؾا هػةَنا حػةَلمبرت ػالييؽ.َأمػاَصراعاًَ
فقدَكافَتحػؾؿَالظر ػقَالتجػاريَإلػىَرأسَالر ػاءَالرػالا َمسػاَسػببَنقرػًاََ العاملَاألكثرَحدساًَ

َ.متزايدًاَفيَإيراداتَالدكلةَالظاار ةَكإمكانياتهاَالسادية
ؾاَأفَيحققػؾاَثػراًءَكبيػرًا َمػؽَكراءَاسػتظاعتح َحكػؼَالسساليػػ َالػتيؽََعاش أماَمررَفقدَ

عمػػىَأيػػديَالبرت ػػالييؽ َكاألعسػػاؿََأدىَتحػػؾؿَالظر ػػقَالتجػػارَيثػػؼَجار ػػة.َالؾسػػاطةَالتلَهؼاشػػت ال
َالعدػػكر ة َالتػػيَأخػػتكاَيكثفؾنهػػاَفػػيَالسحػػي َالهشػػديَكعشػػدَالسػػدخلَالجشػػؾبيَلمبحػػرَاألحسػػر َإلػػى

َةَفيَمرر.ياالقترادتداؾرَالحياةََكَقصَإيراداتَالسساليػن

فػيَكػلَمػؽَمرػرََياالقترػاد َلالشدػبةَلمؾضػعَكرغؼَالزررَالتيَأحدثػقَالشذػاطَالبرت ػالي
كاليسؽ َفيَففَكاحد َفإفَالقػؾتيؽَالرئيدػيتيؽَفػيَالسدػرحَالدياسػيَفػيَالبمػديؽ َكاسػاَالسساليػػَ

َانبػػرَى َقػػادرةَعمػػىَمؾا هػػةَالخظػػرَالسذػػترؾ.َفقػػدَكالظػػاار ؾف َلػػؼَتعسػػبلَمعػػًاَفػػيَ بهػػةَكاحػػدة
الظاار ؾفَإلىَالترديَلمبرت الييؽَفيَمؾا هةَيائدة.َفجهزَالدمظافَعامرَبؽَعبدالؾاابَحسمةَ

 َألحػرتَمػػؽ109َلحر ػة َمكؾنػةَمػػؽَأربػعَعذػػرةَسػفيشةَنقػلَعاديػػة َعمػىَعهراػػاَسػ َمئػةَمقاتػػل
دػسعَعشهػاَخبػرًاَلعػدَذلػػ.َكالَشػػَأفَالهشػد َكلػؼَيََُاتجػابلَ ـ1507ميشاءَعدفَفيَشهرَمػارسَ

رسػاؿَأيَحسمػةَإَاا.َكلػؼَيحػاكؿَالدػمظافَعػامرَلعػد110البرت الييؽَقدَتسكشؾاَمؽَسحقهاَلدػهؾلة
َلحر ةَأخرىَإلىَالهشد َكفزلَتركيزَدفاعاتقَعمىَالسؾانعَاليسشيةَنفدها.

دػػػهؼَكأمػػػاَالسساليػػػػَفػػػيَمرػػػر َكاػػػؼَقػػػؾةَعدػػػكر ةَبر ػػػةَلالدر ػػػةَاألكلػػػى َفقػػػدَك ػػػدكاَأنف
مزػػظر ؽَإلػػىَمؾا هػػةَالخظػػرَالبرت ػػاليَمؾا هػػةَلحر ػػة.َفػػأمرَالدػػمظافَقانرػػؾبَال ػػؾريَببشػػاءَ
أسظؾؿَلحري َمدتعيشًاَفيَبشائقَلالبشدؾية َالتيَألحػقَالشذػاطَالبرت ػاليَكتحػؾؿَالظر ػقَالتجػاريَ

ليػػَمػؽَااَأضرارًاَفادحةَأيزًا.َفقام َلسدَمساليػَمررَلاألخذابَكالفشييؽ.َكتسكػؽَالسسااقترادل
ـ َلؿيػػادةَحدػػيؽ1507َبشػػاءَثػػبلثَعذػػرةَسػػفيشةَمجهػػزةَلالسػػدافع َغػػادرتَميشػػاءَالدػػؾ سَعػػاـَ

الكػردي َمتجهػةَنحػػؾَالهشػد َكتؾقفػػ َأمػاـَسػػاحلَعػدف َحيػ َقػػاـَحػاكؼَعػػدفَالظػااريَبتزك ػػدااَ
.َكتسكشػػ َاػػتبَالحسمػػةَالسسمؾكيػػة َلالتعػػاكفَمػػع111َلػػالسؤفَالبلزمػػةَلسؾاصػػمةَرحمتهػػاَإلػػىَالهشػػد

َ(ـ1508)َالعاـَالتاليَاتَفيَلادئَاألمر.َإالَأنقَتؼَفينتراَرلعضَااَلَيقتحقمؽََالهشد مدمسيَ
                                                 

 .37ألاعة َفاركؽ َعدفَكالدياسةَالبر ظانية َص108ََ
 .301-200ابؽَالديبع َالفزلَالسز د َص109ََ
 .75-74سالؼ َسيد َالفتاَالعثساني َص110ََ
 .12-11لظفَهللا َعيدى َركحَالركح َص111ََ
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َ.لسؾؾػػػفَنهائيػػًاَلرػػػالاَالبرت ػػػالييؽالقزػػاءَعميهػػػا َفػػػيَمعركػػةَ)ديػػػؾ(َالذػػػهيرة َالتػػيَحدػػػس َا
قائػػدَالحسمػػةَالسسمؾكيػػة َحدػػيؽََاسػػتظاع.ََك112فأصػػبحؾاَلعػػدااَسػػادةَالبحػػارَالذػػرؾيةَدكفَمشػػازع

َيشجؾَبشفدقَك عؾدَسالسًاَإلىَمرر.الكردي َأفَ
الحسمة َ هزَالسساليػَفيَمررَحسمةَ ديدة َلؿيادةَحدػيؽَالكػرديََتمػكبعدَالقزاءَعمىَ

َنفدق َقؾامهاَعذر ؽَسفيشة.َلكؽَادفهاَاتبَالسرةَكافَاليسؽَكليسَالهشد.

مػػؽَأفَيعسػػلَالسساليػػػَعمػػىَحذػػدَالقػػؾىَالدياسػػيةَاليسشيػػةَكتؾ يػػقَ هؾداػػاَنحػػؾََكبػػدالًَ
مؾا هةَالخظرَالبرت الي َالتيَكافَقدَتؾغلَإلىَداخلَالبحرَاألحسرَكتحػالفَمػعَالحبذػة َدخمػؾاَ
فػػيَصػػراعَعدػػكريَمر ػػرَمػػعَالقػػؾىَاليسشيػػة َكعمػػىَرأسػػهاَالدكلػػةَالظاار ػػة َاسػػتشزؼَ هػػؾداؼَ

ؾاَلعػدَمعػارؾَداميػةَأفَيحتمػؾاَاسػتظاعكإمكانياتهؼ َكسػاَاسػتشزؼَ هػؾدَكإمكانيػاتَاليسشيػيؽ.َكقػدَ
يدَكتؾغمؾاَنحػؾَالػداخل َحتػىَمديشػةَصػشعاء َكتسكشػؾاَمػؽَقتػلَالدػمظافَعػامرَبػؽَعبػدالؾااب َزب

قربَصشعاء َكالقزاءَعمىَالدكلةَالظاار ة َمتعاكنيؽَمعَحميفهؼَاإلماـَيحيىَشرؼَالديؽ َالتيَ
.َكقػدَعػلَلقايػا113َلؼَيمب َلعدَزكاؿَمشافديقَالظاار يؽَأفَاشتبػَفيَصراعَمعَحمفائقَالسساليػػ

َاسػتظاعلظاار يؽَيحكسؾفَعدفَك قاكمؾفَمحاكالتَالبرت ػالييؽَكالسساليػػَلمدػيظرةَعميهػا َحتػىَا
َـ.1538عاـََفيَالعثسانيؾفَأفَيحتمؾاا

الػيسؽ َيػؾردَالسؤرخػؾفَأسػبالًاَمتبايشػةََاحػتبلؿقػداـَالحسمػةَالسسمؾكيػةَعمػىَكحؾؿَأسػبابَإ
َ:114مشها

دةَسػفؽَاإلمػداد َالستجهػةَإلػػىَحتجػازَنائػبَالدػمظافَعػامرَبػؽَعبػػدالؾاابَفػيَالحديػا .1
َالقؾاتَالسسمؾكيةَفيَ ز رةَكسراف.

 رفضَالدمظافَعامرَبؽَعبدالؾاابَمعاكنةَالحسمةَضدَالبرت الييؽ. .2
طمػػبَاإلمػػاـَيحيػػىَشػػرؼَالػػديؽَمػػؽَالحسمػػةَالتػػدخل َلمقزػػاءَعمػػىَخرػػسقَعػػامرَبػػؽَ .3

َعبدالؾااب.

 ػػػةَمػػػعَا هػػػةَالعدػػػكر ةَالبحَركلعمشػػػاَندػػػتظيعَأفَنتبػػػيؽَسػػػببًاَأكثػػػرَك ااػػػة َأممتػػػقَعػػػركؼَالسَؾ
اتَالعدػكر ةَقػدَدفعػ َالسساليػػَإلػىَالعسػلَعمػىَإحكػاـَؾبزػتهؼَعتبػاَرالبرت الييؽ.َفػبلَشػػَأفَاال

أنهاَتقدـَشركطًاَأفزل َلتشغيؼَعسمياتهؼَالدفاعيةََاعتبارعمىَالذؾاطعَاليسشية َلمتحرؽَفيها َل
                                                 

 .29-28يحيى َ بلؿ َالعالؼَالعربي َص112ََ
 .237شرؼَالديؽ َأحسد َاليسؽ َص113ََ
 كماَلعداا.303َكماَلعداا.َككتا َالحداد َتار خَاليسؽ َص97َقارف:َسالؼ َسيد َالفتاَالعثساني َص114ََ
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مدخلَالبحرَاألحسر َكجز ػرةَكسػراف ََكالهجؾمية َمؽَتمػَالذركطَالتيَتؾفرااَالجزرَالسعزكلةَفي
َالتيَكانؾاَقدَاستؾلؾاَعميهاَكتسركزكاَفيها.

أفَيمحػقَبهسػػاَاػزائؼَعدػػكر ةََاسػػتظاعلقػدَتعرضػػ َمرػرَكالػػيسؽَلمتهديػدَالبرت ػػالي َالػتيَ
َ.عدػكر ةَاسا.َكبػداًلَمػؽَأفَيػدفعهساَذلػػَإلػىَالتشدػيقَكالتعػاكفَكإيجػادَ بهػةَاقترادكأفَيذلَ
لسؾا هػػةََبمػػدَلسفػػردبكػػلََانبػػرَىة َتؿػػفَفػػيَك ػػقَالخظػػرَالبرت ػػالي َيةَكاحػػدسياسػػَ_ةَياقترػػاد

الَإلػػىَإقشاعهسػػاَلزػػركرةَالتعػػاكف َبػػلَإلػػىََ َعمػػىَأيػػديَالبرت ػػالييؽ كأدتَازائسهسػػاَالبرت ػػالييؽ.
لجؾءَالسساليػَفيَمررَإلػىَشػؽَحػربَضػدَالقػؾىَالدياسػيةَالسحميػةَفػيَالػيسؽ َكالقزػاءَعمػىَ

عمػػىَاإلسػػهاـَفػػيَعسميػػةَالسؾا هػػة َكاػػيَالدكلػػةَالظاار ػػة.َكػػلَاػػتاَفػػيَأاػػؼَقػػؾةَسياسػػيةَقػػادرةَ
َلالديظرةَعمىَمدخلَالبحرَاألحسر.َلبلنفرادمحاكلةَمؽَقبلَالسساليػَ

.َالقػؾةَالعثسانيػةكلكؽَسمظةَالسساليػَفيَمرػرَنفدػهاَمػاَلبثػ َأفَانهػارت َتحػ َضػرباتَ
أعمشػ َالحسمػةَكػؼَالسساليػػَفيهػا َكإنهػاءَحـ 1517َعػاـَفػيََ ءَالعثسػانييؽَعمػىَمرػراسػتيبلكب

كرثَالعثسػػػانيؾفَدكرَكمهسػػػةََالسسمؾكيػػػةَفػػػيَالػػػيسؽَكالءاػػػاَكتبعيتهػػػاَلمدكلػػػةَالعثسانيػػػة.َكبػػػتلػ
َالسساليػ َفيَمؾا هةَالخظرَالبرت الي َعشدَالبؾالةَالجشؾبيةَلمبحرَاألحسر.

ـ1517َ)َالؾ ػؾدَاألكؿَيدػتؾيَفػيَاػتاَ لعثسػانيَفػيَالػيسؽخبلؿَالؾ ؾدَاَكقدَمثم َمرر
مثمػػ َالقاعػػدة َالتػػيَكػػافَيػػتؼَفيهػػاَتجهيػػزََ ـ(1918َ_ـ1849َـ(َكالؾ ػػؾدَالثػػانيَ)1635َ_

ئلمدػػاؾَلسؾقػػعَلمدكلػػةَالعثسانيػػة َكلَتػػقالحسػػبلتَكاإلمػػداداتَالعثسانيػػةَإلػػىَالػػيسؽ َلزػػسافَتبعي
حػي َ ةَاألكركبيػةَفػيَالبحػرَاألحسػرَكالساالسػتعساَراستراتيجيَمتقدـ َيسكؽَمشقَمؾا هةَالسظػامعَ

َالهشدي.َ

ككافَالؾالةَاألتراؾَفيَمررَيتؾلؾفَعادةَاإلشراؼَعمىَشؤكفَاليسؽ.َكلكؽَلسػاَأفَالػؾاليَ
َالعثسانيَفيَمررَلؼَيكؽَسؾىَمشفتَلدياسةَالبابَالعاليَالخاصةَلاليسؽ َفإفَالعبلقةَالسرػر ة

كر ةَأكَاتَسياسػػيةَأكَعدػػاعتبػػاَرسياسػػةَمدػػتقمة َأممتهػػاََتسثػػلاليسشيػػةَلػػؼَتكػػؽَأثشػػاءَذلػػػََ_
ة َنالعةَمؽَعػركؼَالبمػديؽ َلقػدرَمػاَكانػ َ ػزءًاَمػؽَالدياسػةَالعامػةَلمدكلػةَالعثسانيػة.َياقتراد

فيهسػػاَالشفػػؾذََامتػػدالدػػر ع َلػػؽَنتؾؾػػفَعشػػدَالفتػػرتيؽ َالمتػػيؽََسػػتعراضكلهػػتاَفإنشػػاَفػػيَاػػتاَاال
ؼَ ديػدة َلػؼَ َضػسؽَإطػارَعػرَكإلىَإبرازَأاؼَمعالؼَاتبَالعبلقػاتالعثسانيَإلىَاليسؽ َبلَسشعسدَ

السرػر ةَفحدػب َبػلَكحكسػ َأيزػًاَعبلقػاتَالقػؾىَالدياسػيةَالعالسيػة ََ_َتحكؼَالعبلقاتَاليسشيػة
يَفيَالسشظقةَالعربيػةَمرػيرَالػيسؽَاالستعساَري.َفقدَكحدَالتشافسَاالستعساَركايَعركؼَالتشافسَ

كمرػػػر َأكثػػػرَمػػػؽَأيَزمػػػؽَمزػػػى َكسػػػاَكحػػػدَأيزػػػًاَ هؾداسػػػاَفػػػيَعسميػػػةَمؾا هػػػةَاألخظػػػارَ
َ ة.الستعساَرا
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لعدَأفَتزػاءؿَشػأفََشظقةَالعربيةَايَفرنداَكبر ظانيا. ةَفيَالساالستعساَركان َأاؼَالقؾىَ
البرت ػػالييؽَفػػيَالبحػػارَالذػػرؾيةَككرثػػتهؼَبر ظانيػػاَكحمػػ َمحمهػػؼ.َككانػػ َفرندػػاَقػػدَدخمػػ َميػػدافَ

فَبر ظانيػاَ َأفَتدتؾليَعمىَكشداَكبعػضَ ػزرَالهشػدَال ربيػة َإالَأاستظاعي ََكاالستعساَرالشذاطَ
كشػػػداَكأخػػػتتَتزػػػايقهاَفػػػيََمػػػؽَءًَا ػػػَزأَأخػػػتتَتشػػػافسَفرندػػػاَفػػػيَمدػػػتعسراتها َكانتزعػػػ َمشهػػػا

مدتعسراتها َفػيَالهشػدَكفػيَالسحػي َالهشػدي.َكقامػ َفرندػاَبػدكرااَبػدعؼَالؾاليػاتَالبر ظانيػةَفػيَ
عػؽََؾاليػاتتمػػَالَاسػتقبلؿ َكايَالثؾرةَالتيَانته َل)بر ظانيا(َأمر كا َفيَثؾرتهاَضدَكطشهاَاألـ

َأصبح َنؾاةَلمؾالياتَالستحدةَاألمر كية.بر ظانيا ََك

ادَامتػػدعمػىََامتػػدي َالػتيَاالسػػتعساَرككػافَالػؾطؽَالعربػػيَمدػرحًاَمػػؽَمدػارحَاػػتاَالتشػافسَ
البحػػرَالستؾسػػ َكمرػػرََعبػػرتػػؤمؽَلهػػاَطر ػػقَاترػػاؿَلالهشػػد َلَمحػػاكالتَبر ظانيػػاَبػػتل َكالعػػالؼ.َ

قػػؾىَالعربيػػة َالسظمػػةَبمػػدانهاَعمػػىَالبحػػرَاألحسػػر َكقفػػ َفػػيَكالبحػرَاألحسػػر.َكلكػػؽَالعثسػػانييؽَكال
مػػعَالقػػؾىََفػػيَالعرػػرَالحػػدي األكؿََحتكػػاؾالسحػػاكالت َألسػػبابَعديػػدة:َمشهػػاَأفَاالَتمػػػك ػػقَ

 ديػػدةََمػػعَالبرت ػػالييؽ َ عػلَالعػػربَيخذػػؾفَالدػساحَأليَقػػؾةَحتكػاؾكاػػؾَاالاألكركبيػةَالظامعػػة َ
ؾاَالتؾغػػلَؼيػػقَكالتحػػالفَمػػعَاسػػتظاعالبرت ػػاليؾفَقػػدََ َلعػػدَأفَكػػافلالػػدخؾؿَإلػػىَالبحػػرَاألحسػػر

الحبذةَكتهديدَاألماكؽَاإلسبلميةَالسقدسة.َكمؽَاتبَاألسبابَأيزًاَأفَالبابَالعػاليَكػافَيخذػىَ
أفَيؤثرَطر قَمرػرَكالبحػرَاألحسػرَتػأثيرًاَسػمبيًاَعمػىَطر ػقَالذػرؽ َالسػارَمػؽَالخمػيجَالعربػي َ

ي.َككػػتاَعمػػىَالظر ػػقَالثالػػ  َالسػػارَعبػػرَالقدػػظشظيشية َعبػػرَد مػػةَكالفػػرات َإلػػىَالدػػاحلَالدػػؾَر
يػاتَمػعَحكػاـَمرػرَالفعميػيؽَاتفاؾعقػدََنجحػ َبر ظانيػاَفػيعاصسةَالدكلةَالعثسانيةَنفدها.َكقدَ
َ.115ياتَلؼَتع َنتائجَممسؾسةتفاؾ)البكؾاتَالسساليػ(.َإالَأفَتمػَااَل

رػرَكالبحػرَاألحسػر.َكلكػؽَأماَفرنداَفقدَأختتَبدكرااَتفكرَفيَالؾصؾؿَإلىَالهشػد َعبػرَم
كيرَلؼَيأختَطر ققَإلىَحيزَالفعل َإالَلعيدَالثؾرةَالفرندية َالتيَازتَاألكضاعَالدياسيةَالتفاتاَ
لذكلَخاص َكفيَالعالؼَلذكلَعاـ.َفقدَقررتَفرنداَلعػدَالثػؾرةَ َفيَأكركباَةَكالفكر ةياالقترادَك

نفؾذاػا َأيَفػيَالهشػػد.َكمػؽَأ ػلَذلػػػَتؾ يػقَضػربةَلبر ظانيػا َالسشػػافسَالمػدكد َفػيَأاػػؼَمشػاطقَ
َاحػػػتبلؿمرػػػر َعمػػػىَرأسػػػهاَالجشػػػراؿَبؾنػػػابرت.َكنػػػتجَعػػػؽََحػػػتبلؿـَحسمػػػةَال1798ك هػػػ َعػػػاـَ

مػػؽَناحيػػة َكعمػػىََيَفػػيَالسشظقػػةاالسػػتعساَرالفرندػييؽَلسرػػرَنتػػائجَعسيقػػةَاألثػػر َعمػػىَالتشػػافسَ
مػ َحسمػةَبؾنػابرتَإلػىَمػؽَناحيػةَأخػرى.َفقػدَمثَةَكالفكر ػةياالقترػادأكضاعَالسشظقػةَالدياسػيةََك

أفَالعرػػرََاعتبػػار َإلػػىَدر ػػةَيسكػػؽَمعهػػا116َمرػػرَصػػدمةَحزػػار ة َاػػزتَالسشظقػػةَاػػزًاَعشيفػػاًَ
                                                 

 .83-82 بلؿ َيحيى َالعالؼَالعربي َالسدخل َص115ََ
 كماَلعداا.85َالسردرَنفدقَ َصقارف:116َََ
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الحدي َيبدأ َلالشدبةَلمتار خَالعربي َلحسمةَنابميؾفَبؾنػابرت.َلقػدَمثمػ َتمػػَالحسمػةَتحػديًاَفكر ػًاَ
محسمػةَنفدػها.َسرػر يؽَلالَ َالتػيَبػدأتَلسقاكمػةاالسػتجالاتكعدكر ًاَكسياسػيًا َكلػدَسمدػمةَمػؽَ

ي.َحي َأحػسَأفَمرػرَإلىَمرر َلالدعؼَالساديَكالسعشَؾَذراعيقكفيَعركؼَالسقاكمةَمدَاليسؽَ
كالسػركرَلػاليسؽ َكصػؾاًلَإلػىَالهشػد.َفػالخظرََالفرندػييؽَإلػىَالبحػرَاألحسػرَلعبػؾرماايَإالَ دػرَ
اػؼَقػؾتيؽَفػيَالسشظقػةَلسرػر َلحكػؼَقربهػاَمػؽَأكركبػا.َككانػ َاسػتجالةَأَابتػدأالساثلَكاحد َكإفَ

َ:اآلتي)الدكلةَالعثسانيةَكبر ظانيا(َعمىَالتحديَالفرندي َعمىَالشحؾَ

الفرندػػييؽَلسرػػرَعمػػىَأنػػقَعػػدكافَعمػػىَسػػيادةَالدكلػػةََاحػػتبلؿنغػػرتَالدكلػػةَالعثسانيػػةَإلػػىَ
العثسانيةَنفدهاَكانتزاعَلجزءَمؽَأراضيها.َكلساَكان َالدكلةَالعثسانيةَتعيشَحالةَضعفَسياسيَ

مشيػ َلػقَمػؽَاػزائؼَأمػاـَالشسدػاَكركسػياَكفقػدانهاَمعغػؼَمشػاطقَنفؾذاػاَفػيََكري َلدببَماكعد
أكربا َكبدببَالرراعاتَالدياسيةَالداخميةَعمىَالدمظة َفقدَلجػأت َبػداًلَمػؽَالترػديَالعدػكريَ

لمخظػػػرََلػػػقَأفَيترػػدىلفرندػػا َإلػػىَإصػػػدارَفرمػػافَسػػمظاني َك هتػػػقَإلػػىَشػػػر فَمكػػة َتهيػػبَ
 َفيَذلػَالفرمافَأسمؾبَإثارةَال يرةَالديشيػةَكالحػ َعمػىَالػدفاعَعػؽَاإلسػبلـَالفرندي.َكاستخدم

.َكتؾالػػ َالسراسػػبلت َبػػيؽَالعثسػػانييؽَكشػػر فَمكػػةَكإمػػاـ117َكعػػؽَاألمػػاكؽَاإلسػػبلميةَالسقدسػػة
اليسؽ َمتزسشةَالح َعمىَتحريؽَالسؾاقعَكالتعاكفَمعَبر ظانيا َفػيَسػبيلَدحػرَالفرندػييؽَفػيَ

َ.118َمرر

ـ 1798َ َبر ظانياَالهز سةَلالفرندييؽ َفػيَمعركػةَ)أبػؾَقيػر(َالبحر ػة َعػاـَكبعدَأفَألحق
إلػػىَالحمػػفَالعدػػكريَاألكربػػيَالسزػػادَلفرندػػا َكعقػػدتَمعااػػدةَمػػعَركسػػيا َعػػاـََانزػػس َتركيػػا

ـ.َككػافَلػػتلػَكمػػقَأثػرَفػػيَتذػجيعَمقاكمػػةَالذػػعب1799َـ َكمعااػدةَمػػعَبر ظانيػا َعػػاـ1798َ
َررَنفدها.السرريَلمحسمةَالفرنديةَفيَم

الفرندػييؽَلسرػرَتهديػدًاَمباشػرًاَلسرػالحها َفقػدَانبػرتََاحػتبلؿكأماَبر ظانيػا َكقػدَرأتَفػيَ
َالسدػػمسيؽ َتجػػابَالعػػدكافَالفرندػػي َكاسػػت م َردَالفعػػلَلػػدىَلهػػؼ َعدػػكر ًاَكسياسػػيًا.َلمترػػدي

فعػػززتَعبلقاتهػػاَبهػػؼ َكقػػدم َنفدػػهاَكرػػديقَكحميػػفَلمعػػربَكالسدػػمسيؽ.َكتحػػ َسػػتارَالترػػديَ
فػػيَالبحػػرَاألحسػػرَكعمػػىَطر ػػقَالهشػػد.ََاالسػػتراتيجية َأخػػتتَبر ظانيػػاَتحتػػلَالسراكػػزَمفرندػػييؽل
 َأفَتدمرَاألسظؾؿَالفرندي َالتيَكافَراسيًاَفيَ)أبؾَقير(َلسرر َكسػاَذكرنػا َكعسمػ َاستظاعَك

َ.119الجز رةَالعربيةَشبقَعمىَإفذاؿَمحاكالتَبؾنابرت َلمتشديقَمعَالؾاابييؽَفي
                                                 

106َلؼ َسػػيد َنرػػؾصَيسشيػػة َصكمػػاَلعػػداا.َككػػتاَسػػا37َمحسػؾد َصػػالاَرمزػػاف َذكر ػػاتَالذػػؾكاني َص117ََ
 لعدااكماَ

 كماَلعداا.43َانغرَنرؾصَالسراسبلتَفي:َمحسؾد َصالاَرمزاف َذكر اتَالذؾكاني َص118ََ
 .85-84 بلؿ َيحيى َتار خَالعرب َالسدخل َص119ََ
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يسشيَفقدَتسثلَفيَالتجهيزَلحسمػةَعدػكر ة َكػافَالػيسؽَيشػؾيَإرسػالهاَلػدعؼَكأماَالسؾؾفَال
مػػػؽَتجهيزاػػػا.َكسػػػاَأفََنتهػػػاءؾاَمػػػؽَمرػػػرَقبػػػلَااَلاندػػػحبالسقاكمػػةَالسرػػػر ة َإالَأفَالفرندػػػييؽَ

لسشػعَكصػؾؿَأيَهسػةَعشػدَمػدخلَالبحػرَاألحسػر َاليسشييؽَلادركاَإلىَتحريؽَالسؾاقعَكالسراكػزَالس
طر ػػقَالبحػػرَاألحسػػر.َكسػػاَتعػػاكنؾاَمػػعََعبػػرمرػػرَمػػؽَالسحػػي َالهشػػدي َإمػػداداتَلمفرندػػييؽَفػػيَ

البر ظانييؽَكسسحؾاَلهؼَلالتسركزَفيَ ز رةَبر ؼَكفيَعدف.َكلؼَيكؽَتعػاكنهؼَاػتاَمجػردَاسػتجالةَ
إدار ًا.َكلؼََكألشداءَالدمظافَالعثساني َإذَأفَاليسؽَلؼَيكؽَيتبعَالدكلةَالعثسانيةَحيشتاؾ َسياسيًاَ

بتشفيتَالدياسةَالعثسانية َبلَ ػاءَاػتاَالتعػاكفَتحػ َالذػعؾرَلػالخظرَالسذػترؾ َالػتيَيكؽَممزمًاَ
َيهددَمررَكاليسؽَمعًا َمؽَقبلَالفرندييؽ.

فذػم َالحسمػةَالفرندػيةَفػيَتحقيػقَأاػدافها َفأخفقػ َفػيَالتسدػػَلسرػر َكسػاَأخفقػ َفػػيَ
أاسيػةَبػؾابتيَالبحػرََضربَالسرالاَالبر ظانيةَفيَالهشد.َكمعَذلػَفقدَسػمظ َالزػؾءَلقػؾةَعمػى

األحسر َمررَكاليسؽ َلالشدبةَلمسرالاَال ربية.َفأختتَبر ظانياَتفكرَ ػديًاَفػيَكضػعَيػدااَعمػىَ
السػػدخلَالجشػػؾبيَكعمػػىَمرػػر.َكمزػػ َتكثػػفَنذػػاطهاَفػػيَالسشظقػػة.َفعسمػػ َعمػػىَفػػرضَك ؾداػػاَ
دةَعمػػىَالدػػؾاحلَاليسشيػػة.َكسػػاَعسمػػ َعمػػىَمػػدَنفؾذاػػاَإلػػىَمرػػر َعػػؽَطر ػػقَالتحػػالفَمػػعَقػػا

َالسساليػ.

َكتهيػأتَـ 1801الحسمةَالفرندية َعػاـََاندحاب َلعدَاضظرابحالةَفؾضىََكَعاش َمرر
أفَيشهػػيََاسػػتظاعالغػػركؼَلبػػركزَؾيػػادةَمرػػر ةَقؾ ػػة َتسثمػػ َفػػيَدمحمَعمػػيَلاشػػا َالػػتيََفيهػػا

َ.120الفؾضى َك قزيَعمىَنفؾذَقادةَالسساليػ َك بدأَلاتخاذَخظؾاتَ ادةَنحؾَالتحدي 

السرر ةَفيَعهدَدمحمَعميَطؾرًاَ ديدًا.َكساعدَعمىَذلػَطسػؾحََ_تَاليسشيةَدخم َالعبلقاَك
َالجز رةَالعربية.ََشبقَتراعدَخظرَالحركةَالؾاابيةَفيكتاَدمحمَعمي َفيَمدَنفؾذبَخارجَمرر ََك

مدَنفؾذبَخارجَمرػر َيسكػؽَالقػؾؿ:َإفَدمحمَعمػيَكػافَيحمػؼََإلىفسؽَحي َطسؾحَدمحمَعميَ
الحركػػةََالسذػػرؽَالعربػػي.َكأمػػاَكَمرػػرَثسانيػػة َتزػػؼمةَعػػؽَالدكلػػةَالعلإنذػػاءَدكلػػةَقؾ ػػةَمدػػتق

كاحػػدةَمػػؽَأقػػؾىَاألسػػرََبشتهػػالعػػدَأفَتالجز ػػرةَالعربيػػة ََشػػبقَالؾاابيػػة َالتػػيَتعػػاعؼَشػػأنهاَفػػي
فقػػدَأصػبح َتهػػددَالشفػؾذَالعثسػػانيَفػيَالسذػػرؽَالعربػي َكتذػػكلََلحاكسػة َكاػيَأسػػرةَفؿَسػعؾد ا

َشػبقَفػيَإقامػةَدكلػةَقؾ ػة َتزػؼَتحػ َ شاحيهػا َؼيسػاَتزػسق َعؿبةَأماـَتحقيقَحمػؼَدمحمَعمػي 
َالدكلةَالعثسانية.َ َالجز رةَالعربية.َكاشاَالتق َطسؾحاتَدمحمَعميَبهسـؾ

                                                 
 كماَلعداا.89َالسردرَنفدقَ َصَانغر:120ََ
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كلسػػاَفذػػم َالدكلػػةَالعثسانيػػةَفػػيَسػػحقَالحركػػةَالؾاابيػػة َككػػافَدمحمَعمػػيَالَيػػزاؿَيسثػػلَقػػؾةَ
ةَالعثسانيػػة َفقػػدَرأىَالدػػمظافَيًاَلمدكلػػاسػػسسياسػػيةَكعدػػكر ةَصػػاعدةَفػػيَالسشظقػػة َكخاضػػعةَ

لمقزػػػاءَعمػػػىَالحركػػػةََالعثسػػػانيَفػػػيَتكميػػػفَدمحمَعمػػػي َلالقزػػػاءَعمػػػىَالحركػػػةَالؾاابيػػػة َفرصػػػة
نفدق.َأماَدمحمَعميَفقدَك دَفيَطمبَالدمظافَفرصةَإلثباتَقدرتػقََ َفيَالؾق إضعاؼَدمحمَعميَك

َ.121ةَأخرَىكتأكيدَمكانتقَمؽَناحية َكخظؾةَنحؾَتحقيقَمذركعقَالكبيرَمؽَناحي

عؾفَتبعيػػةَالػػيسؽَـ َالَيزالػػؾفَيػدَ 1635هؼَمػؽَالػػيسؽَعػاـَاندػػحابككػافَالعثسػػانيؾف َرغػؼَ
يؾفَكالذػيؾخَالسحميػؾف َد َيحكسقَاألئسةَالز ػهؼَمدتقبلًَاندحابيعيشَمشتََإالَأفَاليسؽَكافَلهؼ.

عهػرتََكتدؾدبَالرراعاتَالداخميةَالتقميدية.َكعػلَعمػىَاػتاَالحػاؿَقرالػةَقػرنيؽَمػؽَالػزمؽ َحتػى
.122َـ َكتعاعؼَشأنها َالسيساَفيَمظمعَالقرفَالتاسعَعذػر1740الحركةَالؾاابيةَفيَنجد َعاـَ

لَعمػىَهللا َ َعدػير.َمسػاَدفػعَلاإلمػاـَالستؾكػاحتمكأختتَتزحفَعمىَالسشاطقَاليسشيةَالذساليةََك
َلالدمظافَالعثسػانيَكبسحسػدَعمػي َاالستشجاد َإلىَـ(1816َ_ـ1809َ)َأحسدَبؽَالسشرؾرَعمي

َ.123كاليَمرر

الجز ػرةَالعربيػةَ عػاـََشػبقَكبشاءَعمىَطمبَالدمظافَالعثساني َتؾ هػ َقػؾاتَدمحمَعمػيَإلػى
ـ َثػػػؼَتحؾلػػػ 1818َ َأفَتخسػػػدَالحركػػػةَالؾاابيػػػةَفػػػيَنجػػػدَكالحجػػػاز َعػػػاـَاسػػػتظاعـ ََك1811

صػػبيا َعاصػػسةَالسخػػبلؼََاحػػتبلؿعسمياتهػػاَإلػػىَالػػيسؽ.َكتسكشػػ  َتحػػ َؾيػػادةَخميػػلَلاشػػا َمػػؽَ
ي َكبعضَمشاطقَتهامة.َلكؽَلقاءَالقػؾاتَالسرػر ةَلػؼَيظػلَفػيَالػيسؽ.َؼبعػدَمفاكضػاتَالدميسان

ؾَعػر ش( َالتػيَسػمس َلعمػيَماَعداَمشظقةَ)أبَ  َتؼَتدميؼَالسشاطقَالسحتمةَإليقمعَإماـَصشعاء
َاإلماـبؽَحيدر لمبابَالعػالي.َكعػادتََؾالءَلمدكلةَالعثسانيةَكدفعَمبم َسشؾَيلالَذلػَمقابلَ.َكالتـز

َقؾاتَالسرر ةَإلىَمركزااَفيَالحجاز.ال

كأصػػباَقػػؾةَيحدػػبَلهػػاََيةسػػتقبللـ َكبعػػدَأفَعهػػرتَميػػؾؿَدمحمَعمػػيَاال1832كفػػيَعػػاـَ
فرصةَتسردَأحدَقادتقَفيَالحجػاز َكاػؾَتركػيَيمسػز َكفػراربَإلػىَالػيسؽ َكأرسػلَقػؾةََحداب َانتهز

نئهػا.َأمػاَتركػيَيمسػزَفقػدَ َاتبَالقؾةَأفَتحتػلَتهامػةَكمؾااستظاععدكر ةَمؽَالحجازَلتعؿبق.ََك
عدػير ََاحػتبلؿفرَعمىَعهرَإحػدىَالدػفؽَالبر ظانيػة.َثػؼَتسكشػ َالقػؾاتَالسرػر ةَلعػدَذلػػَمػؽَ

َكتؼَتعييؽَالقائدَإبراـيؼَيكؽَكاليًاَعمىَاليسؽ َمؽَقبلَدمحمَعمي.

                                                 
 .108قارف:َمحسؾد َصالاَرمزاف َذكر اتَالذؾكاني َص121ََ
 Grunebaum in: Fischer, Bd.15, S. 353لمسز دَانغر:122َََ
َ.81حراز َالدكلةَالعثسانية َص123ََ
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 َأفَاسػتظاع ََك124تهػاَإدارةَحديثػةاحتمأقام َالقؾاتَالسرػر ة َفػيَالسشػاطقَاليسشيػةَالتػيَ
اليسشيػػةَ.َكلػػؼَيحػػاكؿَدمحمَعمػػيَأفَيػػدفعَلقؾاتػػقَلمتؾغػػلَفػػيَالسشػػاطقَسػػتقراريهػػاَاألمػػؽَكاالتكفػػلَف

تجربػػةَالعثسػػانييؽَالسر ػػرة َمػػعَالسقػػاتميؽَاليسشيػػيؽَفػػيَمشػػاطقَالجبػػاؿ َبَالداخميػػة َمتعغػػًاَفػػيَذلػػػ
لسػاَتحػ َيػدبَمػؽَالسشػاطقَالتهاميػة ََاكتفػىكحرصَعمىَإقامةَعبلقاتَكديػةَمػعَإمػاـَصػشعاء.ََك

ئلَمػػؽَأعيػػافَحزػػرمؾت َيظمبػػؾفَمشػػقَخػػتَيرنػػؾَببرػػربَنحػػؾَميشػػاءَعػػدفَالسهػػؼ.َككصػػمتقَرسػػاكأ
هػا.َكبشػاءَعمػىَتمػػَالسراسػبلتَكاألمػؽَفيَسػتقراررساؿَمؾعفيؽَك شؾد َلتشغيؼَأمؾرااَكضسافَاالا

َكاليًاَمؽَقبمقَعمىَحزرمؾت.َعيؽ

كرثػ َالبرت ػالييؽ َفػيَأثارَك ؾدَدمحمَعميَفيَمشظقةَالبحرَاألحسرَمخاكؼَبر ظانيػا َالتػيَ
الديظرةَعمىَالسبلحةَفيَالسحي َالهشديَكمدخلَالبحرَاألحسر َكفيَالػتحكؼَفػيَالظر ػقَالتجػاريَ
عبرَرأسَالر اءَالرالا.َفعسمػ َعمػىَكضػعَأقػدامهاَفػيَالدػؾاحلَاليسشيػة َعمػىَالبحػرَاألحسػر.َ

لهػاَعمػىَسػاحلََكأ بػرتَاإلمػاـَأفَيؾافػقَعمػىَإقامػةَمركػزَءـَمديشػةَالسخػا1821كقرف َعػاـَ
 َيحسيقَ شؾدَمدمحؾف.َكقدَأقمػقَاػتاَالحػادثَدمحمَعمػيَكك ػقَأكامػربَإلػىَحػاكؼَالحجػاز َءالسخا

سػؾاحلَالبحػرَاألحسػر َكأفَيتخػتَاحتياطػاتَكاؼيػةََعؽلأفَيتختَاإل راءاتَالكفيمةَلزسافَالدفاعَ
يدػػتظعَأفَيعظػػيَكالحديػػدة.َكلكػػؽَدمحمَعمػػيَلػػؼََءفػػيَك ػػقَالدػػفؽَاإلنجميز ػػةَالقادمػػةَإلػػىَالسخػػا

ـ َكذلػَلدببَانذ القَلحسمةَالدؾداف َثؼَلالقزاءَعمى1832َعاـَفيَامًاَكاؼيًاَلميسؽ َإالَااتس
َثؾرةَاليؾناف َبتكميفَمؽَالدمظافَالعثساني.

كمعَأفَدمحمَعميَقدَمهدَلحسمتقَلاتراالتَسياسيةَمعَبر ظانيا َاستهدؼَمؽَكرائهاَتحييدَ
فػػيَالػػيسؽ َلزػػسافَسػػبلمةََسػػتقرارالسذػػتركةَتقتزػػيَتحقيػػقَاالَبر ظانيػػاَكإقشاعهػػاَلػػأفَالسرػػمحة

السبلحػةَفػيَالبحػرَاألحسػر َإالَأنػقَلػؼَيسػضَكقػ َطؾ ػلَعمػىَالؾ ػؾدَالسرػريَفػيَالػيسؽ َحتػىَ
ءَعمػػىَعػػدفَكمػػؾانعَ شػػؾبَالػػيسؽَسػػتيبلكانػػ َبر ظانيػػاَقػػدَأدركػػ َأفَطسػػؾحَدمحمَعمػػيَيذػػسلَاال

ـَبمفػ 1837َعػاـَفػيَالبحػرَالعربػي.َكلػتاَقامػ ََاألخرى َفيَمدخلَالبحرَاألحسر َالسظمػةَعمػى
قدامػػقَعمػػىَتحقيػػقَطسؾحاتػػق.َكفػػيَقَمسثمهػػاَفػػيَالقػػاارة َإلػػىَخظػػؾرةَإنغػػرَدمحمَعمػػي َعػػؽَطر ػػ

عػػدف َكسشظقػػةَارتكػػاز َتشظمػػقَمشهػػاَلمدػػيظرةَعمػػىََاحػػتبلؿالؾقػػ َنفدػػقَأخػػتتَتفكػػرَ ػػديًاَفػػيَ
لَالبحرَاألحسر.َكقدَأقدم َفعبًلَعمػىَالدؾاحلَاليسشيةَالجشؾبية َلتزسؽَبتلػَسيظرتهاَعمىَمدخ

َـ.1839َعدف َفيَمظمعَعاـََاحتبلؿ
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بر ظانيػاَلعػدفَمػؽَخظػرَعمػىَك ػؾدبَفػيَالػيسؽ َكمػاََاحػتبلؿكلؼَيجهلَدمحمَعميَماَيسثمػقَ
يسكػػؽَأفَيػػؤديَإليػػقَازداػػارَميشػػاءَعػػدف َتحػػ َاإلدارةَالبر ظانيػػة َمػػؽَخدػػائرَماديػػة َلالشدػػبةَ

تػزاؿَتحػ َاإلدارةَالسرػر ة.َفأخػتَيعػززََعمىَالبحرَاألحسر َالتيَكان َالإليراداتَالسؾانعَاليسشيةَ
قؾاتػػقَفػػيَالػػيسؽَك حػػرضَالؿبائػػلَاليسشيػػة َالستاخسػػةَلعػػدف َضػػدَالؾ ػػؾدَالبر ظػػاني َك  ػػريَإمػػاـَ

َاليسؽَلسها سةَالقؾاتَالبر ظانية.

ف َالبر ظػانيَفػيَعػػدَاالسػتعساركاكػتاَشػكلَالؾ ػؾدَالسرػريَفػيَالػيسؽَمرػػدرَخظػرَعمػىَ
قػػؾاتَالكعمػػىَالسخظظػػاتَالبر ظانيػػةَفػػيَمشظقػػةَالبحػػرَاألحسػػر.َكلػػتاَسػػع َبر ظانيػػاَإلػػىَإ ػػبلءَ

مؽَاليسؽ.َكقدَساعدااَفيَتحقيػقَاػدفهاَإحدػاسَالقػؾىَالعالسيػةَالكبػرىَبتعػاعؼَشػأفَالسرر ةَ
دكلةَدمحمَعميَفيَالسشظقة َكأنهاَأصػبح َمرػدرَقمػق َلسػاَتسثمػقَمػؽَخظػرَعمػىَمرػالاَالػدكؿَ

 َبر ظانيػا َكبػدعؼَمػؽَتركيػاَكالػدكؿَاألكربيػة َالتػيَتػدخم َاسػتظاع َلساَفيهاَتركيػا.َكلػتاَالكبرَى
َـ 1840تدػػؾ ةَلشػػدف َعػػاـََعمػػيَكالدكلػػةَالعثسانيػػة َأفَتفػػرضَلتدػػؾ ةَالشػػزاعَالشاشػػبَبػػيؽَدمحم

 َالتػيَكػافَقػدَتؾسػعَمػؽَغيراػاَمػؽَالسشػاطق ََكالػيسؽَمػؽَعميَلسقتزػاااَقؾاتػقَالتيَسحبَدمحم
َ.ارجَمررفيهاَخ

ـ.َفهػتب1840َاليسشيةَلخركجَقؾاتَدمحمَعميَمػؽَالػيسؽ َعػاـََ_كلؼَتشتقَالعبلقةَالسرر ةَ
العبلقة َالتيَبدتَعبرَالتار خَككأنهػاَعبلقػةَمرػير ة َحكسهػاَكػلَمػؽَمػؾقعيَالبمػديؽ َكبػؾابتيؽَ

َ.مؽَ ديدَلمبحرَاألحسر َقدَكضعتهساَمعًاَفيَدائرةَالتشافسَالدكلي

اتَدمحمَعميَمؽَاليسؽ َتدمؼَحاكؼَ)أبؾَعر ش( َحدػؽَبػؽَعمػيَحيػدر َ َقَؾاندحبفعشدماَ
الدكلةَالعثسانية َالتػيَقشعػ ََاسؼالسشاطقَالتهامية َالتيَكان َتح َسيظرةَالسرر يؽ َليحكسهاَل

مػػؽَالسخػػبلؼََامتػػدية َكاتخػػتَمػػؽَالحديػػدةَعاصػػسةَلػػق َكأخػػتَيؾسػػعَنفػػؾذبَحتػػىَسػػسلالدػػيادةَاال
لَفيَصراعَمعَاإلماـَكمعَاألميرَدمحمَبؽَعايض َالتيَأنذأَلقَإمارةَ.َكدخءالدميسانيَإلىَالسخا
َمدتقمةَفيَعدير.

ودمحمَبػؽَعػايض.ََحيػدرَعم َعبلقةَاليسؽَلسررَعبلقةَكطيدة َعؽَطر قَحدؽَبؽَعميَك
اعيلَلاشػػا َأفَيتؾسػػ َبػػيؽَالدػػمظافَاسػػسالعبلقػػةَدر ػػة َسػػسح َلخػػديؾيَمرػػر َكبم ػػ َاػػتبَ

اعيلَاسػسدةَالعثسانية َكساَأقشػعَالخػديؾيَدماَثارتَعديرَضدَالدياالعثسانيَودمحمَبؽَعايض َعش
الدمظافَالعثسانيَأفَيسشاَدمحمَبؽَعػايضَلقػبَالباشػؾ ة.َكلسػاَفذػم َكسػاطةَالخػديؾي َشػارك َ

َمررَالقؾاتَالتركية َمذاركةَمحدكدة َفيَإخسادَثؾرةَعدير.
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مشػػقَإرسػػاؿَمػػؽَـَراسػػلَحدػػؽَبػػؽَعمػػيَحيػػدرَالدػػمظافَالعثسػػانيَكطمػػب1849َكفػػيَعػػاـَ
اتَالدػػائدة.َك ػػاءتَعمػػىَأثػػرَذلػػػَحسمػػةَضػػظرالظقػػة َالتػػيَيحكسهػػا.َكذلػػػَنتيجػػةَلبليتدػػمؼَالسش

مػػػؽَالحجػػػاز َكنزلػػػ َفػػػيَالحديػػػدة َكتسكشػػػ َمػػػؽَالدػػػيظرةَعمػػػىَالسشػػػاطقََقػػػدم تركيػػػةَلحر ػػػة َ
الداحمية َثؼَتؾغم َفيَالداخل َحتىَكصم َإلىَصػشعاء.َلكشهػاَ ؾبهػ َلسقاكمػة َأ برتهػاَعمػىَ

ـَافتتحػػ َقشػػاةَالدػػؾ س.َفػػدفعَذلػػػَالدكلػػةَالعثسانيػػةَإلػػى1869َإلػػىَالحديػػدة.َكفػػيَعػػاـََلعػػؾدةا
 َلػػالقؾاتَالسؾ ػؾدةَفػيَالحديػدة َثػػؼَالتحقػكيػرَ ػديًاَلحدػؼَالسدػألةَاليسشيػػة.َكأرسػم َقػؾات َالتف

َ.ـ1872عاـَفيَ َ  َلعدَمعارؾَعشيفة َأفَتحتلَصشعاءاستظاعتقدم َنحؾَالداخلََك

تَالحػركبَبيػشهؼَكبػيؽَالؿبائػلَاليسشيػة َاسػتسَرمرَلمعثسانييؽَفػيَالػيسؽ َفقػدَكلؼَيدتتبَاأل
ـ َالػتيَاعترفػ َؼيػقَالدكلػة1911َعػاـَفػيَالتيَكافَيقؾدااَاألئسػة َحتػىَتػؼَعقػدَصػماَدعػافَ

العثسانيةَلالزعامةَالديشيةَلئلماـَيحيىَبؽَدمحمَحسيدَالديؽ َعمىَالسشاطقَالذػسالية َمقابػلَتدػميؼَ
العسػلَببشػؾدَالرػماَحتػىَنهايػةَالحػربََاسػتسرةَالعثسانييؽَالدياسػيةَكاإلدار ػة.َكقػدَاإلماـَلدمظ

َـ.1918عاـَفيَاألتراؾَنهائيًاَمؽَاليسؽ ََاندحابالعالسيةَاألكلىََك

عمىَالدياسةَالعثسانيةَفيَالسشظقةَفحدب َبلََـ 1869 َعاـَكلؼَيؤثرَفتاَقشاةَالدؾ س
دَكان َبر ظانياَتؾا ػق َإلػىَ انػبَمشافدػهاَالمػدكد َفرندػا َأثرَأيزًاَعمىَالدياسةَالبر ظانية.َفق

يَلعػػدَاالسػػتعساَرنذػػاطَإيظاليػػاَفػػيَمشظقػػةَالبحػػرَاألحسػػر.َإذَأفَإيظاليػػاَدخمػػ َميػػدافَالتشػػافسَ
 َانظػبلؽ َميشاءَعرب َلتتختَمشقَقاعدةَاحتمتؾحيداا َكأختتَتشذ َتجار ًاَفيَالبحرَاألحسر ََك

 َعشػدَمػدخلَخمػيجََىءَعمػىَ ز ػرةَسػقظَرستيبلشظقة.َكحاكل َااللتحقيقَأادافهاَالتؾسعيةَفيَالس
َ.125َعدف َإالَأفَبر ظانياَأفذم َاتبَالسحاكلة

كلكػػؽَبر ظانيػػاَسػػرعافَمػػاَغيػػرتَسياسػػتهاَتجػػابَإيظاليػػا َكأخػػتتَتذػػجعهاَعمػػىَالتؾسػػع َ
َلتزعهاَفيَمؾا هةَالشذاطَالفرندي َالتيَكافَيسثلَخظػرًاَأشػدَعمػىَالسرػالاَالبر ظانيػة.َحيػ 

ـ1862َؾاَمزاحسةَالبر ظانييؽَفيَمشظقةَالبحرَاألحسر َفاستؾلؾاَعػاـَاستظاعكافَالفرنديؾفَقدَ
ؾاَمشػػقَلمتؾسػػعَفػػيَلػػبلدَانظمقػػعمػػىَميشػػاءَ)أكبػػؾؾ( َعمػػىَالدػػاحلَالرػػؾمالي َالسؾا ػػقَلعػػدف ََك

الرػػؾماؿ َكأخػػتكاَيزاحسػػؾفَبر ظانيػػاَفػػيَالدػػؾاحلَاليسشيػػة.َفحػػاكلؾاَشػػراءَمشظقػػةَالذػػيخَسػػعيد َ
َبيَعدف.َغَر

 َعمىَأيديَالفرندييؽ َليز ػدَمػؽَحسػىَالتشػافس.َكخذػي َبر ظانيػاَك اءَفتاَقشاةَالدؾ س
ذػػساليَلمبحػػرَاألحسػػر.َكلػػتلػَأفَتقػػعَمرػػرَفػػيَؾبزػػةَفرندػػا َفيػػتحكؼَالفرندػػيؾفَفػػيَالسػػدخلَال

                                                 
 .468ألاضة َعدفَكالدياسةَالبر ظانية َص125ََ
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مرر َلتكتسلَبتلػَسيظرتهاَعمػىَبػؾابتيَالبحػرَاألحسػر َمرػرََاحتبلؿعمىََـ1882عاـََأقدم 
َ.كاليسؽ

فَبر ظانياَ ة َفيَمشظقةَالبحرَاألحسر َفإاالستعساَرالدكؿََكرغؼَمحاكالتَاألتراؾَكمشافدات
تركياَمؽَالػببلدَالعربيػة َإثػرَالحػربَالعالسيػةََاندحابعم َسيدةَالسؾؾف.َكقدَازدادَمركزااَقؾة َل

َراسخةَإلىَماَلعدَالحربَالعالسيةَالثانية.َـيسشتهاَعمىَالسشظقةتَاستسَراألكلى.ََك

َالسرر ةَفيَالقرفَالعذر ؽ:َ_َلعبلقاتَاليسشيةا
اتَمػؽَاػتاَالقػرفَعبلقػاتَمػؽَطبيعػةَخاصػة َلػؼَتقػؼَعمػىَياتَكاألربعيشيذأتَفيَالثبلثيشن

ةَكالدياسية َربظ َبيؽَمثقفيَاليسؽَكمرػر َأساسػهاَالثقافػةَكالسدنيػة َالتػيَياالقترادالسرالاَ
السدسرىَكالعشديَكالزبيريَكالشعسافَكغيػراؼ َاليسؽَفيَمرر َكَابشاءتذربَبهاَالرعيلَاألكؿَمؽَ

فؾ ػػدكاَفيهػػاَمػػاَأرضػػىَطسؾحػػاتهؼَكألهػػبَحساسػػهؼَكدفػػعَبهػػؼَإلػػىَطر ػػقَالسخػػاطرةَالثؾر ػػة َفػػيَ
َمحاكلةَلت ييرَالؾاقعَاليسشيَالستخمف.

داخػلَالػيسؽ َإلػىََامتػدكلؼَيقتررَتأثيرَمررَعمىَالظبلبَاليسشييؽ َالتيؽَدرسؾاَفيها َبلَ
فػيَمػدفَالػيسؽَالسختمفػة َكذلػػَعػؽَطر ػقَالرػحفَكالسجػبلت َكمػاَكػانؾاََسدػتشيرإلىَالذبابَال

غيػراؼ َتتدػربَمػعَالقػادميؽَمػؽَيقرأكنقَمؽَكتالات َلؤلف ػانيَودمحمَعبػدبَكطػقَحدػيؽَكالرافعػيََك
الحػػج.َكفتحػػ َمرػػرَصػػفحاتَصػػحفهاَالستحػػررة َليشظمػػقَمشهػػاَألكؿَمػػرةََاسػػؼأكَعبػػرَمَؾَمرػػر

َ ديدة.زيتقَك عبرَعؽَطسؾحاتق َإلىَحياةَيسشيةَحَقصؾتَالذبابَاليسشي َيذَر

الذبابَاليسشيَالسدػتشيرَلسرػرَكثقافتهػاَكمػدنيتهاَكعيػًاَكطشيػًاَكضػيقًاَلالعهػدََاحتكاؾأثسرَ
أنذػأتَحزبهػاَالسعػارضَلحكػؼَاإلمػاـََلتػياإلمامي َك ػداَتعبيراسػاَفػيَحركػةَالسعارضػةَاليسشيػة َا

ألقػػػبلـَالذػػػبابَاليسشيػػػيؽَصػػػحفهاََفتحػػػ  ََكـ1944فػػػيَعػػػاـََ يحػػػيَ)حػػػزبَاألحػػػرارَاليسشيػػػيؽ(
فػػػيَالحيػػػاةََعامػػػةَتحقيػػػقَإصػػػبلحاتَفػػػيَ ؼعػػػؽَطسؾحػػػاتهعمػػػىَصػػػفحاتهاََكاليعبػػػَرَالسعارضػػػيؽ 

مظمػقََإمػاميَمػؽَنغػاـَتؤديَإلىَتحؾ مػقَنغاـَالحكؼ َعمىتَ ؾار ةَدخاؿَتعديبلإَفي ََكاليسشية
ََََ.مقيدَبدستؾرَإماميَالربلحيات َإلىَنغاـ

كإمدػػاؾَمرػػرَبزمػػاـَؾيػػادةَحركػػةَالتحػػررََفػػيَمرػػر َـ1952ليػػةَعػػاـَثػػؾرةَيَؾَؾيػػاـَكمػػع
السرػػر ة.َإذَقػػدرَلسرػػرَأفَتؾا ػػقَنفػػسََ_العربيػػة َبػػدأتَمرحمػػةَ ديػػدةَمػػؽَالعبلقػػاتَاليسشيػػةَ

فقزػ َبػتلػَعمػىَعزلتهػاََ َعمىَنغاـَممكيَكراثػي األعداء َالتيؽَكافَيؾا ههؼَاليسؽ.َفقدَقز
َ َفػػيَصػػفؾفهاَاألماميػػة.رَالعالسيػػة َكتحتػػلَمكانػػةَمتسيػػزةالدياسػػية َكأخػػتتَتمػػتحؼَلحركػػةَالتحػػَر
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ال ربػػيَالقػػديؼَ)بر ظانيػػاَكفرندػػا(ََاالسػػتعساراألمػػرَالػػتيَكضػػعهاَفػػيَمؾا هػػةَمباشػػرةَمػػعَقػػؾىَ
َكالجديدَ)أمر كا(.

ككافَاليسؽَالَيزاؿَيعانيَمؽَنيرَالشغاـَالسمكيَاألمامي َالتيَأغمقَدكنقَكػلَنافػتة َيسكػؽَ
اني َالػػتيَعػػلَالبر ظػػَاالسػػتعسارعػػالؼَالحػػدي .َكسػػاَكػػافَيؾا ػػقَفػػؾؽَأرضػػقَأفَيظػػلَمشهػػاَعمػػىَال

مػػؽَكببؾابتػػقَالذػػسالية ََعػػدف َمػػؽَقاعدتػػقَالعدػػكر ةَفػػي َالجشؾبيػػةَلبحػػرَاألحسػػرابؾالػػةَمسدػػكًاَب
كأخػػتَيتػػامرَلخمػػقَكتكػػر سَكيانػػاتَسياسػػيةَفػػيَالجشػػؾبََقشػػاةَالدػػؾ س.َقاعدتػػقَالعدػػكر ةَفػػي
َكفرمهاَعؽَاليسؽَاألـ.

اػػتبَالقاعػػدةَالسذػػتركة َالستسثمػػةَلجبهػػةَاألعػػداءَالؾاحػػدةَ)األنغسػػةَالعربيػػةَالسعاديػػةََكعمػػى
ال ربي( َمدتَمررَ دؾرااَالسعشؾ ةَكالساديةَإلػىَالػيسؽ َكأصػبح ََاالستعسارلمحر ةَكالتظؾر ََك

َاالسػػػتعسارممهسػػػةَلميسشيػػػيؽَكسػػػشداؼَفػػػيَمعػػػركتهؼَضػػػدَاإلمامػػػة َكفػػػيَنزػػػالهؼَالتحػػػرريَضػػػدَ
َ شؾبَاليسؽ.َالبر ظانيَفي

الػيسؽَصػػدراا َفاسػتقبمتهؼَثػػؾارًاَمظػارديؽ َكاسػػتقبمتهؼَطػبلبَعمػػؼ ََبشػػاءلقػدَفتحػػ َمرػرَال
اتَأصبح َمررَقبمةَالظبلبَاليسشييؽ َالػتيؽَييعدكفَأنفدهؼَلرشعَاليسؽَالجديد.َفسشتَالخسديش

اَكاإلسػكشدر ةَلؼَيجدكاَفيَعلَاإلمامةَإمكانيةَإلرضاءَطسؾحاتهؼَالعمسيػة.َفػامتؤلتَالقػاارةَكطشظػ
كحمػػؾافَكبشػػيَسػػؾ فَلأعػػدادَمتزايػػدةَمػػشهؼ.َكسػػاَكانػػ َمػػبلذَالسظػػارديؽَسػػؾاًءَمػػؽَقبػػلَالدػػمظاتَ

 ةَفػػيَالجشػػؾب َأكَمػػؽَقبػػلَسػػمظاتَاإلمػػاـَفػػيَالذػػساؿ.َكأخػػتتَمرػػرَترعػػىَالحركػػةَاالسػػتعساَر
مػػؽََمشػػابر َُيدػػسعَكسػػائلَإعبلمهػػاالؾطشيػػةَاليسشيػػةَكتسػػدااَلالػػدعؼَالسعشػػؾيَكالسػػادي.َكأصػػبح َ

َخبللهاَصؾتَالحركةَالؾطشيةَاليسشية.

 َمررَأفَتذػدَالسػؾاطؽَاليسشػيَإلػىَالقزػاياَالعربيػةَكقزػاياَالتحػررَفػيَالعػالؼ َاستظاعَك
كأفَتخمػػقَعبلقػػةَك دانيػػة َبػػيؽَالذػػعبَاليسشػػيَكالذػػعبَالسرػػري َفر ػػدةَمػػؽَنؾعهػػاَفػػيَتػػار خَ

َلعبػػ َمرػػرَدكرًاَرئيدػػيًاَفػػيالبمػػديؽ.َفقػػدَكػػافَالذػػعبَاليسشػػيَيعػػيش َإلػػىَ انػػبَاسؾمػػق َالتػػيَ
َمررَكاألمةَالعربيةَكمها.َكعبرتَاػتبَالعبلقػةَالؾ دانيػةَعػؽَنفدػهاَفػيََتعسيق كعيقَبها َاسـؾ

ة َعػاـَالدػؾر َ_َـ َكالؾحدةَالسرر ة1956أكثرَمؽَمشاسبة َكالعدكافَالثبلثيَعمىَمرر َعاـَ
فػػاةَعبدالشاصػػر َعػػاـَـ َكَك1967َـ َكالهز سػػةَالعربيػػة َعػػاـ1961 َعػػاـَنفرػػاؿـ َكااَل1958
َـ َ...إلخ.1970

ااؼَمػػعَنغػػاـَالثػػؾرةَالتفػػككػػافَالشغػػاـَاإلمػػاميَفػػيَشػػساؿَالػػيسؽَقػػدَحػػاكؿَأفَيسػػدَ دػػؾرَ
َلالتزػػييقَعمػػىَالشذػػاطَالدياسػػيَ السرػػر ة َاادفػػًاَمػػؽَكراءَذلػػػَإلػػىَالتػػأثيرَعمػػىَمرػػر َلتقػػـؾ
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َؾالػتبلحؼَبػيؽَثػؾرةَيؾليػَعػززكتَفذػم  لمتجسعاتَاليسشيةَفيَالقاارة.َإالَأفَمحاكالتػقَسػرعافَمػاَ
فيَمررَكبيؽَثؾارَاليسؽ.َككان َفخرَالسحاكالتَدخؾؿَالػيسؽَفػيَاتحػادَفيػدراليَمػعَالجسهؾر ػةَ
العربيةَالستحدة.َكقدَانتهػ َتمػػَالسحاكلػةَإلػىَنهايتهػاَالظبيعيػة َعشػدماَكذػفَاإلمػاـَأحسػدَعػؽَ

السرر ةَشعرًاَكنثرًا.َكذلػَعمػىََعمشًا َكاا ؼَالتجربةَالدياسيَمؾقفقَالحؿيقيَمؽَمررَكنغامها
َعؽَالجسهؾر ةَالعربيةَالستحدة.َسؾر اَانفراؿإثرَ

كخبلؿَالفتراتَالقرير َالتيَكافَاإلماـَيحاكؿَفيهاَكدبَكدَمرر َكانػ َمرػرَتبػادرَإلػىَ
إرساؿَالخبراءَالسدنييؽَكالعدكر يؽَكالسدرسيؽ َلسداعدةَاليسؽَكاألختَبيدبَعمىَطر ػقَالتحػدي .َ

مػػاـَيزػػيقَعمػػيهؼَمجػػاالتَعسمهػػؼ َإلػػىَدر ػػةَعجػػزكاَمعهػػاَعػػؽَتقػػديؼَخبػػراتهؼَكعمسهػػؼَككػػافَاإل
َ.الذكلَالسظمؾب َللميسؽ

كالتَمررَلئلسهاـَفيَتحدي َاليسؽَلالظرؽَالرسسيةَقدَلاءتَلالفذػل َفػإفَكإذاَكان َمحا
السػشاََتسثم َتمػَالسحاكالتَبرصػدَالسز ػدَمػؽقدَأعظ َثساراا.ََكَيرَالرسسيةلالظرؽَغَمحاكالتها
اليسشيػةَالسختمفػة.َكسػاََكالثقاؼيػةَكالعساليػةَاليسؽ َعؽَطر ػقَالسشغسػاتَالدياسػيةَبشاءالدراسيةَأل

لمؾ ػؾدََكالسقاكمػةتسثم َبرعايةَالؿيػاداتَالدياسػيةَاليسشيػةَالسعارضػةَلئلمامػةَفػيَشػساؿَالػيسؽ َ
ؾب َبهػػدؼَالبر ظػػانيَفػػيَ شؾبػػق.َكأخػػتتَمرػػرَتشدػػقَمػػعَالتشغيسػػاتَالدػػر ةَفػػيَالذػػساؿَكالجشػػ
ياسػية َعبػرَإحداثَت ييػرَشػاملَفػيَالػيسؽ.َكسػهم َلميسشيػيؽَأفَيؾصػمؾاَأصػؾاتهؼَكمػؾاقفهؼَالد

ةَكالسدػػسؾعة.َفػػأثسرَذلػػػَكعيػػًاَسياسػػيًاَمتعاعسػػًا َفػػيَأكسػػاطَالذػػعبَءأ هػػزةَإعبلمهػػاَالسقػػرَك
َاليسشي َالتيَأصبح َمررَمردرَإلهامق.

َ فتػرةَخرػبةَ)القػرفَالعذػر ؽ(َتاَالقػرَفاتَمؽَاياتَكمظمعَالدتيشيلقدَكان َفترةَالخسديش
اعػلَالعزػؾي َبػيؽَمرػرَالثػؾرةَكبػيؽَالػيسؽ َالستظمػعَإلػىَالثػؾرةَكالت ييػر.َالتفأك دتَنؾعػًاَمػؽَ

ككان َمرر َكايَتقدـَدعسهاَغيرَالسحدكدَلمحركةَالؾطشيةَاليسشية َتدافعَبتلػَعػؽَثؾرتهػاَفػيَ
َ.ذاتهؼَك قَاألعداء

َكقزاياَاليسؽ َأثسرَثؾرةَكأخيرًاَأثسرَدعؼَمررَلمحركةَ الؾطشيةَاليسشيةَكالتحامهاَمعَاسـؾ
ـ َالتيَفجرااَشبابَتشغيؼَالزباطَاألحرارَفيَالجػيشَاليسشػي َلعػدَأفَأكػدت1962َسبتسبر26ََ

ادااَالكامػػلَلػػدعسهؼ.َكأحيظػػ َالثػػؾرةَاليسشيػػة َمشػػتَأيامهػػاَاألكلػػى َلأعػػداءَالثػػؾرةَاسػػتعدمرػػرَ
ؾق َمػؽَالذػساؿَكمػؽَالجشػؾب.َال ربي.َكطََُاالستعسارةَالعربيةََكالسرر ةَأنفدهؼ:َاألنغسةَالسمكي

ًَاَلهاَكدحرًاَألعدائها َكفيَاز ستهاَانتكاسًاَلها.َانتراَرثؾرةَاليسؽََانتراركرأتَمررَفيَ
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ًاَمػػؽَاػػتاَالػػرال َالسرػػيريَبػػيؽَثػػؾرتيَالبمػػديؽ َدفعػػ َمرػػرَلإمكانياتهػػاَالبذػػر ةَانظبلقػػَك
ستزجَالدـَاليسشيَلالدـَالسرري َعمػىَقسػؼَالجبػاؿَكسػفؾحهاَكفػيَكالساديةَإلىَالداحةَاليسشية َلي

ؤلختَبيدَاليسشيػيؽَسهؾؿَاليسؽَككديانق َفيَمعركةَالسريرَالؾاحد.َكساَحذدتَخبرتهاَكمعارفهاَل
مؽَعػالؼَالقػركفَالؾسػظىَإلػىَالعػالؼَالحػدي .َفأسػهس َإسػهامًاَأساسػيًاَفػيَبشػاءََ ؿَبهؼنتقاكااَل

السدنيػػةَكالعدػػكر ة َككضػػعَـياكمهػػاََببشػػاءَأ هػػزةَالدكلػػة َابتػػداءًَالػػيسؽ َنػػؾاةَالدكلػػةَالحديثػػةَفػػيَ
البشػؾؾَكمختمػفَالسؤسدػاتََببشػاءَالسػدارسَكالسدتذػؽياتَكإنذػاءَانتهػاءكأنغستهاَكتجهيزاتهػا ََك

َ.الخدمية

عػؾدَالثػؾرةَكنغامهػاَالجسهػؾري َكأصػبح َقػادرةََالػدعؼَالسرػريَلمػيسؽ َحتػىَقػؾَيَاستسرَك
ـ 1967َ َالقؾاتَالسرر ةَمؽَاليسؽ َعمىَإثرَاز سةَعػاـَاندحبا.َكلساَعمىَالدفاعَعؽَنفده

السػػدني.َكتسثػػلَاػػتاَالػػدعؼ َلرػػؾرةَرئيدػػية َلػػالخبراءَكالسدرسػػيؽ.ََكاصػػم َمرػػرَتقػػديؼَدعسهػػا
القػؾاتَالسرػػر ة ََاندػحاب َالثػؾرةَاليسشيػةَأفَترػػسدَفػيَحرػارَصػشعاء َالػػتيَأعقػبَاسػتظاعَك

مقدمػػػةَاػػػتبَالقػػػؾىَكحػػػداتهاَالسقاتمػػػة َالتػػػيَتمقػػػ َتػػػدر باتهاَمعتسػػػدةَعمػػػىَقؾااػػػاَالتاتيػػػة َكفػػػيَ
َفيَانزاجَكعيهاَلسرالحها.َ َك ساايراا َالتيَأسهس َمررَإسهامًاَكبيراًَالعدكر ةَفيَمرر

كلؼَيقتررَدعؼَمررَلميسؽَعمىَالدعؼَالسقدـَلمشغاـَالجسهؾريَفيَالذساؿ َبلَتعدىَذلػَ
الجشػؾب َضػدَالسدػتعسر ؽَالبر ظػانييؽ َكإلػىَرعايتهػا َإلىَاإلسهاـَفيَتفجيرَالثؾرةَالسدمحةَفيَ

تدر بًاَكتدميحًاَكتسؾ بًلَكخبرة.َكلؼَتشدػحبَالقػؾاتَالسرػر ةَمػؽَشػساؿَالػيسؽ َحتػىَكانػ َالثػؾرةَ
القػؾاتَالسرػر ةَمػؽََاندػحابكتػزامؽََي.االسػتعساَرفيَكضعَنهايةَلمؾ ؾدََفيَالجشؾبَقدَنجح 

َبق.فيَ شَؾَستقبلؿشساؿَاليسؽَمعَتحقيقَاال

َ:خاتسة
السرػر ةَمشػتََ_الدػر ع َألاػؼَمعػالؼَالعبلقػاتَاليسشيػةََستعراضاكتاَيتبيؽَلشاَمؽَخبلؿَاال

عبرَالتار خ.َفؾا ػقَالبمػدافَنفػسَاألعػداءَكترػدياَلػشفسَاألخظػارََارتب القدـ َأفَمريرَالبمديؽَ
نػاَاعتباَرفػيَاَكدافعاَعؽَنفسَالسرالا.َكمثلَاتاَالترال َالسريريَالَيسكػؽَفهسػق َإالَإذاَكضػعش

السؾقعَالج رافيَلمبمديؽ.َفقدَـيأَالسؾقعَالج رافيَلميسؽَأفَتكؾفَالبؾالةَالجشؾبيةَلمبحػرَاألحسػر َ
َفهيَبؾالةَالبحرَاألحسرَالذسالية فيَحيؽَتظلَمؾانئهاَالجشؾبيةَعمىَالسحي َالهشدي.َأماَمررَ

السسػرَالسػائيَالسهػؼَبيشهسػاََ َمػعكاكتاَشػكلَالبمػدافكتظلَمؾانئهاَعمىَالبحرَاألبيضَالستؾس .َ
)البحػػرَاألحسػػر( َأاػػؼَطر ػػقَاترػػاؿَبػػيؽَالذػػرؽَكال ػػرب.َكقػػدَـيػػأَلهسػػاَاػػتاَالسؾقػػعَأفَيشعسػػاَ

كساَسببَلهساََ.لالؾساطةَالتجار ةَبيؽَأسؾاؽَالذرؽَكأسؾاؽَال ربَشت اؿالشا ؼَعؽَاالَ لالثراء
 َلفعػلَفخػرالظر قَإلػىَطر ػقََكمساَتحؾل َالتجارةَعؽَاتاَ سياسيةاتَاضظرالةََكياقترادأزماتَ
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ر خَالقػديؼ َمظسعػًاَألاػؼَامبراطػؾر تيؽَعػالسيتيؽَفػيَالتػاَكبدػببَمؾقعهسػاَكانػاَمعػاًَقؾىَخار ية.َ
ََ ةَال ربيةَفيَالعررَالحدي .االستعساَرمظسعًاَلمقؾىََمعاًََأصبحاالفرسَكالركماف ََك
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َببلدَالعربية َتؾاصلَعبرَالتار خالريؽَكال
126َسؾذ اًَناليسؽَ

َ

َ.كؼَلالخيرأسعدَهللاَمداءَ الحاضركفَ سيعًا ََاإلخؾةخَرئيسَالجمدة َاأل

َالظؾ لَكالجمداتَالستتالية إنشيَأشعر بم َمشاَ سيعشػاََقدَلأفَاإلعياءَ َفيَنهايةَاتاَاليـؾ
مبم ػًا َقػػدَيجعػػلَاألذاػػافَعػػا زةَعػؽَمتالعػػةَاػػتبَالؾرقػػة.َكلكػػؽَمػاَسػػأقؾلقَاشػػاَكفيػػلَلػػأفَيشذػػ َ

َمؽَسبأَبشبػأَاألذاافَك حفزَعمىَم تالعةَماَسأقدمقَمؽَإيجازَشفؾيَلسزسؾنها.َفقدَ ئتكؼَاليـؾ
يقػػلَيقيشيػةَعػػؽَالشبػأ َالػػتيَحسمػقَاداػػدَسػميساف َعػػؽَممكػةَسػػبأَكعرشػهاَالعغػػيؼََيقػيؽ.َلعمػقَال

السمػػػََ فػػيَالقػػرفَالعاشػػرَقبػػلَالسػػيبلدَ كشػػعبهاَالقػػؾيَكأرضػػهاَالخرػػبة.َكاػػؾَنبػػأَرحمػػةَقػػاـَبهػػا
 َالتيَحكس َفيَالريؽَمؽَالقػرفَالحػاديَعذػرَإلػىَ(شؾ)نج( َمؽَأسرةَالريشيَالذابَ)مؾَكا

السباشرَبيؽَالريشييؽَكالعربَقدَسػبقَكػلََاالتراؿبلَالسيبلد.َكايَرحمةَتؤكدَأفَالقرفَالثانيَق
العربيػػةَقػػدَبػػدأتَفيهػػا.َكقػػدَتزامشػػ َاػػتبَََ_التحديػػداتَالزمشيػػة َالتػػيَيقػػاؿَأفَالعبلقػػةَالرػػيشيةَ

هداد َكشابهتهاَفيَمدتؾىَالداذة َالتيَاعترتَكميهسػا َالهداػدَكالسمػػ َمػؽَالرحمةَمعَرحمةَال
فخامةَلبلطَالسمكةَالدػبئيةَ)بمؿػيس(َكغشػىَالػيسؽَفػيَذلػػَالحػيؽَكرقػيَحزػارتق.َكلكػؽَدعػؾنيَ

الرػيشية َمتخػتًاَمػؽََ_يدساَلقَالؾقػ  َتػار خَالعبلقػاتَالعربيػةََأكاًلَأعرضَفيَعجالة َلقدرَما
َأفَألد  َفيَثشاياَالعرض َالشبأَالتيَ ئتكؼَلق.ََ َعمىمثاالًَاليسؽَ

كسيتزاَمؽَخبلؿَماَسأعرضقَأفَالظالعَال البَلتمػَالعبلقاتَاؾَالظالعَالتجػاري.َكلكػؽَ
تتزسؽَعشاصػرَحزػار ة.َفالدػمعةَليدػ َمجػردَمؾضػؾعَلتمبيػةَحا ػةَلػدىََمؽَقاؿَإفَالتجارةَال

كدعَفيهػاَمػؽَمعػارؼَكمهػارات َكمػؽَمػاَأَُالسدتهمػ َبلَإنهاَتحسلَمزاميؽَحزار ة َتتسثلَفيَ
فهؼَلحا اتَكميؾؿَالسدتهمػَكذكققَكلسفاـيسقَالجسالية َالتيَيجددااَالرانعَفيَشػكلَالدػمعةَ
كلؾنهاَالجاذبيؽ.َككلَاتبَعشاصرَتعكسَثقافةَالرانعَكحزارةَبمدَالسشذأ َكمػؽَشػأنهاَأفَتػؤثرَ

ضػػافةَإلػػىَذلػػػَفػػإفَالعبلقػػاتَالتجار ػػة َلسػػاَد.َإكتتػػأثرَبثقافػػةَالسدػػتهمػَكبحزػػارةَالبمػػدَالسدػػتؾرَ 
                                                 

 َإلػػىَالػػدكرةَالخامدػػةَلشػػدكةَ)العبلقػػاتَالعربيػػةَ_َالرػػيشيةَكالحػػؾارَبػػيؽَالحزػػارتيؽ َالعربيػػةََُقػدم َاػػتبَالؾرقػػة126َ
كالريشية( َالتيَنغسهاَمشتدىَالتعاكفَالعربيَ_َالريشي َفيَمقاطعػةَشػيشجيانجَالرػيشية َذاتَالحكػؼَالػتاتي َ

َـ.2013ََََيؾنيؾ28ََك27َيؾميَ
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تفرضقَمؽَتؾاصلَلذري َتؤديَإلىَتأثرَالبذرَلعزهؼَلالبعضَاآلخػر َعػاداتَكتقاليػدًاَكأسػاليبَ
َحياةَكثقافةَكمعتقداتَكترؾراتَعؽَالعالؼَالتيَيعيذؾفَؼيق.َ

كفَفإلىَالؾرقة َالتيَفملَأفَأتسكؽَمؽَإيجازاػا َفػيَالؾقػ َالزػيقَالسخرػصَلعرضػها َد
 إخبلؿَلسحتؾااا.

َمقدمة:
السؾقعَالستؾس َلمؾطؽَالعربي َبيؽَالعالؼَالقديؼ َالستسثلَببمدافَالذػرؽَكحزػاراتق َكبػيؽََ

 َ عمقَمذدكدًاَإلىَكبلَالظػرفيؽ َكسػهلَلػقَأفَيكػؾفَصػمةَكصػلَال ربَالستسثلَلالبمدافَاألكربية
بَفػيَالتػار خَالقػديؼَكالؾسػي َتجار ةَكحزار ةَبيؽَ زئيَالعالؼ َالذرؽَكال رب.َفقدَنهػضَالعػَر

لسهسػػةَالؾسػػاطةَالتجار ػػةَكنقػػلَمشتجػػاتَالذػػرؽَإلػػىَال ػػربَاألكربػػي.َكعشػػدماَازداػػرتَالحزػػارةَ
اإلسبلميةَتزسش َفيَبشيتهاَأاػؼَمكؾنػاتَالحزػاراتَالذػرؾيةَكأكصػمتها َكجػزءَمػؽَندػيجهاَإلػىَ

َال رب.َ

َكالتكشؾل ؾ يػاَكالرػشاعةَكالتجػارةَككسػائلَكمعَنذؾءَالحزارةَاألكربيةَالحديثةَكتقػدـَالعمػـؾ
 ةَاألكربيةَإلىَلقاعَكاسػعةَمػؽَالعػالؼ َدخػلَالػؾطؽَالعربػيَضػسؽَاالستعساَرادَالحركةَامتدالشقلََك

ًاَكثيقػػًاَلػػال رب َكأضػػحىَارتباطػػًاَكثقاؼيػػًا.َكأصػػباَمرتبظػػًاَياقترػػاددائػػرةَالشفػػؾذَال ربػػي َسياسػػيًاََك
َا َعبلقاتقَلالذرؽ َرغؼَأنقَ زءَمشق.مريربَمراؾنًاَلالسرالاَكاألطساعَال ربية.َكَك

أدتَقؾةَال رب َمعَضعفَالذرؽ َإلػىَأفَتػرتب َبمػدافَكثيػرة َشػرؾيةَكغربيػة َكمشهػاََلقدَ
كفػػيََاالقترػػادال ربػػي َكترػػباَتالعػػةَلػػق َتبعيػػةَمظمقػػة َفػػيََاالقترػػادالػػؾطؽَالعربػػي َلعجمػػةَ

ل ربَكطرائقَالحياةَؼيقَعمىَالعػالؼَسس َؾيؼَاالدياسيةَكفيَالتعميؼَكفيَالثقافةَكفيَاإلعبلـ.َكعَُ
َكمق.َ

كفػػيَاػػتاَالخزػػؼَندػػيشاَركالظشػػاَالس رقػػةَفػػيَالقػػدـَمػػعَبمػػدافَالذػػرؽَكحزػػاراتقَالعر قػػة َ
كنديشاَأفَمرالحشاَكمريرناَمرتب َلسرالحقَكبسرائرَشػعؾبق.َكلكػؽَتسػاديَال ػربَفػيَأطساعػقَ

تَإلػىَركالظشػاَالحزػار ةَكمرػالحشاَالتفكاست بللق َيدتؾ بَإعادةَالشغرَفيَمجسلَعبلقاتشا َكااَل
َحركػػةَ السذػػتركة َمػػعَالذػػرؽَلرػػؾرةَعامػػة َكمػػعَالرػػيؽَلرػػؾرةَخاصػػة َالتػػيَتترػػدرَاليػػـؾ

َكالتكشؾلؾ يا.َاالقترادالشهؾضَالذرؾية َفيَ َكالعمـؾ

ًاَمساَتقدـ َنحاكؿَاشاَأفَنعؾدَإلىَالتار خ َلشبلمسَلعضَ ػتكرَالعبلقػاتَالستيشػة َانظبلقَك
ؽَلالريؽَفيَأزمافَم رقةَفيَالقػدـ.َثػؼَندػتعرضَلإيجػازَشػديد َأك ػقَالعبلقػاتَالتيَربظ َاليس
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يسثػػلََالحديثػػة َالتػػيَتػػزدادَمتانػػةَكػػلَيػػـؾ َمؤكػػديؽَأفَالعػػؾدةَإلػػىَاألصػػؾؿ َفػػيَاػػتاَالدػػياؽ َال
مؾقفػًاَر عيػػًا َبػػلَيسثػػلَمحاكلػػةَالسػػتعادةَالػػتاتَكالتعػػرؼَعمػػىَمخػػزكفَالساضػػيَكتظػػؾ رَعشاصػػرَ

معػًاَبثقػةَكاقتػدارََنظػبلؽخػدـَالحيػاةَالسعاصػرةَك سكششػاَمػؽَمؾا هػةَالحاضػرَكااَلالقؾةَؼيػق َلسػاَي
َنحؾَالسدتقبل.

َاليسشيَفيَالتار خَالقديؼَكالؾسي َكالحدي :َ_التؾاصلَالريشيَ
تر ػػعَعبلقػػاتَالرػػيشييؽَلػػاليسشييؽَإلػػىَأزمشػػةَسػػحيقة َتذػػيرَالكتالػػاتَالتار خيػػةَإلػػىَأفَ

اليسشيػػيؽَلالتجػػارَالرػػيشييؽَفػػيَالسػػؾانعَالهشديػػة.َحيػػ َكػػافََ َمػػؽَاترػػاؿَالتجػػارانظمقػػبػػداياتهاَ
 َعؽَطر ػقَكافَاليسشيؾفَيحسمؾفَإليهاَسمعهؼالريشيؾفَيحسمؾفَسمعهؼَلحرًاَإلىَتمػَالسؾانع ََك

 َفيبيعؾفَلتجارَالريؽَكالهشدَالبخؾرَكالعظؾرَكالمباف َك ر عؾفَلدػفشهؼَإلػىَالػيسؽ َأيزاًََالبحر
 َعمىَرأسهاَالحر رَالريشيَالذهير َالػتيَعػرؼَالرػيشيؾفَصػشاعتقَمحسمةَلسؾادَصيشيةَكاشدية

كبرعؾاَفيها َمشتَثبلثةَفالؼَعاـَقبلَميبلدَالديدَالسديا.َك ؾاصلَاليسشيؾف َعبػرَبمػداؼَالػيسؽ َ
َنقلَسمعَالذرؽ َبرًاَكبحرًا َإلىَلبلدَالذاـَكمرر َكمشهساَتجدَتمػَالدمعَطر قهاَإلىَأكربا.َ

معبػػرًا127ََ(طر ػػقَالحر ػػر)َلعػػدَبَعػػرؼَؼيسػػاَقبػػلَالسػػيبلدَأصػػباَمػػاكمشػػتَالقػػرفَالخػػامسَ
تجار ػػًا َاػػؾَاألشػػهرَبػػيؽَالسعػػابرَالتجار ػػةَفػػيَالعػػالؼَالقػػديؼ َلػػؼَتشقػػلَعبػػربَالدػػمعَالتجار ػػةَمػػؽَ

اعػلَالحزػاريَبػيؽَالتفالريؽَكإليهاَفحدب َبلَنقم َأيزػًاَالثقافػاتَكاألديػاف َكفتحػ َإمكانيػاتَ
يسػػرَبهػػا َكمشهػػاَالبمػػدافَالتػػيَكػػافََ لظر ػػقَفػػيَثػػراءَكازداػػارَالبمػػدافشػػعؾبَكثيػػرة.َكأسػػهؼَذلػػػَا

شػػػر انًاَحيؾ ػػػًا َربػػػ َالػػػببلدَالعربيػػػةَلالرػػػيؽ.َككػػػافَيسػػػرَمػػػؽَالرػػػيؽ َعبػػػرَالعربيػػػة.َكشػػػكلَ
إلػػػػػػػىَالبحػػػػػػػرَالستؾسػػػػػػػ َ كبػػػػػػػبلدَالذػػػػػػػاـ بػػػػػػػيؽَالشهػػػػػػػر ؽَبػػػػػػػبلدَمػػػػػػػاَكَكخراسػػػػػػػاف تركدػػػػػػػتاف

الظر قَالبحري َالتيَكافَيرب َالريؽَلسػؾانعَالخمػيجََاتاَإضافةَإلىَ.ياأفر ؿ كشساؿ مرر كإلى
َالجز رةَالعربيةَكشرقها َلساَفيهاَالسؾانعَاليسشية.َشبقَالعربيَك شؾب

كبعػػدَعهػػؾرَاإلسػػبلـَكنذػػؾءَالدكلػػةَالعربيػػةَاإلسػػبلمية َالستراميػػةَاألطػػراؼ َكاعتشػػاؽَلعػػضَ
يؽَلالعرب.َإذَأضحىَالعربَ يرانًاَلمرػيشييؽ.َكأدتَالريشييؽَالديؽَاإلسبلمي َتظؾرتَعبلقةَالر

الرػيشيؾفَمػؽََاسػتفادالعبلقاتَالؾديػةَبػيؽَالرػيشييؽَكالعػربَإلػىَازداػارَالتجػارةَبػيؽَالذػعبيؽ.ََك
حالػػةَاألمػػؽَالتػػيَشػػهدتهاَالظػػرؽَالتجار ػػةَفػػيَعػػلَالدكلػػةَاإلسػػبلمية َكاخػػتكاَيشقمػػؾفَلزػػائعهؼَ

بيػػةَفػػيَالخمػػيجَكسػػؾاحلَعسػػافَكالػػيسؽَكالبحػػرَاألحسػػر.َلأنفدػػهؼ َعبػػرَالبحػػر َإلػػىَالسػػؾانعَالعَر
                                                 

 َفػػيَالقػػرفF. von Richthofenَ َفػػؾفَر ذػتهؾفؽَفرديشانػد كضػعَاػػتبَالتدػسيةَعػػالؼَالج راؼيػاَاأللسػػاني127َ
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كبالسقابلَسهمؾاَلمتجػارَالعػربَالؾصػؾؿَإلػىَالرػيؽَكاإلقامػةَفيهػاَكأصػبح َالدػفؽَالعربيػةَترػلَ
َالريشي.ََ(كانتؾَف)مباشرةَإلىَميشاءَ

اـَالرػػيشييؽَلالبمػػدافَالسظمػػةَعمػػىَالسحػػي َالهشػػدي َااتسػػكفػػيَالتػػار خَالحػػدي َتزػػاعفَ
ؽَالسجاؿَالحيؾيَلمريؽ َفيَكق َبم  َؼيػقَالرػيؽَمدػتؾىَمػؽَالقػؾةَمكشهػاَمػؽَكااَضساعتبَرَك

 َالتػيَحكسػ َفػيَالرػيؽَمػؽَ(مػشج)فرضَنفؾذااَعمػىَتمػػَالبمػداف َكذلػػَفػيَعهػدَإمبراطؾر ػةَ
َالقرفَالرالعَعذرَكحتىَالقرفَالدالعَعذرَالسيبلدي.َ

فػيَالثمػ َاألكؿَمػؽَالقػرفَكلعلَالحسبلتَالبحر ةَالريشية َالتيَك ههاَإمبراطػؾرَالرػيؽ َ
فػػيَذلػػػََالخػػامسَعذػػرَالسػػيبلدي َتمقػػيَضػػؾءًاَعمػػىَمػػدىَقػػؾةَالدكلػػةَالرػػيشيةَكاتدػػاعَنفؾذاػػا

هػزتَ ََُ( تيَسؾاف)مبراطؾرَكمؽَلعدبَاإلَ(لؾَيشج)َزت َلأمرَمؽَإمبراطؾرَالريؽه.َفقدَ َُالحيؽ
سػؾاحلَ شػؾبَفسػيا َمئاتَالدفؽ َكعمىَعهرااَسمعَمختمفةَكفالؼَالجشؾدَكالتجػار َلتظػؾؼَفػيَ

كتشػزؿَفػيَمػؾانعَالػدكؿ ََ ػرةَالعربيػةَكغربهػاَكشػرؽَأفر ؿيػا الجَزَشبقَإلىَالخميجَالعربيَك شؾب
الؾاقعةَفيَتمػَالسشاطق َكتتبادؿَالهداياَمعَحكامهاَكتبيعَكتذػتريَمختمػفَالدػمع َكتعػززَمكانػةَ

َاإلمبراطؾر ةَالريشيةَكنفؾذاا.َ

أكثػرَمػؽَمػرة َالدكلػةَالرسػؾليةَفػيََالحسمػةَؽَتمػػالتيَزارتهاَلعػضَسػفَ كمؽَضسؽَالدكؿ
اعيلَالرسػػؾلي َالػػتيَبم ػػقَنبػػأَكصػػؾؿَالدػػفؽَاسػػسالػػيسؽ َفػػيَعهػػدَالسمػػػََالشاصػػر َأحسػػدَبػػؽَ

يشػاديَفػيََسيشاءَلمترحيػبَبهػا َكأمػرَمشاديػاًَالريشيةَإلىَميشاءَعدف َفأمرَاألعيافَلالتؾ قَإلىَال
ايزةَمػعَالبعثػةَالرػيشية َإالَلسػؽَلديػقَلزػائعَثسيشػةَدساَلعسميةَالبيعَكالسقاألسؾاؽ َلأنقَلؽَيَُ
َكحيؾاناتَنادرة.َ

كقػػدَتؾ ػػقَقائػػدَتمػػػَالدػػفؽَكبعػػضَمرافؿيػػقَمػػؽَعػػدفَإلػػىَمديشػػةَتعػػز َعاصػػسةَالدكلػػةَ
َتمػػَ.َكضػس مبراطؾرَالريشيالسرسمةَإليقَمؽَاإلَ هداياالالرسؾلية َلز ارةَالسمػَالرسؾليَكتقديؼَ

كانػػيَالرػػيؽَكاألكزَكالثيػػابَالسظػػرزةَكالفػػرشَكالعػػؾدَالفػػاخر.َكردَالهػػدايا َؼيسػػاَضػػس  َالتحػػفَكأ
عمػػىَاػػداياَإمبراطػػؾرَالرػػيؽَبهػػداياَؾيسػػة َمشهػػا:َحػػزاميؽَمػػؽَالػػتاب َمظعسػػيؽََالرسػػؾليَالسمػػػ

كبعػضَالسهػاَكحسػرَالػؾحشََ لاألحجارَالكر سة َكقمشدؾةَذابية َمظعسةَلالمؤلؤَكاألحجارَالكر سة
َكاألسؾدَكالفهؾدَكالزرافات.َ

كحسػػػلَالتجػػػارَالرػػػيشيؾفَمػػػؽَالػػػيسؽَإلػػػىَمػػػراكبهؼَالجػػػؾاارَكالمؤلػػػؤَكاليػػػاقؾتَكالسر ػػػافََ
َكالكهرمافَكاألسؾدَكالفهؾدَكالزرافاتَكحسرَالؾحشَكالشعاـَكالحساـَاألبيض.َككان َلعضَتمػ
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ََ.128الحيؾاناتَمحمية َكبعزهاَمدتؾردَمؽَبمدافَأفر ؿية

لشفػػؾذَالرػػيؽَفػػيَالسحػػي َالهشػػديَكالبحػػرََلقػػدَكانػػ َتمػػػَالتحركػػاتَالرػػيشيةَلسثالػػةَتعز ػػز
لقؾتهػػػاَالتجار ػػػةَكالدياسػػػيةَكالعدػػػكر ة َقبػػػلَأفَتتحػػػرؾَالقػػػؾىََاًَالعربػػػيَكشػػػرؽَأفر ؿيػػػاَكتأكيػػػد

( َالتػػيَالكذػػؾؼَالج راؼيػػة)َعػػرؼَبَمػػؽَأكاخػػرَالقػػرفَالخػػامسَعذػػر َفػػيَمػػاَابتػػداءًَاألكربيػػة َ
َلرػػالا َإلػػىَالهشػػدَك شػػؾبَشػػرؽَفسػػيا تيؽ َكشػػرقًا َعبػػرَرأسَالر ػػاءَاتَغربػػًاَإلػػىَاألمػػر كامتػػد

يَال ربػي َالػتيَلدػ َسػمظانقَعمػىَلقػاعَكثيػرةَفػيَالعػالؼ َلسػاَفػيَذلػػَاالستعساَرمسهدةَلمتؾسعَ
يَكطػيافَاالستعساَرعمىَالريؽَنفدها.َكبتاَبدأَعررَ ديدَفيَالتار خ َاؾَعررَـيسشةَال ربَ

ىَالعالؼَكمق َلساَؼيقَبمدافَالحزاراتَةَكالدياسيةَكحزارتقَالساديةَعمياالقترادقؾتقَالعدكر ةََك
الذػػرؾية َكمشهػػاَالحزػػارتاف َالرػػيشيةَكالعربيػػة.َكلتبػػدأَبػػتلػَعبلقػػاتَمػػؽَنػػؾعَ ديػػد َبػػيؽَالعػػربَ
كالرػػيشييؽ َأساسػػهاَالشزػػاؿَالسذػػترؾَضػػدَـيسشػػةَال ػػربَكاسػػت بللق َالػػتيَفػػاؽ َفػػيَلذػػاعتقَ

َكالهيسشة.ََاالست بلؿؼَعرفتقَالبذر ةَفيَتار خهاَالظؾ ل َمؽَصشَؾَكاتداعق َكلَما

عرضهاَالسؤرخؾف.َكلكؽَأالَيسكػؽَالعربية َكساََ_كان َتمػَصؾرةَمؾ زةَلمعبلقاتَالريشيةَ
َ_الدياسػػػيةََ_أفَيكػػػؾفَاترػػػاؿَالرػػػيشييؽَالسباشػػػرَلػػػاليسؽَقػػػدَحػػػدثَقبػػػلَحسبلتهػػػؼَالتجار ػػػةَ

بػلَنذػؾءَالدكلػةَفيَالثم َاألكؿَمؽَالقرفَالخامسَعذػرَالسػيبلدي َكقَالتيَقامؾاَبهاَالعدكر ة 
العربيةَاإلسبلمية َفيَالقرفَالدالعَالسيبلدي َكقبلَعهؾرَطر قَالحر ر َفيَالقرفَالخامسَقبػلَ
السيبلد َبلَكحتىَقبلَالتقاءَالتجارَاليسشييؽَلالتجارَالريشييؽَفيَالسؾانعَال ربيةَلمهشد؟َإلىَاػتاَ

كالسكرسَلدراسةَرحمػةَإلػىََـ 1904ذابَلاح َألسانيَ)فؾفَأ.َفؾركق( َفيَلحثقَالسشذؾرَعاـَ
كانػػج( َأحػػدََلػػبلدَ)السمكػػةَاألـ َممكػػةَسػػبأ( َقػػاـَبهػػا َفػػيَالقػػرفَالعاشػػرَقبػػلَالسػػيبلد َالسمػػػَ)مػػؾ

حكسهػاَفػيَالرػيؽَمػؽَالقػرفَالحػاديَعذػرَكحتػىََاستسرممؾؾَإمبراطؾر ةَ)شؾ(َالريشية َالتيَ
يشيَالقػديؼ.َكاػتاَاػؾَالشبػأ َالقرفَالثانيَقبلَالسيبلد َككافَعررااَمؽَأزاىَعرؾرَالتػار خَالرػ

َالتيَكعدتكؼَلق.َ

ؾفَعشهػػاَعمػىَقرػػبَالسػػادةَالتار خيػةَلمرحمػػةَمسػاَدكنػػقَالرػيشيَاأللسػانيَفقػدَ سػعَالباحػػ 
فػػيَمشاقذػػاتقَلؾقائعهػػاَكتفاصػػيمها َلالعديػػدَمػػؽَالسرا ػػعَالتار خيػػةَالرػػيشيةََ َكاسػػتعاف الخيػػزرات
َالقديسة.

َ
                                                 

كمػػاَلعػػداا.َدارَ امعػػةَعػػدف59َََأنغػػر:َمحيػػرز َعبػػدَهللا َرحػػبلتَالرػػيشييؽَالكبػػرىَإلػػىَالبحػػرَالعربػػي َص128ََ
 ـ.2000لمظباعةَكالشذر َ
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َََََ:129رحمةَالسمػَ)مؾَكانج(َإلىَاليسؽ
لظرافةَالرحمةَكلساَتمؿيقَمؽَضؾءَعمىَالبداياتَاألكلىَالتراؿَالريشييؽَلالعربَاليسشيػيؽ َ
مػػعَمػػاَأطمقتػػقَفػػيَالخيػػاؿَالذػػعبيَالرػػيشيَمػػؽَصػػؾرَتبمػػ َحػػدَاألسػػاطير َعػػؽَالػػيسؽَكممكتهػػاَ
الذهيرةَبمؿػيس َك ػدتَنفدػيَمػدفؾعًاَإلػىَتر سػةَالػشصَمػؽَالم ػةَاأللسانيػةَإلػىَالم ػةَالعربيػة.َ

ـ ََلعشؾافَ)رحمةَالسمػػَالرػيشيَمػؾَكانػج2002َعاـَََ َفيبشذرَالتر سةَفيَكتيبَص يركقس َ
ـ َفيَكتابَكبيرَالحجؼ َلعشؾاف2011َعاـَفيَإلىَلبلدَالسمكةَاألـ َممكةَسبأ(.َثؼَأعدتَنذرااَ

الةَاأل انب( َضؼَمػا الػيسؽ َمػؽََعػضَالرحالػةَاأل انػب َالػتيؽَزاركاكتبػقَلَ)اليسؽَفيَعيؾفَالرحَّ
ةَياالقترػادفَمستػعَكدقيػقَلؾقػائعَرحبلتهػؼ َكسػمظؾاَالزػؾءَعمػىَحيػاةَاليسشيػيؽَالدياسػيةََككص
َة َكساَشاادكااَأثشاءَتجؾالهؼَفيَمشاطقَاليسؽَالسختمفة.َياال تساعَك

َ كقدَعسدتَإلىَكضعَالرحمةَالريشيةَفيَمظمػعَمؾضػؾعاتَالكتػاب َكذلػػَلدػببيؽ:َأكلهسػا
اتَإلػػىَركالظشػػاَالزػػاربةَ ػػتكرااَفػػيَعسػػقَلتفػػيَألاسيػػةَااَلإدراكػػَ قػػدـَالػػشصَكطرافتػػق.َكثانيهسػػا

التار خَالبعيد َمعَالذرؽ َكالسيساَمعَالريؽ.َفقدَنذأتَفيَتمػَاألزمػافَالبعيػدة َالتػيَلػؼَنكػؽَ
َ)ال ػػرب( َنذػػأتَبػػيؽَالرػػيشييؽَكبػػيؽَالعػػربَلذػػكلَعػػاـ َ قػػدَسػػسعشاَفيهػػاَشػػيئًاَعسػػاَيدػػسىَاليػػـؾ

ؿَؼيقَمؽَبمػدَإلػىَنتقاجار ةَكثقاؼيةَنذظة َفيَزمؽَكافَااَلكاليسشييؽَمشهؼَلذكلَخاص َركال َت
يسكػؽَتخيمهػاَفػيَعرػرناََفخر َبلَكمؽَمشظقةَإلىَأخرى َفيَالبمدَالؾاحد َيذكلَمذقةَلال ة َال

َم َالرحمةَلالسقدمةَالتالية:استهمالحاضر َعررَالظائراتَكالقظاراتَكالديارات.َكقدَ

بشيَحزارتهاَكتسدنها َعمىَقؾاعػدَحزػارةَالعػربَ"َنهز َأكرباَنهزتهاَالحديثة َكأختتَت
كإنجازاتهؼَالعمسية َكأخػتَالعػربَيترا عػؾفَإلػىَكهػؾؼَالتخمػف َشػيئًاَفذػيئًا َحتػىَندػؾاَماضػيهؼَ
السجيػػدَكتقظعػػ َالرػػمة َبيػػشهؼَكبػػيؽَكػػلَإنجػػازاتهؼَكمدػػااساتهؼ َالسػػؤثرةَفػػيَمدػػيرةَالحزػػارةَ

فؽَمؽَالفشؾف َالتيَكػانؾاَقػدَبرعػؾاَكَأبػدعؾاََكلَعمؼ َ ااميؽَلكلَعؽالبذر ة َفأصبحؾاَغرباءَ
فيهاَكتتمستَالعالؼَعمىَأيديهؼ.َكغدكاَيشغركفَإلػىَالتقػدـَاألكربػيَبػتاؾؿَكانػدااش َكَلإحدػاسَ

َيَلالدكنيةَكالعجز.ض َمرَ 

تَاألنغػػارَإلػػىَأكربػػا َكأصػػباَ لػػاألكربييؽَكالتذػػبقَبهػػؼ َكلػػؾََاالقتػػداءمشػػتَذلػػػَالحػػيؽَانذػػد 
عاةَلمتسيػزَكالتبػااي.َكالنقظػاعَصػمتشاَلسخزكنشػاَالحزػاري َالػتيَامتز ػ َؼيػقَتذبهًاَمغهر ًا َمد

َالتػػيَشػػكم َمثمثػػًاَمترالظػػاًََمختمػػفَحزػػاراتَالذػػرؽَكال ػػرب َعػػداَعػػؽَحزػػاراتَالعػػربَالقػػدماء 
مرػػر َ همشػػاَركالظشػػاَالستيشػػةََ َإلػػىببلدَالذػػاـ َؼػػأرضَالرافػػديؽإلػػىَالػػيسؽََ َامتػػدَمػػؽكمتفػػاعبلًَ

                                                 
 .2011.َصشعاء 63َ_13ََأنغرَكتابشا:َاليسؽَفيَعيؾفَالرحالةَاأل انب َص129ََ
 



011 

 

اَأفَأكربػػاَكحزػػارتهاَاػػيَالبػػدءَكاػػيَالسشتهػػى.َكلػػؼَنعػػدَنػػدرؾَأنشػػاَ ػػزءَمػػؽَلالذػػرؽ َكخيػػلَإليشػػ
َكتخمفق َكأفَكشائجشاَمعق َايَاألقؾىَكاألسبقَكاأللقى.ََكتحزرباتقَكانكداراتق َانتراَرالذرؽ َل

حياتشاَالحديثةَلالعػالؼَال ربػي َسياسػةَكصػشاعةَكأسػؾاقًاََرتباطكنغرًاَلحالتشاَالعقميةَاتب َكاَل
أخػتناَنرصػدَكػلَشػػيءَيػدخلَضػسؽَاػتبَالعبلقػة َصػػ رَأكَكبػر.َككػافَمػؽَالظبيعػػيَأفََكتعميسػًا 

اتَالرحالػػػةَكالسدتكذػػػفيؽَال ػػػربييؽَألقظارنػػػاَالعربيػػػة َكاحػػػدةَمػػػؽَتمػػػػَاستكذػػػافتكػػػؾفَرحػػػبلتََك
تَ  َتربظشػاَلػقَتف َإلىَالذرؽ َالتيَنحػؽَ ػزءَمشػقامشا.َكلؼَندتظعَأفَنمااتساألشياء َالتيَشد 
احياؤاػا َكجػزءَمػؽَالس رقػةَفػيَالقػدـ َالتػيَيجػبََلػق َـ.َكلؼَنعدَنهتؼَلعبلقاتشاكشائجَأقؾىَكأقد
 َالتػيَيجػبَمعػقَالػتات َتجػابَ بػركتَال ػربَكطػيانػق َكالَلسرػالحشاَالسذػتركةحالةَالدفاعَعػؽَ

َ.َمعاًََتعز زاا َفيَمحاكلةَلحمحمةَؾبزةَالسرالاَال ربيةَالسسدكةَلخشاقشا

تيشَعػؽَتمػػَالتفيَكإلىَماَيربظشاَلػقَتار خػًاَكمرػيرًا َيبػدأَلػاتَإلىَالسحي َالذرقلتفإفَااَل
الركال َالس رقةَفيَالقدـ.َككساَنهتؼَبدراسةَكتر سةَالػرحبلتَالقادمػةَمػؽَال ػرب َربسػاَالنذػدادناَ

تػيشَعػؽَرحبلتشػاَالقديسػةَالتفإلىَال رب َكربساَلتؾفرااَكإلمكانيةَالحرؾؿَعميهاَدكفَعشاء َفإفَ
 َكرحبلتَالذرؽَإليشا َمؽَشأنقَأفَيدهؼَفيَردـَالهػؾة َالتػيَاتدػع َبيششػاَكالحديثةَإلىَالذرَؽ

كبيشػػق َكإعػػادةَالمحسػػة َلخدمػػةَالحاضػػرَكالسدػػتقبل.َكسػػاَمػػؽَشػػأنقَأفَيجعػػلَ ؾانػػبَالحيػػاة َفػػيَ
 َيسهػػدَإلعػػادةَمهػػؼبمػػدافَالذػػرؽَكشػػعؾبها َقر بػػةَإلػػىَأذاانشػػاَكترػػؾراتشاَكك ػػدانشا.َكاػػؾَأمػػرَ

ركةَكركالظشا َالتيَماَكان َيؾمًاَضعيفةَفيَالساضي َك جػبَأفَالَتبقػىَمرالحشاَالسذتَاكتذاؼ
الذػػرؽََاكتذػػاؼضػػعيفةَفػػيَالحاضػػرَكالسدػػتقبل.َكاللػػأسَأفَندػػتعيؽ َفػػيَسػػعيشاَإلػػىَإعػػادةَ

نػػزاؿ َلسػػاَكتبػػقَال ربيػػؾف َفػػيَإعػػادةَكمػػاََ  َمثمسػػاَاسػػتعشافػػيَال ػػربعشػػقَبَتػػكعبلقتشػػاَلػػق َلسػػاَكَُ
َ.َالقديسةَكحزارتشاَاإلسبلميةَتشااحزاَرَأنفدشاَكالتعرؼَعمىَاكتذاؼ

اػػتبَلعػػضَخػػؾاطر َ الػػ َفػػيَذاشػػي َكأنػػاَأقػػرأَقرػػةَالرحمػػة َالتػػيَقػػاـَبهػػاَالسمػػػَالرػػيشيَ
 َإلىَالعربيةَالدعيدة َفيَالقرفَالعاشرَقبلَالسػيبلد َكزارَخبللهػاَلػبلطَممكػةَسػبأَكأكػلَ(مؾكانج)

باؿََاليسؽَكسهؾلها َكسػجلَمؤرخػؾبَعمىَشاطعَلحيرتهاَاإلصظشاعيةَ)سدَمأرب(َكاصظادَفيَ 
عمػىََالسبشيػافَالخيػاؿَكاألسػظؾرةكلكشػقَكقائعَاػتبَالرحمػة َمذػؾبةَلالخيػاؿ َمتداخمػةَلاألسػظؾرة َ

َالسبال ػاتفيهػاََ كاقعةَتار خية َحتىَكإفَبهت َتفاصيمها َلفعػلَالعديػدَمػؽَاإلضػافات َالتػيَفعمػ
األسػظؾرة َفػيَعسميػةَتحؾ ػلَممكػةَسػبأَإلػىَ َكالتيَبم ػ َأك هػاَفػيَالتػزاكجَبػيؽَالحؿيقػةََكافعمه

تَفػيَالػتاؽَالذػعبيَالرػيشيَكشػعؾبَاسػتقَرندجَحؾلهاَمؽَأساطير ََاإللهةَشيباَأكَسيبا َكما
اداتهاَمؾ ؾدةَحتػىَاليػـؾ َكجػزءَمػؽَاإلرثَالثقػافيَلتمػػَالذػعؾب َامتدالبمدافَالسجاكرة َكالَتزاؿَ

اَاألكؿ َلػػػبلدَالعربيػػػةَالدػػػعيدة َكممكتهػػػاَرغػػػؼَانقظػػػاعَالرػػػمة َبػػػيؽَاػػػتبَاألسػػػاطيرَكبػػػيؽَمشبعهػػػ
َالدبئية".َ
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م َبهػاَتر ستػيَلمبحػ َالسذػارَإليػق َكأكػدتَفيهػاَعمػىَاسػتهمكان َتمػَايَالسقدمة َالتػيَ
اتَإلػػىَالؾشػػائجَالقؾ ػػة َالتػػيَربظػػ َالعػػربَلالرػػيشييؽ َمشػػتَالقػػدـ َكإلػػىَأاسيػػةَلتفػػضػػركرةَااَل

شرطَمؽَشػركطَالشهػؾض.َكدكفَاإلسػت راؽَفػيَإحيائها َكؾسيمةَمؽَكسائلَالدفاعَعؽَالشفس ََك
اءَكلسػاَأضػافقَالخيػاؿَإلػىَسستفاصيلَالرحمةَك زئياتها َكفيَالتشاكالتَالعمسيةَلبعضَاأللفا َكاال

تزػػسشقَالبحػػ َعػػؽََ َسػػؾؼَأ سػػلَاشػػاَمػػا130الرحمػػةَمػػؽَترػػؾرات َأدخمتهػػاَإلػػىَعػػالؼَاألسػػاطير
َانبهاَالظر فة:الرحمةَكعؽَمداراا َكأالمسَمبلمدةَسر عةَلعزًاَمؽَ َؾ

قبػػل946ََحتػػىَعػػاـ1001ََكػػافَالسمػػػَمػػؾَكانػػج َممػػػَمسمكػػةَشػػؾ َالػػتيَحكػػؼَمػػؽَعػػاـَ
السيبلد َحاكسػًاَمميئػًاَلالشذػاطَكالحيؾ ػة َم رمػًاَلالؿيػاـَلاألعسػاؿَكاإلنجػازات.َككانػ َأكبػرَاؾاياتػقَ

ميػلَقػؾيَإلػىََالؿياـَلالرحبلت.َفقدَكان َتحركقَرغبةَعارمة َفيَالتعرؼَعمىَالعالؼ.َكعهرَلديق
 َقػاـَبرحمػةَقبػلَالسػيبلد985َعػاـََالدحر َكالرغبةَفيَأفَيكتذػفَعػالؼَالفػردكسَالسبػارؾ.َكفػي

هاَبمؿػيس َممكػةَاسػسيةَكبرى َإلىَأقرىَال رب.َحي َكان َتحكػؼَاشػاؾَممكػةَعغيسػة َاستكذاؼ
ر.َكقدَسبأ َصديقةَسميساف َالتيَكصفَاإلنجيلَلبلطهاَالفخؼ َفيَسفرَالسمؾؾ َاإلصحاحَالعاش

أطمقَعميهاَمدكنؾَالرحمة َالػتيؽَاصػظحبهؼَالسمػػَمػؾَكانػجَمعػق َليدػجمؾاَكقػائعَرحمتػق َاطمقػؾاَ
َ)سيَكانجَمؾ( َأيَ)السمكةَاألـ َممكةَسي(.َاسؼعميهاَ

.َككػافَلبلطهػاَالفخػؼَىَاليسؽ َكقابلَالسمكةَالدػبئية َسػيَكانػجَمػؾإلَكصلَالسمػَمؾَكانج
(َ Si)سػيَسػؼاَالفػردكسَالدػعيد.َكإذاَكػافَالسعشػىَاألساسػيَلبلكمسمكتهاَالسزدارةَتبدكافَككأنهس

 َممكػةَال ػرب( َفإنػقَيسكػؽَأفَالسمكػةَبشػاًءَعمػىَاػتاَاػؾَ)السمكػةَاألـَاسػؼيرػباَاؾَ)ال ػرب( َؼ
(َتشظػقَفػيَلعػضَالمهجػاتَالرػيشيةَ)سػا(.َكاػتاSiَمشظقةَلعيشهػا.َفكمسػةَ)سػيََاسؼيعشيَأيزاَ

)سػػبأ(َلالعبر ػػةَاػػؾَ)شػػيبا(.َكلسػػاَكػػافَالرػػيشيؾفََاسػػؼفَيقتػػربَمػػؽَلفػػ َ)سػػبأ(َلالفتحػػة َكسػػاَأ
َاسػؼاءَاأل شبية َؼيكتفؾفَلالسقظعَاألكؿَمشها َفػإفَسسيسيمؾف َكساَاؾَمعركؼ َإلىَاخترارَاال

َالسمكةَاألـ َممكةَسي َيسكؽَأفَتعشيَالسمكةَاألـ َممكةَسبأ َأكَسيباَأكَشيبا.َ

ًا.َليسَاػتاَفحدػب َبػلَكتحكسػقَممكػة.َككػافَفؾ عَالسمػ َحيؽَرأىَاليسؽَبمدًاَغشيًاَمزداَر
العجيػػب َمػػؽَأفَيػػؤثرَتػػأثيرًاَقؾ ػػًاَفػػيَالخيػػاؿَالذػػعبيَلمرػػيشييؽ.َكأصػػبح ََكتذػػاؼالَبػػدَلهػػتاَااَل

السعمؾمات َحؾؿَغشىَمسمكةَسػبأَكنباتاتهػاَالشػادرةَكحيؾاناتهػاَكسػكانها َمػادةَغشيػةَلشدػجَالعديػدَ
الرػيشييؽ َلسكانتهػاَك بللهػاَكػلَحكػاـَال ػرب َمؽَاألساطير.َكتجاكزتَ)سيَكانػجَمػؾ(َفػيَنغػرَ

َكأدخلَالخياؿ َؼيساَلعد َتحؾ رًاَعمىَشخريتها َكحؾلهاَإلىَاإللهةَ)سيَكانجَمؾ(.َ
                                                 

حالػػػةَاأل انػػػب( ََص130ََ .َصػػػشعاء 63َ_13ََيسكػػػؽَاالطػػػبلعَعمػػػىَذلػػػػَكمػػػقَفػػػيَكتابشػػػاَ)الػػػيسؽَفػػػيَعيػػػؾفَالر 
 ـ.2011
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كلكػػؽَلسػػاذاَتتحػػدثَالسرػػادرَالرػػيشيةَعػػؽَ)السمكػػةَاألـ( َكالَتكتفػػيَلالحػػدي َعػػؽَممكػػةَ
حػقَالشدػاءَفػيَالسمػػ.َكالشدػاءََال رب َأكَممكةَسػبأ؟.َإفَالرػيشييؽَلػؼَيعرفػؾاَفػيَتػار خهؼَأبػداًَ

البلتػػيَحكسػػؽَفػػيَلعػػضَالفتػػرات َإنسػػاَحكسػػؽَبؾصػػفهؽَكصػػياتَعمػػىَالعػػرش َيتعهػػدفَالحػػاكؼَ
الر ير َالتيَلؼَيبمػ َسػؽَالرشػدَلعػد.َكاػتاَالترػؾرَفػيَالػتاؽَالرػيشيَتػؼَإسػقاطقَعمػىَممكػةَ

َسبأ.

ليسشيػؾفَأ ػزاءَمشهػاَكقدَأشارتَالركايةَإلىَغشىَمسمكةَسبأ َلساَفيهاَالحبذة َالتػيَحكػؼَا
كشػػيدكاَفيهػػاَحزػػارةَأكدػػـؾ َغشااػػاَلالحيؾانػػاتَالتػػيَتزػػؼَالفيمػػةَككحيػػدَالقػػرفَكالزرافػػةَكالحسػػرَ

تؾ ػدَالشعػاـ َالتػيَأمػرَالسمػػَمػؾَلرػيداا َمػؽَأ ػلََكانػ َالؾحذيةَكالزباع.َكمػؽَبػيؽَالظيػؾر
كافَاليسؽَغشيًاَلالػتابََتؾ دَالبب اءَالقزمةَكالدسافَكالشحاـَ)طائرَمائي(.َكساكان َر ذها َكساَ

 َالػتيَحسػلَالسمػػَمػؾكانجَكالفزةَكالحديػدَكالرصػاصَكالبمػؾرَالرػخريَكاليذػبَكالزمػردَكالعقيػق
َمشق.َاًَمعقَقظع

كبيديػقََ َكتقػدـَمشهػاكعشدماَكصلَالسمػػَالرػيشيَإلػىَالػببلطَالدػبئيَاسػتقبمتقَالسمكػةَاألـَ
ؾنػػةَمػػؽَثػػبلثَمئػػةَلفػػة َمػػؽَخيػػؾطَالرػػؾلجافَاألسػػؾدَكالرػػؾلجافَاألبػػيض َكناكلهػػاَاديػػة َمك
َالحر ر.َتشاكل َالسمكةَاألـَالهديةَكانحش َلمسمػَعدةَمرات.

فالحر ر َالتيَكػافَفػيَالػزمؽَالقػديؼَغػاليَالػثسؽََمػَقدَقدرَالسؾؾفَتقديرًاَسميسًا.كلعلَالس
اػؾَشػرائق َ دًا َفيَكلَمؽَاليؾنافَكركمػا َإلػىَدر ػةَأفَاألمػراءَأنفدػهؼَكػانؾاَالَيقػدركفَعمػىَ

مؽَالتابَكاألحجػارَالكر سػة َالستػؾفرةَلكثػرةَفػيَلبلداػا.َلقدَكافَأندبََأندبَاديةَتقدـَلمسمكة.
َهاَالقديؼَ)مر بة(.اسس َعاصسةَسبأ َالتيَكافَ(مأرب)كقدَتس َالز ارةَفيَ

كطػػابَلمسمػػػَالرػػيشيَالسقػػاـَلػػدىَالسمكػػةَاألـ َممكػػةَسػػبأ َحتػػىَأنػػقَندػػيَتسامػػًاَمؾضػػؾعَ
لكؽَاألحؾاؿَفيَلبلدبَاستؾ ب َعؾدتق َلعدَأفَمك َمدةَطؾ مةَفيَلبلدَسبأ.َالعؾدةَإلىَكطشق.ََك

َابػؽسمكػةَاألـَكقبلَعؾدتق َأقاـَكليسةَكداعَعمىَشرؼَالسمكة َعمىَلحيرةَاليذب.َكقدَخاطب َال
َالدساءَ)اتاَاؾَالمقب َالتيَكافَيظمقَعمىَألاطرةَالريؽَالقدماء(َلاألبياتَالذعر ةَالتالية:

َحجب َالدساءَالدحبَالبيزاء َكحتىَإذاَما
َالراعدةَمؽَخبلؿَالجباؿَكالتبلؿ َََ

َكباعدتَبيششاَالظر قَلسدافاتهاَالبعيدة َ
َكفرمتشاَاألنهارَكالجباؿ َ

َتغلَفيَنفديَأمشية َلأفَالَتسؾت َ
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َمرةَأخرى. َكأفَتعؾدَإلي 

َالدساء:َابؽفردَعميهاَ
َأستعجلَالعؾدةَإلىَلبلدَالذرؽ َ

َةَفيَمسمكتي.َألرسيَدعائؼَالؾحد
َكعشدماَيشعؼَشعبيَ سيعقَلالدبلـ َ

َحيشهاَسأعؾدَإليػ 
َسأعؾدَإلىَصحرائػ َ

َقبلَأفَتشقزيَثبلثةَأعؾاـ.َ

َالدساء َمرةَأخرى َلالسقاطعَالذعر ةَالتالية:َابؽكخاطب َالسمكةَاألـَ
َمشتَقادتػَإلىَلبلدَال ربَطر قػَ

َاشاَأختتَقدظًاَمؽَالراحةَ
َرَكالفهؾدَحي َتدرحَقظعافَالشسَؾ
َقَعكتعذشَال ربافَكالعق

َةَؾيررَابشإنشيََ
َفساذاَيكؾفَشعبػ َإذاَماَقدتقَبي؟َ

َمعَذلػَسؾؼَتتابَإليق َكت يبَعشيَ
َألنػَالَتر دَأفَتتخمىَعؽَكا بػَالشبيلَ

َنفخؾاَلالشايَكاعزفؾاَكترنسؾاا
َكلتعمؾَخفقاتَالقمبَ

َ...َفففففف َب 
قَ َءَْإلىَالدساَعبالذَََّبشاءَُأكْليتؾ َّ
ََمؤمشة.َلقمؾبَ 

الدػساءَرحمػةَالعػؾدةَإلػىَلػبلدب َكصػعدَ بػلَال ػرب.َكاشػاؾَأمػرَبػشقشََابػؽلعدَذلػَكاصػلَ
قرةَرحمتق َعمىَصخرةَمؽَصخؾرَالجبل.َكساَأمرَلأفَتكتب َعمىَقظعةَمدتؾ ةَمػؽَالخذػب َ

َالعبارةَالتالية:َ) بلَالسمكةَاألـ َممكةَسي(".َ
عػلَأشػػهرًاَطؾ مػةَراػػيؽَالذػؾؽَكالحشػػيؽَإلػىَتمػػػََإلػىَالرػػيؽ َكبعػدَعػؾدةَالسمػػػَمػؾَكانػػج

َالببلد َالتيَأصبح َفردكسًا َتدتسدَمشقَاألساطيرَالريشيةَإلهامها.ََََ
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يَتػػدكرَكلبحيػػرةَاليذػػب َالتػػيَأؾيسػػ َالؾليسػػةَعمػػىَضػػفافهاَمكانػػةَلػػارزةَفػػيَاألسػػاطير َالتػػ
الرػيشيَإلػىَإلهػة(.َيقرػدَبهػاَممكػةَسػبأ َالتػيَتحؾلػ َفػيَالتػراثَحؾؿَاإللهػةَسػيَكانػجَمػؾ َ)

 ػػاءتَتعبيػػرًاَعػػؽَلػػؾفََر ؼَيذػػبقَالزبر ػػد َلكشػػقَأصػػفىَمشػػق.َكلعػػلَالتدػػسيةكاليذػػبَاػػؾَحجػػرَكػػ
الساء َالسائلَإلػىَاإلخزػرار.َأكَلعمػقَتعبيػرَعػؽَاألحجػارَالسمؾنػةَبمػؾفَاليذػب َالسرصػؾفةَحػؾؿَ

َالبحيرة.َكمؽَالسسكؽَ دًاَأفَتكؾفَلحيرةَاليذبَايَ)سدَمأرب(َالذهير.َ

اسُتحدث َاتبَالبحيرةَبيؽَ بميؽ َكُعسم َلهاَفتحات َيشػدفعَمشهػاَالسػاء َليػركيَمػزارعَكقدَ
 َإلػىَرتبػاطالدػبئييؽ.َككػافَالرفػاب َالػتيَنعسػ َلػقَالػببلدَ سيعهػا َمرتبظػًاَبهػتبَالبحيػرة َأشػدَااَل

در ةَأفَتهدـَسدَمأرب َالتيَتدبب َكفقَالترؾرَالعربي َلخرابَعػاـَفػيَالػببلد َقػدَمثػلَلػدىَ
َلسؤرخيؽَالحقًا َبدايةَمرحمةَتار خيةَ ديدة.ا

لقػػدَكانػػ َطر قػػةَالػػريَالستفؾقػػةَفػػيَأرضَسػػبأَمعركفػػةَلمرػػيشييؽ.َأمػػاَأبيػػاتَالذػػعر َالتػػيَ
قالتهاَالسمكة َكاألبيات َالتيَردَبهاَالسمػَعميها َفهيَعمػىَاألر ػاَأبيػاتَمؾضػؾعة َُنغسػ َفػيَ

مؼَلأنهاَأبيػاتَمبلئسػةَلمسشاسػبة َالتػيَُزعػؼَأنهػاَفترةَالحقة.َكإفَكافَالسرءَالَيدتظيع َإالَأفَيد
قيم َأثشاءاا.َككفقػًاَألبيػاتَالذػعرَتمػػ َيسكػؽَالقػؾؿ َلأنهػاَتػشؼَعػؽَميػلَقػؾي َكانػ َتحػسَلػقَ

خفػػقَقمبهػػاَلقػػؾة َلػػيسَفقػػ َلمسمػػػَكانػػ َالسمكػػةَمػػؽَنسػػ َكيمؾبػػاترا َفَالسمكػػةَتجػػابَالسمػػػ.َأتػػرَى
مرَبػشفخَالشػايَكبػالعزؼَكالتػػرانيؼ َحتػىَت ظػيَعمػػىَسػميساف َبػلَأيزػًاَلمسمػػػَمػؾ َإلػىَحػدَأفَتػػأ

دقػػاتَقمبهػػػاَالقؾ ػػػة؟َكحتػػػىَلػػؾَكػػػافَاألمػػػرَكػػػتلػ َفػػػإفَإفرػػاحهاَلمسمػػػػَعػػػؽَعؾاطفهػػػاَتجااػػػق َ
َلالرراحةَالتامة َالتيَتؾحيَبهاَالكمساتَالذعر ة َاؾَأمرَمدتبعد.

 َفػإفَرافالخيػَزتبَعػؽَالرحمػةَعمػىَقرػبَ َمساَكَُانظمقكبحدبَالشرؾصَالتار خية َالتيَ
فيَالعاـَنفدق َالتيَزارَؼيػقَمسمكتهػا.َفدػافرتَإلػىَالرػيؽ ََلسمكةَقدَردتَعمىَز ارةَالسمػَمؾا

 َألسػبابَكثيػرة َيبػدكَأمػرًاَمدػتحيبًل.َاألمػرَ.َكاػتا(شػؾكؾنج)كحم َضيفةَعمىَالسمػػ َفػيَقرػرَ
ز ػارةَممكػةَسػبأَفؿياـَالسمػَمؾَبرحمة َمؽَلبلدَالريؽَإلىَلبلدَالعػرب َثػؼَالعػؾدةَإلػىَالرػيؽ ََك

لقَفيَبمدبَالريؽ َكلَاتاَخبلؿَعاـَكاحد َاؾَأمرَغيرَمسكؽ.َكساَأفَؾياـَامػرأةَبرحمػةَشػاقة َ
مػػؽَلػػبلدَالعػػربَإلػػىَالرػػيؽ َاػػؾَأيزػػًاَأمػػرَمدػػتبعد.َكمػػؽَالسػػر اَأفَاػػتبَالؾاقعػػةَقػػدَاختمقػػ َ

الرػيشييؽَإلهػة.َاختبلقًا َفيَزمؽَمتأخر َفيَكق َكان َالسمكةَاألـ َممكةَسبأ َقػدَأصػبح َلػدىَ
اءَحكػػاـَصػػيشيؽَسػػسأ َرحمتهػػاَالخياليػػةَإلػػىَالرػػيؽَكعهؾراػػاَفػػيَالػػببلطَالرػػيشيَلارتبظػػبػػلَلقػػدَ

( َالػتيَعػاشَفػيَشػؾَف)فخر ؽ َلعزهؼَمؽَعرؾرَسالقةَعمىَعررَالسمػَمؾكانج َكالؿيرػرَ
َ َالتيَأحزػرتَلػقَمعهػاَاػدايا َمشهػاَخػؾاتؼَمػؽَاليذػؼقبلَالسيبلد2205ََإلى2255َالفترةَمؽَ

)اليذؼَكاليذبَأحجارَكر سػةَتذػبقَالزبر ػد(َكحػزاـَمػؽَاألحجػارَالكر سػة.َككالؿيرػرَاألسػظؾري َ
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 َالتيَزارتقَفيَقرربَأيزًا َ(اافَككتي) َالتيَتمقىَمشهاَاداياَمساثمة.َأماَالؿيررَ(اؾانجَتي)
َفقدَك دااَامرأةَفاتشة.َ

راػا َلالشدػبةَلمرػيشييؽ َككساَاػؾَالحػاؿَلالشدػبةَلغهػؾرَلعػضَالحيؾانػات َالتػيَيسثػلَعهَؾ
تَز ػػارةَاإللهػػةَاعتبػػَر َأيَالزرافػػة َ(كػػيَلػػؽ) َأيَالعشقػػاء َك(الفػػشجَاػػؾانج)فػػأاًلَحدػػشًا َكظػػائرَ

)السمكةَاألـ(َلسمػَمؽَالسمؾؾ َبركةَكخيرًاَكبيرًاَلق َكأصباَيشغرَإليق َعمىَأنقَحبيبَاآللهة.َأماَ
البركػةَكعمػىَاإلحتفػاءَالدػساكي َلسػاَفيهػاََمؽَالشاحيةَالتار خيق َفإفَاتبَالعبلمػات َالدالػةَعمػى

َز ارةَالسمكةَلهتاَالسمػَأكَذاؾ َالَمعشىَلهاَكالدليلَعمىَكقؾعها.

اعلَالثقػافيَبػيؽَالرػيشييؽَكاليسشيػيؽ.َالتفك بدكَأفَرحمةَالسمػَلؼَيكؽَلهاَتأثيرَعسيقَفيَ
شاسػعًا َككانػ َتتخمػلََاذَلؼَتؤدَإلىَؾياـَحركةَاتراالتَنذظةَبيؽَالذعبيؽ.َؼُبعػدَالسدػافةَكػاف

الدفرَالظؾ لَصعؾباتَكمذقاتَ سة َالَيدتظيعَالت مبَعميهػا َإالَمػؽَيستمكػؾفَشػجاعةَكبيػرة َ
كانج.َكلؼَيدتفدَمؽَاتبَالرحمة َكساَيبػدكََك دتبدَبهؼَحبَالس امرةَكاقتحاـَالرعاب َكالسمػَمؾ

أدخمتهػاَضػسؽَالرحمػة ََكالريشيةَمادةَغشيةَمؽََسؾىَالخياؿَاألسظؾري َحي َاستسدتَاألسظؾرة
بشيتها َلترباَ زءًاَمؽَنديجها.َفاإللهةَالسمكةَاألـ َممكةَسي َكببلداػاَال شيػةَكاألركاحَالخالػدةَ
السؾ ػػػؾدةَفيهػػػا َكمػػػاَفيهػػػاَمػػػؽَأحجػػػارَكر سػػػةَكمر ػػػافَثسػػػيؽَكفؾاكػػػقَبديعػػػة َكالسػػػادةَالحسػػػراء َ

خالػدة َكػلَاػتا َشػأنقَشػأفَالسدتخمرةَمؽَخاـَالرصاص َالتيَيسػشاَتشاكلهػاَلئلندػافَالحيػاةَال
فػشجَشعامػةَإلػىَكػيَلػيؽََكممكةَسبأ َإرتدىَحمةَمؽَالخياؿَكالرػؾرَالذػعر ة.َكتحؾلػ َالزرافػةَكال

َالرحراءَتحؾؿَإلىَطعاـَلآللهةَكاألركاح. َاؾانج َكمؽ 
 

َاليسشيةَفيَالتار خَالسعاصر:َ_العبلقاتَالريشيةَ
قػرفَالعاشػرَقبػلَالسػيبلد َكحتػىَاليػـؾ َإلىَاليسؽ َفيَالَمشتَرحمةَالسمػَالريشي َمؾَكانج

ةَكنغسهػػاَياالقترػػادقظعػػ َالبذػػر ةَمراحػػلَطؾ مػػةَمػػؽَالتقػػدـَالعمسػػيَكالتظػػؾرَالعػػاـ َفػػيَحياتهػػاَ
اإلدار ةَكأدكاتَإنتا هاَكفيَعبلقاتها َالتيَاتدع َكتذعب  َلفزػلَمػاَأبدعػقَالعقػلَالبذػريَمػؽَ

َفػيَأقرػىَالذػرؽَكسائلَمؾاصػبلتَكاترػاالت َتظػؾرتَعبػرَالعرػؾر َحتػىَأضػ حىَالسػرءَاليػـؾ
قر بًاَمؽَأخيقَأكَصديققَفيَأقرىَال رب َيخاطبقَك رابَفيَالمحغةَنفدها َدكفَحا ةَإلىَقظعَ
السدػػافاتَالظؾ مػػةَكاسػػت راؽَالذػػهؾرَكالدػػشؾاتَلمؾصػػؾؿَإليػػق.َكقػػدَقربػػ َاػػتبَالؾسػػائلَالحديثػػة َ

دثَمؽَمكافَحدكثةَفػيَلحغػاتَبشيَالبذرَلعزهؼَمؽَلعض َكأضحىَاإلعبلـَقادرًاَعمىَنقلَالح
سػػهلَالتؾاصػػلَبػػيؽَالذػػعؾبَكالبمػػدافَكتكثفػػ َالعبلقػػاتََلَالعػػالؼ.َكمػػعَاػػتاَالتقػػدـَالسظػػردإلػػىَكػػ

كاتخػػتتَصػػؾرًاَ ديػػدة َتجػػاكزتَمجػػردَتبػػادؿَالدػػمع َإلػػىَالتؾاصػػلَالحػػيَبػػيؽَالسجتسعػػات َفػػيَ
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رشَكالسؤسدػاتَالتجار ػةَالسدارسَكالجامعاتَكمراكزَالبحؾثَكالشدكاتَكالسؤتسراتَكالسرػانعَكالػَؾ
َاعلَكالتعايش.التفصؾرَالتؾاصلََكَكالدفاراتَكالرحبلتَالدياحية َكغيرااَمؽ

كضػػسؽَاػػتاَاإلطػػارَالجديػػدَنذػػأتَعبلقػػاتَبػػيؽَالرػػيشييؽَكبػػيؽَالعػػربَلذػػكلَعػػاـ.َكحغػػيَ
الػػيسؽَلسكانػػةَمتسيػػزةَفػػيَاػػتبَالعبلقػػات َنغػػرًاَلغركفػػقَالخاصػػة َالتػػيَفرضػػ َدر ػػةَعاليػػةَمػػؽَ

اعلَالهادؼَإلىَمداعدةَاليسؽَعمىَمؾا هةَالتحػدياتَكتجػاكزَحالػةَالتخمػفَالعػاـ َالتفَكالتعاكفَ
ـ َكالتيَتسثمػ َلخمػؾبَمػؽَكػلَمغػاارَالحيػاة1962َسبتسبرَعاـ26ََالتيَكافَيعيذهاَقبلَثؾرةَ

َكغيراا.ََك امعاتَالسعاصرة َمؽَطرقاتَكمرانعَكمدارس

عػػاـَفػػيَاـَ سهؾر ػػةَالرػػيؽَالذػػعبية َكانػػ َالػػدكؿَالعربيػػةَقػػدَاعترفػػ َبتػػايؾاف َلعػػدَؾيػػ
ـ 1955َـ.َكلسػػاَتذػػكم َحركػػةَعػػدـَاإلنحيػػاز َكعقػػدتَأكؿَمػػؤتسرَلهػػاَفػػيَلانػػدنج َعػػاـ1949َ

اؼَككان َ سهؾر ةَالرػيؽَالذػعبيةَكالجسهؾر ػةَالعربيػةَالسرػر ةَمػؽَأبػرزَمؤسدػيها َبػدأَاعتػَر
مشػػ َاعترافهػػا َلعػػدَمرػػرَككػػافَالػػيسؽَثالػػ َدكلػػةَأعَ.الذػػعبيةَالػػدكؿَالعربيػػةَلجسهؾر ػػةَالرػػيؽ

عمىَتبػادؿَالتسثيػلَالدبمؾماسػيَبػيؽََتفاؽـ.َكفيَالعاـَنفدقَتؼَااَل1956عاـَفيَ َكذلػَاسؾر َك
ـَكقعػػ َحكؾمػػةَاإلمػػاـَمػػعَالرػػيؽَمعااػػدةَصػػداقة َتزػػسش َالتعػػاكف1958َالبمػػديؽ.َكفػػيَعػػاـَ

إنذػػاءَالبشيػػةََالعمسػػيَكالفشػػيَكالثقػػافيَكالتجػػاري.َكمشػػتَذلػػػَالحػػيؽَأسػػهس َالرػػيؽَكمػػاتزاؿَفػػي
صػشعاء َالػتيَكػافَأكؿَطر ػقَإسػفمتيَفػيََ_اليسشي َبدءًاَلذقَطر قَالحديػدةََقترادالتحتيةَلبل

سػبتسبر 26َثػؾرةََانترػارـ َفأسػهؼَإسػهامًاَكبيػرًاَفػي1961َعاـَفيَاليسؽَالذسالي َكتؼَإنجازبَ
ريَكالسػدنيَمػؽَ.َفعبرَاتاَالظر ػقَتؾاصػلَنقػلَالػدعؼَالعدػكـ1962التيَقام َفيَالعاـَالتالي َ

ميشػػاءَالحديػػدةَإلػػىَصػػشعاء.َكسػػاَفتحػػ َالرػػيؽَأبػػؾابَمعااػػدااَلمظػػبلبَاليسشيػػيؽ َبػػدءًاَمػػؽَعػػاـَ
َـ.1959

ـَكان َالريؽَمؽَأكائلَالدكؿَالتػيَاعترفػ َلالشغػاـ1962َكعشدماَقام َثؾرةَسبتسبرَعاـَ
َدة َالتػيَمػاالجديد َكساندتَثؾرةَالذعبَاليسشػي َمدػاندةَغيػرَمحػدكدة.َكمػؽَصػؾرَتمػػَالسدػان

تزاؿَراسخةَفيَذاكرةَالسؾاطؽَاليسشػي َمؾؾػفَالدػفارةَالرػيشيةَفػيَصػشعاءَالسحاصػرة َفػيَأكاخػرَ
ـ َمػػؽَقبػػلَالقػػؾىَالسمكيػػة.َفقػػدَزحفػػ َالقػػؾاتَالسمكيػػة َمعػػززة1978َـَكأكائػػلَعػػاـ1967َعػػاـَ

 َاحتمػػ ََكلخبػػراءَمػػؽَالسرتزقػػةَاأل انػػب َمػػؽَالػػدكؿَالعربيػػةَكاألكربيػػةَكاألمر كيػػة َكطؾقػػ َصػػشعاء
الجبػػاؿَكالسرتفعػػاتَالسظمػػةَعميهػػاَكأخػػتتَتقرػػفَالسديشػػةَقرػػفًاَعذػػؾائيًا َادفػػقَضػػربَالػػركحَ
السعشؾ ػػةَلدػػكانهاَالسقػػاكميؽ.َفػػيَذلػػػَالغػػرؼَالعرػػيب َنقمػػ َسػػفاراتَالبمػػدافَالسختمفػػة َشػػرؾيةَ

أمػاََكغربية َمقارااَمؽَالعاصسةَصشعاءَإلىَمديشةَتعز َالبعيدةَعؽَ يػؾشَكمميذػياتَالسمكيػيؽ.
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.َكعشدماَُقرف َببعضَالقتائفَمؽَالجبػاؿ131َالدفارةَالريشيةَفقدَرفز َأفَتتزحزحَمؽَصشعاء
السحيظة َعمق َالدفارةَعمىَذلػَلػالقؾؿ:َ"إفَاػتبَالقػتائفَتػتحظؼَعمػىَصػخرةَصػداقةَالذػعبيؽَ

َالريشيَكاليسشي".

ات.َكسػاَـَتؼَتؾؾيعَمعاادةَصداقةَكتعاكفَبػيؽَالبمػديؽ َمػدتهاَعذػرَسػشَؾ1964كفيَعاـَ
ةَكالتقشيةَكالثقاؼية َأسفرتَعؽَشػقَطر ػقَصػشعاءَياالقترادياتَتفاؾتؼَالتؾؾيعَعمىَعددَمؽَااَل

عمىَبشائقَقبلَالثػؾرة.ََتفاؽ َالتيَكافَقدَتؼَااَلفيَصشعاءَصعدب َكبشاءَمرشعَال زؿَكالشديجَ_
َ_الحػدادةََ_الكهربػاءََ_عػدةَأقدػاـَ)صػيانةَاآلالتََأيزػًا َضػس َكبشاءَمدرسةَفشيةَفػيَصػشعاء

َالهشدسةَالسعسار ة(.ََ_الربَ

َكتؾاصلَالدعؼَالريشيَلمشغاـَالجديدَفيَشساؿَاليسؽ َفيَمجاالتَكثيرة َالسػيساَفػيَمجػاؿ
ففػػيَمجػػاؿَالرػػحةَزكدتَالرػػيؽَالػػيسؽَلسئػػاتَاألطبػػاءََ:الرػػحةَكالتػػدر بَالفشػػيَكشػػقَالظػػرَؽ

ةَتعػز.َكفػيَمجػاؿَالتػدر بَالفشػيَكاألدكاتَالظبيةَكالسؾادَالعبل يةَكبش َمدتذفىَعامػًاَفػيَمديشػ
تَالريؽَفيَدعػؼَالسدرسػةَالفشيػةَلػالخبراتَالبذػر ةَكالسعامػلَكالسعػداتَككسػائلَاإليزػاحَاستسَر

كغيرااَمؽَمتظمباتَالتدر بَالفشي.َأماَفػيَمجػاؿَالظػرؽ َفقػدَشػق َالرػيؽَكسػفمت َطرقػًاَتػرب َ
 َالمػتيؽَسػبقَصػعدبَ_صػشعاءََكطر ػقَ صشعاءَ_بيؽَالسدفَكالسشاطقَالسختمفة َكظر قَالحديدةَ

مأرب.َكساَقام َداخلَالسدفَلدفمتةَالعديدَمؽََ_حجة َكطر قَ حانةََ_ذكراسا َكطر قَعسرافَ
الذؾارعَكبشاءَالجدؾرَكاألنفاؽ َلتدهيلَحركةَالديارات.َكسااس َالريؽَفيَبشاءَالددكد َكدػدَ

بشػػاءَمديشػػةََلعذػػر ؽ َتؾلػػ  َفػػيَثسانيشيػػاتَالقػػرفَار عػػاف.َكتؾلػػ َإحػػدىَشػػركاتَالبشػػاءَالرػػيشية
فػػيََأفزػػلَالسػػدفَالدػػكشية َالتػػيَبشيػػ َلرػػشعاء َتعتبػػرَشيةَلسػػؾعفيَالدكلػػة َفػػيَمشظقػػةَحػػدةسػػك
َ.ََ َحتىَذلػَالتار خاليسؽ

قَمػؽَاستقبللأماَفيَ شؾبَاليسؽ َفقدَساندتَالريؽَكفاحَالذعبَاليسشيَفيَالجشؾبَلشيلَ
ـ َكانػ َالرػيؽَمػؽ1967َقَفػيَنػؾفسبرَعػاـَلاسػتقبَلالبر ظاني.َكعشػدماَنػاؿَالجشػؾبََاالستعسار
فػيَمظمػعَعػاـََمعها َكذلػػَالتسثيلَالدبمؾماسيَكتبادل َدكؿَالتيَاعترف َلالدكلةَالجديدةأكائلَال
األكلػىَفػيَمجػاؿَيػةَتفاؾااَل:َيتيؽَبيؽَالدكلتيؽاتفاقكتؼَتؾؾيعََمباشرةَستقبلؿ َأيَلعدَاالـ1968
يػةَاتفاؾلثانيػةَفػيَمجػاؿَالتعػاكفَالتجػاري.َكسػاَتػؼَتؾؾيػعَايػةَتفاؾااَلكالفشػي.ََكَياالقترػادالتعاكفَ
لتسؾ لَشقََذلػَالقرضَكخرصَكؿَقرضَخار يَتمقتقَحكؾمةَالجشؾب.دكفَفؾائد َاؾَأبقرضَ

ـَقػػدم 1970َطػػرؽَكتسؾ ػػلَمذػػار عَصػػ يرة َعمػػىَأفَيدػػددَخػػبلؿَعذػػر ؽَعامػػًا.َكفػػيَعػػاـَ
                                                 

لػػؼَتبػػقَفػػيَصػػشعاءَأثشػػاءَالحرػػار َمػػؽَالدػػفاراتَالعربيػػةَكاأل شبيػػة َسػػؾىَسػػفارةَ سهؾر ػػةَالرػػيؽَالذػػعبية131ََ
 كسفارتيَسؾر اَكالجزائر.َ
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ءَمرانعَص يرةَكتجهيػزَقػؾاربَلرػيدَرصَلحفرَاآللارَكشقَالظرؽَكبشاخََُالريؽَقرضًاَ ديدًا 
سػػيحؾت.َكتػػؾالىََ_ـَقػػدم َالرػػيؽَقرضػػًاَالسػػتكساؿَطر ػػقَالذػػحر1978َاؾ.َكفػػيَعػػاـَسػػساال

الػػدعؼَالرػػيشيَعمػػىَمػػدىَالدػػشؾاتَالتاليػػة َلذػػقَالظػػرؽَكإقامػػةَمذػػار عَتشسؾ ػػةَكبشػػاءَصػػالةَ
َر اضيةَفيَعدف.ََ

عَقػرارَإلػىَا تسػاعَالػدكرةَلسذػرَكَدكلػة 23َـَتقدـَاليسؽَلذظر ق َضػسؽ1971َكفيَعاـَ
الدادسةَكالعذر ؽَلمجسعيةَالعامػةَلؤلمػؼَالستحػدة َيقزػىَلسػشاَمقعػدَالرػيؽَفػيَاألمػؼَالستحػدةَ

َلجسهؾر ةَالريؽَالذعبية.َكقدَصؾت َالجسعيةَالعامةَلرالاَالسذركع.

دعػػؼََاسػػتسرَكسػػاَـ.1990لعػػدَتؾحيػػدَالػػيسؽَعػػاـَتَعبلقػػاتَاليسشيػػيؽَلالرػػيشييؽ َاسػػتسَرَك
يتجػزأَمػؽَاألرضَالرػيشية.ََتػايؾافَ ػزءًاَالَاعتبػارشعبًاَكحكؾمػةَلؾحػدةَأراضػيَالرػيؽ ََكاليسؽ َ

َاليسشييؽ.ََكإلىَنفؾسَ دكؿَالعالؼَإلىَاليسؽَكعم َالريؽَأقرب

يؽَمػؽَمؾؾػفَتػكسادَبيؽَالبمديؽَتشديقَفيَالتعامػلَمػعَالقزػاياَاإلقميسيػةَكالدكليػة َمشظمق
َعمىَأساسَاالمبدئيَتجابَالعبلقاتَالدكلية َالتيَي الستبادؿَكعدـََحتراـجب َفيَنغراسا َأفَتقـؾ

التدخلَفيَالذػؤكفَالداخميػةَلمػدكؿَاألخػرى.َكاػؾَمؾؾػفَأكػدَالظرفػافَعميػق َفػيَمباحثاتهسػاَفػيَ
ة َيشػػتراكـ َأيَلعػػدَانهيػػارَاإلتحػػادَالدػػؾفييتيَكمشغؾمػػةَالػػدكؿَاال1992لجػػيؽ َفػػيَأبر ػػلَعػػاـَ
)الشغػاـَالعػالسيَالجديػد( َأكَ)نغػاـَالقظػبَالؾاحػد( َالػتيََبَيَحيشهاسسَاالسرتبظةَلق َكبركزَم

يسكؽَأفَتتدم َعميقَدكلةَكاحدة َمهساَبم  َمػؽََمجردَكاؼ َكأفَالعالؼَالَكافَأنقَؼيساَلعدثب َ
َقؾةَكمهساَامتمك َمؽَثركة.

ةَكالتقشيػػةَياالقترػػاديػػاتَلمتعػػاكف َفػػيَالسجػػاالتَاتفاؾـَتػػؼَتؾؾيػػعَعػػدة1998َكفػػيَعػػاـَ
يةَالتؾأمةَبيؽَمحافغةَحزرمؾتَكمقاطعػةَأنهػؾايَاتفاؾكالثقاؼيةَكالعدكر ة.َكساَكقع ََكالتجار ة
َالريشية.َ

الريشيةَفػيَمجػاؿَالػشف ََدخم َاإلستثساراتفَ.الريؽَكاليسؽَفيَتستيؽَعبلقاتهساتَاستسَرَك
َسةَفػيَدفػع َاإلستثساراتَالريشيةَإلػىَالسدػاااتجهَكَ.تَالريؽَالشف َاليسشياستؾردَكَ.فيَاليسؽ

كحػػؾؿَالتجػػارَاليسشيػػؾف َالسدػػتؾردكفَلمدػػمعَاإل شبيػػةَمػػؽََإلػػىَاألمػػاـ.َعجمػػةَالتشسيػػةَفػػيَالػػيسؽ
كتزايدتَأعدادَالظبلبَكالتجارَاليسشييؽ َالػتيؽََ.حؾلؾاَك هتؼَإلىَالسرانعَالريشةَمرانعَال رب 

َةَمذػػتركة َلجسعيتػػيَالرػػداقةَفػػيَالبمػػديؽ ياقترػػاديسسػػؾاَك ػػؾاهؼَنحػػؾَالرػػيؽ.َكتكؾنػػ َلجشػػةَ
أختتَتسارسَنذاطهاَكتعقدَا تساعػًاَسػشؾ ًا َمػرةَفػيَالػيسؽَكمػرةَفػيَالرػيؽ.َكقػدَأثسػرتَ هػؾدَ

َالمجشةَك هؾدَحكؾمتيَالبمديؽَنتائجَطيبة َفيَعدةَمجاالت َمشها:
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 َََـ َترسػػلَالرػػيؽ1990َعػػاـََفػػيَفػػيَمجػػاؿَالثػػركةَالدػػسكية َيػػةاتفاؾتؾؾيػػع
يسؽَفػيَصػشعَسػفؽَكأدكاتَكتدػاعدَالػَ  بهاَسفؽَصيدَإلىَالبحارَاليسشيةلسَؾ

كسػاََاؾ.َكتؿػيؼَصػشاعةَألعػبلؼَالػدكا ؽ َمػؽَالسخمفػاتَالدػسكية.سسلريدَاال
  َفيَكلَمؽَالمحيةَكميديَكالحديدة.ُتجرىَدارساتَإلنذاءَمؾانع

 َََالرػشاعيةَفػيََ_ رفػةَالتجار ػةَالـ َبػيؽ1996َفيَعػاـََ تؾأمةَيةاتفاؾتؾؾيع
 .عدفََكغرفةَمديشةَشش هاي

 َََـ َبػيؽَاإلتحػاد1996َيةَتعاكفَتجاريَكصشاعي َفػيَالعػاـَنفدػق َؾاتفاتؾؾيع
 الرشاعيةَاليسشي َكبيؽَغرفةَالتجارةَالدكليةَالريشية.َ_العاـَلم رؼَالتجار ةَ

 ََ عمػػػىَبركتكػػػؾؿَلمتعػػػاكف َبػػػيؽَاإلتحػػػادَالتعػػػاكنيََـ1997فػػػيَعػػػاـََالتؾؾيػػػع
التَزراعيػػةَؽَشػػراءَفالزراعػػيَاليسشػػي َكبػػيؽَالذػػركةَالعامػػةَالرػػيشية َتزػػسََّ

 كمعداتَلمري.
 َََدخؾؿَشركاتَصيشيةَعديدةَإلىَاليسؽ َلمعسلَفيَمجاالتَالبشاءَكشػقَالظػرؽ

مهشدسػػػػػيؽَكفشيػػػػػيؽََمػػػػػؽَكدخػػػػػلَمعهػػػػػاَفالؼَالرػػػػػيشييؽ َنذػػػػػاءَالدػػػػػدكد.كإ
 كمدتذار ؽَكإدار يؽ.

ك سكؽَاإلشارةَاشاَلإيجازَإلىَأاؼَالسداعداتَالرػيشية َالتػيَقػدم َإلػىَالػيسؽ َلعػدَ
َدتق:تحقيقَكح

 َََالسكػػبل ََ_تعبيػػدَالعديػػدَمػػؽَالظػػرؽ َلػػرب َالسػػدفَكالسشػػاطق َكظر ػػقَالسحفػػد
سػػيحؾت.َكإنذػػاءَعػػددَمػػؽَالجدػػؾر َمشهػػاَالجدػػرَالسدػػسىََ_كطر ػػقَالذػػحرَ

 اليسشية َفيَمديشةَصشعاء.َ_) درَالرداقة( َأيَالرداقةَالريشيةَ
 ََ.مذركعَاإلرشادَالفشي َلتذ يلَمعداتَحمجَالقظؽ 
 ََزؿَكالشديج َفيَكلَمؽَعدفَكصشعاء َالمػتيؽَسػبقَأفَبشتهسػاَمدَمرشعيَال 

 الريؽ َمداساَلالخبراءَكالفشييؽ َلمسداعدةَفيَتذ يمهسا.
 َََتزك ػػػدَالػػػيسؽَلسػػػاتَاألطبػػػاءَكالسسرضػػػيؽ َلمعسػػػلَفػػػيَمختمػػػفَالسدتذػػػؽيات

 اليسشية َفيَصشعاءَكعدفَكتعزَكالسكبل َكغيرااَمؽَالسدفَاليسشية.
 ََسشيةَلسختمفَاآلالتَكالسعداتَالظبيةَكالسؾادَالعبل ية.تزك دَالسدتذؽياَالي 
 َََتبادؿَالسشا َضػسؽَبرنػامجَالتبػادؿَالعمسػي.َحيػ َقػدم َالرػيؽَمشحػًاَلمظػبلب

فيَ امعاتها.َكبالسقابلَقدـَاليسؽََراساتَالجامعيةَكالدراساتَالعميااليسشييؽَلمد
قػدَعقػدتَعػدةَلعضَالسشاَلمظبلبَالريشييؽَلمدراسةَفػيَالجامعػاتَاليسشيػة.ََك

ياتَبيؽَ امعاتَيسشيةَك امعاتَصيشية َلمتعػاكفَالعمسػيَكتبػادؿَالز ػاراتَاتفاؾ
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كاألسػػاتتةَكالسظبؾعػػاتَكالػػدكر اتَالعمسيػػةَكالسذػػاركةَفػػيَالشػػدكاتَكالسػػؤتسراتَ
 العمسية َالتيَتقاـَفيَكبلَالبمديؽ.

َخاتسة:
بيػػةَكبػػيؽَالرػػيؽ َبػػيؽَالبمػػدافَالعَرَاكػػتاَنذػػأت َمشػػتَعرػػؾرَم رقػػةَفػػيَالقػػدـ َعبلقػػات

أساسػػهاَالسػػادي َالتبػػادؿَالتجػػاري َعبػػرَالسػػؾانعَالجشؾبيػػةَلمجز ػػرةَالعربيػػة َكعبػػرَالظػػرؽَالبر ػػة َ
كالسيساَطر قَالحر رَالسذهؾر.َكالَشػػَأفَاػتاَاألسػاسَالسػاديَقػدَأسػهؼَفػيَخمػقَتقػاربَبػيؽَ

 َكفػيَالتعػاطفَطَالحيػاةالعالؼ َكفيَالؿػيؼَكأنسػاالذعبيؽ َالعربيَكالريشي َفيَالشغرةَالعامةَإلىَ
معَالقزػاياَالعادلػة َكتأييػدَنزػاالتَالذػعؾبَالسزػظهدة َالدػاعيةَإلػىَالتحػررَكاإلنعتػاؽ.َكاػيَ

اعػلَكرسػؼَمعػالؼَالتف َفػيَتعز ػزَالتعػاكفََكفػيَكقتشػاَالػرااؽ سيعهاَعشاصػرَيسكػؽَالبشػاءَعميهػا َ
مىَاألرضَأكثػرَخيػرًاَكعػداًلَمدتقبلَالذعبيؽ َبلَكمدتقبلَالعالؼ َالتيَنحمؼَلق َلترباَالحياةَع

َكسبلمًا َلبشيَاإلندافَ سيعهؼ.

كأختتؼَاػتبَالعجالػةَبمسحػةَإندػانية َلال ػةَالداللػة َعمػىَمذػاعرَالػؾد َالتػيَيكشهػاَالذػعبَ
اتَالدياسػػػيةَكالسجػػػامبلتَعتبػػػاَرالرػػػيشي َكاػػػيَمذػػػاعرَتتجػػػاكزَاالالعربػػػيَفػػػيَالػػػيسؽَلمذػػػعبَ

كالتقاربَالؿيسيَكالشفدػيَبػيؽَالذػعبيؽ.َكػلَاػتاَيتجمػىَالدبمؾماسية َإلىَعسقَالركال َالتار خيةَ
فيَالدكائرَالرسسيةَفحدب َبل َكعمىَك ػقَالخرػؾص َفػيَالذػارعَاليسشػي.َفػالسؾاطؽَاليسشػيََال

إالَلادئًاَحديثقَلكمسةَ)صديق(.َكقػدَخػصَالذػعبََ عشدماَيرابَيخاطبَالسؾاطؽَالريشيَالعاديَال
 َخصَبهاَاإلندافَالرػيشي َحتراـالحبَكالؾدَكالتقديرَكااللَمعانيَاليسشيَبهتبَالكمسة َالتيَتحس

َسيذػاادَفػػيَ دكفَغيػربَمػؽَمػؾاطشيَدكؿَالعػالؼ َالستؾا ػػديؽَفػيَالػيسؽ.َكمػؽَيػػزكرَالػيسؽَاليػـؾ
السظمةَعمىَالعاصػسةَصػشعاء َكبسحػاذاةَطر ػقَالحديػدةَصػشعاء َكاػؾَأكؿَطر ػقََ(عرر)مشظقةَ

ـ َكساَأسػمفشا َسيذػاادَنرػبًا1961َعاـََفيَنجزكبإسفمتيَفيَشساؿَاليسؽ َكافَالريشيؾفَقدَأ
اعداتهؼَتتكار ًاَمهيبًا َيخمدَذكرىَالسؾاطشيؽَالرػيشييؽ َالػتيؽَتؾفػؾاَفػيَالػيسؽ َكاػؼَيقػدمؾفَمدػ

مذػاعرَكسيبقىَاتاَالشربَرمػزًاَلمعبلقػاتَالستسيػزةَبػيؽَالذػعبيؽ َيجدػدََالشز هةَلمذعبَاليسشي.
 ستبادؿ.الَحتراـالؾدَكالسحبةَكالتعاكفَكاال
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132َاليسؽيَفيَ شؾبَاالستعساَراإلطارَالتار خيَلمؾ ؾدَ
َ

َمقدمة:
إلقػػاءََ:أكالًََ يتظمػػبَالػػيسؽيَفػػيَ شػػؾبَاالسػػتعساَرلمؾ ػػؾدََالحػػدي َعػػؽَاإلطػػارَالتػػار خيإفَ

نغػػرة َتتجػػاكزَمجػػردَالحػػدي َعػػؽَالشذػػاطَالبر ظػػانيَفػػيَالسحػػي َالهشػػديَكالدػػؾاحلَاليسشيػػةَمشػػتَ
بلدي َلتدتؾعبَالخمؽيةَالتار خيةَلعبلقةَأكركباَلالعالؼ َفيَالعرػرَمظمعَالقرفَالدالعَعذرَالسي

الحدي .َكأقردَلالخمؽيةَالتار خيةَعمىَك قَالتحديد َالذركطَالتار خية َالتػيَدفعػ َلػاألكركبييؽَ
إلىَالتحرؾَخارجَقارتهؼ َفيَعسميةَتؾسػعَاسػتعساري َلػؼَيذػهدَلهػاَالتػار خَمثػيبًلَمػؽَقبػل.َكسػاَ

محاكلةَكضعَقزيةَاحتبلؿَبر ظانياَلسديشةَعدف َضػسؽَاإلطػارَالتػار خيَاألكسػع ََ:ثانياًََ يتظمب
تدػػتحققَمػػؽََلتأخػػتَبػػتلػَكضػػعهاَالرػػحيا.َكاػػيَمحاكلػػةَأعتقػػدَأفَعمػػىَمثقفيشػػاَأفَيؾلؾاػػاَمػػا

يقَلالسؾا هةَالحزػار ة َبػيؽَالحزػارةَاسسماَيسكؽَأفََ .َكأقردَلاإلطارَالتار خيَاألكسعاـااتس
َأثػرًاَكاضػحًا َفػيَاألكربيةَالحديثة  َكبيؽَحزارة َيفترضَأنشاَنشتسيَإليها َرغؼَأنشاَالَنمسسَاليـؾ

الَتدػتؾيَفػيَذلػػَالحزػارةَاليسشيػةَالقديسػة َالتػيََ.نتساءثقافتشاَأكَفيَسمؾكشا َيدؿَعمىَاتاَااَل
َأثػػرًاَممسؾسػػًاَيػػتكر َكلػػؼَيبػػقَمػػاثبًلَمشهػػاَإالَمػػاَخمفتػػقَمػػؽَفثػػارَعمػػىَنػػرىَلهػػاَفػػيَحياتشػػاَاليػػـؾ

الرخؾرَكالحجارة َكالحزارةَاإلسبلمية َالتػيَلػؼَيبػقَمشهػاَفػيَعقؾلشػاَكتكؾ ششػاَالؾ ػداني َسػؾىَ
كاإلبداع َالتيَتسيزتَبهاَإلافَازدااراػا َفمػؼَيبػقَمشهػاََبتكارمغاارَالعبادات َأماَركحَالخمقَكاال

َََشيء.

قػدَيدػعفشاَأفمحشاَفيَكضعَقزيةَعدفَضػسؽَإطػارَالسؾا هػةَالحزػار ةَالذػاممة َفَفإذاَما
ذلػَفيَالؾصؾؿَإلىَإ الاتَمعقؾلةَعمىَأسئمة َالشػَأنهػاَتؤرقشػاَ سيعػًا َكسػؾؼَألدػ َنسػاذجَ
مشهاَفيَنهايةَاتبَالعجالة َلعدَأفَأك زَالذركطَالتار خيةَلبلحتبلؿ َثؼَالتحركاتَالسبكػرةَلمقػؾىَ

اػؾَنػؾعََ َإنسػاسػأفعمقككلَمػاََ.ال ربيةَفيَالدؾاحلَاليسشية.َكأقؾؿَأك زاا َألنهاَمعركفةَلمجسيع
َمؽَالتمخيص َلساَيسكؽَقراءتقَفيَعذراتَالكتب َالتيَتشاكل َاتاَالسؾضؾع.

َ:133يَاألكركبيَالحدي االستعساَرالذركطَالتار خيةَلمتؾسعَ
عبرَالفكرَاألكركبي َفيَأكاخػرَالقػركفَالؾسػظى َعػؽَلذػائرَتحػؾالتَعسيقػةَفػيَالسجتسػعَ

فػيَالتعبيػرَعػؽَم ػزىََلَكتتذػكلَبػب ء.َككػافَالفكػرَأسػرععاألكركبي َكان َماَتزاؿَبداياتهاَتتفا
                                                 

 ـ.1997َُنذرَفيَمجمةَاإلكميل 132َََ
 كماَلعداا.19َ:َالرايدي َالسادةَالتار خيةَفيَكتالاتَنيبؾر َصأنغر133َ
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اتق َمػؽَالتحػؾالتَنفدػها.َففػيَالقػرفَالثالػ َعذػر َمػثبًل َأخػتَرك ػرَبيكػؾفَاتجاااعلََكالتفاتاَ
ـ(َيتسػػردَعمػػىَالظػػالعَالػػديشي َالػػتيَطبػػعَالفكػػرَاألكركبػػيَالؾسػػي َلظالعػػق 1294َ_1214ََ)

التجربػػػة َكؾسػػػػيمةََاعتسػػػادحر ةَال امزػػػة ََكك ػػػدعؾَإلػػػىَمبلحغػػػةَالظبيعػػػةَكإنكػػػارَالقػػػؾىَالدػػػ
.َككػػافَاػػتاَالتسػػردَيعبػػرَعػػؽَتسمسػػلَالجديػػدَفػػيَقمػػبَاإلطػػارَالقػػديؼ َالػػتيَكانػػ َأبػػرز134َلمسعرفػػة
سػػػيظرةَالكشيدػػػةَعمػػػىَالحيػػػاةَالؾ دانيػػػةَكالعقميػػػة َ شبػػػًاَإلػػػىَ شػػػبَمػػػعَسػػػيظرةَالظبقػػػةََ:سػػػساتق

َيةَكالدياسية.االقتراداإلقظاعيةَعمىَالحياةَ

ـَاحتػػػلَالدػػػمظافَالعثسػػػاني َدمحمَالثػػػانيَ)الفػػػاتا(َالقدػػػظشظيشية.َك ػػػرى1453َكفػػػيَعػػػاـَ
اربًاَمؽَالعثسانييؽ َككافَلهجرتهؼَتمػَأثػرََالقدظشظيشيةَاا ركاَإلىَإيظالياَالسؤرخؾفَأفَعمساء

فيَالحياةَالثقاؼيةَفيَإيظاليا َكالَحقًاَفيَأكرباَكمها َإلىَدر ةَأنهاَشكم َبدايةَلساَُعرؼََاسؼح
ررَالشهزة( َكبالتاليَمثم َبدايةَالتار خَالحدي َفيَالعالؼَكمق.َكاػتاَأمػرَقػدَيحتػاجَإلػىَبَ)ع

فػػيََاسػؼمرا عػةَتار خيػة.َفسػاَيعػػزىَإلػىَاجػرةَالعمسػاءَمػػؽَالقدػظشظيشيةَإلػىَإيظاليػا َمػػؽَأثػرَح
إطػػػبلؽَحركػػػةَالشهزػػػةَاألكربيػػػةَالحديثػػػة َيرػػػظدـَلحؿيقػػػةَتار خيػػػة َكاػػػيَأفَعبلقػػػةَعمسػػػاءَ

ةَلإيظاليػاَكمدارسػهاَكانػ َقػدَسػبق َاحػتبلؿَالعثسػانييؽَالقدػظشظيشية َكسػاَأفَلذػائرَالقدظشظيشي
الشهزػةَفػيَإيظاليػػاَكانػ َقػدَبػػدأتَقبػلَتمػػَالهجػػرة.َبػلَإفَبػؾادرَالشهزػػةَالثقاؼيػةَكالعمسيػةَفػػيَ
أكربا َكان َقػدَبػدأتَمشػتَمظمػعَالقػرفَالثالػ َعذػرَالسػيبلدي َعمػىَاألقػل.َككػافَرك ػرَبيكػؾف َ

َالسثاؿ َأحدَرمؾزاا.َََعمىَسبيل

َاسػػتظاع.َفقػػد135َكفػػيَحػػؾاليَمشترػػفَالقػػرفَالخػػامسَعذػػر َعهػػرتَالظباعػػةَفػػيَأكركبػػا
 َـ1446فيَعاـََ،مJohannes Gutennberg (8931  _8641)ََسَ ؾتشبيرجاأللسانيَيؾاان َ 

تَ.َكانتذػػَر136كأفَيظبػػعَبهػػاَكتالػػًا َألكؿَمػػرةَفػػيَالتػػار خَقابمػػةَلمتحر ػػػَأفَيرػػشعَأحرفػػًاَمعدنيػػة
                                                 

َ.272_271العؾا َالحدكسَالفمدؽية َص134ََ
ـ( َيؤكػػدَحؿيقػػةَأف1453َاػػتاَالحػػدثَفػػيَحػػدَذاتػػق َكقػػدَسػػبقَاحػػتبلؿَالعثسػػانييؽَالقدػػظشظيشيةَ)فػػيَعػػاـ135ََ

أفَتغهػرَالظباعػةَفػيَذلػػَالؾقػ  َالشهزةَفيَأكرباَكان َقدَبدأتَقبلَاحتبلؿَالقدػظشظيشية.َكإالَكيػفَيسكػؽَ
َكايَثسرةَمؽَثسارَالشهزة َدكفَأفَتكؾفَالشهزةَفيَأكرباَقدَبدأتَقبلَذلػَبزمؽَطؾ ل؟.َ

تر ػعَالخظػػؾاتَاألكلػىَفػػيَعسميػةَالظباعػػةَإلػىَاأللػػفَالخامدػةَقبػػلَالسػيبلد َعمػػىَاألقػل.َككانػػ َتتسثػلَبشحػػ 136ََ
مػػىَالػػؾرؽَأكَالشدػػيجَأكَالسعػػادف.َكأصػػبح َاػػتبَحػػركؼَعمػػىَالحجػػارةَأكَعمػػىَقظػػعَمػػؽَالظػػيؽ َكطبعهػػاَع

مػاَبػيؽَالشهػر ؽَاتَالعربيةَالقديسة َفػيَلػبلدَالظر قةَتدتخدـَفيَصشاعةَاألختاـَالرسسية َالَسيساَفيَالحزاَر
كالذاـَكمررَكاليسؽ َككتاَفيَالحزاراتَالذرؾية َكالَسيساَفيَالريؽَكالهشد.َثػؼَتظػؾرتَالظباعػةَفػيَلعػضَ

كالحزارةَالريشيةَكالحزاراتَالعربية َكالَسيساَحزارةَماَبيؽَالشهر ؽ َعمػىَشػكلَكتالػاتََالحزاراتَالقديسة 
ثابتةَلشرؾصَطؾ مة َعمىَألؾاحَطيشيةَأكَخذػبية َمكشػ َمػؽَطباعػةَنرػؾصَديشيػةَكتار خيػةَكاممػة.َكشػكلَ

=َََََََََََََلحػػدي  َصػػشعَالحػػركؼَالسعدنيػػةَالستحركػػة َعمػػىَيػػديَاأللسػػانيَيؾاػػان  سَ ػػؾتشبيرج َفػػيَمظمػػعََالعرػػرَا
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السظالعَلعدَذلػَفػيَأنحػاءَأكركبػا َمدػهسةَفػيَسػرعةَانتذػارَاألفكػارَالجديػدة َالتػيَعبػرتَبهػاَ
 Martinيشػي َمثمػقَلرػؾرةَخاصػةَمػارتؽَلػؾثرحركةَالتسردَعؽَنفدها َسؾاًءَعمػىَشػكلَتسػردَد

Lutherَ(1483_1546َالػػتيَدعػػاَإلػػىَااَل )بالػػاَكالر ػػؾعَإلػػىَالؾ ػػدافَعػػؽَسػػمظةَالَنرػػراؼـ
 137َعؽَالتقاليدَالكاثؾليكيةَكالر ػؾعَإلػىَالكتػابَالسقػدسَذاتػقَنرراؼكإلىَااَلَ لتديؽفيَاَالفردي

حيػ َأخػتَالسفكػركفَكاألدلػاءَكالفشػانؾفَير عػؾفَإلػىَالتػراثَالكبلسػيكيََ.أكَعمىَشكلَتسردَفكرَي
)تػػراثَاليؾنػػافَكالركمػػاف( َمذػػ ؾفيؽَلػػق َسػػاعيؽَإلػػىَتقميػػدب َنػػافر ؽَمػػؽَالفكػػرَالكشدػػي َالػػتيَ

الحيػػػاةَالثقاؼيػػػةَفػػػيَالعرػػػؾرَالؾسػػػظى.َكأخػػػتَالسؾؾػػػفَمػػػؽَالظبيعػػػةَيت يػػػر َكنػػػزعََسػػػيظرَعمػػػى
فمؼَتعدَفيَنغراؼَمبػدأَالذػر َكسػاَكانػ َفػيَالفكػرَالسدػيحي ََ.لهاَعتبارالسفكركفَإلىَإعادةَاال

بلَر ع َإلىَمكانتهاَاألكلى َالتيَاحتمتهاَعشدَاإلغر ق َكتعبيرَعؽَالخيرَكالجساؿ.َكعكػسَاػتاَ
ََ.138ََلمظبيعةَكإؾبااًلَعمىَالحياةَالسؾؾفَحباًَ

.َفسشػتَالعقػدَاألخيػرَ كفيَالؾق َذاتقَحدثَتقدـَكبيرَفػيَمجػاليَالكذػؾؼَالج راؼيػةَكالعمػـؾ
مؽَالقرفَالخػامسَعذػرَالسػيبلدي َنذػظ َحركػةَالكذػؾؼَالج راؼيػة َلتزػعَاإلندػافَاألكركبػيَ

رَنغرتػقَإلػىَالعػالؼ.َؽَقبل َكلت ي َ أماـَعؾالؼَكمجتسعاتَكحزاراتَكأديافَكتقاليد َالَعمؼَلقَبهاَم
Kopernikusَنيكػػػػػػػؾسَكالشغر ػػػػػػػاتَالجديػػػػػػدة َكشغر ػػػػػػػةَكؾبَرَاتَالعمسيػػػػػػةكتذػػػػػػػافكسػػػػػػاَأفَااَل

ـ( َالتيَأكدَفيهاَأفَاألرضَكرك ة َكأنهاَليد َمركزَالعالؼ َبلَاػيَكاحػدةَمػؽ1543َ_1473)
َ.139الكؾاكب َالتيَتدكرَحؾؿَالذسس َقدَغيرتَمؽَنغرةَاإلندافَإلىَالكؾَف

لقدَعبرتَحركةَالتسرد َلسغاارااَالديشيةَكالفكر ػةَكالعمسيػة َعػؽَعشاصػرَ ديػدةَفػيَالحيػاةَ
األكركبيػػػة.َفقػػػدَأخػػػتَدكرَالسػػػدفَيتعػػػاعؼ َكعهػػػرتَطبقػػػةَ ديػػػدةَمػػػؽَسػػػكانها َامتهشػػػ َالتجػػػارةَ

فة َكأخػػتتَتػػزاحؼَطبقػػةَاإلقظػػاعييؽ َالسدعؾمػػةَبر ػػاؿَالكشيدػػةَكفكػػراؼ.َككانػػ َاَركالرػػشاعةَكالرػػ
قةَالجديدةَتتظمعَإلىَتؾسيعَنظاؽَنذاطهاَالتجاري.َكلؼَيكؽَإطػارَالحيػاة َالػتيَتحسيػقَاتبَالظب

                                                  

 
ََفدػهم ََنفدػق.َلشدػخَمػؽَالكتػابَالؾاحػد َفػيَالؾقػ اائمةَفيَتار خَالظباعة َمكش َمؽَطباعةَفالؼَاَقفزة=َ

 .NUL., Bd2, S. 745 _ 746َ .َككتا:658بتلػَانتذارَالعمؼَكالسعرفة.َقارف:َالسؾسؾعة َصَ
َ.277ََالعؾا َالحدكسَالفمدؽية َص137ََ
 .180كماَلعداا.َككتا:َك د يري َالستااب َص277َالسردرَنفدق َص138ََ

َفكرةَكرك ةَاألرضَفكرةَقديسة َُير عهاَالبعضَإلىَالقرفَالخامسَقبلَالسػيبلد َحيػ َأشػارَإليهػاَلعػضَالفبلسػفة139ََ
كالتخسػيؽ َكلػؼَتكػؽَفكػرةَمبشيػةَعمػىَأسػسَعمسيػة.َ اليؾنانييؽ.َلكشهػاَكانػ َمجػردَضػربَمػؽَالحػدكسَالفمدػؽية

لحػػدي َأثبتهػػاَعمسيػػًاَالعػػالؼَالبؾلشػػديَنيكػػؾالسَكؾبرنيكػػؾس َكأثبػػ َأفَاألرضَليدػػ َمركػػزَكفػػيَمظمػػعَالعرػػرَا
َمؽَاأل راـ َالتيَتدكرَحؾؿَالذسس.َك اءتَرحمةَمعاصربَالبرت ػالي َفرنانػدكَمػا بلف َالتػيَ العالؼ َبلَايَ ـر

ك ػػػةَاألرض.َأنغػػػر:َانظمقػػػ َمػػػؽَأكربػػػاَلاتجػػػابَال ػػػرب َكعػػػادتَإلػػػىَأكربػػػاَمػػػؽَ هػػػةَالذػػػرؽ َلتثبػػػ َعسميػػػًاَكَر
NUL,Bd.2,S.1032َََََ 
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ارب َلػؼَيكػؽَيتدػعَلظسؾحػاتَالظبقػةَالجديػدة.َاسػتسَرالكشيدةَكتحػرصَطبقػةَاإلقظػاعَعمػىَثباتػقََك
فشذأَصراعَبيؽَالقديؼ َلأفكاربَكمرالحقَكمؤسداتق َكبيؽَالجديد َلسرالحقَكطسؾحاتق َمدعؾمًاَ

َزةَالفكر ةَكبتقدـَالعمؼ َالمتيؽَ اءاَليعززاَمؾاقعَالظبقةَالجديدةَك مبياَحا اتها.لالشه

اتقَاكتذػػػػافالبر ؾاز ػػػػةَمػػػػؽَالعمػػػػؼَكشػػػػجعتق َكأخػػػػتتَتظبػػػػقَنغر اتػػػػقََكَالظبقػػػػةَتاسػػػػتفادَك
.َكسػاَأخػتتَتحػاربَالحػؾا زَالجسركيػةَبػيؽ140َاعاتق َفيَمياديؽَالرشاعةَكالتجارةَكالتؾسػعاختَرَك

 َأفَتؾسػػعَأسػػؾاقهاَخػػارجَنظػػاؽَبمػػدانها َاسػػتظاع.ََكالؾحػػدةَالقؾميػػةَؾةَإلػػىالسقاطعػػات َلالػػدع
َمدببةَبتلػَسمدمةَمترمةَمؽَالحركبَداخلَأكركباَكخار ها.

كبيشساَكان َالظبقةَالبر ؾاز ةَتشتزع َشيئًاَفذيئًا َمؾاقػعَالدػيظرةَكالشفػؾذَمػؽَأيػديَالظبقػةَ
كان َالتحؾالتَعمىَالسدتؾىَالفكريَتتبمػؾرَاإلقظاعية َمحدثةَبتلػَتحؾالتَعسيقةَفيَالسجتسع َ

لرؾرةَأسرع َكغدتَتظرحَأفكارًاَكاضحة َتعبرَعؽَطسؾحػاتَالسجتسػعَالجديػد َفػيَكافػةَالشػؾاحيَ
.َكقػدَتبمػؾرتَاألفكػارَالجديػدةَفػيَكالديشيػةَيةَكالدياسيةَكالقانؾنيػةَكالفكر ػةاال تساعيةََكاالقتراد

َ.141 َكاصظماَعمىَتدسيتقَبَ)حركةَالتشؾ ر(تيار َحسلَلؾاءبَمفكركَالظبقةَالبر ؾاز ة

مػؽَالبمػدافَاألكركبيػة.َفقػدََ ظانياَبؾتائرَأسػرعَمسػاَفػيَغيراػاككان َالتحؾالتَتديرَفيَبَر
يتجػػاكزَحػػدكدَالحػػرؼََ فػػيَالقػػرفَالثػػامؽَعذػػرَالسػػيبلديَ َكالَسػػيساأخػػتَاإلنتػػاجَالرػػشاعيَفيهػػا

 َالتػػيَمشحتهػػاَالدياسػػة142َلسشيفكتػػؾرةاليدك ػػةَكاإلنتػػاجَالرػػشاعيَالسشزلػػي َكسػػاَيتجػػاكزَحػػدكدَا
َاسػػػتيعاب.َفقػػػدَأدتَقػػػدرةَالدػػػؾؽَالسحميػػػةَعمػػػى143َيةَالسركشتيميػػػةَدعسهػػػاَكحسايتهػػػااالقترػػػاد

 َكاتداعَالدؾؽَالعالسيةَكطسؾحَالتجارَأصحابَالرشاعات َأدتَ سيعهػا144َالسشتجاتَالرشاعية
البخػار َفػيََعػؽَطر ػقَالظاقػةَتؾليػدَاكتذػاؼ.َكعشػد145َإلىَالتعجيلَفيَعهؾرَالسرانعَالحديثة

سػػتيشياتَالقػػرفَالثػػامؽَعذػػرَالسػػيبلدي َبػػدأَاإلنتػػاجَاآللػػيَفػػيَبر ظانيػػا.َكبػػتلػَتعػػززتَالسكانػػةَ
                                                 

َ.303 299َقارف:َتؾشار َتار خَالفكر َص140َََ
141ََEW, Bd. 2, S. 486َ
عبػػارةَعػػؽَمعامػػلَصػػ يرة َحمػػ َمحػػلَاإلنتػػاجَالرػػشاعيَالسشزلػػي َكقامػػ َعمػػىَمبػػدأَتقدػػيؼَالعسػػلَفػػيَالسشػػتج142ََََََََ

أدىَتقدػيؼَالعسػلَفػيَالسشػتجَالؾاحػد ََالؾاحد َلحي َيشجزبَأكثرَمػؽَشػخص َكػلَشػخصَيشػتجَ ػزءًاَمشػق.َكقػد
 عمىَاتاَالشحؾ َإلىَتدارعَكتيرةَالعسلَكازديادَكسياتَاإلنتاج.َََ

تشظمػقَالدياسػػةَالسركشتيميػػةَ)التجار ػة(َمػػؽَمبػػدأَأفَثػػركةَالبمػدَتقػػاسَلسخزكنهػػاَمػؽَالػػتابَكالفزػػةَكتتزػػسؽ143َََ
لرػػشاعاتَالؾطشيػػةَفػػيَك ػػقَالسزاحسػػةَتجسيػػعَالػػتابَكالفزػػةَمػػؽَالخػػارجَكتشسيػػةَاإلنتػػاجَالقػػؾميَكحسايػػةَا

َ.251-250الخار ية:َأنغر:َتؾشار َتار خَالفكر َص
تزايدتَالقدرةَالذرائيةَفيَأكرباَنتيجةَلمحركةَاالستعسار ةَكعسمياتَالشهبَالسشغسػةَلثػركاتَالذػعؾبَالسدػتعس رة144ََ

 )لفتاَالسيؼ(.
145َEW. Bd. 2, S. 485َ
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ية َكمػػؽَثػػؼَالسكانػػةَالدياسػيةَلمظبقػػةَالبر ؾاز ػػة.َكقػػدَحػدث َمثػػلَاػػتبَالتحػػؾالت َالتػػيَاالقترػاد
 مختمفة.فيَالبمدافَاألكركبيةَاألخرى َكلكؽَبؾتائرََحدث َشهدتهاَبر ظانيا 

البخػػار َكالػػتيَعػػرؼَبََتؾليػػدَالظاقػػةَعػػؽَطر ػػقك عتبػػرَاإلنتػػاجَاآللػػي َالػػتيَترتػػبَعمػػىَ
.َكقػد146َاإلندػافَكزراعػةَاألرضَاسػتقرار)الثؾرةَالرشاعية( َأاؼَحػدثَفػيَتػار خَالبذػر ة َلعػدَ

يػػػةَكالدياسػػػية َالتػػػيَكانػػػ َاال تساعيةََكاالقترػػػادًاَفػػػيَاكتسػػػاؿَالتحػػػؾالتَاسػػػسأسػػػهؼ َإسػػػهامًاَح
َصرااَقدَبدأتَتتفاعلَفيَأكركباَمشتَقركف.عشا

يةَكا تساعيػػةَكسياسػػيةَكثقاؼيػػة َدفعػػ َلػػاألكركبييؽَإلػػىَاقترػػادكاكػػتاَتزػػافرتَعؾامػػلَ
َالتؾسعَخارجَقارتهؼ.َإذَكلدتَحا اتَمتزايدةَفيَأكركبا:

لمحرػػؾؿَعمػػىَالسعػػادفَالثسيشػػةَ)الػػتابَكالفزػػة( َل ػػرضَتعز ػػزَقػػؾةَالػػدكؿَََ -
َاألكربيةَالستشافدة.

َ يلَالسرػانع َالتػيَزادتَانتذػاراًَكلمحرؾؿَعمػىَالسػؾادَالخػاـَالزػركر ة َلتذػََ -
 كتزاعف َقدرتهاَاإلنتا ية.

ػَالسرػانعَكتزػيقَلػقَأسػؾاؽَكلتأميؽَأسػؾاؽَعالسيػة َلترػر فَمػاَتشتجػقَتمػََ -
َنفدها.َأكركبا

األكركبػػيَالحػػدي  َالتػػيَغظػػىَتؾسػػعهاََاالسػػتعسارشػػكلَالذػػركطَالتار خيػػةَلحركػػةََذلػػػكػػلَ
َعغؼَمشاطقَالعالؼ َكمشهاَكطششاَالعربي.م

َالتحركاتَالسبكرةَلمقؾىَال ربيةَفيَالدؾاحلَاليسشية:
 َالحزػارتافَااتسفيَالعررَالحدي َحدثًاَ ديدًا.َفقدََلالؾطؽَالعربيَلؼَيكؽَاتراؿَأكركبا

قاؼيػػًاَفنػػًا َامهسػػاَطالعػػًاَثااتساألكركبيتػػافَالقػػديستاف َاليؾنانيػػةَكالركمانيػػة َبهػػتبَالسشظقػػة َكاتخػػتَ
ةَمسػػاَأبدعتػػقَالحزػػاراتَالتػػيَنذػػأتَفيهػػا َكفنػػًاَفخػػرَاتخػػتَطالعػػًاَتؾسػػعيًا َسػػتفاداسػػتهدؼَاال

َاستهدؼَاإلمداؾَلظرؽَالتجارةَالذرؾية َكاستشزاؼَخيراتَالسشظقة.َ

 َةاإلسػبلميَ_َةالعربيَكالحزارةبيؽَأكركباََعرؾرَالؾسظىَنذأتَعدةَ دؾرَاتراؿكفيَال
َتسثم َلاألندلسَك ش كإسػهاماتهؼَالحزػار ةَإلػىََالسدػمسيؽؾبَإيظالياَكبيزنظة َعبرتَمشهاَعمػـؾ

أكركبػػا َالتػػيَكانػػ َتعػػيشَنهبػػًاَل ػػزكاتَالؿبائػػلَالهسجيػػة َمشػػتَسػػقؾطَركمػػاَكانحدػػارَالحزػػارةَ
                                                 

 EW. Bd. 2, S. 485-486كماَلعداا.َككتا70ََصَ 1 َج9أنغر:َديؾران  َقرةَالحزارة َمج146َ
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 َالػتيَتػؼَبػيؽَالحزػارةَاالترػاؿالركمانيةَمؽَأكركباَكانظؾاءَلقاياااَفيَبيزنظة.َكقدَأسػهؼَاػتاَ
َ.147ميةَكبيؽَأكركبا َإسهامًاَكبيرًا َفيَنذؾءَالحزارةَاألكركبيةَالحديثةالعربيةَ_َاإلسبل

مػػؽَالشرػػفَالثػػانيَمػػؽَالقػػرفَالخػػامسََابتػػداءًَخَلػػقَعػػادةَكفػػيَالعرػػرَالحػػدي  َالػػتيَيػػؤرََّ
يةَكا تساعيػةَكسياسػيةَكثقاؼيػةَكبيػرة َاقترػادعذرَالسػيبلدي َشػهدتَالحيػاةَاألكركبيػةَت ييػراتَ

يَأصػباَتعؼَالػدكرَاألكركبػيَفػيَالعػالؼَلأسػرب َكمشػقَالػؾطؽَالعربػي َالػكساَأسمفشا َأدتَإلىَتعػا
مػػؽَأاػػؼَمدػػارحَالتشػػافسَالػػدكليَفػػيَالعػػالؼ.َكدخمػػ َالػػببلدَالعربيػػةَفػػيَعبلقػػاتَغيػػرَمتكافئػػة َ

تمتقيَعشدبَقاراتَالعالؼَالقػديؼ َمذػكبًلَبػتلػَعقػدةََدَمتخمفةَلعدَتحزر َتستمػَمؾقعاًَطرفااا:َلبل
 َكساَتستمػَثركاتَطبيعيةَاائمة َكببلدَأختتَتتحزرَلعدَتخمف َكتسمػَمؽَمهسةاتراؿَعالسيةَ

َأسبابَالقؾةَكالتشغيؼَكالعمؼَكالسظامع َماَلؼَيدبقَلقَمثيلَفيَالتار خ.

طر قَرأسَالر ػاءَالرػالا َفػيَنهايػةَالقػرفَالخػامسَعذػرَالسػيبلدي َكمػاََاكتذاؼكرغؼَ
ار خيَعؽَالػببلدَالعربيػةَكاترػاؿَأكركبػاَمباشػرةَنتجَعؽَذلػَمؽَتحؾؿَطر قَالتجارةَالذرؾيةَالت

ؿَثقػػلَالحركػػةَانتقػػالالهشػػدَك شػػؾبَشػػرؽَفسػػياَكضػػعفَأاسيػػةَالبحػػارَالعربيػػةَكالبحػػرَالستؾسػػ ََك
التجار ػػةَإلػػىَلحػػرَالذػػساؿَكالبحػػرَالبمظيقػػي َرغػػؼَذلػػػَكمػػقَعمػػ َالػػببلدَالعربيػػةَمدػػرحًاَلمتشػػافسَ

ـ 1798َبرتَعمىَمرػر َفػيَعػاـَاةَنابميؾفَبؾنالدكلي َلدببَمؾقعهاَاالستراتيجي.َككان َحسم
َ.الحديثةَاألكركبيةَ_معمسًاَلارزًاَفيَتار خَالعبلقاتَالعربيةَ

اـَاألكركبيَلػالببلدَالعربيػةَالػيسؽَكػتلػ.َبػلَلقػدَاحتػلَالػيسؽَمكانػًاَمتسيػزًا َاتسكقدَشسلَاال
حػػرَاألحسػػرَكعمػػىَاـَاألكركبػػي َلدػػببَمؾقعػػقَالج رافػػيَالستسيػػزَفػػيَمػػدخلَالباتسػػفػػيَإطػػارَاال

َالسحي َالهشدي.

كعػػػادةَمػػػاَيبػػػدأَالحػػػدي َعػػػؽَعبلقػػػةَاألكركبيػػػيؽَلػػػاليسؽ َفػػػيَالعرػػػرَالحػػػدي  َلالشذػػػاطَ
.َكقػدَلحػق148َالبرت الي َالتيَشهدتقَالذؾاطعَالعربية َمشتَمظمعَالقرفَالدادسَعذرَالسيبلدي

يمػيََمػاَسػؾؼَنمقػيَفػيلالشذاطَالبرت اليَنذاطَدكؿَأكركبيةَاستعسار ةَأخرى َأاسهاَبر ظانيا.ََك
َبػػيؽَالػػدكؿَاألكركبيػػةَالسختمفػػة َ نغػػرةَسػػر عةَعمػػىَاػػتاَالشذػػاط َالػػتيَأخػػتَشػػكلَتشػػافسَمحسػػـؾ

َكالتيَكافَمؽَنتائجقَاحتبلؿَبر ظانياَلسديشةَعدف:
                                                 

115َحؾؿَتأثيرَالحزارةَالعربيةَ_َاإلسبلمية َفيَالحزارةَاألكربيةَالحديثػة َأنغػر:ََسػزكيؽ َمحاضػرات َص147ََ
 كماَلعداا.19َكماَلعداا.َككتا:َاليافي َتسهيدَفيَعمؼَاال تساع َصَ

َكماَلعداا.19َأنغرَماكرك َاليسؽَكال رب َص148ََ
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َالبرت اؿ:
عذػرََالدػادسالقػرفََمظمػع َلػاليسؽ َمشػتَااتسكان َالبرت اؿَأكلىَالدكؿَاألكركبية َالتيَ

فػيَالسحػي َلػىَاحػتبلؿَشػؾاطئقَل ػرضَالدػيظرةَعمػىَالظػرؽَالتجار ػة َالسػارةَالسيبلدي َكسع َإ
.َككػاف149َـ1513فػيَعػاـََ َكذلػػاحتم َ ز رةَكسرافَثؼَاا س َعدففَ.الهشديَكالخميجَالعربي

ثػػؼََ)حكػػاـَمرػػر(َذلػػػَالشذػػاطَالبرت ػػاليَسػػببًاَفػػيَنذػػاطَمزػػادَفػػيَالسشظقػػة َقػػاـَلػػقَالسساليػػػ
َيؽَمؽَالبحرَاألحسرَكالسحي َالهشدي.العثسانيؾف َلظردَالبرت الي

ك بدكَأفَالبرت الييؽَلؼَيهتسؾاَلاألرضَاليسشيةَلػتاتها َكإنسػاَالسػتخدامهاَمركػزَاسػتشاد َفػيَ
َطر قهؼَإلىَالهشد.َلهتاَأاسمؾااَلسجردَاستيبلئهؼَعمىَ) اكا(َاألندكنيدية.

َاؾلشدا:
عذػرَالسػيبلدي َكأسدػؾاَفػيَيَفيَأكاخرَالقرفَالدػادسَاالستعساَربدأَالهؾلشديؾفَنذاطهؼَ

أسػظؾاًلَإلػىَالبحػرََـ1614عػاـَفػيَالتػيَك هػ ََ( شركةَالهشدَالذرؾيةَالهؾلشدية)ـ1594َعاـَ
كلكشػقَلػؼَيفمػاَإالََكحاكؿَإقامةَككاالتَتجار ةَاؾلشديةَفيهػا.األحسر َكصلَإلىَالسؾانعَاليسشية َ

العثسػانيَفػيَالػيسؽَطمػبََفػضَالػؾاليؽََرفيَحػيَ.ميشاءَالذحرَفيَحزرمؾتفيَفيَإقامةَككالةَ
َفيَميشاءيَعدفَكالسخاء.َ َفيَإقامةَككالتيؽاألسظؾؿَقائد

كقدَأدىَفذػلَالهؾلشػدييؽَفػيَمشظقػةَالبحػرَاألحسػر َإلػىَإنذػائهؼَمحظػةَعشػدَرأسَالر ػاءَ
ـ َلتزك دَسفشهؼَلساَيمزمهاَفيَرحبلتهاَالظؾ مةَإلىَ ػزرَالهشػدَالذػرؾية1652َالرالا َفيَعاـَ
ؾاَلعػػدَذلػػػَأفَيؿيسػػؾاَعبلقػػاتَتجار ػػةَمػػعَالػػيسؽ َالسػػيساَمػػعَاسػػتظاعكلكػػشهؼََكالذػػرؽَاألقرػػى.
َ. َكنقمػػقَإلػػىَاألسػػؾاؽَاألكربيػػةمحرػػؾؿَالػػبؽَلالدر ػػةَاألكلػػىَشػػراءَرتكػػزتَعمػػىاميشػػاءَالسخػػاء َ

َإلػىَميشػاءَالسخػاء َفػيَخسدػيشياتَالقػرفَاستسَرَك تَعبلقتهؼَتمػ َحتىَتؾقف َسفشهؼَعؽَالقػدـك
َ.150الثامؽَعذر

َفرندا:
ـ1664َبدأَنذاطَالفرندييؽَفيَالذرؽَمشتَمظمعَالقرفَالدالعَعذرَالسيبلدي.َكفيَعػاـَ

اترػػػاؿَالفرندػػػييؽَلػػػاليسؽَلػػػؼَيػػػتؼَإالَعػػػاـََكلكػػػؽ.َ(شػػػركةَالهشػػػدَالذػػػرؾيةَالفرندػػػية)تػػػؼَإنذػػػاءَ
ـ َحيشساَقدم َلعثةَفرنديةَإلىَميشاءَعدف َكمشقَألحرتَإلىَميشاءَالسخاء َكتسكش َمػؽ1709َ

                                                 
 .22.َككتاَطق َسياسةَبر ظانيا َص9َر:َلقساف َتار خَالجزر َصَأنغ149ََ
َ.183الرايدي َالسادةَالتار خية َص150َََ
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 َُأعظػػيَالفرندػيؾفَلسؾ بهػاَالحػق َفػػي151َاإلمػاـَالسهػديَاسػؼمػعَحػاكؼَالسخػػاء َلَعقػدَمعااػدة
إقامةَككالةَلهؼَفيَمديشػةَالسخػاءَكمسارسػةَاألعسػاؿَالتجار ػةَأثشػاءَالشهػار َعمػىَأفَيعػؾدكاَإلػىَ
سفشهؼَفيَالميل.َكقدَشجعَاتاَالشجاحَشركةَالهشدَالذرؾيةَالفرندية َعمىَإرساؿَلعثةَأخرىَإلىَ

كشػفائقَمػؽَمػرضَألػؼََالسهديَـ.َكتسكؽَطبيبَالبعثةَمؽَمعالجةَاإلماـ1711فيَعاـَالسخاء َ
َ.152الفرنديؾفَمؽَذلػَفيَتؾطيدَعبلقتهؼَلاإلماـَاستفادلق َف

َإلػىَميشػاءَ كفيَالشرفَالثانيَمؽَالقرفَالثػامؽَعذػرَتؾقفػ َالدػفؽَالفرندػيةَعػؽَالقػدـك
لدفؽَالهؾلشدية َلتشفردَبر ظانياَبتجارةَالترػديرَالسخاء َفيَنفسَالفترةَتقر بًا َالتيَتؾقف َفيهاَا

ـ َشػكم َبػتلػَتهديػدًاَمباشػرًاَخظيػرًاَلمسظػاما1798َ.َكلساَاحتم َفرنداَمرر َفػيَعػاـ153َؼيق
 َلعػد1801َفػيَعػاـََ َمػؽَمرػراندػحبالبر ظانيةَفيَالسشظقة.َإالَأنها َأيَفرندا َسرعافَمػاَ

َ.حر ةَالبر ظانيةأبؾَقير َعمىَيدَالقؾاتَالباز ستهاَفيَمعركةَ

ـَعادتَفرنداَإلىَالسشظقة َلتشذ َفيَسؾاحلَالبحرَاألحسرَكخميجَعػدف 1859َكفيَعاـَ
محاكلةَإيجادَمؾاقعَثابتةَلها َعمىَالداحلَاألفر قيَكالداحلَالعربي.َكقدَحاكل َمرارًاَأفَتذتريَ

عَبر ظانيػػا َمػػَاتفػػاؽلعػػضَالسؾاقػػع َكالسخػػاءَككسػػرافَكمرػػؾع َدكفَ ػػدكى.َثػػؼَتسكشػػ َمػػؽَإبػػراـَ
أفَيرػرفؾاََتفػاؽقزيَبتزك دَبؾاخرااَلالفحؼَمؽَميشاءَعدف.َككافَقرػدَالبر ظػانييؽَمػؽَاػتاَااَل

َالفرندييؽَعؽَالبح َعؽَمؾاقعَثابتةَلهؼَفيَمشظقةَالبحرَاألحسر.َ

ـَاسػػػتؾل َفرندػػػاَعمػػػىَميشػػػاء1862َكلكػػػؽَمظػػػامعَالفرندػػػييؽَلػػػؼَتشتػػػقَبػػػتلػ.َففػػػيَعػػػاـَ
 َكاتخػػتتَمشػػقَمشظمقػػًاَلمتؾسػػعَفػػيَلػػبلد154َمالي َالسؾا ػػقَلعػػدف)أكبػػؾؾ( َعمػػىَالدػػاحلَالرػػَؾ

الرؾماؿ َكأختتَتزاحؼَبر ظانياَفيَالدؾاحلَاليسشية َمحاكلةَشراءَمشػاطقَفيهػا َكسشظقػةَالذػيخَ
فػػيََيؽسػػعيد َغربػػيَعػػدف.َإالَأفَك ػػؾدَبر ظانيػػاَفػػيَعػػدفَمكشهػػاَمػػؽَمراؾبػػةَتحركػػاتَالفرندػػي

َإلىَحدَكبير.السشظقةَكعرقمةَمذار عهؼَالتؾسعية َ
                                                 

ـ َكتػؾفيَفػي1637َق_َ/1047َاإلماـَالسهدي َدمحمَبؽَأحسد َالسعػركؼَب)صػاحبَالسؾااػب(.َكلػدَفػيَعػاـ151ََ
ق_ََ/1129َـَكحتػػػػػى1686َق_َ/1097َـ.َتػػػػػؾلىَاإلمامػػػػػةَفػػػػػيَالفتػػػػػرة َمػػػػػؽ1718َق_َ/1130َعػػػػػاـَ
.333ََ_330.َككػػػػػتا:َالحػػػػػداد َتػػػػػار خَالػػػػػيسؽ َص12َ َص6َـ.َأنغػػػػػر:َالزركمػػػػػي َاألعػػػػػبلـ َمػػػػػج1717َ

 .146كالذساحي َاليسؽَاإلنداف َصَ
سافرَلعػضَأفػرادَالبعثػةَالفرندػية َكمعهػؼَالظبيػب َمػؽَالسخػاءَإلػىَمديشػةَالسؾااػب َعاصػسةَاإلمػاـَالسهػدي 152ََ

عبلج.َكتقعَمديشةَالسؾاابَلالقربَمؽَمديشةَذمػار.َأنغػرَكتابشػا:َالػيسؽَبشاءَعمىَاستدعاءَمؽَاألماـ َلقردَال
 كماَلعداا64َ َص1َفيَعيؾفَالرحالةَاأل انب َط

 َكمػػاَنقمشػػابَعػػؽَنيبػػؾرَفػػيَكتابشػػا:66َقػػارفَاػػتاَمػػعَمػػاَأكردبَألاعػػة َفػػي:َعػػدفَكالدياسػػةَالبر ظانيػػة َص153ََ
َ.183_182السادةَالتار خيةَفيَكتالاتَنيبؾرَعؽَاليسؽ َصَ

 يتبعَحاليًاَ سهؾر ةَ يبؾتي.154َ
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ـ َعمىَيدَالفرندػييؽ.1869َكقدَزادتَحسىَالتشافس َعشدماَُفتح َقشاةَالدؾ س َفيَعاـَ
.َكبػػتلػَأصػػبح َبر ظانيػػاَهػػاأقػػدم َعمػػىَاحتبللفبر ظانيػػاَأفَتقػػعَمرػػرَفػػيَؾبزػػتهؼ َفخذػػي َ

َكفيَالجشؾب.َتتحكؼَفيَمدخميَالبحرَاألحسر َفيَالذساؿ

َإيظاليا:
البحرَاألحسرَعؽَطر قَر اؿَالتبذيرَكالسدتكذػفيؽَالج ػرافييؽ َبدأَاتراؿَإيظالياَلدؾاحلَ

التيؽَحاكلؾا َقبلَؾياـَالؾحدةَاإليظالية َإقشاعَلبلداؼَلإقامةَعبلقاتَتجار ةَكسياسية َمػعَالػببلدَ
يَإالَلعػدَاالسػتعساَرالؾاقعةَفيَسؾاحلَالبحرَاألحسر.َكلكؽَإيظاليػاَلػؼَتبػدأَبػدخؾؿَحمقػةَالتشػافسَ

 َحيػ َأخػتتَتشذػ َتجار ػًاَكسياسػيًاَفػيَالدػاحلَاألفر قػي 155َقرفَالتاسػعَعذػرتؾحيداا َفيَال
قػػة َظلتحقيػػقَأاػػدافهاَفػػيَالسشَانظػػبلؽ َكاتختتػػقَقاعػػدة156َكتسكشػػ َمػػؽَاحػػتبلؿَميشػػاءَعرػػب

 َعشػػػدَمػػػدخلَخمػػػيجَعػػػدف.َإالَأفَبر ظانيػػػاَأفذػػػم َاػػػتبََىكحاكلػػػ َالدػػػيظرةَعمػػػىَ ز ػػػرةَسػػػقظَر
َالسحاكلة.

لػ َمؾقفهاَالسزادَلمشذاطَاإليظػالي َكأخػتتَتذػجعَإيظاليػاَعمػىَغيرتَبر ظانيا َلعدَذقدََك
التؾسػػع َلتزػػعهاَفػػيَمؾا هػػةَالشذػػاطَالفرندػػي.َفتسكشػػ َإيظاليػػاَمػػؽَلدػػ َنفؾذاػػاَعمػػىَالسشظقػػةَ

ـ 1890َالسستدةَمؽَ شؾبَسؾاكؽَكحتػىَميشػاءَ)أكبػؾؾ( َكأطمقػ َعمػىَاػتبَالسشظقػة َفػيَعػاـَ
َ)مدتعسرةَأر تر ا(.َاسؼ

َحدةَاألمر كية:الؾالياتَالست
اـَاألمر كيَلػاليسؽَمشػتَمظمػعَالقػرفَالتاسػعَعذػرَالسػيبلدي َحيػ َكانػ َالدػفؽَاتسبدأَاال

التجار ةَاألمر كيػةَترػلَإلػىَالسػؾانعَاليسشيػة َالسػيساَميشػاءَالسخػاء َلمحرػؾؿَعمػىَالػبؽ َالػتيَ
لمشذػاطَالتجػاريَتسكؽَاألمر كيؾفَمؽَاحتكاربَفيَكق َقرير.َكقدَشكلَاألمر كيؾفَمشافدًاَخظيرًاَ

لذركةَالهشدَالذرؾيةَالبر ظانية َفيَمشظقةَالبحرَاألحسػرَكالسحػي َالهشػدي.َفكػافَاػتاَكاحػدًاَمػؽَ
َاألسباب َالتيَدفع َبر ظانياَإلىَاحتبلؿَعدف.

َ
َ
َ

                                                 
 كماَلعداا.60َأنغر:َماكرك َاليسؽَكال رب َص155َََ
 يتبعَحاليًاَدكلةَإر تر ا.156ََ
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َعدف:احتبلؿَبر ظانياَ
ـ َكثيقػػة1600َ(َاألكلػػى َفػػيَالحػػاديَكالثبلثػػيؽَمػػؽَديدػػسبرَعػػاـَ كقَّعػػ َالسمكػػةَ)اليزابػػ

)شػػركةَالهشػػدَالذػػرؾيةَالبر ظانيػػة( َالتػػيَدخمػػ َبهػػاَبر ظانيػػاَحمبػػةَالتشػػافس َمػػؽَأ ػػلََإنذػػاء
َعمىَتجارةَشبقَالقارةَالهشدية.َاالستحؾاذ

سؾاصػبلت َفػيَالسشظقػةَالؾاقعػةَكقدَركزتَبر ظانياَ هؾدااَعمىَمحاربػةَالقرصػشةَكتػأميؽَال
قػؾةَأكركبيػةَأخػرى َتذػػكلََالسحػي َالهشػدي َكعمػىَالحيمؾلػةَدكفَخزػؾعَاػتبَالسشظقػةَأليَغػرب

َ.157ََتهديدًاَلمسرالاَالبر ظانية

ـ.1609َكتر ػعَأكلػػىَالسحػػاكالتَالبر ظانيػػة َإليجػػادَمؾاقػػعَأقػداـَلهػػاَفػػيَالػػيسؽ َإلػػىَعػػاـَ
حيشساَحاكل َشركةَالهشدَالذرؾيةَالبر ظانيةَإقامػةَعبلقػاتَتجار ػةَمػعَالػيسؽ َعػؽَطر ػقَعػدف َ

كلكؽَكمتػاَالسحػاكلتيؽَفذػمتا.َكلػؼَيػتسكؽَالبر ظػانيؾفَمػؽَفيَالعاـَالتالي.ََ ثؼَعؽَطر قَالسخاء
ـ َحيشسػػاَأصػػدرَالػػؾاليَالعثسػػانيَفػػيَالػػيسؽَمؾافقتػػق1612َإقامػػةَعبلقػػاتَتجار ػػةَإالَفػػيَعػػاـَ

 لؤل انب َلحر ةَالتجارةَعمىَالدؾاحلَاليسشية َكساَسساَلهؼَلذراءَكلَماَيحتا ؾنقَمؽَالسخاء.َ

نييؽَلإقامةَككالةَتجار ػةَفػيَالسخػاء َتالعػةَلذػركةَـَسسح َتركياَلمبر ظا1618كفيَعاـَ
نيؾفَ َحػاف َالبر ظػا158مؽَالػيسؽَ)الجػبلءَاألكؿ(َالعثسانييؽالهشدَالذرؾيةَالبر ظانية.َكبعدَ بلءَ

ليدػػهلَلهػػؼَالتبػػادؿَالتجػػاري َكالسػػيساَفػػيَمػػاَيتعمػػقَبتجػػارةَالػػبؽََعمػىَعبلقػػاتَكديػػةَمػػعَاألئسػػة 
ََ.159اليسشيَفيَميشاءَالسخاء

لرغؼَمؽَأفَبر ظانياَأصبح َذاتَمرالاَحيؾ ةَفػيَالذػرؽ َأكثػرَمػؽَغيراػا َمشػتَكعمىَا
ًاَمؽَمظمعَالقرفَالدالعَعذرَالسيبلدي َكسيظرتَعمىَطر ػقَاعتباَرأفَدعس َنفؾذااَفيَالهشد َ

رأسَالر اءَالرالا َفإنهاَعم َقانعةَلالحقؾؽ َالتػيَحرػم َعميهػاَمػؽَالعثسػانييؽ َكمشهػاَحػقَ
يَالسػػؾانعَالتالعػػةَلمعثسػػانييؽَفػػيَلػػبلدَالذػػرؽ.َكلػػؼَتحػػاكؿَاحػػتبلؿَأيَمشػػاطقَاإلتجػػارَكالرسػػؾَفػػ

ـ َثػؼ1799َ َالتيَاحتمتهاَفيَعػاـَ)تدسىَأيزًاَميؾف(َاليسشيةَ ز رةَبر ؼَاستثشاءاستراتيجية َل
َ.160عتلةَلمذربَتركتهاَلدببَصعؾبةَالحرؾؿَفيهاَعمىَمياب

                                                 
َ.66ألاعة َعدفَكالدياسةَالبر ظانية َص157ََ
ـ.1635ََـ َكحتػىَعػاـ1538َاحتم َالدكلةَالعثسانيةَمشاطقَفيَشػساؿَالػيسؽَمػرتيؽ:َالسػرةَاألكلػى َمػؽَعػاـ158ََ

 ـ.1918ـ َكحتى1849َانية:َمؽَكالسرةَالث
َ.68السردرَنفدق َص159ََ
160َSchmidt, W., Das Westliche Arabien, S. 58.َ
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لسػػيبلدي َت يػػرًاَكبيػػرًا َلعػػدَأفَاحتمػػ َكلكػػؽَمؾؾػػفَبر ظانيػػاَت يػػرَفػػيَالقػػرفَالتاسػػعَعذػػرَا
ـ َكعهػػرتَالسشافدػةَالتجار ػػةَاألمر كيػػة َإضػػافةَإلػػىَمشافدػػةَدكؿ1798َفرندػاَمرػػر َفػػيَعػػاـَ

السيساَمشافدةَالدكلتيؽَالعثسانيةَكالسرر ة َالمتيؽَكانتاَتعتبػرافَمشظقػةَالبحػرَاألحسػرََكالسشظقة َ
لمسرػالاَالبر ظانيػة.َكسػاَحػدثَتظػؾرَفػيَصػشاعةََادًاَشرعيًاَلهسا.َفقدَشكلَذلػَكمقَتهديػداًَامتد

َك ؾدَمحظات َلتزك دااَلالفحؼ َعمىَطػؾؿَالظػرؽَ الدفؽ َلاستخداـَالدفؽَالبخار ة.َمساَاستمـز
 َيسشحهػاَخرػائصَمهػؼالسبلحية.َكلَاتاَ علَبر ظانياَتفكرَفيَاحتبلؿَعدف َكسؾقعَاستراتيجيَ

كدفعهػاَإلػىَاإلسػراعَفػيَتحقيػقَاػتبَالفكػرة ََأفزل َلمتحرؾَكالػدفاعَعػؽَمرػالحهاَفػيَالسشظقػة.
الخظػػرَالػػتيَمثمتػػقَسػػيظرةَدمحمَعمػػي َحػػاكؼَمرػػر َعمػػىَطر قػػيَالسؾاصػػبلتَإلػػىَالهشػػدَ)الخمػػيجَ
العربيَكالبحرَاألحسر(.َفكان َعدفَأفزلَمكػافَيسكػؽَالػدفاعَمشػقَعػؽَمرػالاَبر ظانيػاَالحيؾ ػةَ

َهاَلالفحؼ َمؽَناحيةَأخرى.فيَالسشظقةَمؽَناحية َكساَيسكؽَاستخدامقَلتسؾ ؽَسفش

ـَأقدم َبر ظانياَعمىَاحتبلؿَعدف َثؼَكسع َنفؾذااَؼيساَلعػد 1839َيشايرَعاـ19ََكفيَ
عػػؽَطر ػػقَعقػػدَمعااػػداتَحسايػػةَمػػعَسػػبلطيؽَكشػػيؾخَمػػاَعرفػػ َبَ)محسيػػاتَعػػدف( َالذػػرؾيةَ

 َفػػيَعػػاـَ.َكتسكشػػ َمػػؽَ عػػلَعػػدفَمركػػزًاَتجار ػػًاَلمػػيسؽَ سيعػػق َلإعبلنهػػاَميشػػاًءَحػػرا161ًَكال ربيػػة
َ.162ـ1850

يَلػػاحتبلؿَالبر ظػػانييؽَلعػػدف َفقػػدَازدادتَأاسيػػةَالسشظقػػةَاالسػػتعساَركلػػؼَيتؾؾػػفَالتشػػافسَ
ار َكخاصػػةَلعػػدَعهػػؾرَالػػشف َفيهػػاَكعهػػؾرَاالتحػػادَالدػػؾفيتي َكقػػؾةَعالسيػػةَعغسػػى َمسػػاَاسػػتسَرل

َاـَال ربييؽَلاليسؽَكزادَمؽَحرصهؼَعمىَإلقائقَضسؽَدائرةَنفؾذاؼ.َااتسضاعفَمؽَ

غؼَماَيبدكَمؽَانهيارَفيَأكضػاعَاالتحػادَالدػؾفيتيَالداخميػةَكتقمػصَدكربَفػيَالدياسػةَكَر
عرػػرَالسؾا هػػةَبػػيؽَالذػػرؽَكال ػػرب َفػػإفَاػػتاَلػػؽَيػػؤديَإلػػىََانتهػػاءلَقػػدَيػػؾحيَالعالسيػػة َمسػػا

اـَال ربَلاليسؽ َأكَيقمػلَمػؽَحس ػىَالتشػافسَعمػىَخيػراتَالسشظقػة َبػيؽَدكؿَال ػربَااتسإضعاؼَ
َنفدها.َ

إلػىَأاسيػةَالػيسؽَالدػالقةَأاسيػػةَأضػاؼََأفَعهػؾرَالػشف َمػؤخرًاَفػيَالػػيسؽَقػدفػيَػَشػَكال
بػدَأفَيػدفعشاَإلػىََاـَال ربػي َأكثػرَمػؽَأيَكقػ َمزػى.َكاػؾَأمػرَالاتسػدائرةَاالَفيقَزعتَ ديدة

ًاَأفزػػل َكفػػيَالتعامػػلَمػػعَالغػػركؼَاسػػتيعالحركػػةَالتػػار خ ََاسػػتيعاببػػتؿَ هػػدَأكبػػرَفػػيَمحاكلػػةَ
                                                 

َكماَلعداا.15َأنغر:َالحبذي َاليسؽَالجشؾبي َص161َََ
َ.72ألاعة َعدفَكالدياسةَالبر ظانية َص162ََ
َ
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َعقبلنيًاَمحدؾبًا َكسػاَيػدفعشاَإلػىَإعػادةَالشغػرَفػيَأنفدػشا َحتػىَنفمػاَفػيَإعػادةَالست يرة َتعامبلًَ
َالشغرَفيَاآلخر ؽ.

أفَأضػعََيمػيَفػيَمػاَأحاكؿسػكبعدَاتاَاإليجازَلسقدماتَاالحػتبلؿَالبر ظػانيَلسديشػةَعػدف َ
رَيَفػػيَعػػدفَضػػسؽَإطاراػػاَالتػػار خيَالعػػاـ َكأفَأنغػػرَإليهػػاَنغػػرةَأكثػػاالسػػتعساَرمدػػألةَالؾ ػػؾدَ

َشسؾاًل.

َيَفيَعدف:االستعساَراإلطارَالتار خيَالعاـَلمؾ ؾدَ
فتح َحركةَالكذؾؼَالج راؼية َكماَتبعهاَمؽَتؾسعَاستعساري َفتح َالبابَالتراؿَال ربَ

األكركبيػة َكسػاَأشػرناَسػالقًا ََ_َلالؾطؽَالعربي َاترااًلَمباشرًا َمؽَ ديد.َكتر ػعَالعبلقػةَالعربيػة
ةَإلػػىَعرػػرَالحزػػارتيؽَاألكركبيتػػيؽ َاليؾنانيػػةَكالركمانيػػة.َكفػػيَإلػػىَالعرػػؾرَالقديسػػة َكخاصػػ

حيػ َانتقػلَالعػربَالسدػمسؾفَمػؽَمؾقػعََ.تَالعبلقػة َمتخػتةَطالعػًاَ ديػداًَاسػتسَرالعررَاإلسبلميَ
التالعَإلىَمؾقعَالستبؾع َكمػؽَمؾقػعَالستػأثرَإلػىَمؾقػعَالسػؤثر.َكانتقمػ َالسػؤثراتَالحزػار ةَإلػىَ

ارةَكالسػدارس.َككانػ َاألنػدلسَتسثػلَأاػؼَالجدػؾر َالتػيَاترػم َعبراػاَأكركبػا َعبػرَال ػزكَكالتجػ
اإلسبلميةَكضعفَالؾطؽَالعربي ََالعربيةَأكركباَلالحزارةَالعربيةَاإلسبلمية.َكمعَانهيارَالحزارة

عمػىَمػدىَثبلثػةَقػركفَتقر بػًاَ)مػؽََ َالتػيَاسػتسرتتحرك َأكركباَفيَحركبهاَالرميبيةَالسعركفػة
.َككانػ َتمػػَالحػركب َالتػيَكحتىَنهايةَالقرفَالثال َعذػرَالسػيبلدي(َعذرمظمعَالقرفَالحاديَ

ششتهاَأكركباَعمػىَالػؾطؽَالعربػي َتحػ َسػتارَالػديؽ َأاػؼَمحاكلػةَأكركبيػةَفػيَالعرػرَالؾسػي  َ
لمردَعمىَالحزارةَالعربيةَاإلسبلمية.َكلكؽَأكركباَحيشهاَلؼَتكؽَقدَكصػم َإلػىَمدػتؾىَحزػاري َ

ؽَالعربػػيَكفػػرضَحزػػارتهاَعميػػق.َكانتهػػ َتمػػػَالحػػركبَدكفَأفَتحقػػقَيسكشهػػاَمػػؽَاحتػػؾاءَالػػؾط
َأادافها.

كحيشسػػاَأفاقػػ َأكركبػػاَمػػؽَسػػباتهاَككدعػػ َالعرػػرَالؾسػػي َكاسػػتقبم َالعرػػرَالحػػدي  َكػػافَ
.َكلعمهػاَ َعسيػق َلػؼَيدػتيقغؾاَمشػقَحتػىَاليػـؾ العربَقدَفككاَإلىَمخادعهؼَكأختكاَي ظؾفَفيَنـؾ

األدكار َفتتػػداكؿَحسػػلَمذػػعلَالحزػػارة َدكفَأفَتدػػتظيعَأمػػةَمػػؽَسػػشةَالحيػػاة َأفَتتػػؾزعَاألمػػؼَ
كثيرَمؽَالفبلسفةَكالسػؤرخيؽ.َفحػاكؿََانتباباألمؼَأفَتدتأثرَلقَإلىَماَالَنهاية.َكايَسشةَلفت َ

 خََركلَمشهؼَأفَيجدَلهػاَتعمػيبًلَكتفدػيرًا َكفػقَرؤ تػقَكمشهجػق.َكلعػلَفػيَاػتاَمػاَيؤكػدَكحػدةَالتػا
دػتظيعَالقػؾؿَنبلََ.فؾؽَخرؾصياتَكلَأمةَمؽَاألمؼ َدكفَأفَتم يهاَالبذري َكايَكحدةَترتفع

تدػػتظيعَأفَتمعػػبَدكراػػاَالحزػػاري َفػػيََنػػاَأفَكػػلَأمػػةَالاعتباَرلأنهػػاَتؤكػػداا َإذاَمػػاَكضػػعشاَفػػيَ
إطػػارَكحػػدةَالتػػار خَالبذػػري َإالَمػػؽَخػػبلؿَخرؾصػػياتها.َكلعػػلَفػػيَاػػتبَالحؿيقػػةَتكسػػؽَإخفاقػػاتَ

َاتَإلىَأاسيػةَخرؾصػياتهاالتفاكل َأفَتقمدَشعؾبًاَأخرى َدكفَكثيرَمؽَتجاربَالذعؾب َالتيَح
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 َكدكفَإدراؾَحؿيقػػػةَأفَاألمػػػؼَقترػػػاديةَكاال تساعيػػػةكاالَكالتار خيػػػةَالج راؼيػػػةَ كشػػػركطَبيئتهػػػا
 َكساَأفَالفردَالؾاحػدَلػيسَندػخةَمكػررةَلذعبَلعيشقَأكَألمةَلعيشهاَكالذعؾبَليد َندخًاَمكررة

َكاإلصػػبعَالؾاحػػدة َفػػيَاليػػدَالؾاحػػدة فػػيَالسجتسػػعَالؾاحػػد ََكَالؾاحػػدةفػػيَاألسػػرةََمػػؽَالفػػردَاآلخػػر 
َاألخرى َفيَ دؼَالفردَالؾاحد.َاألصالعليد َندخةَمكررةَمؽَ

كفيَإطارَكحدةَالتار خَالبذري َنجدَأفَكػلَحزػارةَإندػانيةَقػدَامترػ َكثيػرًاَمػؽَعشاصػرَ
 ػػزءَمػػؽَندػػيجهاَكعشرػػرًاَمػػؽَفتحؾلػػ َإلػػىََ اإلبػػداعَفػػيَالحزػػاراتَاإلندػػانيةَالدػػالقةَكتسثمتهػػا

.َكاكتاَامتر َالحزارةَاألكركبيةَالحديثةَعشاصرَاإلبداعَفػيَالحزػارةَالحزارَيَعشاصرَتكؾ شها
َالعربيةَاإلسبلمية َكساَامتر َاتبَمؽَقبلَعشاصرَاإلبداعَفيَالحزارات َالتيَسبقتها.

تأسد َعمىَعشاصػرََبداعاتقَقدإكلهتاَفشحؽَالَنجافيَالحؿيقةَإذاَقمشا َإفَحزارةَال ربََك
اإلبداعَفيَالحزاراتَاإلندانية َالتيَسبقتها َكالسيساَأقربَالحزاراتَزمشيًاَإليها َكايَالحزارةَ

َالعربيةَاإلسبلمية.

تاَالعرػر َأفَيػداخمشاَاَابشاءكالَأعؽ َكنحؽَنقررَاتبَالحؿيقة َالَأعؽَأنقَيحقَلشا َنحؽَ
إبػداعاتهؼ َبػلَلأنفدػشاَإلػىَمدػتؾىََاالرتقػاءعمىََلساَأبدعقَفلاؤنا َإذاَلؼَنعسلَالزاؾأيَشعؾرَل

.َفشحؽَالعرب َالػتيؽَتجاكزَابداعاتهؼ َلساَيتشاسبَمعَمدتؾىَالتظؾرَالحزاريَفيَعالؼَاليـؾكن
َعمػىَسػظاَالػؾطؽَالعربػي َإنسػاَنعػيشَعالػةَعمػىَ هػدَكعسػلَالذػعؾبَاألخػرى.َكالَ نعيشَاليـؾ

قةَلالحزارةَليد َعبلقػةَدـَكندػب َبػلَاػيَعبلقػةَعبلقةَلشاَلالحزارةَالعربيةَاإلسبلمية.َفالعبل
عقلَكإبداع.َكنحؽَفيَحؿيقةَأمرناَالَيربظشاَأيَرال َلعقلَالحزارةَالعربيةَاإلسبلميةَكإبداعاتها.َ

اتبَالعبلقةَلظبيعتهاَعبلقةَمفتؾحػة َعمػىَخػبلؼَعبلقػةَالػدـ َأيَأنشػاَندػتظيعَأفَنؿػيؼََغيرَأف
مية َبػلَكمػعَالحزػاراتَالعربيػةَالقديسػة َالتػيَنذػأتَفػيَاػتبَ دؾرًاَمعَالحزارةَالعربيةَاإلسػبل

كألفَاػتاَلػؼََنػاَكسػمؾكشاَكنغرتشػاَإلػىَالعػالؼ.تسكشػاَمػؽَت ييػرَنسػ َتفكيَرَإذاالسشظقةَقبلَاإلسبلـ َ
إلػىَالحزػػارة ََنتسػػاءلأنفدػشاَإلػػىَمدػتؾىَااَلَاالرتفػاععػا ز ؽَعػػؽََ َفقػدَعممشػػايحػدثَحتػىَاليػػـؾ
َلسفهؾمهاَالعاـ.َ

قفشاَمؽَحزارةَال ربَكطر قةَتعاممشاَمعهاَيؤكدافَغربتشا َك ؤكدافَانقظػاعَكشػائجَكلعلَمَؾ
القربىَكالشدب َالتيَيفترضَأفَتربظشاَلحزػاراتشاَالعربيػة َكالسػيساَلحزػارتشاَالعربيػةَاإلسػبلمية.َ
فقدَأختتَردكدَأفعالشا َتجابَماَتسثمقَالحزارةَاألكركبيةَالحديثػةَمػؽَتحػدَكمػؽَـيسشػة َسياسػيةَ

يؽَكاضػػػحيؽ َطبعػػػاَمجسػػػلَعبلقاتشػػػاَمػػػعَال ػػػربَاتجػػػاايةَكثقاؼيػػػة َأخػػػتتَردكدَأفعالشػػػاَاقترػػػادَك
مػػؤرخَكبيػػر َمػؽَمػػؤرخيَالحزػػارات َكاػػؾَأرنؾلػػدََانتبػػابلظالعهسػا َكقػػدَبمػػ َكضػػؾحهساَحػدًاَلفػػ َ

َافَاسا:تجاا.َكاتافَااَلتؾ شبي
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ىَالسدػتؾىَ َلكػلَمػاَتشتجػقَحزػارةَال ػرب َسػؾاًءَعمػالتقميػدَكالتقبػلَاألعسػىَاتجاب .1
َالتقميػػدَيةَ...إلػػخ.َكاػػتااالقترػػادالسػػاديَأكَالفكػػري َأكَعمػػىَمدػػتؾىَالػػشغؼَالدياسػػيةََك

الزػعيفَف َإنساَيحدثَتح َمذاعرَالزعفَكالدكنيةَكاإلحداسَبتفؾؽَال ػرب.َاألعسى
َيقمدَالحاكؼ َكساَأشارَإلىَذلػَ يشتجَعشقََتجابخمدكف.َكاتاَااَلَابؽيقمدَالقؾيَكالسحكـؾ

َالزعفَكالتبعيةَكخشقَقدراتَالخمقَكاإلبداع َلدىَالسقمد.َتكر سَعشاصر
َنكفػاءَكالعػؾدةَإلػىَالساضػي لحزارةَال ػرب َمػعَالسيػلَإلػىَااَلَالعداءَكالرفضَاتجاب .2

َالجديػػػدَاعتبػػػاركمحاربػػػةَالجديػػػد َلَ كتفػػػاءَلسػػػاَأنتجػػػقلعػػػيشَفػػػيَإطػػػارب َكااَلاَكمحاكلػػػة
كلدػافََ.رسسشابَفيَأذاانشػاَلمساضػي رثؾمةَتهددَالبشاءَالجسيلَالستكاملَالسثالي َالتيَ

يزػعََاتجػاباػؾَ)لػيسَفػيَاإلمكػافَأحدػؽَمسػاَكػاف(.َكاػؾَفػيَالؾاقػعََتجػابحاؿَاتاَااَل
تػػيشَعػػؽَعشاصػػرَالقػػؾةَالتفالساضػيَفػػيَاألمػػاـ َبػػداًلَمػػؽَإلقائػػقَفػػيَالخمػف َكبػػداًلَمػػؽَ

َمشهاَإلىَالسدتقبل َكالتخمصَمػؽَعشاصػرَالزػعف َالتػيَمػؽَشػأنهاَأفَنظبلؽؼيق َلبَل
بػػد َكفػػقَاػػتبَالرؤ ػػة َمػػؽَأفَتػػدكرَاألمػػةَلكاممهػػا ََتثقػػلَحركتشػػاَنحػػؾَاألمػػاـ.َكاكػػتاَال

 لتدتقبلَالساضيَكتتجقَنحؾبَكتعيشَؼيق َتاركةَالسدتقبلَكراءَعهراا.َ

اف َالتقميدَاألعسػىَكالػرفضَاألعسػى َالَيسكػؽَبهسػا َأكَلػأيَمشهسػا َمؾا هػةَتجاااتافَااَل
َسؾىَلعيؽَكاحدة.َحزارةَال رب.َفكلَمشهساَالَيرىَ

الَيرىَسػمبياتَالحزػارةَال ربيػة َكاػيَسػمبياتَنعػانيَمشهػاَأشػدَمػاَتكػؾفََ:األكؿَتجابفااَل
كي َكتعسػػػدتَخمػػػقَحا ػػػاتَسػػػتهبَلالسعانػػػاة.َفقػػػدَخمقػػػ َاػػػتبَالحزػػػارةَمػػػاَيعػػػرؼَلػػػالسجتسعَاال

َلعقمػػقَكذكقػػقَكطسؾحاتػػق َلرػػانعَالسػػؾادَ تػػالعَلػػدىَاإلندػػاف َحؾلتػػقَبهػػاَإلػػىَعبػػدَكيةاسػػتهبَل
كية َيظيعقَك شقادَلق َدكفَ داؿ.َفهؾَالتيَيحددَلقَماَيمبسَكماَيأكػلَكمػاَيفتػرشَفػيَستهبَلاال

بيتقَكماَيركبَكماَيقرأَكماَيفزلَمؽَألؾافَكماَيدسعَمؽَمؾسيقىَكأغانيَكماَيذاادَمػؽَأفػبلـَ
ككيفَيسزيَأكقاتَفراغقَكفيَأيَأماكؽَيقزػيَإ ازاتػق.َبػلَكاػؾَالػتيَيحػددَلػقَمػاَيفزػلَمػؽَ

زابَكمػػؽَفراءَسياسػػيةَكأيَالسؾاؾػفَيجػػبَأفَيقفهػػا.َكسػاَأفَاػػتبَالحزػػارةَال ربيػةَقػػدَأفػػرزتَأحػ
مثػػيبًل َيعػػيشَعمػػىَامترػػاصَدمػػاءََ ذػػعقَكَكحذػػيتقَفػػيَاليًا َلػػؼَيذػػهدَلػػقَالتػػار خسػػسأنغامػػًاََر

ار َحتىَليبدكَأنقَلػيسَاشػاؾَاستسَرلَق.َك زدادَنهسالظبيعيةَالذعؾبَكعمىَالشهبَالسفرطَلثركاتها
َيسكؽَأفَيذبعقَأبدًا.ماَ

كالشػػػَأنشػػاَ سيعػػًاَنػػدرؾَأفَالثػػركاتَالظبيعيػػةَفػػيَكؾكبشػػاَثػػركاتَلهػػاَنهايػػةَلالتأكيػػد َكأفَ
ارَفػػيَاسػػتشزافها َعمػػىَاػػتاَالشحػػؾَالهدػػتيري َالػػتيَنذػػاادب َيهػػددَالؾ ػػؾدَالبذػػريَكمػػقَسػػتسَراال

الستزايػد َمػؽَقبػلَإندػافَاػتبَكالتػدخلََاالسػتشزاؼلالفشاء.َخاصةَإذاَماَأدركشاَالعبلقةَبيؽَعسميػةَ
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َعميهػػاَ الحزػارةَال ربيػػة َفػػيَنغػػاـَالظبيعػػة َكعدكانػػقَالػػدائؼَعمػػىَعشاصػػرَاػػتاَالشغػػاـ َالتػػيَيقػػـؾ
ارَالؾ ػػؾدَالظبيعػػيَالستػػؾازف.َفإلػػادةَال الػػاتَكتمؾ ػػ َالسحيظػػاتَكقتػػلَعشاصػػرَالحيػػاةَفػػيَاسػػتسَر

َددَالؾ ؾدَالبذريَكمقَلالفشاء.البيئةَالسحيظةَبشا َكلَاتاَيشترَلأسؾأَالعؾاقب َبلَكساَقم  َيه

 َبػػلَإفَمفكػػريَال ػػربَأنفدػػهؼَيقرعػػؾفَأ ػػراسَمػػؽَذاتَأنفدػػشاَبتػػدعهانكاػػتبَالحقػػائقَلػػؼَ
التحتيرَإزاءاا َمشتَعقؾدَمؽَالزمؽ.َكلكؽَمؽَالؾاضاَأفَحزارةَال ربَقدَأفمح َفيَخمػقَفليػةَ

فػػالجسيعَيػػدرؾَخظػػرََتػػدمير َشػػب َعػػؽَالظػػؾؽ َكلػػؼَيعػػدَلإمكػػافَالبذػػرَالػػؾاعيَالدػػيظرةَعميهػػا.
كيَالػػػشهؼ َالػػػتيَالَيذػػػبع َك شػػػؾفَسػػػتهبَلكالجسيػػػعَيػػػدرؾَخظػػػرَعػػػاارةَالسجتسػػػعَاالَاالسػػػتشزاؼ

السرانع َالتػيَخمفػ َاػدؼَإشػباعَالحا ػاتَالزػركر ةَلئلندػافَكراءاػاَكأصػبح َتدػعى َسػعيًاَ
مؾ ػػؾدَلَاعتبػػارارَإلػػىَالػػربا َدكفَاسػػتسَرمجشؾنػػًا َنحػػؾَإشػػباعَحا تهػػاَاػػيَكرغبتهػػاَالستعاعسػػةَل

َ.َاتا.َالجسيعَيدرؾَكلكشقَيبدكَعا زًاَعؽَإيقاؼَكلَالبذرَي

السقمػدَمػؽَعسػاء َيجعمػقَعػا زًاَعػؽَرؤ ػةَمػاَأفرزتػقََتجػابكإلىَ انبَمػاَيتسيػزَلػقَاػتاَااَل
تَالَيسكػػؽَأفَتقػػؾدَإلػػىَنتيجػػةَاسػػتسَرحزػػارةَال ػػربَمػػؽَسػػمبيات َفػػإفَعسميػػةَالتقميػػدَنفدػػهاَإذاَ

سػػًاَإلحػػداثَتظػػؾرَفػػيَالحيػػاةَالعربيػػة َيؾصػػلَالعػػربَإلػػىَمدػػتؾىَإيجابيػػة.َفالتقميػػدَالَيرػػماَأسا
الشديةَمعَال رب.َكذلػَألفَشركطَالحياةَالرااشةَفيَال ربَقدَقام  َلالدر ةَاألكلى َعمػىَتظػؾرَ
َلالدر ػػةَ تػػار خيَطؾ ػػل َخػػاصَلػػال ربَنفدػػق.َكتحقيػػقَتظػػؾرَفػػيَالحيػػاةَالعربيػػةَالَبػػدَأفَيقػػـؾ

صَلػػالسجتسعَالعربػػيَنفدػػق َكاػػؾَالتظػػؾرَالػػتيَسػػيؾفرَالفػػرصَاألكلػػىَأيزػػًا َعمػػىَالتظػػؾرَالخػػا
ةَمػؽَالعشاصػرَاإليجابيػةَفيهػا َسػتفادالحؿيؿيةَلحؾارَإيجػابيَمػعَالحزػارةَال ربيػة َيهػدؼَإلػىَاال

َك دتبعدَعشاصرااَالدمبية.

فالحزارةَال ربية َلالشدبةَلق َايَالكفػرَكاإللاحيػة.َكاػؾَالَيػرىَفيهػاََ:الثانيَتجابكأماَااَل
 َكالتيَاػيَأكثػرَخظػؾرةَعمػىَحيػاةَالبذػرَكك ػؾداؼَمػؽَالكفػرَالدمبيات َالتيَتحدثشاَعشهاحتىَ

َعميها.ك دتكثرااََفيَالحزارةَال ربةَ.َأماَالؿيؼَالدؾ ةَفهؾَيشكرَك ؾدااكاإللاحيةَالتيَيرااا

كنحؽَنقؾؿَمشرفيؽ َمثمساَأنرػفَحزػارتشاَلعػضَالبػاحثيؽَال ػربييؽ َفبيشػؾاَمكػامؽَالقػؾةَ
عَفيها َكاؾَعسلَلؼَندتظعَنحؽَأفَنشهضَلق َكاكتفيشاَبمعػؽَالغػبلـ َبػداًلَمػؽَأفَنحػاكؿَكاإلبدا

قدَعلَعا زًاَعػؽََتجاببدَأفَنقرَلأفَاتاَااَلَإشعاؿَشسعةَتزيءَالظر ق َنقؾؿَمشرفيؽ:َإنقَال
رؤ ةَالؿيؼَالدػؾ ةَفػيَالحزػارةَال ربيػة َكاػيَؾػيؼَغائبػةَفػيَمجتسعشػاَالعربػيَاإلسػبلميَالػرااؽ َ

يسػػةَالعسػػل َالتػػيَتحػػددَلػػدىَالسجتسػػعَال ربػػيَمجسػػلَالؿػػيؼَاألخػػرى َكؾيسػػةَالؾقػػ  َكاػػيَؾيسػػةَكؿ
لػيسَمػؽَحػقَأحػدَأفَيحػدَمشهػا ََمقدسةَلديهؼ َكؾيؼَالحر ةَالدياسيةَكالحر ةَالذخرية َالتػي

يػػةَكالعػػدؿَكتكػػافؤَالفػػرصَكالرػػدؽَاال تساعتتعػػارضَمػػعَحر ػػاتَاآلخػػر ؽ َكالزػػساناتَإالَعشػػدماَ
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لعمؼ.َكايَؾيؼَمؽَشأنهاَأفَتكرسَؾيسةَاإلندافَكتكرمقَكترػؾفَحياتػقَكحقؾقػقَكعقمػقَاَاحتراـَك
َكتشسيَممكاتقَاإلبداعية َكفيهاَيكسؽَتفؾؽَال ربَعميشا.

رتػػدادَإلػػىَالساضػػيَنكفػػاءَكااَلكالَشػػػَأفَمؾؾػػفَالعػػداءَالسظمػػق َتجػػابَحزػػارةَال ػػرب َكااَل
لجسمتػقَيؾصػلَإلػىَنفػسَالشتػائج ََ َاػؾَمؾؾػفمػعَمػاَفػيَاػتاَمػؽَاسػتحالةَ قل رضَالعيشَؼيػ

.َفالسؾقفافَيتفقافَفيَالجؾار َكاؾَالتقميد َك تبايشػافَفػيَ)السقمد(َاألكؿَتجابالتيَيؾصلَإليهاَااَل
طرؽَالتعبيرَعؽَاتاَالجؾار:َفػتاؾ َيقمػدَالحاضػر َكاػتاَيقمػدَالساضػي.َككبلاسػاَيبتعػدَعػؽَسػرَ

َسبدع.الحزاراتَكالتقدـَالبذري َالكامؽَفيَعشررَالعسلَال

إذًاَفميسَكلَماَفيَالحزارةَال ربيةَبديعَك سيل َكالَيبقىَإالَتقميداا.َكساَأنقَليسَكلَمػاَ
زكرارَعشهاَكرفزهاَكمعاداتها.َفعشاصػرَالخيػرَااَلَك تؾ بَعميشافيَالحزارةَال ربيةَسيعَكقبيا َ

َشظمػقَال.َكمػؽَاػتاَالساسػتثشاءمؾ ؾدة َكعشاصرَالدؾءَمؾ ؾدة.َكاتاَشأفَكلَالحزػارات َدكفَ
طر قَثال  َلمتعاملَمعَالحزارةَال ربية.َكاؾَطر ق َيتظمػبَالدػيرَؼيػقَقػدرًاَكبيػرًاََاختياربدَمؽَ

َمؽَالشزج َربساَلؼَيتؾفرَفيشاَلعد.َ

بػػدَأفَنحػػددَأكاًلَمبلمػػاَالعبلقػػةَالرااشػػةَلػػال ربََ َالالثالػػ َكلكػػيَنحػػددَمعػػالؼَاػػتاَالظر ػػق
تػػيؽ َاسػػا:َالتبعيػػةَالسظمقػػة.َكتتخػػتَاػػتبَالتبعيػػةَكحزػػارتق.َكاػػيَمبلمػػاَيسكػػؽَأفَأك زاػػاَلكمس

َيةَكالتبعيةَالدياسيةَكالتبعيةَالثقاؼية.االقترادالسظمقةَصؾرًاَمتعددة َكالتبعيةَ

نحؽَشعؾبَمدتهمكة َلساَتشتجقَالحزارةَال ربية.َكليشغرَكلَمشاَإلػىََ:االقترادففيَمجاؿَ
تعمق َفميسَمؽَبيؽَماَيمبس َأكَيدتخدـَلحتائقَالتيَيشَانتهاءلسقصَشعرَرأسقََكَابتداءًَنفدق َ

مؽَأدكات َماَلؼَيرشعقَإندافَغيرَإندػانشا.َكليشغػرَإلػىَطعامػق َكنحػؽَبمػدَزراعػي َيفتػرضَأفَ
عشػدناَنحػؽَاليسشيػيؽ.ََ (القػات)َشػجيرةَاسػتثشاءلَ نأكلَمساَنزرع.َلكششػاَنأكػلَمسػاَيػزرعَاآلخػركَف

َ)كالؾقػ َمػؽَذاػب َؾقػ َفػيَمػاَالَيفيػدكالرػحة َكتقتػلَالَاالقترػادكايَشجيرةَمهمكة َتزػعفَ
افَ.َكإفَكػمػؽَحالشػاَ.َكليد َأحؾاؿَأشقائشاَالعرب َفيَاألقظارَالعربيةَاألخرى َلأفزػل(كساَنقؾؿ

كتجعمهؼَالَيختمفؾفَعشػاَكثيػرًا َفػيَحجػؼَالتخمػفَكال ربػةَعػؽََلديهؼَكسائلَكطرؽَأخرىَتذ مهؼ
َنعيشَعالةَعمىَحزارةَال رب.ََ سيعشاَفميسَإذًاَمؽَقبيلَالسبال ة َإذاَقمشاَإنشاالعرر.َ

أنغستشػػاَالعربيػػةَلػػالقؾىََارتبػػاطفالتبعيػػةَكاضػػحة َلػػيسَفقػػ َفػػيََ:كأمػػاَفػػيَمجػػاؿَالدياسػػة
اَالدياسيةَكصياغةَبرامجهاَكشػعاراتها َابش َكإنساَأيزًاَفيَبشاءَأحَزكخزؾعهاَلهاَالعالسيةَالكبرَى

ايا.َفػاألحزابَكاألنغسػةَجاتهػاَلهػتبَالقزػكفيَنؾعَالقزػاياَالتػيَتهػتؼَبهػا َكحتػىَفػيَطر قػةَمعال
غالبًاَماَيتجقَكلَمشهاَإلىَنسؾذجَخار ي َشرقيَأكَغربػي َيدػتمهسقَك قمػدب َدكفَأفََالدياسية
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 َكنغسػًاَكسياسػاتَ َاًَعركفشػاَالخاصػة َالتػيَتتظمػبَبرامجػَاسػتيعاباءَكاقعشػاََكاسػتقَريبتؿَ هدًاَفيَ
بَالتبعيػةَتأثيراتهػاَالخظيػرة َعمػىَنسػؾَكتظػؾرَكتعسلَعمىَتجاكزاا.َكلهتَاتبَالغركؼَتشظمقَمؽ

كزعزعػػةَاألمػػؽَكالعجػػزَعػػؽََسػػتقرارالحيػػاةَالدياسػػيةَفػػيَلبلدنػػا.َكقػػدَتستػػدَتأثيراتهػػاَإلػػىَتهديػػدَاال
َتحر ػَعجمةَالتشسيةَإلىَاألماـ.

َفإفَأفكارناَكنغر اتشاَكقراءاتشاَككتالاتشػاَمتػأثرةَلفكػرَالحزػارةَال ربيػة َ:كأماَالتبعيةَالثقاؼية
عمسيػػةَكالبحثيػػةَتحػػاكؿَتتػػأثرًاَالَتخظئػػقَالعػػيؽ.َكاػػؾَتػػأثرَالستمقػػيَالسدػػتهمػ.َبػػلَإفَمؤسدػػاتشاَال

ار َتقميػػدًاَاسػػتسَرالتػػيَتبػػدعهاَكتتجاكزاػػاَحزػػارةَال ػػربَلَالتعميسيػػةَكالظرائػػقَالبحثيػػةتقميػػدَالػػشغؼَ
قميدًاَمذػؾاًا َيقررَعؽَمتالعتهاَكمؾاكبةَتظؾراا َك كتفيَبشقلَأشكالها َدكفَمزاميشها َؼيأتيَت

 َتسثػػلَـياكػػلَكعػػيَمذػػؾبَكمدػػتؾىَتعميسػػيَركيػػػَكمؤسدػػاتَلحثيػػةَغيػػرَفاعمػػةَالَيشػػتجَعشػػقَإال
َ.فارغة َخاليةَمؽَالسحتؾىَكعا زةَعؽَالفعل

كإزاءَاتبَالتبعيةَالسظمقة َالتيَتتدؼَبهاَعبلقتشاَلال رب َكالتػيَتػزدادَيؾمػًاَلعػدَيػـؾ َلقػدرَ
ال ربَكتخمفشػا َإزاءاػاَيرػباَالشغػرَإلػىَاحػتبلؿَعػدف َمػؽَقبػلََماَتزدادَالهؾةَالفاصمةَبيؽَتقدـ

نػاَذلػػَاالحػتبلؿَاعتبَرأاؼَقؾةَاستعسار ةَغربيةَفيَحيشها َكايَبر ظانيا َيرػباَنغػرًاَقاصػرًا َإذاَ
مجػػردَك ػػؾدَقػػؾاتَكإداراتَأ شبيػػة َتدػػيظرَعمػػىَ ػػزءَمػػؽَالػػؾطؽ َمدػػتخدمةَإيػػابَقاعػػدةَإمػػدادَ

َ ػبلءأفَنػاَاعتبَرإذاَلخظؾطَاتراالتها َلسدتعسراتهاَفيَالذػرؽ ََكَكتسؾ ؽَلبؾاخرااَكمركزَحراسة
قػػدَأغمػػقَممػػفَاالحػػتبلؿَكأنهػػىَاػػتبَالعبلقػػةَمػػعَال ػػرب.ََسػػتقبلؿبر ظانيػػاَمػػؽَعػػدفَكتحقيػػقَاال

عقػؾلهؼ َفػيَ َكاالحتبلؿَيسكؽَأفَيدتسرَفيَنفػؾسَالبذػرََككعسقاًََادًاَكاتداعاًَامتدفالحؿيقةَأكثرَ
أشػػسلَمػػؽَمجػػردَاحػػتبلؿََارًاَيثبػػ َأفَعبلقتشػػاَلػػال رباسػػتسَرلستكافئػػة َغيػػرَاَإطػػارَالعبلقػػاتفػػيََك
َ.َاستقبلؿَك

َاسػػتقبلؿاػػؾَإالَمغهػػرَمػػؽَمغػػاارَعبلقتشػػاَلالحزػػارةَال ربيػػةَالظاغيػػة.ََكَفػػاحتبلؿَعػػدفَمػػا
َاسػتقبلؿعدفَلؼَيشػقَاػتبَالعبلقػة َالستدػسةَلالتبعيػةَالسظمقػة َكسػاَقمشػا.َكعميشػاَأفَالَنشغػرَإلػىَ

نهايةَالسظاؼ.َبلَالَبدَمػؽَأفَنؾسػعَدائػرةَالرؤ ػة َلتذػسلَمجسػلَالعبلقػةَالقائسػةَبَاعتباَرعدفَل
الشديػة ََإلػىَمدػتؾَىَاالرتفػاعبيششاَكبيؽَال رب.َلعلَذلػَيمهسشاَكيؽيػةَالخػركجَمػؽَإطػارَالتبعيػةََك

َمثسرًا.إيجابيًاَعبلقةَمتكافئة َكالحؾارَمعَالحزارةَال ربيةَحؾارًاََلترباَالعبلقةَمعَال رب

بدَمؽَأفَنظرحَعمىَأنفدشاَ سمةَمؽَاألسئمة َكندػعى َلقػدرَمػاََتىَنتمسسَالظر ق َالكح
.َكلعلَالدؤاؿَالرئيدػي َالػتيَيظػرحَنفدػقَفػيَاػتاَالدػياؽ َاػؾ:َاػلَإلىَاإل الةَعشهاَ ندتظيع

اعػلَاإليجػابيَالتفنحؽ َفيَكضعشاَالرااؽ َمؤاميؽَلمخركجَمػؽَدائػرةَالتبعيػة َإلػىَدائػرةَالتعامػلََك
َمعَحزارةَال رب؟َالشدي
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اتاَالدؤاؿ.َفشحؽَفيَكضعشاَالرااؽَغيػرََعؽكالَأعؽَأنشاَلحا ةَإلىَتفكيرَطؾ ل َلئل الةَ
.َكمؽَاتبَاإل الةَالدر عةَالبديظةَالؾاضػحة َتشبثػقَ سمػةَمػؽَلمخركجَمؽَدائرةَالتبعيةَمؤاميؽ

 األسئمة َمشها:

َلساذاَنحؽَغيرَمؤاميؽَلمتعاملَالشديَمعَال رب؟َ -
َكاػتاَالدػؤاؿَسػبقَأفَطرحػقََؾةَال ػربَكمػاَسػرَضػعفشا؟ماَسرَقػَ -

لعضَالسفكر ؽَالعرب َفيَأكاخرَالقرفَالتاسعَعذرَكأكائلَالقػرَ
 العذر ؽ.ََ

 َ َمػػاَاػػيَالدػػبل َالتػػيَتجعمشػػاَنرتفػػعَلأنفدػػشاَعػػؽَمدػػتؾىَالتػػالع
 مدتؾىَالذر ػَكالشد؟َإلى

لػػةَعشػػقَدكفَ هػػد َألفَاػػتبَاألسػػئمة َكأمثالهػػا َليدػػ َأسػػئمةَمػػؽَالشػػؾعَالػػتيَتدػػهلَاإل ا
فبلَبدَأفَندرسَنغامشػاَالدياسػيََ.اإل الةَعشهاَتتظمبَدراساتَمعسقةَكنغسًاَمبلئسةَكعزمًاَأكيداًَ

فَنعيدَالشغرَفػيَكساَالَبدَأَكصبلحيتق َكأ هزتشاَاإلدار ةَكمدىَمبلءمتهاَإلنجازَمهسةَالتحدي .
ة َفػػيَكػػلَكأسػػاسَالتشسيػػةَالذػػاممقاعػػدةَاالنظػػبلؽََفهػػيمشااجشػػاَالدراسػػيةَكمؤسدػػاتشاَالبحثيػػة َ
كسػػاَالَبػػدَأفَنػػدرسَمشغؾمػػةَالؿػػيؼَالدػػائدةَفػػيَمجتسعشػػا ََ ؾانبهػػاَالساديػػةَكالفكر ػػةَكالركحيػػة.

مقارنػةَلسشغؾمػػةَالؿػػيؼَالدػػائدةَفػػيَال ػػرب َكؿػيؼَالعسػػلَكالؾقػػ َكالرػػدؽَ...إلػػخ َكنػػدرسَتأثيراػػاَ
شاَفيَالخػركجَمػؽَدائػرةَتشاسبَمعَرغبةَترحيحهاَلديشا َلتتعمىَإيقاعَالحياةَاشاَكاشاؾ َثؼَكيؽي
يةَكنحػػددَقػدراتشا َتحديػػدًاَكاقعيػًا َكنزػػعَأيػديشاَعمػػىَاالقترػادالتبعيػة.َكالَبػػدَأفَنػدرسَأكضػػاعشاَ

أسبابَالتداؾرَكعؾاملَالهدر َفيَالؾقػ َكالجهػدَكالسػاؿ.َكسػاَالَبػدَأفَنػدرسَالدياسػات َكمػدىَ
إيجادَضسانات َتكفلَكضعَسياساتَصػحيحة َسبلمتهاَكالعؾاملَالسؤثرةَفيَصياغتها َلشرلَإلىَ

َ تزعَمرمحةَالؾطؽَفؾؽَكلَالسرالاَالذخريةَكالفئؾ ػة.َكبعػدَاػتاَكذاؾَالَبػدَمػؽَتػؾفرَالعػـز
كالشيةَالرادقة َالتيَتعبرَعؽَنفدهاَلالقرارَالدياسيَالرائبَكالتشفيتَالدقيق.َفالقرارَالدياسػي َ

مػؽََرَكالتحػدي َككػل َبػلَكحتػىَفػيَكػلَ ػزءفيَبمدَمتخمف َاؾَحجػرَالزاك ػةَفػيَعسميػةَالتظػؾ 
َ. َكفيَكلَتفريلَمؽَتفاصيمهاأ زائها

لأنفدشاَإلىَمدػتؾىَاإلندػافَالستحزػرََكلشرتقَ فمشرتفعَلأنفدشاَإلىَمدتؾىَالرؤ ةَالذاممة َ
الفاعلَالسبػدع َالػتيَيدػتسدَؾيسػةَك ػؾدبَمػؽَالعسػلَكاإلنجػازَالسػاديَكالفكػري َمدػتمهسًاَ ؾانػبَ

َقَكتار خق َكمتدمحًاَلأفزلَماَأبدعتقَالحزارةَاألكربيةَالحديثة.القؾةَفيَحزارت

َ
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 163كتالةَتار خَالحركةَالدياسيةَاليسشيةَالسعاصرةإشكاليةَ

ََ
َمقدمة:

َتبدكَمهسةَالباح َفيَمجاؿَالتار خَأشبقَلسهاـَالسخبرَكالسحققَكالقاضيَمجتسعة:
سػساعَمػاَيسكشػقَسػساعقََيدػعىَإلػىَمذػاادةَمػاَيتدػشىَلػقَمذػاادُتقَكإلػىَفهؾَكػالسخبر:

كإلػػىَمتالعػػةَمػػاَيغػػؽ َكلػػؾَمجػػردََالغػػؽ َأفَفػػيَمتالعتػػقَفائػػدةَلسؾضػػؾعقَكنجاحػػًاَلسهستػػق.َكسػػاَ
يدػػعىَإلػػىَ سػػعَكػػلَمػػاَيسكشػػقَ سعػػق َمػػؽَمعمؾمػػاتَمتشػػاثرةَكقراصػػاتَمذػػتتةَكأخبػػارَمتفرقػػة َ

َالرحياَمشهاَكغيرَالرحيا.

قدًا َمسعشًاَالشغرَؼيق َ امعػًاَشػتاتق َيؿفَأماـَكلَماَتؼَ سعقَمتفحرًا َناَكاؾَكالسحقق:
لػػاذاًلَالجهػػدَفػػيَاستكذػػاؼَالعبلقػػاتَالسسكشػػةَبػػيؽَأ زائػػق َمحػػاكاًلَالتسييػػزَبػػيؽَصػػادققَككاذلػػق َ
متذككًاَفيَتفاصيمقَكمراميق َمثيرًاَالتداؤالتَتمؾَالتداؤالت َمحاكاًلَاإل الةَعؽَكلَتداؤؿ َلعمقَ

ؿيقةَكس َركاـَالسعمؾماتَالستداخمػة َالستزػاربة َالتػيَمؽَخبلؿَذلػَيدتظيعَأفَيتبيؽَمعالؼَالح
َيسكؽَأفَيشفيَلعزهاَلعزًا.

يؾازفَبيؽَاألدلةَك قػارفَبػيؽَالحجػجَك ػتفحصَسػبلمةَالسػشهجَالستبػعَفػيََكاؾَكالقاضي:
الحرؾؿَعمىَالسعمؾمةَكفيَالتأكدَمؽَصحتها َحتػىَيشتهػيَإلػىَالشتػائج َالتػيَيقتشػعَبهػاَعقمػق َ

يَيظسئؽَإليهػاَضػسيرب.َؼيعمشهػا َحرػيمةَلجهػدَإندػانيَمتؾاصػل َتفػانىَقػدرَمػاَكإلىَاألحكاـ َالت
يدتظيع َفمؼَيهسلَمعمؾمة َمهساَبدتَاامذية َكالَتفريبًل َمهساَبداَغيرَذيَمعشى َكلؼَيقررَ
ػػصَكدقػػقَكقػػارفَ فػػيَإعسػػاؿَالعقػػلَالشاقػػد َفػػيَكػػلَمعمؾمػػةَتػػؾفرتَأكَتفرػػيلَكؾػػفَعميػػق َفسحَّ

نتهػػىَإليػػقَمػػؽَنتػػائجَكأحكػػاـ.َك بقػػىَلعػػدَذلػػػ َكػػلَمػػاَأعمشػػقَمػػؽَنتػػائجَككازف َكانتهػػىَإلػػىَمػػاَا
َكأحكاـ َمظبؾعًاَلالظالعَالبذري َأيَقالبًلَلمرحةَكالخظأ.َ

لػػتلػَفإنشػػاَنػػدرؾَلػػأفَالحػػدثَالتػػار خي َالػػتيَكقػػعَفػػيَالساضػػي َيسثػػلَفػػيَحػػدَذاتػػقَحؿيقػػةَ
يَالسذػاركيؽَؼيػق َفيبقػىَ هػدًاَمظمقة.َأماَتدك شق َعمىَيدَالسؤرخيؽَكالبػاحثيؽ َكحتػىَعمػىَأيػد

لذر ًا َالَحقًاَعمىَكقؾعَالحدث َيعتؾربَالػشقص َكػأيَ هػدَلذػريَفخػر َكالَيسكػؽَأفَيبمػ َدر ػةَ
                                                 

 ـ.1948نقبلبَمحاضرةَُألقي َفيَمؤسدةَالعؽيفَالثقاؼية َلسشاسبةَمركرَخسديؽَعامًاَعمىَا163ََ
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الكسػػاؿَكالرػػحةَالسظمقػػة.َفالؾصػػؾؿَإلػػىَالحؿيقػػةَالتار خيػػةَالسظمقػػةَيبقػػىَأمػػرًاَلعيػػدَالسشػػاؿَعمػػىَ
كصػدؽ.َككػلَمػاَنظسػاَإليػقََالسؤرخ َمهساَكرسَمؽَ هدَكتحرىَمؽَدقةَكتؾخىَمؽَمؾضػؾعية

اؾَاالقتػرابَمػؽَالحؿيقػةَالتار خيػة َقػدرَمػاَندػتظيع َكقػدرَمػاَتتيحػقَالسعمؾمػةَكاألثػرَالستبقػي َ
كالسشهجَالسدتخدـ َكالرفاتَاألخبلؾيةَلمسؤرخ.َكاشاَتكسؽَإشكاليةَالكتالةَالتار خية َلذكلَعاـ َ

َسشاَاشا َلذكلَخاص.كإشكاليةَكتالةَتار خَالحركةَالدياسيةَاليسشية َالتيَته

َمردرَاإلشكالية:
لعػػلَمػػاَتقػػدـَيرػػماَمػػدخبًل َلمحػػدي َعػػؽَإشػػكاليةَكتالػػةَتػػار خَالحركػػةَالدياسػػيةَاليسشيػػةَ

سػػؤاؿَمحػػدد َكاػػؾ:َمػػاََعػػؽـ.َبػػلَقػػدَيسثػػلَإ الػػةَكاؼيػػة1948َالسعاصػػرة َالسػػيساَتػػار خَأحػػداثَ
فػػيَمػػاَيمػػيَأفَأ يػػبََمرػػدرَاػػتبَاإلشػػكالية؟َكلكػػؽَلكػػيَنجعػػلَاإل الػػةَأكثػػرَكضػػؾحًا َسػػأحاكؿ

ببعضَالتفريل َلقدرَماَيدساَلقَالسجاؿ.َكاسسحؾاَليَلأفَانظمقَفيَالتفريلَمػؽَسػؤاؿَفخػر َ
كاؾ:َلساذاَالَندتظيع َكسؤرخيؽَكباحثيؽَكركاةَمعاصر ؽ َأفَنػدكفَالحػدث َأيَأفَنعيػدَتركيبػقَ

دػاتقَكعركفػقَكأدكاتػقَكنرسؼَصؾرتق َكساَحدثَتسامًا َبتفاصػيمقَك زئياتػقَكدقائقػقَكخفايػابَكمبلل
كدكافعػػقَكمشاخػػقَالشفدػػيَكالفكػػريَكخرػػائصَإطػػاربَالزمػػانيَكالسكػػاني؟َمػػاَاػػيَاألسػػبابَالسانعػػة َ
التيَتبقيَالسؤرخَعا زًاَعؽَبمؾغَالحؿيقػةَالتار خيػةَكاممػة َؼيكتفػيَلػاالقترابَمشهػا َقػدرَ هػدب؟َ

عمػػىَتدػاؤالتَكثيػػرة َسػأحاكؿَفػيَمػػاَيمػيَأفَأصػػلَإلػىَإ الػػاتَعمػىَاػػتاَالدػؤاؿ َالػػتيَيشظػؾيَ
َمدتعيشًاَلالسثاؿَالتالي:

ـ َكفيهػػاَشخرػػياتَكطشيػػة1948َلشفتػػرضَأنشػػاَنجمػػسَفػػيَنػػدكة َُكر  سػػ َلتػػدك ؽَأحػػداثَ
مشاضػػمة َمسػػؽَشػػارك َفػػيَتمػػػَاألحػػداثَكاكتػػؾتَبشاراػػا.َكدارَالحػػدي  َكػػلَيػػركيَمعايذػػتقَكمػػاَ

ىَدر ػةَعاليػةَمػؽَالخمػقَشاادبَكماَسسعقَفيَحيشق.َفساذاَسيكؾفَمؾؾفَأحداؼ َك سػيعهؼَعمػ
كالظيبةَكالحرصَعمىَمذاعرَكأحاسيسَاآلخر ؽ َكالسيساَزمبلءَالكفاحَكالدػجؾفَكالتذػرد َمػاذاَ
سػػيكؾفَمؾقفػػق َإذاَكصػػلَفػػيَركايتػػقَإلػػىَمعمؾمػػةَأكَتفرػػيلَأكَلعػػضَخفايػػا َمػػؽَشػػأنهاَإذاَمػػاَ

شػتقصَمػػؽَدكرب؟.َقيمػ َأفَتجػرحَمذػاعرَأحػدَزمبلئػقَالحاضػر ؽَأكَال ػائبيؽ َأكَتدػعَإليػقَأكَت
الَسيكتسها َرغػؼَأاسيتهػاَفػيَرسػؼَصػؾرةَالحػدث َأـَسيفرػاَعشهػا َرغػؼَتبعػاتَاإلفرػاح؟َأالَ
يسكػػؽَأفَيكػػؾفَاػػتاَسػػببًاَمحػػتسبًل َكراءَحػػرصَمشاضػػلَكطشػػيَكبيػػر َلحجػػؼَاألسػػتاذَأحسػػدَدمحمَ

 َحرصػهساَنعساف َرحسقَهللا َأكَلحجؼَالقاضيَعبػدَالػرحسؽَاإلر ػاني َأمػدبَهللاَلالرػحةَكالعاؼيػة
لأفَالَتشذرَمتكراتهساَإالَلعدَكفاتهسا؟َلعدَأفَيكؾناَقدَأصػبحاَبػيؽَيػديَالحػقَسػبحانق َلعيػديؽَ

َالبلئسيؽَكعتبَالعاتبيؽ َمؽَالزمبلءَكاألصدقاء؟.َ َعؽَلـؾ
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ثػػؼَلشتػػالعَركايػػةَكػػلَكاحػػدَمػػؽَالحاضػػر ؽَكنػػدققَفػػيَمرػػادرَركايتػػق.َمػػاذاَسػػشجد؟َسػػؾؼَ
دػػتشدَفػػيَلعػػضَمعمؾماتػػق َالتػػيَيرك هػػاَإلػػىَالسذػػاادة َكفػػيَنبلحػػ  َكنحػػؽَندػػتسعَإليػػق َأنػػقَي

لعزهاَإلىَالدساعَكفيَلعزهاَاآلخرَربساَإلىَماَكافَقدَقرأب َفػيَمػتكراتَأكَمقػاؿ َكتبػقَزميػلَ
مؽَزمبلئق.َكاتاَأمرَطبيعي َإذَالَيسكشقَأفَيكؾفَقدَشاادَكلَتفاصيلَاألحداثَكاطمػعَعمػىَكػلَ

أقرػػىَمػػاَيسكػػؽَأفَيكػػؾفَقػػدَشػػاادب َكػػافَمحرػػؾرًاَفػػيَإطػػارََخفايااػػا َاطبلعػػًاَمباشػػرًا َبػػلَإف
الزمػػافَكالسكػػاف َالػػتيَكػػافَاػػؾَنفدػػقَحاضػػرًاَؼيػػق.َفسػػاَيرك ػػقَاآلفَعػػؽَمذػػاادةَاػػؾَأقػػربَإلػػىَ
الرحة َمساَيرك قَعؽَسساعَأكَعؽَقراءة.َك بقىَمدىَصحةَالركاية َالسدػتشدةَإلػىَالسذػاادة َ

ال ػػرضَالذخرػػيَكتػػؾفرَدقػػةَالسذػػاادةَكسػػبلمةََمراػػؾفَلجسمػػةَعؾامػػلَأخػػرى َكالرػػدؽَكانتفػػاء
استيعابَالسؾؾفَحيشتاؾَكالقدرةَالتاشيةَكالم ؾ ةَعمىَنقػلَمػاَشػاادبَإلػىَاآلخػر ؽ َكسػاَشػاادب َ
دكفَز ادةَأكَنقراف.َكمراؾفَأيزًاَلقربَزمؽَالركايةَمؽَزمػؽَالحػدثَالسػركي َكقػؾةَالػتاكرةَأكَ

َضعفها.َ

 َالسذػػاادةَكاالسػػتيعابَكالتؾصػػيلَشػػؾائبَكنػػؾاقصَكبظبيعتشػػاَالبذػػر ةَيػػداخلَعػػادةَكسػػائ
كعيؾبَكثيرة َإضافةَإلىَماَيداخلَذاكرةَاإلندافَمؽَضعفَكنديافَكاختبلط َكمساَتباعػدَالػزمؽ َ
بػػيؽَكقػػؾعَالحػػدثَكبػػيؽَركايتػػق.َكػػلَذلػػػَيفزػػيَبشػػاَإلػػىَاالعتػػراؼَلػػالشقصَالبذػػري َكالشغػػرَإلػػىَ

لذػريَنػاقص َكمذػركعَلبمػؾغَالحؿيقػةَالتار خيػة َالََالركايةَالتار خيةَكالسعمؾمػةَكالتػدك ؽ َكجهػد
يكتسل َرغؼَتعاقبَاأل ياؿَكتراكؼَ هؾدَالسػؤرخيؽَالستؾاصػمة.َكنحػؽَكبػاحثيؽ َندػمؼَبهػتاَكنػدرؾَ
لأفَ هؾدناَليد َسؾىَ هؾد َتهدؼَإلىَاالقترابَمؽَالحؿيقة َقدرَاإلمكاف َكلؽَنستمكهاَكاممػةَ

َأبدًا.

بَالفهػؼَكاالسػتيعابَكالتؾصػيلَكطبيعػةَالػتاكرةَالبذػر ة َعػداَفشغرًاَلجزئيػةَالسذػاادةَكشػؾائ
عػػؽَطبيعػػةَاإلندػػافَكنؾازعػػقَكدكافعػػقَالتاتيػػةَكتػػأثيرَخرػػؾماتقَكصػػداقاتقَكقشاعاتػػقَالدياسػػيةَ

صػؾرةَالحػدثَكإعػادةَتركيبػق َنػرىَأنفدػشاَدائسػًا َأمػاـَمهسػةَصػعبة ََرسؼكمرالحقَالخاصةَفيَ
الركايػػاتَالستعارضػػةَكالسعمؾمػػاتَالستشاقزػػة َكنتعثػػرََكنحػػؽَنترػػدىَلدراسػػةَالحػػدث َنتخػػب َبػػيؽ

َلالكثيرَمؽَالتفاصيل َغيرَالستدقةَكاألحكاـ َالتيَقدَيشفيَلعزهاَلعزاً.َ

كلشذرَاشاَإلىَلزعةَأمثمة َمؽَأمثمةَكثيرة َيسكػؽَسػؾقها َمدػتقاةَمسػاَكتػبَكركيَعػؽَََ
ذػيرَإليهػاَاشػاَلإيجػاز َلزػيقَحركةَالسعارضة َأمثمةَتؾضاَتعارضَالركاياتَكتشاقضَاألحكاـ َن

َالؾق َالسخرصَلهتاَالحدي :ََ

تبايشػػ َركايػػاتَالسعاصػػر ؽَلمحركػػة َالسعايذػػيؽَلهػػا َالسدػػااسيؽَفيهػػا َحػػؾؿَمؾضػػؾعَ .1
تشغيساتَالسعارضة َتبايشا َكبيرًا َمسَك ؾدااَكاسساءااَكتؾار خَكأماكؽَعهؾراػا َإلػىَ
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ركجَلرؾرةَكاضحةَعشها.َمؽَذلػَدر ةَيدتحيلَمعها َاستشادًاَإلىَاتبَالركايات َالخ
َعبػػػدهللاَالذػػػساحي َعػػػؽَنذػػػؾءَتشغيسػػػاتَالسعارضػػػة َكالركايػػػةَ مػػػثبًل:َركايػػػةَالسرحػػػـؾ

َدمحمَأحسدَنعساف.َ َالسخالفةَلها َالتيَسجمهاَالسرحـؾ
فسعَأفَالركايتيؽَانظمقتاَمؽَكاقعةَتار خيةَمؤكدةَكساَيبدك َكايَ ؾلةَأحسدَالسظػاعَََََََ

ـ َككصؾلقَإلىَمديشةَتعزَكلقػاؤبَلذخرػيات1935َ َفيَعاـَفيَلعضَمشاطقَاليسؽ
لػارزبَفيهػا.َفقػدَاختمفػ َالركايتػافَفػيَتحديػدَاػدؼَالجؾلػةَكاسػساءَاألشػخاص َالػتيؽَ

َالتقىَبهؼَالسظاع َكماَتسخز َعشقَتمػَالجؾلة.َ
ففيَركايةَالذساحيَكافَادؼَالجؾلةَ)الكذفَعمىَالسدارسَفيَالػيسؽ( َكالتقػىَفػيَََََََ

أميرَالمؾاءَعمػيَالػؾز رَكعامػلَتعػزَدمحمَأحسػدَلاشػاَكالذػيخَمحسػؾدَعبػدَالحسيػدَتعزَل
كالقاضيَعبدَالرحسؽَالحدادَكالقاضيَعبدَالعز زَحسربَكاألستاذَقاسػؼَغالػبَكالقاضػيَ
عبدَاإللقَاألغبري.َكعمىَإثرَتمػَالجؾلة َكنتيجةَلها َشرعَالسظػاعَفػيَتذػكيلَالسقػرَ

َ.164َالرئيديَلهيئةَالشزاؿَفيَصشعاء
أمػاَفػػيَركايػػةَدمحمَأحسػػدَنعسػافَفقػػدَكػػافَاػػدؼَ ؾلػةَالسظػػاعَ)كضػػعَخر ظػػةَلمػػيسؽ( َََََََ

كالتقػػىَفػػيَتعػػزَلأحسػػدَدمحمَنعسػػافَكعبػػاسَأحسػػدَلاشػػاَكحدػػؽَالػػدعيسَكعمػػيَالفؿيػػقَ
ودمحمَأحسدَحيدرة.َكتؼَفيَذلػػَالمقػاءَتأسػيسَأكؿَتشغػيؼَيسشػيَشػامل َاػؾَ)الجسعيػةَ

َ.165َعسافَرئيدًاَلهااليسشية( َكاختيرَأحسدَدمحمَن
تبايش َالركاياتَحؾؿَمؾضؾعَنغاـَالحكؼ.َفالبعضَأكدَأفَالسعارضيؽَكانؾاَقػدَرشػحؾاَََ .2

.َفػػي166َعبػػدهللاَالػػؾز رَإمامػػًا َكسرحمػػةَانتقاليػػةَبػػيؽَالحكػػؼَالسمكػػيَكالحكػػؼَالجسهػػؾرَي
َ.167ََحيؽَيؤكدَالبعضَاآلخرَلأفَالشغاـَالجسهؾريَلؼَيكؽَكاردًاَفيَالحدباف

َالذػػهََ .3 يدَالزبيػػري َلػػأفَاألحػػرارَقػػدَكصػػمؾاَإلػػىَاليقػػيؽَالثػػؾريَكاػػؼَفػػيَتعػػز َلعػػدـَيجػػـز
 دكىَالدعيَلتحقيقَاإلصبلحَعؽَطر قَالحكاـ َكذلػَإثرَتجربتهؼَالسػرةَمػعَالدػيفَ
أحسدَكليَالعهد َكالسيساَلعدَتهديدبَالذهيرَلؤلحػرارَكدعؾتػقَهللاَلػأفَالَيمقػابَإالَكقػدَ

 .168َركىَسيفقَمؽَدماءَالعرر يؽ
                                                 

َكماَلعداا.176َالذساحي َعبدَهللا َاليسؽَاإلنداف َص164َََ
 .17َََنعساف َدمحمَأحسد َأزمةَالسثؿف َص165َََ
 .380الحداد َدمحمَيحي َتار خَاليسؽ َص166ََ
.َككػػتاَنعسػػاف َدمحمَأحسػػد َاألطػػراؼ38َـ َص1973َ 18َاإلر ػػاني َعبػػدَالػػرحسؽ َفػػيَمجمػػةَالحكسػػة َعػػدد167َََ

 .59السعشية َصَ
َ.139َََ_138ََالزبيري َدمحمَمحسؾد َمأساةَكاؽَالؾاؽ َص168َََ
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أماَدمحمَأحسػدَنعسػاف َفيؤكػدَلػأفَالسعارضػةَالدػافرة َالتػيَبػدأت َكسػاَنعػرؼ َلعػدَفػرارََََََ
كالدب َأحسدَدمحمَنعساف َمعَالزبيػريَكبعػضَزمبلئهسػاَإلػىَمديشػةَعػدف َيؤكػدَلأنهػاَقػدَ
ادف َإلػىَالزػ  َعمػىَالحكؾمػةَ"لتعػدؿَمػؽَسياسػتهاَالجػائرةَكتدػيرَفػيَركػبَالػببلدَ

انزػػساـَسػػيفَالحػػقَإبػػراـيؼَإلػػىَالسعارضػػة َقػػدَدفػػعََ َكأف169العربيػػةَلجػػدَكصػػدؽ"
السعارضةَإلىَسػبيلَ ديػد َإذَتػؾفرتَلهػاَالذخرػيةَالقائػدة َالتػيَكانػ َتفتقػرَإليهػا َ
كالتػػيَترػػماَلتحػػلَمحػػلَاإلمػػاـَالحػػالي.َفػيػػابَمثػػلَاػػتبَالذخرػػيةَقػػدَحرػػرَطسػػؾحَ

َ.170َالسعارضةَفيَمجردَترحياَسمؾؾَاإلماـَالحالي

رضات َفيَالسعمؾماتَكالركايػاتَالتار خيػة َالتػيَيرػادفهاَالباحػ  َعشػدَكإزاءَمثلَاتبَالتعا
ترديقَلدراسةَحدثَتار خيَما َت دكَمهستقَعمىَدر ةَكبيرةَمؽَالرػعؾبة.َكمػاَلػؼَتتػؾفرَلعػضَ

َالذركط َفإفَاقترالقَمؽَالحؿيقةَسيبقىَمظمبًاَلعيدَالسشاؿ َكغايةَيعجزَعؽَتحؿيقها.

َتَؾ فراػػاَلشػػاَكفيشػػا َكػػركاةَككبػػاحثيؽ َحتػػىَندػػتظيعَأفَفسػػاَاػػيَاػػتبَالذػػركط َالػػبلـز
َنقتربَمؽَالحؿيقة؟َََ

لعػلَأكؿَاػتبَالذػػركط َالتػيَيجػػبَتؾفراػا َاػيَالرػػفاتَاألخبلؾيػة َمػػؽَتجػردَكمؾضػػؾعيةََ
أكَالسقاصػػػدَالسعشؾ ػػػة َكالرغبػػػةَفػػػيَتزػػػخيؼَالػػػتاتَأكَترػػػؽيةََ كبعػػػدَعػػػؽَاألغػػػراضَالساديػػػة

رة َكالقػدرةَعمػىَاسػتخداـَالسػشهجَالتػار خيَالحػدي  َكتػؾفرَالحدالات َكنحؾَذلػ.َثؼَالعمؼَكالسها
الستعمقػػػةَلالحػػػدث َكإلػػػىَالسػػػتكراتََلساديػػػة َكفػػػرصَالؾصػػػؾؿَإلػػػىَالؾثػػػائقالؾقػػػ َكاإلمكانيػػػاتَا

الذخرػػيةَالسكتؾبػػةَكالركايػػاتَالذػػفؾ ة.َكتعتبػػرَالسػػتكراتَالسكتؾبػػةَكالركايػػاتَالذػػفؾ ةَمرػػادرَالَ
معهػاَلعقػلَنقػدي.َفػبلَندػمؼَبهػاَعمػىَعبلتهػا َكالَنرفزػهاََغشىَعشهػا َمػعَالتأكيػدَعمػىَالتعامػل

لحكػػػؼَمدػػػبق.َبػػػلَنؿػػػفَعمػػػىَ زئياتهػػػاَبيقغػػػةَكااتسػػػاـ َكنخزػػػعهاَلمشقػػػدَالتػػػار خي َفشدػػػتخرجَ
َالرحياَمشهاَكندتبعدَغيرَالرحيا.

كفيَاتاَالدياؽَأكدَاإلشارة َإلىَأنشاَالَنشغرَإلىَالستكراتَالذخريةَكالذػهاداتَالذػفؾ ة َ
تػػار خ َبػػلَنعتبراػػاَمػػادةَمػػؽَالسػػؾادَكمرػػدرًاَمػػؽَالسرػػادر َالتػػيَيدػػتخدـَالسػػؤرخَمػػاََعمػػىَأنهػػا

تتزسشقَمؽَمعمؾماتَفيَتدك ؽَالحدثَالتار خيَأكَإعادةَتدك شق َلعدَتسحيرهاَكنقدااَكاسػتبعادَ
غيػػػرَالرػػػحياَمشهػػػا.َكلػػػتلػَفإنشػػػاَنر ػػػؾَمػػػؽَكػػػلَقػػػادرَعمػػػىَالكتالػػػة َمػػػؽَمعاصػػػريَاألحػػػداثَ

أفَيكتبَك دجلَذكر اتقَدكفَترددَأكَتحف .َفكلَماَيكتب َسيذػكلَ ػزءًاَمػؽَكالسدااسيؽَفيها َ
                                                 

َ.8نعساف َدمحمَأحسد َلكيَنفهؼَالقزية َص169َََ
َ.59نفدق َاألطراؼَالسعشية َص170َََ
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مػػادةَالسػػؤرخَكمرػػدرًاَمػػؽَمرػػادرب.َكالَخػػؾؼَمػػؽَضػػياعَالحؿيقػػةَكسػػ َركػػاـَالكتالػػاتَكتعػػددَ
الركايػػات َفالحؿيقػػةَالَتزػػيعَإالَإذاَتؾؾػػفَالشػػاسَعػػؽَالكتالػػةَكسػػكتؾاَعػػؽَالكػػبلـ.َفسػػؽَكسػػ ََ

سؾؼَنتسكؽَمؽَاالقترابَمشهػا َلقػدرَمػاَنبتلػقَمػؽَ هػدَكمػاَنستمػػَالركاـَسؾؼَتظلَالحؿيقة ََك
َمؽَأدكاتَمشهجيةَكمؽَصفاتَأخبلؾيةَكماَتتؾفرَلشاَمؽَمعمؾمات.َ

كفػيَاػػتاَالدػياؽَأيزػػا َاسػػسحؾاَلػيَأفَأشػػيرَإلػػىَأمشيػةَمػػؽَأمانيشػػاَال اليػة َالتػػيَأصػػبح َ
اَالبحثيػػػة َكالسػػػيساَالسراكػػػزَأشػػػبقَلالدػػػهلَالسستشػػػع َكاػػػىَأفَتعظػػػيَمؤسدػػػاتشاَالعمسيػػػةَكمراكزنػػػ

الرسسية َالسزكدةَبؾسائ َالدكلةَكإمكانياتهاَكنفؾذاا َأفَتعظيَااتسامػًاَأكبػرَلجسػعَركػاـَالؾثػائقَ
السهسمةَالسبعثرة َالسهددةَلاالنقراض.َثؼَأفَالتؿفَلعدَذلػَعشدَعسميةَ سعَالؾثائقَكخزنها َبػلَ

بػاحثيؽ.َفبػدكفَذلػػَسػيتعترَعميشػاَتػدك ؽَأفَتعسدَإلىَترشيفهاَكفهرسػتهاَككضػعهاَبػيؽَأيػديَال
َتار خشاَالسعاصر َتدك شًاَعمسيًاَصحيحًا.

َإشكاليةَالسرظما:
كتدخلَضسؽَالسبلحغاتَالسشهجية َالسترمةَلإشكاليةَكتالةَتار خَالحركةَالدياسيةَاليسشيةَ

اَحدثَالسعاصرة َمبلحغةَتتعمقَلإشكاليةَالسرظما.َكأعشيَلقَاالسؼ َالتيَيسكؽَأفَندسيَلقَم
ـ.َكاػػػؾَمؾضػػػؾعَالَأعػػػؽَالجػػػدؿَحؾلػػػقَسػػػيشتهي َإفَلػػػؼَنحػػػددَمعػػػاني1948َفبرايػػػر17ََفػػػيَ

َالسرظمحات َالتيَندتخدمها َتحديدًاَدؾيقًا.َ

ـَاسػؼَ)ثػؾرة(؟1948َفساذاَنقردَلسرظماَ)ثؾرة( َعشدماَنظمػقَعمػىَمػاَحػدثَفػيَفبرايػرَ
ؼَالتيَأطمقَعمىَالحدثَأثشػاءَكماذاَنقردَلسرظماَ)انقبلب( َحيشساَندسيقَ)انقبلب( َكاؾَاالس

كقؾعقَكبعيدَفذمق؟َكماذاَنعشيَلسرظماَ)حركة( َعشدماَنظمػقَعميػقَاسػؼَ)حركػة(؟َكمػاذاَُيقرػدَ
لسرظماَ)فتشة( َلدىَمؽَيظمقَعميقَاتبَالتدسية.َلقػدَحاكلػ َأفَأنػاقشَاػتبَالسرػظمحاتَفػيَ

يؽ( َككصػم َإلػىَتػر ياَكتابيَ)حركةَالسعارضػةَاليسشيػةَفػيَعهػدَاإلمػاـَيحػيَبػؽَدمحمَحسيػدَالػد
مرػظماَ)انقػبلب( َكفقػًاَلمػدالالتَكالسعػاني َالتػيَحػػددتها َلكػلَمرػظماَمشهػا.َكاػؾَتػر ياَقابػػلَ
لظبيعػػةَالحػػاؿَلمػػرفض َإذاَُحػػددتَمعػػانيَكدالالتَأخػػرىَكاصػػظماَالشػػاسَعميهػػا َ"فػػإفَمػػؽَبػػيؽَ

ئجَالتػػيَترتبػػ َطرحهػػاَكالشتػػاىَ)الثػػؾرة(:َ تر ػػةَالحمػػؾؿ َالتػػيَالذػػركطَالتػػيَتكدػػبَالحػػدثَمعشػػ
عميػػػق َفػػػيَإحػػػداثَت ييػػػرَعسيػػػقَفػػػيَالبشػػػىَالدياسػػػيةَكاال تساعيػػػةَكاالقترػػػادية.َفػػػيَحػػػيؽَأفَ

فػيَأحدػؽَاألحػؾاؿ ََشكلَالحكؼَكأشخاصَالحاكسيؽ َفإنػقاالنقبلب َحتىَكإفَأدىَإلىَتعديلَفيَ
ؾرة(َ.َكفيَالؾاقعَأفَالحدكدَبيؽَمرػظماَ)الثػ171الَيسثلَأكثرَمؽَت ييرَسظحي َالَيسسَالعسق"

                                                 
 .234الرايدي َحركةَالسعارضةَاليسشية َص171َََ
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كمرظماَ)االنقبلب(َيسكؽَأفَتكؾفَدؾيقةَ دًا.َفكؼَمؽَانقبلبَتحؾؿَإلىَثؾرة.َكأبرزَمثاؿَعمػىَ
َلػؼَيمبػ َأفَتحػؾؿَإلػىَثػؾرةـ َالػتي1952َذلػ َاالنقػبلبَالعدػكريَفػيَمرػر َفػيَشػهرَيؾليػؾَ

ازتَالبشىَالدياسيةَكاالقتراديةَكاال تساعيةَفيَمرر َكسػاَاػزتَمجسػلَاألكضػاعَفػيَالسشظقػةَ
ـ َكػافَيسكػؽَأفَيبقػىَمجػردَانقػبلبَفاشػل 1962َمها.َكماَ رىَفيَالػيسؽ َفػيَشػهرَسػبتسبرَك

ـ َلػػؾَأنػػقَكئػػدَفػػيَحيشػػق.َكلكشػػقَنجػػاَكاسػػتظاعَأفَيحػػدثَت ييػػرات1955َـَك1948كػػانقبلبيَ
َعسيقةَفيَالحياةَاليسشية َفاستحقَبتلػَأفَيدسىَ)ثؾرة(.َ

كدالالتهػػاَبدقػػة َأمكششػػاَأفَندػػتخدمها َإنهػػاَإذًاَمدػػألةَمرػػظمحات َإذاَمػػاَحػػددناَمعانيهػػاَ
استخدامًاَصحيحًا َخاؿَمػؽَأيَإشػكاؿَأكَلػبس.َكلمتػدليلَعمػىَذلػػ َأذكػرَاشػاَأفَأحػدَالسفكػر ؽَ
القػؾمييؽَالكبػػارَقػدَاسػػتخدـَفػػيَاألربعيشيػاتَمػػؽَاػتاَالقػػرفَ)القػػرفَالعذػر ؽ(َمرػػظماَ)انقػػبلب(َ

ؽَالفكػرَاالنقبلبػيَكعػؽَضػركرةَإحػداثَلسعشىَمظابقَلسعشىَ)ثؾرة( َكساَنفهسهاَاآلف.َفتحػدثَعػ
انقبلبَفيَالحيػاةَالعربيػة.َكذاػبَإلػىَألعػدَمػؽَذلػػ َفأنذػأَحزبػًا َليزػظمعَبهػتبَالسهسػة َأطمػقَ

.َكلكػؽَاػتاَالسرػظماَفقػدَتػدر جيًاَالػدالالتَكالسعػاني َالتػيَكػاف172َعميقَصػفةَالحػزبَاالنقبلبػي
ي َالتيَلؼَتدفرَعػؽَت ييػراتَإيجابيػةَفػيَيحسمها َمعَتؾاليَاالنقبللاتَالعدكر ةَفيَالؾطؽَالعرب

قػدَالََحياةَالشاس.َكلؼَيبقَلقَمؽَتمػَالسعانيَسؾىَمعشػىَت ييػرَالؾ ػؾبَالحاكسػةَبؾ ػؾبَ ديػدة 
أفزػلَمػؽَالؾ ػؾبَالقديسػة.َفالسدػألةَإذًاَمدػألةَمرػظمحات َنحسمهػاَتكؾفَفيَكثيرَمػؽَاألحيػافَ

َػَالسعاني.معانيَنتفقَعميها َثؼَنظمقهاَعمىَكلَحدثَيتزسؽَتم

ـ 1948َكإذاَمػػاَانتقمشػػاَمػػؽَالسرػػظماَإلػػىَالتقييسػػاتَكاألحكػػاـ َالتػػيَأطمقػػ َعمػػىَأحػػداثَ
فإنشاَسشجدَأنهاَقدَتأر ح َبيؽَقظبيؽَمتشاقزيؽ:َبيؽَتقييساتَكأحكػاـ َكصػم َحػدَالتظػرؼَفػيَ

مػاـ.َإنكارَأيَطالعَتقدميَلؤلحداث.َفاعتبرتَأفَماَحدثَلؼَيكؽَأكثرَمؽَمجػردَاسػتبداؿَإمػاـَلإ
كفيَالؾاقعَأفَماَحدثَكافَأكثرَمؽَذلػ.َكبػيؽَتقييسػاتَكأحكػاـ َكصػم َحػدَالتظػرؼَالسشػاقض.َ
فاعتبرتَأفَماَحدثَكػافَأكؿَثػؾرةَفػيَالػؾطؽَالعربػيَعمػىَاألنغسػةَالسمكيػة.َكفػيَالؾاقػعَأفَمػاَ

َحدثَكافَأدنىَمؽَذلػ.َ

بػيؽَنؿيزػيؽَمتظػرفيؽ.َفقػدَإفَالحؿيقةَفيَرأيَأحدَالفبلسفةَالقدماء َتقعَفيَمشترفَالسدافةَ
كافَأقرىَماَعبرتَعشقَطسؾحاتَالذبابَالسعارضَالسعمشػة َاػؾَالؾصػؾؿَإلػىَنغػاـَحكػؼَشػبيقَ
لالشغػػاميؽَالسمكيػػيؽ َالدػػائديؽَفػػيَذلػػػَالحػػيؽَفػػيَكػػلَمػػؽَمرػػرَكالعػػراؽ.َككانػػ َتمػػػَطسؾحػػاتَ

إمامةَمقيدةَبدستؾرََتقدميةَكبيرة َلسقاييسَزمانها َتجاكزتَمجردَاستبداؿَإماـَلإماـ َإلىَإيجاد
                                                 

 كماَلعداا.153َأنغر:َعفمق َميذيل َفيَسبيلَالبع  َص172َََ
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كسػػمظةَتذػػر عيةَ)برلسػػاف(َكسػػمظةَتشفيتيػػةَ)حكؾمػػة(.َكلػػؼَيكػػؽَتحقيػػقَتمػػػَالظسؾحػػاتَلػػاألمرَ
تػػيَسػػيقَإليهػػاَأبػػرزَر ػػاالتَالهػػيؽ َكسػػاَبراشػػ َعمػػىَذلػػػَسػػجؾفَاإلمامػػةَكسػػاحاتَاإلعػػداـ َال

َـ.1962مشػتَعقػدَالثبلثيشيػات َكحتػىَانػببلجَفجػرَالدػادسَكالعذػر ؽَمػؽَسػبتسبر َعػاـََاليسؽ 
َ.ليدفعؾاَثسؽَطسؾحاتهؼَتمػ
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173َاليسؽَكالسذركعَالحزاريَالعربي
 

َمقدمة:
الحدي َفيَاتبَالشػدكةَحػؾؿَ)الػيسؽَكالسذػركعَالحزػاريَالعربػي(.َكحتػىَالَيبقػىََُطمبَإليَ 

ثبلثػػةََعػػؽأكاًلَمػػؽَمحاكلػػةَاإل الػػةََالَبػػدالحػػدي َعػػؽَالسذػػركعَالحزػػاريَالعربػػيَحػػديثًاَعائسػػًا َ
َي:أسئمةَمحددة َكا

َماذاَنقردَلقؾلشاَ)الحزارة(؟َ -
 كماذاَنقردَلقؾلشاَ)السذركعَالحزاري(؟َ -
َكالَيؾ دَمذركعَحزاريَعربيَفعبًل؟َ -

إفَمبررَكضعَاتبَاألسئمةَفيَمظمعَالحدي َاؾَمبررَكاضا َكسػاَأعتقػد َفػشحؽَغالبػًاَمػاَ
خدـَمرػظماَنخم َبيؽَمعانيَمرظمحيَ)حزارة(َكَ)مدنية( َدكفَأفَنبلح َذلػ.َككثيرًاَماَندػت

)حزػػػػارة(َلسعشػػػػىَ)مدنيػػػػة(َكمرػػػػظماَ)مدنيػػػػة(َلسعشػػػػىَ)حزػػػػارة( َرغػػػػؼَأفَلكػػػػلَمرػػػػظماَمػػػػؽَ
َالسرظماَاآلخر.َعؽَتسيزبالسرظمحيؽَمعانيَ

ػػر( َأيَعكػػسَغػػاب َكالحاضػػرَاػػؾَعكػػسَال ائػػب َ فكمسػػةَ)حزػػارة(َمذػػتقةَمػػؽَفعػػلَ)ح ز 
ربَكأحزرب:َ عمقَحاضرًا َكالحزػرَكالحاضػرةَاػيَالقػرىَكاألر ػاؼ كالسشػازؿَالسدػكؾنة َالتػيََكح زَّ

كالحزػػؾرَالػػدائؼ َكاػػيَعكػػسَالبػػدكَكالبػػداكةَكالباديػػة َالدالػػةَعمػػىَحيػػاةََسػػتقرارتذػػكلَأسػػاسَاال
ػر(َكتؾلػدَعشػقَلفػ َ)الحزػارة(.َأمػاَمرػظماَ)السدنيػة(َاالرتحاؿالتشقلََك َ)الح ز  .َكقدَتظؾرَمفهػـؾ

ف( َأيَأقػػاـ َكمػػدفَفػػيَالسكػػافَأقػػاـَؼيػػق َكقػػدَا ػػد  ف(َفأصػػمقَفعػػلَ)م  ػػد  َاسػػؼشػػتقَمػػؽَكمسػػةَ)م 
َ)السديشة(َكَ)السدنية(.

 َالسدػتخدـَفػيَالم ػاتَاألكربيػة َ(Kulture)ك دتخدـَلف َ)الحزارة(َأحيانًاَكتر سةَلمف َ
ذاتَاألصػػلَالبلتيشػػي َكالػػتيَيعشػػيَ)الثقافػػة(َكسػػاَيعشػػيَالحزػػارة َؼيقػػاؿَفػػيَالم ػػةَاأللسانيػػةَمػػثبًلَ

(Kulturlandَكا.)(َلسعشػػػىَ)بمػػػدَذكَحزػػػارة(َ لسعشػػػىَاألكلػػػيَلمفػػػKultureَ.)(َاػػػؾَ)زراعػػػة
                                                 

فعالياتَالشدكةَالعمسيةَحػؾؿَ)التػراثَكففػاؽَالتقػدـَفػيَالسجتسػعَالعربػيَالسعاصػر( َألقي َاتبَالسحاضرةَضسؽََ 173
دراسػاتَيسشيػة(َ َعػددَـ.َثؼَنذرتَفػيَمجمػةَ)1992فبراير8ََإلى3ََالتيَنغستهاَ امعةَعدف َفيَالفترةَمؽَ

َـَ.1992يؾنيؾَ
َ
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البذػػريَاألكؿ.َكسػػاَيدػػتخدـَلفػػ ََسػػتقراركالسجتسػػعَالزراعػػي َكسػػاَاػػؾَمعػػركؼ َاػػؾَمجتسػػعَاال
لمفػ َيعشػيَفػيَ( َكاػؾَاسػتخداـَغيػرَدقيػق َفهػتاَاCivilization)الحزارة(َكتلػَكتر سػةَلمفػ َ)

(َلسعشػىَاإلدارةَالسدنيػة Civil Serviceَ)َالسدنيةَكليسَالحزارة َؼيقاؿَفيَالم ةَاإلنجميز ةَمػثبلًَ
لسعشىََ(Zivilverteidigung)لسعشىَقانؾفَمدني َكََ(Zivilrecht)ك قاؿَفيَالم ةَاأللسانيةَ

ََالدفاعَالسدني.

( َكالسدنيػػػةَلسعشػػػىKultureَكتسيػػػزَلعػػػضَالم ػػػاتَتسييػػػزًاَكاضػػػحًاَبػػػيؽَالحزػػػارةَلسعشػػػىَ)
(Civilization)فػػيَحيػػاةَالسجتسػػعََكالؿيسيػػةَبَالسعشؾ ػػةَكالركحيػػة.َفالحزػػارةَتػػدؿَعمػػىَالجؾانػػ

كالفكػػػرَكالفشػػػؾفََكالعػػػاداتَكالتقاليػػػدكالجساليػػػةََالعقائػػػدَالديشيػػػةَكالؿػػػيؼَاألخبلؾيػػػةَكمشهػػػاَ البذػػػرَي
كالسدنيةَتدؿَعمىََ.كمدىَماَيتستعَلقَاإلندافَمؽَحر ةَكعدؿَكمداكاة...إلخَكالسعارؼَالسختمفة
َفػػيَال الػػبَأمػػاَنحػػؽَفإنشػػادػػاتَكنغػػؼَكمشذػػاتَكتقشيػػات.َلسػػاَفيهػػاَمػػؽَمؤسَ الجؾانػػبَالساديػػة

( َأيَلسعشػػػىَأقػػػربَإلػػػىَمعشػػػىَ)ثقافػػػة( َبػػػدالالتهاKultureَلسعشػػػىَ)َلفػػػ َ)الحزػػػارة(ندػػػتخدـَ
لسعشػىََ.َكسػاَندػتخدمقكفشػؾفَكمعػارؼَ...إلػخَكفدابَداتَكتقاليػدالؾاسعة َمؽَأفكػارَكعقائػدَكعػا

(Civilization)ََكأدكاتَعَأيزػػًاَمػػؽَنغػػؼَكقػػؾانيؽَكأشػػكاؿَحكػػؼ َلسعشااػػاَالؾاسػػ(السدنيػػة)َأي
َالمفغيؽ َكماَيحسمػقَكػلَمشهسػاَمػؽَدالالتَ َدكفَأفَنمح َالفرؽَبيؽكمشذاتَكمخترعاتَ...إلخ

ََمختمفة.َكمعاني

دمجَالسفهػؾميؽَنػأفََنتحدثَعؽَالسذركعَالحزاريَالعربػي َفدػشجيزَألنفدػشااشاَبساَأنشاََك
َكاحػػد َدكفَ َمرػػظمحاًََباعتبػػاَرتعامػػلَمػػعَمرػظماَ)الحزػػارة(َلشا َف هػػلَلػالفرؽَبيشهسػػفػيَمفهػػـؾ

َأيَكػلَمػاَحزار ة َلالسعشىَالػدقيقَلمحزػارة يزؼَاإلنجازاتَالأشسلَكأعؼَمؽَمرظماَالسدنية َ
َ كساَيزؼَاإلنجازاتَالسدنيػةَكعقائدَكفدابَكعاداتَكتقاليدَ...إلخ.كفشؾفََأبدعقَاإلندافَمؽَفكر

َلاعتباراػاَ مختمػفَاإلنجػازاتَالساديػةكمخترعػاتََكَشيػاتلساَفيهاَمؽَمؤسداتَكنغؼَكمشذػاتَكتق
ََ.تسثلَنتا ًاَتظبيؿيًاَإلبداعاتَالعقلَالسفكرَ سيعها

َالسذركعَالحزاريَالعربي:
اَالَبػدَفإنشػَ كسػاَتقػدـَ لػالسعشىَاألشػسلمرػظماَ)حزػارة(ََأ زناَألنفدشاَأفَندتخدـإذاَماَ

كاسػػا:َمػػاذاَنقرػػدَلالسذػػركعَالحزػػاريََالدػػؤاليؽَاآلخػػر ؽ َعػػؽلئل الػػةَأفَنخظػػؾَخظػػؾةَأخػػرى َ
َالعربي؟َكالَيؾ دَمذركعَحزاريَعربيَفعبًل؟

َةكالخظػػَالسػػدىَةَالؾاعيػػةَكالتخظػػي َالبعيػػددإفَلفػػ َمذػػركعَيتزػػسؽ َؼيسػػاَيتزػػسشق َاإلرا
ثػػؼَالقػػدراتَكاألدكاتَكالؾسػػائل َكمراحػػلَمدركسػػةَكأاػػداؼَمحػػددة ََالسكؾنػػةَمػػؽَعشاصػػرَكاضػػحة

فهلَلديشاَنحؽَالعربَمذركعَكهتا؟َإنشػيَأشػػَفػيَذلػػ.َفسػاَاػؾَمؾ ػؾدَ.َالبلزمةَلتحقيقَالخظة
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مسػاَاصػظمحشاَعمػىَتدػسيتقَلعرػرَالشهزػةَالعربيػة َكحتػىَاليػـؾ ََابتػداءًَلديشاَفيَحؿيقةَاألمػر َ
َيتدؼَلدسات َمشها:اؾَطسؾحََكَالَيحسلَمؾاصفاتَالسذركع َإلىَالتحدي  َطسؾحإنساَاؾَ

 ًَََََمتحدي .كحيدًاَلَاتخاذَال ربَنسؾذ ا  
 َََالسحمية.َكخرائصَالبيئةعؽَالسقؾماتَالخاصةََاالغتراب 
 َََفهػؼَالتحػدي َفهسػػًاَسػظحيًا َيقترػرَعمػػىَالسغػاارَالساديػة َمػػؽَمبػافَكأ هػػزة

ؾَكمبللسَكأز اءَ...إلػخ َمػعَإاسػاؿ َمقرػؾدَأكَغيػرَمقرػؾد َاستهبَلكأنساطَ
فَكإلػػػىَإلػػػىَالكػػػؾَةالعامػػػَكالرؤ ػػػةَكالفكػػػرَكاإلبػػػداعَكػػػالؿيؼلمجؾانػػػبَالسعشؾ ػػػة َ

َاإلندػػافَكدكربَفػػيَمشغؾمػػةَالحيػػاةَكإلػػىَمكانػػةَالؾ ػػؾدَالظبيعػػيَكاإلندػػاني 
َكمؾقفقَمؽَالعالؼ.

الحدي َعؽَمذركعَحزاريَعربي َلالظر قةَالتيَيجريَبهػاَعػادة َيػؾحيَلػأفَمثػلََك ؾحي
الحػاؿ.ََاتاَالسذركعَمؾ ػؾدَفعػبًل َكاػؾَأمػرَيشظػؾيَعمػىَقػدرَكبيػرَمػؽَالتجػاكزَكالتجااػلَلؾاقػع

بػػدَأكاًلَمػػؽََيػػق َلسذػػركعَحزػػاري َالالتحقكحتػػىَنػػتسكؽَمػػؽَرسػػؼَلعػػضَمبلمػػاَكاقعيػػةَكمسكشػػةَ
َبػػيؽَشػػعؾبَاألرض َكتقػػديرَ الؾقػػؾؼَعمػػىَكضػػعشاَالحؿيقػػي َكتبػػيؽَمكانتشػػا َالتػػيَنحتمهػػاَاليػػـؾ

َنر ػػد َكمػػاَنعشيػػقَلقؾلشػػاَ)السذػػركعَالحزػػارَيَإمكانياتشػػاَالفعميػػة.َكبعػػدَذلػػػَيسكششػػاَأفَنحػػددَمػػا
َاتبَالسدألةَمؽَزاك تيؽَمتداخمتيؽ:َأالمسالعربي(.َكسؾؼَ

َفيَالساضيَكالحاضر.َالحزارةَاإلندانيةَمداردكرناَفيََ .1
 كاقعشاَالرااؽ.َ .2

حزػاراتَقديسػةَقػدَنذػأتََ َنعرؼَ سيعشػا َأفمدارَالحزارةَاإلندانيةناَفيَفسؽَحي َدكَر
دَأسهس َتمػَالحزػارات َمػؽَخػبلؿَمررَكاليسؽَكببلدَالذاـ.َكقَكالعراؽَ َفيَفيَاألرضَالعربية

فػيَتظػؾرَالسجتسػعَاإلندػانيَماديػًاََأسػهس َتفاعمهاَمعَالحزاراتَالقديسةَاألخػرى َتػأثيرًاَكتػأثرًا 
 َكالحزػارتيؽَاليؾنانيػةَكركحيًا.َثؼَترا ع َكتخمف َاتبَالسشظقػة َكط ػ َعميهػاَحزػاراتَأكربيػة

َلكلَمشهاَطالعهاَالستسيز.ََكالركمانية 

سبلـَفيَالقرفَالدالعَالسيبلدي َعادتَالسشظقةَلتمعبَدكرًاَمػؤثرًاَفػيَمدػارَكمعَمجيءَاإل
هاَثػؼَأبػدع َحزػارتهاَتبداعَفيَالحزاراتَالدالقةَكتسثم َفامتر َعشاصرَاإلاإلندانيةالحزارةَ

َابتػداءًََتػدر جيًا َترا ػعتَأخػتتَالخاصة َكأصبح َتسثلَمحؾرَالحزارةَاإلندػانيةَلعػدةَقػركف.َثػؼ
 َانظمقػػ َتاركػةَإرثػػًاَغشيػًا َتتمسػتتَعميػقَأكربػػا َكشػكلَأرضػيةَ السػيبلديَثػانيَعذػػرمػؽَالقػرفَال

َمشهاَلبشاءَالحزارةَاألكربيةَالحديثة.َ
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كمشػػتَبػػدأتَحركػػةَالكذػػؾؼَالج راؼيػػة َفػػيَنهايػػةَالقػػرفَالخػػامسَعذػػرَالسػػيبلدي َمسهػػدةَ
 سعػق َكنحػؽَ ػزءَمشػقَيَاألكربي َأصبح َأكربػاَمركػزَالعػالؼ َكتحػؾؿَالعػالؼَلأاالستعساَرلمتؾسعَ

َإلىَأطراؼَكاؾامش َتدكرَحؾؿَالسركز.َ

 َتحديًاَلسجتسعشاَالعربي َاؾَتحػدَحزػاريَكؾيسياًََكقدَشكم َالحزارةَاألكربية َماديًاَكفكر اًَ
.َكفكر ػػاًًََاَياقترػػادفػػيَالؾاقػػع َمػػؽَمغػػااربَربػػ َمجتسعشػػاَبربػػاطَالتبعيػػةَالكاممػػةَألكربػػا َسياسػػيًاََك

لالظعػاـ.ََانتهاءَكحةَفيَحياتشا َفيَكلَ انبَمؽَ ؾانبها َبدءًاَلالكتابَكمغاارَاتبَالتبعيةَكاض
َكاقعشاَالرااؽ.َأيَمؽَزاك ة َالزاك ةَاألخرَىَمؽَالسدألةَمبلمدةَاتبَإلىَكاتاَيقؾدنا

َمشها:يتدؼَكاقعشاَالعربيَالرااؽَلدساتَعديدة َ
َالتيَيعكػسَنفدػقَ ي مبَعميهاَالظالعَالعذائرَيكايَبشيةََةَالدائدة:ياال تساعالبشيةَ .1

َعمىَحياتشاَالدياسيةَكالفكر ةَكالؿيسية.
فقػػدَأدىَطػيػػافَالحزػػارةَال ربيػػةَإلػػىَربظشػػاَربظػػًاَمحكسػػًاََةَلم ػػرب:ياالقترػػادالتبعيػػةَ .2

درَةَكقؾانيشهػػا َكحػػددَلشػػاَال ػػربَدكرًاَالَنحيػػدَعشػػق َكاػػؾَإمػػاَكسْرػػالرأسػػساليلالدػػؾؽَ
ؽَلسشتجػاتَمرػانعق َأكَكبلاسػاَمعػًا.َلمخامات َنسدَمرانعقَلسؾادنػاَاألكليػة َأكَكدػؾ

َكليسَمدسؾحَلشاَأفَنتجاكزَاتبَالدائرة.
ة َتػػػؼَربػػػ َأنغستشػػػاَالحاكسػػػةَياالقترػػػادفمتكػػػر سَالتبعيػػػةََلم ػػػرب:َالتبعيػػػةَالدياسػػػية .3

قابػػلَحسػػايتهؼَمػػؽَشػػعؾبهؼ.َكقػػدَفػػرطَكحكامشػػاَبربػػاطَالػػؾالءَكالظاعػػةَلػػدكؿَال ػػرب َم
َلؾطؽَكالسؾاطشيؽ. َمقابلَاتبَالحساية َلسرالاَالحكاـا

الخػؾؼَكالشفػاؽ.َكقػدَكلػدَالكبػ ََ َطالعهػاَال الػبمشغؾمةَ:َكايمشغؾمةَالؿيؼَالدائدة .4
نزكعًاَمتزايدًاَإلىَالتعربَكالكراـيةَكالعشػف َأكَاإلاسػاؿَكالبلمبػاالةََاالضظهادكالقهرََك

الستزايػدَبػيؽََاالنفرػاـ.َفتذػؾا َالذخرػيةَالعربيػةَكبػرزَنتساءكضعفَاإلحداسَلااَل
يحرػلَعميػقَاإلندػافَمػؽَمػاؿ َكبػيؽََركةَكاإلنتاج َبيؽَالؿيسةَكالعسل َأيَبػيؽَمػاالث
يبتلقَمؽَعسلَمقابلَاػتاَالسػاؿ َكتأ جػ َالعؾاطػفَالدػظحيةَعمػىَحدػابَالعقػل ََما

َكغابَالسشهجَكسادتَالعذؾائيةَكالتذؾشَفيَالحياةَالعسميةَكالفكر ة.

ػػتؾلػػدَعػػؽَقػػدََك  َفػػيَالسجػػاليؽَالسػػاديَكالفكػػري َكنؾعػػاًََاًَاػػتاَالؾاقػػعَنقػػصَفػػيَاإلنتا يػػة َكسَّ
الهؾةَبيؽَالعالؼَالحدي َكبيششا َلسعشىَازديادَحدةَالتخمفَؾياسػًاَلأكضػاعَالعػالؼَالستقػدـ.ََ عفاتد

كاكتاَتكرسَكاقعَتتزايدَؼيػقَالتبعيػةَالساديػةَكالفكر ػةَلمحزػارةَال ربيػةَكتػزدادَشخرػيتشاَضػسؾرًا َ
رغػؼَأنػقَيشهػبَثركاتشػاََعػيشَعمػىَاامذػقَكنقتػاتَمػؽَفتاتػق. َنالستقػدـَكتحؾلشاَعالةَعمىَالعالؼ

َاَنحؽ.ابشك بشيَحياتقَالسرفهةَكتقدمقَالستؾاصلَعمىَحد
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َ.؟ـيسشةَكسظؾةَالحزارةَال ربيةَكيفَكا هشا
لسؾؾػفََ َكنحؽَنعيشَالؾاقعَالتيَأشرناَإليػق َلػؼَنؾا ههػاالحزارةَال ربيةَـيسشةَلؼَنؾا ق

َيؽَمتشاقزيؽ:بلَكا هشاااَلسؾقفَمؾحد َكاحد

مؾؾفَالسشكفعَإلىَالساضي َالهاربَمؽَالحاضر َالسعتقدَلأفَمؾؾفَالػرفضَالسظمػقََََ.1
َاؾَاألسمؾبَالدميؼََلمسؾا هة.

دكفَرؤ ػةَنقديػةَلهػا َالسعتقػدََعجبَالهػائؼ َالسقمػدَلحزػارةَال ػربمؾؾفَالسشبهر َالسَََ.2
دكفَإدراؾَلظبيعػةََدػتؾااا.إلػىَمَاالرتفػاعلمحػاؽَبهػاََكاَلدػبيلَإلػىلأفَاألختَبهاَاػؾَا

كدكفََبػػيؽَالسجتسػػعَالعربػػيَكحزػػارةَال ػػرب.َكاػػيَعبلقػػةَمدػػت  لَكمدػػت  ل.العبلقػػة َ
أفَبشاءَحزارةَغيرَمسكؽ َدكفَتفعيػلَالعؾامػلَالداخميػة َكأفَالعامػلَالخػار يَلإدراؾَ
اػػتاَإذاَلػػؼَيمعػػبَدكرًاَمعػػرقبًل َنغػػرًاَلتعػػارضََششػػاَكحػػدبَمػػؽَأفَنرػػشعَحزػػارة.لػػؽَيسكَ 
مػػؽَامتبلكشػػاََتقػػدمشاَالحقَالستزػػخسة َمػػعَأيَتقػػدـَكتحزػػرَنحػػرزب.َلسػػاَيعشيػػقمرػػ

َكاؾَأمرَالَيدساَلق.َلسقدراتشاَكتحكسشاَبثركاتشا.

اكػػتاَكا هشػػاَـيسشػػةَكسػػظؾةَالحزػػارةَال ربيػػة َلشكػػرس َعبػػرَاػػتبَالسؾا هػػةَالعػػا زة َتبعيتشػػاَلم ػػربَ
أضػػح َتبعيػػةَمظمقػػة َقمػػد َفالتبعيػػةَكالَفػػرؽَاشػػاَبػػيؽَالسؾؾػػفَالػػرافضَكالسؾؾػػفَالسَ.الرأسػػسالي

فهيَتبعيةَمعززةَلزػ  َخػار يَاائػل َمتسثػلََجعلَإيجادَمذركعَحزاري َمدألةَليد َسهمة.ت
 َكمعػززة َفػيَالؾقػ َنفدػق َنظػبلؽشػاَمػؽَااَلسشعلسرالاَعالسيةَ بارة َتدفعشاَإلىَالؾراءَدائسًاَكت

َفق.داخميةَتشخرَفيَ دؼَمجتسعشا َفتز دبَضعفًاَعمىَضعلعؾاملَ

ََ:كيفَيسكششاَأفَنشجزَمذركعًاَحزار ًاَعربيًا؟
اػتاََعػؽكلئل الػةَبدَمؽَطرحق َقبلَأفَنتداءؿَعػؽَدكرَالػيسؽَفػيَاػتاَالسذػركع.ََاتاَسؤاؿَال

اآلف َكلكػؽَمػؽَاألاسيػةَلسكػافََعشػق َدعؾنيَأطرحَسؤااًلَفرعيًا َليسَمؽَالدهلَاإل الػةَالدؤاؿ
لبشػاءَحزػارةَعربيػة؟.َفمبشػاءََالبلزمػة َامػل َأكَالركػائزطرحقَلمشقاش َكاػؾ:َاػلَتتػؾفرَلػديشاَالحَؾ

َياالقترػادحامػلَالَك(َطبقػةَرائػدة)َياال تسػاعحامػلَكالَ سمةَمػؽَالحؾامػل َبدَمؽَتؾفرَحزارةَال
عمسػاءَكبحػ َعمسػيَنغػاـَتعميسػيَمتظػؾرََك)َالحاملَالعمسػي)مدتؾىَمتقدـَمؽَاإلنتاجَكالؾفرة( ََك

َ.َكاػػتبَالحؾامػػلسياسػػيَرشػػيد َيستمػػػَمذػػركعًاَكطشيػػًا(َكالحامػػلَالدياسػػيَ)نغػػاـَكتقػػدـَتقشػػي(
ًَاَكبيػرًا.اعتسػادةَالرائػدة َيػاال تساععمىَالحاملَاألكؿ َأيَعمىَالظبقةََتَفيَأكربااعتسد سيعهاَ

َفهلَلديشاَطبقةَرائدة َتدتظيعَأفَتشهضَبهتاَالدكرَالعغيؼ؟.

اؼَثقػػافتهؼََؤتهيػػكاػػلََاػػلَالعسػػاؿ َبؾضػػعهؼَالػػرااؽ َقػػادركفَعمػػىَأفَيشهزػػؾاَبهػػتاَالػػدكر؟
َ.ةَكأدكاتهؼَالتشغيسيةَلمؿياـَبتلػ؟ياالقترادكقدراتهؼَالعمسيةَكإمكاناتهؼَ
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كالَالفبلحؾف َكاؼَيذكمؾفَال البيةَالعغسػىَمػؽَسػكافَالػؾطؽَالعربػي َلسدػتؾااؼَالثقػافيَ
َكفَلهتاَالدكر؟أاؼَالسهيالَالستدنيَكقدراتهؼَالسحدكدة َ

تكػػؾفَأساسػػًاَمػؽَالتجػػار َكالتػػيَتحقػػقَثركاتهػػاَعػػؽَطر ػػقَكاػلَالبر ؾاز ػػةَالسحميػػة َالتػػيَت
األ شبػػي َكالَتػػرىَفػػيَكطشهػػاَكمؾاطشيهػػاََلمرأسػػساؿتبعيتهػػاَالسظمقػػةَألربػػابَالرػػشاعاتَاأل شبيػػةََك

 داعدااَعمىَز ػادةَثركاتهػا َكالَتظسػاَإلػىَأفَشهاَمؽَترر فَلزائعهاََكسؾىَمجردَسؾؽ َيسكَ 
الظبقةَايَالسهيأةَلؿيادةَالسجتسعَالعربيَفيَعسميةَبشاءََ َالَاتباتاَالدكرمعبَدكرًاَأكبرَمؽَت

َحزارةَعربية؟

ةَمػػػؽَاػػػتبَالظبقػػػاتَتدػػػتظيعَأفَتػػػشهضَبػػػدكرَمذػػػالقَلمػػػدكر َالػػػتيَا تساعيػػػأيَطبقػػػةَ
ُترػش عَكتعس ػرَكتذػر ع َكتػديرَفليػةَالدػمظةََ ؾاز ػةَاألكربيػةَفػيَالعرػرَالحػدي : َلػقَالبَراضظمع

كتػػدفعَلحركػػةَالتشػػؾ رَإلػػىََ كتدػػتثسرَنتائجهسػػاَ بحػػ َالعمسػػيكترسػػؼَسياسػػاتها َكتذػػجعَالعمػػؼَكال
َاألماـ؟َإنقَسؤاؿَمظركحَلمشقاش.

 َكاساَحػامبلفَمتبلزمػاف َفدػشجدَأفَياالقترادإلىَالحاملََياال تساعكإذاَتجاكزناَالحاملَ
قبلؿَاالسػتيةَال ربية َزاادَتساـَالزاػدَفػيَلمرأسسالكي َمرتب َلالتبعيةَاستهبَلَاقترادناَاؾَاقتراد
َ.الرشاعيةَالخاصةبشاءَقاعدتقَ َعا زَعؽَعشها

إلػىَرحػابََنظػبلؽفزعفقَكاضاَلمعياف َرغػؼَتػؾفرَالرغبػةَالعاطؽيػةَلبَلَ العمسيأماَالحاملَ
 َيزػػ ظافَياالقترػادَكَياال تسػاعالدػالقيؽ َالتقػدـَالعمسػيَكاإلبػداعَالسعرفػي َغيػػرَأفَالحػامميؽَ

َ.قَلالزعفَكالتخمفك حكسافَعميَاتاَالحامل َض ظًاَشديدًاَعمى

كأمػػػاَالحامػػػلَالدياسػػػي َفتبعيػػػةَاألنغسػػػةَالدياسػػػيةَفػػػيَالػػػؾطؽَالعربػػػيَكحكامهػػػاَلم ػػػربَ
َي َيجعلَالسرااشةَعمىَاتاَالحامل َبؾضعقَالرااؽ َمرااشةَخاسرة.االستعساَر

لشحاكؿَأفَنتخيلَمذػركعًاَحزػار ًاَعربيػًاَنر ػدَتحؿيقػق َفسػاَاػؾَالدػبيلََكرغؼَكلَماَتقدـ 
َعمىَالشحؾَالتالي:َأفَأحددَعشاصرَاتاَالسذركع َأحاكؿَفيَنقاط َأضعهاَلمشقاش سَإلىَذلػ؟

َكبػدكفََالعربيَاؾَإيجادَالسجتسعَالسدني.َإفَالبابَاألكؿَمؽَأبؾابَالسذركعَالحزارَيََ.1
الؾلػػؾجَعبػػرَاػػتاَالبػػاب َلػػؽَندػػتظيعَأفَنعبػػرَإلػػىَالحزػػارة.َفالحػػدي َعػػؽَالحزػػارةَ

السجتسػعَالسػدني َكذػرطَضػركريََيجػادإلَلالعسػلاَلؼَيبػدأَسيبقىَحديثًاَالَمعشىَلق َإذ
َلبشاءَالحزارة.َكمؽَأاؼَمبلماَالسجتسعَالسدني:
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الديسؾقراطيػػةَلسفهؾمهػػاَالؾاسػػع َأيَحر ػػةَالػػرأيَكالػػرأيَاآلخػػرَكحر ػػةَالعسػػلَََ.أ
فػػرادَالدػػمظةَمجػػردَكعيفػػةَيتؾالاػػاَأَاعتبػػارالدياسػػيَكتػػداكؿَالدػػمظةَسػػميسًا ََك

السجتسػػع َل ػػضََابشػاءتكػافؤَالفػػرصَأمػػاـَشيػةَمحػػددة.َثػػؼَمشتخبػؾف َكلسػػدةَزم
َاتهؼَاألسر ةَكالسشاطؿيةَكالقبميةَكالستابيةَكالديشيةَكالحزبية.انتساءالشغرَعؽَ

َالفرلَبيؽَالدمظاتَفربًلَفعميًا.َ.ب
الفرلَبيؽَالدمظةَكالثركةَالعامػة.َفػالثركةَالعامػةَممػػَالسجتسػعَكمػق َكالحػاكؼََ.ج

َعمىَعسمق َكالَيسمػَحر ةَالتررؼَإالَلسالقَالخاص.َمؾعف َيتقاضىَأ راًَ
ضػػسافَالحقػػؾؽَالظبيعيػػةَكالسدنيػػةَلمسػػؾاطؽ َكعمػػىَرأسػػهاَحسايػػةَحياتػػقَكمالػػقََ.د

كعرضقَككرامتقَكعقيدتق َك عػلَالقػانؾفَحكسػًا َيخزػعَلػقَالجسيػعَك تدػاككفَ
َأمامق َحكامًاَكمحكؾميؽ.

ًا َكقرػػرَدكربَعمػػىَحسايػػةَإلعػػادَالجػػيشَعػػؽَالدػػمظة َكعػػؽَالدياسػػةَعسؾمػػَ.قَََ
َحدكدَالؾطؽ َفيَك قَالعدكافَالخار ي.

إلعػػػادَأ هػػػزةَالسخػػػابراتَعػػػؽَالسػػػؾاطؽ َكتحؾ ػػػلَمهستهػػػا َمػػػؽَمراؾبػػػةَكرصػػػدََ.ك
َؽ.يكاعتقاؿَكتعتيبَالسؾاطشيؽ َإلىَحسايةَأمؽَالؾطؽَمؽَأعدائقَالخار ي

بَكإنتا ػػقََرسػػتقراتػػؾفيرَالحيػػاةَالكر سػػةَلمسػػؾاطؽ َكضػػسافَالذػػركطَالزػػركر ةَالَ.ز
َكإبداعق َمؽَتعميؼَكتظبيبَكسكؽَكعسلَكمعاشَتقاعدي.

تحقيػػػقَكحػػػدةَالسجتسػػػع َلسختمػػػفَعشاصػػػرب َكحذػػػدَطاقاتػػػق َإلحػػػرازَمز ػػػدَمػػػؽَالتقػػػدـَََ.2
َكاإلبداعَكالرفاب.

اـَحؿيقيَلمعمؼَكالعمسػاءَكالسبػدعيؽ َكتذػجيعَالبحػ َالعمسػي َك عمػقَ ػزءًاَااتسإعظاءََ.3َ
نخظػػ َكالَنشفػػتَكالَنؿػػي ؼ َإالَاسػػتشادًاَإلػػىَنذػػاطَلحثػػيَ ػػاد ََمػػؽَحياتشػػانَالَنقػػررَكال

َلاإلمكانياتَالبلزمة. َمدعـؾ
ااَمرػدرَالؿػيؼ َفمػيسَأسػؾأَكالَأضػر َبتقػدـَالػببلدَكتظؾراػاَاعتباَرؾيسةَالعسلََكَاحتراـََ.4

كتحزراا َمؽَإحداسَالعػامميؽَالسبػدعيؽ َلػأفَالفػرصَمتاحػةَل يػراؼَمػؽَالعػاطميؽ َ
لعػامميؽَاألسريَأكَالعذائريَأكَالدياسي َكمددكدةَأمامهؼ َأيَأماـَائهؼَانتسالدببَ

إلػػىََنتسػػاءحدػػاسَيزػػعفَلػػدىَالسػػرءَحتػػىَالذػػعؾرَلااَلالسبػػدعيؽ.َإفَمثػػلَاػػتاَاإل
َمجتسعًاَعالسًاَمتحيزًاَغيرَعادؿ.َفيَنغربَالؾطؽ َكإلىَالسجتسع َالتيَيبدك

تشذئةَكتربيةَكتعميسًاَ...إلػخ.َفػبلََـَلقااتس َاالاـَلاإلنداف َفهؾَالثركةَالحؿيؿيةاتساالََ.5
فخػرَمػاَتؾصػلَإليػقَالعمػؼَمػؽَمخترعػات َإذاَلػؼَيرتفػعَإندػانشاَإلػىََاستيراد دكىَمؽَ

َهاَتسهيدًاَإلبداعهاَكترشيعها.استيعابمدتؾااا َك ستمػَالقدرةَعمىَ
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ي َئريَكالسشػاطقيَكالقظػَرالعذػاالقزاءَعمىَركحَالتعربَالدياسيَكالديشيَكالسػتابيََكََ.6
عػػدكَالحؿيقػػة َكعػػدكَالػػركحَالؾطشيػػة َكعػػائقَحؿيقػػيَأمػػاـَتشسيػػةََبَاػػؾرػػألفَالتع

َإلىَالؾطؽَالعربيَالكبير.َنتساءاإلحداسَلااَل
كمشالعَالقؾةَكالزعفَفيشػا ََأنفدشاَكمخزكنشاَالحزارَيَاكتذاؼَدراسةَالساضي َإلعادةََ.7

سهػدَتسهيػدًاَصػحيحًاَحتىَندتظيعَأفَنعيشَحاضرًاَمتؾازنًا َيدػؾدبَالعقػلَكالشزػج َك 
َنحؾَالسدتقبل.َنظبلؽلبَل

اػاَاعتباَراعػلَمػعَحزػارةَال ػرب َلالتفزًاَإيجابيػًا.َلسعشػىَالتسي زَعؽَال ربَكحزارتقَتسيَ ََ.8
حزارةَأسهس َفيَصشعَعشاصرااَ سيعَالحزػاراتَالدػالقةنَكمشهػاَحزػاراتشاَالعربيػةَ

إليجابيػػػة َكإدمػػػاجَاػػػتبَكاإلسػػبلمية َمػػػعَتبػػػيؽَنقائرػػهاَكعيؾبهػػػا َكاألخػػػتَلعشاصػػرااَا
مػػؾفَبمؾنػػق َكُتظبػػعَلظالعػػق َمػػعَفػػيَندػػيجَمذػػركعشاَالحزػػاريَلتتَاإليجابيػػةَالعشاصػػر

مؽَتحدَطاغَلؾ ؾدنػاَالحزػاري َلسػاَاتدػس َلػقََ َأيَالحزارةَال ربية ؾَماَتسثمقاَرإد
اَابشة َلػػؼَتكػػؽَلتتحقػػقَإالَعمػػىَحدػػياقترػػادهػػاَمػػؽَمرػػالاَتمػػؽَأطسػػاع َكمػػاَرافق

َاألخرى.َلزعيفةاكحدابَالذعؾبَ
 َدكلةَالشغاـَكالقػانؾفَكاإلدارةَالشز هػة َالسبػرأةَمػؽَالفدػاد.َالدكلةَالسدنيةَالحديثةبشاءَََ.9

كاػػتاَعشرػػرَمػػؽَعشاصػػرَالسذػػركعَالحزػػاري َالَيقػػلَأاسيػػةَعػػؽَالعشرػػرَاألكؿنَأيَ
السجتسػػعَالسػػدني.َإذَالَيسكػػؽَأفَيقػػاـَمجتسػػعَمػػدني َدكفَؾيػػاـَدكلػػةَحديثػػة.َكاػػتاَ

قَأاسيةَخاصة َلالشدبةَلشػاَفػيَالػيسؽ َحيػ َنعػانيَمػؽَغيػابَدكلػةَالشغػاـَالعشررَل
.َكقدَتعسدتَكضعقَفيَنهايةَعشاصرَالسذركعَالحزاريَالعربػي َرغػؼَكالعدؿَكالقانؾَف

َأاسيتق َليكؾفَمدخبًلَلمحدي َعؽَدكرَاليسؽَفيَاتاَالسذركع.

َدكرَاليسؽَفيَالسذركعَالحزاريَالعربي:
دي َعػػؽَعشاصػػرَالسذػػركعَالحزػػاريَالعربػػي َإلػػىَالحػػدي َعػػؽَدكرَإذاَمػػاَانتقمشػػاَمػػؽَالحػػ

َبػدَأفَنشغػرَإلػىَاػتاَالػدكرَلجديػةَكتؾاضػع َفػيَالؾقػ َنفدػق َكأفَالَنحػددبَاليسؽَؼيق َفإنشػاَال
.َفػػشحؽَمػػؽَأكثػػرَالبمػػدافَالعربيػػةَتخمفػػًا َلػػديشاَإدارةَمتخمفػػة َتحديػػدًاَكااسػػًاَي ػػرؽَفػػيَالسبال ػػات

ة َتذػكلَعائقػًاَأمػاـَالتقػدـ.َلهػتاَفػإفَا تساعيركيػ َكبشيةََيراداقتكمؤسداتَضعيفة َككضعَ
خراجَأنفدشاَمؽَدائرةَتتسثل َلادئَذيَبدء َفيَمحاكلةَإَمدااستشاَفيَالسذركعَالحزاريَالعربي

الحيػػاةَالحديثػػة.ََمزػػسارالتخمػفَكالؾصػػؾؿَإلػػىَمدػتؾىَلعػػضَاألقظػػارَالعربيػة َالتػػيَسػػبقتشاَفػيَ
َي:كأاؼَخظؾةَفيَاتاَالظر قَا

 َالدكلػةَالتػيَتدػتظيعَأفَتفػرضَكالعػدؿَنَدكلةَالشغاـَكالقانؾَفالدكلةَالسدنيةَالحديثةإيجادَ
سمظتهاَعمىَكامػلَالتػرابَاليسشػي َبؾاسػظةَأ هػزةَإدار ػةَحديثػة َكفػؤةَكخاليػةَمػؽَالفدػاد.َكاػتبَ
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مشاَمهسةَليد َسهمة َكقدَيدت رؽَإنجازااَعسرَ يلَلكاممق َكربساَعسرَأكثرَمؽَ يل َإذاَكاصػ
َمديرتشاَعمىَنفسَالؾتيرةَالستثاقمةَكبشفسَالشهج َالمتيؽَسرناَعميهساَحتىَاآلف.َ

 َفإنشاَنكػؾفَبػتلػَقػدَأسػهسشا َالدكلةَالسدنيةَالحديثةاستظعشاَأفَنؾ دَكفيَتقديريَأنشاَإذاَ
سػعَإسهامًاَكبيرًا َفيَالسذركعَالحزاريَالعربي.َكبعدَذلػَتأتيَالخظؾةَالثانيػة َكاػيَإيجػادَالسجت

السػػدني.َكالَأقرػػدَاشػػاَكضػػعَترتيػػبَزمشػػي َتتػػدرجَكفقػػقَالخظػػؾاتَالسختمفػػة َفهػػتبَالخظػػؾاتَاػػيَ
خظؾاتَمتداخمةَمتفاعمة َكإنساَأقرػدَأنشػاَلػؽَندػتظيعَأفَنحمػؼَبؾ ػؾدَمجتسػعَمػدنيَمػالؼَتؾ ػدَ

زػػتقَهكضػػامشةَتقدمػػقَكنَقاعػػدةَالسجتسػػعَالسػػدنيَكحاميػػةَحقؾقػػقَ َفهػػيالدكلػػةَالسدنيػػةَالحديثػػة
 َفػإذاَالدكلةَالسدنيةَالحديثػةامشا َكنؾعفَكلَطاقاتشاَإليجادَااتسلهتاَعميشاَأفَنركزَكلََمة.الذام

اسػػتظعشاَإيجاداػػا َفإنشػػاَنكػػؾفَقػػدَأنجزنػػاَمهسػػةَ يمشػػاَالحػػالي َكمهػػدناَالظر ػػقَلؤل يػػاؿَالقادمػػة َ
َ.عاـَإلنجازَالخظؾاتَاألخرى َالكفيمةَلإنجازَمذركعَحزاريَعربي

لدخؾؿَفيَمشاقذةَالعؾائقَالخار ية َالتيَتجعلَمهسةَإنجػازَمذػركعَكسأكتفيَبهتاَدكف َا
حزاريَعربي َمهسػةَشػاقة َكأاسهػاَالتحػدي َالستسثػلَبؾ ػؾدَحزػارةَال ػربَالزػاغظةَالكالحػة َ

حػػدكدَلهػػا َالعتقػػاديَلػػأفَلمعؾامػػلَالداخميػػةَأاسيػػة ََالسد جػػةَلعشاصػػرَالقػػؾةَكالسذػػبعةَلأطسػػاعَال
السػدخلَالرػحياَفػيَخظػؾةَاأللػفَلؾقؾؼَعميهاَكمشاقذػتهاَاػؾَتفؾؽَأيَعاملَخار ي َكتجعلَا

َ َالتيَيجبَأفَنقظعق َإذاَأردناَأفَنبم َأادافشاَكنحققَطسؾحاتشا.ََميل

َ 

َ

ََ
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 174الديسقراطيةَكالسجتسعَاليسشي

َ
كلبشافَكالدؾداف َبدايػةَمحػاكالتَإلدخػاؿَالشغػاـََسؾر العضَالبمدافَالعربية َكسررََكَشهد

لحياةَالدياسيةَفيها.َكقػدَاتدػس َتمػػَالبدايػةَلقػدرَمػؽَالػشقصَكالقرػؾر َفػيَالديسؾقراطيَإلىَا
َاألمرَإلىَكأدااَفيَمراحمهاَالجشيشية.َانتهىاآلخر.ََكَا َفيَلعزهفتعاؿلعزها َكالتذؾ قَكاال

فػيَعسميػةََدػكر ةَكاألسػر ة العَالحكؼَالعربيػة َكدكفَأفَنقملَمؽَالدكر َالتيَلعبتقَأنغسة
ؾقؾؼَفيَك قَأيةَبداياتَ ديدة َفإفَاشاؾَعؾاملَمؾضؾعية َتمعبَدكرًاَسمبيًاَالؾأدَاتب َكفيَال

لػػؼَنبػتؿَ هػػدًاَفػيَفهسهػا َفإنشػػاَلػؽَندػػتظيعَأفََفػيَتعثػرَالتجربػػةَالديسؾقراطيػة.َكاػػيَعؾامػلَمػا
اَلػػؼَنزػػعَاػػتبَإذَ مؾضػػؾعيًا َبػػلَقػػدَيفزػػيَبشػػاَاألمػػرَالديسؾقراطيػػةَتعػػامبلًََمؾضػػؾعَنتعامػػلَمػػع

إلىَالتذكػَفيَصحةَكسبلمةَالديسؾقراطيةَذاتها َكشغاـَلمحكػؼ.َلهػتاَفإنشػاََ يششاالعؾاملَنربَأع
 َلمتعامػػلَمػػعَالذػػركطَالسؾضػػؾعيةَفػػيَمجتسعشػػا َتعػػامبًلَمػػدخبًلَصػػحيحاًَنعتبػػرَفهػػؼَاػػتبَالعؾامػػلَ

ؽَالشغاـَالديسؾقراطيَمؽَالػدخؾؿَفػيَحياتشػا َدخػؾاًلَاادئػًا َطبيعيػًا َدكفَقدػر َكدكفَكاعيًا َيسك َ 
اـ َقػػدَتجعمشػػاَنقفػػزَفػػؾؽَشػػركطَالؾاقػػعَكعركفػػق َفػػشجهضَبػػتلػَمدػػيرتشاَالديسؾقراطيػػة َفػػيَأكاػػ

َبداياتهاَالسبكرة.

كاتبَالؾرقةَالَتهدؼَإلىَتقديؼَتحميلَعسيقَمتكاملَلمذركطَالسؾضػؾعيةَفػيَلبلدنػا َالتػيَ
زػاياَحػدي  َلقػدرَمػاَتحػاكؿَأفَتبلمػسَلعػضَالقَاًَنر دَأفَنشذعَفيَعمهػاَنغػاـَحكػؼَديسؾقراطيػ

ةَياالقترػادةََكياال تساعَالسؾضؾعية َالرئيدية َمبلمدةَخؽيفة َكتبرزَالخظؾطَالعر زةَلمذركط
كالدياسػػية َالتػػيَيسكػػؽَأفَيقربشػػاَفهسشػػاَلهػػاَمػػؽَفهػػؼَالرػػعؾباتَكالعؾائػػق َالتػػيَترافػػقَمحػػاكالتَ

اَمػؽَيسكششػَكسػاإسبلميَتقميدي َكسجتسعشػا ََؼَديسؾقراطيَحدي  َفيَمجتسعَعربيإدخاؿَنغاـَحك
 التعاملَمعهاَلقدرَمؽَالشزج َكنحؽَنبدأَمديرتشاَالهادفةَإلىَإقامةَدكلةَديسؾقراطيةَحديثة.

فعشػػدماَنتحػػدثَعػػؽَالديسؾقراطيػػةَفػػيَلبلدنػػا َالَندػػتظيعَأفَن فػػلَحؿيقػػةَأفَالديسؾقراطيػػة َ
يَمختمػفَعػؽَالؾاقػعَالعربػَا تسػاعيَكَياقترػادكشغاـَلمحكؼ َتشتسيَإلػىَإطػارَثقػافيَأفػرزبَكاقػعَ

                                                 
عالؼَالعربيَفيَلار س َفػيَالفتػرةَمػؽَألقي َاتبَالسحاضرةَفيَندكةَ)الؾحدةَكالديسقراطية( َالتيَنغسهاَمعهدَال174َ

ـ َضسؽَفعالياتَ)الحؾارَاليسشيَ_َالفرندػي(.َثػؼَنذػرتَالحقػًاَفػيَصػحيفة1992َديدسبر َعاـ18ََإلى16ََ
)الراصػػػد(َاليسشيػػػةَكفػػػيَمجمػػػةَ)الثقافػػػة( َالرػػػادرةَعػػػؽَكزارةَالثقافػػػة َتحػػػ َعشػػػؾافَ)الديسؾقراطيػػػةَبػػػيؽَالحمػػػؼَ

َكالؾاقع(.
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أكربػا َعبػرَتظػؾرََالرااؽ.َكساَالَندتظيعَأفَن فلَحؿيقةَأفَالديسؾقراطيةَقدَفرضػ َك ؾداػاَفػي
ة َكأفَك ؾداػػاَقػدَ ػػاءَمعبػرًاَعػػؽَاػػتاَالتظػؾر َمبلئسػػًاَلسػػاَياالقترػػادةََكيػاال تساعطؾ ػل َلمقػػؾىَ

اػيََ لمحكػؼَكشغػاـَ بدَأفَنقرَمشتَالبدء َلأفَالديسؾقراطية َكساَنفهسهػاَاليػـؾَكصلَإليق.َلهتاَال
ةَكسياسػةَياقترػادةََكا تساعيػماَندعىَإلىَاألختَبها َفيَشركطَنتاجَالثقافةَاألكربية َكأنشاَعشد

ةَا تساعيػػػنزرعهػػػاَفػػػيَشػػػركطَطػػػارَثقػػػافيَفخػػػر ََكأخػػػرىَمختمفػػػة َإنسػػػاَنحػػػاكؿَأفَنشقمهػػػاَإلػػػىَإ
تيَترادفهاَالَ ةَكسياسيةَأخرىَمختمفة.َكلعلَاتاَيفدرَلشاَأسبابَالرعؾباتَكالتعثراتياقترادَك

َالتجربةَالديسؾقراطيةَفيَكطششاَالعربي.

ل ربػي َكشغػاـَلمحكػؼ َلسػاَؼيػقَاإلسبلميةَلؼَتعرؼَالديسؾقراطية َلسفهؾمهػاَافالثقافةَالعربيةَ
التذػر عيةَدكريَلمحكاـَكلمهيئاتَالتذر عية َكمػؽَفرػلَبػيؽَسػمظاتَالدكلػةَالػثبلثَ)َانتخابمؽَ

ارضػػةَمشغسػػةَمعتػػرؼَبؾ ؾداػػاَدسػػتؾر ًا َمػػؽَحقهػػاَأفَ َكك ػػؾدَقػػؾىَمعكالتشفيتيػػةَكالقزػػائية(
ات َنتخالػتسارسَمعارضػتهاَلػالظرؽَالدػمسيةَكأفَتدػعىَلمؾصػؾؿَإلػىَالدػمظة َعبػرَصػشاديقَااَل

َلحدي .َبػلَعرفػ َالثقافػةَالعربيػةإلىَفخرَماَاشالػَمؽَمزاميؽَكخرائصَالشغاـَالديسؾقراطيَا
َليسَ(الذؾرَىاإلسبلميةَماَيدسىَبَ) محددًاَسياسيًا َكالَيذكلَنغامًاَلمحكؼَكاضػاَ.َكاؾَمفهـؾ

َيعشيَمجردَاستئشاسَالحػاكؼَلػاراءَمعاكنيػق َأكَلػاراءَمػؽَيعرفػؾفَ السعالؼ.َبلَاؾَلاألحرىَمفهـؾ
َعمػىَأيَحػاؿَبهػتبَاآلراء.َكقػدَيجػيءَالحػاكؼَإلػىََ أيَالحاكؼَ الحلَكالعقد.َكاؾَلأال غيرَممػـز

كاػػؼَنفػػرَمػػؽَك هػػاءَالػػببلدَكأعيانهػػاَكعمسائهػػا َلػػؼََ الدػػمظةَمختػػارًا َمػػؽَقبػػلَأاػػلَالحػػلَكالعقػػد
إالَأفَالظػالعَالعػاـَلمؾصػؾؿَإلػىَقسػةََالحاكؼ.َاختياركالشيالةَعشقَفيََيخؾلهؼَالذعبَحقَتسثيمق

 َالدػمسيَأحيانػًاَكالعشيػفَأحيانػًاَأخػرى َالظػالعَالػؾراثيإمػاََالدمظة َخبلؿَالتار خَاإلسبلمي َكاف
َاتاكتدتؾيَفيََح َمؽَأسرةَحاكسة َلتحلَمحمهاَأسرةَحاكسةَأخرى.أكَانتزاعَالدمظةَلقؾةَالدبل

َ.ختيار سيعَالدكؿَاإلسبلمية َلسختمفَمتاابها َرغؼَالتأكيدَالشغريَعمىَمدألةَاال

كمعَأفَالسجتسعَالعربي َفيَبشيتقَاألساسػية َمجتسػعَقبمػي َيدػؾدَؼيػقَداخػلَالقبيمػةَشػكلَ
قبيمػةَلرػؾرةَ ساعيػة َمػؽَقبػلَأعيانهػاَكأفراداػا َمؽَأشػكاؿَالديسؾقراطيػة َحيػ َتقػررَشػؤكفَال

كلكلَفردَفيهاَكيانقَكرأيقَكدكربَالسؤثر َكالَتأختَعبلقةَشيخَالقبيمةَلأفراداػاَشػكلَعبلقػةَالحػاكؼَ
لػػالسحكؾميؽ َكسػػاَالَيدػػتظيعَأفَيسػػارسَالقسػػعَكالقهػػرَعمػػىَأفػػرادَقبيمتػػق َمسارسػػةَالحػػاكؼَعمػػىَ

طيػػةَلػػؼَيتجػػاكزَحػػدكدَالقبيمػػة َكلػػؼَيتظػػؾرَليأخػػتَشػػكلَنغػػاـَرعايػػاب َفػػإفَاػػتاَالشػػؾعَمػػؽَالديسؾقرا
َاديًا.استبداإلسبلميةَطالعًاََقيَالظالعَالعاـَلمدكلةَالعربيةلمحكؼَعمىَمدتؾىَالدكلةَلكاممها َكب

اإلسػبلميََك ػدتَفػيَالسجتسػعَالعربػيَ قبميػةأيَالبشيػةَالَ كإلىَ انبَالبشيةَاألساسػيةَاػتب
بلقاتَاإلقظاعيةَكشبقَاإلقظاعيػة َكضػعف َالػركال َالقبميػة َكسػادَمشاطقَفبلحية َسادتَفيهاَالع

َادَالسبل ؾ.استبدادَالدكلةَأكَاستبداد َسؾاًءَستبدفيهاَاال
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تػػاف:َالبشيػػةَالقبميػػة َالتػػيَيحكػػؼَعبلقػػةَياال تساعكفػػيَالػػيسؽَك ػػدتَكتؾ ػػدَااتػػافَالبشيتػػافَ
لػأعراؼَالقبيمػةَكتقاليػداا َكالبشيػةََاألفرادَفيهاَشػكلَمػؽَأشػكاؿَالديسؾقراطيػةَالداخميػة َالسحكؾمػة

َادَالسبل ؾ.استبدادَالدمظةَالحاكسةََكاستبدالفبلحية َالتيَيدؾدَفيهاَ

كتعكسَالدكلة َفػيَتركيبهػاَكفػيَسػمؾكها َاػتاَالتبػايؽ َبػيؽَالسشػاطقَالقبميػة َالتػيَيدػسىَ
يَتتعامػلَمػعَالسؾاطؽَفيهاَ)قبيمي( َكالسشػاطقَالفبلحيػة َالتػيَيدػسىَالسػؾاطؽَفيهػاَ)رعػؾي(.َفهػ

الؿبائػػلَتعػػامبًلَيختمػػفَعػػؽَتعاممهػػاَمػػعَالرعيػػة.َكتسػػارسَالؿبائػػلَتػػأثيرًاَكبيػػرًاَعمػػىَتركيػػبَالدكلػػةَ
َالَتدتظيعقَالرعية.َكسياساتها.َكاؾَما

ة َندػسيهاَتجػاكزًاَ)البر ؾاز ػة(.َكاػيَفئػةَلػؼَا تساعيػ انبَالؿبائلَكالرعيةَاشاؾَفئةََكإلى
ذاتَتػػأثيرَكاضػػاَفػػيَحيػػاةَالسجتسػػع َكالسػػيساَفػػيَحياتػػقََتتحػػددَلعػػدَمعالسهػػاَكظبقػػةَمتسيػػزة 

 َالػتيَتسارسػق.َفهػيَتسػارسَفػيَياالقترػادالدياسية.َك ر عَاتاَعمىَاألغمبَإلىَنػؾعَالشذػاطَ
ال البَنذاطًاَطفيميًاَكغيػرَإنتػا ي.َكذلػػَلدػببَالذػركطَالتار خيػةَالتػيَنذػأتَفيهػا.َفقػدَنذػأتَ

ظبقػػةَتالعػػةَلمبر ؾاز ػػةَاألكربيػػة َتعػػيشَعمػػىَاػػامشَةَاألكربيػػة َكياالقترػػادفػػيَعػػلَالهيسشػػةَ
ة َكسدػػتؾردَلسشتجاتهػػاَكمدػػؾؽَلبزػػائعها َفػػيَالدػػؾؽَياالقترػػادنذػػاطهاَكتػػدكرَضػػسؽَدائرتهػػاَ

السحمية َتحققَأرباحًاَدكفَ هد َعازفةَعؽَالشذاطَاإلنتا ي َعا زةَعؽَخػؾضَغسػارَالسشافدػةَ
َضػظبلعز ػةَاليسشيػةَ عمهػاَغيػرَقػادرةَعمػىَاالالهامذيَلمبر ؾاَياالقترادالرشاعية.َكاتاَالدكرَ

َبدكرَؾياديَفيَالسجاؿَالدياسي.

لقػدَكانػ َالظبقػةَالبر ؾاز ػةَفػػيَأكربػاَاػيَالظبقػةَالقائػدة َالتػػيَتحقػقَعمػىَيػديهاَالتظػػؾرَ
كالدياسػػي.َكاػػيَالظبقػػةَالتػػيَفرضػػ َالديسؾقراطيػػةَكذػػكلَلمحكػػؼ َيخػػدـَمرػػالحهاََياالقترػػاد

َمػػؽَالحر ػػاتََك سكشهػػاَمػػؽَتظػػؾ رَقػػدراتها كتشسيػػةَثركاتهػػا َفػػيَمشػػاخَليبرالػػي َيكفػػلَالقػػدرَالػػبلـز
أفََ حتػػىَاآلفَعمػػىَاألقػػلَ قػػؾانيؽَكنغػػؼَمبلئسػػة.َكمػػؽَالؾاضػػاَةَكالدياسػػية َفػػيَعػػلياالقترػػاد

ةَالسؤامػةَيػاال تساعبدكرَمساثػل.َكلهػتاَيبػدكَأفَالظبقػةََضظبلعالبر ؾاز ةَاليسشيةَعا زةَعؽَاال
َ َعمىَالشس َال ربي َلؼَتؾ دَلعدَفيَلبلدناَحتىَاآلف.إليجادَنغاـَديسؾقراطي

رَالحدي َعمىَغيرااَمؽَالثقافات َكقف َالبمدافَغيػرَالثقافةَال ربيةَفيَالعرَلهيسشةَكنغراًَ
فػػيَأشػػكاؿََكقمػػدتهانغسهػػاَكأسػػاليبهاَكنسػػ َحياتهػػا ََفأخػػتتَمشهػػامشهػػاَمؾؾػػفَالستمقػػي ََاألكربيػػة

َت َالشغاـَالديسؾقراطي.الحكؼ.َكاكتاَأختتَعشها َفيَماَأخت

 َلػؼَتدػتظعَاػتبَالبمػدافَياالقترػادَكَياال تسػاعكلكؽَكبدببَالتبايؽ َفيَمدػتؾىَالتظػؾرَ
أفَتشقلَركحَالديسؾقراطيةَال ربية َكأفَتتسثمهاَتسثبًلَحؿيؿيػًا.َكلهػتاَفقػدَكقفػ َعشػدَنقػلَاألشػكاؿَ
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كالَيسثمق.َكاتبَاػيَكاحػدةََاديًا َالَيعبرَعؽَإرادةَالذعباستبدفحدب َفيَحيؽَعلَ ؾارَالحكؼَ
َمؽَأبرزَإشكالياتَالديسؾقراطيةَفيَبمدانشا.

لػؼَتبم ػقَاػتبَالبمػدافَلعػد.ََياقترػادَكَا تسػاعيفالشغاـَالديسؾقراطيَيذػترطَمدػتؾىَتظػؾرَ
أ ر ػ َفإنهػػاَالَترفػعَإلػىَالبرلسػػافَمسثمػيؽَعػؽَالذػػعبَفعػبًل َبػػلََات َمػػثبًل َإذاَمػانتخالػلهػتاَفااَل

كاألعيػافَكالسذػايخ َأيَالذخرػياتَالقر بػةَمػؽَالدػمظةَأصػبًل َلحكػؼَمكانتهػاَترفعَكبػارَالسػبلؾَ
ة.َكبدػببَالجهػلَالستفذػيَفػيَأكسػاطَاػؤالءَكعػدـَتظػابقَمرػالحهؼَمػعَياالقترػادةََكياال تساع

مرالاَالسؾاطؽَالعادي َفإنهؼَغيرَمػؤاميؽَلتسثيػلَالذػعب َكالَيسكػؽَالقػؾؿَلػأفَالذػعبَيسػارسَ
اديةَالدػػمظةَتجعػػلَتػػدخلَاسػػتبد انػػبَذلػػػَفػػإفَتخمػػفَالػػؾعيَعسؾمػػًاََكالدػػمظةَبؾاسػػظتهؼ.َكإلػػىَ
اتَأمرًاَمألؾفػًا.َكغالبػًاَمػاَتػزكرَإرادةَالذػعبَك ػأتيَإلػىَالبرلسػافَنتخالالدمظةَفيَسيرَكنتائجَااَل

َالسػػؾاطشيؽَمكانػػًاَفػػيَتفكيػػراؼ َلقػػدرَمػػاَيهسهػػؼَإرضػػاءَالحػػاكؼَكخدمػػةَ أشػػخاصَالَتحتػػلَاسػػـؾ
َمرالحهؼَالخاصة.

ةَيػػاال تساعمػػؽَالسثقفػػيؽَيزػػعؾفَأنفدػػهؼَفػػيَخدمػػةَالقػػؾىََاًَاػػتاَالؾاقػػعَفػػإفَكثيػػَركبدػػببَ
فػػيَالدػػمظةَأكَقر بػػةََةَالسهيسشػػة َكفػػيَخدمػػةَالدػمظةَكأ هزتهػػا َلمؾصػػؾؿَإلػػىَمؾاقػعياالقترػادَك

.َفإذاَماَكصمؾاَإلىَالبرلساف َمثبًل َفإنهؼَالَيرػمؾفَغالبػًاَإالَلسدػاعدةَاػتبَالقػؾى َلعػدَأفَمشها
ك ػػؾداؼَفػػيَالبرلسػػاف َأكَحتػػىَفػػيَأ هػػزةَالدػػمظة ََاأنفدػػهؼَلمعسػػلَفػػيَخػػدمتها َفيؾعفػػَؾَيقػػدمؾا

الدياسية َكلخدمةَمرػالحهؼَالخاصػة َك شدػؾفََ_ةَياالقترادَ_ةَياال تساعلخدمةَاتبَالتركيبةَ
َمرالحق.َهؼَيسثمؾَفالسؾاطؽَالعادي َالتيَُيفترضَأن

َرسػػالةَاَحاممػػةَالفكػػرَالجديػػدَكحاممػػةاػػاعتباَرأمػػاَاألحػػزاب َكغػػاارةَ ديػػدةَفػػيَالسجتسػػع َكب
ةَالدػػائدة َكاػػيَالبشيػػةَيػػاال تساعالتحػػدي  َفإنهػػاَبػػدكرااَلػػؼَتدػػتظعَأفَتفمػػ َمػػؽَتػػأثيرَالبشيػػةَ

َالقبمية.

لتخمقَرالظػةَ ديػدةَبػيؽَالسػؾاطشيؽ َلػيسَأساسػهاَعبلقػةََ كساَُيفترضَ لقدَ اءتَاألحزاب
فػيَاػتبَاألحػزابَقػدَنحػىَمشحػًىَقرك ػًاَََنخػراطااَلالدـ َبلَعبلقةَالسرالاَالسذتركةَكالفكر.َكلكؽَ

مشاطؿيػػًاَعذػػائر ًا َكػػرسَإلػػىَحػػدَلعيػػدَعبلقػػةَالػػدـَالقبميػػة.َكاػػتاَأمػػرَيسكػػؽَفهسػػق َفقػػدَكانػػ َ
.َؼبدببَتدنيَالؾعي َتبدأَعشاصرَالحزبَفػيَلبلستقظابةَايَاألساسَاألكؿَياال تساعالعبلقاتَ

كالقر ػػةَكالعذػػيرة(َمدػػتخدمة َلالدر ػػةَاسػػتقظابَأعزػػاءَ ػػددَفػػيَمحيظهػػاَ)فػػيَمحػػي َاألسػػرةَ
القرالػػةَكالرػػداقة َأكثػػرَمػػؽَاسػػتخدامهاَفكػػرَالحػػزبَكبرامجػػق.َكاكػػتاَتتجسػػعَداخػػلَصػػمةَاألكلػػى َ

أسػيرًاََ أيَالحػزبَ قاتهػاَاألكليػةَإلػىَإطػارب.َؼي ػدكالحزبَأسػرَكعذػائرَكمشػاطق َتشقػلَمعهػاَعبل
حكؼَعبلقاتقَلاألحزابَاألخرى.َكعشػدماَتحتػدـَلهتبَالعبلقات َالتيَتظبعَلظالعهاَحياتقَالداخميةَكت



041 

 

َ_َعذػائر ةَ_الرراعاتَفيَالسجتسعَتشقلَنفدهاَإلىَداخلَاألحزابَعمىَصػؾرةَصػراعاتَأسػر ةَ
مشاطؿية َبيؽَأ شحةَالحزبَالؾاحد َُت مفَعادةَلأطركحاتَنغر ة َتزفيَعميهاَنؾعًاَمؽَالتسؾ ػقَ

فيَأكساطَاألحػزاب َالتػيَكصػم َإلػىَالدػمظةََسيساَال.َحدثَاتاَفيَأكثرَمؽَبمدَعربي َالخادع
َكانفردتَبها.

ارَتأثيرَالبشيةَالقبمية َسػؾاًءَعمػىَبشيػةَالدكلػةَكسياسػاتها َأكَعمػىَبشيػةَاألحػزابَاستسَرإفَ
َارَاػػتبَالبشيػػةَالقبميػػةَكتساسػػكهاَكعػػدـَتفدػػخها.َكالاسػػتسَرالدياسػػيةَكمسارسػػاتها َمراػػؾفَببقػػاءََك

َمذػايخلعػضََاشػت اؿدخ َمؽَمغاارب َمثبًل َالتفهدَنؾعًاَمؽَأفَاتبَالبشيةَقدَبدأتَتذَفيَشػ
َالقبيمػةَاليؾميػة.َ َالدؾؽ َكابتعاداؼَبتلػ َشػيئًاَفذػيئًا َعػؽَاسػـؾ الؿبائلَلالشذاطَالتجاريَكاسـؾ

.َحي َيشذدَأفرادَالقبيمػة َستقرار َاألكضاعَكسادَعدـَاالاضظربَيتعثر َإذاَماَخدالتفإالَأفَاتاَ
َنعػداـفاعَعؽَك ػؾداؼَكتػؾفيرَالحسايػةَكاألمػؽَلهػؼ َأمػاـَاألخظػار َنغػرًاَاَللعزهؼَإلىَلعض َلمد

َاألمؽ َالشا ؼَعؽَضعفَأكَغيابَسمظةَالدكلة.

 َلفترةَزمشيةَطؾ مة َكك ؾدَدكلةَقؾ ػة َتفػرضَالشغػاـَكالقػانؾفَكتػؤمؽَستقرارإفَتحقيقَاال
تفدػيخَالبشيػةَالقبميػة َالتػيَالسؾاطؽَعمىَحياتػقَكمالػقَكعرضػق َلكفيػلَبتفكيػػَالعبلقػاتَالقبميػةََك

تعتبرَمهستهاَاألساسيةَتؾفيرَالحسايةَكاألمؽَألفرادَالقبيمة.َفهيَبشيػةَغيػرَإنتا يػة َمػؽَالؾ هػةَ
ة َبلَبشيةَدفاعية َكافَك ؾدااَمفيدًا َبلَضػركر ًاَكحيؾ ػًاَفػيَحػالتيؽ:َالحالػةَاألكلػى َياالقتراد

لسؾاطشيها َفت دكَالقبيمةََستقراركاألمؽَكاالَعشدماَتزعفَسمظةَالدكلة َفتعجزَعؽَتؾفيرَالحساية
ة َالتيَيمؾذَبهاَالفرد َناشدًاَالحسايةَكاألمػؽ.َكالحالػةَالثانيػة َياال تساعايَالسجؽَأكَالسؤسدةَ

ادية َفتذكلَالقبيمةَعاملَكباَكأداةَتحجيؼ َتحػؾؿَدكفَتسػاديَستبدعشدماَيذتدَطػيافَالدكلةَاال
اديةَتمجػأَسػتبداليبَالقسعَكالبظش.َكلتاَفكثيرًاَماَكان َالدكلةَاالأسَانتهاجاديةَفيَستبدالدكلةَاال

إلىَالحيمةَكإلىَالتكيػفَمػعَالؾضػعَالقبمػي َفتعسػدَإلػىَاسػتدراجَلعػضَالؿبائػلَكتدػخيرااَلخدمػةَ
لظذها َتؾ هها َلعزهاَضدَلعزهاَاآلخػر.َكلكػؽَرغػؼَاػتبََخدامهاَكأداةَمؽَأدكاتتأادافهاَكاس

أفَالقبيمػػةَعمػػ َمػػبلذًاَلمفػػردَعشػػدَغيػػابَالدكلػػة َكعشرػػرَكػػباَكتحجػػيؼََالحيمػػة َفػػإفَاػػتاَالَيشفػػي
لظػيػافَالدكلػػةَالسدػتبدةَكبظذػػها.َكسػاَالَيشفػػيَكػػؾفَالبشيػةَالقبميػػة َرغػؼَديسؾقراطيتهػػاَالداخميػػة َ

فسػاََتذكلَعائقًاَمؽَالعؾائق َالتيَتجعلَمهسةَبشاءَدكلةَديسؾقراطيةَحديثة َمهسةَليد َسػهمة.
َالدياسي؟َ_َياالقترادَ_َياال تساعفيَلبلدنا َفيَعلَاتاَالؾاقعََطيةايَفرصَالديسؾقرا

َ
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.175َسػػيساَفػػيَعػػلَالغػػركؼَالسعقػػدةَالرااشػػةَ َالعشػػقإنػػقَسػػؤاؿَلػػيسَمػػؽَالدػػهلَاإل الػػةَ
كاألمػػؽَلسػػدىََسػػتقرارب َإذاَسػػادَاالانترػػاَرلخيػػارَالػػديسؾقراطيَاػػؾَخيػػارَيسكػػؽَكلكشػػيَأعتقػػدَأفَا

أفَتتقػػدـَبؾتػائرَمشتغسػػة َتدػػساَلحػػدكثَت ييػػرَفػػيَالعبلقػػاتََزمشػيَطؾ ػػل َكأمكػػؽَلعجمػػةَالتشسيػػة
 َكساَتدػساَلحػدكثَت ييػرَفػيَالػؾعيَالدياسػي.َكاػتاَلػؽَيػتؼَإالَبؾ ػؾدَةياال تساعةََكياالقتراد

َ َالتيَنفتقرَإليهاَحتىَاآلف.الدكلةَالسدنيةَالحديثةدكلةَالشغاـَكالقانؾفَكالعدؿ َأيَ

 

َ

َََ

َ

َ

                                                 
ـ َكسػػػاَأشػػػرناَفػػػيَاػػػامشَسػػػابق َككانػػػ َاألزمػػػةَالدياسػػػية1992َشػػػهرَديدػػػسبرَُكتبػػػ َاػػػتبَالؾرقػػػةَفػػػي175ََ

َـ.1994كاالقتراديةَفيَأك ها َمسهدةَلحربَصيفَعاـَ
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176َاليسؽَالثؾرةَكالدكلةَكالقبيمةَفي
َ

شػديدَالتخمػف ََا تسػاعيَكَياقترػادـ َفيَكاقعَسياسػيََك1962نبثق َثؾرةَسبتسبر َعاـَا
ةَ)قبمية( َتشتسيَإلىَعرؾرَم رقةَفػيَالقػدـ َتعػاعؼَدكراػاَلعػدَالثػؾرة َا تساعيت مبَعميقَبشيةَ

 َأفَتفػػػرضَتفكيراػػاَكأسػػاليبَحياتهػػػاَاسػػتظاعفبػػدتَككأنهػػاَفػػيَأكجَقؾتهػػػاَكحزػػؾراا َلحيػػ َ
ة َيػاال تساعةََكياالقترػادفهاَكتقاليدااَعمىَالسجتسعَلكاممػق َكعمػىَكامػلَحياتػقَالدياسػيةََككأعرا

َمذكمةَبتلػَعائقًاَأماـَالتظؾرَكالتحدي َكبشاءَالدكلة َصعبَعمىَالثؾرةَتجاكزبَحتىَاآلف.َ

اػػتاَاػػؾَالؾ ػػقَاألكؿ َمػػؽَك هػػيَالسذػػكمةَالجؾار ػػة َالتػػيَعػػانىَمشهػػاَالػػيسؽ َمشػػتَفجػػرَ
يزاؿ.َأماَالؾ قَاآلخرَفهؾَدكرَالعاملََالخار ي َالتيَلؼَيرَمؽَمرمحتقَبشػاءَدكلػةََاالثؾرة َكم

ةَالقديسػةَيػاال تساعارَالبشىَاستسَرحديثةَفيَاليسؽ َدكربَفيَتفعيلَعؾاملَاإلعاقةَالداخمية َكفيَ
كتساسكهاَكاشتدادَعؾدااَكاتداعَنفؾذاا َلساَيتعارضَمعَمشظقَالتػار خ َالػتيَشػهدَفػيَمراحمػقَ
السختمفةَتحملَالبشىَالقديسػة َكانػدثاراا َلتحػلَمحمهػاَبشػىَأكثػرَمبلءمػةَلمعرػرَكأكثػرَتعبيػرًاَعػؽَ

َالحاضرَكالسدتقبل.

ةَالقبميػة َبػشس َحياتهػا َالستدػؼَلالرػراعَالػدائؼ َتحػ َيػاال تساعلقدَنذأَتزاكجَبػيؽَالبشيػةَ
العرػبيةَالقبميػةَمػػبلذًاَعػركؼَبيئيػةَصػعبة َأصػػباَالقتػاؿَفيهػاَمرػػدرًاَرئيدػيًاَلمػرزؽ َكأصػػبح َ

لمفرد َيكفلَلقَاألمؽَكالحساية َنذأَتزاكجَبيؽَاتبَالبشيةَكبيؽَاإلمامةَالز ديػة َالتػيَأعمشػ َمبػدأَ
اعيمي( َسػػسعذػػريَكالدػػبعي َأيَاالىَثشػػاإلماميػػةَلفرعيهػػاَ)ااَلَالخػػركجَكرفزػػ َمبػػادئَالذػػيعة

خمرػ َبػتلػَمػؽَكثيػرَمػؽَكعمىَك ػقَالخرػؾص َمبػادئَالتؿيػةَكالعرػسةَكالر عػةَكالسهديػة َفت
لالدػيف َكالَتشتغػربََعمىَاألرضَكأضح َإمامةَكاقعية َتحققَحمسها َاألساطيرَكاألكااـَال يبية 

حتػػىَيهػػب َمػػؽَالدػػساء َأكَيػػأتيَمػػؽَكراءَال يػػب َكتجػػاارَأعػػداءااَلالعػػداء َكالَتتقػػيَأذااػػؼَ
ب َحيػػاةَالقبيمػػةَاليسشيػػة َلالسخاتمػػةَكترػػشلعَالػػؾالءَالزائػػف.َاػػتبَالخمؽيػػةَالفكر ػػةَالدياسػػيةَناسػػ

فاسػػتؾطش َاإلمامػػةَالز ديػػةَفػػيَالػػيسؽ َفػػيَتربػػةَك ػػدتهاَصػػالحةَلهػػا َكتػػداخم َمرػػالاَالقبيمػػةَ
                                                 

ُقدم َاتبَالؾرقةَفيَ)ندكةَالثؾرةَاليسشيةَفيَعيدااَالتابي( َالتيَعقدتَفػيَمركػزَالدراسػاتَكالبحػؾثَاليسشػي176ََ
َاألربعػػػػاءَالسؾا ثػػػػؼَنذػػػػرتَلعػػػدَذلػػػػػ َفػػػػيَصػػػحيفةَالؾحػػػػدكي َبتػػػػار خََـ.10/10/2012فػػػقَلرػػػشعاء َيػػػػـؾ

ـ.َكسػاَنذػػرتَفػػيَعػػددَمػػؽَالسؾاقػػعَاإللكتركنيػػة َكمشهػػاَمؾقػػعَالؾحػػدكيَنػػ َكمؾقػػعَاالشػػتراكي23/10/2012َ
َن .
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ادَعسراػا َحتػىَ ػاكزَألػفَامتػدلسرػالاَاإلمامػة َلت ػدكَندػيجًاَكاحػدًا َمسػاَسػهلَلقػاءَاإلمامػةََك
َعاـ.َ

ـ َفػػإفَركح1962َعػػاـََ َلؿيػػاـَثػػؾرةَسػػبتسبر انتهػػىةَكمػػعَأفَالؾ ػػؾدَالدياسػػيَلئلمامػػ
َفػيَتَفيَالؾ ؾد َمتجميػةَفػيَالحػاكؼَالجسهػؾري َالػتيَكرثَمػؽَاإلمامػةَأسػؾأَمػااستسَرَاإلمامة

َ  َكالسػػيساَالعمػػؼالشغر ػػةَ َمػػعَافتقػػاربَإلػػىَأاػػؼَشػػركطهاادسػػتبداالَكَةالفرديػػَ َكاػػؾسػػمؾكهاَالعسمػػي
القبيمػػةَفقػػدَلقيػػ  َلكيانهػػاََأمػػاَ.ك ػػؾدةَالػػرأيَكالتػػدبيرَكالػػؾرعَالعػػدؿ ََكالػػتيَيبمػػ َدر ػػةَاال تهػػاد

كيػػافَاإلمامػػةَالدياسػػي.َكذلػػػَألفَكيػػافََانتهػػاءكبإرثهػػاَالتػػار خي َتسػػارسَحياتهػػاَكتأثيراػػا َرغػػؼَ
ةَا تساعيػػيسثػػلَك ػػؾدًاَسياسػػيًاَطارئػػًا َكاإلمامػػة َيسكػػؽَإنهػػاؤبَبثػػؾرة َبػػلَاػػيَبشيػػةََالقبيمػػةَال

يسكػؽَتجاكزاػاَإالَعبػرَعسميػةَتظػؾرََكيرَكطرائقَفيَالدػمؾؾ َالالتفكأسمؾبَفيَالحياةَكنس َفيَ
كالدياسػي َمدػشؾدةَلجهػدَعػاؿ  َفػيََياالقترػادطبيعيَطؾ ل َأكَعسميةَتظؾ رَمدركسػة َلمؾاقػعَ

الؾقػػ ََاحتػػراـكالتعمػػيؼَكالتثؿيػػفَكتشسيػػةَالؿػػيؼَالسبلئسػػةَلمعرػػر َكؿيسػػةَالعسػػلََكَاالقترػػادمجػػاؿَ
َالكدػػبَالسذػػركع َالشػػا ؼَعػػؽَالعسػػل َليحػػلَمحػػل ءَعمػػىَسػػتيبلمفػػاـيؼَالفيػػدَكاالَكتكػػر سَمفهػػـؾ

الساؿَالعاـَككضػعَاليػدَعمػىَالسػاؿَالخػاص َمػعَتأكيػدَمر عيػةَالدسػتؾرَكالقػانؾفَكتعز ػزَسػمظةَ
ق َكبشػاءَأ هػزةَعدػكر ةَكأمشيػة َذاتَطػالعَاسػتقبللالدكلةَكحدؽَأداءَأ هزتهػاَكعدالػةَالقزػاءََك

ؿيػةَكالستابيػة َكترػعيدااَإلػىَكطشيَشامل.َمساَسػيؤديَإلػىَتػتك بَالػؾالءاتَالعذػائر ةَكالسشاط
َمدتؾىَالؾالءَالؾطشيَكالتبعيةَلمدكلةَكلمعسلَالسشتج َبداًلَمؽَالتبعيةَلمقبيمةَكلذيخَالقبيمة.

كبػبلَمرافػقََاقترػادلقدَتدمس َثؾرةَسػبتسبرَمػؽَالعهػدَاإلمػاميَكطشػًاَلػبلَإدارةَحديثػةَكبػبلَ
ةَ)القبيمػة( َالتػيَيػاال تساعلَلمبشيػةَسػهَخدمية َأيَلػبلَدكلػة َلػالسعشىَالحػدي َلمدكلػة.َكاػتاَمػا

ارتكػػزتَعميهػػاَاإلمامػػة َأفَتؾاصػػلَدكراػػاَالقػػديؼَفػػيَإطػػارَالعهػػدَالجديػػدَ)العهػػدَالجسهػػؾري( َبػػلَ
ػ ؼَاػػتاَالػػدكر َلفعػػلَعؾامػلَداخميػػةَكخار يػػةَمدػػتجدة َمحبظػًةَكػػلَ هػػؾدَالتحػػدي  َلتدػػتسرَكُتعغ  

هايػػةَاألمػػرَإلػػىَأصػػمها َالستسثػػلَلحكػػؼَركحَاإلمامػػة َفػػيَثؾبهػػاَالجسهػػؾريَالجديػػد َكتعػػؾدَفػػيَن
األسرةَككاليةَالعهد.َعمسػًاَلػأفَكاليػةَالعهػد َفػيَحػدَذاتهػاَليدػ َ ػزءًاَمػؽَبشيػةَالفكػرَالدياسػيَ
الز دي َبلَايَفكرةَدخيمػةَعميػقَكمشاقزػةَلػق َُفرضػ َفػيَلعػضَمراحػلَتػار خَاإلمامػةَالز ديػة َ

َلسقتزىَالفكر.ََلحكؼَالؾاقع َال

يقػاؿَفيهػاَأنهػاَتتػؾخىََز ديَيزعَشركطًاَلتؾليَمشربَاإلمامة َأقػلَمػافالفكرَالدياسيَال
َكشجاعةَ تهادالكساؿَفيَشخصَالحاكؼ َمؽَعمؼَيبم َدر ةَاال ...إلخ ََكعدؿَككرعَكأمانةَككـر

ر  َببعزػػها َكأحيانػػًاَلسعغسهػػا َخػػبلؿَتػػار خَاإلمامػػةَالسستػػدَفػػيَالػػيسؽ َكتػػؼَالتفػػكإفَكػػافَقػػدَتػػؼَ
الثابػ َاألبػرزَََاسػاف َلمشغر َأفَك ؾدَالقبيمةَكدكرااَعبلجسهؾري.َكمؽَالسمالهاَفيَالعهدَالإاس

 َعمػىَياالقترػادكاألاؼ َفيَالعهديؽَاإلماميَكالجسهؾري.َمػعَالتأكيػدَعمػىَأفَدكراػاَالدياسػيََك
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عهػؾدَاإلمامػة َمػؽَاإلمػاـََك قَالتحديد َقدَتزػخؼَفػيَالعهػدَالجسهػؾري َتزػخسًاَلػؼَتذػهدبَكػل
َالبدر.َحديؽ َإلىَاإلماـَالسشرؾرَدمحماليحيَبؽََالهادي

ـ َكنغػرًاَلعػدـَتػؾفرَالجػيشَالحػدي  1962َفسشتَفجرَالدادسَكالعذػر ؽَمػؽَسػبتسبرَعػاـ
القادرَعمىَالدفاعَعؽَالشغاـَالجديد َلجأتَؾيػادةَالثػؾرةَكالؿيػادةَالسرػر ة َلحكػؼَالزػركرة َإلػىَ

البابَتدملَالشفؾذَالقبمػي َكانفتحػ َشػهيتق َعمىَالقؾةَالقتاليةَلمقبيمةَاليسشية.َكمؽَاتاََعتساداال
الدكلػةَلبشاءََىَمذركعَكطشيَكاضا َيتزسؽَرؤ ةلدببَضعفَؾيادةَالدكلةَالجديدة َكافتقارااَإل

متعػاعؼ َلػؼَيكػؽََياقترػادالحديثة َانفتح َشػهيةَالشفػؾذَالقبمػيَلسسارسػةَدكرَسياسػيََكَالسدنية
األمػرَمػداب َفػيَالثبلثػةَالعقػؾدَالسشرػرمة َالتػيََفيَعهػؾدَاإلمامػة َكسػاَأسػمفشا.َكبمػ َلهاَمتاحاًَ

 َدكرًاَسػافرًاَكمذػركعًا َياالقترػادأضحىَدكرَالقبيمةَفػيَالحكػؼَكسػيظرتهاَعمػىَمفػاتياَالشذػاطَ
َك تجاكزَالزؾال َكالقؾاعدَالدستؾر ةَكالقانؾنية.َف دتَالقبيمةَايَالدكلةَكالدكلةَايَالقبيمة.

غػػاـَالحكػػؼَفػػيَالذػػساؿ َلخرائرػػقَالقبميػػة َمػػؽَمػػدَكبعػػدَتحقيػػقَالؾحػػدةَاليسشيػػة َتسكػػؽَن
نفؾذبَإلىَالجشؾب َالتيَكافَقػدَتجػاكز َكلػؾَنغر ػًا َالسر عيػاتَالعذػائر ةَكالسشاطؿيػةَكتأثيراتهػاَ
الدمبيةَعمىَالدكلة.َكإفَلقي َاتبَالسر عياتَكامشةَتح َالرماد َتشبع  َبيؽَالحيؽَكاآلخر َفػيَ

ن َتشذبَبػيؽَأطػراؼَالشخبػةَالدياسػيةَالحاكسػة َؼيدػتدعيَلحغاتَالرراعاتَالدياسية َالتيَكا
َكلَطرؼَاإلرثَالقبميَكالسشاطقيَالستخمف َليدتقؾيَلقَعمىَالظرؼَاآلخر َدافعػًاَإلػىَالخمػفَمػا
حققتػػقَعسميػػةَالتؾحيػػدَكالتشسيػػةَكالتحػػدي  َكممحقػػةَالزػػررَلػػالؿيؼَالحديثػػة َالحاكسػػةَلمعبلقػػةَبػػيؽَ

َاتهؼَالسشاطؿيةَكالعذائر ة.ََاءانتسالدكلةَكالسؾاطشيؽ َلسختمفَ

( َكانػػ َاػػيَالسػػدخلَاألكسػػع َاالسػػتحؾاذيهاَ)حػػربَاسػػسـ َالتػػي1994َككانػػ َحػػربَعػػاـَ
التيَكلجَمشػقَتػأثيرَالشغػاـَفػيَالذػساؿ َأيَنغػاـَسػمظةَالقبيمػة َإلػىَالسحافغػاتَالجشؾبيػة.َكقػدَ

اآلخػر َأفَيحؾلهػاََلَلمظػرؼ َفيَسػياؽَالحػرب َمػؽَقبػلَطػرؼَكاحػد َسػهََّنفراؿلَإعبلفَااَلسهََّ
إعبلميػػًاَإلػػىَحػػربَلمحفػػا َعمػػىَالؾحػػدة.َكاػػيَمفارقػػة َتدػػببَفيهػػاَلعػػضَقرػػيريَالشغػػرَمػػؽَ

ييؽَك تحػػؾؿَمػػؽَانفرػػالفػػيَالجشػػؾب َمفارقػػةَأفَيتحػػؾؿَالؾحػػدك ؾفَإلػػىََالستعجمػػيؽَالدياسػػييؽ
كػػافََيشقرػػهؼَالػػؾعيَالؾحػػدكيَالحؿيقػػيَكالسذػػركعَالػػؾطشيَالعػػاـ َإلػػىَحسػػاةَلمؾحػػدة.َمفارقػػة َمػػا

ؿَنتقػااداؼَالشفدػي َلبَلاسػتعدلعضَالقادةَفػيَالجشػؾبََكالسعهؾدَفيَذظ َاليشب يَأفَتحدث َلؾالَ
يػةَمتدػرعة َغيػرَمبشيػةَعمػىَاندما األعسػىَنحػؾَكحػدةََاالنػدفاعمؽَالشؿيضَإلىَالشؿػيض َمػؽَ
َنفرػػػاؿاألكثػػرَعسػػىَنحػػؾَااَلَاالنػػػدفاعارااَكتظؾراػػا َإلػػىَاسػػتسَرأسػػسَمتيشػػة َتزػػسؽَلقاءاػػػاََك

مػػعَأفَالػػيسؽَقػػدَعػػرؼ َعبػػرََ  َكسػػاَاػػؾَحاصػػلَاآلف َعػػؽَاؾ ػػةَ ديػػدةَلمذػػعبَكاألرض.كالبحػػ
 َكدكفَالظؾ ل َتعددَالكيانػاتَالدياسػية َدكفَأفَيم ػيَذلػػَاؾ تػقَالؾاحػدة َشػعبًاَكأرضػاًََقتار خ

ََأفَيدعيَأيَمؽَتمػَالكياناتَلأنقَكيافَغيرَيسشي.
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لعػدبَممحقػًاَلالذػساؿ.َكمختبػرًاَلعسميػاتَكقدَمثم َتمػَالحربَحدثًاَمفرميًا َأضحىَالجشػؾبَ
ًاَكثقافػػةَكتعميسػػًاَكؾيسػػًا َكتعسيسهػػاَعمػػىَالدػػاحةَاقترػػاداستشدػػاخَالتجربػػةَالذػػسالية َسياسػػةََك

الجشؾبيةَلكاممها.َكلؼَتدمؼَحتىَمديشةَعدف َمؽَعؾاصفَالتخمفَالسدمرة َالقادمػةَمػؽَالذػساؿ.َ
الجز ػرةَالعربيػةَكمهػا َكمركػزَاإلشػعاعََقشػبَمديشةَعدفَاػتب َالتػيَكانػ َإلػىَكقػ َقر ػبَحاضػرة

ػػل( َكأفَيكػػؾفَلهػػاَشػػيؾخ َعمػػىَرأسػػهؼَشػػيخَ ْبي  كالتحػػدي َاألكثػػرَأاسيػػةَفيهػػا َأر ػػدَلهػػاَأفَ)ت ت ق 
عػػدفَالسديشػػة َالتػػيَلػػؼَتعػػرؼَمعشػػىَالقبيمػػةََ؟يسكػػؽَلعاقػػلَأفَيترػػؾرَاػػتاَاإلسػػفاؼمذػػايخ.َاػػلَ

الػػيسؽَكغيػػرَالػػيسؽ َكمػػؽَمختمػػفََكالعذػػيرة َكالتػػيَيتكػػؾفَندػػيجَسػػكانهاَمػػؽَمختمػػفَمشػػاطق
الظؾائػفَكالعذػائرَكاأل شػاس َعربيػةَكغيػرَعربيػة َندػيجَتكػؾفَعبػرَالػزمؽَكتيسػشؽَؼيػقَالهشػديَ

ةَمدنيػةَكاحػدة َيرػعبَا تساعيػكالباكدتانيَكاإليرانػيَكالرػؾماليَكغيػراؼ َكأصػبحؾاَ سيعػًاَبشيػةَ
إلػىَعذػائرَكمذػيخات.َاػتاَمعمػؼَر قَكالتسييػزَبػيؽَمكؾناتهػا.َعػدفَاػتبَأر ػدَلهػاَأفَتشقدػؼَالتف

القبيمة َأكَدكلةَالقبيمة َالتيَكرستهاَسمظةَالذساؿ َكعسػدتَإلػىَتعسػيؼََ_لارزَمؽَمعالؼَالدكلةَ
ؼيػػػقََثقافتهػػػاَكؾيسهػػػاَكسػػػمؾكهاَكنغرتهػػػاَإلػػػىَالػػػؾطؽَكإلػػػىَالحيػػػاة َعمػػػىَكػػػلَربػػػؾعَالػػػيسؽ َلسػػػا

لسقػػاييسَالحيػػاةَالسدنيػػةََ رؾيػػاًَالسحافغػػاتَالجشؾبيػػة َالتػػيَكانػػ َتعػػيشَقبػػلَالؾحػػدةَكضػػعًاَأكثػػرَ
.َكاػؾَبشيؾ ػةَكشػظحاتَسياسػيةَ َرغػؼَمػاَكػافَؼيػقَمػؽَعيػؾبالحديثة َمؽَالسحافغاتَالذػسالية

َالسشاطقَالجَتعسيؼَكافَادفقَتدميرَكلَما التحػدي  َشؾبيػة َمػؽَمغػاارَبشيَفيَعدف َكفيَعسـؾ
تسامػًاَمثمسػاَُدمػرتَإمكانيػػاتََ َحتػىَؾيػاـَالؾحػدةَاليسشيػة.سػتقبلؿكعهػدَاالََياالسػتعساَرمشػتَالعهػدَ
الحديثة َفيَشساؿَالؾطؽ َكمحي َأاػداؼَثػؾرةَسػبتسبرَكقبػرتَأحػبلـََالدكلةَالسدنيةكفرصَبشاءَ

َألعػدَلَتحؿيقهػا َكأصػبح َالسؾاطؽَاليسشي َالتيَعمقهاَعمىَالثؾرة َكقػدـَتزػحياتقَمػؽَأ ػ اليػـؾ
َ.ـ1962سبرَالدادسَكالعذر ؽَمؽَسبتعميقَفيَفجرََتبدكَمشااًل َمساَكان 

كالدؤاؿَالتيَيظرحَنفدقَفيَاتاَالدػياؽ:َألػيسَاشػاؾَمػؽَسػبيلَلمخػركجَمػؽَاػتاَالتػزاكجَ
التار خي َبيؽَالدكلةَكالقبيمػة َالػتيَتحػؾؿَفػيَالثبلثػةَالعقػؾدَاألخيػرةَإلػىَابػتبلعَالقبيمػةَلمدكلػة َ

ؽَفيهػػا؟َكتدػػخرَلخدمػػةَمرػػالاَالستشفػػتيَ كتحؾ مهػػاَإلػػىَأ هػػزة َتعسػػلَتحػػ َـيسشتهػػاَكتؾ يههػػا
ير ػدَأفَيدػيرَؼيػق.َإمػاَلتعارضػقَمػعََكالجؾاب:َنعؼ َاشاؾَسبيلَكاضاَكمسكػؽ َكلكػؽَالػبعضَال

َمرالحق َأكَلتذؾشَفيَالرؤ ة َأكَلخزؾعقَلئلرادةَالخار ية.

ففيَتقديريَأفَالخركجَمػؽَاػتاَالتػزاكج َالػتيَتحػؾؿَإلػىَابػتبلع َكإلػىَعػائقَحؿيقػيَأمػاـَ
مػةَنغػرةَمؾضػؾعية َلعيػدةَعػؽَالتهؾ ػلَكبعيػدةَعػؽَالتهػؾ ؽ.َنغػرةَالتظؾر َيبدأَلػالشغرَإلػىَالقبي

َفػيَابػتبلعَالقبيمػةَلمدكلػةَيقػع َلالدر ػةَاألكلػى َعمػىَالدكلػةَنفدػها َاعتباَرتزعَفػيَ اػاَأفَالمػـؾ
َكعمىَالعاملَالخار ي َالستحكؼَلإرادةَالدكلة.ََ
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ذَالقبيمػة.َفكمسػاَقؾ ػ َلقدَأثب َالتار خَاليسشيَأفَاشاؾَعبلقةَعكديةَبيؽَقػؾةَالدكلػةَكنفػَؾ
الدكلةَكنهز َبؾعائفهاَلكفاءة َكمساَضعفَنفؾذَالقبيمةَإلىَحدَالتبلشي.َككمساَضػعف َالدكلػة َ

َالثبلثةَاألخيرة َكمساَط ىَنفؾذَالقبيمةَكاتدع.َأكَُأضعف َعسدًا َكساَحدثَفيَالعقؾد

الحياةَاليسشيةَكعبلقتهػاًََاَمؽَاتبَالقاعدةَيسكششاَأفَنفهؼَالبشيةَالقبميةَكدكرااَفيانظبلقَكََ
لالدكلػػة.َفالبشيػػةَالقبميػػةَاػػيَالبشيػػةَال البػػةَفػػيَالسجتسػػعَاليسشػػي َشػػسالقَك شؾبػػقَشػػرققَكغربػػق.َ
كتتبػػايؽَمتانػػةَاػػتبَالبشيػػةَكتساسػػكهاَمػػؽَمشظقػػةَإلػػىَأخػػرى َفحيػػ َي مػػبَالشذػػاطَالزراعػػي َعمػػىَ

بميػػة َكتت مػػبَعميهػػاَالػػركال َة َيتحػػؾؿَالقبيمػػيَإلػػىَفػػبلح َكتتفدػػخَالػػركال َالقياالقترػػادالحيػػاةَ
رأيػ ََالتػيَ ذػيخ(ال)َالشا سةَعؽَعبلقةَاإلنتاج َبيؽَالفبلحَكمالػَاألرض َكتبػرزَفيهػاَشخرػية

فعسػدتََ.لفبلحػيؽ َعػؽَشخرػيةَ)شػيخَالقبيمػة(أنهاَتختمف َفيَسساتهاَكسػمؾكهاَكعبلقتهػاَمػعَا
هاَبَ)شػػيخَاألرض( َ( َإلػػىَتدػػسيتاليسشيػػةَفػػيَعهػػدَاإلمػػاـَيحػػيَفػػيَكتػػابيَ)حركػػةَالسعارضػػة

.َأمػػاَفػػيَالسشػػاطقَالقاحمػػة َأكَالزػػعيفةَزراعيػػًاَفتدػػتسرَالعبلقػػةَالقبميػػة َالتػػي177َلمتسييػػزَبيشهسػػا
كالعدػكريَكعاداتهػاَكتقاليػداا.َاشػاَتتخػتََياالقترػادطبع َلظالعهاَمجسلَحيػاةَالقبيمػةَكنذػاطهاَ

َبشاءتَمؽَالحربَمهشةَيتؾارثهاَاألةَطالعًاَعدكر ًا َكتشزعَنحؾَالقتاؿَكال زكَكتتخياال تساعالبشيةَ
َعؽَاآللاء.َ

كقدَالمد َاتبَالسدألة َفيَمحاضػرةَلعشػؾافَ)الديسقراطيػةَكالسجتسػعَاليسشػي( َألقيتهػاَفػيَ
ديدػسبر18ََالفرندي َالتيَنغسهاَفػيَلػار سَمعهػدَالعػالؼَالعربػي َبتػار خََ_ندكةَالحؾارَاليسشيَ

َ.178ََ َعشؾافَ)الديسقراطيةَبيؽَالحمؼَكالؾاقع(ـ.َثؼَُنذرتَفيَالرحافةَاليسشية َتح1992عاـَ

يسشػػي َأيَأنهػػاَتتكػػؾفَمػػؽَمػػؾاطشيؽََا تسػػاعيكمػػاَأكدَإضػػافتقَاشػػاَاػػؾَأفَالقبيمػػةَمكػػؾفَ
ََيسشييؽ َنشتسيَإليهؼَك شتسؾفَإليشا َكلديهؼَقابميةَلمت يلرَكالتظؾر َلقدرَما لديشا َكمؽَبيشهؼَاليـؾ

َ َيتبشػػؾفَاػػتبَالقشاعػػات َالتػػيَنظرحهػػا.َبػػلَإنشػػاأسػػاتتةَكأطبػػاءَكمهشدسػػؾفَكمؾعفػػؾفَكمثقفػػؾَف
ةَياالقترػادزالػ َركالظهػاَالقبميػةَمتساسػكة َلفعػلَشػركطَحياتهػاََ سيعشاَنشتسيَإماَإلىَقبيمة َمػا

كسياسةَالدكلةَكالعاملَالخار ي َأكَإلىَقبيمةَفبلحية َكا َركالظهاَالقبميػة َمػعَمػركرَالدػشيؽ َ
ةَا تساعيػكنحؽَنتشاكؿَالبشيةَالقبمية َكغاارةََ يفرضَعميشاة.َكاتاَياالقترادلفعلَشركطَحياتهاَ

َااَمكؾفَأساسيَمؽَمكؾنػاتَمجتسعشػا َالاعتباَرتار خية َكتأثيرااَفيَالحاضر َأفَنشغرَإليهاَلَ_
يسكػػؽَالشغػػرَإليػػق َكسػػاَيفعػػلَالػػبعض َككيػػافَخػػارجَعشػػا َبيششػػاَكبيشػػقَحػػؾا زََيسكػػؽَتجاامػػق َكال

                                                 
1َكمػاَلعػداا.َط134َأنغر:َالرايدي َحركةَالسعارضةَاليسشيةَفيَعهدَاإلمػاـَيحػيَبػؽَدمحمَحسيػدَالػديؽ َص177ََ

 ـ.1983َثَاليسشي َصشعاء َدارَاآلداب َبيركت َمركزَالدراساتَكالبحَؾ
 ـ.1994كماَلعداا.َصشعاء 49ََمؽَاتاَالكتاب.َككتا:َالرايدي َاالحتساالتَكالبدائل َص142ََأنغرَص178ََ
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ًاَا تساعيػك ؿفَفيَمؾا هتشػا.َبػلَإنشػا َنحػؽَكاػؾ َنذػكلَكيانػًاََكحدكد َككأنشاَنؿفَفيَمؾا هتق
يػزاؿَمذػدكدًاَإلػىَالحيػاةََيسشيًاَكاحدًا:َ زءَمشاَتسرَحياتقَلسرحمةَالتحػؾؿَالحزػريَك ػزءَفخػرَمػا

أفََاشػػايتجػاكزَغالبػًاَحػدكدَالقبيمػػةَكالجػؾارَالقر ػب.َكالسظمػؾبََالقبميػة َلأفقهػاَالسحػدكد َالػػتيَال
لدياسػيَمةَبشقلَاتاَالجزءَمشػاَإلػىَاألفػقَالػؾطشيَاألرحػب.َكأفَنػدرؾَأفَالشغػاـَانجدَالدبلَالكفي

كحتػػىَاليػػـؾ َكالسػػيساَخػػبلؿَالعقػػؾدََفَتعسػػدا َمشػػتَفجػػرَثػػؾرةَسػػبتسبراكالفعػػلَالخػػار ي َاسػػاَالمػػت
َياال تسػاعأفَيبؿياَالقبيمةَقؾةَعدكر ةَاحتياطيةَلأيديهسا َك عػززاَك ؾداػاََتعسداَالثبلثةَاألخيرة 

ك سكشااػػاَمػػؽَمسارسػةَدكرَسياسػػيَمتعػػاعؼ َليدػػتخدماااَأداة َلمحيمؾلػػةَدكفََياالقترػػادكراػاَكد
الحديثة.َكساَيجبَأفَندمؼَلأفَقابميػةَاإلندػافَاليسشػي َفػيَالسػدفَكاألر ػاؼ ََالدكلةَالسدنيةبشاءَ

ـَفػػيَنتغػػاادبَلبَلاسػػتعدكحتػػىَداخػػلَالبشيػػةَالقبميػػةَالستساسػػكة َقابميتػػقَلمتظػػؾرَكنزكعػػقَلمتعمػػيؼََك
مجتسعَحدي َيدؾدبَالشغاـَكالقانؾفَكالسدػاكاةَكالعػدؿ َقابميػةَعاليػة َكالذػؾاادَعمػىَذلػػَكثيػرة َ
فيَمقدمتهاَنحؽ َالتيؽَأتيح َلشػاَفػرصَالتعمػيؼَكمبلمدػةَحيػاةَالعرػرَكعمؾمػقَكأسػاليبَحياتػقَ

األرض َكأنساطَتفكيرب.َكليسَفخراػاَالدػمؾؾَالسشزػب َالستسػدفَلمسهػا ر ؽَاليسشيػيؽ َفػيَأصػقاعَ
يدتؾيَفػيَذلػػَالسػتعمؼَكغيػرَالسػتعمؼ َمػؽَيشتسػيَإلػىَمشػاطقَالؿبائػلَكمػؽَيشتسػيَإلػىَالسشػاطقَ

َالفبلحية.َ

َإذًاَيجبَأفَيؾ ق َلالدر ةَاألكلى َإلىَالدكلػة َالتػيَ  َنهجػًاَمتخمفػًا َكأصػرتَانتهجػفالمـؾ
فددتها.َكعشدماَتزعفَعمىَأفَ)تتقبيل( َبداًلَمؽَأفَ)تتسدف( َكأضعف َأ هزتهاَعسدًا َلعدَأفَأ

أ هزةَالدكلة َيحدثَفػراغ َتسػؤلبَالقبيمػةَحتسػًا َكسػاَتؤكػدَالقاعػدةَالسػتكؾرة.َحيػ َترػباَالقبيمػةَ
مػػبلذًاَيشُذػػدَؼيػػقَالفػػرد َاألمػػيَكالسػػتعمؼ َاألمػػؽَكالحسايػػة َالمػػتيؽَعجػػزتَالدكلػػةَعػػؽَتأميشهسػػاَ

ش  ػيَكخػتَسػبلحي".َلمسجتسعَلكاممق.َكلتاَليسَمؽَالسدت ربَأفَتدسعَمؽَر اؿَالؿبائ لَعبػارةَ"أم  
لقبيمػة َكاػيَشػر حةَكايَعبارةَحتىَكإفَلػؼَتعبػرَعػؽَالسؾؾػفَالحؿيقػيَلمذػر حةَالستشفػتةَفػيَا

ادَاليسشػي َفػػيَاسػتعدحػاؿ َفإنهػاَتعكػػسَالسػزاجَالعػاـَفػيَالؾسػ َالقبمػػيَكتؤكػدََمحػدكدةَعمػىَأي
 َالدكلػػةَاحترمػػالسدنيػػة َإذاََادبَلمحيػػاةاسػػتعد سيػػعَمشػػاطقَالػػيسؽ َلسػػاَفيهػػاَالسشػػاطقَالقبميػػة َ

 َلجسيػػعَكعائفهػػا َعمػػىَالؾ ػػقَاألكسػػل َكامتمكػػ َقراراػػاَالػػؾطشي َالسدػػتقلَعػػؽَاضػػظمعنفدػػهاََك
َياالقترػادالتأثيرَالخػار يَالسػدمر َكسػارتَلحػـز َفػيَطر ػقَالبشػاءَكالتظػؾ رَالسػدركس َلمؾاقػعَ

الءاتَالعذػائر ةَكالسشاطؿيػةَكالدياسيَكالتعميسيَكالثقػافيَكالؿيسػي َالػتيَسػيؤديَإلػىَتػتك بَالػَؾ
كالستابية َكترعيدااَإلىَمدتؾىَالؾالءَالؾطشيَكالتبعيةَلمدكلةَكلمعسػلَالسشػتج َبػداًلَمػؽَالتبعيػةَ
لمقبيمةَكلذيخَالقبيمة َكساَذكرناَسالقًا.َكاتاَماَسيذكلَالسخػرجَالظبيعػي َمػؽَالتػزاكجَالتػار خي َ

ؾؿَإلػػػىَابػػػتبلعَالقبيمػػػةَلمدكلػػػة َفػػػيَالعهػػػدَبػػػيؽَالقبيمػػػةَكالدكلػػػة َفػػػيَعهػػػؾدَاإلمامػػػة َالػػػتيَتحػػػ
َيساَفيَالعقؾدَالثبلثةَالسشررمة.سَالجسهؾري َكال
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179َاليسؽ َالهؾ ةَالؾاحدةَكالتذظيرَالدياسي
َ

".َبهتبَالعبارةَالسركزةَكثفَاإلماـَعميَبؽَأبيَطالب َرضيَعتبارأكثرَالعبرَكماَأقلَاالَ"ما
ةَمػؽَحكسػةَالتػار خَكمػاَيقدمػقَسػتفادكعجزبَعؽَاالهللاَعشق َتجربةَلذر ة َتعكسَغفمةَاإلندافَ

مؽَعبر َترماَلقَزادًا َيجشبقَتكرارَأخظاءَالساضيَك حسيقَمؽَالؾقؾعَفيَكؾارثَمذابهة َلتمػػَ
َالتيَكقعَفيهاَأسبلفق َك قؾدَخظابَفيَالحاضرَك زيءَلقَدركبَالسدتقبل.ََ

َإلػىَعبػرَالساضػي َفمعػلَأكؿَمػاَذاتشاَكمرادرَقؾتشا َاستشاداًََاكتذاؼحاكلشاَإعادةََفإذاَما
سشكتذفقَمؽَمرادرَالقؾةَاؾَعشرػرَالؾحػدة َكاػؾَعشرػرَيرقػىَإلػىَمدػتؾىَالزػركرةَلالشدػبةَ
لبشػػاءَالحزػػارات.َفالؾحػػدةَاػػيَالتػػيَمكشػػ َُبشػػاةَالحزػػاراتَاإلندػػانية َعبػػرَالتػػار خ َمػػؽَتذػػييدَ

زػػارةَاإلسػػبلمية َالتػػيَحزػػاراتهؼ َكسػػاَمكشػػ َأسػػبلفشاَمػػؽَبشػػاءَحزػػاراتَعديػػدة َكػػافَفخراػػاَالح
قام َعمىَمبادئَالتزامؽَكالتكافلَكالتراحؼَكالتداماَكالعدؿَكالسداكاةَبيؽَبشػيَالبذػرَ سػيعهؼ.َ

فػرؽَبػيؽَعربػيََالَ_ةَأدعَإلػىَسػبيلَربػػَلالحكسػةَكالسؾعغػةَالحدػش:َشهػااك عشمؽَأبػرزََ ككان
ؾاداؼَكتػػراحسهؼَكسثػػلَمثػػلَالسدػػمسيؽَفػػيَتػػَ_َكمكػػؼَآلدـَكفدـَمػػؽَتػػرابَ_َكأعجسػػيَإالَلػػالتقؾَى

يػؤمؽَأحػدكؼََالَ_َالجددَالؾاحد َإذاَاشػتكىَمشػقَعزػؾَتػداعىَلػقَسػائرَالجدػدَلالدػهرَكالحسػى
زاؿَ بر ػػلََمػػاَ_َلػػيسَلسدػػمؼَمػػؽَلػػاتَشػػبعانًاَك ػػاربَ ػػائعَ_َيحػػبَلشفدػػقَحتػػىَيحػػبَألخيػػقَمػػا

ثقيؾصيشيَ لكبػرَأحػداساَأكَإمػاَيبم شػاَعشػدؾَا_َكبالؾالديؽَإحدػانا ََلالجار َحتىَعشش َأنقَسيؾر 
ََك كاخفضَلهسػاَ شػاحَالػتؿَمػؽَالرحسػة ََالَتشهراساَكقلَلهساَقؾاًلَكر سا كبلاسا َفبلَتقلَلهساَأؼ 

أقػؾاؿََ َكمػؽسيػزَاػتبَالحزػارةغيػرَذلػػَمػؽَعشػاك ؽَتإلػىََكقلَربَارحسهساَكسػاَربيػانيَصػ يرا.
عػػد َعمػػىَأيػػديَالحكػػاـَلَكأفعػػاؿ َ عمػػ َمشهػػاَنسؾذ ػػًاَإندػػانيًاَراؾيػػًا.َكإفَكانػػ َقػػدَتحؾلػػ َؼيسػػا

عزػػؾض َتشكػػرَلمؿػػيؼ َالتػػيَطبعػػ َاػػتبَالحزػػارةَلظالعهػػا َفػػيَمرحمػػةََػَ ْمػػالسدػػتبديؽ َإلػػىَمَُ
كتشػػاثربَإلػػىَكيانػػاتَصػػ يرةََالدياسػػيَالؾاحػػدَهػػافكػػػَأكصػػاؿَكيانصػػعؾدااَكتألقهػػا.َمسػػاَـيػػأَلت

َككان َالشتيجةَتخمفَاألمةَكتبلشيَطاقتهاَاإلبداعية.َ.ضعيفة

َشػػبقَاَالشسػػؾذجَأفَيتحقػػقَكأفَيتحػػؾؿَالحفػػاةَالعػػراةَرعػػاةَالذػػاة َفػػيفهػػلَكػػافَيسكػػؽَلهػػت
الجز ػػرةَالعربيػػة َالستشػػافركفَالستقػػاتمؾف َالػػتيؽَكػػانؾاَيعيذػػؾفَعمػػىَالشهػػبَكالدػػمبَك ئػػدَلعزػػهؼَ

                                                 
َاالثشيؽَ)َفيَتؼَنذرب179َ ـ( َلسؾقعَاالشتراكيَن .َثػؼَفػيَعػددَمػؽَالسؾاقػعَاألخػرى َكمشهػاَمؾقػع6/5/2013َيـؾ

 ييرَن  َكمؾقعَالبررةَنػ  َكمؾقػعَنػؾفَبػرسَنػ .َكتػؼَتؾز ػعَلعػضَالشدػخَمشػقَفػيَالؾحدكيَن َكمؾقعَالت
َمؤتسرَالحؾارَالؾطشي.َكأعيدَنذربَؼيساَلعد َأكثرَمؽَمرة.
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بشاتقَأحياًءَخذيةَإمبلؽ َاػلَكػافَيسكػؽَأفَيتحؾلػؾاَإلػىَقػادةَفكػرَكفقػقَكسياسػةَكإدارةَكحػرب َ
تتجاكزَعقديؽَمؽَالدشيؽَتقر بًا؟َالَكافَيسكؽَأفَيتحققَذلػػَقبػلَأفََالفيَفترةَزمشيةَقريرة َ

 .تتحققَالؾحدةَأكاًلَك زكؿَالتشافرَكالتشاحرَكالفرقةَكالذتات؟

لقدَبدأَالقائدَاألعغؼ َدمحمَبؽَعبدهللاَ)ص( َلإرساءَقؾاعدَاإليسػافَكسػ َعذػيرتقَاألقػربيؽ.َ
إلػػىَالعذػػائرَاألخػػرى َكسػػعىَإلػػىَإذابتهػػاَفػػيَكلكشػػقَلػػؼَيتؾؾػػفَعشػػدَحػػدكدَعذػػيرتق َبػػلَتجاكزاػػاَ

نديجَكاحد َليرشعَمشهاَأمةَكاحدةَككيانًاَسياسيًاَكاحػدًا.َكاكػتاَتحؾلػ َالعذػائرَالستشػاحرة َشػبقَ
البدائية َكساَتحؾلػ َؼيسػاَلعػدَالبمػدافَالستعاديػةَالستشػافرة َإلػىَأمػةَكاحػدة َتحسػلَرسػالةَالتؾحيػدَ

 َمؾقػعَالرػدارةَبػيؽَأمػؼَاألرض َكأصػبح َتقػؾدَاحتممةَأفَلبث َاتبَاألَإلىَالبذر ةَكمها.َكما
إلػػىََالكبيػرَمؾقعهػاَإالَعشػدماَضػػعف َكحػدتهاَكتجػزأَكيانهػاَمػؽالعػالؼَكمػقَلقػركفَعػدة.َكلػػؼَُتػزحَ

َكياناتَص يرةَاز مة َعديسةَاألاسيةَكالتأثير.

ـَبػػيؽَاػتبَاػيَإحػدىَأاػؼَالعبػر َالتػيَيسكششػػاَأفَندػتسدااَمػؽَالساضػي.َكاػيَعبػرةَالػتبلَز
الؾحػػدةَكالقػػؾة.َليدػػ َالقػػؾةَلػػالسعشىَالعدػػكريَفحدػػب َبػػلَالقػػؾةَلسعانيهػػاَالسختمفػػة:َقػػؾةَالعقيػػدةَ

َبػػيؽَالؾحػػػدةَكالحزػػػارة ََاالقترػػادكالؿػػيؼَكالدياسػػػةََك كالعمػػػؼَكاإلبػػداع.َأكَبتعبيػػػرَأشػػسل َالػػػتبلـز
َلسفهؾمهاَالعاـ.ََ

ََفهػػيَأفَالؾحػػدةَالتقػػلَأاسيػػةَعػػؽَالعبػػرةَالدػػالقة ََأمػػاَالعبػػرةَاألخػػرى َالتػػيَال بػػدَأفَتقػػـؾ
عمىَالعدؿَكالسداكاةَكتحقيقَمرالاَالذعبَكمق.َألفَالدكاعيَالحؿيؿيةَلمؾحدة َايَالشػزكعَإلػىَ

.َفػػإذاَاسػػتثشاءلكػػلَالسػػؾاطشيؽ َدكفََ َأيَالسرػػمحةَالساديػػةَكالسعشؾ ػػةتحقيػػقَالسرػػمحةَالعامػػة
كَفئػةَمػؽَالفئػاتَأكَعذػيرةَانحرف َعؽَمداراا َك عم َادفهاَتحقيقَمرالاَأسرةَمػؽَاألسػرَأ

مؽَالعذائرَأكَمشظقةَمؽَالسشاطقَأكَطائفةَمؽَالظؾائػف َعمػىَحدػابَعامػةَالسػؾاطشيؽ َفقػدتَ
شرعيتهاَكمبرراتَك ؾداا َمهساَرفع َمؽَشعارات َكغداَالعسلَعمىَترحياَأكضػاعهاَكإعادتهػاَ

اَكابتعػػدكاَبهػػاَعػػؽَإلػػىَمدػػارااَالرػػحيا َبػػدءًاَبت ييػػرَحكامهػػا َالػػتيؽَانحرفػػؾاَبهػػاَعػػؽَمدػػارا
لػػؼَيػػتؼَالؿيػػاـَلػػق َفػػإفَالتجػػزؤَيرػػباَخيػػارًاََارااَككا بػػًاَكطشيػػًا َمػػاسػػتسَرأاػػدافها َغػػداَضػػركرةَال

إ بار ػػًا َيفػػرضَنفدػػقَعمػػىَالكيانػػاتَالسؾحػػدة َكذلػػػَلمػػدفاعَعػػؽَالسرػػالاَالسهسمػػة َفػػيَك ػػقَ
يحػدثشاَلػقََاػتاَمػاَاستئثارَالسركزَكطػيانق َكعجزبَعػؽَالتعبيػرَعػؽَمرػالاَالسػؾاطشيؽَ سػيعهؼ.

َالتار خ َكاتبَعبرةَأخرى َمؽَأاؼَعبرب.

ماَأختناَاليسؽَعمػىَحػدة َفإنشػاَسػشجدَأفَأزاػىَعرػؾرب َاػيَتمػػَالعرػؾرَالتػيَكػافََفإذا
فيهاَمؾحدًا َكأضعفها َايَتمػَالتيَكافَفيهاَمسزقًا َتترارعَفػيَداخمػقَالقػؾىَالسحميػة َكتتقاتػلَ

مدػػاحاتَضػػيقةَمػػؽَاألرض.َاػػتبَالحالػػةَتكػػادَتكػػؾفَأشػػبقَالكيانػػاتَالدياسػػيةَالستعػػددة َعمػػىَ
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 َبػػلَكحكػػؼَالتػػار خَقديسػػقَككسػػيظقَكحديثػػقَ لالقػػانؾفَالعػػاـ َالػػتيَحكػػؼَالتػػار خَاليسشػػيَلسجسمػػق
يدفعشاَإلىَاستمهاـَالتار خَكنحػؽَنعػالجَالسذػكبلتَالرااشػةَالستعمقػةَلالؾحػدةََ.َكاؾَماالبذريَكمق

َائبةَفيَالؾاقعَالسؾضؾعي.َاليسشية َالقائسةَفيَك دانشا َال 

التيَيسكػؽَأفَيتبػادرَإلػىَالػتاؽَاشػا َاػؾ:َلسػاذاَنتػرددَتجػابَخيػارَالتجزئػة َرغػؼََ كالدؤاؿ
ى كمػؽَفدػادََفػيَسػمؾؾَالدػمظةَالحاكسػةَمػؽَسػؾءَخيبةَاألملَفيَالؾحدةَالقائسػة َكرغػؼَمػاَتبػدَّ

ؿَالؾحػػدةَمػػؽَنعسػػةَإلػػىَنقسػػة َكمػػؽَرحسػػةَإلػػىَعػػتاب َكدفػػ البعض َتحػػ َلػػعَغيػػرَمدػػبؾؽ َحػػؾ 
مذاعرَاإلحباط َإلىَإنكػارَاػؾ تهؼَاليسشيػةَالجامعػةَكالبحػ َعػؽَاؾ ػةَ ديػدة َلعػدَأفَكػانؾاَمػؽَ

َعػؽتخػرجَاإل الػةَالرػحيحةََأشدَالسدافعيؽَعؽَكحدةَاليسؽ َشعبًاَكأرضًاَكتار خػًاَكاؾ ػة؟َقػدَال
َالدؤاؿَعؽَأسبابَأربعة َيسكؽَإيجازااَلاآلتي:َاتا

لقؾة َلكلَماَتتزسشقَفيَبشيتهاَمؽَمقؾماتَالقؾةَكشػركطها َكالكثافػةَالدػكانيةَ.َألفَالؾحدةَتعشيَا1
كاألرضَالسستدة َذاتَالتشؾعَكالتكامل َكالعسقَالحزاريَكاألركمةَالؾاحدةَكالتار خَالؾاحدَكالمدػافَ

َنظػػبلؽالؾاحػدَكالعقيػدةَالؾاحػدة.َلسػػاَتػؾفربَاػتبَالسقؾمػػاتَالساديػةَكالسعشؾ ػةَمػػؽَشػركطَمؾاتيػةَاَل
إلندػػػافَفػػػيَدركبَالعمػػػؼَكاإلبػػػداعَكالتحػػػررَمػػػؽَعؾامػػػلَالكبػػػ َكالحا ػػػة َكبشػػػاءَقدرتػػػقَالعمسيػػػةَا
إلػىَمدػتؾىَالشديػةَفػيََاالرتفػاعَكَلسعشػابَالذػامل َةَكالدفاعيػة َكضػسافَأمشػقَالقػؾمي ياالقترادَك

َالتعاملَمعَالقؾىَالفاعمةَعمىَالسدرحَاإلقميسيَكالعالسي.

ستدػػبلـَلمسػػؤامراتَكاألطسػػاعَكالعجػػزَعػػؽَحسايػػةَالػػتات َكاالَلػػؾاؽ.َألفَالتجزئػػةَتعشػػيَالزػػعفَكا2
بػدكرَالتػالعَالػتليلَلمقػؾىَالعالسيػة ََسَالدائؼَلالدكنيةَكالشقصَكالرضاالخار ية َكساَتعشيَاإلحدا

َةَككسائمهاَالساديةَكالسعشؾ ةَالستفؾقة.ياالقترادالظاغيةَلقدراتهاَالعدكر ةَكمظامعهاَ

قػػؾدَإلػػىَضػػياعَالكػػلَكالجػػزءَمعػػًا.َفػػيَحػػيؽَأفَالتسدػػػَلالكػػلَيرػػؾفَفػػيَالجػػزءَيَاالنحرػػار.ََألف3َ
الجزءَك حسيقَك عززَدكرب.َفالجزءَيكتدبَقؾتقَكؾيستػقَالحؿيؿيػة َعشػدماَيرػباَ ػزءًاَفػيَالكيػافَ
األكبػػر.َكالكيػػافَاألكبػػر َكسػػاَاػػؾَمعػػركؼ َيتخظػػى َلقدراتػػق َالستؾلػػدةَمػػؽَالتحػػاـَاأل ػػزاءَؼيػػق َ

َراتَاأل ػزاءَالسكؾنػةَلػق َألفَالؾحػدةَليدػ َحاصػبًلَرقسيػًاَلجسمػةَمػايتخظىَمجسؾعَإمكانيػاتَكقػد
َكاحػدَ   َيفجػرَقػدرات َتفػؾؽَكتتجػاكزَمجػردَتسثمقَاأل زاء َبػلَإفَالتحػاـَاأل ػزاءَكتفاعمهػاَفػيَكػل 

الجسعَالحدابيَلقدراتَاأل ػزاءَمتفرقػة.َكاكػتاَفػإفَمؾا هػةَالتحػدياتَالكبػرى َالتػيَتؾا هشػا َفػيَ
َسكؽَأفَتبم َدر ةَالتأثيرَالسظمؾب َإالَفيَإطارَالؾحدة.يَعالؼَاليـؾ َال

.َألفَالسداكئ َالتيَعانىَمشهاَالسؾاطشؾفَفيَعلَالؾحدة َليد َسسةَمؽَسساتَالؾحدة َبلَاي4ََ
السعركفػػة َطبػػعَالؾحػػدةََققػػدَطبػػعَالشغػػاـَالحػػاكؼ َلكػػلَخرائرػػمدػػاكئَصػػشعهاَالشغػػاـَالحػػاكؼ.َف



052 

 

نحػؾَالحيػاةَالجديػدة َالتػيَحمسشػاَبهػا َإلػىَكيػافََنظػبلؽااَللظالعق َفحؾلهاَمؽَكيافَيؾفرَشركطَ
ادَاسػتبد َمؽَنهبَكفدػادَكتخر ػبَكعمػؼََكالدمبيةمشفر َ ددتَالدمظةَالحاكسةَؼيقَكلَالرفاتَ

اتهؼَاألسػػػر ةَكالعذػػػائر ةَكالسشاطؿيػػػةَكالدياسػػػية.َاػػػتبَانتسػػػاءكتسييػػػزَبػػػيؽَالسػػػؾاطشيؽ َلحدػػػبَ
عبلقػةَلهػاَلالؾحػدة َفػيَحػدََبهػاَالدػمظةَالحاكسػة َالالرفاتَكغيراا َمؽَالرفاتَالتػيَاترػف َ

ذاتها.َفإذاَماَتؼَت ييػرَالدػمظةَالحاكسػة َبرمؾزاػاَكعقميتهػاَكمسارسػاتها َكُطهػرتَأ هػزتَالدكلػةَ
 َكحمػػ َمحمهػػاَسػػمظةَكطشيػػة َتستمػػػَمذػػركعًاَكطشيػػًاَكتترػػفَلرػػفاتَم ػػايرةَالسعيقػػةمػػؽَفثاراػػاَ

عمػػة َفػػإفَالؾحػػدةَسػػتتخمصَمػػؽَالعيػػؾبَكالتذػػؾاات َلمدػػمظةَالدػػالقة َكتخزػػعَلرقالػػةَشػػعبيةَفا
َلجسيعَالسؾاطشيؽ.َََتعيدَألقهاَكبهاءاا َكتحققَالرضاالتيَعمق َبها َكتد

ألنشاَعمىَيقيؽَلأفَالهؾ ةَالجامعةَلكػلَاليسشيػيؽَاػيَاؾ ػةَكاحػدةَ)الهؾ ػةَاليسشيػة(.َكفػؾؽَاػتبَ .5
الهؾ ػةَالعربيػة َفالهؾ ػةَاإلسػبلمية َالهؾ ةَالجامعػةَمدػتؾ اتَمػؽَالهؾ ػاتَالجامعػةَأيزػًا َتبػدأَل

لالهؾ ةَاإلندػانية.َكتتفػرعَعػؽَالهؾ ػةَاليسشيػةَالجامعػةَاؾ ػاتَأدنػى َكالهؾ ػةَالسشاطؿيػةََانتهاءَك
اؿَالهؾ ػةَاسػتبدكالهؾ ةَالقبميةَكالهؾ ػةَالقرك ػةَكالهؾ ػةَاألسػر ة...إلخ.َكالخظػؾرةَاشػاَتكسػؽَفػيَ

األسػريَعمػىََالقػركيَأكَالقبمػيَأكَالسشاطقيَأكَنتساءااَلالجامعةَلالهؾ ةَالفرعية َكبالتاليَت ميبَ
ةَمتشػافرة.َكحتػىَا تساعيػالؾطشيَالعاـ.َألفَذلػَيهددَبتفكػَالسجتسعَالؾاحدَإلىَكيانػاتََنتساءااَل

عشدماَتعددتَالكياناتَالدياسية َكساَحدثَفيَمعغؼَمراحلَالتار خَاليسشي َفإفَالهؾ ةَالجامعػة َ
 سجتسعَكتعاكنقَكتعايذق.َلقي َايَالزامشةَلؾحدةَال

َأفَالدعؾةَإلىَإنهػاءَالؾحػدة َككيػافَسياسػي َيػرتب َفػيَأذاػافَالػبعضَ كمؽَال ر بَاليـؾ
َأكَفػيََلإنهاءَالهؾ ةَاليسشيةَالجامعة.َكاؾَأمرَلؼَيحدثَعبػرَالتػار خ َكال يسكػؽَأفَيحػدثَاليػـؾ

ألفػرادَكالجساعػات َكالَيخزعَلرغباتَاَالسدتقبل.َلدببَلدي  َكاؾَأفَالهؾ ةَكاقعَمؾضؾعي َال
اتَالفكر ة.َفالخم َبيؽَالكيافَالدياسي َالػتيَيحػددبَالبذػر َ تهادتمػيقَالسذار عَالدياسيةَكاال

اتَعتبػػػاَراتَكاالختيػػػاَرلسػػػاَيخػػػدـَمرػػػالحهؼ َكبػػػيؽَالهؾ ػػػةَالجامعػػػة َالتػػػيَتتجػػػاكزَالرغبػػػاتَكاال
عية َكإفَكػػػافَيخػػػدـَة َاػػػؾَخمػػػ َيتشػػػافىَمػػػعَالحقػػػائقَالسؾضػػػَؾياالقترػػػادالدياسػػػيةَكالسرػػػالاَ

َعمىَالداحةَاليسشية.َ َالسذار عَالدياسية َالسحميةَكاإلقميسيةَكالدكلية َالتيَتتزاحؼَاليـؾ

كتؾخيًاَلتحقيقَقدرَمؽَالفهؼَالسذػترؾ َلسدػألةَكحػدةَالهؾ ػةَالجامعػة َرغػؼَتعػددَالكيانػاتَ
َسػؼيسكؽَفػػَطبلَكألنقَالبدَمؽَالعؾدةَإلىَالتار خ.َألفَالتار خَاؾَذاكرةَالذعؾب ََالدياسية َال

َالحاضرَكفهؼَمذكبلتقَإالَلالر ؾعَإلىَ تكراا َالزاربةَفيَعسقَالساضي.َ

فإذاَماَألقيشاَنغرةَسر عةَإلىَالتار خَاليسشي َالقديؼَكالؾسي َكالحػدي َكالسعاصػر َفدػتشبمجَ
اؾ ةَكاحػدةَيسكؽَإنكاراا َكايَأفَالهؾ ةَالجامعةَلمذعبَالعربيَفيَاليسؽَايََأمامشاَحؿيقة َال
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لؼَتت يرَعبرَالتار خ َكأفَكحدتق َمجتسعًاَكتار خًاَك  راؼيا َعمػ َكحػدةَقائسػة َحتػىَاليػـؾ َرغػؼَ
ؽَعمػػىَاػػتبَالبقعػػةَمػػعبػػرَالتػػار خَاء َالتػػيَأطمقػػ َسػػستعػػددَالكيانػػاتَالدياسػػية.َبػػلَإفَأبػػرزَاال

لركمػػاف َفػػيَالتػػار خَ َكأكثراػػاَشػػيؾعًاَ)كالعربيػػةَالدػػعيدة َالتػػيَأطمقهػػاَمؤرخػػؾَاليؾنػػافَكااألرض
الػػػةَاألكربيػػػؾف َفػػػيَالتػػػار خَالحػػػدي  َ القػػػديؼ َكالعربيػػػةَالجشؾبيػػػة َالتػػػيَأطمقهػػػاَالسؤرخػػػؾفَكالرح 
كالػػػيسؽ َالتػػػيَأطمقهػػػاََالعػػػرب َعبػػػرَالتػػػار خ( َتؤكػػػدَكحػػػدةَاألرضَكالذػػػعب.َفقػػػدَأطمقػػػ َاػػػتبَ

َكالسهػرةَ شؾبػاًََ َكحتػىَعػدفشػساالًََنجػرافَكعدػيرَك يػزافَلتدسياتَعمىَكػلَاألرضَالسستػدةَمػؽا
كتعاممػ َكػػلَالػػدكؿَكاإلمبراطؾر ػػاتَالقديسػةَكاإلسػػبلميةَكالحديثػػة َمػػعََ.كتهامػػةَالػػيسؽَغربػػاًََشػرقاًَ

َكاحد َرغؼَتعددَكياناتقَالدياسية.ََا تساعياتبَالبقعةَمؽَاألرض َككيافَ  رافيََك

ةَاليسشيػة َتشذأَكتشدثر َعمػىَسػظاَالحيػاَتَالدياسيةَالستعاصرةَكالستعاؾبةلقدَكان َالكيانا
دكفَأفَتسسَالعسق َالػتيَعػلَكتمػةَكاحػدة َمتفاعمػةَمتساسػكة.َكػافَاػتاَاػؾَحػاؿَالػيسؽ َعبػرَ
تار خػػقَالظؾ ػػل َكحتػػىَيؾمشػػاَاػػتا.َفػػاليسؽَلػػؼَيعػػرؼَحػػدكدًاَثابتػػق َبػػيؽَالكيانػػاتَالدياسػػية َالتػػيَ

كدَكاضػحة َمشق َفيَالتار خَالقديؼَكالؾسي َكالحدي .َكلؼَتؾضعَؼيقَحػدَمختمفةَنذأتَفيَأ زاء
إالَفػػيَالتػػار خَالسعاصػػر َكعمػػىَك ػػقَالتحديػػدَفػػيَالقػػرفَالعذػػر ؽ َعشػػدماَكقػػعَالعثسػػانيؾفَمػػعَ

يػػةَترسػػيؼَالحػػدكد َبػػيؽَمشظقػػةَالشفػػؾذَالعثسػػانيَ)شػػساؿَالػػيسؽ( َاتفاؾـ1914َالبر ظػػانييؽَعػػاـَ
كػافََفقػدَكمشظقةَالشفػؾذَالبر ظػانيَ)مدػتعسرةَعػدفَكمحسياتهػا( َكاػؾَترسػيؼَرفزػقَاإلمػاـَيحػي 

ـَإلػىَقبػؾؿَذلػػَالترسػيؼ 1934َلكشقَاضػظرَفػيَعػاـََيررَعمىَتبعيةَمشاطقَالجشؾبَلسسمكتق.
َالػتيَلذػساؿ َكالتػؾتر َتح َض  َالرراعَالشاشبَمعَالسمػَعبدَالعز زَفؿَسعؾدَفػيَاكأمرَكاقع

كػتاَفيَنقاطَالتساسَمعَمشاطقَالسحسياتَفيَالجشػؾب ََكَ شتباكاتَالسدمحةإلىَحدَاالَيرلَكاف
َراعدَاألصؾاتَالسعارضةَفيَالداخل.َت

كسػػاََ عبػػرَالتػػار خَفقػػدَنذػػأتَالبر ظػػانييؽ َكترسػػيؼَالحػػدكد َعمػػىَأيػػديَالعثسػػانييؽَأمػػاَقبػػلَ
 َدكفَأفَترسػػؼَحػػدكدًاَترػػارعافسَكتتشػػكانػػ َتتجػػاكرَكتتحػػالفَكتَقمشػػا َكيانػػاتَسياسػػيةَعديػػدة 

ةَلػؤلرضَكالذػعب َكدكفَأفَيم ػيَثابتةَبيؽَمشاطقَنفؾذاا َكدكفَأفَيم يَتعددااَالهؾ ةَالؾاحػد
أيَكيافَسياسيَاؾ تقَاليسشية.َككافَالكيافَالدياسيَالقؾيَيسدَرقعتقَليذسلَأ زاًءَمػؽَالذػساؿَ

َكعشدماَيزعف َتػتقمصَمدػاحةَنفػؾذب َحتػىَالَ.الجشؾبَأكَمؽَالذرؽَأكَمؽَال ربَكأ زاًءَمؽ
َيسؽَالؾاحد.تتجاكزَرقعةَضيقة َفيَمشظقةَمؽَالسشاطق.َكلَاتاَضسؽَإطارَال

اءَأاػؼَاسػسسػتشادًاَإليهػا َتػؾردَاتبَالتار خَالعمسػيَلمػيسؽَالقػديؼَفالشقؾشَاليسشية َالتيَُيكَ
َالدكؿَاليسشيةَالقديسة َكايَ:
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 َََدكلػػةَسػػبأ َكعاصػػستهاَ)مػػأرب(.َكاػػيَالدكلػػةَاألـ َالتػػيَنذػػأتَ سيػػعَالػػدكؿ
 َحتىَلعػدَهاَيترددَفيَألقابَالسمؾؾَالحسير يؽاسساألخرىَعمىَاامذها َكعلَ

انهياراػػا.َكقػػدَلدػػظ َسػػمظانهاَفػػيَعهػػؾدَحكامهػػاَاألقؾ ػػاءَعمػػىَالػػيسؽَكمػػق.َ
ػػر بَإؿَ  ػػردََكتػػرَبػػؽَذمػػارَعمػػيفسػػثبًلَتحػػدثشاَالشقػػؾش َلػػأفَالسمػػػَالدػػبئيَك 

حسػػبلتَتأديبيػػةَعمػػىَالسشػػاطقَالستسػػردةَعمػػىَالدكلػػة َكسشػػاطقَأكسػػافَكنجػػرافَ
مؾتَكقتبػػػاف َالمتػػػيؽَكالسعػػػافرَكبػػػابَالسشػػػدبَكالجػػػؾؼ َككافػػػأَمشظقتػػػيَحزػػػَر

َحافغتاَعمىَكالئهساَلمدكلة.َ
 َََدكلػػةَمعػػيؽ َالتػػيَنذػػأتَفػػيَالجػػؾؼَككانػػ َعاصػػستهاَ)قرنػػؾ( َكمػػدتَنفؾذاػػا

 كعبلقاتهاَالتجار ةَداخلَاليسؽ َكإلىَمشاطقَلعيدة َخارجَاليسؽ.َ
 َََالقبيمػةَعمػىََاسؼدكلةَحزرمؾت َالتيَأنذأتهاَقبيمةَحزرمؾتَاليسشية َف مب

اا َثػػؼَعمػػىَالدكلػػة َالتػػيَضػػس َحزػػرمؾتَكالسهػػرة َحتػػىَحػػدكدَمشظقػػةَسػػكشا
عسػػاف.َكأثشػػاءَالحػػرب َالتػػيَدارتَبػػيؽَالحسيػػر يؽَكالدػػبئييؽ َكانتهػػ َبتؾحيػػدَ
مشاطقهؼ َتح َحكؼَالحسير يؽ َشػارك َحزػرمؾتَفػيَالحػربَكغيػرتَمؾاقفهػاَ

 َأفَتبدػ َسػمظانهاَعمػىَاسػتظاعمؽَاألطراؼَالستحاربة َلحدبَمرالحها ََك
َمشػاطقَردمػافَكخػؾالف َفػيَكسػ َالػيسؽ ََمشاطق مػؽَقتبػاف َلترػلَإلػىَتخػـؾ

كأصبح َبتلػَ ارةَمباشرةَلكلَمؽَسبأَكحسيػر َكاتخػتتَمػؽَ)شػبؾة(َعاصػسةَ
 لها.َ

 َََدكلةَقتباف َكعاصستهاَ)تسشػع(.َكقػدَنذػأتَفػيَمشظقػةَبيحػافَالحاليػة َككادي
 سمظانهاَإلىَيافعَكدثيشةَكعدفَكبابَالسشدب.ََامتدحر ب ََك

 َََدكلةَأكساف َكعاصستهاَ)مدؾرة(.َكقدَنذأتَفيَكاديَمرخة َككسع َنفؾذاػا
 عمىَحدابَقتبافَكحزرمؾت َكبم  َحدكدااَالبحرَالعربيَكخميجَعدف.َ

 ََيعػػرؼَحاليػػًاَلالسشػػاطقََدكلػػةَحسيػػر.َكتستػػدَمشػػاطقَحسيػػرَمػػؽَيػػر ؼَك سيػػعَمػػا
حسيػػرََءبشػػاأالؾسػػظى َكالزػػالعَك ػػافعَكأبػػيؽَكلحػػج َإلػػىَحزػػرمؾتَكالسهػػرة.َف

بػلَلقػدََذكمؾفَال البيةَالعغسىَمؽَسػكانها.يشتذركفَفيَكلَاتبَالسشاطق َك 
يَالقبيمتػػيؽَالحسيػػر تيؽَ)حزػػرمؾتَاسػػسسػػسي َمشظقتػػيَحزػػرمؾتَكالسهػػرة َل

كمهػػرة(.َكقػػدَاتخػػتَالحسير ػػؾفَمػػؽَ)عفػػار( َالقر بػػةَمػػؽَمديشػػةَيػػر ؼَالحاليػػة َ
مػقَتحػ َسػمظانهؼ َفػيَعاصسةَلهؼ َككسعؾاَرقعةَدكلتهؼ َحتىَكحدكاَاليسؽَك

ش.ََك ػرع  ػسَّرَُيه  الػيسؽََاسػتسرنهايةَالقرفَالثال َالسػيبلدي َعمػىَيػديَممكهػؼَش 
مؾحدًاَحتىَالقرفَالدادسَالسيبلدي.َكاتختَممؾكهؼَلؿبًاَ امعًاَ)ممػَسػبأَكذيَ

بَالسػػؤرخَاليسشػػيَر ػػدافَكحزػػرمؾتَك سشػػ َكأعػػرابهؼ َطػػؾدًاَكتهامػػة(.َك ػػتا
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إلػػىَأفَيسشػػ  َأكَيسشػػات ََرحسػػقَهللا َيػػتابَفؿيػػق دمحمَعبػػدَالقػػادرَلاالكبيػػر َ
 )الذحر(.ََاسؼيسكؽَأفَتكؾفَالداحلَالسعركؼَفيَالسرادرَاإلسبلميةَل

كمؽَالثاب َأفَ سيعَالدكؿَاليسشيػةَالقديسػةَأنذػأتهاَؾبائػلَيسشيػة.َكأفَمػؾاطؽَاػتبَالؿبائػلَ
َ_ شػؾبََ_)شػساؿََيسكػؽَحرػرااَضػسؽَالتحديػداتَالسعاصػرةَمتداخمةَكمستدةَعمىَمدػاحات َال

َمشاطقَكسظى(.َ_مذرؽََ_ازبةََ_تهامةَ

ك تابَعمساءَاألندابَإلىَأفَ سيعَالؿبائلَاليسشيةَتشتسيَإلػىَسػبأَبػؽَيذػجبَبػؽَيعػربََ
بؽَقحظاف َك دسىَ)سبأَاألكبر(.َككافَلقَأكالدَكثر َكلكػؽَالُسمػػَكػافَلؾلػديؽَمػشهؼ َاسػاَحسيػرَ

اَقزػػاعةَكخػػؾالفَكحزػػرمؾتَكمهػػرةَكالسعػػػافرَككهػػبلف.َكتفرعػػ َعػػؽَحسيػػرَؾبائػػلَكثيػػػرة َمشهػػ
كاألصػػالاَك ػػافعَكالكػػبلعَكغيراػػا.َفػػيَحػػيؽَتفػػرعَعػػؽَكهػػبلفَاألزدَكمػػتحجَكاسػػدافَككشػػدةَكطيػػعَ

الحسير ةَعمىَأيػديََالدكلةَانتهاءمجدَالدكؿَاليسشيةَالقديسة َلَانتهىكاألشاعرَكعػَكغيراا.َكقدَ
َؽَكمقَتح َعلَالدكلةَاإلسبلمية.األحباش َالتيؽَخمفهؼَالفرس َقبلَأفَيشزؾيَاليس

الػيسؽَإدار ػًاَإلػىَثبلثػةَمخػاليف ََ َكاليػةكفيَعهدَالرسؾؿَ)ص(َكخمفائػقَالراشػديؽ َُقدػس
اػػيَمخػػبلؼَالجشػػد َكاػػؾَأكبراػػا َكقػػدَضػػؼَكسػػ َالػػيسؽَك شؾبػػق َماعػػداَحزػػرمؾت.َثػػؼَمخػػبلؼَ

رمؾت َالػتيَمخػبلؼَالجشػد.َثػؼَمخػبلؼَحزػَصشعاء َالتيَضؼَ سيعَالسشاطقَالؾاقعةَفػيَشػساؿ
َحزرمؾتَكالسهرة َحتىَحدكدَعساف.َضؼ

كعلَاليسؽَكاليةَتالعػةَلمدكلػةَاإلسػبلمية َحتػىَضػعف َالدكلػةَاإلسػبلميةَكتفككػ َأطرافهػا َ
فشذأتَدكؿَيسشيةَمدتقمة َمتجاكرةَمتحالفةَأكَمتشافدةَأكَمتحاربػة َشػأنهاَشػأفَالػدكؿَاليسشيػةَ

ذااَأكَتقمرػ  َلحدػبَلعزها َكاتدع َمشاطقَنفَؾَالقديسة.َإذَتعددتَالكياناتَالدياسيةَكتزامؽ
َََ:قؾتهاَكضعفها

مػػؽََانظمػػقطالػػبَالحػػق َعبػػدَهللاَبػػؽَيحػػيَالكشػػدي َفػػيَأكاخػػرَالعرػػرَاألمػػؾي ََانظمقفػػ
حزػػرمؾت َككسػػعَرقعػػةَدكلتػػق َحتػػىَضػػؼَمعغػػؼَمشػػاطقَالػػيسؽَ)شػػسااًلَك شؾبػػًا(َك عػػلَصػػشعاءَ

َعاصسةَلق.َ

كأبيؽَإلىَعدفَكلحجَكتعزَكإب َحتىَبم َصشعاءَكمدَعميَبؽَالفزلَرقعةَدكلتقَمؽَيافعَ
َكاتختَمؽَ)الستيخرة( َفيَمشظقةَالعديؽ َلسحافغةَإبَالحالية َعاصسةَلق.َ
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اعيل(َمشػاطقَيسشيػة َبمػ َاسػسكفيَعهؾدَاألئسةَالز دييؽَحكػؼَلعزػهؼَ)كالستؾكػلَعمػىَهللاَ
رػىَحػدكدَالػيسؽَاداا َفيَأكجَتؾسػعها َحزػرمؾتَكعػدفَكصػشعاءَكصػعدةَكنجػراف َحتػىَأقامتد

َالذسالية.َ

كبدػظ َالدكلػةَالز اديػػةَ)عاصػستهاَزبيػد(َكالدكلػػةَالشجاحيػةَ)عاصػستهاَزبيػػدَأيزػًا(َكالدكلػػةَ
الرػػميحيةَ)عاصػػستهاَصػػشعاءَثػػؼَذيَ بمػػة(َكالدكلػػةَاأليؾبيػػةَ)عاصػػستهاَتعػػز(َكالدكلػػةَالرسػػؾليةَ

ؽَ)شػساليًةَك شؾبيػًة َ)عاصستهاَتعزَأيزًا( َلدظ َ سيعهاَسمظانهاَعمىَمشاطقَكاسعةَمؽَالػيس
َدكفَتسييز(.َككان َعدف َمثبًل َتالعةَلهتبَالدكؿ َعمىَالتؾالي.َ

لمدكلةَالرسؾلية.َكلساَتفكك َالدكلةَالرسؾلية َأنذػأكاََعساالًَككافَالظاار ؾفَيحكسؾفَعدفَ
ًاَمػؽَعػدف َكبدػظؾاَسػمظانهؼَعمػىَالسشػاطقَالسستػدةَمػؽَعػدفَإلػىَتعػزَانظبلقدكلتهؼَالسدتقمة َ

عَكتهامةَكصشعاء َكبعضَالسشاطقَفيَشساؿَصشعاء َكاتختكاَ)السقرانة( َلػالقربَمػؽَدمػ  َكردا
عاصػػسةَلهػػؼ.َكعمػػؾاَيبدػػظؾفَسػػمظانهؼَعمػػىَعػػدف َحتػػىَمجػػيءَالعثسػػانييؽ َفػػيَمظمػػعَالعرػػرَ

َالحدي .

كإذاَكافَالذعر َكساَيقاؿ َديؾافَالعربَكسجلَتار خهؼ َفإنقَقدَأكدَحؿيقةَكحدةَاليسشيػيؽ َ
إندانًا َكإفَتعددتَكياناتهؼَالدياسية.َفاألسيرَاليساني َعبدَي ؾثَالحػارثيَالشجرانػيَ)قتػلَأرضًاََك
ـَتقر بًا(َيؤكدَالهؾ ةَاليسشية َمػؽَنجػرافَإلػىَحزػرمؾت َفػيَقرػيدةَمػؤثرة َرثػىَفيهػا613َعاـَ

َنفدق َقبلَقتمق َعمىَأيديَفسر ق َمؽَقبيمةَتيؼَالقرشية َمساَ اءَفيها:

َمػػػػػػػاتمؾمػػػػػػػانيَكفػػػػػػػَأالَال َبيػػػػػػػاََىَالمػػػػػػػـؾ
َألػػػػػػػػػػػػؼَتعمسػػػػػػػػػػػػاَأفَالسبلمػػػػػػػػػػػػةَنفعهػػػػػػػػػػػػا
َأيػػػػػػػػػػاَراكبػػػػػػػػػػًاَإمػػػػػػػػػػاَعرضػػػػػػػػػػ َفػػػػػػػػػػبم ؽ

َيهسػػػػػػػػػػػػاَألػػػػػػػػػػػػاَكػػػػػػػػػػػػربَكاأليهسػػػػػػػػػػػػيؽَكم
َ

َخيػػػػػػػرَكالَليػػػػػػػاَ َفسػػػػػػػاَلكسػػػػػػػاَفػػػػػػػيَالمػػػػػػػـؾ
َقميػػػػػلَكمػػػػػاَلػػػػػؾميَأخػػػػػيَمػػػػػؽَخرػػػػػاليا
َنػػػػػػػػػدامايَمػػػػػػػػػؽَنجػػػػػػػػػرافَأفَالَتبلؾيػػػػػػػػػا
َكؾيدػػػػػػػػًاَلػػػػػػػػأعمىَحزػػػػػػػػرمؾتَاليسانيػػػػػػػػا

َ

طػؾؿَالدػفر َكاػؾَيقتػربَمػؽَمديشػةَعػدف ََك حاكرَعسرَبؽَأبيَربيعةَراحمتقَالسشهكةَمػؽ
َقائبًل:

َتقػػػػؾؿَعيدػػػػيَكقػػػػدَكافيػػػػ َمبػػػػتهبلًَ
َاػػػػتاَتر ػػػػدَبشػػػػاَأمشتهػػػػىَاألرضَيػػػػا

ََ

 عػػػدفلحجػػػًاَكبانػػػ َذرىَاألعػػػبلـَمػػػؽََ
َفقمػػػػػػ َكػػػػػػبلَكلكػػػػػػؽَمشتهػػػػػػىَالػػػػػػيسؽ 
ََ
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قَ)دملػؾف( َاسػسأماَامرؤَالؿيس َأميرَكشدةَكشاعراا َفقدَحسلَإليقَر ل َكاؾَفيَمؾضػعَ
َنذدَيقؾؿ:ر ؼَالحالية َنبأَمقتلَكالدب َفأديشةَتلالقربَمؽَم

َ كإنشاَألامشاَمحبؾَفَ دملؾفَإناَمعذرَيسانؾَف  تظاكؿَالميلَعميػَدملؾَف
كلػػؼَيػػػدرَفػػػيَخمػػدبَأفَقؾمػػػًاَسػػػيأتؾفَمػػؽَلعػػػدبَيشكػػػركفَأنهػػؼَمعذػػػرَيسػػػانؾف َك بحثػػػؾفَ

الحزػرميةَهؼَعؽَكيافَسياسيَخاصَفحدب َبلَكعؽَاؾ ةَأخرى َبديمةَعػؽَاػؾ تَألنفدهؼ َال
 اليسانية.ََالكهبلنية َالدبئيةالك ْشديةََكَ الحسير ة

تقدـَيؤكدَلأفَلميسؽ َأرضًاَكشعبًا َاؾ ةَ امعةَكاحدة َكإفَتعددتَالهؾ اتَالسحميػةََكلَما
سةَالثابتة َبػيؽَكياناتػقَالدياسػيةََأك تعددتَالكياناتَالدياسية َكأفَاليسؽَلؼَيعرؼَالحدكدَالسرسَّ

َـ َكساَأسمفشا.1914َاـَالسختمفة َإالَع

 ةَفيَالجشػؾبَاالستعساَركلعمهاَمؽَالسفارقاتَالسحزنة َفيَتار خشاَالسعاصر َأفَالدمظتيؽ َ
كاإلماميػةَفػيَالذػساؿ َلػؼَتقػدماَعمػىَتقييػدَحركػةَاإلندػافَاليسشػيَكتشقمػقَفػيَكطشػقَالؾاحػد َمػػؽَ

ؽ َالمتػػػيؽَخمفتػػػاَصػػػعدةَإلػػػىَعػػػدف َكمػػػؽَتهامػػػةَإلػػػىَالسهػػػرة.َفػػػيَحػػػيؽَأفَالدػػػمظتيؽَالثػػػؾر تي
كاإلمامػػة َفػػيَكػػلَمػػؽَالذػػساؿَكالجشػػؾب َكضػػعتاَمػػؽَالحػػؾا زَكالعؾائػػقَكاإل ػػراءاتََاالسػػتعسار

صػعَّبَمػؽَتؾاصػلَأفػرادَاألسػرةَالؾاحػدة َلعقػؾدَمػؽََاإلدار ةَكاألمشية َشػديدةَالتعشػ َكالتعقيػد َمػا
َالزمؽ.َ

فرحَكالػبظػة َالتػيَغسػرتَاتبَالسفارقةَالسحزنة َتقربشاَمؽَفهػؼَتمػػَالسذػاعرَالؽياضػةَلػال
ـ َكأز مػ 1990َاليسشييؽَ سػيعهؼ َعشػدماَتؾحػدَالكيانػافَالدياسػيافَفػيَكيػافَيسشػيَكاحػد َعػاـَ

الحػؾا زَالحدكديػةَكتػدفقَالذػساليؾفَنحػؾَعػركسَالبحػرَاألحسػر َمديشػةَعػدف َمبلذاػؼَمػؽَعمػؼَ
اَتػدفقَالجشؾبيػؾفَنحػؾَاإلمامةَكحاضشةَثؾراتهؼَكممهسةَأحبلمهؼَكنافتتهؼَإلىَالعالؼَالحدي .َكس

انقظػػعَمػػؽَركالػػ َالقربػػىَك دػػتعيدَلعزػػهؼََأامهػػؼَكذك هػػؼَفػػيَمػػدفَالذػػساؿَكأر افػػق َيرػػمؾفَمػػا
ذكر ػػاتَطفؾلتػػقَك دػػتعرضَالسشاضػػمؾفَسػػجلَنزػػالهؼ َمػػؽَخؾضػػهؼَمعػػارؾَالػػدفاعَعػػؽَثػػؾرةَ

ةَهػػػؼَلسقارعػػػانظبلقهػػػؼَمػػػؽَالذػػػساؿ َقاعػػػدةَتػػػدر بهؼَكتسػػػؾ مهؼَكإيػػػؾائهؼ َانظبلقسػػػبتسبر َإلػػػىَ
َفػيَصػفؾؼَالسقػاكميؽَداخػلَصػشعاءَالسحاصػرة َأكَلبلنخػراطفيَالجشػؾب َثػؼَعػؾدتهؼََاالستعسار

السقػػاتميؽَخػػارجَصػػشعاء َلفػػػَالحرػػارَعشهػػا.َحيػػ َسػػق َالكثيػػركفَمػػشهؼَشػػهداء َإلػػىَ انػػبَ
 َإفَكافَقدَقػدـَمػؽَمشػاطقَحيشتاؾَالذساؿ َكلؼَيدأؿَأحدَمشهؼَأخابَبشاءأإخؾانهؼَالذهداءَمؽَ

إلىَمشظقةََنتساءكَمؽَمشاطقَالذساؿ.َفمؼَتكؽَفيَذلػَالزمؽَالرعبَالجسيلَمدألةَااَلالجشؾبَأ
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َأفََاعتبػػار ػػزء َمػػؽَأ ػػزاءَالػػؾطؽَالؾاحػػد َذاتََمػػؽَالسشػػاطقَأك أكَأاسيػػة َكسػػاَيػػرادَلهػػاَاليػػـؾ
 تكؾف.

ـ َلػػؼَيتؾحػػدَإالَمػػؽَحيػػ 1990َكلكػػؽَمػػؽَالسؤسػػفَأفَالػػيسؽَعشػػدماَتؾحػػدَسياسػػيًا َعػػاـَ
َاألكؿَمػؽَعسػرَالؾحػدة َتفر ظػًاَاػددَك ػؾدَالتفػفقػدَتػؼََلسزػسؾَفاالذكل َأمػاَ ر  َلػق َمشػتَاليػـؾ

الؾحدة َحاضرًاَكمدتؿببًل َككلدَردكدَأفعاؿ َبم  َلدىَالبعض َمسؽَعػانؾاَفػيَعهػدَالؾحػدة َحػدَ
ر  َلسزػسؾفَالتفػإنكارَالهؾ ةَاليسشيةَالجامعةَكت ميبَالهؾ ػاتَالسحميػة.َكلعػلَمػؽَأبػرزَمغػاارَ

َيمي:َخبلؿَالعقديؽَالسشررميؽَمؽَعسراا َماالؾحدة َ

كاإلثػػراءََياالقترػػادالفدػػادَالدياسػػيَكالسػػاليَكاإلداريَكالقزػػائيَكالتعميسػػيَكالرػػحيََك   .1
إلػخ َمػؽَقبػلَالفئػةَالحاكسػة َالتػيَضػس َ…غيرَالسذركعَكالشهبَالسشغؼَلمساؿَالعاـَ

َقَالجشؾبية.إلىَمكؾناتهاَأفرادًاَمؽَمختمفَمشاطقَاليسؽ َلساَفيَذلػَالسشاط
تبقىَمؽَمكؾناتَدكلةَالجشؾبَالدػالقة ََـ َعمىَما1994شؽَحربَاستحؾاذية َعاـَ   .2

كتػػدميرَالقػػدرةَالعدػػكر ةَكاألمشيػػةَكاإلدار ػػة َكتدػػر اَمئػػاتَاآلالؼَمػػؽَالعػػامميؽَفػػيَ
األ هػػزةَالعدػػكر ةَكاألمشيػػػةَكالسدنيػػة َكتعسػػػيؼَالػػشهجَالذػػساليَالفاسػػػدَعمػػىَالجشػػػؾبَ

معَالسحافغاتَالجشؾبية َككأنهاَدارَفيػدَكنهػب َأطمقػ َفيهػاَأيػديََلأكسمق.َثؼَالتعامل
دكفَمراعػػػاةََبهػػػؼَفػػػيَالذػػػساؿ.الستشفػػػتيؽَكالستدػػػمظيؽ َليعيثػػػؾاَفدػػػادًا َكسػػػاَاػػػؾَدأ
اإلداريَكالفدػادَالسػاليََاالنفػبلتلحداسيةَالسؾاطؽَفيَالجشؾبَتجابَمغاارَالفؾضػىََك

 َمشػػتَعهػػدَالحػػقَالعػػاـَاحتػػراـاـََكدكلػةَكالشغػػكالدػمبَكالشهػػب َلعػػدَأفَكػػافَقػػدَعػػرؼَال
كدكفَاكتػراثَلسػاَيؾلػدبَاػتاَالػشهجَال ر ػبَمػؽََ.االستعسار َكحتىَمظمػعَعهػدَالؾحػدة

َلمسعػانيََردكدَأفعاؿ َكما يراكسػقَفػيَالشفػؾسَمػؽَعؾامػلَالدػخ َكالشفػؾر َكمػؽَتحػؾؿ 
تػقَالجسيمةَلمؾحدةَفيَذاؽَالسؾاطؽ َإلىَمعانيَمدتسدةَمؽَالؾاقعَالقبيا َالػتيَأك د

كثير ؽ َفأصبح َالؾحدةَذاتها َفيَعمىَتكر دق.َكالتبسَاألمرَعمىََالدمظةَكحرص 
مػػؽََكَييؽنغػػراؼ َمدػػؤكلةَعػػؽَاػػتاَالؿػػبا َالَالفئػػةَالحاكسػػةَكأعؾانهػػا َمػػؽَالذػػسال

 .ييؽالجشؾب
ةَكرفػعَالػدعؼَالحكػؾميَعػؽَالسػؾادَالزػركر ةَلحيػاةَالشػػاسَياالقترػادتخػب َالدياسػةََ  .3

يػة َلمحكػؼَعمػىَمػدىَفذػمقَكإخزاعقَلسقػاييسَالربحيػةَالسادكخرخرةَالقظاعَالعاـَ
 َالستسثػػلَبتػػؾفيرَفػػرصَالعسػػلَلمسػػؾاطشيؽَياال تسػػاعبػػداًلَمػػؽَالسؿيػػاسََأكَنجاحػػق 

كتقػػديؼَالخػػدماتَالعامػػةَالستشاسػػبةَمػػعَدخػػؾلهؼ.َكػػلَاػػتاَتحػػ َشػػعارَ)ضػػ  َاإلنفػػاؽَ
دػيارات َالتػيَُتعظػىَالحكؾمي(.َفيَالؾق َالتيَزادَؼيقَاإلنفػاؽَالعبثػي َعمػىَشػراءَال

ىَسػػياراتَـبػػةَلسدػػتخدميهاَمػػؽَكبػػارَمػػؾعفيَالدكلػػة َعشػػدَتػػركهؼَلسػػؾاقعهؼ َكُتذػػتَر
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فػقَمدػؤكؿَفخػر َتأثيثػًاَالسكاتػب َكمسػاَت يػرَمدػؤكؿَكخمَ َ  ديدةَلسػؽَيخمفهػؼ َكتؤثػ
مكمفًا َيميقَلالقادـَالجديد.َاتاَعداَعؽَبدالتَالدفرَكاإلنفاؽ َالتيَيبم َحػدَالدػفق َ

 َككػػتاَالسقػػاكالتَالتػػيَالَمعشػػىَلهػػا َلالسشاسػػباتَ)الثؾر ػػة(َالدػػشؾ ةَتفػػاالتاالحعمػػىَ
 كالتعهداتَالسرتبظةَلالرشؾاتَكالعسؾالتَ...إلخ.َ

الدعاكىَالسشاطؿيةَكالستابيةَكالعذائر ة َالتيَغتتهاَتيػاراتَسياسػيةَأخظػأتَطر قهػا َ  .4
لػَسػػتشجاَفػػيَفمجػػأتَإلػػىَالتؾعيػػفَالدياسػػيَلسعانػػاةَالسػػؾاطشيؽ َمتؾاسػػةَأنهػػاَبػػت

خمخمػػةَقؾاعػػدَالدػػمظةَكإرباكهػػا َكسػػاَغػػتاااَإمعػػافَالدػػمظةَفػػيَفدػػادااَكافتقاراػػاَإلػػىَ
  َالسسثمةَلسرالاَالذعبَكمق.كالعدؿَمذركعَكطشي َيبدأَببشاءَدكلةَالشغاـَكالقانؾَف

تمػػػَاػػيَلعػػضَالحقػػائقَالتار خيػػةَكالحقػػائقَالرااشػػة َالستعمقػػةَلالهؾ ػػةَاليسشيػػةَالجامعػػة َ
يدػػساَلػػقََلدياسػػيةَكالكيانػػاتَالدياسػػيةَالستعػػددة َأتيػػ َعمػػىَذكراػػاَسػػر عًا َلقػػدرَمػػاكالؾحػػدةَا
ككلَمشهاَيسكؽَأفَيكؾفَمؾضؾعًاَقائسػًاَبتاتػق.َفػإذاَمػاَأردنػاَفػيَنهايػةَاػتبَالعجالػةَأفََالسجاؿ.

ندتخمصَنتائجَمساَتقدـ َكمساَعايذشاب َعمىَمػدىَأكثػرَمػؽَعقػديؽَمػؽَعسػرَالؾحػدةَالقائسػة َ
َات:ستخبلصاتَكمعاناةَكخيباتَأمل َفمعلَمؽَأاؼَاالمؽَإخفاق

أفَاليسؽ َأرضًاَكشعبًا َيسػؽَكاحػد.َأيَأفَالهؾ ػةَاليسشيػةَالجامعػةَاػيَاؾ ػةَكاحػدة.َ .1
يتعارضَمعَالحؿيقةَالتار خية َكايَأفَكيانػاتَسياسػيةَكثيػرةَقػدَنذػأتَعمػىََكاتاَال

مشهػاَيسشيتػق.ََيشكػرَأيَ األرضَاليسشية َتجاكرتَكتحالف َكتحاربػ َكتشافدػ  َدكفَأفَ
اكػػتاَكػػافَالػػيسؽَعبػػرَتار خػػقَالظؾ ػػل َكاكػػتاَسػػيبقىَفػػيَالحاضػػرَكالسدػػتقبل َأرضػػًاَ
كاحدةَكشعبًاَكاحدًاَكاؾ ةَيسشيةَ امعة َكؾاقعَمؾضؾعي َيرعبَتجػاكزب َكإفَتعػددتَ

َكياناتقَالدياسية َلحدبَالغركؼَكاألحؾاؿ.ََ
ةَكالدفاعية َكضسافَاألمػؽَياالقترادالقدرةََإفَالؾحدةَتعشيَالقؾةَكت ؾفلرَإمكانياتَبشاء .2

إلػػىَمدػػتؾىَالشديػػةَفػػيَالتعامػػلَمػػعَالقػػؾىَالفاعمػػةَعمػػىَالسدػػرحََاالرتفػػاعالقػػؾمي ََك
اإلقميسيَكالعالسي.َفيَحيؽَأفَالتجزئةَتعشيَالزعفَكالؾاؽَكالعجزَعؽَحسايةَالػتاتَ

لكيانػاتَالكبيػرةَكاإلحداسَالدائؼَلالدكنيةَكالشقص َفيَعػالؼَتهػيسؽَعميػقَالقػؾىَذاتَا
ةَككسائمهاَالساديةَكالسعشؾ ػةَياالقترادالسؾحدة َالظاغيةَلقدراتهاَالعدكر ةَكمظامعهاَ

فػػيَالجػػزءَيقػػؾدَإلػػىَضػػياعَالكػػلَكالجػػزءَمعػػًا ََاالنحرػػارالستفؾقػػة.َكمػػؽَالظبيعػػيَأفَ
َكالتسدػَلالكلَيرؾفَالكلَك حسيَالجزءَك عززَدكرب.

َاالستئثارادََكستبدإنهاَإذاَ مب َمعهاَالغمؼَكاالفيَالؾحدةَمؽَعشاصرَالقؾة َفَرغؼَماَ .3
كنهبَالساؿَالعاـَكعدـَالسدػاكاة َبػيؽَالسػؾاطشيؽَ سػيعهؼ َكغيػابَالسذػركعَالػؾطشي َ

كيرَفيَبػدائل َتحقػقَمرػمحةَالسػؾاطؽ َالساديػةَالتففإنهاَتفقدَبتلػَشرعيتها َكتؾ بَ
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ؼَُتحقػػػقَاػػػتبَكالسعشؾ ػػػة.َألفَالؾحػػػدةَاػػػيَمرػػػمحة َأيَمرػػػمحةَالسػػػؾاطؽ.َفػػػإذاَلػػػ
السرػػػمحة َتفقػػػدَمبػػػررَك ؾداػػػا.َكالبػػػديلَالسسكػػػؽ َفػػػيَعػػػلَالؾاقػػػعَاليسشػػػيَكالعربػػػيَ
كاإلقميسيَكالدكليَالرااؽ َاؾَإعادةَبشاءَدكلةَالؾحدة َبشاًءَسميسًا َيتجػاكزَكػلَعيػؾبَ
السرحمػػػةَالساضػػػيةَك دػػػتبدؿَنغػػػاـَالحكػػػؼَالرئاسػػػيَلالشغػػػاـَالبرلسػػػاني َكشػػػكلَالؾحػػػدةَ

الذػػراكةََتيَيتؾافػػقَعميػػقَاليسشيػػؾف َكالػػتيَمػػؽَأاػػؼَخرائرػػق:الحػػالي َلالذػػكلَالػػ
 َدكفَتفزػيلَأكَكتكافؤَالفرصَبيؽَأبشاءَاليسؽَ سػيعهؼالؾطشيةَكالسؾاطشةَالستداك ةَ

دَالسركػزَكانفػرادبَااسػتبدإنهاءََكَ نتخالاتاَلكتبادؿَالدمظةَسمسيًاَعبرَصشاديقَاَتسييز 
 َالرػبلحياتَفػيَكػلَمػاَاػؾَشػأفَمحمػيَمحميػةَكاممػةَة َلتحػلَمحمػقَإداَرلإدارةَالدكلة
َكالشهػػؾضَلكفػػاءةَكطسؾحاتػػقَقتحقيػػقَمرػػالحَكَؽتمبيػػةَاحتيا ػػاتَالسػػؾاطَقػػادرةَعمػػى

َ كاألمشيػػةكالتعميسيػػةَاالقترػػاديةَكاال تساعيػػةََلسهامهػػاَالتشسؾ ػػة َفػػيَكافػػةَالسجػػاالت
َََمجسلَحركةَالتظؾرَكالتقدـَفيَاليسؽَكمق.َكاإلسهاـَالفاعلَفي

إيجػػادَالبػػديلَالؾحػػدكيَالسشاسػػب َلدكلػػةَالؾحػػدةَالحاليػػة َلسؾاصػػفاتهاَإذاَعجزنػػاَعػػؽَ .4
السعركفػػة َالتػػيَلػػؼَتعػػدَمقبؾلػػة َفػػإفَالعيػػبَسػػيكؾفَفيشػػاَكلػػيسَفػػيَالؾحػػدة.َكإذاَبمػػ َ
األمػػرَاػػتاَالحػػد َكثبػػ َعجػػزَاليسشيػػيؽَعػػؽَالتؾافػػقَعمػػىَإعػػادةَبشػػاءَدكلػػتهؼَالؾاحػػدة َ

نخذػابَأفََىَأسػسَ ديػدة َفػإفَأخذػىَمػادكلةَالشغاـَكالقانؾفَكالعدؿَكالسدػاكاة َعمػ
يكؾفَالبديلَفؾضىَعارمة َتعرفَبشاَ سيعًا.َكفػيَاػتبَالحالػةََسػيكؾفَالخاسػرَاػؾَ

ق.َفػػػالقؾىَالتحقػػػالػػػيسؽَكمػػػق َكلػػػؽَيحغػػػىَأيَمذػػػركع َشػػػساليَأكَ شػػػؾبي َلفرصػػػةَ
السترارعةَعمىَالدمظةَفيَالذساؿ َسترعدَمؽَكتيرةَصراعاتها َإلػىَمدػتؾىَالعشػفَ

السؾاؾػػفَغيػػرَالسؾحػػدةَفػػيَالجشػػؾب َلدػػببَتعػػددَالتيػػاراتَكتعػػددَالخيػػارات َالسدػػما.ََك
يػػػؾحيََكاستحزػػػارَالػػػبعضَلسػػػاَمػػػرَلػػػقَالجشػػػؾبَفػػػيَتار خػػػقَالقر ػػػب َكػػػلَاػػػتاَال

  َإلىَأفَالجشؾبَسيبقىَلسشأىَعؽَدائرةَالعشف.َاالطسئشافل
بشاءَدكلةَإفَالسذار عَالسظركحةَفيَالجشؾب َسؾاًءَمشهاَالسذار عَالهادفةَإلىَإعادةَ .5

مػػؽَإقميسػػيؽََاتحاديػػةالؾحػػدة َبشػػاًءَ ديػػدًا َيكفػػلَإنهػػاءَـيسشػػةَالسركػػز َكفػػقَصػػي ةَ
حتػىَإنذػاءَدكلتػيؽَيسشيتػيؽَ)شػساليةَك شؾبيػة( ََمػؽَأقػاليؼ َأكَ)شساليَك شؾبي( َأك

َالَـ 1990قبػلَعػاـََ َأيَالعػؾدةَإلػىَمػامشفرمتيؽَعؽَلعزهسا َكساَيظالبَالػبعض
 َبػػػػؾعيهؼَكسػػػػمؾكهؼ َقَأصػػػػحابها َإذاَلػػػػؼَيرتػػػػهػػػػامشَمذػػػػركعأيََتحقػػػػقأفَيَيسكػػػػؽ

تؾحيػػػدَمػػػؾاقفهؼ َكفهسهػػػؼَلمتػػػار خَكالج راؼيػػػاَكالهؾ ػػػةَبكعبلقػػػاتهؼ َلعزػػػهؼَبػػػبعض ََك
الجامعػػة َكإذاَلػػؼَيتجػػاكزكاَكاقػػعَالتذػػرذـ َالػػتيَتعيذػػقَتيػػاراتهؼَكتجسعػػاتهؼَكأطػػراؼَ

الذسالييؽ َشػركائهؼََالسختمفة َكإذاَلؼَيعيدكاَالشغرَفيَمؾاقفهؼَمؽَإخؾانهؼَالسؾاطشيؽ
فيَالسعاناة َكإفَاختمف َالغػركؼَكالسقػاييس َليدػتقؾيَكػلَمػشهؼَلػاآلخرَعمػىَالقػؾىَ
السعاديةَلمحقَكالعدؿَكالتظؾر َالسعيقػةَلبشػاءَالحيػاةَالجديػدة.َفػإذاَلػؼَيرتقػؾاَإلػىَاػتاَ
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السدػػتؾى َفػػإفَدعػػاكااؼ َمػػؽَحيػػ َالشتيجػػة َلػػؽَتختمػػفَعػػؽَدعػػاكىَمػػؽَير ػػدكفَأفَ
مػػىَالؾحػػدةَلذػػكمهاَالػػرااؽ َك رػركاَعمػػىَالتسدػػػَلعيؾبهػػاَكمدػػاكئهاَكعػػدـَيحػافغؾاَع
سػػيعهؼ َكالجشػػؾبييؽَمػػشهؼَلذػػكلَيؽَ يلػػاليسشمػػؽَأضػػرار َلسػػاَألحقػػقَحكامهػػاََاالعتػػراؼ
 .خاص

كقػػديسًاَرأىَأحػػدَفبلسػػفةَاليؾنػػاف َأفَالحؿيقػػةَتقػػعَفػػيَمشترػػفَالسدػػافة َبػػيؽَنؿيزػػيؽَ
مؾقػػعَالحؿيقػةَككضػػعَيػػدبَعميهػػا ََاكتذػػاؼؾطشي َمػؽَمتظػرفيؽ.َفهػػلَسػػيتسكؽَمػؤتسرَالحػػؾارَالػػ

ديدَك هػتؼ َيؽ َحاضرًاَكمدتؿببًل َكالَسيشجاَاليسشيؾفَفيَرصَصفؾفهؼَكتحيلخيرَاليسؽَكاليسش
إلػىَبػرَاألمػاف َكفػقَالرػي ةَالتػيَيرتزػؾنهاَكتخػدـََلمخركجَببمداؼ َمساَاؾَؼيػق َكالؾصػؾؿَلػق
َإلىَسؾاءَالدبيل.َ سيعاًََيأختَلأيديشامرالحهؼَ سيعًا؟َأتسشىَذلػ َكأدعؾَهللاَأفَ

ََ

َ
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180َمدخلَإلىَبشاءَالدكلةَالسدنيةَالحديثة
 

 

َمقدمة:
بدأتَاألحداثَتأختَمدارًا َالَيبعدَكثيػرًاَعسػاَخذػيشابَكحػترناَمشػق َمشػتَفجػرَالؾحػدةَالسباركػة َ
التػػػيَتحؾلػػػ َفػػػيَنغػػػرَلعػػػضَالؾحػػػدك يؽ َإلػػػىَكحػػػدةَغيػػػرَمباركػػػة َلدػػػببَمسارسػػػاتَمػػػؽَغػػػدتَ

نغرناَإليهػاَمػؽَخػبلؿَسياسػاتهؼَكإدارتهػؼَأل هػزةَدكلػةَالؾحػدة َمؾضػعَشػػ.َفقػدََتهؼ َإذاَماكحدك 
أكصػػم َاػػتبَالدياسػػاتَكالسسارسػػاتَالسجاؼيػػةَلػػركحَالؾحػػدة َأكصػػم َقظاعػػًاَمػػؽَشػػعبشاَإلػػىَرؤ ػػةَ

ديركفَدكلػةَالؾحػدة.َممتبدة َلؼَتعدَتسيزَبيؽَالؾحدةَفيَحدَذاتهاَكبػيؽَسياسػاتَكمسارسػاتَمػؽَيػ
نظػػبلؽَمػػؽَالؾحػػدةَنفدػػها َنحػػؾَترػػحياَالدياسػػاتَكإنهػػاءَالسسارسػػاتَالسدػػيئةَلهػػا َاًلَمػػؽَااَلكبػػد

كاستبداؿَكلَمدؤكؿَعؽَاػتبَالدياسػاتَكالسسارسػاتَلسػؽَاػؾَخيػرَمشػق َحفاعػًاَعمػىَركحَالؾحػدةَ
نحػػؾَ دػػدَالؾحػػدةَذاتهػػا َككأنهػػاَاػػيَمرػػدرَاآلثػػاـََالدػػخ َيؾ ػػقكتعز ػػزًاَلؾ ؾداػػاَكاسػػتسراراا َبػػدأَ

ََبعَاألخظاء.َكفيَاتاَمؽَالقرؾرَكالجهلَماكمش َالدػمظةَلجػـر ؼيق.َككأنشاَندعىَإلػىَترػحياَ ػـر
أفػدح.َلهػػتاَفػػإنيَأتؾ ػػقَلحػػديثيَاشػػا َلالدر ػػةَاألكلػى َإلػػىَنذػػظاءَالحػػراؾَالدػػمسيَفػػيَالسحافغػػاتَ

عػامبًلَرأيشػاَؼيػقَمشػتَانظبلقتػقَعػاارةَسياسػيةَحزػار ةَراؾيػة ََكَكَاستبذػرناَلػقَخيػرًا َالجشؾبية َالتي
الحديثػػة َدكلػػةَالشغػػاـَكالقػػانؾفََالسدنيػػةفػػاعبًلَفػػيَتحر ػػػَالسيػػابَالراكػػدة َعمػػىَطر ػػقَبشػػاءَالدكلػػةَ

كالعدؿ َالخاليةَمؽَالفداد َالقائسةَعمػىَالسدػاكاةَكتكػافؤَالفػرص َبػيؽَأبشػاءَالػؾطؽَالؾاحػد َالدكلػةَ
َ.تيَنعيذقَكنتجرعَمرارتقالتيَإذاَماَُبشي َفدتتجاكزَكلَاألخظاءَككلَمغاارَالؾاقعَالسر ض َال

َمشظمقاتَالبشاء:
َإفَالحرصَعمىَكحدةَاليسؽَكمدتقبمقَكبشاءَدكلتقَالسدنيةَالحديثة َيقتزػيَالتدػميؼَلسػا

َيمي َكالعسلَلسؾ بق:
                                                 

13َتػػار خََ 2064َالعػػددَمػػؽَابتػػداءًََحمقػػات َثػػبلثَفػػيَالثػػؾري َصػػحيفةاػػتاَالسؾضػػؾعَفػػيََُنذػػرَأفَسػػبق180ََ
ثػؼَفػيَكتػابيَ(.َالؾحػدةَلبقػاءَالحؿيقػيَالزػسافَكالعدؿ َقانؾَفكالَالشغاـَدكلة)َعشؾافَتح َـ 2009َأغدظس

َكؾ هػػةَقدمتػػقَلعػػدَذلػػػ َكَـ.2012َ)الراػػافَالثالػػ ( َالرػػادرَعػػؽَمركػػزَعبػػاديَلمدراسػػاتَكالشذػػر َصػػشعاء َ
َتظػؾرَاقتزػاااَالتػيَالظؽيفػة َالتعػديبلتَلعػضَإدخػاؿَكَلعػدَتعػديلَعشؾانػقَالقػدامى َالسشاضميؽَلجشةَإلىَنغر 

َعػددَالثػؾري َصػحيفةَفػيَاػتب َلرػفتقَاألخيػرةَكُنذػر .َانتفاضةَالذػبابَكتػداعياتهاَأحداثََسيساالَاألحداث 
َاإللكتركنية.ََالسؾاقعَلعضَكفيَـ 15/3/2012َتار خَ 2179
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انظبلؽَالجسيعَمؽَقاعدةَأساسيةَمتفقَعميها َكايَكحػدةَالػؾطؽ َكاعتبػارَالػدعؾاتَ .1
سكؽَأفَيذكلَكعاًءَمبلئسًاَلتشسيةَحؿيؿية َي التذظير ةَخيارًاَضارًاَلالذعبَاليسشيَكال

مدػتقبلَلمػيسؽَإالَ يتجاكزَبهاَالؾطؽَأكضاعقَالرااشة َالستدسةَلالتخمفَالذامل َفػبل
بؾحدتق َكساَالَمدتقبلَلميسؽَإالَلإدارةَالؾحدةَإدارةَديسقراطيػةَرشػيدة َلعيػدةَعػؽَكػلَ

اَلعػػػضَمسثميهػػػاَالسسارسػػػات َالتػػػيَاتدػػػؼَبهػػػاَأداءَالدػػػمظةَحتػػػىَاآلف َكدرجَعميهػػػ
تَالؾطؽَلكاممقَإلىَأكضاعَال ندػتظيعَ كإلػىَمدػتقبلَالَ نحدػدَعميهػا كمتشفتيهاَك رَّ

َاآلفَأفَنتبيؽَمبلمحق.
إفَالؾحدةَيجبَأفَتسثلَمرمحةَلكلَأبشاءَاليسؽَدكفَاستثشاء َمؽَصػعدةَإلػىَعػدفَ .2

خمهػاَكمؽَتهامةَإلىَالسهػرة َفػإذاَلػؼَتسثػلَمرػمحةَلمجسيػع َفإنهػاَبػتلػَتحسػلَفػيَدا
كاػؾَمرػمحةَاإلندػافََكالذرطَالزػركريَلؾ ؾداػا َسبررَالحؿيقيالبتكرَفشائهاَكتفقدَ
 اليسشيَحيثساَكاف.

إفَإخؾانشػػاَفػػيَالسحافغػػاتَالجشؾبيػػةَاػػؼَصػػانعؾَالؾحػػدةَالحؿيقيػػؾف.َكمػػعَذلػػػَفقػػدََ .3
ألحقَالشغاـَبهؼَمؽَاألذى َفيَعلَدكلةَالؾحدة َلدببَسياسةَاإللحاؽَكعقميةَالفيدَ

دفػػعََتػػدميرَالقظػػاعَالعػػاـَكإقرػػاءَالعدػػكر يؽَكالسػػدنييؽَعػػؽَكعػػائفهؼ َمػػاكالشهػػبََك
يشتسػػؾفَإليهػا َككلػػدَفػيَنفؾسػػهؼََببعزػهؼَإلػػىَخشػادؽَليدػػ َخشػادقهؼَكإلػػىَمؾاقػعَال

نفؾرًاَتجاكزَنفؾراؼَمؽَالدمظةَكسياساتهاَكمسارساتها َإلىَنفػؾرَمػؽَالؾحػدةَذاتهػا.َ
لهػػؼ َأفَنعسػػلَمعهػػؼَيػػدًاَبيػػدَلتأسػػيسَمسػػاَيفػػرضَعميشػػا َإلعػػادةَاالعتبػػارَلمؾحػػدةََك

شراكةَحؿيؿية َتعسقَالؾحدةَكترؾنها َكأفَنبدأَالخظؾةَاألكلىَفػيَعسميػةَالتأسػيس َ
تحتػاجَإالَإلػػىَإصػػدارَقػراراتَفؾر ػػة َتتزػػسؽَإعػادةَالحقػػؾؽَإلػػىََلالسعالجػاتَالتػػيَال

َمػاَأصحابها َكإعادةَالسدنييؽَكالعدكر يؽَمشهؼَإلػىَكعػائفهؼ َمػعَتعؾ زػهؼَعػؽَكػل
ـَكحتػػػىَاآلف.َيتمػػػؾَذلػػػػَحػػػؾارَ ػػػاد1994َلحػػػقَبهػػػؼَمػػػؽَأضػػػرار َمشػػػتَحػػػربَعػػػاـَ

كمدؤكؿ َيهدؼَإلىَإعادةَبشاءَالثقةَكتأسيسَالذراكةَكالؾصؾؿَإلىَالرػي ةَالسثمػىَ
 .ََكلَاليسشييؽلدكلةَالؾحدة َالتيَيرضىَعشهاَ

بي َالذػعَىسَالفدػادَكمبعػ َالدػخ َكعػدـَالرضػإفَالجسعَبيؽَالدمظةَكالثركةَاػؾَأ .4
 استسر َأفَيفقدَالدمظةَشرعيتهاَك ؾ بَإسقاطها.َكمؽَشأنقَإذاَما

إفَتجؽيفَمشالعَالفداد َكتظهيرَأ هزةَالدكلةَمؽَرمؾزب َيذكلَشرطًاَضركر ًاَلبشػاءَ .5
الحديثػةَمجػردَشػعارََالسدنيػةَالدكلةَالسدنيةَالحديثة.َكبدكفَاتاَسػيبقىَشػعارَالدكلػة

 كخداعَالذعبَاليسشي.َلبلستهبلؾَالدياسيَكالتزميلَاإلعبلمي

 :أسسَالبشاء
َ َلعلَأاسها:األسسكلكيَيكؾفَالت ييرَحؿيؿيًاَكمجديا  َالَبدَأفَيرتكزَعمىَ سمةَمؽَ
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 األختَلالشغاـَالبرلساني:ََ .1
كاؾَالشغاـَالسعسؾؿَلقَفيَدكؿَعر قة َكبر ظانياَكألسانياَكتركياَكالهشد َكغيرااَ        

التػػيَيبتعػػدَفيهػػاَرئػػيسَالدكلػػةَعػػؽَالدػػمظةََمػػؽَالػػدكؿَالديسقراطيػػةَفػػيَالعػػالؼ 
التشفيتيػػػةَك رتفػػػعَإلػػػىَمدػػػتؾىَالرمػػػزَالػػػؾطشي َالجػػػامعَلسكؾنػػػاتَالدكلػػػةَكمهػػػا َ
لأحزابهاَكتياراتهاَالدياسيةَكتكؾ شاتهاَاال تساعيةَكاالقترادية َكالسجدػدَمعشؾ ػًاَ
لدمظاتهاَالثبلث َدكفَأفَيسمػَحقَالتدخلَفيَعسلَأيَمؽَاتبَالدمظات َمساَ
يبؿيػػقَدائسػػًاَلعيػػدًاَعشهػػاَكعػػؽَأخظائهػػاَكغيػػرَمدػػؤكؿَعػػؽَإخفاقاتهػػاَكمر عػػًاَ

 لمجسيع َيعمؾَفؾؽَالخرؾماتَكالشزاعاتَكالرراعاتَالدياسية.َ
ك سكػػؽَأفَنؾضػػاَمعشػػىَالشغػػاـَالبرلسػػاني َكبقػػدرَكبيػػرَمػػؽَالتبدػػي  َلأنػػقَنغػػاـََََََََ

د َيذػػكمهاَالحػػزب َيرتكػػزَعمػػىَك ػػؾدَحكؾمػػة َتتػػؾلىَالدػػمظةَالتشفيتيػػةَفػػيَالػػببل
الحاصػػلَعمػػىَأغمبيػػةَبرلسانيػػة َأكَيذػػكمهاَائػػتبلؼ َمكػػؾفَمػػؽَحػػزبيؽَأكَأكثػػر َ

َصػػمةَلسجسؾعهػػاَعمػػىَأغمبيػػةَمقاعػػدب مػػؽَاألحػػزابَالسسثمػػةَفػػيَالبرلسػػاف َالحا
كُ عتبػػرَرئيدػػها َأيَرئػػيسَالحكؾمػػة َرئيدػػًاَلمدػػمظةَالتشفيتيػػة.َفػػيَحػػيؽَيكػػؾفَ

األنغسػػةَالسمكيػػة َأكَرئػػيسَ سهؾر ػػة َفػػيَرأسَالدكلػػة َسػػؾاًءَكػػافَممكػػًا َفػػيَ
األنغسػػػػةَالجسهؾر ػػػػة َيكػػػػؾفَمجدػػػػدًاَلؾحػػػػدةَالدكلػػػػةَكرمػػػػزًاَلدػػػػمظاتهاَالػػػػثبلثَ

َََ)التذر عيةَكالتشفيتيةَكالقزائية( َدكفَأفَيسمػَحقَالتدخلَفيَعسمها.
كمعَأفَالبرلسافَاؾَمؽَمكؾناتَالشغاميؽ َالبرلسانيَكالرئاسي َأيَأنػقَمؾ ػؾدَََََََََ

:َلحػالتيؽ َفقػدَاصػظماَعمػىَالتسييػزَبيشهسػا َكفقػًاَلؾضػعَالدػمظةَالتشفيتيػةفيَا
أمػػاـَأيََكَ( الحكؾمػػةمػػؽَاػػؾَرأسَالدػػمظةَالتشفيتيػػةَ)رئػػيسَالدكلػػة َأـَرئػػيسَ

مػؽَالػتيَ)أماـَرئيسَالدكلػة َأـَأمػاـَالبرلسػاف( ََكَمدؤكلةَالحكؾمةَ هةَتكؾَف
َالحالػػةَاألكلػػىمقَعمػػىَ.َفػػأط)رئػػيسَالدكلػػة َأـَالبرلسػػاف(َالحكؾمػػةيعػػيؽَرئػػيسَ
كفػػيََ.البرلسػػانياسػػؼَالشغػػاـََةالثانيػػَالحالػػة َكأطمػػقَعمػػىَالرئاسػػياسػػؼَالشغػػاـَ

َالتعيػػيؽ َأيَ الشغػػاـَالبرلسػػانيَيقترػػرَدكرَرئػػيسَالدكلػػةَعمػػىَإصػػدارَمرسػػـؾ
اختيػػاربَمػػؽَقبػػلََتعيػػيؽَرئػػيسَالدػػمظةَالتشفيتيػػةَ)رئػػيسَالػػؾزراء( َبشػػاًءَعمػػى

َ.ََالبرلساف
 َفإفَالشغاـَالبرلسانيَيبدكَاآلفَاػؾَالقائؼَفيَلبلدناَنغامًاَرئاسياًَشغاـَكماَداـَالَََََََ

الرػػي ةَالسثمػػىَالبديمػػة.َفقػػدَتدػػببَالشغػػاـَالرئاسػػيَلسػػاَنحػػؽَؼيػػقَمػػؽَأكضػػاع َ
َرأسَالدمظةَالتشفيتيةَكمدؤكؿَعؽَكػلَاآلفَالتيَاؾكشؾبَصؾرةَرأسَالدكلة َ

رمػػزًاَََرأسَالدكلػػةَفَيكػػؾَفأَمػػؽَالخيػػرَلمػػيسؽَمسارسػػاتهاَكأخظائهػػا.َفػػيَحػػيؽَأف
اةَالدياسػيةَمػؽَترػظخبَلػقَالحيػَلمدكلةَاليسشيةَالؾاحدة َكمر عًاَأعمىَلكػلَمػا

يَضرر َلساَيترتبَعمػىَاػتاَمػؽَيمحقَبرمز تقَأَ َالكحركةَتفاعبلتَكتشاقزات



065 

 

شػػػػَأفَالشغػػػاـََالكيػػػافَاليسشػػػيَالؾاحػػػد.َكاللدياسػػػيةََكالحيػػػاةَاَترػػػيبَراضػػػَرأ
ةَعمػىَرمز ػةَرأسَالدكلػةَكصػفتقَالسر عيػةَكالشػأيَلػقَالبرلسانيَكفيػلَلالسحافغػ

ك حتا ػقَالػؾطؽ.َكإذاَكػافََتحتا ػقَالدكلػةَعؽَأخظاءَالدمظةَالتشفيتية َكاؾَما
ت ييرَالرئيسَشرطًاَلت ييرَالدياساتَكالسسارسات َفػإفَاػتاَيحػدثَفػيَاألنغسػةَ

 اطية.َفيَاألنغسةَالبرلسانيةَالديسقَرَالَيحدثالرئاسيةَاالستبدادية َكلكشقَ
مػػؽَاشػػاَيتزػػاَأفَالشغػػاـَالبرلسػػانيَاػػؾَالشغػػاـَاألفزػػلَفػػيَكاقعشػػاَاليسشػػي َلكػػلَ       

خرائصَاتاَالؾاقع َاال تساعيةَكالثقاؼيةَكالشفدية.َبلَاؾَالشغاـ َالتيَيذػكلَ
اآلفَفيَرأيشاَ زءًاَ ؾار ًاَمؽَالحلَالسظمؾبَلمسذػكبلتَالدياسػيةَالرااشػة َكسػاَ

كلمسػػػػؾاطؽ َكالسػػػػدخلَالسػػػػأمؾفَلمت ييػػػػرَالسظمػػػػؾبََيسثػػػػلَزكرؽَالشجػػػػاةَلمحػػػػاكؼ
َكلئلصبلحَالذاملَ.َ

َالفرلَالؾاضاَبيؽَسمظاتَالدكلةَالثبلث: .2
فبػػدكفَالفرػػلَالؾاضػػاَبػػيؽَالدػػمظةَالتذػػر عيةَكالدػػمظةَالتشفيتيػػةَكالدػػمظةَ        َ

 َيةالقزائية َكإنهاءَـيسشةَالدمظةَالتشفيتيةَعمىَالدػمظتيؽَالتذػر عيةَكالقزػائ
 الحدي َعؽَبشاءَدكلةَالشغاـَكالقانؾفَكالعدؿ.ََيسكؽَال

يعشيَعدـَاالنتبػابَإلػىََكالقؾؿَلالفرلَالؾاضاَبيؽَسمظاتَالدكلةَالثبلث َالَََََََََََ
متكاممةَفيَ ددَالدكلةَالؾاحد َتتعاكفَكتتكامػلَكتدػعى َكػلَمشهػاََكؾنهاَأ زاءًَ

كشػػػػةَفػػػيَإطػػػارَاختراصػػػاتهاَإلػػػػىَاػػػدؼَكاحػػػد َكاػػػؾَتػػػػؾفيرَأفزػػػلَحيػػػاةَمس
كأفزػػلَسػػبيلَإلػػىََ الػػؾطؽَهؼَكأمػػؽألمػػشَكَلحقػػؾقهؼَكأضػػسؽَحسايػػةَ لمسػػؾاطشيؽ

.َكلكػػؽَاػػتاَالقػػؾؿَيهػػدؼَفػػيَحؿيقتػػقَإلػػىَحسايػػةَإحػػداثَنهزػػةَتشسؾ ػػةَشػػاممة
الدػػػمظتيؽ َالتذػػػر عيةَكالقزػػػائية َمػػػؽَـيسشػػػةَالدػػػمظةَالتشفيتيػػػةَكتدػػػخيراساَ

تراصػػػػاتهساَألغراضػػػػهاَكتظؾ عهسػػػػاَلدياسػػػػاتهاَكمسارسػػػػاتها َكتػػػػدخمهاَفػػػػيَاخ
َكصبلحياتهسا.َفالدمظةَالتشفيتيةَتستمػَمؽَكسػائلَالتػدخلَكالزػ  َكاإلكػراب َمػا
الَتستمكقَالدمظتافَاألخر اف.َكلتاَك بَحسايتهساَمؽَطػيانها َلزػؾال َكقيػؾد َ

 كفمهػػاَالدسػػتؾر َكإخزػػاعهاَلمسدػػاءلةَكالسحاسػػبةَالبرلسانيػػة َكلعدالػػةَيحػػددااََك
هػػػا َفتبدػػػ َـيسشتهػػػاَكاسػػػتحؾاذااَعمػػػىَكػػػلَتشفمػػػ َمػػػؽَعقالَالقزػػػاء َحتػػػىَال

ؿَك ػؾدَالدػمظتيؽَ)التذػر عيةَ الربلحياتَالتشفيتيةَكالبرلسانيةَكالقزائية َكتحػؾ  
رَ كالقزػػائية(َإلػػىَمجػػردَك ػػؾدَشػػكميَكإلػػىَتػػالعَذليػػل َيدػػيرَفػػيَركابهػػاَكُ دػػخَّ

 لخدمتهاَك سشحهاَالذرعيةَك دؾ  غَأخظاءاا.َ
لػػةَالػػثبلثَكفػػقَاػػتبَالرؤ ػػةَضػػسافَلترشػػيدَعسمهػػاَفالفرػػلَبػػيؽَسػػمظاتَالدَكَََََََََََ
اَسػمهامهَاأفَتؤديػَالدمظتاف َالتشفيتيةَكالقزائية َتدتظيعأادافها.َكلكيََغكبمَؾ

َعمػػىَأكسػػلَك ػػق .َفذػػركطَالتؾعيػػفَاسػػلبشيته َالَبػػدَمػػؽَإعظػػاءَاالاتسػػاـَالػػبلـز
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َعمػػػىفيتيػػػةَكالقزػػائيةَالَبػػػدَأفَشكالتعيػػيؽَفػػػيَأ هػػػزةَالدػػػمظةَالت َمعػػػاييرَتقػػػـؾ
التأايلَالعمسيَالسشاسبَكالكفاءةَكالشزااة َلعيدًاَعػؽَالسعػاييرَالسعؾ ػة َالقائسػةَ

َعمىَالسحدؾبياتَكالقرالاتَكالذمميةَكاالنتساءَالدياسي.َ
رأسَالدكلػػة ََكتختػػارَأمػػاَالدػػمظةَالتذػػر عية َكاػػيَالتػػيَتذػػرعَكتراقػػبَكتحاسػػبََََََ

َالػتيَمػؽَئيسَالحكؾمػة رأسَالدمظةَالتشفيتية َكاؾََرَكَكاؾَرئيسَالجسهؾر ة 
تسشاَالثقةَلمحكؾمػةََكَكتدتبدلقَإذاَاقتزىَاألمرَذلػ َأفَتختاربَبيؽَصبلحياتها
.َاػػتبَالدػػمظة َبهػػتبَالرػػبلحياتَالسؾازنػػةَالعامػػةَلمدكلػػةَركتقػػَرَكتحجبهػػاَعشهػػا

 َككاضػحةَالَبدَأفَتخزعَالعزؾ ةَفيهاَلذركطَمحػددةَكاالختراصاتَالسهسة 
القػػدرةَعمػػىَاإلسػػهاـَفػػيَعسميػػةَالتذػػر ع َأيَزااػػة َ َإضػػافةَإلػػىَالشعمػػىَرأسػػها

...إلػخ َلاعتبػارََشرػؾصَالقانؾنيػةَكفهسهػاَكمشاقذػتهاالقدرةَعمىَالتعاملَمػعَال
.َكاتاَيذترطَبدااػةَالسؤاػلَايَ ؾارَكعيفةَالدمظةَالتذر عيةَأفَاتبَالعسمية

ألفَمجػػػردَالؾ ااػػػةَفػػػيَمشظقػػػةَمػػػؽَالسشػػػاطق َأكََ.العمسػػػيَكالسدػػػتؾىَالثقػػػافي
النتساءَلحزبَمؽَاألحػزاب َأكَاالرتبػاطَلذخرػيةَنافػتبَمػؽَشخرػياتَالدػمظةَا

يسكػػػؽَأفََالتشفيتيػػػةَأكَمػػػؽَالذخرػػػياتَذاتَالؾ ااػػػاتَالقبميػػػةَكالسشاطؿيػػػة َال
َفيَاتبَالدمظة.َََصبلحيةَالعزؾ ةَالفاعمةَاسشاَصاحبهت

َإشراؾَالذعبَفيَإدارةَشأنقَالعاـ: .3
مركز ػػػة َأكَحكػػػؼَ َيسكػػػؽَأفَندػػػسيهاَإدارةَالكذلػػػػَمػػػؽَخػػػبلؿَإدارةَمحميػػػة َََ       

المركػزي َإذَيتبلشػىَالفػرؽَبػيؽَاػتبَالتدػسيات َإذاَاتفقشػاَعمػىََمحمي َأكَحكؼ
غيػػرََ مشتخبػة.َفػاألمرَالجػؾاريَاشػاَاػؾَأفَتقػاـَإدارةَمحميػة181َمزػسؾفَكاحػد

كاممػػػػةََ رئدػػػًاَلهػػػػاَ)محػػػاف (تختػػػارَمػػػػؽَبػػػيؽَأعزػػػػائهاََ معيشػػػةَمػػػؽَالسركػػػػز
تتػػؾفرَالزػػساناتَالدسػػتؾر ة ََعمػػىَأفَ.اػػؾَشػػأفَمحمػػيَمػػاَفػػيَكػػلَالرػػبلحيات

لكفَيدَالدمظةَالسركز ةَعؽَالتدخلَفيَشؤكفَالدمظةَالسحمية َإالَفػيَحػاالتَ
الكػػؾارثَكمػػاَفػػيَحكسهػػا.َأمػػاَالذػػأفَاليسشػػيَالعػػاـ َكالدياسػػةَالخار يػػةَكالػػدفاعَ

كالثقاؼيػة َكالثركةَالؾطشيػةَكالتخظػي َاالقترػاديَالعػاـَكرسػؼَالدياسػةَالتعميسيػةَ
كغيراػػاَمسػػاَيتعمػػقَلػػالؾطؽَاليسشػػيَككػػل َكالَيقترػػرَعمػػىَمشظقػػةَدكفَأخػػرى َ
فيػػدارَمػػؽَقبػػلَالدػػمظةَالسركز ػػة َالسشتخبػػةَديسقراطيػػًا َالسجدػػدةَلؾحػػدةَالػػؾطؽَ

 كمرالحقَالعميا.
                                                 

أنغرَمقالشاَ)االحتساالتَكالبدائل( َالػتيَُنذػرَفػيَخسػسَحمقػات َلرػحيفةَصػؾتَالجسػااير َابتػداًءَمػؽَتػار خ181ََ
 ـ(.1994ُنذرَفيَكتي  بَ)االحتساالتَكالبدائل َصشعاء َـ َثؼ29/11/1993َ
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كقدَيقاؿَإفَالري ةَالفيدراليةَايَالري ةَالسثمػىَلمػيسؽَالسؾحػد َكأنهػاَليدػ َ       ََ
ارااَعؽَالرػي ةَالسقترحػةَاشػاَلػئلدارةَالسحميػةَكاممػةَالرػبلحيات.َلعيدةَفيَ َؾ

لحغػةََغػاـَاألندػبَلمػيسؽ اػيَالشكانػ َنذػَفيَأفَالري ةَالفيدراليةََكنحؽَال
َ َأيَلحغػػةَتؾحيػػدَكيػػانيؽَسياسػػييؽَقػػائسيؽ.َكلعمشػػاَلػػؾالؾحػػدةَاليسشيػػةَتحقيػػق

لعسػػىَالدياسػػي َعسػػدناَإلػػىَذلػػػَلتجشبشػػاَالكثيػػرَمػػؽَالعثػػراتَكالكػػؾارث.َكلكػػؽَا
كانعػػداـَالرؤ ػػةَالبعيػػدة َكاالسػػت راؽَفػػيَمعظيػػاتَالمحغػػةَكتفاصػػيمهاَالرػػ يرة َ

تخمؾَمؽَالحدالاتَالذخرية َدفع َبشاَعمىَعجلَإلػىَكلػؾجََكعؾاملَأخرى َال
اآلفَلػػالعؾدةَإلػػىََالؾحػػدةَاالندما يػػة َدكفَتػػركَأكَتبرػػر.َفهػػلَيدػػساَالؾاقػػع

لحػػؾارَالػػؾطشيَالعػػاـ َليختػػارَالرػػي ةَ؟َإنػػقَسػػؤاؿَمظػػركحَعمػػىَانقظػػةَالبدايػػة
السشاسبة َعبرَتؾافقَكطشي:َفإماَاإلدارةَالسحميةَكاممةَالربلحيات َعمػىَالشحػؾَ
َالفيدراليػةَكتحقػقَأاػؼَميزاتهػا َدكفَأفَ التيَأكضحشاب.َكاػيَصػي ةَتبمػ َتخػـؾ

المػػتيؽَكانػػاَقػػائسيؽَإلػػىََ السبشيػػةَعمػػىَالكيػػانيؽَالدياسػػييؽأكَالفدراليػػة ََ.تمجهػػا
َ َقر بَ)َالجسهؾر ةَالعربيػةَاليسشيػةَك سهؾر ػةَالػيسؽَالديسقراطيػةَالذػعبية(كق

َالحػػػؾارَكَالدراسػػػةَالستأنيػػػةَ َكتبػػػيؽَمػػػؽَخػػػبلؿعمػػػىَذلػػػػَاليسشيػػػؾَفإذاَتؾافػػػقَ
َلتحؿيقها َدكفَالدخؾؿَفيَدكرةَ ديدةَالسدؤكؿ  َأفَالؾاقعَاليسشيَالرااؽَمؾات 

ََ.َكالرراعاتمؽَاألزماتَ
َظة:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالتبادؿَالدمسيَلمدمَ .4
فالتبػػادؿَالدػػمسيَلمدػػمظة َفعػػبًلَالَقػػؾاًلَكحدػػب َاػػؾَ ػػؾارَالديسقراطيػػة َكبدكنػػقَ    ََ

ي دكَالحدي َعؽَالديسقراطيةَضربًاَمؽَالعب َكاست فااًلَلمعقؾؿ َكبدكنقَأيزػا َالَ
الت ييػرَسػؾىَسػبيلَالعشػف َكالعشػفَسػبيلَخظػر َيؾلػدَالكػؾارثَيبقىَسػبيلَإلػىَ

ك شذػػرَالػػدمارَحيػػ َمػػاَحػػل َكقػػدَعرفشػػابَكتجرعشػػاَغررػػقَمػػرارًا َفػػيَتار خشػػاَ
 َََالسعاصر َكلؼَنجؽَمؽَكرائقَشيئًاَمساَحمسشاَلق.َ

َالفرلَبيؽَالدمظةَكالثركة:َ .5
َلسرػػمحةَأفػػرادَأكَلكػػيَيدػػخرَالسػػاؿَالعػػاـَلسرػػمحةَالذػػعبَاليسشػػيَكمػػق َال    َََََََ

لتسر ػرَتكتيكػاتَكسياسػاتَخاطئػة َالَبػدَمػؽَالفرػلَبػيؽََ ساعاتَمحػدكدة َأك
الدمظةَكالثػركة َكسػاَاػؾَالحػاؿَفػيَكػلَالػدكؿَالديسقراطيػةَالحديثػة َلاعتبػارَأفَ

كغيػػربَمػػؽََالجسػػعَبيشهسػػاَاػػؾَأسَالفدػػادَكمشبػػعَاألزمػػات َالتػػيَعاشػػهاَالػػيسؽ
كالثػػركةَفػػيَيػػدَحػػاكؼَفػػردَأكَفػػيَأيػػديَفئػػةََالبمػػداف َالتػػيَتجتسػػعَفيهػػاَالدػػمظة

 .َحاكسة
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َمػة َأفَحكامشاَيركفَفيَالجسعَبيؽَالدػمظةَكالثػركةَالعاإنشاَنعرؼَحقَالسعرفة        
أرضػػيةَيهػيءََ.َكلكػؽَاػتاَفػيَالؾاقػعمقاليػدَالحكػؼضػسانًاَإلحكػاـَؾبزػتهؼَعمػىَ

َ يرػػػلَإلػػػىَمدػػػتؾىَتحػػػديَالدػػػمظةَقػػػدَ َالػػػتيالذػػػعبيَلشسػػػؾَالدػػػخ َخرػػػبة
االسػػتعدادَلبلصػػظداـَبهػػاَكالعسػػلَعمػػىَإسػػقاطها.َكسػػاَنعػػرؼَحػػقَالسعرفػػة َأفََك

استحؾاذَالدمظةَعمىَالثػركة َيذػكلَكاحػدًاَمػؽَأاػؼَأاػداؼَالحكػؼَغيػرَالرشػيد َ
كساَيذكلَممسحًاَلارزًاَمؽَمبلمػاَدكتاتؾر ػاتَالعػالؼَالثالػ .َفالدػمظة َفػيَنغػرَ

ركة َكالثػركةَاػيَاألداةَمؽَيسدػػَبهػا َاػيَالدػبيلَالسزػسؾفَلمؾصػؾؿَإلػىَالثػ
األكثرَفاعميةَلمسحافغةَعمىَالدمظة َكبهػتاَتش مػقَالػدائرة َالتػيَالَمخػرجَمشهػاَ
إالَبؾضػػعَمبػػدأَالفرػػلَبػػيؽَالدػػمظةَكالثػػركةَمؾضػػعََالتشفيػػت.َفبػػدكفَذلػػػَي ػػدكَ
اإلصبلحَالدياسيَمهسػةَصػعبة َكسػاَأفَكػلَالخظػ َالهادفػةَإلػىَالقزػاءَعمػىَ

ؽَيكتػػبَلهػػاَالشجػػاح َألفَمشبػػعَالفدػػادَاػػؾَاػػتاَالػػدمجَلػػَالسػػاليَكاإلدارَيَالفدػػاد
 ََبيؽَالدمظةَكالثركة.

َمشعَتدخلَالجساعاتَاألكليةَ)األسرة َالعذيرة َالسشظقة(َكالقؾَىَ .6
َالعدكر ةَكاألمشيةَفيَشؤكفَالدمظة:

كػافَعميػقََالتدخل َعمػىَمػاَايسكؽَبشاءَدكلةَمدنيةَحديثة َإذاَاستسرَاتَإذَالََََََ   
دابق.َفقػدَشػجعَذلػػَالعهػدَتػدخلَالجساعػاتَاألكليػة َككػرسَتػدخلَفيَالعهدَال

القػػؾىَالعدػػكر ةَكاألمشيػػة َذاتَالسهػػاـَالسحػػددةَكالسعركفػػةَفػػيَالػػدكؿَالحديثػػة َ
كرسَتدخمهاَاليؾميَفيَسيرَعسلَسمظاتَالدكلةَالثبلث َكفػيَرسػؼَسياسػاتها.َ

َأبػرزَمػؽَتاىَكاملَالدمظةَلظالعهػا.َككػافَاػبلَلقدَطبع َاتبَالجساعاتَكالقَؾ
 ََ.السعيقةَلبشاءَالدكلةَالعؾامل

َنقلَالعاصسةَمؽَصشعاء َكفقَخظةَمدركسةَكتشفيتَمتدرج:َ .7
تفرضقَاعتباراتَسياسيةَك  راؼية َعداَعػؽَاالعتبػارَالستعمػقَلالسيػاب ََكاتاَما َََََََ

كمػػاَيتؾقعػػقَالخبػػراءَمػػؽَنزػػؾبَمخػػزكفَصػػشعاءَمػػؽَالسيػػابَالجؾؼيػػةَكصػػعؾبةَ
افَفخػػر.َإنهػػاَاعتبػػاراتَتدػػتحقَمشػػاَأفَنفكػػرَفيهػػاَلجديػػةَت ػػتيتهاَمػػؽَأيَمكػػ

كمؾضؾعيةَكتجرد.َكقدَتكػؾفَإحػدىَالسػدفَالدػاحمية َكػالسكبلَكعػدفَكالحديػدة َ
أندبَمؽَأيَمديشةَمؽَمدفَالهزبةَالؾسػظى.َكلعػلَالسيػزات َالتػيَتتستػعَبهػاَ
مديشػػةَعػػدف َتزػػعهاَفػػيَمقدمػػةَالسػػدفَالسرشػػحة َلشقػػلَعاصػػسةَدكلػػةَالؾحػػدةَ

 ا.َكتعززَاتاَاالختيارَ سمةَمؽَالعؾاملَكالسدؾغاتَالعقمية َمشها:َإليه
 َََََََمؾقػػعَعػػدفَالج رافػػيَالستسيػػز َالػػتيَيجعمهػػاَبؾالػػةَالػػيسؽَك دػػرَالتؾاصػػل

العالؼَكمق َتظلَعمىَخميجَعدفَكعمىَالبحرَالعربػيَكتؿػفَعشػدَبؾالػةََمع
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لػىَالسؾقػع َكضػعشاَفػيَاالعتبػار َإضػافةَإَ.َفػإذاَمػاالجشؾبيةَالبحرَاألحسر
امتبلؾَعدفَلسيشاءَدكليَمعركؼ َكػافَيؾمػًاَأاػؼَميشػاءَفػيَالعػالؼَالسستػدَ
شػرؽَقشػاةَالدػؾ س َفإنشػاَسػشدرؾَمػاَيعشيػقَاختياراػاَعاصػسةَلمػيسؽ َمػػؽَ

 شبيػػة.َكإذاَرأىَالػػبعضَفػػيَكػػؾفَكتذػػجيعَلبلسػػتثساراتَاألَتحفيػػزعؾامػػلَ
 َفإنػقَيسكػؽَتعارضَمػعَاختياراػاَعاصػسةَلمدكلػةيمديشةَعدفَمشظقةَحرة َ

َلدهؾلةَعزؿَالسشظقةَالحرةَعؽَالسديشةَالعاصسة.َ
 َقابميتهػػاَلمتؾسػػعَمدػػتؿببًل َفػػيَأرضَسػػهميةَتبمػػ َأبػػيؽَكلحػػجَكبيػػرَأحسػػد

 َكمػػاَيميهػػا.َفعؾاصػػؼَالػػدكؿ َخاصػػةَفػػيَالعػػالؼَالثالػػ  َالدػػاحلَكعسػػراف
تدػػتقظبَالدػػكافَمػػؽَمختمػػفَالسشػػاطق.َكذلػػػَلدػػببَتركػػزَإداراتَالدكلػػةَ

كتؾفرَالخدماتَكفػرصَالعسػلَفيهػا َمسػاَيجعمهػاَتذػهدَنزكحػًاَكمؤسداتهاَ
القػاارةَنذاادبَفيََمدتسرًاَإليهاَمؽَاألر اؼَكمؽَالسدفَالر يرة.َكاتاَما

دمذقَكب ػدادَكغيراػاَمػؽَالعؾاصػؼَالعربيػة.َكليدػ َصػشعاءَاسػتثشاًءَمػؽََك
اػػتبَالقاعػػدة َفخػػبلؿَعقػػديؽَمػػؽَالػػزمؽَتزػػاعف َصػػشعاء َسػػكانًاَكبشيانػػًا َ

أضعاؼ َحتىَأصبح َالسشاطقَالسحيظةَبها َمثلَحدةَكحز زَكأ زاءََعدة
مؽَبشيَحذيشَكأرحبَكبشيَالحارثَكاسدافَكسشحافَ...إلخ َ زءًاَمشها.َ
كفيَالؾق َنفدقَغارتَميااهاَاالحتياطية َحتىَأصبح َعمىَحافةَكارثػةَ
لػػؼَيحدػػبَلهػػاَأحػػدَحدػػالًا.َلسعشػػىَفخػػر َإفَمخػػزكفَحػػؾضَصػػشعاءَمػػؽَ

ؼية َيجعلَالتفكيرَفيَنقلَمؤسداتَالدكلةَالسركز ةَإلػىَمديشػةَالسيابَالجَؾ
َكغيرَاختياري َبػلَالَبػدَأفَنقػدـَعميػقَمػرغسيؽ َطػاؿَالػزمؽَأَأخرى َأمر

قرػػر.َكاػػلَاشػػاؾَمديشػػةَيسشيػػةَأندػػبَمػػؽَمديشػػةَعػػدفَالحزػػار ة َلتكػػؾفَ
عاصسةَلميسؽ َلساَتتسيػزَلػقَمػؽَإمكانيػاتَغيػرَمحػدكدةَلمتؾسػع َكبتػؾفرَ

 ََ.لجؾؼيةَفيها َكبدهؾلةَتزك دااَلسحظاتَلتحميةَميابَالبحر؟السيابَا
 َعاصسةَاليسؽَالَبدَأفَتكؾفَمركزَاإلشعاعَالحزاري َعمػىَمحيظهػا َكإال

فإفَدكرااَسيبقىَناقرًا َكقدَترػباَمتػأثرةَلسحػي َأقػلَتظػؾرًاَمشهػا.َكفػيَ
ؼيقَمؽَعؾائقَأماـَتشسيةَكتظؾرَاليسؽَكمق.َفهػلَاشػاؾَمديشػةَفػيََاتاَما

الػػيسؽَاضػػظمع َلالػػدكرَالتشػػؾ ري َكبم ػػ  َكقاعػػدةَلمتسػػدفَكالتحزػػر َفػػيَ
تػػار خَالػػيسؽَالسعاصػػر َمػػاَبم تػػقَمديشػػةَعػػدف؟َفعػػدفَاػػيَبػػؤرةَالتشػػؾ رَ
كالتحػػػدي َفػػػيَالػػػيسؽ َتسيػػػزتَعػػػؽَكػػػلَمػػػدفَالػػػيسؽَكأر افػػػقَلسؤسدػػػاتهاَ
الحديثػػة َمػػؽَإدارةَكتجػػارةَكمػػدارسَكصػػحافةَكأحػػزابَكمشغسػػاتَا تساعيػػةَ

ليػػةَكقزػػػاءَمدػػتقلَكخػػدماتَكطػػػرؽَإسػػفمتيةَكأنغسػػةَمػػػركرَكحركػػةَعسا
حديثةَككهرباءَكإمداداتَميابَنؿيػة َككػلَمغػاارَالحيػاةَالحديثػة َالتػيَلػؼَ
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يكػػؽَلهػػاَك ػػؾدَفػػيَمشػػاطقَالػػيسؽَاألخػػرى َلسػػاَفيهػػاَالسشػػاطق َالتػػيَكانػػ َ
 َبػلَلػؼَيكػؽَلهػاَك ػؾدَفػيَالجز ػرةَتعرؼَلسحسياتَعدفَالذػرؾيةَكال ربيػة

.َفسغػػاارَالحيػػاةَالحديثػػة َكانػػ َتشتهػػيَعشػػدَحػػا زَاألسػػبلؾَاالعربيػػةَكمهػػ
الذائكة َالفاصلَبيؽَالذيخَعثساف َفيَمدػتعسرةَعػدف َكقر ػةَدارَسػعد َ
التالعػػةَحيشػػتاؾَلدػػمظشةَلحػػج.َاػػتاَالؾاقػػع َالػػتيَتسيػػزتَلػػقَعػػدف َشػػكلَ
َسمؾؾَأبشاءَعدفَكسرعةَتتمراؼَمػؽَاإلدارةَ تراكسًاَحزار ًا َيفدرَلشاَاليـؾ

دةَكإفرازاتها َكقابميتهؼَفيَالؾق َنفدقَلمحياةَالسدنيػة َالتػيَيدػؾدااَالفاس
الشغاـَكالقانؾفَكالعدؿَكالسداكاة.َاػتاَالؾاقػعَالستسيػزَلسديشػةَعػدف َكعمػىَ
امتدادَأكثرَمؽَقرفَكنرفَمؽَالزمؽ َستدتحزربَعدف َإذاَمػاَأصػبح َ

ؾحػػدة َعاصػػسةَلمػػيسؽَالسؾحػػد َؼيذػػكلَعػػامبًلَأساسػػيًاَفػػيَترسػػيخَدعػػائؼَال
كعػػامبًلَأساسػػيًاَمػػؽَعؾامػػلَالت ييػػرَالسشذػػؾد َكقاعػػدةَمتيشػػة َلبشػػاءَالدكلػػةَ

 السدنيةَالحديثة.
 َإفَنقلَعاصسةَاليسؽَإلىَمديشةَعدفَسػيعيدَلعػدفَدكراػاَالؾحػدكي َالػتي

َعمػػىَصػػهرَاليسشيػػيؽَ تفػػردتَلػػقَفػػيَالتػػار خَالسعاصػػر.َفهػػيَاألقػػدرَاليػػـؾ
قبػػػل.َكلشػػتعمؼَمػػػؽَالعقػػػلََ سػػيعهؼَفػػػيَبؾتقػػةَالؾحػػػدة َكسػػاَصػػػهرتهؼَمػػؽ

األلسػػاني َالػػتيَنقػػلَالعاصػػسةَمػػؽَمديشػػةَبػػؾفَإلػػىَمديشػػةَبػػرليؽ َبهػػدكءَ
تػػىَكسبلسػة َكفػػقَتخظػػي َمحكػػؼَكتشفيػػتَمتػػدرج َاسػػت رؽَعػػدةَسػػشؾات َح

فػيَفجػرَالؾحػدةَاليسشيػة َكبأر حيػةََرئيدػشاَاكتسم َعسميةَالشقل.َلقدَأعمػؽ
كفَكحدتهؼَالدمسية َعمػىَمذهؾدة َاستعدادناَألفَنعمؼَاأللسافَكيفَيشجَز

غػرارَإنجازنػاَنحػؽ َكلػؼَي زػبؾاَحيشهػاَمػؽَادعائشػاَاػتا َكإفَكػانؾاَلحدػػؽَ
َأفَنػتعمؼَمػشهؼ َ حغهؼَقدَنأكاَلأنفدهؼَعؽَالتعمؼَمشػا.َكلػيسَمعيبػًاَاليػـؾ
َكيػػفَنختػػارَعاصػػستشاَككيػػفَنػػديرَدكلتشػػاَككيػػفَنحػػاف َعمػػىَكحػػدتشا َمػػا

 دمشاَقدَأخفقشاَفيَتعميؼَأنفدشا.ََََ

 اتسة:خ
تفرػيميةَكثيػرة ََقزػايا سكػؽَأفَتزػاؼَإليهػاََكَ بشػاءَالدكلػةَأسػسمشظمقػاتََكَاتبَلعػض

كتػػدك رَالؾعيفػػةََالقػؾاتَالسدػػمحةَكاأل هػػزةَاألمشيػػةاألمػػؽَكاالسػػتقرارَكإعػػادةَـيكمػػةََقزػػاياَمثػل
كإصبلحَاالقترادَكالتعميؼَكاإلعبلـََالعامةَكتحديؽَالخدماتَالعامة َالَسيساَالخدماتَالرحية 

كتكػػػر سَمبػػػدأَتكػػػافؤَالفػػػرصَكالسؾاطشػػػةَالستدػػػاك ة َلػػػإ راءاتَعسميػػػةَممسؾسػػػة َكتفعيػػػلَدكرَ
إلػىَغيػرََليعػززَدكراػاَالرقػابي َالجهازَالسركزيَلمرقالةَكالسحاسبةَكربظػقَلالدػمظةَالتذػر عية 

 َشاملَالقزايا َالتيَنرىَأنهاَترماَمجتسعةَمدخبًلَلمحؾار َحؾؿَكضعَبرنامجَكطشيؽَػَمذل
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يَصػػياغتقَالقػػؾىَالدياسػػيةَكاال تساعيػػةَكاالقترػػاديةَالفاعمػػة.َبرنػػامجَيعػػالجَ ػػؾارَتذػػارؾَفػػ
َحؾلهػػا َك هيػػعَاليسشيػػيؽَ سػػيعهؼََمغااراػػاَكإفرازاتهػػا َيقتحسهػػاَكالَاألزمػػاتَال يكتفػػيَلػػالحـؾ

لمتحدثَبم ةَكاحدة َذاتَمعشىَكاحد َكاؾَالتسدػَلالؾحدةَكالشزػاؿَفػيَإطاراػا َمػؽَأ ػلَبشػاءَ
َةكالذػػراكةَالؾطشيػػَكالتشسيػػةَكالخػػدماتَيػػةَالحديثػػة َدكلػػةَالشغػػاـَكالقػػانؾفَكالعػػدؿالدكلػػةَالسدن

َ.كالتبادؿَالدمسيَلمدمظة َعبرَصشاديقَاالنتخالاتَكالسؾاطشةَالستداك ة
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َلدؼَهللاَالرحسؽَالرحيؼ
َ

182َرسالةَمفتؾحةَإلىَاألخَرئيسَالجسهؾر ةَكلجشةَصياغةَالدستؾر
َ

َالسحتـرََ  َََََََ   ََََرئيسَالجسهؾر ة َفخامةَاألخَعبدَربقَمشرؾرَاادي 
َالسحتـرَََََََََََََاألخَاألستاذَاسساعيلَالؾز ر َرئيسَلجشةَصياغةَالدستؾر 

َالسحترمؾَفَََََََََََََََََََََََََََََََََََاألخؾةَأعزاءَلجشةَصياغةَالدستؾر 
َتحيةَطيبة َكبعد:

خر اتق َكماَأسفرتَعشػقَلعػضَالخظػؾاتَتالعشاَكقائعَمؤتسرَالحؾارَالؾطشي َككقفشاَعمىَم
التشفيتيةَحتىَاآلف َالَسيساَتقديؼَاليسؽَإلىَستةَأقاليؼ َثؼَتذكيلَلجشةَصػياغةَالدسػتؾر َكمػاَ
رافقَكػلَذلػػَمػؽَترػر حاتَكبيانػاتَكك هػاتَنغػرَمختمفػة.َكانظبلقػًاَمػؽَالقاسػؼَالسذػترؾَبيششػاَ

عػػؽَمذػػاعرَالقمػػق َتجػػابَمػػاَيػػدكرَفػػيََ سيعػػًا َكاػػؾَالسدػػؤكليةَالؾطشيػػة َاسػػسحؾاَلشػػاَأفَنعبػػر
الؾاقع َكماَُيرسؼَلمسدتقبل َكأفَنذارؾ َكلػؾَعمػىَسػبيلَالتشبيػق َفػيَتؾضػياَلعػضَأسػبابَاػتاَ

َالقمق:

يتدػػؼَالؾضػػعَالػػرااؽَلالفؾضػػىَكتذػػؾشَالرؤ ػػة َلسغااراسػػاَالسختمفػػة:َضػػعفَايبػػةَََ .1
االسػػػتثسار ةَفػػػيَالدكلػػػةَ_َاالنفػػػبلتَاألمشػػػيَ_َتػػػرديَاألكضػػػاعَالساليػػػةَكاالقترػػػاديةََك

الَسػيساََكالببلد َمترافقةَمعَترديَالحالةَالسعيذػيةَلمسػؾاطشيؽَكتزايػدَمعػدالتَالبظالػة َ
فػػيَأكسػػاطَالذػػبابَكخر جػػيَمؤسدػػاتَالتعمػػيؼَالعػػاليَ_َانحػػدارَالسدػػتؾىَالتعميسػػيَ
كتػػػداؾرَأكضػػػاعَالسؤسدػػػاتَالتعميسيػػػةَ_َتراخػػػيَالػػػركال َاال تساعيػػػةَبػػػيؽَمكؾنػػػاتَ

احػػد َلفعػػلَالحالػػةَالدياسػػيةَكاالقترػػاديةَكاألمشيػػةَالقائسػػة َكبفعػػلَالسجتسػػعَاليسشػػيَالَؾ
ترا ػػعَالثقافػػةَالؾطشيػػةَالجامعػػةَكبػػدءَارتدػػاـَمعػػالؼَخارطػػةَ ديػػدةَلمػػيسؽَفػػيَكعػػيَ
الشػػاس َذاتَطػػالعَمشػػاطقيَكطػػائفيَكعذػػائريَ_َتعػػاعؼَعػػاارةَالفدػػادَالسػػاليَكاإلداريَ

مػؽَأاػؼَمحركػاتَانتفاضػةَالذػبابََفيَأ هزةَالدكلة َرغؼَأفَاتبَالغاارةَكان َكاحدة
َالذعبية َالتيَألق َعمىَعؾاتقكؼَعبءَالسهاـ َالتيَتزظمعؾفَبهاَاآلف...إلخ.

                                                 
مػػارسَكفػػي30ََـ َكفػػيَمؾقػػعَالبرػػرةَبتػػار خ2014َمػػارس29ََُنذػػرتَفػػيَمؾقػػعَاالشػػتراكيَنػػ َبتػػار خ182ََََ

 مارس.َثؼَتؾالىَنذرااَفيَمؾاقعَإلكتركنيةَعديدة.30ََبتار خ774ََصحيفةَالذارع َعددَ
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إفَالخركجَمؽَالحالةَالرااشػة َيتظمػبَكضػؾحًاَفػيَالرؤ ػةَكتعز ػزًاَلػدكرَالدكلػةَكفػرضََََََ
لتػػيَلػػؼَايبتهػػاَكاالعتسػػادَفػػيَإدارةَالذػػؤكفَالعامػػةَعمػػىَالكفػػاءاتَالؾطشيػػةَالشز هػػة َا

يمؾثهػػػاَالفدػػػاد َكالَتذػػػؾبَفكراػػػاَكسػػػمؾكهاَكخياراتهػػػاَشػػػؾائبَالسشاطؿيػػػةَكالعذػػػائر ةَ
كالظائؽيػػة َكالَتػػرتب َبػػؾالءاتَخار يػػة َكالَت م  ػػبَمرػػالحهاَالخاصػػةَعمػػىَالسرػػالاَ

 العامةَلمذعبَكالؾطؽ.ََ
حػد َلتجاكزَسمبياتَالشهج َالتيَانتهجتقَالدمظةَالدالقة َفيَإدارةَشؤكفَاليسؽَالسَؾََ .2

ُطرحػػ  َمشػػتَفجػػرَالؾحػػدةَاليسشيػػة َك هػػاتَنغػػرَمتعػػددة َحػػؾؿَالرػػي ةَالسثمػػىَإلدارةَ
دكلةَالؾحدة َفيَسياؽَالتفكيرَالؾطشيَالؾحدكيَالسدؤكؿ َكػافَأقػدمهاَك هػةَالشغػر َ

ـ َإلافَتفاقؼَاألزمػةَالسبكػرةَبػيؽَشػر كيَالؾحػدة َمتزػسشة1993َالتيَطرحشااا َعاـَ
.َثػؼَتؾالػ 183َةَالرػبلحيات َفػيَكػلَمػاَاػؾَشػأفَمحمػي(صي ةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممػ

األطركحاتَمعَتزايدَمغاارَفذػلَالدػمظةَالحاكسػةَفػيَإدارةَالذػأفَالعػاـَكعجزاػاَعػؽَ
تحقيقَأاداؼَالؾحػدة.َكلػؼَتمػقَالدػمظةَحيشػتاؾَلػااًلَلسػاَُيظػرحَمػؽَترػؾراتَكحمػؾؿ َ

كاػيَأخظػاءَأدتََ.لؾحػدةت شبَّقَأصحابهاَمبكرًاَإلىَاألخظػاءَالبشيؾ ػة َفػيَتكػؾ ؽَدكلػةَا
 ـ.1994َََإلىَبركزَاألزمةَكتفاقسها َحتىَانته َإلىَحربَعاـَ

كبعػػدَانتفاضػػةَالذػػبابَكانعقػػادَمػػؤتسرَالحػػؾارَالػػؾطشيَبػػرزتَك هتػػاَنغػػرَرئيدػػيتاف ََََََ
مشظمقتػافَمػػؽَفكػػرةَالؾحػدةَاالتحاديػػة َكبػػديلَلمؾحػػدةَاالندما يػة َالتػػيَفذػػم َالدػػمظةَ

كلػػى:َتقدػػيؼَالػػيسؽ َكفػػقَالرػػي ةَاالتحاديػػةَالسعركفػػة َإلػػىََالحاكسػػةَفػػيَإدارتهػػا َاأَل
 إقميسيؽَ)شساليَك شؾبي(.َكالثانية:َتقديسقَإلىَأكثرَمؽَإقميسيؽ.

ختتؼَمؤتسرَالحػؾارَ مدػاتق َقبػلَأفَيتؾافػقَالسػؤتسركفَعمػىَصػي ةَمحػددةَلمتقدػيؼَاََ .3
ؿَرئيسَالسؤتسر َرئيسَالجسهؾر ة َصبلحيةَتذكيلَلجشة خاصة َإلعدادََالجديد.َكُخؾ  

َبتقدػيؼَالػيسؽَإلػىَسػتةَأقػاليؼ.َ مذركعَالتقديؼ.َكتسخزػ َأعسػاؿَالمجشػةَعػؽَإعػبلف 
كلؼَُتجهدَالمجشةَنفدهاَفػيَمشاقذػةَ ػادةَلخيػارَاإلقميسػيؽ َكسػاَلػؼَت ُعػدَإلػىَالسػؤتسر َ
لتظرحَعميقَالتقديؼَالتيَتؾصم َإليق َليخزعقَالسؤتسرَلمتداكؿَكالشقاش َقبلَإقػرارب.َ

مػػرَكسػػاَلػػؾَأفَمػػاَتؾصػػم َإليػػقَالمجشػػةَقػػدَأصػػباَأمػػرًاَكاقعػػًا َالَيحتسػػلَسػػؾىَكبػػداَاأل
 التشفيت.َ

                                                 
االت َتحػػػ َعشػػػؾافَ)االحتسػػػاالتَكالبػػػدائل( َفػػػيَصػػػحيفةَصػػػؾتَطرحشػػػاَك هػػػةَالشغػػػرَاػػػتبَفػػػيَسمدػػػمةَمقػػػ183َََ

ـ.َثػػؼَُنذػػرتَفػػي10/1/1994َـَكحتػػى29/11/1993َالجسػػااير َفػػيَاألعػػدادَالرػػادرةَابتػػداًءَمػػؽَتػػار خَ
ـ َضػسؽ2009َـ.َكعاكدناَطرحَك هةَالشغرَاتبَفػيَعػاـ1994َكتيب َتح َالعشؾافَنفدق َصدرَفيَعاـَ

َ(.َتػػؼَنذػػرب َفػػيَثػػبلثَحمقػػات نؾفَكالعػػدؿ َالزػػسافَالحؿيقػػيَلبقػػاءَالؾحػػدةدكلػػةَالشغػػاـَكالقػػامقػػاؿَلعشػػؾافَ)
ـ.َثػػؼَُنذػػرَضػػسؽَكتػػابَ)الراػػاف2009ََأغدػػظس13 َتػػار خ2064ََلرػػحيفةَالثػػؾري َابتػػداًءَمػػؽَالعػػدد

َـ.2012الثال ( َفيَعاـَ
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 كاشاَيبرزَسؤاالف:ََََََ
الدػػؤاؿَاألكؿ:َاػػلَيحػػقَلمجشػػة َمكؾنػػةَمػػؽَعػػددَمحػػدكدَمػػؽَاألفػػراد َأفَتقدػػؼَاألرضََََََ

كالذػػعب َثػػؼَتفػػرضَاػػتاَالتقدػػيؼَعمػػىَشػػعبَلكاممػػق َدكفَأفَتأخػػتَرأيػػق َعػػؽَطر ػػقَ
تفتاءَالحرَالسباشر َليقررَمريربَبشفدق َبداًلَمؽَأفَيقررَلزعةَأفرادَأمرًاَخظيرًاَاالس

 كهتا َرغؼَنؾايااؼَالحدشة؟.َََ
أمػػاَالدػػؤاؿَالثػػانيَفهػػؾ:َلسػػاذاَُأاسمػػ َالرػػي ةَاألخػػرى َكاػػيَصػػي ةَاإلقميسػػيؽ؟.َلقػػدََََََ

ف َليعظؾاػاَُطرح َاتبَالري ةَفيَمؤتسرَالحؾارَالؾطشي َكلؼَيتؾؾفَعشدااَالسؤتسرك
ماَتدتحققَمؽَنقاشَمدؤكؿ َقدَيشتهيَإلػىَالقبػؾؿَبهػاَأكَإلػىَالػرفضَالسبػرر.َكقػدَ
رتَعمػىَأفَاػدفهاَالسػبظؽَاػؾَاالنفرػاؿ َلعػدَ أثارتَاتبَالري ةَثائرةَالبعض َكُصػؾ  
انقزػػاءَالسرحمػػةَاالنتقاليػػة.َككػػأفَالرافزػػيؽَلهػػتبَالرػػي ةَيشظمقػػؾفَمػػؽَفرضػػية َأفَ

عمىَنهجَالدمظةَالدالقة َكستؾاصلَنفسَالسسارسات َالتػيََالدمظةَالحاليةَستدتسر
أكصم َاألخؾةَفيَالجشؾبَإلىَاليقيؽَلػأفَكضػعَالجشػؾبَلػؽَيتحدػؽَإالَلفػػَاالرتبػاطَ

ـ.َمسػػاَيجعػػلَاػػؤالءَالرافزػػيؽ1990َكالعػػؾدةَإلػػىَالؾضػػع َالػػتيَكػػافَقائسػػًاَقبػػلَعػػاـَ
فَاألمرَسيشتهيَلعدَالسرحمػةَلري ةَاإلقميسيؽَكاثقيؽ َاستشادًاَإلىَاتبَالفرضية َمؽَأ

االنتقاليػػة َحتسػػًا َإلػػىَتعز ػػزَاالقتشػػاعَلػػدىَاألخػػؾةَفػػيَالجشػػؾب َلػػأفَالَحػػلَلمسدػػألةَ
الجشؾبيػػػػةَإالَلاالنفرػػػػاؿ.َكلػػػػؾَأفَاػػػػؤالءَكضػػػػعؾاَفػػػػيَاعتبػػػػاراؼَأفَاخػػػػتبلؼَالػػػػشهجَ

َكالسسارسة َسيقؾدافَإلىَاختبلؼَالشتيجة َماَاستبعدكاَمشاقذةَاتاَالخيار.
ػػقَلػػالسشظقَإفَصػػيَََََ  ةَالدػػتةَاألقػػاليؼ َالتػػيَانتهػػ َإليهػػاَلجشػػةَالتقدػػيؼ َيسكػػؽَأفَتؾا  

نفدق َالتيَاسُتخدـَفيَرفضَصي ةَاإلقميسيؽ.َفساَالتيَيزسؽ َلعدَالفترةَاالنتقاليػةَ
أفَالَتظالػبَلعػػضَاألقػػاليؼَالدػػتةَلفػػػَاالرتبػػاط َلقشاعػػةَذاتيػػةَأكَبتحر ػػػَخػػار ي َالَ

  َكػػإقميؼَحزػػرمؾتَكإقمػػيؼَمػػأرب؟َكاشػػاؾَمػػؽَالسؤشػػرات َسػػيساَاألقػػاليؼَال شيػػةَلػػالشف
الداخميةَكالخار ية َماَيسكؽَأفَيجعلَاتاَاالحتسػاؿَكاردًا َإذاَمػاَكضػعشاَفػيَاالعتبػارَ
السرػالاَاالقميسيػػةَكالدكليػػة َذاتَالتػػأثيرَفػػيَمجر ػاتَاألحػػداثَفػػيَلبلدنػػا َكأدركشػػاَأفَ

رػػػالحهاَكبحدػػػبَمػػػاَتقتزػػػػيقَسياسػػػاتَالػػػدكؿَكمؾاقفهػػػا َتتمػػػؾفَكتت يػػػػر َكفقػػػًاَلس
َاستراتيجياتهاَالبعيدة.

َقمػقَعػاـَفػػيَأكسػاطَالذػعبَاليسشػي َكمخػػاكؼَلهػاَمػاَيبرراػا.َفاصػػظشاعَََ .4 َيدػؾدَاليػـؾ
أقاليؼَكحكؾماتَكبرلساناتَكتذػر عاتَ...إلػخ َغيػرَمؤسدػةَأصػبًلَعمػىَك ػؾدَكيانػاتَ

يدػؾغقَعقػلََسياسيةَسالقة َتؼَتؾحيدااَفيَكيػافَسياسػيَاتحػاديَكاحػد َاػؾَأمػرَال
كالَمشظق.َلساذاَيفتػ َالػؾطؽَالؾاحػدَلكاممػقَإلػىَسػتةَكيانػاتَ)ؼيسػزؽَالذػساؿ َالػتيَ
كافَكيانًاَكاحدًاَقبلَالؾحدة َإلىَأربعةَكيانات َك سزؽَالجشؾب َالتيَكافَكيانًاَكاحػدًا َ
إلىَكيانيؽ( َإذاَكافَالهدؼَاؾَحلَالسدألةَالجشؾبيػة؟َألػؼَيكػؽَمػؽَاالصػؾبَكاألدنػىَ
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عقلَكاالقربَإلىَالسؾؾفَالػؾطشي َالحػر صَعمػىَتجشػبَأيَاحتسػاالتَمدػتقبميةَإلىَال
لشذؾءَدكؿَمتعددةَفيَاليسؽ َعمىَأنقاضَاتبَاألقاليؼَالدتة َألؼَيكػؽَمػؽَاألصػؾب َ
إذاَكان َصي ةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممةَالربلحيات(َصي ةَغيرَمقبؾلة َأفَنأختَلخيارَ

بي( َحتىَمػعَاحتسػاؿَتحػؾؿَاإلقميسػيؽَإلػىَدكلتػيؽ َاإلقميسيؽَ)إقميؼَشساليَكإقميؼَ شَؾ
كاػػؾَاحتسػػاؿَلػػؽَيتحقػػقَإالَإذاَفقػػدتَالدػػمظةَبؾصػػمتهاَككاصػػم َنهػػجَسػػمفها َفػػيَ
التعاملَمعَالجشػؾب.َألػؼَيكػؽَاػتاَالخيػارَاػؾَاألسػهلَتشفيػتًاَكاألقػلَكمفػة َبػلَكاألكثػرَ

لػػىَكيػػانيؽَإدار ػػيؽ َتقميرػػًاَلؤلضػػرارَالسحتسمػػة؟.َإفَاألمػػرَاشػػاَلػػؽَيتظمػػبَإالَالعػػؾدةَإ
كاناَقائسيؽَإلىَكق َقر ب َبداًلَمؽَاتاَالتكمفَكاالصظشاع َغيػرَالسبػرر َلكيانػاتَلػؼَ
تكؽَمؾ ؾدة َكلؽَتدكرَفيهساَعجمةَالحيػاةَلدػهؾلة َفػيَكاقػعَقبمػيَمشػاطقيَيػتعظشَ
ك هاؤبَإلىَالحكؼ َك فهػؼَكػلَمػشهؼَفكػرةَالدكلػةَاالتحاديػةَكاألقػاليؼَعمػىَطر قتػق َفػيَ

يَمتػػدنيَكمظػػامعَمحميػػةَكإقميسيػػةَكدكليػػةَغيػػرَمحػػدكدة َكفػػيَعػػلَفقػػرَفػػيَعػػلَكعػػ
لشاَإلىَمتدؾليؽَفيَأبؾابَالدكؿَالسانحةَكالسشغساتَالدكلية.َكقدَبػدأتَ اإلمكانيات َحؾَّ
لعػػضَأعػػراضَاػػتاَالفهػػؼَتعبػػرَعػػؽَنفدػػها َقبػػلَأفَتبػػدأَمرحمػػةَالتظبيػػق َكذلػػػَفػػيَ

مؽَحقَالسؾاطشة َفػيَاألقػاليؼَالتػيَيعيذػؾفََالتؾ قَإلىَاستبعادَأبشاءَاألقاليؼَاألخرَى
فيها.َففيَحزػرمؾتَنقػرأَفػيَالسؾاقػعَاإللكتركنيػةَدعػؾةَإلػىَاسػتبعادَ)الدحالذػة(َكسػاَ
يدػػسؾنهؼ َأيَأبشػػاءَالذػػساؿ.َكإذاَُسػػساَلمػػبعضَمػػشهؼَأفَيعػػيشَفػػيَحزػػرمؾت َمػػؽَ

مؾؾَمشظمقَإنداني َفبلَبدَأفَيكؾفَلقَكفيلَحزػرمي.َمقمػديؽَبػتلػَتفكيػرَكنهػجَكسػ
لعػػضَدكؿَالجػػؾار.َربسػػاَتؾطئػػةَلبلنرػػهارَفيهػػاَمدػػتؿببًل.َكحتػػىَفػػيَتهامػػةَالػػيسؽ َ
الظيبةَالستدامحة َكفيَأكساطَالفئػةَالسدػتشيرةَمػؽَاألكػاديسييؽ َطالػبَلعػضَأسػاتتةَ
 امعػػةَالحديػػدةَلحرػػرَحػػقَالترشػػياَكاالنتخػػاب َفػػيَانتخالػػاتَنقالػػةَأعزػػاءَايئػػةَ

حرمػػافَأبشػػاءَالسشػػاطقَاليسشيػػةَاألخػػرىَمػػؽَاػػتاَالتػػدر س َلأبشػػاءَإقمػػيؼَتهامػػةَفقػػ  ََك
الحػػق.َأالَيكفػػيَاػػتاَلػػدؽَنػػاقؾسَالخظػػرَكالتحػػتيرَمسػػاَاػػؾَقػػادـ َإذاَكاصػػمشاَالتعامػػلَ
لخفػةَفػيَمدػألةَخظيػرةَكهػتب َكفقػدناَفزػيمةَالتػأنيَكالتبرػرَفػيَإعػادةَرسػؼَخارطػػةَ

 الدكلةَكصياغةَمعالؼَالحياةَالجديدةَفيَاليسؽَ؟
سَالجسهؾر ة َلػأفَتقدػيؼَالػيسؽَإلػىَأقػاليؼَلػيسَتقدػيسًاَسياسػيًا َلقدَأعمؽَاألخَرئيََ .5

بلَتقديسًاَإدار ػًا.َكنحػؽَنر ػدَأفَنتسدػػَبهػتاَالترػر اَكنشظمػقَمشػقَكنؤسػسَعميػق.َ
فشتدػػاءؿ:َإذاَكػػافَاألمػػرَكػػتلػ َكنر ػػؾَمػػؽَكػػلَقمؾبشػػاَأفَيكػػؾفَكػػتلػ َفسػػاَمعشػػىَأفَ

 َيستمػػَكػلَمشهػاَحػقَالتذػر ع َنشذعَمؽَالعدـَس َحكؾماتَلؤلقاليؼَكسػتةَبرلسانػات
كسمظةَقزائيةَمدتقمةَفيَكلَإقميؼ؟َإنهاَصي ةَترماَفيَحالةَتؾحيدَدكؿَمدػتقمة َ
فيَإطارَدكلةَاتحاديةَكاحدة.َأماَفػيَحالتشػاَاليسشيػةَالرااشػةَفػإفَاػتبَالرػي ة َكبهػتاَ
التقدػػػيؼَالسرػػػظشع َتؤسػػػسَلؾضػػػعَيتجػػػاكزَالتقدػػػيساتَاإلدار ػػػة َكسػػػاَير ػػػدااَاألخَ
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يس َإلػػىَتقدػػيساتَسياسػػيةَكاممػػةَالسبلمػػاَتقر بػػًا.َألػػؼَيكػػؽَمػػؽَاألسػػمؼَلمػػيسؽَالػػرئ
كلؾحػػدةَشػػعبقَكأرضػػق َكاألكثػػرَكقايػػةَلػػقَمػػؽَاحتسػػاالتَالتسػػزؽَإلػػىَكيانػػاتَسياسػػيةَ
متعددةَمدتؿببًل َأفَنر عَإلىَصي ةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممةَالربلحياتَفيَكلَماَاػؾَ

الؾاحػػدةَكالبرلسػػافَالؾاحػػدَكالتذػػر عاتَالؾاحػػدةَشػػأفَمحمػػي( َفػػيَإطػػارَالدكلػػةَاليسشيػػةَ
...إلػخ؟.َلقػػدَكانػ َتمػػػَترػؾراتَعقبلنيػػة َانظمقشػاَفيهػػاَمػؽَفهػػؼَلمؾاقػعَاليسشػػيَكمػػؽَ
اسػػتيعابَلمتعقيػػدات َالتػػيَنجسػػ َعػػؽَمسارسػػاتَالدػػمظةَالحاكسػػة َكمػػؽَحػػبَلمػػيسؽَ

العػػدؿَكشػػعبقَكإيسػػافَلػػأفَالسدػػتقبلَفػػيَإطػػارَدكلػػةَيسشيػػةَكاحػػدة َتجدػػدَؾػػيؼَالحػػقََك
كالخيػػر َاػػؾَالسدػػتقبلَاألفزػػلَلميسشيػػيؽَ سػػيعهؼ َدكفَتسييػػزَأكَاصػػظفاء.َكلكػػؽَاػػلَ
كافَلاإلمكافَأفَتمتف َالدػمظةَحيشػتاؾَإلػىَصػؾتَالعقػل َفػيَكقػ َارتفػعَؼيػقَصػؾتَ

  َصؾتَالزسير؟.السرالاَالذخريةَكاألسر ةَكالفئؾ ة َكخفَ 
لربلحياتَفيَكلَماَاؾَشأفَمحمي(َإذاَكان َالعؾدةَإلىَفكرةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممةَاََ .6

قدَأضػح َغيػرَمسكشػةَاآلفَ_َكأر ػؾَأفَالَيكػؾفَاألمػرَكػتلػَ_َكأضػح َالعػؾدةَإلػىَ
فكرةَ)اإلقميسيؽ:َالذساليَكالجشؾبي( َالتيَتشظػؾيَعمػىَمحػاذيرَأقػلَمػؽَفكػرةَ)األقػاليؼَ

كامػل َالدتة(َغيرَمسكشةَأيزػًا َفإنشػاَنػرىَأفَالعسػلَلالرػي ةَاالتحاديػة َلسفهؾمهػاَال
فيَاتبَالسرحمة َكعمىَالشحؾَالسعمؽَرسسيًا َأيَالسكؾنػةَمػؽَسػتةَأقػاليؼ َمػؽَشػأنق َ
شػػئشاَأـَأبيشػػا َأفَيػػؤديَإلػػىَإضػػعاؼَالتساسػػػَالػػداخميَلمدكلػػةَاليسشيػػة َكقػػدَيهيػػعَ
مدػػتؿببًلَإلػػىَنذػػؾءَدكؿَيسشيػػة َبػػداًلَمػػؽَالدكلػػةَالؾاحػػدة.َكعمػػىَذلػػػَفإنشػػاَنمػػاَعمػػىَ

الؾاقعَاليسشي َألفَالقفزَعمىََالؾاقعَالَيدػفرَإالَعػؽَنتػائجََإيجادَـيكميةَتتشاسبَمع
كارثيػػػة َالَتحسػػػدَعؾاقبهػػػا.َكاتدػػػاقًاَمػػػعَاػػػتا َنمػػػاَعمػػػىَتحػػػريَالدقػػػةَفػػػيَاسػػػتخداـَ
السرػػظمحاتَكالتدػػسيات َعشػػدَصػػياغةَالدسػػتؾرَالجديػػد َحتػػىَالَتفتحػػؾاَالبػػابَكاسػػعًاَ

 لدؾءَاستخدامها.َكنقترحَاشا َعمىَسبيلَالسثاؿ:
 مجمػسَإدارة(َمشتخػبَلئلقمػيؼ َبػداًلَمػؽَسؽَالدسػتؾرَإنذػاءَ)مجمػسأفَيتزػ( 

 كزراء(.
 َأفَيشتخػػبَمجمػػسَإدارةَاإلقمػػيؼَمػػؽَبػػيؽَأعزػػائقَ)حاكسػػًاَلئلقمػػيؼ( َبػػداًلَمػػؽ

 )رئيسَكزراء(.
 ََ_ََأفَيتػػػؾزعَأعزػػػاءَمجمػػػسَإدارةَاإلقمػػػيؼَالسهػػػاـَالسحميػػػةَالسختمفػػػة:َاألمػػػؽ

إلخ.َتحػ َأيَمدػسى َمػاَعػداَمدػسىََاالقترادَ_َالتعميؼَ_َالسؾاصبلتَ_َ...
 )الؾز ر(.

 ََأفَيػػشصَالدسػػػتؾرَعمػػػىَمػػشاَمجمػػػسَإدارةَاإلقمػػػيؼَصػػبلحيةَكضػػػعَالقػػػؾانيؽ
السحميةَالخاصةَلاإلقميؼ َلساَالَيتعارضَمعَدستؾرَالدكلػة َعمػىَأفَالَترػباَ
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القؾانيؽَسار ةَالسفعؾؿ َإالَلعدَمؾافقةَالبرلسافَاالتحػاديَعميهػا.َكاػؾَبرلسػافَ
 مؽَقبلَكلَاليسشييؽ َك سثلَ سيعَاألقاليؼ.ََََََََََََمشتخبَ

 ََإذاَكشتؼَتتجهػؾفَلإصػرارَإلػىَإيجػادَسػتةَأقػاليؼَببرلسانػاتَكرؤسػاءَكمجػالس
كزراءَكقزاءَ...إلخ َأيَبهياكلَدكؿَمر رة َكتزسيؽَاتاَكمقَفيَالدسػتؾر َ

عتبػارَفمتكؽَالري ة َالتيَاقترحشاااَاشا َصي ةَمرحمية َيسكؽَأخػتااَلعػيؽَاال
عشػػػدَكضػػػعَمػػػؾادَالدسػػػتؾر.َفهػػػيَتهيػػػعَلؤلخػػػتَمدػػػتؿببًلَلالرػػػي ةَاالتحاديػػػةَ
الكاممة َلعدَاختبارَاتبَالري ةَالسقترحةَالدهمةَالتظبيق َكاكتدػابَأبشػاءَكػلَ
إقمػػػيؼَالخبػػػرةَالبلزمػػػةَفػػػيَإدارةَإقمػػػيسهؼ َكاسػػػتيعابهؼَلفكػػػرةَالسؾاطشػػػة َلأفقهػػػاَ

اًل َأفَيعػػيشَك سػػارسَحقؾقػػقَاليسشػػي َأيَحػػقَكػػلَمػػؾاطؽَيسشػػي َفعػػبًلَالَقػػَؾ
كاممػػة َلسػػاَفيهػػاَحقؾقػػقَالدياسػػية َفػػيَاإلقمػػيؼَالػػتيَاػػؾَمدػػتقرَؼيػػق َل ػػضَ
الشغرَعؽَمشذئقَاألصمي.َإفَاتبَالري ةَالتسهيديةَالعسمية َالدػهمةَالتشفيػت َ
ستجشبشاَالقفػزَإلػىَالسجهػؾؿ َكسػاَتجشبشػاَعػاارةَاالنتقػاؿَاالضػظراريَكالتهجيػرَ

.َكسػػاَاإل بػػاريَلمسػػؾاطشيؽ َ التػػيَتعػػانيَمشهػػاَلعػػضَأقظػػارَالػػؾطؽَالعربػػيَاليػػـؾ
 تجشبشاَمحتكرَتذغيَاليسؽَالؾاحدَإلىَدك بلتَمتعددة.

لاليسؽََإفَكلَماَتقدـَيجعمشاَنهيبَلكؼ َأفَتتأنؾاَكتعيدكاَالتفكيرَمرارًا َقبلَأفَتدفعؾاَ .7
السشدػجسة َإلىَمز دَمؽَاإلرباؾَكاالضػظرابَكإلػىَتشػافرَمكؾناتػقَاال تساعيػةَالستالفػةَ

التيَتعايذ َعبرَفالؼَالدشيؽ.َكأفَتشرػتؾاَإلػىَصػؾتَالعقػلَالخافػ  َالخػائفَعمػىَ
مدػػتقبلَالػػيسؽ َكسػػ َاألصػػؾاتَالرػػاخبة َالسدػػكؾنةَلالسرػػالاَالزػػيقةَأكَالسرػػالةَ
لقرػػرَالشغػػر.َكلشحػػؾؿَترػػر اَاألخَالػػرئيسَإلػػىَكاقػػعَعسمػػي َبؾضػػعَتقدػػيؼَإداري َ

ياسػػيَيػػؤديَإلػػىَتسز قػػق.َفػػالعبرةَليدػػ َفػػيَيحػػاف َعمػػىَكحػػدةَالػػيسؽ َالَتقدػػيؼَس
الترػػر حاتَكالشؾايػػا َبػػلَلأشػػكاؿَالتظبيػػقَكبالفعػػلَالسسػػارسَفػػيَالؾاقػػع.َكلتزػػعؾاَفػػيَ
أذاانكؼَمجسلَاتبَالقزاياَالسقمقة َكأنتؼَلرددَإعدادَدستؾرَلميسشييؽ َيؤسػسَلحيػاةَ

دػػؤكليةَ ديػػدة َكالَيحسػػلَفػػيَطياتػػقَ رثؾمػػةَالفؾضػػىَكاالضػػظرابَكالتفكػػػ.َفهػػتبَم
تار خيةَسيحاسبكؼَالتار خَعميها َكتحاسبكؼَاأل ياؿَاليسشيةَالحالية َقبلَأفَتحاسػبكؼَ

 األ ياؿَالقادمة.
 كفقكؼَهللاَكسددَخظاكؼَإلىَماَؼيقَخيرَاليسشييؽَ سيعًا.ََ

َأحسدَقايدَالرايديََد. .َأ
َأستاذَالتار خَالحدي َكالسعاصرََََََ

َالعاـَالتحادَالسؤرخيؽَالعرب َسالقًا.َمدتذارَ امعتيَصشعاءَكعدفَكنائبَاألميؽ
َـ2014مارس29ََصشعاء َ
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184َحؾؿَاألقاليؼَتداؤالت
ََ

فػػيَالفتػػرةَاألخيػػرة َقبػػلَمػػؤتسرَالر ػػاضَالتذػػاكريَكقبػػلَتشحيػػةَالػػرئيسَعبػػدَربػػقََتدػػرب 
الػػيسؽَإلػىَأقػػاليؼ ََأخبػػارَعػؽَإحيػاءَمذػػركعَتقدػيؼَكتذػكيلَمجمػسَرئاسػػيَليحػلَمحمػػق َتدػرب 

ـ.َكمػعَأفَحػرب2014َكاؾَالسذركعَالتيَُأعمؽَفػيَنهايػةَمػارسََتَمدتقمة لحكؾماتَكبرلسانا
الدشؾاتَالدبعَالسشررمةَقدَأحدث َأكضػاعًاَ ديػدة َفػيَالسيػدانيؽَالعدػكريَكالدياسػي َفخمظػ َ
األكراؽَك ػػػزأتَالج راؼيػػػاَكدمػػػرتَ سيػػػعَالبشػػػىَالتحتيػػػةَكمؤسدػػػاتَالدكلػػػةَكمرافقهػػػاَالدياسػػػيةَ

 َاإلندػػػافَكشػػػردتقَكأفقرتػػػقَكسػػػحقتقَنفدػػػيًاَك ػػػترتَك ػػػؾدَكنفػػػؾذَكاالقترػػػاديةَكالخدميػػػةَكقتمػػػ
السجسؾعػػاتَالسدػػمحةَالسترػػارعة َكػػلَمشهػػاَفػػيَالسشظقػػةَالتػػيَتدػػيظرَعميهػػا َككضػػع َلعػػضَ
السشاطقَكالجزرَاليسشيةَتح َـيسشةَالقؾىَالخار ية َمعَكلَاتاَتظلَكصفةَالتقدػيؼَبرأسػهاَمػؽَ

 ؾضػؾعَمجػددًاَنيػةَمبيتػة َفػيَفػرضَخر ظػةَسياسػية ديد.َكنخذىَأفَتكػؾفَكراءَإثػارةَاػتاَالس
لمػػيسؽ َتتظػػابقَمػػعَمػػاَأحدثتػػقَالحػػربَالكارثيػػةَمػػؽَتقدػػيؼَفعمػػيَعمػػىَاألرض َكتتجػػاكزَمذػػركعَ
تقديؼَاليسؽَإلػىَسػتةَأقػاليؼَلحكؾماتهػاَكبرلساناتهػاَالسدػتقمة َالػتيَكػافَمرػسسًاَكسػدخلَإليجػادَ

الجديػػد َليرػػباَالؾاقػػعَالجديػػدَالػػتيَتذػػكلَسػػ َدك ػػبلتَيسشيػػةَاز مػػة َفػػيَإطػػارَالذػػرؽَاألكسػػ َ
خبلؿَالحرب َأساسًاَلتحؾ ػلَالج راؼيػاَاليسشيػةَالؾاحػدةَإلػىَإمػاراتَعديػدة َيحكسهػاَأمػراءَالحػرب.َ
كاتاَأمرَقدَالَيكؾفَمدتبعدًا َفيَعلَغيػابَالعقػلَالدياسػيَاليسشػيَالشاضػجَكالحركػةَالدياسػيةَ

سشاطؿيةَكالظائؽيةَكالدبلليةَكالعذائر ة َكغيراػاَمػؽَالسدنيةَالسشغسةَكالسؤثرة َكعهؾرَالدعاكىَال
الدعاكىَالجاامية َالسدمرةَلؾحدةَاألرضَكالسجتسع.َكقدَالَيكؾفَاتاَاألمرَمدتبعدًاَأيزًا َإذاَمػاَ
كضعشاَفيَاعتبارناَتدخبلتَالقؾىَالخار يةَكمرالحهاَالستزاربةَكمخػاكؼَكأكاػاـَ يرانشػا َالػتيؽَ

 ؾدَدكلةَيسشيةَقؾ ةَكناازةَإلىَ انبهؼ.َمػعَأفَمثػلَاػتبَالدكلػةَلػؾَيداكراؼَالقمقَدائسًاَمؽََك
ك دت َفدتكؾفَفػيَصػالحهؼ َألنهػاَستذػكلَضػسانًاَألمػؽَكاسػتقرارَالجز ػرةَالعربيػةَكمهػا َكدرعػًاَ

َكاؾيًاَلكلَأشقائشا َتجابَأيَمظامعَخار ية.

سػالةَكشػ َقػدَنذػرََرمػارسَالساضػي15ََكعمىَإثرَاتبَالتدر باتَحؾؿَاألقاليؼ َأعدتَفػيَ
فػؾرَإعػبلفَالتقدػيؼََ 185ك هتهاَلؤلخَرئيسَالجسهؾر ةَكرئيسَكأعزػاءَلجشػةَصػياغةَالدسػتؾر

                                                 
 ـ.2022مايؾ19ََُنذرَفيَالسؾاقعَاإللكتركنية َفيَتار خ184َََ
َاػؾَعبػدَربػقَمشرػؾرَاػادي.َكقػدَكافَرئيسَالجسهؾر ةَحيشها185ََ تسػ َإقالتػقَمػؤخرًا َمػؽَقبػلَالتحػالف َفػيَيػـؾ

ـ َكأذيع َاإلقالةَعبرَكسائلَاإلعػبلـ.َكقػدَسػسي َ)إعػبلفَنقػلَالدػمظة( َفػي2022َأبر ل8ََاألربعاءَالسؾافقَ
َحيؽَأفَنرهاَيتحدثَعؽَتفؾ ضَالربلحيات َكليسَنقلَالدمظة.َكمعَذلػَفإفَالسعشىَكافَكاضحًا.ََ
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.َكفػيَاػتا186ََكنذرتهاَحيشػتاؾَفػيَالرػحافةَالسحميػةَكفػيَلعػضَالسؾاقػعَااللكتركنيػةالدداسي َ
َ حػؾؿَاألقػاليؼَالسقاؿَسأعيدَطرحَتداؤالتَماتزاؿَتذ لَالتاؽ َكش َقػدَطرحتهػاَفػيَمقػاؿَسػابق

.َكسأضػيفَاشػاَإلػىَتمػػَـ2014أغدػظسََتشاكل َؼيقَاتاَالسؾضؾعَالحداسَكنذرتقَفيَشهر
َ   :التداؤالتَالقديسةَاؾامشَلؼَتكؽَمؾ ؾدةَفيَالسقاؿَالدابق

 َيتزػػاَأفَإقميسػػيؽَفقػػ  َمػػؽَالػػتيَأعمشػػقَالػػرئيسَاػػاديَلحدػػبَالتقدػػيؼَالدداسػػي .1
ؾتَكإقمػيؼَسػبأ.َكندػبةَالدػكافَاألقاليؼَالدتة َيتػؾفرَفيهسػاَالػشف  َكاسػاَإقمػيؼَحزػرم

الرسسية.َفيََئيات% َحدبَاإلحرا15َالَتتجاكزفيهساَمعًاَإلىَمجسلَسكافَاليسؽ َ
فسػػاَاػػؾَمدػػتقبلَ.َ%َمػػؽَالدػػكاف85حػػيؽَيعػػيشَفػػيَاألقػػاليؼَاألربعػػةَالفقيػػرةَحػػؾاليَ

َالتشسيةَفيَاتبَاألقاليؼَالفقيرة؟.
مؽَحي َاإلدارةَكمشاََعسميًا َفظيةسؾؼَتتحكؼَلالثركةَالشَالستكؾر ؽَفيَكبلَاإلقميسيؽ .2

سػؾؼَتػتحكؼَبهػاَسػمظةَعقؾدَاالستكذاؼَكالتظػؾ رَكتشغػيؼَعقػؾدَالخػدماتَالسحميػة َ
السدػتؾىَالثالػ  َأيَسػمظةَالؾاليػة َالَسػمظةَالسدػتؾىَاألكؿَ)الدػمظةَاالتحاديػػة(َكالَ

ئَالسبػدأَالثػامؽ َمػؽَالسبػادَثبتػق.َكاػؾَمػا187َسمظةَالسدػتؾىَالثػانيَ)سػمظةَاإلقمػيؼ(
                                                 

كردَفػيَرسػالتيَالسؾ هػةَإلػىَرئػيسَالجسهؾر ػةَكرئػيسَكأعزػاءَلجشػةَصػياغةَالدسػتؾر َعؽَالبعضَأفَما186َََ
ـ َنػاتجَعػؽَعػدـَقراءتػيَمدػؾدةَالدسػتؾر َككيػفَلػيَأفَأقرأاػاَكلػؼَتكػؽَقػدَأنجػػزت2014َمػارس29ََفػيَ

ـ 2015َفػيَشػهرَيشػايرََعشدَتؾ يقَتمػَالرسالة؟َإذَأنهاَلؼَُتشجزَكُتظبعَكُتشذرَكترباَقراءتهاَمسكشة َإال
ـَ.َكمعَذلػَفإفَالسدألةَالجؾار ةَفػيَاألمػرَكمػق َليدػ 2014َمارس29ََفيَحيؽَأفَالرسالةَُك ه َفيَ

َمػؽَ قراءةَمدؾدةَالدستؾرَأكَعدـَقراءتها َبلَماَإذاَكافَتقديؼَاليسؽ َعمىَالشحؾَالتيَُأعمؽ َتقدػيسًاَخػاؿ 
أـَيحسػلَمبلمػاَتقدػيؼَسياسػي َيسهػدَالسػتشباتَدك ػبلتََالسحاذيرَكالسخاطر؟َكالَاؾَتقديؼَإداريَفحدب 

ضعيفة َتحلَمحلَالدكلةَاليسشيةَالؾاحدة َفيَإطارَمذركعَالتفتي  َالتيَيدػتهدؼَالػؾطؽَالعربػيَكمػق؟.َإفَ
الشؾايػػاَالظيبػػة َلسػػؽَتبشػػؾاَمذػػركعَالتقدػػيؼ َكحػػلَلمػػتخمصَمػػؽَـيسشػػةَالسركػػزَكفدػػادب َالَيعفيشػػاَمػػؽَطػػرحَ

التقدػػيؼَكالتشبيػػقَإلػػىَخظؾرتػػقَعمػػىَمدػػتقبلَالػػيسؽ.َكسػػاَأفَالسدػػألةَاشػػاَليدػػ َمدػػألةَتحفغاتشػػاَتجػػابَاػػتاَ
تدػػسيات.َفالتقدػػيساتَاإلدار ػػةَيسكػػؽَأفَتدػػسىَمحافغػػاتَأكَكاليػػاتَأكَأقػػاليؼَأكَمخػػاليف َأكَأيَتدػػسياتَ
أخػػرى َكإدارتهػػاَيسكػػؽَأفَتدػػسىَمجمػػسَمحمػػيَأكَايئػػةَمحميػػة َالَفػػرؽَفػػيَذلػػػ َمادامػػ َتتزػػسؽَـياكػػلَ
ككعائفَكتؾصيفاتَمحددة َذاتَطبيعةَإدار ػة َتحػدَمػؽَتدػم َالسركػزَكفدػادب َكالَتتجػاكزَذلػػَإلػىَإنذػاءَ
حكؾماتَكبرلسانػات َيسكػؽَأفَتظالػبَفػيَأيَكقػ َلحػقَتقر ػرَالسرػير َكسػاَحػدثَفػيَمحاكلػةَفرػلَشػساؿَ

 َيخظػ َلشػاَأيزػًا.َكقػدَالعراؽَعؽَالجسهؾر ةَالعراؾية.َكلشتتكرَأنشاَ ػزءَمػؽَمحيظشػاَالعربػي َكمػاَيخظػ َلػق
حدثَأفَطالب َلحقَتقر رَالسريرَحكؾمػاتَكبرلسانػاتَأقػاليؼَمعيشػة َحتػىَفػيَلعػضَالبمػدافَاألكربيػة.َفسػاَ
الػداعيَإلػىَأفَنركػبَاػتبَالسؾ ػةَكن ػامرَلسدػتقبلَبمػدنا؟َألػؼَيشكذػفَعجزنػاَعػؽَالػتحكؼَلحاضػرنا َفكيػفَ

 سشؾفرَالزساناتَاألكيدةَلسدتقبمشا؟.َ
قميسػػيَحزػػرمؾتَكسػػبأَلػػؽَتػػتحكؼَأيَمشهسػػاَلػػالثركةَالشفظيػػة َبػػلَسػػتتحكؼَبهػػا َفػػيَكػػبلَاإلقميسػػيؽ َفحكؾمتػػاَإ187ََ

 الؾالياتَالتيَتتؾفرَفيهاَاتبَالثركة.ََ
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التػػيَتزػػسشهاَالتقر ػػرَالشهػػائيَالسعتسػػدَلمقزػػيةَالجشؾبيػػة َالسشذػػؾرَفػػيَكتػػابَ)كثيقػػةَ
فهلَاتبَثركةَكطشيةَعامة َتدخرَلخيرَالذػعبَ.39َالحؾارَالؾطشيَالذامل( َصفحةَ

تػتحكؼَبهػاَكاليػةَمعيشػةَفػيَإقمػيؼَمػؽَاألقػاليؼ َدكفَسػائرَاليسشيَكمق َأـَثركةَخاصػةَ
؟َكالَستكؾفَسػمظةَالسدػتؾىَدكفَاألقاليؼَاليسشيةَاألخرَىالؾالياتَفيَاإلقميؼَنفدق ََك

األكؿَ)الدمظةَاالتحادية( َكفقَاتاَالتخريص َقادرةَعمػىَتشغػيؼَاسػتفادةَالػيسؽَكمػقَ
َمػػؽَمرػػدرَالثػػركةَالؾطشيػػةَاػػتب َلحيػػ َيسكػػؽَتخظػػي َكتشفيػػتَعسميػػةَالتشسيػػة َلرػػؾرة

دػػعىَالؾاليػػات َالتػػيَمتؾاز ػػةَكمتؾازنػػةَفػػيَكػػلَاألقػػاليؼ؟َكمػػؽَالػػتيَسيزػػسؽَأفَالَت
يتػػؾفرَفيهػػاَالػػشف  َإلػػىَاالسػػتئثارَلػػق َمدػػشؾدةَلقػػؾىَخار يػػة َذاتَمظػػامعَفػػيَاػػتبَ

188َالثركة؟
ماداـَاتاَالتقديؼَالدداسيَسيؤدي َكساَاؾَكاضا َإلػىَتركػزَالثػركةَالشفظيػةَاليسشيػةَ .3

فيَإقميسيؽَمحدكديَالدكاف َبػلَفػيَكاليػاتَمحػددةَمػؽَكاليػاتَاإلقميسػيؽ َمسػاَيعشػيَ
مػػػافَال البيػػػةَالعغسػػػىَمػػػؽَاليسشيػػػيؽَمػػػؽَميزاتهػػػا َأكَعمػػػىَاألقػػػلَتقمػػػيصَفػػػرصَحَر

االستفادةَمشها َأفبلَيثيرَذلػَمخاكؼَك ؤكدَمحػاذير َتؾ ػبَالتفكيػرَفػيَمػدىَسػبلمةَ
 َالتػػيَيسكػؽَأفَتػػشجؼََالدياسػيةَالسخػػاطراػتاَالتقدػيؼ؟َكحتػػىَإذاَلػؼَنتظػػرؽَاشػاَإلػىَ

 َأفػبلَتؾ ػبَالساخػتَعػدةَمقػاالتنبهػاَفػيَالتػيَالَمدػشاَلعػضَ ؾاَكالتقدػيؼ ََعؽَاتا
االقترػػاديةَإعػػادةَالتفكيػػرَكتقميػػبَك هػػاتَالشغػػرَالسختمفػػة َدكفَتعرػػبَلسؾؾػػفَتػػؼَ

 .189َاتخاذب َماَدمشاَنتعاملَمعَمدتقبلَكطؽ؟
يكفيَأفَنأختَإقميؼَفزاؿَمثااًل َلشتبيؽَك ااةَالتداؤالتَالسظركحة.َفهتاَاإلقمػيؼ َالػتيَ .4

يبػػدكَعمػػىََ %َمػػؽَسػػكافَالػػيسؽ25ديػػة َصػػشعاء َحػػؾاليَيذػػكلَمػػعَالعاصػػسةَاالتحا
الخارطةَمدػتظيبًلَمتعػرجَاألطػراؼ َيستػدَمػؽَصػعدةَإلػىَذمػار َككأنػقَصػشدكؽَمقفػل َ

                                                 
حسم َنذراتَاألخبارَفيَلعضَالقشؾاتَالفزائيةَخبرَاسػتدعاءَمذػايخَالسشػاطقَالشفظيػةَاليسشيػةَإلػىَالر ػاض188ََ

دية.َكاػػتاَالخبػػرَإذاَصػػا َفهػػؾَيفرػػاَعػػؽَلعػػضَأاػػداؼَالتػػدخلَكمػػشحهؼ َمػػعَعذػػائراؼ َالجشدػػيةَالدػػعَؾ
َالعدكريَالخار ي َالتيَأكدناَفيَبدايتق َأنقَيدتبظؽَأادافًاَتتجاكزَإعادةَشرعيةَالرئيسَااديَكحكؾمتق.

عػػؽَالػػبعضَأفَالتقدػػيؼَالدداسػػيَالسعمػػؽَمدػػتقىَمػػؽَنرػػؾصَالدسػػتؾر.َكاػػتاَعػػؽَفػػيَغيػػرَمحمػػق.َفمجشػػة189ََ
ـ َكلػؼَتشجػز2014َماَتزاؿَتؾاصػلَا تساعاتهػا َعشػدماَصػدرَقػرارَالتقدػيؼ َفػيَمػارسََصياغةَالدستؾرَكان 

ـ.َكقدَكافَتثبي َاػتاَالتقدػيؼَفػيَالدسػتؾرَمدػتبعدًا َككػافَالػرأي2015َالمجشةَمدؾدةَالدستؾرَإالَفيَيشايرَ
كأسػسائهاَكالؾاليػاتََالدائدَفيَلجشةَالرياغةَاؾَتثبي َشكلَالدكلةَ)َدكلةَاتحاديػة( َدكفَتحديػدَعػددَاألقػاليؼ

السكؾنةَلكلَمشها.َكاتاَماَأكدبَلشػاَأحػدَأعزػاءَالمجشػة َأثشػاءَا تساعػقَبشػاَفػيَ)المجشػةَالذػعبيةَلمتقر ػبَبػيؽَ
السكؾناتَالدياسية( َفيَمركزَالدراساتَكالبحؾثَاليسشيَلرشعاء.َكلكػؽَيبػدكَأفَضػ ؾطًاَخار يػةَقػدَمؾرسػ َ

ؽَفػيَنػصَدسػتؾريَمحػدد.َكفعػبًلَتػؼَثبيػ َأسػساءَاألقػاليؼَكالؾاليػاتَعمىَلجشةَالرياغة َلتثبي َالتقديؼَالسعم
 مؽَمدؾدةَالدستؾر.391َََفيَالسادةَ
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َمػػؽَمرػػادرَالثػػركة.َفػػإذاَمػػاَكضػػعشاَفػػيَاعتبارنػػاَأفَاػػتبَالسشظقػػةَالسدػػتظيمةَ محػػرـك
تػأثيرًاَعمػىَاألكضػاعَتدكؽَفيهػاَأكثػرَالؿبائػلَاليسشيػةَتساسػكًاَكأشرسػهاَقتػااًل َكأكثراػاَ

 َفػإفَمدػتقبلَاػتاَاإلقمػيؼ 190ََأشػدااَفقػراًََمػؽَالدياسيةَفيَاليسؽ َكفيَالؾق َنفدق
إلػػىَعػػدـَاالسػػتقرارَفػػيَالػػيسؽ َسػػيبدكَمدػػتؿببًلَمقمقػػًا.ََتػػؤديلسػػاَيختزنػػقَمػػؽَأسػػبابَ

فالفقر َمعَكثافةَسكانيةَكبشيةَقبميةَمتساسكةَكقدرةَقتاليةَعالية َسيدفعَلدػكانقَإلػىَ
كلةَالخػركجَمػؽَاػتاَالرػشدكؽَكالتسػددَنحػؾَالجػؾارَالثػري َتسػددًاَقػدَيأخػتَأشػكااًلَمحا

عشيفة.َفيبقىَاليسؽَمذ ؾاًلَلحركبقَكأزماتػقَالداخميػة َعػا زًاَعػؽَاالنرػراؼَإلػىَبشػاءَ
.َفهػػلَنحػػؽَلحا ػػةَإلػػى191َالدكلػػةَكإلػػىَالتشسيػػةَكالتظػػؾ ر َفػػيَمشػػاخَمدػػتقرَكاػػادئ

يكفيشاَمػؽَالسذػاكل َالتػيَيجػبَأفَنكػرسَكػلَاسشػاَاستشباتَمذاكلَ ديدة َكلديشاَماَ
 َََك هدناَلسعالجتهاَكإيجادَالحمؾؿَالسشاسبةَلها؟.َ

لقدَسػارعَالحػسَالذػعبيَالبدػي  َفػؾرَإعػبلفَالتقدػيؼَالدداسػي َسػارعَإلػىَالتعبيػرَََََََ
مػؽَحذػرَإقمػيؼَفزاؿَفػيَمدػتظيلَفقيػر َفاسػتبدؿَالتدػسيةََتؾ دقَكقمقػقَالتمقائيَعؽ
إقميؼَفزاؿ( َبتدسياتَأخرى َتفراَعؽَالدخر ةَالسميئةَلالسرارةَكخيبةَاألمػلَالسعمشةَ)

                                                 
أتحػػدثَاشػػاَعػػؽَعامػػةَالسػػؾاطشيؽَفػػيَاػػتبَالسشظقػػة َالَعػػؽَالسذػػايخ َالػػتيؽَتسكػػؽَلعزػػهؼَمػػؽَتكػػؾ ؽَثػػركات190ََََ

َطائمة.ََ
حػػؾؿَالتقدػػيؼَالدداسػػيَلمػػيسؽ َعمػػىََـ( َالػػتيَتزػػسشقَمقػػالي2014اػػتاَاالستذػػراؼَالسبكػػرَ)فػػيَأغدػػظس191ََ

الشحؾَالتيَُأعمػؽَلػق َيسكػؽَأفَأضػيفَإليػقَاشػاَتدػاؤالتَكثيػرة َعمػىَضػؾءَمػاَاسػتجدَمػؽَأحػداث َلعػدَنذػرَ
السقػاؿَالسػتكؾر َمشهػػاَمػثبًل:َاػػلَكػافَإعػػبلفَالتقدػيؼَالدداسػػيَلمػيسؽ َعمػػىَالشحػؾَالػػتيَأعمػؽَلػػق َدافعػًاَمػػؽَ

لَلهػاَاػتاَالتقدػيؼَتسػدداا؟َكاػلَكػافَاػتاَالتقدػيؼَدكافعَتسددَالحركةَالحؾثيةَعدكر اًَ  َأكَعمىَاألقل َالَسػه 
كاحدًاَمؽَأسبابَانزالؽَاليسؽَإلىَالحربَاألاميةَ_َاإلقميسيةَالسدمرة َالتيَأطبق َعميشػا؟َكاػلَكػافَإقمػيؼَفزاؿ َ

ل ػػاـَالتػػيََُكضػػع َلؿبائمػػقَالستساسػػكةَالسقاتمػػةَالفقيػػرة َكبحػػدكدبَالسرسػػؾمةَفػػيَالتقدػػيؼَالسعمػػؽ َاػػؾَأخظػػرَاأَل
لعشايةَكقرد َلتفجيرَالحػربَالداخميػةَأكاًل َثػؼَتدػؾ  َالتػدخلَالعدػكريَالخػار يَثانيػًا؟َكاػلَكػافَرسػؼَخر ظػةَ

تسهيػػدًاَلفػػرضَخر ظػػةَالتقدػػيؼَالدياسػػيَالسعػػدةَسػػمفًا َلتػػأتيََىَاألرض َمػػؽَخػػبلؿَالحػػربَالػػدائرة التقدػػيؼَعمػػ
؟َكالَكافَاتاَكاحدًاَمؽَاألاػداؼَغيػرَالسعمشػةَلهػتبَالحػرب؟َاتبَكحلَلمسذكبلتَالتيَنجس َعؽَالحربَذاتها

كاػػلَيسكػػؽَلميسشيػػيؽَأفَيتجػػاكزكاَخبلفػػاتهؼَك تخمػػؾاَعػػؽَدعػػاكااؼ َالدياسػػيةَكالظائؽيػػةَكالدػػبلليةَكالسشاطؿيػػةَ
كالعذائر ة َالتيَُتعسقَاالنقداـَفيَصفؾفهؼ َك تجهػؾاَإلػىَالترػالاَؼيسػاَبيػشهؼَكحػلَخبلفػاتهؼَكالتؾافػقَعمػىَ

كلَالدكلػػةَالػػتيَيرتزػػؾنق َعبػػرَحػػؾارَ ػػادَكصػػادؽَكشػػفاؼ َتخزػػعَنتائجػػقَالسػػتفتاءَشػػعبيَعػػاـ َليقػػررَشػػ
الذعبَشكلَالدكلة َالتيَتكفلَلميسشييؽَأمشهؼَكاسػتقراراؼَكتظػؾراؼ َكتحػاف َعمػىَكحػدتهؼَكتساسػكهؼَكسػبلمةَ

اَبيػػشهؼ َمػػؽَناحيػػة َكقؾاعػػدَأراضػػيهؼَكاسػػتقبلؿَقػػراراؼَالدياسػػيَكإرسػػاءَقؾاعػػدَالتعامػػلَالستكػػافعَالعػػادؿَؼيسػػ
التعامػػلَالشػػديَمػػعَ يػػرانهؼ َالقػػائؼَعمػػىَحدػػؽَالجػػؾارَكاالحتػػراـَالستبػػادؿَكالتعػػاكفَكتشسيػػةَكرعايػػةَالسرػػالاَ
السذػػتركةَكعػػدـَالتػػدخلَفػػيَالذػػأفَالػػداخميَلم يػػر َمػػؽَناحيػػةَأخػػرى؟َاػػتبَمجػػردَتدػػاؤالتَمزػػافة َأضػػعهاَ

 لمتفكير.َََ
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مػػؽَاػػتاَالتقدػػيؼَالسشػػترَلسرػػاعب َلدػػشاَفػػيَكضػػعَيسكششػػاَمػػؽَمؾا هتهػػاَكالت مػػبَ
.َأفػػبلَُيعتبػػرَالحػػسَالذػػعبيَمؤشػػرًاَمهسػػًا َمػػؽَالسؤشػػرات َالتػػيَيشب ػػيَعمػػى192َعميهػا

َََا؟.ي فمؾاَعشهاَأكَيدتخفؾاَبهَالَالدياسييؽَأف
َقدَالَيكؾفَح َاألقاليؼَالثبلثةَالفقيرةَاألخرى َفيَالتقديؼَالدداسػي َأفزػلَلكثيػرَمػؽ.5ََ

إقمػػيؼَفزاؿ.َفػػإقميؼَالجشػػد َالسحػػدكدَالسدػػاحة َالسكػػت َلالدػػكافَ)ربػػعَسػػكافَالػػيسؽََحػػ 
مػػػؽَالثػػػركةَالشفظيػػػة َكسػػػاَأفَإمكانياتػػػقَالزراعيػػػةَكالبحر ػػػةََمحػػػرـكَتقر بػػػًا(َاػػػؾَأيزػػػاًَ

حػػدكدة َؾياسػػًاَإلػػىَعػػددَسػػكانق.َكعػػداَعػػؽَذلػػػَفإنػػقَإقمػػيؼَيثيػػر َلحػػدكدبَإمكانيػػاتَم
السرسػػػؾمة َإشػػػكاالتَإضػػػاؼية َلدػػػببَالشذػػػاطَاالقترػػػاديَلدػػػكانق.َفسعغسهػػػؼَتجػػػارَ

فػػػيَأنحػػػاءَالػػػيسؽ َأيَفػػػيَمشػػػاطقَاألقػػػاليؼََانتذػػػاراًَكمؾعفػػػؾفَكحرفيػػػؾف.َكاػػػؼَاألكثػػػرَ
قػاليؼ َاػلَسػيبقؾفَمؾضػعَقبػؾؿَاألَاػتباألخرى.َفكيفَست دكَعبلقاتهؼَالجديدةَلدكافَ

كترحيػػػب َالَسػػػيساَأفَالػػػبعضَسػػػيشغرَإلػػػيهؼَلاعتبػػػاراؼَمشافدػػػيؽ َفػػػيَاألسػػػؾاؽَكفػػػيَ
الؾاليػاتَكإقميساَتهامةَكعدف َإقميسػافَفقيػرافَأيزػًا َلالؿيػاسَإلػىََ.193الؾعائفَالعامة؟

حزػػرمؾتَكسػػبأ.َكرغػػؼَتػػؾفرَلعػػضَاإلمكانيػػاتَالزراعيػػةَكالثػػركاتََفػػيَكػػلَمػػؽَ ال شيػػة
نهسػػاَمحركمػػافَمػػؽَالثػػركةَالشفظيػػة.َفهػػلَيدػػتظيعافَإحػػداثَتشسيػػة َفإحر ػػةَفيهسػػا َالب

 َإذاَاعتسداَفق َعمىَبهتبَالثركةَةال شيَالؾالياتتسكشهساَمؽَتحقيقَتظؾرَمؾازيَلتظؾرَ
َ.194َالسداحاتَالقابمةَلمزراعةَكعمىَالثركةَالبحر ة َدكفَأفَتتؾفرَفيهساَثركةَنفظية؟

 َالتيَربساَتتجػاكزَمجػردَالخػؾؼَمػؽَالدداسيَ باتَاتاَالتقديؼكقدَيتداءؿَالسرءَعؽَمَؾ
مػؽَأفَصػي ةَدكلػةََتخؾفػاًَأثػارَالػبعضَفقػدَ.ََانفراؿَالجشؾب َفيَحاؿَتقديؼَاليسؽَإلىَإقميسيؽ

اتحاديةَ)فيدرالية( َمكؾنةَمؽَإقميسيؽَ)شساليَك شؾبي( َستؤديَإلىَانفراؿَإقميؼَالجشػؾب.َفهػلَ
صػػي ةَالدكلػػةَاالتحاديػػةَمػػؽَسػػتةَأقػػاليؼَ)لحكؾمػػاتَكبرلسانػػات( ََدارَفػػيَخػػاطرَاػػتاَالػػبعض َأف

لدػتة َكالسػيساَاَؤلقػاليؼلالشدػبةَليشظؾيَعمىَالتخؾؼَنفدق َكلكؽَليسَلالشدبةَإلقمػيؼَكاحػد َبػلَ
؟َلقػػدَكػػافَخيػػارَاإلقميسػػيؽَخيػػارًاَمشظؿيػػًاَإلػػىَحػػدَكبيػػر َلسعالجػػةَالسدػػألةَاألقػػاليؼَال شيػػةَلػػالشف 

                                                 
كػرَمػػؽَمرػػاعبَقادمػػة َيحسمهػاَلمػػيسؽَمذػػركعَالتقدػػيؼَالسعمػؽ َكػػافَلػػقَمػػاََمػؽَالؾاضػػاَأفَاػػتاَالتػػؾ سَالسب192َ

َيبررب.
29َأشػػرناَفػػيَالرسػػالةَالسؾ هػػةَإلػػىَرئػػيسَالجسهؾر ػػةَكرئػػيسَكأعزػػاءَلجشػػةَصػػياغةَالدسػػتؾر َفػػيَتػػار خ193ََ

قػدَـ َإلىَمغاارَمبكرة َلزيقَسكافَلعضَاألقاليؼَلأبشػاءَكطػشهؼ َالسشتسػيؽَإلػىَأقػاليؼَأخػرى.ََك2014مارسَ
عبرتَاتبَالسغاارَعؽَنفدها َلسجردَإعبلفَالتقديؼ َحتىَقبلَأفَيأختَطر ققَإلىَالتظبيػق.َكلػؽَيجػديَاشػاَ
الحػػػدي َعػػػؽَنرػػػؾصَدسػػػتؾر ةَكقانؾنيػػػة َتؤكػػػدَحػػػقَالسؾاطشػػػةَالكاممػػػةَلميسشػػػي َفػػػيَأيَإقمػػػيؼَيدػػػتقرَؼيػػػق.َ

 ض.فالشرؾصَالدستؾر ةَكالقانؾنيةَالَتحكؼَتعاملَالشاسَاليؾمي َلعزهؼَمعَلع
 يسكؽَاشاَأفَنتداءؿَأيزًاَعؽَكضعَالؾالياتَالفقيرة َداخلَإقميسيَحزرمؾتَكسبأ.194َ
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عؽَالدياساتَكالسسارساتَغيرَالؾحدك ػةَلمشغػاـَالحػاكؼَفػيَصػشعاء َكاػيََالجشؾبية َالتيَنجس 
لاألصػػػلَالباعػػػ َعمػػػىَالتفكيػػػرَلالدكلػػػةَاالتحاديػػػة.َكسػػػاَأفَاػػػتاَالخيػػػارَمحػػػدكدَالكمفػػػةَكمخػػػاطربَ
َالسحتسمةَقميمة َكتشفيتبَسهل َألفَالبشاءَؼيقَسيتؼَعمىَأساساتَكان َمؾ ؾدةَإلىَعهدَقر ب.ََ

حياتشػا َأزاحػؾاَمػؽَخيػاراتهؼَخيػارََكَبمػدناَالعقػد َالسعشيػؾفَبرسػؼَخارطػةلقدَأزاحَأالَالحلََك
إلقػػػاءَالتقدػػػيؼَاإلداريَالحػػػاليَ)السحافغػػػات( َمػػػعَإعظػػػاءَكػػػلَمحافغػػػةَصػػػبلحيةَإدارةَشػػػؤكنهاَ

كاػؾَمػؽََ.السحمية َضسؽَصي ةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممةَالربلحيات َفػيَكػلَمػاَاػؾَشػأفَمحمػي(
ألنػػق َكسػػاَعبرنػػاَعػػؽَذلػػػَمػػرارًا َمشػػتََ.سؽَفػػيَكضػػعقَالحػػاليك ػػؾبَعػػدة َالخيػػارَاألندػػبَلمػػي

َالفيدراليػػةَكالَ مجهػػاَ)أيَالَيتدػػعيشياتَالقػػرفَالساضػػي َيسػػشاَصػػبلحياتَمحميػػة َترػػلَإلػػىَتخػػـؾ
الدكلةَالفيدراليػةََألفَالذرطَاألاؼَلؿياـَ.195َرلَإلىَمدتؾىَتكؾ ؽَحكؾماتَكبرلساناتَمدتقمة(ي

ك ػػؾدَكيانػػاتَسياسػػيةَمدػػتقمةَيػػتؼَتؾحيػػدااَفػػيَكيػػافَسياسػػيَاػػؾَلػػيسَمتػػؾفرًا ََكَ)االتحاديػػة( 
تقظيػعَأكصػاؿَالػيسؽََكفقػًاَلسذػركعَالتقدػيؼَاػتا َسػيتؼَكلتؾفيرَاػتاَالذػرطَسػيتؼ َ.كاحدَاتحادي

َعبػرَ الؾاحد َكإقامةَكياناتَسياسيةَ ديػدة َلكػلَمشهػاَمجمػسَكزرائػقَكبرلسانػقَ...إلػخ َلمؾصػؾؿ
مسػاَيعشػىَالػدخؾؿَفػيَعسميػاتَمعقػدة َتسثػلَم ػامرة ََتحػادي.اإلىَكيافََالسرظشعة عسميةَالَاتب

َ.196َليسَمؽَالدهلَالتحكؼَبها
                                                 

ـ َفػػيَسمدػػمةَمقػػاالتَحػػؾؿَ)اإلدارةَالسحميػػةَكاممػػةَالرػػبلحيات( َأسػػسَاػػتبَاإلدارة 1993َأكضػػحشاَفػػيَعػػاـ195ََ
ة َكاختيػارَالسجمػسَالتيَتشظمقَمؽَمبدأَاالنتخابَالديسقراطيَالحرَلسجمسَالسحافغػة َمػؽَقبػلَأبشػاءَالسحافغػ

السشتخبَمؽَبيؽَأعزائقَمحافغًاَلمسحافغة.َكإنهاءَعسميةَالتعييشػاتَمػؽَقبػلَرئاسػةَالدكلػة.َكعمػىَاػتاَالشحػؾَ
يسكؽَلمسجمسَالسشتخبَأفَيحاسبَالسحاف َك عزلقَك أتيَلسؽَاؾَأفزلَمشق َدكفَأيَتػدخلَمػؽَقبػلَالدػمظةَ

أكيدًاَلؾحدةَالببلد َكاؾَترديقَُتمز ـَالدػمظةَالسركز ػةَالؿيػاـَالسركز ة َماَعداَالترديقَعمىَنتائجَاالنتخاب َت
لػػقَدكفَاعتػػراض َكخػػبلؿَمػػدةَزمشيػػةَمحػػددة.َكإذاَانقزػػ َالسػػدةَالسحػػددةَكلػػؼَترػػادؽَالدػػمظةَالسركز ػػةَعمػػىَ
الشتيجة َيعتبرَاالنتخابَشرعيًا َك رباَالسحاف َكالسجمسَمدؤكليؽ َأماـَالسؾاطشيؽَفػيَالسحافغػة َعػؽَإدارةَ

ماَاؾَشأفَمحميَفيها.َكبظبيعةَالحاؿَيحغرَعمىَالدػمظاتَالسحميػةَإقامػةَأيَعبلقػاتَلػأيَدكلػةَأكَ هػةََكل
خار يػػة.َفؾعائفهػػاَكعػػائفَمحميػػة َتشحرػػرَداخػػلَالسحافغػػة َالتػػيَتػػديراا.َك ػػشغؼَالدسػػتؾرَعبلقتهػػاَلالدػػمظةَ

 السركز ة َبشرؾصَمحددةَككاضحة.
 رَمػؽَيحػاكؿَأفَيقدػرَالؾاقػع َليتظػابقَمػعَفكػربَكتشغيراتػق َبػداًلَمػؽَاشاؾَمثل َمعركؼ  َُيْتك رَفيَسياؽَترَؾ196َ

أفَيشبثقَفكربَكتشغيراتقَمؽَدراستقَلمؾاقػعَكمتظمباتػق َفسثمػقَكسثػلَمػؽَيعسػدَإلػىَترػ يرَقدمػق َبتقظيعهػاَمػؽَ
تَأطرافهػػا َليدػػتظيعَحذػػرااَفػػيَحتائػػقَالزػػيق.َكتبػػدكَمحاكلػػةَتقظيػػعَالكيػػافَاليسشػػيَإلػػىَسػػتةَأقػػاليؼَلحكؾمػػا

كبرلساناتَمدتقمة َلترباَالدكلةَؼيػقَدكلػةَاتحاديػةَشػبيهةَلالػدكؿَاالتحاديػةَ)الفيدراليػة(َالستقدمػةَفػيَالعػالؼ َ
مشهػاَحكؾماتَكبرلساناتَلشرػشعَتبدكَقر بةَمؽَاتاَالسثل.َكنشدىَكنحؽَنتجقَإلىَتقديؼَبمدنا َكاستشباتَعدةَ

أتَمػؽَتؾحيػدَكيانػاتَسياسػيةَمدػتقمة َكلػؼَيجػرَتقدػيؼَدكلةَاتحاديةَكاحدة َأفَالدكؿَاالتحاديةَفيَالعالؼَنذ
كيػػافَسياسػػيَمؾحػػد َإلػػىَكيانػػاتَسياسػػيةَمتعػػددة َُترػػشَّعَلهػػاَ سيعهػػاَرؤكسَ ديػػدةَ)حكؾمػػاتَكبرلسانػػات( َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ=ََََََََََََََََقػدَانبثقػ َشَّعةليتظابقَشكمهاَمعَشكلَالدكؿَاالتحاديةَفػيَالعػالؼ.َكلػيسَلعيػدًاَأفَفكػرةَاػتبَالرػي ةَالسرػ
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)اإلدارةَالسحميةَكاممةَالرػبلحياتَفػيَكػلَمػاََلقدَأزاحَأالَالحلَكالعقدَاتاَالخيارَالسشظقي
كسػاَأزاحػؾاَمػؽَخيػاراتهؼَخيػارَاإلقميسػيؽََالتيَاؾَاألندبَلؾاقػعَالػيسؽَالحػالي َ اؾَشأفَمحمي(

ألدػػ ََكاػػؾَخيػػارَيقػػدـَحػػبًلَمعقػػؾاًلَلمسدػػألةَالجشؾبيػػة َكسػػاَأنػػقَمػػيؼَالذػػساؿَكإقمػػيؼَالجشػػؾب( )إق
السػتشادبََ كأسػهمهاَتشفيػتاًََكخظػرًا َكأقمهػاَكمفػًةَكتعقيػداًََ (االتحاديػةالحمؾؿ َضػسؽَصػي ةَ)الدكلػةَ

 َكذابػؾاَأزاحػؾاَاػتيؽَالخيػار ؽَ 197إلىَكاقعَكافَقائسًاَإلىَكق َقر ػبَ)ك ػؾدَدكلتػيؽَمدػتقمتيؽ(
َإلػػىَالتقدػػيؼَالدداسػػي َلدػػ َحكؾمػػاتَكسػػتةَبرلسانػػات َتزػػاؼَإلػػىَحكؾمػػةَكبرلسػػافَالسركػػز 
مت ػػػافميؽَعػػػؽَحؿيقػػػةَأفَالػػػيسؽَمجتسػػػعَعذػػػائريَفػػػيَطالعػػػقَالعػػػاـ َكأفَالػػػؾالءاتَالعذػػػائر ةَ
كالسشاطؿيػػػةَمتجػػػترةَكمػػػؤثرةَفػػػيَثقافػػػةَاألفػػػرادَكخيػػػاراتهؼَكمػػػؾاقفهؼَكردكدَأفعػػػالهؼ َلسػػػؽَفػػػيهؼَ

مسؾف َكأفَالتخمفَالعاـَفيَكلَمشاحيَالحياة َسيتؾلدَعشقَفيَكػلَ ساعػةَكمشظقػةَكعذػيرةَالستع
فهسًاَخاصًاَلمشغػاـَاالتحػاديَ)الفيػدرالي( َيحػددَسػمؾكهاَكتعاممهػاَضػسؽَاإلقمػيؼَالػتيَتشتسػيَإليػقَ
كمػػػعَاألقػػػاليؼَاألخػػػرىَكمػػػعَالحكؾمػػػةَاالتحاديػػػة َكحتػػػىَمػػػعَالخػػػارج.َكأفَتبػػػايؽَالفهػػػؼَكالدػػػمؾؾَ

                                                  

 
مؽَعقؾؿَخبراءَدكلييؽ.َكنحؽَغالبًاَماَنغؽَلأفَالخبراءَالدكلييؽ َالسرتبظيؽَأصبًلَلدياساتَالػدكؿَالكبػرىَ=َ

َكمرالحها َأحرصَمشاَعمىَمدتقبمشا َفششدػاؽَمعهػؼ َمشبهػر ؽَبهػؼ.َإنشػاَنخذػىَأفَيرػباَحالشػا َإذاَاسػتسر
لدكلييؽ َكلؼَنزعَفيَاعتبارناَأاداؼَالجهاتَالتيَيخػدمؾنها َأفَيرػباَحالشػاَكحػاؿَ)غػرابَانبهارناَلالخبراءَا

 البيؽ َالتيَضيعَالسذيتيؽ( َكساَيقاؿ.َفساَاستظاعَأفَيرباَحسامةَكساَتسشى َكالَأفَيعؾدَغرالًاَكساَكاف.َََ
ـ َالػػتيَكػػافَسػػؿف2007َـَشػػهدَالػػيسؽَت يػػراتَكبيػػرةَكمتدػػارعة َمشػػتَبػػدءَالحػػراؾَالدػػمسيَالجشػػؾبي َفػػيَعػػا197َ

مظالبقَالَيتجاكزَترحياَمدارَالؾحدةَكإنرػاؼَالسدػرحيؽَمػؽَالخدمػةَالعدػكر ةَكاألمشيػةَكالسدنيػة َكمػشحهؼَ
َفػػيَالؾحػػدة َالتػػيَ حقػػؾقهؼَكإعػػادتهؼَإلػػىَكعػػائفهؼَكتعؾ زػػهؼَكردَاعتبػػاراؼ َكالتعامػػلَمعهػػؼَلاعتبػػاراؼَشػػركاء 

اَممحقيؽَلالذػساؿَإلحاقػًا َكالتخمػيَعػؽَالشغػرةَالستعاليػةَإلػيهؼ َمػؽَاندفعؾاَإليهاَلحساسَكقشاعةَكإيساف َكليدَؾ
قبلَحكاـَدكلةَالؾحدة َالتيَكلدتَفيَالجشؾبَردكدَفعلَغيػرَعقبلنيػة َلػيسَتجػابَمرػدرَالغمػؼ َكاػؼَالحكػاـ َ
بػػلَتجػػابَالسػػؾاطؽَالذػػساليَالبػػائس.َلقػػدَكانػػ َمظالػػبَالحػػراؾَالدػػمسيَالجشػػؾبيَاػػتبَمظالػػبَعقبلنيػػةَكعادلػػة.َ
كلكؽَاالستجالةَلهاَكان َتتظمبَسمظةَغيرَالدمظةَكعقؾاًلَغيرَالعقؾؿ َكإحداسػًاَعاليػًاَلالسدػؤكليةَالؾطشيػة َ
تجابَاليسؽَكمق َكالتدميؼَلالذراكةَالؾطشيةَكالسؾاطشػةَالستدػاك ةَبػيؽَكػلَأبشائػق.َكألفَاػتاَلػؼَيكػؽَمتػؾفرًا َفقػدَ

الؾحػػدة َإلػػىَاالنفرػػاؿَكاسػػتعادةَدكلػػةَالجشػػؾبَارتفػػعَسػػؿفَمظالػػبَاإلخػػؾةَفػػيَالجشػػؾب َمػػؽَترػػحياَمدػػارَ
الدػػالقة.َمػػعَأفَاسػػتعادةَدكلػػةَالجشػػؾبَالدػػالقة َلالذػػكلَالػػتيَكانػػ َعميػػق َلعػػدَكػػلَالست يػػراتَالتػػيَشػػهدااَ

ـ َأصػباَأمػرًاَمذػكؾكًاَفػيَإمكانيػةَحرػؾلق.َكفػيَتقػديريَأفَاإلخػؾةَفػيَالجشػؾب َإذا1990َالجشؾبَمشػتَعػاـَ
حميةَالسشتخبةَكاممةَالربلحياتَفيَكلَماَاؾَشأفَمحمػي َأكَلؿيػاـَدكلػةَاتحاديػةَمػؽَارتزؾاَاآلفَلاإلدارةَالس

إقميسيؽَمتكافئيؽ َفيَالحقػؾؽَكالؾا بػات َتبشػىَعمػىَأسػسَصػحيحةَكدؾيقػة َالَعمػىَالعؾاطػفَكحدػؽَالشؾايػاَ
كمػػق َلؾحدتػػقَكالس ػػامراتَالفرديػػةَغيػػرَالسحدػػؾبة َالتػػيَأكقعتشػػاَفػػيَمػػاَنحػػؽَؼيػػق َفػػإفَفػػيَاػػتاَمكدػػبًاَلمػػيسؽَ

كسبلمةَأراضيقَكاستقبلؿَقراربَالدياسيَكتشسيتقَكنهزتقَالذاممة.َكاتاَاألمػرَيتظمػبَارتقػاءَالشخػبَالدياسػيةَ
اليسشية َسؾاًءَمشهاَالشخبَالسدنيةَأكَالشخػبَذاتَاألذرعَالعدػكر ة َارتقاءاػاَإلػىَمدػتؾىَالسدػؤكليةَالؾطشيػة َ

الذخرػػيةَكالفئؾ ػػة َالتػػيَالَتػػرىَفػػيَالػػؾطؽَسػػؾىَثػػركةَيجػػبََكاالبتعػػادَعػػؽَالسشاكفػػاتَكاألنانيػػاتَكالسرػػالا
 االستئثارَبها َكسمظةَيجبَاالستحؾاذَعميهاَكاالنفرادَبها َدكفَسائرَالشاس.
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تعاملَسيذكلَبيئةَمؾاتيةَلتدخبلتَكعب َالقؾىَالخار ية َالتيَالَندتبعدَأفَلعزهاَلقَيدَفيَكال
. أالَتفػرضَعميشػاََاستسرارَاإلصرارَعمىَاتاَالتقديؼَكاإلصرارَعمىَتثبيتقَفيَنػصَدسػتؾريَممػـز

الَيسكػػؽَقػػدـَعمػػىَم ػػامراتَغيػػرَمحدػػؾبة َأفَنفكػػرَكثيػػرًا َقبػػلَنَنتػػركى َكأفَأفَاػػتبَالسحػػاذير
َالتحكؼَبهاَكبشتائجها؟.َ

اػتبَالتدػاؤالتَالتػػيَأعػدتَطرحهػاَاشػػا َككشػ َقػدَطرحتهػػاَفػيَمقػاؿَسػػبقَنذػربَفػيَشػػهرَ
ـ َماتزاؿَتظرحَنفدها َكمساَ رىَإحياءَمذركعَتقديؼَاليسؽَكاستشباتَحكؾمػات2014َأغدظسَ

ببمػدبَإليهػا َكبرلساناتَؼيق َتشتهيَإلىَنهايات َالَأعؽَأفَأحػدًاَمػؽَاليسشيػيؽَيرغػبَفػيَأفَيػدفعَ
إالَإذاَكػػافَذلػػػَعػػؽَغفمػػة َأكَعػػؽَعجػػزَعػػؽَرؤ ػػةَكامػػلَالرػػؾرةَكمػػاَيجػػريَداخػػلَالػػيسؽَكفػػيَ
الؾطؽَالعربيَكمق َكماَتدربقَ هاتَغربيةَمختمفة َعؽَمذركعَ)الذرؽَاألكس َالجديد(َكخػرائ َ

َالتقديؼ َالسؾضؾعةَلق.ََ
لساضػػية َكسػػؤتسرَالر ػػاضَكأخيػػرًاَاشػػاؾَمدػػتجداتَسياسػػيةَكميدانيػػةَحػػدث َفػػيَاألسػػابيعَا

التذػػػاكريَكإعػػػبلفَالهدنػػػةَالسؤقتػػػةَكاسػػػتدعاءَمذػػػايخَلعػػػضَالسحافغػػػاتَاليسشيػػػة َذاتَالثػػػركاتَ
الشفظيػػػةَكالسؾاقػػػعَالج راؼيػػػةَالسهسػػػة َاسػػػتدعائهؼَإلػػػىَالر ػػػاض َلسػػػشحهؼَكعذػػػائراؼ َكسػػػاَقيػػػل َ

بدالقَلسجمػػسَالجشدػػيةَالدػػعؾدية.َكأاػػؼَمػػؽَاػػتاَكمػػقَتشحيػػةَالػػرئيسَعبػػدَربػػقَمػػؽَالرئاسػػةَكاسػػت
رئاسػيَمػؽَثسانيػةَأشػخاص.َنأمػلَأفَيغهػرَعقبلنيػةَكرشػدًاَكحرصػًاَعمػىَالػيسؽَكعمػىَاإلندػػافَ
اليسشػػػيَأكثػػػرَمسػػػاَأعهػػػربَالػػػرئيسَعبػػػدَربػػػقَطػػػؾاؿَسػػػشؾاتَرئاسػػػتق.َكقػػػدَرافػػػقَاػػػتبَالسدػػػتجداتَ
الدياسػية َاستعرػػاءَكاضػػاَفػػيَالسيػدافَالعدػػكري َيؤكػػدَعبثيػػةَالحػربَكاسػػتحالةَتحقيػػقَالحدػػؼَ

دكريَكضركرةَالتؾ قَنحؾَخيارَالدبلـ َكاستبداؿَل ةَالدبلحَبم ةَالحؾار َلمتؾافقَعمػىَبشػاءَالع
دكلػةَالذػراكةَالؾطشيػػةَكطػيَصػػفحةَالحػربَالسذػػؤكمة َالتػيَتظحششػاَ سيعػػًا َكاػتاَمػػاَدأبشػاَعمػػىَ
ةَتأكيدبَكالسظالبةَلقَمشتَبدايةَالحربَكحتىَاآلف.َيزاؼَإلىَكػلَاػتاَمػاَتشاكلشػابَاشػا َمػؽَعػؾد

الحػػدي َعػػؽَمذػػركعَتقدػػيؼَالػػيسؽَإلػػىَأقػػاليؼ َلحكؾمػػاتَكبرلسانػػاتَمدػػتقمة َتسهيػػدًاَالسػػتشباتَ
دك بلتَص يرةَكضعيفةَؼيق َتحلَمحلَالدكلةَاليسشيةَالسستدة َاألكثفَسكانًاَفيَالجز رةَالعربيػة َ

سياسػيةََلذعبهاَاألكثرَنذاطًاَكقدرةَعمىَالعسلَكاإلبداع َإذاَمػاَتػؾفرتَلػقَحكؾمػةَرشػيدةَكحركػة
ناضجة َكنخبػًاَثقاؼيػةَقػادرةَعمػىَإدراؾَالؾاقػعَإدراكػًاَسػميساَكاستذػراؼَالسدػتقبلَكمػاَيحسمػقَمػؽَ
نترَكمخاطر َكعدـَاالكتفاءَلالتشغيرَلؤلحػداثَلعػدَكقؾعهػا َبػلَاستبرػارااَقبػلَكقؾعهػا َحكؾمػةَ

رػػالحقَكحركػػةَسياسػػيةَكنخبػػًاَثقاؼيػػة َترتفػػعَ سيعهػػاَإلػػىَمدػػتؾىَطسؾحػػاتَالذػػعبَاليسشػػيَكم
َالعميا.َكاتاَمؾضؾعَفخر َيدتحقَكقفةَأخرى.
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198َاليسؽَإلىَأيؽ؟

َ
َمقدمة:
يػزدادَإلحاحػًاَعميشػاَكػلَيػـؾ َلقػدرَازديػادَمػاَيسػؾرَلػقََأضػعقَاشػا.َكأعػرؼَأنػقَسػؤاؿَسؤاؿ

الؾاقػػعَاليسشػػيَمػػؽَأكراؽَمختمظػػةَكأ شػػداتَمتداخمػػةَكقػػؾىَمحميػػةَمترػػارعة َمتبايشػػةَالسذػػار ع َ
القػػؾىَالدياسػػيةََخار يػػة.َكحتػػىَاآلفَلػػؼَتػػتسكؽَأيَمػػؽَالشخػػبَالفكر ػػةَأكمتعػػددةَالسر عيػػاتَال
 َأفَتقدـَ ؾالًاَمقشعًاَعؽَاتاَالدؤاؿ.َكتكسؽَصػعؾبةَاإل الػةَفػيَ سمػة199َالحاكسةَ_َالسعارضة

مػػػؽَالعؾامػػػل َالغػػػاارةَكالخؽيػػػة.َكاػػػيَعؾامػػػلَيتذػػػالػَفيهػػػاَالج رافػػػيَكاالقترػػػاديَكاال تسػػػاعيَ
الػةَعػؽَاػتاَالدػؤاؿَلحا ػةَإلػىَتفاعػلَالعقػؾؿَاليسشيػةَكتزػافرَالقػؾىَكالدياسي َمساَيجعلَاإل 

السدتشيرةَكتعاكفَالخيػر ؽ َالختيػارَأسػمؼَالظػرؽَكأكثراػاَأمانػًا َإلخػراجَالػيسؽَمػؽَعشػقَالز ا ػةَ
َ.مبلمدةَلعضَاتبَالعؾاملَاتبَالؾرقةَكدفعقَإلىَبرَاألماف.َكسشحاكؿَفيَما

َالعاملَالج رافي:
حسلَفيَطياتقَالشعيؼَكالجحيؼَمعًا.َإنقَمؾقعَيذكلَأحػدَالسفػاتياَلفهػؼَمؾقعَاليسؽ َالتيَي

َمؽَأحداثَمقمقة.َفاليسؽَ ارَلدكؿَعربيةَتعتبػرَمػؽَأغشػىَدكؿَالعػالؼَما .َكاػؾَماليػاًََيدكرَاليـؾ
كتدػاب َأيَلػؼَيرػشعقَاإلندػافَفػيَاػتبَالػدكؿ َلكػدبَك هػدبَكطسؾحػقَكفكػربَغشىَلؼَيتحققَلااَل

مشحػة َانبثقػ َمػؽَلػاطؽَاألرض َمشحتهػاَالظبيعػةَلئلندػافَدكفَ هػدَأكََكتظؾرَمداركق.َبلَاػؾ
َ عشاء.َكنذػأتَعػؽَذلػػَحالػةَمػؽَضػعفَاإلحدػاسَلالسدػؤكليةَتجػابَاػتبَالسشحػة َكعػدـَتقػدير 

دػػتشزؼَ َلالشدػػبةَلؤل يػػاؿَالحاليػػة َكسػػاَلالشدػػبةَلؤل يػػاؿَالقادمػػة َكأضػػح َتَُكأاسيتهػػاَلؿيستهػػا
نفاقػػًاَعبثيػػًا.َاػػتبَالحالػػةَسػػحب َنفدػػهاَعمػػىَنغػػرةَاألثر ػػاءَإلػػىَشفػػقَإاسػػتشزافًاَغيػػرَمحدػػؾبَكتَُ

مؾاطشيهؼَالفقراءَكإلػىَ يػرانهؼَالسعػؾز ؽ.َكاكػتاَتجػاكرَال شػىَكالفقػرَكتعػايشَعبػ َاألثر ػاءَمػعَ
الفقراء.َكلكشقَتعايشَعػااريَفػيَحؿيقتػق.َفدػمؾؾَاألثر ػاء َالستدػؼَلػالترفعَكال ػركرَغيػرََمعاناة

كبالكرامػػةَالسهػػدكرة َلػدىَالسعػػؾز ؽ.َإنػقَكضػػعَيتجمػػىََلػاأللؼيسَداخميػػة َالسبػرر ؽ َتقابمػػقَأحاسػ
يؾميػًاَفػيَتعامػلَلعػضَأربػػابَالعسػلَكالكفػبلءَكحتػىَأ هػزةَالدكلػػة َفػيَالػدكؿَالثر ػة َمػعَطػػالبيَ
العسػػلَالقػػادميؽَمػػؽَبمػػدَكػػاليسؽ َالػػتيؽَيحسمػػؾفَفػػيَتكػػؾ شهؼَإحداسػػًاَلالكرامػػة َصػػشعتقَحزػػارةَ

                                                 
َـ َكفػػيَمؾاقػػعَإلكتركنيػػة 2014َأبر ػػل15ََتػػؼَنذػػربَفػػيَصػػحيفةَالذػػارعَعمػػىَثػػبلثَحمقػػات َبػػدءًاَمػػؽَتػػار خ198ََ

َمؾقعَاالشتراكيَن َكالبررةَن .مشهاَ
انتهىَالتسايز َالتيَكافَقائسًاَبيؽَالقؾىَالدياسػيةَالحاكسػةَكالقػؾىَالدياسػيةَالسعارضػة َكتحؾلػ َ سيعهػاَإلػى199َََ

 َ قؾىَحاكسةَ_َمعارضةَفيَالؾق َنفس.ََ
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كقدراتَحاضػرة َتعبػرَعػؽَنفدػهاَفػيَكػلَمجػاالتَالعسػلَالستػاح.َكلكػشهؼََمستدةَفيَعسقَالتار خ
َكتراكؼَفيَنفؾسهؼَمذاعرَالزيق.ََلاأللؼحداسهؼَإيعاممؾفَمعاممةَتز دَمؽَ

ك تزاكجَاتاَالؾضعَلخؾؼَدائؼَيديظرَعمىَاألثر ػاء َمػؽَغزػبةَالفقػراء.َكقػدَشػكلَاػتاَالخػؾؼَ
ياساتَغيرَسميسة َفيَالتعاملَمعَالجػارَاليسشػي َحالةَمؽَعدـَاإلحداسَلالظسأنيشةَكقادَإلىَس

القػػرارََمرػػادرة.َكأبػػرزَتجميػػاتَاػػتبَالدياسػػة َالحػػرصَعمػػىَلديػػقَمػػؽَمذػػاعرَالزػػيقَضػػاعف 
كالػػػتحكؼَلأكضػػػاعقَاالقترػػػاديةَكتدػػػخيرَنخبػػػقَالدياسػػػيةَكؾياداتػػػقَالسدنيػػػةََاليسشػػػيالدياسػػػيَ

لداخميةَفيَاليسؽ َت ييرًاَحؿيؿيػًاَنحػؾَكالعدكر ةَكالقبمية َإل هاضَأيَمحاكالتَلت ييرَاألكضاعَا
األفزل َأيَنحؾَبشاءَالدكلةَاليسشيةَالحديثةَالقؾ ة َالقادرةَعمىَدفػعَعجمػةَالتشسيػةَنحػؾَاألمػاـ.َ
رغؼَأفَدكلةَكهتبَلؾَك دتَفيَاليسؽ َل دتَمرتكزًاَمػؽَأاػؼَمرتكػزاتَاألمػؽَكاالسػتقرارَكالتعػاكفَ

 ََََ.يَالجز رةَالعربيةَكمهاكالتعايشَاألخؾيَكاالحتراـَالستبادؿ َف

اتاَاػؾَالؾ ػقَاألكؿَلتػأثيرَالسؾقػعَالج رافػيَلمػيسؽ.َأمػاَالؾ ػقَاآلخػرَفهػؾَالؾ ػقَالستعمػقَ
لالسرالاَال ربيةَفيَالسشظقة.َكلؽَاستر عَاشػاَالتػار خَالبعيػدَكالقر ػب َالػداؿَعمػىَمػدىَااتسػاـَ

ضػػعَيػػدااَعميػػقَكالػػتحكؼَلسيػػزاتَاإلمبراطؾر ػػاتَكالقػػؾىَالخار يػػةَالكبػػرىَلػػاليسؽَكحرصػػهاَعمػػىََك
مؾقعػػق َبػػدءًاَلإمبراطؾر ػػاتَالعرػػؾرَالقديسػػة َكاإلمبراطؾر ػػةَالركمانيػػةَكاإلمبراطؾر ػػةَالفارسػػية َ

الؾاليػػاتَالستحػػدةََكَالسسمكػػةَالستحػػدةَ)بر ظانيػػا(رأسػػهاََكانتهػػاءَلاإلمبراطؾر ػػاتَالسعاصػػرة َكعمػػى
لاَالَيسكػؽَاالسػت شاءَعشهػاَكالتفػر  َبهػا.َاألمر كية.َفاليسؽَلالشدبةَلهتبَالقػؾىَاػؾَقاعػدةَمرػا

فهؾَيظلَعمىَأاؼَطرؽَالسؾاصػبلتَالبحر ػةَفػيَالعػالؼ َك ػتحكؼَلالبؾالػةَالجشؾبيػةَلمبحػرَاألحسػرَ
)لابَالسشدب(.َمساَيجعمقَمتحكسًاَلذر افَالحياةَالسستدَمؽَالذرؽَإلىَال رب َكمؽَمشػالعَالػشف َ

فهػػؾَ ػػارَمباشػػرَلحقػػؾؿَالػػشف  َالتػػيَت ػػتيَعجمػػةَالعربيػػةَإلػػىَمرػػباتقَال ربيػػة.َكعػػداَعػػؽَذلػػػَ
الرشاعةَكالزراعةَكالتجارة َبلَعجمةَالحيػاةَكمهػا َفػيَال ػرب.َفػإذاَمػاَاضػظرب َأكضػاعقَكعسػ َ

 َعمػػىَالفؾضػػىَأر ػػاءب َفدػػيستدَتػػأثيرَذلػػػ َسػػمبًا َعمػػىَأكضػػاعَالجز ػػرةَالعربيػػةَكمهػػا َلػػيسَفقػػ
اسػتخرا ًاَكتدػؾ قًا.َكاػتاَمػاَيهػؼَال ػربَلالدر ػةََعمىَالثركةَالشفظية َأكضاعهاَاألمشية َبلَأيزاًَ

األكلػى.َألفَأيَاضػظرابَفػيَالجز ػرةَالعربيػة َسػؾؼَيػؤديَإلػىَتعظيػلَإمػدادَال ػربَبهػتبَالسػػادةَ
الحيؾ ػػةَك محػػقَأفػػدحَاألضػػرارَلاالقترػػادَال ربػػيَكبسجسػػلَالحيػػاةَال ربيػػة.َمػػؽَاشػػاَيػػأتيَااتسػػاـَ

َكلي(َلاألكضاعَفيَاليسؽ.ََالجيرافَكااتساـَماَيدسىَبَ)السجتسعَالد

َالعاملَاالقترادي:
يسكػػؽَالفرػػلَبػػيؽَالعامػػلَاالقترػػاديَكالعامػػلَالج رافػػي.َفالج راؼيػػاَالَؾيسػػةَلهػػا َإذاَلػػؼََال

تشظػػؾَعمػػىَأاسيػػةَاقترػػادية.َكلػػتاَفػػإفَمػػاَتقػػدـَعػػؽَالعامػػلَالج رافػػي َيمقػػيَضػػؾءًاَكاشػػفًاَعمػػىَ
يةَال ربية.َيزاؼَإلىَذلػَأفَإخؾانشاَفيَالجػؾارَالسرالاَاالقترادية َالَسيساَالسرالاَاالقتراد
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تقمقهؼ َكساَيبدك َأكااـَالَمبررَلها َفيَأفَنجاحَاليسشييؽَفيَبشاءَدكلةَيسشيةَقؾ ة َقػادرةَعمػىَ
تحقيقَنهزةَشاممة َمرتكزةَعمىَقاعدةَاقتراديةَمتيشة َلؽَيكؾفَعاملَاستقرارَكتكاملَكتعاكفَ

اَيظسػػاَاليسشيػػؾف َبػػلَقػػدَيذػػكلَمرػػدرَإزعػػاجَلمجيػػرافَأخػػؾيَكتعز ػػزَلمسرػػالاَالسذػػتركة َكسػػ
كلسرالحهؼ.َلتاَفسؽَمرمحةَإخؾانشاَاؤالء َكساَيتؾاسؾف َأفَيبقػىَالػيسؽَتحػ َالدػيظرة َأسػيرَ
الحا ةَإليهؼ َيعانيَمػؽَمذػاكلَاقترػاديةَمزمشػةَكأكضػاعَماليػةَمختمػةَكعسمػةَضػعيفة َكديػؾفَ

مػػاَيسػػدبَ يرانػػقَاألثر ػػاءَمػػؽَمعؾنػػاتَشػػحيحة ََمتراكسػػة َمػػتكبًلَفػػيَتػػدبيرَحياتػػقَالبائدػػةَعمػػى
ك كتفيَلساَيمقؾنقَمػؽَفتػات َإلػىَنخبػقَالسدنيػةَكالعدػكر ةَكالقبميػة َالتػيَتتكفػلَلسهسػةَتػرك ضَ

كتبديػدَأحبلمػق َكإلقائػقَعمػىَمػاَاػؾَعميػق َفػيََالدػيئةشعبقَكإضػعاؼَقدراتػقَكتكػر سَأكضػاعقَ
لقؾ ػةَالسؾحػدة َكالَمزػظربًا َإلػىَدر ػةَتػؤديَإلػىَمشزلةَبيؽَمشزلتيؽ َالَقػادرًاَعمػىَبشػاءَدكلتػقَا
َنذرَالفؾضىَكعدـَاالستقرارَفيَدكؿَالجؾار.ََ

تتظػابقَمػعَالسرػػالاَاالقترػاديةَال ربيػػة ََالحكػاـَكلػيسَالذػػعب()َكبسػاَأفَمرػالاَ يرانشػػا
يػرَفإفَتظابقَمؾؾفَاؤالء َإزاءَالحالةَاليسشيةَالرااشػة َمػعَمؾؾػفَأكلئػػ َي ػدكَأمػرًاَمشظؿيػًاَكغ

َمدت رب.

َالعاملَاال تساعي:
مػػػؽَالحقػػػائقَالتػػػيَالَيسكػػػؽَإنكاراػػػا َأفَالسجتسػػػعَاليسشػػػيَمجتسػػػعَمتساسػػػػَفػػػيَتكؾ شػػػقَ
اال تسػػاعي َمشدػػجؼَفػػيَعبلقاتػػق َالَيداخمػػقَتشػػاقضَأكَتشػػافر َفأركمتػػقَكاحػػدةَكعقيدتػػقَكاحػػدةَ

فػيَتكاممهػا.َكمشاطقػقََكمكؾناتقَاال تساعيةَمتداخمةَكألؾانقَالثقاؼيةَمتكاممةَفيَتشؾعهاَكمتشؾعػة
كاقترػػاداتق َكحتػػىَمشاخاتػػقَالستعػػددة َيكسػػلَلعزػػهاَلعزػػًا.َاػػتبَالحؿيقػػةَطبعػػ َحيػػاةَاليسشيػػيؽَ
الةَكالزائر ؽَاأل انب َالتيؽَلؼَيمحغؾاَفػيَالػيسؽَتعرػبًاَديشيػًاَأكَ لظالعها َكلفت َإليهاَأنغارَالرحَّ

يؤديَإلىَتسز ػقَالشدػيجَاال تسػاعي َ َيسكؽَأفَيبم َمدتؾىَالرراع َالتي200َعرؾيًاَأكَمشاطؿياًَ
َأخرى َفيَالسشظقةَكفيَالعالؼ.ََافكساَاؾَحاصلَفيَبمد

كرغؼَاتبَالحؿيقةَفإفَالسرالاَالخار يةَقدَدفع َلعضَدكائرااَالدياسيةَكاألمشية َكحتػىَ
لعضَمؤسداتهاَاألكاديسيةَكالبحثية َلم ؾصَفػيَأعسػاؽَالسجتسػعَاليسشػيَكتكؾ شاتػقَاال تساعيػةَ

شيػػةَكفػػيَتار خػػق َلمتفتػػيشَعػػؽَأيَعشاصػػرَيسكػػؽَتؾعيفهػػا َلت ييػػرَاػػتبَالحؿيقػػةَكتفتيػػ َكالدي
                                                 

كػافَاػتاَقبػلَكارثػةَالحػرب َالتػيَنعػيشَفرػؾلهاَالسؤلسػػةَمشػتَسػ َسػشؾات َكالتػيَيبػدكَأفَمػؽَأاػؼَأاػػدافها200َََ
لةَاإليجابية َالتػيَيتستػعَبهػاَاليسشيػؾف َكاسػتبدالهاَلحالػةَمػؽَالتشػافرَالظػائفيَكالدػبلليَالقزاءَعمىَاتبَالحا

كالسشػػاطقيَكالعذػػائري َالػػتيَسػػيحؾؿَدكفَبشػػاءَالدكلػػةَاليسشيػػةَالقؾ ػػةَكالسجتسػػعَالستساسػػػ َك عيػػقَإمكانيػػةَ
 تحقيقَنهزةَشاممةَفيَحياةَاليسشييؽ.ََ
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السجتسػػعَكتحؾ مػػقَإلػػىَطؾائػػفَمتخاصػػسةَكأعػػراؽَمتشػػافرة َتسشػػعَأيَمحاكلػػةَ ػػادةَلبشػػاءَالدكلػػةَ
ؾقعيَاألكػاديسيَاليسشية.َكالَأقؾؿَاتاَمؽَفراغ َفقدَحاكل َفػيَثسانيشيػاتَالقػرفَالساضػي َمػؽَمػ

لمدراساتَالعمياَكالبح َالعمسيَلجامعةَصشعاء َأفَأصػرؼَلعػضَالبػاحثيؽَاأل انػبًََاَدعسيحيشها َ
)أمر كييؽَكأكربييؽ( َعؽَألحاثَكمفؾاَلإ رائهاَفيَاليسؽ َتتشاكؿَحاالتَليدػ َلهػاَأاسيػةَممحػة َ
إالَلػػدىَمػػؽَير ػػدكفَأفَيبشػػؾاَعميهػػاَسياسػػاتَمدػػتقبمية َتدػػتهدؼَخمػػقَبػػؤرَتػػؾترَا تسػػاعيَ

الشديجَاال تساعيَكتدهلَإضعاؼَالسجتسعَاليسشيَكتبعدبَعػؽَتحقيػقَحمسػقَفػيََكطائفي َتسزَؽ
بشػػاءَحياتػػقَالجديػػدة.َمػػؽَذلػػػَمػػثبًل:َلحػػؾثَأكاديسيػػةَعػػؽَفئػػاتَا تساعيػػةَكمتابيػػةَمحػػددة َفػػيَ
صعدةَكفيَبي َالفؿيقَكفيَحراز َكدراساتَعؽَلعضَالخرؾماتَكاالشتباكاتَالقبمية َفيَلعػضَ

نرااػػاَنحػػؽَاليسشيػػيؽَحػػاالتَمحػػدكدةَكعػػابرة َتحػػدثَفػػيَمشػػاطقَالػػيسؽَالسشػػاطقَاليسشيػػة َالتػػيَ
السختمفػػػة َتغهػػػرَكتختفػػػيَيؾميػػػًا َكألسػػػبابَفنيػػػة َالَتمبػػػ َأفَيظؾ هػػػاَالػػػزمؽَكتعػػػؾدَالتكؾ شػػػاتَ
اال تساعيػػةَالستخاصػػسةَإلػػىَالتعػػايشَمػػؽَ ديػػد.َإنهػػاَ هػػؾدَعمسيػػةَلظبيعتهػػاَالسجػػردة َكلكشهػػاَ

ةَعمسيػػةَلرػػانعَالدياسػػاتَفػػيَال ػػربَاالسػػتعساري َيدػػخرااَتدػػتبظؽَمرامػػيَلعيػػدة َكتقػػدـَمػػاد
 ألادافقَمتىَشاء.َ

َالعاملَالدياسي:
الدياسػػةَاػػيَالتعبيػػرَالعسمػػيَعػػؽَكػػلَمػػاَتقػػدـ َتخػػدـَسػػيدااَ)االقترػػاد(َكتدػػخرَالج راؼيػػاَ
كاال تساعَلرالحق.َتثيرَالشزاعاتَكتفكػَالذعؾبَكالدكؿَكتثيرَ)الفؾضىَالخبلقة( َثؼَتعيدَترتيػبَ

اصرَالؾاقع َلعدَعؾاصفَالفؾضى َالتػيَافتعمتهػاَكتحكسػ َفػيَمدػاراتها َتعيػدَترتيػبَعشاصػرَعش
اػػداؼَالسحػػددةَسػػمفًا َكاػػيَاألاػػداؼَالسدػػكؾتَعشهػػاَالؾاقػػعَترتيبػػًاَمرسػػؾمًا َيقػػؾدَإلػػىَتحقيػػقَاأل

غالبػػًا.َفسػػاذاَيسكػػؽَأفَيقػػاؿَعػػؽَالعامػػلَالدياسػػي َفػػيَاػػتبَالعجالػػة َكنحػػؽَفػػيَسػػياؽَمحاكلػػةَ
َابَمؽَاإل الةَعؽَالدؤاؿَالسحؾري:َاليسؽَإلىَأيؽ؟.االقتَر

سػػأتخظىَحػػدكدَالسسشؾعػػات َلػػدىَلعػػضَالسثقفػػيؽَالعػػرب َكأشػػيرَاشػػاَإلػػىَالسػػؤامرة َالتػػيَ
استهدف َكتدػتهدؼَاألمػةَالعربيػة َكتحػؾؿَدكفَتكامػلَالػؾطؽَالعربػيَكتساسػكقَكتحقيػقَكحدتػق َ

ممةَاقتراديًا َالكثيفةَسكانيًا َالسهيسشػةَعمػىَ َالستكا)الؾطؽَالعربي(َلساَتسثمقَكحدةَاتبَالسشظقة
 َالتػػيَكال از ػػةَأاػػؼَالسسػػراتَالسائيػػة َالستحكسػػةَلظػػرؽَالتجػػارةَالدكليػػة َالسميئػػةَلػػالثركاتَالشفظيػػة

تحرؾَعجمةَاالقترادَكالحياةَفيَال رب َلساَتسثمقَكحدتها َإذاَتحقق  َمؽَقؾةَقادرةَعمػىَحسايػةَ
ؽَعمػػىَالتعامػػلَمعهػػاَتعػػامبًلَنػػدي  ًا َقائسػػًاَعمػػىَاالحتػػراـَالستبػػادؿَالسرػػالاَالعربيػػة َكإ بػػارَاآلخػػر 

َكاالعتراؼَلحقَالعربَفيَثركاتهؼَكفيَاستقبلؿَقراراؼَالدياسي.ََ

كليدساَليَلعضَالسثقفيؽَالعرب َالسشكر ؽَلؾ ؾدَالسؤامرة َأفَأالمػسَلعػضَمغػاارَاػتبَ
الدياسػي َالسػؤثرَفػيَمدػارَاألحػداثَالسؤامرة َفيَعشاك ؽَسر عة.َإذَيرعبَالحدي َعؽَالعاملَ
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فيَاليسؽ َكفيَالؾطؽَالعربيَكمق َدكفَأفَنبلمػسَلعػضَتجميػاتَالسػؤامرة َالساثمػةَأمػاـَأعيششػا.َ
كلشتجاكزَالسذركعَالرهيؾني َالتيَيسثلَفيَحػدَذاتػقَمػؤامرةَكبػرى َكالػتيَالَيسكػؽَاسػتسراربَإالَ

مة َكاؾَماَأفراَعشقَسياسيؾفَكمفكركفَلاستسرارَتجزئةَالؾطؽَالعربيَإلىَكياناتَسياسيةَاز 
صػػهايشةَأكَمترػػهيشؾف َفػػيَكتالػػاتهؼَكمراسػػبلتهؼ َلشتجػػاكزَاػػتاَالسذػػركع َكسػػاَنتجػػاكزَمشػػاطقَ

ـ َكتزميلَالسعتسدَالبر ظػانيَفػيَالقػاارة َفػي1916َالغلَالداكشةَفيَالثؾرةَالعربيةَالكبرى َعاـَ
السذػرؽَمرةَبر ظانيػاَكفرندػا َلتقدػيؼَذلػَالحيؽ َالديرَاشػريَمكسػااؾف َلمذػر فَحدػيؽ َكمػؤا

 َالسعركفةَلاسسيَالدبمؾماسييؽَالبر ظػانيَكالفرندػيَ)سػايكسَ_َبيكػؾ( َكَ)حمػفَل ػداد( َالعربي
الػتيَكػػافَيهػدؼَإلػػىَفرػلَمذػػرؽَالػؾطؽَالعربػػيَعػؽَم ربػػق َكدمجػقَفػػيَحمػفَيزػػؼَدكاًلَغيػػرَ

ًاَكحػا زًاَأمػاـَتؾسػعَالشفػؾذَالدػؾفييتيَنحػ الَسػيساََكؾَمشػاطقَالشفػؾذَال ربػي َعربية َك ذكلَمردَّ
ـ 1967َـَك1948نحؾَالسشظقةَالعربية َكخفاياَالهزائؼ َالتػيَمشػيَبهػاَالعػرب َكأبرزاػاَاز ستػيَ

مػعََافػيَحركبهػَيػةلعرباَلمجيػؾشَكإ هاضَماَكافَعمىَكشػػَأفَيرػباَالشرػرَالعدػكريَالؾحيػد
لاتفاؾيػػةَ)كامػػبَديفيػػد( َتحؾ مػػقَإلػػىَاز سػػةَسياسػػية َتؾ ػػ ََكـ 1973َإسػػرائيل َكذلػػػَفػػيَعػػاـَ

فكرةَ)الفؾضىَالخبلقة( َالتيَمثلَتدميرَالعراؽَفرمهاَالتسهيدي َثػؼَلحقػقَتػدميرََزَأيزاًَشتجاَككل
ليبياَكسؾر اَكبمدافَعربيةَأخرى َلعزهاَسبقَتدميربَكبعزهاَيشتغرَدكرب َكاؾَتدميرَيرادَلقَأفَ

( َالستزػسشةَمز ػدًاَمػؽَتفتيػ َديػيكؾفَبدايةَاالنظبلؽَنحػؾَتحقيػقَخارطػةَ)الذػرؽَاألكسػ َالجد
الؾطؽَالعربي َضسانًاَالستسرارَنهبَالثركاتَالعربيةَكالتسكيؽَلمكيػافَالرػهيؾني َالحػارسَاألمػيؽَ
لمسرػػالاَال ربيػػةَفػػيَالسشظقػػة َلشتجػػاكزَاػػتاَكمػػق َكسػػاَنتجػػاكزَالؾ ػػقَاآلخػػرَمػػؽَالحكايػػة َكاػػيَ

َكنخبًاَسياسيةَكفكر ةَكأحزالاًَ  َفيَكلَماَأصبشاَلقَمؽَنكبات َكنتؾؾػفَمدؤكليتشاَنحؽ َحكؾمات 
َعشدَعاارةَالحاكؼَالعربيَكتبعيتقَلمقؾىَالخار ية.ََ

َعاارةَالحاكؼَالعربي:
لقدَ اءَالحاكؼَالعربيَإلىَسدةَالحكؼ َإماَكر ثًاَلمحكػؼ َلحكػؼَالسؾلػد َأكَعمػىَعهػرَدلالػةَ

عػؽَمدػارااَكإلعاداػاََ)انقبلبَعدػكري َسػسيَثػؾرة( َأكَعمػىَعهػرَثػؾرة َأمكػؽَاختراقهػاَكحرفهػا
الحػػاكؼَالعربػيَعمػػىَاػتاَالشحػػؾَكليػدَصػػدفةَسػعيدة َتؾافقػػ َتمقائيػًاَمػػعََءعػؽَأاػدافها.َاػػلَمجػي

مرالاَالقؾىَالخار ية َأـَأنقَأمرَمدبرَكمخظ َلق َمؽَقبلَتمػَالقؾى.َألترؾَاإل الػةَعػؽَاػتاَ
عاصػػر َكبػػيؽَالسشكػػر ؽَالدػػؤاؿ َكليدػػتسرَالجػػدؿ َبػػيؽَالقػػائميؽَبؾ ػػؾدَالسػػؤامرةَفػػيَتار خشػػاَالس

نتقلَإلىَسؤاؿَفخر َكاؾ:َماَسرَتبعيػةَلؾ ؾداا َعمهؼَيتفقؾفَعمىَإ الةَمقشعةَلهؼَ سيعًا.َكأَل
الحاكؼَالعربيَلمقؾىَالخار يةَكإخبلصقَلهاَكتفانيػقَفػيَخػدمتها؟َفقػدَتدػاعدَاإل الػةَعشػقَاػؤالءَ

َكأكلئػَفيَاإل الةَعؽَالدؤاؿَاألكؿ.َ
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أفَيجيبػػػؾاَعػػػؽَاػػػتاَالدػػػؤاؿ َمػػػؽَكاقػػػعَالسعمؾمػػػاتَالسظؾ ػػػةَيدػػػتظيعَالبػػػاحثؾفَالجػػػادكفَ
مػػيسَإلػػىَطػػرؼَيكالؾثػػائقَالسؾدعػػةَفػػيَأرشػػيفاتَالػػدكؿَال ربيػػةَالسختمفػػة.َكقػػدَأشػػارتَكثػػائقَك ك

مشها.َكالَشػَأفَماَخفيَاػؾَأعغػؼَلكثيػرَمسػاَعهػر.َكمػاَيهسشػاَاشػاَاػؾَلفػ َالشغػرَإلػىَالػدكرَ
َلقَالحاكؼَالعربي َكالتيَيتشا فىَ زئيًاَأكَكميًاَمعَمرالاَبمػدبَكشػعبق.َكسػألخصَاػتاَالتيَيقـؾ
َالدكرَفيَعشاك ؽَدالة َتجشبًاَلئلطالة:َ

 َاالسػػتبداد َالػػتيَيكػػباَأيَإمكانيػػةَلتفػػتاَالظاقػػاتَالحػػرةَالسبدعػػةَلػػدىَأبشػػاء
َالذعب.َ

 َإفدػػػادَأ هػػػزةَالدكلػػػةَإفدػػػادًاَمشغسػػػًا َيجػػػرؼَأمامػػػقَاإلدارةَالدػػػؾ ةَكالكفػػػاءات
 الشز هة.َ

 لثػػػركاتَالؾطشيػػػةَإلػػػىَثػػػركاتَخاصػػػة َترػػػبَفػػػيَ يػػػؾبَالفاسػػػديؽَتحؾ ػػػلَا
السسدكيؽَبزماـَالدمظةَكفيَ يؾبَالستشفتيؽَالسشتفعيؽَمػؽَفدػاداا َكحرمػافَ

الكفيمة َإفَايَكعف َتؾعيفًاَرشيدًا َأفَتشقلَالذػعبََ الؾطؽَمؽَاتبَالثركات
 إلىَمدتؾىَمؽَالحياة َغيرَالسدتؾىَالتيَاؾَؼيق.َََ

 َالشفؾسَكالستهػافتيؽَكدفعهػؼَإلػىَالسؾاقػعَالؿياديػةَفػيَأ هػزةَاستقظابَضعفاء
الدكلةَكتهسيشَكاستبعادَكمبلحقةَالعشاصرَالشز هةَالكفؤة َكؾسيمةَمػؽَكسػائلَ

 تدميرَبشيةَالجهازَاإلداريَكضسافَعجزبَعؽَأداءَكعائفق.َََ
 َتدميرَالسؤسداتَالتعميسية َبترعيدَالعشاصرَالهذةَإلىَؾياداتهاَكالتدخلَالفج

فػػيَعسمهػػا َكفػػيَتعيػػيؽَكؾادراػػاَكفػػيَتشدػػيبَطبلبهػػا َككضػػعهاَتحػػ َكصػػايةَ
 األ هزةَاألمشية.ََََ

 َ تدميرَاالقترادَالؾطشي َبتدميرَشركطَبشائػقَكتذػجيعَاقترػادَالدػؾؽَالسشفمػ
كاالعتسادَعمىَاالستيراد َبػداًلَمػؽَبشػاءَقاعػدةَاقترػاديةَإنتا يػةَمتيشػة َتسكػؽَ

 لمببلد َكذرطَالستقبلؿَقرارااَالدياسي.َََمؽَتحقيقَاالستقبلؿَاالقتراديَ
 َتشفيتَأكامػرَالبشػػَالػدكلي َالػتيَتػتحكؼَؼيػقَدكؿَال ػرب َكعمػىَرأسػهاَالؾاليػات

الستحدةَاألمر كية.َكايَأكامرَادفهاَالسعمؽَتقمػيصَاإلنفػاؽَالحكػؾمي.َكلكشهػاَ
تشظػػؾيَعسميػػًاَعمػػىَمز ػػدَمػػؽَاإلفقػػارَلعامػػةَالذػػعبَكخمػػقَتػػؾتراتَا تساعيػػةَ

النفجػػػارَاألكضػػػاعَفػػػيَأيَكقػػػ َتقػػػررَؼيػػػقَالقػػػؾىَالخار ػػػةَتفجيراػػػا َتهيػػػعَ
َلاستخداـَأتباعهاَالسحمييؽ.َكأبرزَاتبَاألكامرَرفعَالدعؼَالحكػؾميَعػؽَالسػؾاد

َقبلَإيجػادَالبػديلَالسحمػي َ َالتيَتذكلَقؾتَالذعبَاليؾميَالزركري ال تائية
لبشػػػػز ؽَالسػػػػؾادَالتػػػػيَتذػػػػكلَمػػػػؾادَحاكسػػػػة َكسػػػػادتيَالػػػػديزؿَكاَكرفعػػػػقَعػػػػؽ

كمذػػتقاتهسا َكالتػػيَيػػؤديَرفػػعَالػػدعؼَالحكػػؾميَعشهػػاَإلػػىَرفػػعَأسػػعارَ سيػػعَ



112 

 

السؾادَفيَالدؾؽ.َمعَغضَالظرؼَعؽَاإلنفاؽَالعبثيَفيَدكائرَالدكلػةَإفَلػؼَ
َةَاألثسػاف َالغػيكؽَتذجيعقَ)عمىَسػبيلَالسثػاؿَالَالحرػر:َسػياراتَفاراػةَلاا

لَكافػػدَ ديػػدَإلػػىَالسؾاقػػعَُتذػػترىَلمخدمػػةَالعامػػة َبػػلَُتسػػشاَممكػػًاَشخرػػيًاَلكػػ
 َيأختااَمعقَعشػدماَي ػادرَالؾعيفػة َكتذػترىَسػياراتَالؿياديةَفيَأ هزةَالدكلة

_َتأثي َ ديدَلمسكاتبَالرسسية َفخؼَكمكمف َيميقََلسؽَيأتيَلعدبفاراةَأخرىَ
لالؾافػػػدَالجديػػػدَ_َبػػػدالتَسػػػفر َالَتتشاسػػػبَمػػػعَإمكانيػػػاتَبمػػػدَفقيػػػر َيتدػػػؾؿَ

اءَاألرضَ_َمرػػػركفاتَعبثيػػػةَالَحػػػدكدَلهػػػاَ_َالسعؾنػػػاتَكالقػػػركضَفػػػيَأنحػػػ
بػػاتَعاليػةَالَمدػػؾغَلهػا َترػػرؼَلمؾ هػاءَكالستشفػػتيؽ َلأر حيػػةَ مخررػاتَـك
َمشقظػػعَالشغيػػر َعمػػىَحدػػابَالفقػػراءَكالسعػػؾز ؽ َالػػتيؽَيذػػكلَتجػػؾ عهؼ َ ككػػـر

الؾا بػػةَالبر ئػػةَكأكامػػربََقكسػػاَيبػػدك َكاحػػدًاَمػػؽَأاػػداؼَالبشػػػَالػػدكليَكنرػػائح
 (.َََالتشفيت

 لتزميلَاإلعبلميَكتذؾ قَالثقافةَكاست فاؿَالذعب َلساَتزخقَكسػائلَاإلعػبلـَا
الرسػػسيةَمػػؽَأخبػػارَعػػؽَنجاحػػاتَكإنجػػازاتَكانترػػاراتَكاسيػػةَكاذلػػة َكإخفػػاءَ

 كقائعَالهزائؼَكالفذلَكالعجزَكالتؾاطؤَمعَالخارج.َََ
 هػبَتدميرَالؿيؼَالدؾ ة َلالترك جَلؿيؼَضػارة.َكأبػرزَمغػاارَالتػرك ج:َاعتبػارَن

السػػاؿَالعػػاـَسػػمؾكًاَطبيعيػػًا َبػػلَسػػمؾكًاَذكيػػًاَ)شػػظارة(َ_َالتدػػاماَمػػعَمغػػاارَ
مؾاربة َإذاَلؼَنقػلََالفدادَالساليَكاإلداري َالتيَيسارسَفيَأ هزةَالدكلة َدكَف

 َمػػػؽَرشػػػؾةَكاخػػػتبلسَكتزك ػػػرَكإاسػػػاؿَكمحدػػػؾبيةَىَمسارسػػػتقالتذػػػجيعَعمػػػ
َيقابمقَعسلَمػؾازيَلػق َك...إلخَ_َتذجيعَالكدبَالسجاني َأكَالدهل َالتيَال

أيَعدـَرب َالكدبَلالعسلَالسشػتجَ_َتزػخيؼَالرمػؾزَالفاسػدةَكإحاطتهػاَبهالػةَ
مؽَالتقديرَكاالاتساـَكتعز زَنفؾذااَكتدمي َاألضؾاءَاإلعبلميةَعميها َلتترسػخَ

كؿيسةَككسؿياسَلمشجػاح.َإلػىَغيػرَذلػػَمػؽَالسغػاار َالتػيََ فيَأذاافَالشاس
ؽَلمؿيؼَغيرَالدؾ ة   َالزارةَلحياةَالسجتسع َحاضرًاَكمدتؿببًل.تدؾ  

 
َسئاػػتاَالػػدكرَالػػتيَيؤديػػقَالحػػاكؼَالعربػػي َفػػيَمدػػرحَالحيػػاةَالعربيػػة َبػػلَفػػيَمدػػرحَالعػػرا

 َاػػؾَدكرَيخػػدـَالقػؾىَالخار يػػةَكالَيخػػدـَالذػعبَكالػػؾطؽ.َأؼبعػػدَاػتاَيسكػػؽَالقػػؾؿ َإفَالدياسػي
أكصػػمتهؼَقػػدراتهؼَككفػػاءاتهؼَالخاصػػة َالحكػػاـَالعػػربَلػػؼَتؾصػػمهؼَإلػػىَسػػدةَالحكػػؼَيػػدَغر بػػة َبػػلَ

َك تحركؾفَلقؾااؼَالتاتيةَك فكركفَلعقؾلهؼَك حكسؾفَكفقَرؤااؼَالؾطشية؟.

كألفَالت يلرَسشةَالكؾف َلساَؼيػقَعػالؼَاإلندػاف َفػإفَمؾؾػفَاألسػيادَيت يػر َمػاَأفَيذػعركاَ
عػق َكبػأفَمدػاكئقَلأفَالحاكؼ َالتيَيتفانىَفيَخدمتهؼ َقدَغداَكرقةَمحركقة َضرربَأكثرَمؽَنف
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قدَغدتَمكذؾفة َإلىَدر ةَلؼَتعدَتجديَعشدااَمحاكلةَتسؾ ههاَأكَإخفائهػا َكأفَحجػؼَالكراـيػةَ
غيػرَمحدػؾب.َاشػاَيػتؼََالذعبيةَلقَقدَتعاعؼ َإلىَحدَيشػترَلاالنفجػار َالػتيَقػدَيػؤديَإلػىَت ييػر

الؾقػ َنفدػق َليػػتابََاتخػاذَالقػرارَبت ييػرَالحػػاكؼ َالقػرارَالسحدػؾبَكالسدػػيظرَعميػق َكالسفيػدَفػػي
َيءإغػراء.َك جػَكَبهػاءَ َالؾ قَالقديؼَالسحركؽ َك ػؤتىَبؾ ػقَ ديػد َمػاَزاؿَؼيػقَركنػقَكفػيَطمعتػق

أكَلاغتيػاؿَسػمفقَأكَبتشحيتػقَسػمسيًا ََانتفاضػةالحاكؼَالجديد َإماَعمػىَعهػرَدلالػةَأكَعمػىَعهػرَ
خػصَاػتاَمذػهدًاَتكػررَفػيَكفقًاَلسعظياتَالؾاقعَكمقتزياتَالحاؿ َلتدكرَالعجمةَمؽَ ديػد.َأالَيم

حاكؼَُيظؾىَكحاكؼَُيشرب َليؾاصػلَسػيرةَسػمفقَالرػالا َفػيَخدمػةَمػؽَ ػاءََ:الؾطؽَالعربيَمراراًَ
َلقَكمؽَسيتكفلَلحسايتق؟.َ

َاليسؽَإلىَأيؽ؟:
ماَعبلقةَاتاَكمقَلدؤالشاَالسحؾري:َاليسؽَإلػىَأيػؽ؟.َأعػؽَأفَاألمػرَكاضػاَكضػؾحًاَكاؼيػًا.َ

اديةَكالدياسػػيةَكاال تساعيػػة َالفاعمػػةَفػػيَالػػيسؽَكعمػػىَالسدػػتؾ يؽَفسػػاَلػػؼَنزػػعَالعؾامػػلَاالقترػػ
َكالَأفَنبرػرَمػاََكاقعشااإلقميسيَكالعالسي َلعيؽَاالعتبار َلؽَندتظيعَأفَنفهؼَماَيعتسلَفيَ اليـؾ

يمؾحَفيَاألفػقَمػؽَتػدابيرَكترتيبػاتَلمسدػتقبل.َلقػدَتدػاق َحكػاـَفػيَالػؾطؽَالعربػيَفػيَالدػشؾاتَ
َءك ػػيَيتهؼَفػػيَنغػػرَمػػؽَأكصػػمؾاؼَإلػػىَالدػػمظة َفاسػػت شؾاَعػػؽَخػػدماتهؼ  َانتهػػ َصػػبلحاألخيػػرة

كسػارتَكفػقَمػاَُخظػ َلهػا ََشػبابيةَشػعبية َإمػاَُخظػ َلهػاَمدػبقًا َانتفاضاتبؾ ؾبَ ديدة َلفعلَ
 َلفعػػلَتػػراكؼَأكَانفجػػرتَعفؾ ػػاًََمشػػتَانظبلقتهػػاَكحتػػىَتبلشػػيها َدكفَأفَتحقػػقَأاػػدافهاَالسعمشػػة 

لتحقيػػقَأاػػداؼَمشاقزػػةَألاػػدافهاََثػػؼَاحتؾ ػػ َكطؾعػػ َكُسػػخرتَ الدػػخ َفػػيَنفػػؾسَالسػػؾاطشيؽ
َإيراؿَحكاـَ ددَإلىَسدةَالحكؼ َالسعمشة.َكأيًاَكافَتؾصيفشاَلها َفقدَنتجَعشها َقبلَأفَتتبلشى 

كتبقػػىََك ؾاصػػمؾاَمػػاثرَأسػػبلفهؼ َالدػػيرةَاألكلػػى َليعيػػدكاَسػػبقَترػػشيعهؼَكفػػقَمؾاصػػفاتَمحػػددة 
إنهػاَنتيجػةَمؤلسػة َالَبػدَمػؽََ. َأكَأسػؾأَمسػاَكانػ َعميػقيػقاألكضاعَفيَ ؾاراػاَعمػىَمػاايَعم

اإلقرارَبهاَككضعهاَلكلَفجا تها َكبدكفَرتؾش َأماـَأ يالشاَالقادمة َلتأختَمشهػاَالعغػةَكالعبػرة َ
فتتحاشىَالؾقؾعَفيَاألكااـ َالتيَكقعشاَفيها َكفيَاألفخاخ َالتيًَنرب َلشا َكعسي َألرارناَعؽَ

َرؤ تها.

أفَالخارجَمتؾغلَفيَشؤكنشاَكأناممقَتشدجَالرػؾرةَالجديػدةَلسدػتقبلَالػيسؽ؟َالَيعشيَاتاَ
لعػػلَاػػتاَاػػؾَمػػاَيحػػدثَفعػػبًل.َكلشػػتسعؽَبػػبعضَمعػػالؼَالرػػؾرة َالتػػيَبػػدأتَمبلمحهػػاَتغهػػر َشػػيئًاَ

لدػهؾلةَك دػر ََاحتؾاؤاػاشػعبيةَفػيَطميعتهػاَالذػباب َلػأحبلمهؼَكطهػراؼ َأمكػؽََانتفاضةفذيئًا:َ
كخػػرك هؼَإلػػىََالذػػبابقػػدَنجسػػ َعػػؽَعفؾ ػػةََاالحتػػؾاءج.َكلعػػلَسػػهؾلةَمػػؽَالػػداخلَكمػػؽَالخػػاَر

مدركسَيحػددَأاػدافهؼَك رسػؼَتخظي َدكفََكيزب َإيقاعَحركتهؼ ََتشغيؼَمتساسػ َدكفَالداحات
ناضػػجةَكمخمرػػة َتتقػػدـَصػػفؾفهؼَكتجدػػدََؾيػػادةَمؾحػػدةدكفََكَتفاصػػيلَمدػػاراؼَالسؾصػػلَإليهػػا 
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كإلدارةَالدكلػػةَلعػػدَالت ييػػر.َكالَشػػػَأفََييػػرَالسشذػػؾدلعسميػػةَالت برنػػامجَكاضػػاَدكفََكَ طسؾحػػاتهؼ
الػػػتحكؼَلاالنتفاضػػػةََإسػػػهامًاَكبيػػػرًا َفػػػيَتدػػػهيلَعسميػػػةَعؾباتَالؾاقػػػعَكتعقيداتػػػقَقػػػدَأسػػػهس صػػػ

لإسػقاطََاالنتفاضػةفاكتفػ ََلخدمةَأاداؼَالَعبلقةَلهاَلأاداؼَشػبابهاَالحػالؼَلػالت يير.كتظؾ عهاَ
اـَالحػػاكؼَنفدػػق َبشهجػػقَكمسارسػػاتقَكبسعغػػؼَشخؾصػػق.َرأسَالشغػػاـ َمػػعَالقبػػؾؿَلاسػػتسرارَالشغػػ

َبع َعمىَالقمقَكالتؾ سَكالخؾؼَمساَاؾَقادـ.َي َيراًَخظَىًَكأختتَاألمؾرَتشحؾَمشح

لقػػدَسػػاكناَالقمػػقَمشػػتَبدايػػةَاالنتفاضػػة َكنحػػؽَنػػرىَلعػػضَرمػػؾزَالشغػػاـَالحػػاكؼَكركػػائزبَ
مي ػػة َتدػػارعَإلػػىَاالنزػػس اـَإليهػػاَكتػػز اَالذػػبابَعػػؽَمؾاقػػعَاألساسػػية َالدياسػػيةَكالعدػػكر ةَكالقب 

كأحبلمهػػؼَقػػدَاسػػتبدل َببرنػػامجَسػػبقََالذػػبابأفَتكػػؾفَتسشيػػاتََالؿيػػادةَفيهػػا َسػػاكرناَالقمػػقَمػػؽ
الهػادؼَ)عبرَالفؾضىَالخبلقة( ََلمقؾىَالخار ية َكاؾَخ َالتفتي تجهيزب َمتدقَمعَالخ َالعاـَ

الحاليػةَإلػىََياناتَالدياسيةَالعربيةالكَمؽَخبلؿَتقديؼَ (جديدالكس َاأَلذرؽَ)الإلىَرسؼَخارطةَ
كأضػػعفَكأكثػػرَاػػزااًلَكتبعيػػةَمػػؽََأصػػ رَ ذاتَمحتػػؾىَطػػائفي َعرقػػي َمشػػاطقيَسياسػػيةَكيانػػات

َ.َكتدخربَفيَخدمةَمرالحهاَمشهاَلقؾةَخار يةَتدشدبَكتحسيقَيرتب َكلَ الكياناتَالقائسةَحالياًَ

ؽ َضسؽَصي ةَدكلةَاتحادية َكساَمؽَاشاَتشذأَالسخاكؼَمؽَفكرةَاألقاليؼَالستعددةَفيَاليس
كيانًاَأشػبقَبدكلػةَمدػتقمة َمػاَعػداََلحكؾمتقَكبرلسانقَُطرح َكُشرح َرسسيًا.َإذَسيذكلَكلَإقميؼ

رغؼَأفَاػػػتاَالترػػػر اَبػػػالذػػػؤكفَالخار يػػػةَكالجػػػيش َكسػػػاَصػػػرحَاألخَرئػػػيسَالجسهؾر ػػػةَمػػػرارًا.َ
أقػاليؼَلػيسَتقدػيسًاََسػتةَإلػىَالػيسؽَتقدػيؼفخر َيؾحيَلاالطسئشاف َكاػؾَأفََيتعارضَمعَترر ا

نػػدريَأيَالترػػر حيؽَيعبػػرَعسػػاَيرسػػسقَالخػػارجَلمػػيسؽََبػػلَاػػؾَتقدػػيؼَإداري.َكلكششػػاَالَ سياسػػياًَ
كلميسشيػػيؽ.َألنهسػػاَترػػر حافَالَيسكػػؽ َفػػيَعػػلَالحالػػةَاإلقميسيػػةَكالدكليػػةَالرااشػػةَكضػػعفَالدكلػػةَ

ََآلخر.َ َالَيسكؽَاألختَبهساَمعًا َفكلَمشهساَيشقضَاكرئيدهاَاليسشية

ػػسَمػػؽَاتحػػادَدكؿَقائسػػة َتقبػػلَلػػأفَتػػتكبَشخرػػياتهاَا لدكليػػةَإفَالدكلػػةَاالتحاديػػةَتؤسَّ
يشذػأَاتحػادَبػيؽَاػتبََ .َاشاَيبدكَالؾضعَطبيعيًا.َفبداًلَمؽَدكؿَمتعددةلذخريةَالدكلةَاالتحادية

فػيََالدكلػةَالسشخرطػةَاحتفػا َمػعَتتكبَؼيقَشخرياتهاَالدكليةَفيَشخريةَدكليةَكاحػدة َالدكؿ 
االتحػػادَلكػػلَأ هزتهػػاَكصػػبلحياتهاَفػػيَإدارةَأمؾراػػاَالداخميػػة.َكاػػتاَيذػػكلَنقمػػةَكبيػػرة َمػػؽَدكؿَ
مدتقمة َذكاتَشخرياتَدكليةَمتعددة َإلىَدكلةَكاحدة َذاتَشخريةَدكليةَكاحػدةَك ػيشَكاحػدَ

كؿَأيًاَمػؽَالػدعاـ َالَيخصََشأفَاؾَكحكؾمةَاتحاديةَتتؾليَالجؾانبَالديادية َأيَتتؾلىَكلَما
 َكالخار يةَكالدفاعَكالثركةَالؾطشيةَكرسؼَالدياسػاتَالعامػةَالسشزؾ ةَفيَالكيافَاالتحاديَالجديد

لمدكلةَككل َفيَمجاالتَاالقترادَكالتعمػيؼَكالثقافػةَ...إلػخ.َاشػاَيكػؾفَالبشػاءَعمػىَأسػاسَمؾ ػؾدَ
مدػؾغاتَأصبًل.َأماَأفَنسزؽَدكلةَقائسةَمؾحدةَإلىَكياناتَمرػظشعة َدكفَأسػاسَسػابقَكدكفَ

إماَنتررؼَعؽَ هلَلالكيؽيػةَالتػيََبتلػ َفإنشاَ َلسجردَأفَنعيدَتؾحيدااَفيَكيافَاتحادي عقمية
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َيسشيػةَدك ػبلتنهيع َبؾعيَأكَبدكفَكعػيَإلنذػاءَعػدةََاَالدكؿَاالتحاديةَفيَالعالؼ َأكتكؾن َبه
كتترػارعَؼيسػاََتتػزاحؼَدك ػبلتَ َفيَمدتقبلَليسَببعيد َلتحلَمحلَالدكلػةَاليسشيػةَالؾاحػدة از مة

 َكتشتهػػيَإلػػىَاالنفرػػاؿَعػػؽَالػػيسؽ َمدػػتخدمةَحػػقَتقر ػػرَبيشهػػا َعمػػىَرقعػػةَصػػ يرةَمػػؽَاألرض
إنػقَعمػػىََ؟ َكأيَعقػلَعبقػريَتفتػقَعػؽَاػػتاَالخيػارَالعجيػبمػؽَكراءَذلػػػ.َفسػاَالحكسػةَالسرػير

َََاألغمبَعقلَخار ي َيعرؼَماَير د َك دت لَغفمتشاَك همشاَكنزكعشاَإلىَالتقميد.

الهدؼَالسعمؽَلمتقديؼَالجديػدَاػؾَإضػعاؼَسػمظةَالسركػزَالفاسػدَالسدػتبد َلإعظػاءََإذاَكاف
أبشاءَالسشاطقَصػبلحيةَإدارةَشػؤكنهؼَالسحميػةَلأنفدػهؼ َفػاإلدارةَالسحميػةَكاممػةَالرػبلحيات َفػيَ
كلَماَاؾَشأفَمحمي َتحققَاتاَالهػدؼ.َففيهػاَيػتؼَانتخػابَمجمػسَمحمػي َانتخالػًاَحػرًاَمباشػرًا َ

افَالسحافغة.َك شتخبَالسجمسَمؽَبػيؽَأعزػائقَمحافغػًاَلمسحافغػة.َك كمػفَالسجمػسَمؽَقبلَسك
مؽَبيؽَأعزائقَمدراءَيديركفَمختمػفَالسرافػقَالسحميػة َاالقترػاديةَكالتعميسيػةَكاألمشيػةَ...إلػخ َ
إدارةَكاممػػةَالرػػبلحيات َالَتخزػػعَفػػيَاػػتبَالذػػؤكفَالسحميػػةَلهيسشػػةَالسركػػزَأكَتدخبلتػػق.َاػػتبَ

نغػرَكتابشػاَاالحتسػاالتَكالبػدائل( َاـَ)1993لحدي َعشهاَفػيَالرػحفَالسحميػةَعػاـَصي ةَبدأناَا
نغرَكتابشاَالراافَالثال ( َكلؼَيمتف َإليهاَأحد.َكلػؼَيتعػبَأحػدَنفدػقَفػيَاـَ)2009ككررنابَعاـَ

مػػؤتسرَالحػػؾارَأكَفػػيَخار ػػق َلمؾقػػؾؼَعشػػدااَكالػػتسعؽَفيهػػاَكالشقػػاشَحؾلهػػا.َألفَفكػػرةَالدكلػػةَ
َط  َعمىَكلَتفكير.ََََََكَاستهؾتَسياسييشاَكمثقفيشاَمؽَعدةَأقاليؼ َقداالتحادية َ

رغبػػةَفػػيَحػػلَمذػػكمةَالجشػػؾب.ََفكػػرةَالدكلػػةَاالتحاديػػةاألطػػراؼَالدياسػػيةََتقبمػػ َلعػػضلقػدَ
فيَاتبَالحدكد َأيَفػيَحػدكدَحػلَالسذػكمةَالجشؾبيػة َيسكػؽَالتدػميؼَلفكػرةَاألقمسػة َمػاَداـَمػؽََك

اػؾَشػأفَمحمػي(.ََفكرةَ)اإلدارةَالسحميةَكاممػةَالرػبلحيات َفػيَكػلَمػابيداؼَالقرارَالَيدتدي ؾفَ
كلكػػؽَاػػتاَالحػػل َأيَاألقمسػػة َالَيتظمػػبَالػػتاابَلعيػػدًاَإلػػىَمدػػتقبلَمجهػػؾؿ َمادامػػ َالسذػػكمةَ

إقمػيؼََ:معركفةَكمحرؾرةَلالسذكمةَالجشؾبية َبلَيسكػؽَتحؿيقػقَلإقامػةَدكلػةَاتحاديػةَمػؽَإقميسػيؽ
 َعمػػىَغيػػرَمرػػظشعَأكَمختمػػقَأسػػاسنبشػػيَالدكلػػةَاالتحاديػػةَعمػػىَشػػساليَكإقمػػيؼَ شػػؾبي.َاشػػاَ

 َرغػػؼَالت يلػػراتَالتػػيَطػػرأتَعمػػىَأكضػػاعَالجشػػؾب َمشػػتَبدايػػةَالؾحػػدةَكحتػػىَسكػػؽَتدػػؾ  قسَياأسػػ
مػػعَدكلػػةََمػػعَالذػػساؿ َأيَاآلف.َفػػالجشؾبَكػػافَإلػػىَزمػػؽَقر ػػبَدكلػػةَيسشيػػةَكاممػػةَالدػػيادة َاتحػػد

مكػافَالبشػاءَعمػىَاػتاَاألسػاس َأيَعمػىَأسػاسَكيػانيؽَلاإلَيسشيةَأخرىَكاممةَالديادة َكمػاَيػزاؿ
سياسييؽَكاناَقائسيؽَإلىَعهدَقر ب.َفشحاف َعمىَكحػدةَالػيسؽَكنحػلَالسذػكمةَالجشؾبيػة َفػيَففَ

ؼَالجدػدَمعًا.َأماَأفَنهربَمػؽَمؾا هػةَاػتبَالسذػكمةَالسحؾر ػة َكنمجػأَإلػىَحمػؾؿَغر بػة َفشقدػ
أسػاسَيسكػؽَالبشػاءَعميػق َفػإفَاػتاَالَيػدؿَإالَعمػىَقرػرَأيََلػيسَلػقَ الؾاحد َتقديسًاَمرظشعاًَ
قادمة َتذكلَاتبَالتقديساتَنترااَالسقمقة.َإفَنؾعَالسرضَاػؾََخار يةَنغرَأكَعمىَسيشار ؾاات

َالتيَيحددَنؾعَالعبلج.َكالَيراَأفَنذقَلظؽَالسر ضَلشعالجَ رحًاَفيَرأسق.َ



116 

 

رَلػالخؾؼَمػؽَانفرػاؿَالجشػؾب َإذاَمػاَيبػرَََّالدػتةكمؽَال ر بَأفَاتاَالهركبَإلىَاألقػاليؼَ
غداَإقميسًاَضسؽَالدكلةَاالتحادية َالسكؾنةَمؽَإقميسيؽ.َأفػبلَيفتػرَضَأفَيكػؾفَاػؤالءَالخػائفؾفَ
مؽَاحتساؿَانفراؿَالجشؾبَأكثرَخؾفًا َإزاءَاحتسػاؿَانفرػاؿَاألقػاليؼَالدػتة َالَسػيساَتمػػَاألقػاليؼَ

اسػػتبعادب َبؾ ػػؾدَحكؾمػػاتَأقػػاليؼَسػػ  َكفػػيَعػػلََال شيػػةَلػػالثركاتَالشفظيػػة؟.َكاػػؾَأمػػرَالَيسكػػؽ
حكؾمػػػةَالسركػػػزَ)الحكؾمػػػةَاالتحاديػػػة(َالزػػػعيفةَلظبيعتهػػػاَكتكؾ شهػػػا َكبحكػػػؼَالبيئػػػةَاال تساعيػػػةَ

بها.َكقدَعمَّسشاَالتار خَأفَضعفَحكؾمةَالسركز َيؤديَحتسًاَإلىَانفراؿَاألقاليؼ.َحػدثََالسحيظة
َ ة َلساَفيَذلػَالدكلةَاإلسبلمية.اتاَفيَتار خَكلَالدكؿ َالتيَعرفتهاَالبذَر

اػػؾَشػػأفَمحمػػي( َاػػيَالخيػػارَاألفزػػلََإفَصػػي ةَ)اإلدارةَالسحميػػةَكاممػػةَالرػػبلحيات َفػػيَكػػلَمػػا
لميسشييؽ.َفهيَكفيمةَلحلَالسذكبلتَالشا سةَعؽَالسركز ةَالفاسدةَالعؿيسة َكساَايَكفيمةَبتقػديؼَ

رَلمؾحػػدةَاليسشيػػةَأفَتبقػػى َكلػػؼَيػػدمرااَالحػػلَاألمثػػلَلمقزػػيةَالجشؾبيػػة َفػػيَإطػػارَالؾحػػدة َإذاَُقػػ د  
ابشاؤااَلأيديهؼ َل يرَمرمحتهؼ.َك أتيَلعدَاتاَالخيار َمؽَحيػ َاألفزػمية َإذاَكػافَالسػزاجَالعػاـَ

ققدَ نحػؾَصػي ةَالدكلػةَاالتحاديػةَكاألقمسػة َكأضػحىَاألمػرَمحدػؾمًاَمػؽَقبػلَالقػؾىَالخار يػةََُك   
يةَفيَاتبَالحالة َخيارَاإلقميسيؽ.َفػالظر قَالسػؤديَإليػقَكالداخميةَالسؤثرة َيأتيَمؽَحي َاألفزم

طر ػقَمعػركؼ َكاضػػاَكسػهل َكذكػػرابَمػاَتػزاؿَحيػػةَفػيَاألذاػػاف َك سكػؽَالدػيرَؼيػػقَلأقػلَالكمػػفَ
لاألل ػاـََء َطر قَمجهؾؿ َكعرَكمميفظر ققالدتةَأقاليؼ(ََخيار)َالخيارَالثال كالسزاعفات.َأماَ

لسظػػركحَ)الػػيسؽَإلػػىَأيػػؽ؟(َتتؾؾػػفَعمػػىَأيَطر ػػقَمػػؽَاػػتبَفخػػاخ.َإفَاإل الػػةَعػػؽَالدػػؤاؿَاكاأل
ََلظرؽَالثبلثة َسيختاربَاليسشيؾف.ا
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201َالسذهدَالدياسيَكالعدكريَالرااؽَفيَاليسؽ
 

ََمقدمة:َ
عػػدـَتػػؾفرَالجديػػة َمػػؽَقبػػلَالسدػػتثسرَالخػػار يَلمحػػرب َلتحر ػػػَالعسميػػةَالدياسػػيةَإيجابيػػًاَ

إلػىَمز ػدَمػؽَاإلي ػاؿَفػيَالفعػلَالعدػكري َعمػىَأمػلَالحلَكإخراجَاليسؽَمؽَمحشتػق َيقػؾدََاتجابل
َلأنقَضربَمؽَالؾاؼَالسكمف.َفهشاؾَ الؾصؾؿَإلىَمرحمةَالحدؼ.َكاتاَاألملَيتكذفَيؾمًاَلعدَيـؾ
تؾازفَعدكريَفيَالسيدافَيػداشَالسػراقبيؽَ سػيعهؼ.َفػرغؼَالقػدراتَالساديػةَغيػرَالستكافئػة َالتػيَ

حمفائقَالخار ييؽَكأنرػاربَفػيَالػداخلَاليسشػي َسػؾاًءَتسيلَلذكلَكاضاَلرالاَالظرؼَالدعؾديََك
مػػؽَحيػػ َالسػػاؿَكالتدػػمياَكالقػػدرةَعمػػىَالحذػػدَكاسػػتجبلبَالسقػػاتميؽَاأل انػػبَكاسػػتقداـَالؾحػػداتَ
العدكر ةَالشغاميةَلبعضَالدكؿَالعربية َأكَمؽَحي َالديظرةَالجؾ ةَكالبحر ةَالسظمقة َرغػؼَذلػػَ

يجعػلَالحدػؼَلرػالاَأحػدَطرفػيَالقتػاؿَأمػرًاََالسيػدانيَالعدكرَيفإفَالسيدافَيذهدَتؾازنًاَفيَالفعلَ
ََكاتاَماَقمشابَفيَبدايةَالحرب.َصعبًا َإذاَلؼَيكؽَمدتحيبًل.

كعػدـَتسكػؽَأيَمػؽَالظػرفيؽَالستحػاربيؽَمػؽَبمػؾغََ اتاَالتؾازفَالقائؼَفيَالسيدافَالعدػكرَي
لػىَالبحػ َعػؽَمخػارجَكحمػؾؿَالستقػاتميؽَاليسشيػيؽَإلمرحمةَالحدػؼَلرػالحق َكػافَيسكػؽَأفَيػدفعَ

ائػقَكتحقػؽَدمػاءاؼ.َكلكػؽَابشسمسية َتؾؾفَعجمةَالحربَكتشتذلَبمداؼَمؽَمحشتقَكتحف َأركاحَ
بػػداًلَعػػؽَذلػػػَأصػػباَالتػػؾازفَالعدػػكري َكبدػػببَالعامػػلَالخػػار يَالسػػدمرَكغيػػابَاإلرادةَالؾطشيػػةَ

حَفػيَمكانػق.َكستدػتسرَاػتبَالحرةَلميسشييؽ َأصباَيؤث  رَسمبًاَعمىَالسذهدَالدياسيَك جعمقَيػراَك
غيػػابَالعقػػل َمػػعَغيػػابَالقػػؾىَالسدنيػػةَاليسشيػػةَالفاعمػػة َالقػػادرةَعمػػىَََاسػػتسرالسراكحػػة َطالسػػاَ

 َتجبػراؼَعمػىَكؾػفَالقتػلَاليسشيػيؽَتحر ػػَالذػارعَاليسشػي َليذػكلَقػؾةَضػاغظةَعمػىَالستحػاربيؽ
كالدياسػيَفػيَالذػأفَاليسشػيََكنزعَالترائع َالتيَتدتشدَإليهاَالقؾىَالخار يةَفيَتػدخمهاَالعدػكرَي

َنحؾَالحلَالدمسيَكالترالاَالؾطشيَكبشاءَالدكلة.ََبهؼ َأيَلالستحاربيؽَاليسشييؽ الداخمي َكتدفعَ

َيمػػيَنحػػاكؿَأفَنؾصػفَالسذػػهديؽَالدياسػػيَكالعدػكري َتؾصػػيفًاَتقر بيػػًا َالَكدعؾنػاَفػػيَمػا
ثؾقػة.َفػشحؽَمػعَاألسػفَيخمؾَمػؽَالػشقص َلدػببَعػدـَتػؾفرَالسعمؾمػاتَالدؾيقػة َمػؽَمرػادرَمَؾ

نعتسدَفيَتحميمشاَلمؾاقعَالرااؽ َلذؿيقَالدياسػيَكالعدػكري َعمػىَالسرػادرَاإلعبلميػة َالتػيَاػيَ
كاحدةَمؽَأدكاتَالحػربَالػدائرة َمسػاَيجعمهػاَمرػادرَغيػرَمحايػدةَكغيػرَمأمؾنػة.َكمػعَذلػػَنحػؽَ

                                                 
ـ َلظمػػبَمػؽَلاحػ َعربػيَصػديق َكػافَلرػددَإعػدادَلحػػ 2016َُكتػبَاػتاَالسؾضػؾعَفػيَمظمػعَشػهرَمػارس201ََ

ـَضسؽَالبرنامجَالثقافيَلمتجسعَالؾطشيَلسشاضميَالثؾرةَاليسشية.  حؾؿََاألحداثَالدائرةَفيَاليسؽ.َثؼَُقد  
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كلكػؽَلسػاَأنهػاَمرػادرَنجدَأمامشاَمرػادرَمعمؾمػاتَسػؾااا.ََمجبركفَعمىَالتعاملَمعها.َألنشاَال
غيػػرَمحايػػدةَكغيػػرَمأمؾنػػة َفػػإفَتعاممشػػاَمعهػػاَيجػػبَأفَيتدػػؼَلقػػدرَكبيػػرَمػػؽَالحػػتر َكاسػػتخداـَ

تخػػتم ََمػػؽَمعمؾمػػاتَ إليػػقَكالؾثػػؾؽَلػػقَاالطسئشػػافيسكػػؽََ َالسػػتخراجَلعػػضَمػػاالسشهجيػػةاألدكاتَ
َلالكثيرَمؽَالز فَاإلعبلمي.

َََالسذهدَالدياسي:
 َإذاَمػاَاسػتبعدناَالػداخميَ ةَفاعمةَفػيَالسذػهدَالدياسػيعدكَرَ_اشاؾَثبلثَقؾىَسياسيةَ

القػػؾىَالستفرعػػةَعػػؽَتشغػػيؼَالقاعػػدة َكالتػػيَاػػيَدكفَشػػػَذاتَكزفَكفعػػلَمػػؤثر ؽ َفػػيَالسذػػهدَ
العدػػكريَلرػػؾرةَخاصػػة.َكاشػػػاؾَأيزػػًاَقػػؾىَسياسػػػية َغيػػرَعدػػكر ة َأقػػػلَتػػأثيرًاَفػػيَمجر ػػػاتَ

َاألحداث.َكاتبَالقؾىَالفاعمةَاي:

  َالسعركفةَبَ)أنرارَهللا(:َالحركةَالحؾثية .1
عهػػرتَالحركػػةَالحؾثيػػةَفػػيَالعقػػدَالتاسػػعَمػػؽَالقػػرفَالساضػػيَفػػيَمحافغػػةَصػػعدة.َكقػػدَ

ـ.َكلػؼ2010َـَكحتػىَعػاـ2004ًَاَمؽَعاـَاعتباَراستهدفهاَالشغاـَالدابقَلدتةَحركبَمتتالية َ
خبػػرةََتدػػتظعَتمػػػَالحػػركبَالدػػتةَكدػػرَشػػؾكةَالحركػػة َبػػلَأسػػهس َفػػيَتعز ػػزَقؾتهػػاَكاكدػػبتها

يدتهافَبها.َكك ػدتَالحركػةَنفدػهاَمدفؾعػةَإلػىَالتحػالفَمػعَالجسهؾر ػةََ َالكتشغيسيةَعدكر ة
اإلسبلميةَاإليرانية َالتيَتمتقػيَمعهػاَفػيَالتذػيعَالعػاـَآلؿَالبيػ .َمػعَأفَقؾاعػدَالسػتابَالز ػديَ

كمػؽَاشػاََثشػيَعذػريَالدػائدَفػيَإيػراف.مػفَاختبلفػًاَشػديدًاَمػعَالسػتابَااَلالدائدَفػيَالػيسؽ َيخت
 .202يسكؽَالقؾؿ َإفَالدياسةَايَالتيَكحدتَمؾقفيهسا َكلؼَيؾحداساَالستابَالديشي

كخػػبلؿَعهػػدَالػػرئيسَعبػػدَربػػقَمشرػػؾرَاػػادي َقؾ ػػ َشػػؾكةَالحركػػةَالحؾثيػػة َكشػػارك َفػػيَ
الحياةَالدياسية َككان َإحدىَالسكؾنػاتَالدياسػيةَالسذػاركةَلفاعميػةَفػيَمػؤتسرَالحػؾارَالػؾطشيَ

ـ َلسؾ ػػبَالترتيبػػات َالتػػي2014َحتػػىَيشػػاير2013ََفػػيَالفتػػرة َمػػؽَمػػارسََعقػػدانالعػػاـ َالػػتيَ
مؤتسرَالحػؾارَالػؾطشيَحتػىَكاصػلََانتهىتزسشتهاَالسبادرةَالخميجيةَكفليتهاَالسزمَّشة.َكلكؽَماَأفَ

أقؾىَحزبيؽَسياسييؽ َكاساَحزبَاإلصبلحَكالسؤتسرَالذعبيَالعػاـ َسياسػةَإقرػاءَاػتاَالسكػؾف.َ
لَحكؾمػػةَكحػػدةَكطشيػػة َتزػػؼَكػػلَالسكؾنػػاتَالدياسػػيةَالفاعمػػة َلسػػاَفيهػػاَالحركػػةَكبػػداًلَمػػؽَتذػػكي

َالرئيسَعبدَربقَلإحداثَتعديلَعمىَالحكؾمةَالقائسةَحيشتاؾَ)حكؾمةَلاسشدكة(.ََاكتفىالحؾثية َ

                                                 
لؾح َخػبلؿَالدػشؾاتَالساضػية َمشػتَكتالػةَاػتاَالسقػاؿَكحتػىَاآلف َلػؾح َأفَالخظػابَالظػائفيَلمحركػةَالحؾثيػة202ََ

 أكثرَفأكثرَمؽَالفكرَالذيعيَاالثشاَعذري َك بتعدَعؽَالفكرَالز دي.أختَيقتربَ
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مػػؤتسرَالحػػؾارَالػػؾطشي َحتػػىَشػػهدتَالسشػػاطقَالسجػػاكرةََانتهػػاءكلػػؼَيسػػرَكقػػ َطؾ ػػلَعمػػىَ
لبػ َأفَتسػددَحتػىَكصػلَصػشعاءَالعاصػسة ََثييؽ َصراعًاَمدػمحًا َمػالسحافغةَصعدة َمعقلَالحَؾ
ـ َبتؾاطػؤَمػؽَقبػلَالػرئيسَعبػدَربػقَنفدػقَكتعػاكف2014َسبتسبر21ََالتيَدخمهاَالحؾثيؾفَفيَ

الرئيسَالدابقَعمىَعبدَهللاَصالا.َككبلَالرئيديؽ َالدابقَكالبلحق َكاناَقدَكصبلَإلىَحالةَمػؽَ
سشػػػةَعمػػػىَالحيػػػاةَالدياسػػػيةَكاإلدار ػػػةَفػػػيَصػػػشعاء َكاػػػيَحػػػزبَالزػػػيقَلػػػالقؾةَالدياسػػػيةَالسهي

اإلصبلح.َككافَتعاكنهساَيهدؼَإلىَإضعاؼَاتاَالحزبَكإيجادَحالةَمؽَتؾازفَالقؾى َعػؽَطر ػقَ
َكلَمؽَالرئيديؽَلسذركعقَالخاص.َاحتفا دعؼَالحركةَالحؾثية َمعَ

بيػرًا.َفقػدَأضػح َالحركػةَكبدخؾؿَالحركةَالحؾثيةَإلىَصشعاءَت يرَالسذهدَالدياسيَت يػرًاَك
ايَاألقؾى َلعدَماَألحقتقَمؽَاز سةَعدكر ةَلحزبَاإلصبلحَكحمفائػقَالعدػكر يؽَكالقبميػيؽ َفػيَ
اشػػتباؾَمدػػماَمحػػدكدَكسػػر ع.َكأصػػبح َالحركػػةَتسدػػػَلسفاصػػلَالدػػمظةَاألمشيػػةَكأ هػػزةَالدكلػػةَ

طشيػة َكػافَكؽػيبًل َلػؾَلمدػمؼَكالذػراكةَالَؾَاتفػاؽالسختمفةَفيَالعاصسةَصػشعاء.َكتػؼَالتؾؾيػعَعمػىَ
 َلقَكلَاألطراؼَالسؾقعةَعميق َلػأفَيجشػبَالػيسؽَالحػربَاألاميػةَك ؾ ػقَكافػةَالجهػؾدَنحػؾَالتزم

ات.َكلكػؽَنتخالػبشاءَالدكلةَعمىَأسػسَالذػراكةَالؾطشيػةَكتبػادؿَالدػمظةَسػمسيًا َعبػرَصػشاديقَااَل
اح َالتػيَخمفػ َكنذأتَخبلفاتَبيؽَرئيسَالدكلةََكَ األحداثَتبلحق  َكتبايش َالسؾاؾف حكؾمةَلحَّ

نتهػ َلاسػتقالةَالحكؾمػةَكالػرئيسَاكبيؽَالحؾثييؽ َمؽَناحيةَأخػرى ََحكؾمةَلاسشدكة َمؽَناحية 
ر ثسػاَُتذػكلَحكؾمػةََكسػاَُيفتػرض كحكؾمػةَتدػييرَأعسػاؿ ََكامتشاعَالحكؾمةَعؽَمزاكلػةَأعسالهػا 

ئػػيسَالحكؾمػػةَكبعػػضَ ديػػدة.َفتؾلػػ َالحركػػةَالحؾثيػػةَتدػػييرَشػػؤكفَالدكلػػةَككضػػع َالػػرئيسَكَر
ََأعزائهاَراؽَاإلقامةَالجبر ةَفيَمشازلهؼ.َ

كلؼَيتؼَالب َفيَاستقالةَالرئيس َلعدـَالتسكؽَمؽَعقدَا تساعَلسجمسَالشؾابَلمشغػرَفيهػا.َ
َانعقػادفقدَرفز َأحزابَالسذػترؾ َكعمػىَرأسػهاَحػزبَاإلصػبلح َكمعهػاَالحركػةَالحؾثيػة َرفزػ َ

اؾَالخؾؼَمؽَأفَيتدمؼَرئيسَالسجمػس َالسحدػؾبَعمػىَفَسببَالرفضَإالسجمس.َكقيلَحيشهاَ
اتَرئاسيةَنتخال َالسكمفةَلاإلعدادَاَلمدكلةالسؤقتةَلَرئاسةالأفَيتدمؼَالرئيسَعميَعبدَهللاَصالا َ

بػػدَهللاَصػالاَإلػىَالرئاسػػة َخػبلؿَسػتيؽَيؾمػػًا َمسػاَقػدَيفزػػيَإلػىَعػؾدةَالػػرئيسَالدػابقَعمػيَع
َقَأحسد.َابشأكَمؽَخبلؿََلذخرق

رئاسػػتقَكُطؾ ػػ ََرئيدػػًاَانتهػػ َبَالػػبعضاعتبػػَرعػػدـَالبػػ َفػػيَاسػػتقالةَعبػػدَربػػق َفقػػدَكرغػػؼَ
 َلحدػبَالتؾافػقَالدياسػيَكاالسػتفتاءَ)مػدةَرئاسػتقَعامػافَسػتقالةَأكَلالتقػادـصفحتق َسؾاًءَلاال

َكحػداؼَثػؼَانفػردكااؼَسمظةَاألمػرَالؾاقػع.َاعتباَر.َكأختَالحؾثيؾفَيديركفَشؤكفَالببلد َل(الذعبي
َيذػػاركؾفَفػػيَحػػؾارَبػػيؽَالقػػؾىَالدياسػػيةَمػػاَيزالػػؾَفَرغػػؼَأنهػػؼَكػػانؾاَإعػػبلفَدسػػتؾري لإصػػدارَ
األمػيؽَالعػاـَلؤلمػؼَالستحػدةَ) سػاؿَبػؽَعسػر(.َكاػؾَالحػؾارََمبعؾثكافَيديربَفيَصشعاءََ اليسشية
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كإيقػػاؼَالتسػػددََ الػػتيَكػػافَمكرسػػًاَلؾضػػعَالترتيبػػاتَالدياسػػيةَالكفيمػػةَلػػإخراجَالػػيسؽَمػػؽَأزمتػػق
َالقػؾىَالدياسػيةَكرغػؼَاعتػراضَ.كملءَالفراغَالحاصلَفيَالدػمظةَ سدمحيؽَالحؾثييؽالعدكريَلم

َ َكرغػػؼَاسػػتسرارَالتسػػددَالعدػػكريَلمسدػػمحيؽَالحػػؾثييؽ الحػػؾارَعمػػىَذلػػػَاإلعػػبلفَالسذػػاركةَفػػي
كضع َال اراتَالجؾ ػة َالتػيَشػشتهاَالسسمكػةَالعربيػةَالدػعؾديةََالحؾارَلبعضَالؾق  َحتىَاستسر

مدػػارََدخػػلَالػػيسؽَفػػي.َكبػػتلػَنهايػػةَلػػقَ ـ2015مػػارس26ََمػػؽََابتػػداءًَالػػيسؽ َكحمفاؤاػػاَعمػػىَ
َفخر َيرعبَتحديدَمعالسقَأكَالتشبؤَبشهايتق.

 السؤتسرَالذعبيَالعاـ: .2
السؤتسرَالذعبيَالعاـَاؾَحزبَالرئيسَالدػابق َعمػىَعبػدَهللاَصػالا.َكاػؾَمكػؾفَسياسػيَ

دػق َالػتيَيستمػػَأذرعػًاَعدػكر ةَكقبميػةَقؾ ػة َمؤثرَفيَالحياةَالدياسيةَاليسشية.َك أتسرَلأمرَرئي
َامتػػدكسػػاََيستمػػػَعبلقػػاتَداخميػػةَكخار يػػة َعسػػلَبػػدأبَعمػػىَندػػجهاَخػػبلؿَحكسػػقَالظؾ ػػل َالػػتيَ

 ـ(.2012َـَكحتى1978َؽَعامًاَ)مؽَثيثبلثةَكثبَل

لؼَي ادرَعميَعبدَهللاَصالاَكحزبقَالسدػرحَالدياسػي َلعػدَتشحيػقَعػؽَالدػمظةَلشائبػقَعبػدَ
لَالعبػػًاَمحؾر ػػًاَفػػيَمجسػػلَاألحػػداثَالدياسػػية َحتػػىَاآلف.َكازدادَحزػػؾربَلانفجػػارَربػػق.َبػػلَعػػ

كمؽَالؾاضاَأفَالقؾةَالعدػكر ةََـ َكتحالفقَمعَالحركةَالحؾثية.2014عاـََفيَالسؾؾفَالعدكرَي
الزاربة َالتيَحرصَعمىَبشائهاَخبلؿَفترةَحكسق َكالتيَفا أتَالجسيػع َداخميػًاَكخار ػًا َلقػدرتهاَ

تمعػبَاآلفَدكرًاَأساسػيًاَفػيَكػلَمحػاكرَالقتػاؿَالسستػدةََتهاَالسخزكنػة ةَالعاليةَككفػرةَأسػمحالقتالي
كحتػىَالسحافغػاتَالذػرؾيةََ )نجػرافَكعدػيرَك يػزاف(َالػداخلَالدػعؾديَالسشػاطقَاليسشيػة َفػيَمؽ

َيػزاؿَعمػيَعبػدَهللاَكػافَيعػرؼَسػالقًاَلالجسهؾر ػةَالعربيػةَاليسشيػة.َكمػاَكال ربيةَكالجشؾبية َفيَما
يسكػػؽَالؾصػػؾؿَإلػػىََاكضَبدكنػػقَكالالتفػيسكػػؽََصػالاَيسثػػلَرقسػػًاَصػػعبًاَفػيَالسذػػهدَالدياسػػي َال

حمؾؿَسياسية َدكفَدعؼَكمدااسةَفاعمةَمشق.َكلعلَاتبَالحؿيقةَأصبح َإحدىَمدمساتَالحياةَ
َالدياسيةَاليسشيةَكإحدىَمعالؼَالسذهدَالدياسيَالرااؽ.

 حزبَاإلصبلحَاليسشي: .3
َادًاَلحركةَاإلخؾافَالسدمسيؽَالعالسية.َكقدَلعب َمدشؾدًاَلجشاحقَالقبمػي دامتاؾَحزبَيسثلَ

دكرًاَمػػؤثرًاَفػػيَالحيػػاةََ َلعػػببزعامػػةَالذػػيخَعبػػدَهللاَبػػؽَحدػػيؽَاألحسػػرَ)شػػيخَمذػػايخَحاشػػد(
عمػىََ الدياسيةَاليسشية َسؾاًءَعمىَمدتؾىَالدمظة َكذر ػَلمرئيسَالدابقَعميَعبدَهللاَصػالا

كَعمػػىَمدػػتؾىَالذػػارعَاليسشػػي َمػػؽَخػػبلؿَتؾا ػػدبَالسػػؤثرَفػػيَالسؤسدػػاتَمػػدىَحكسػػقَالظؾ ػػل َأ
اليسشػيََيشػتراكالتعميسيةَكالديشية.َكقدَخاضَحزبَاإلصبلحَمعارؾَسياسيةَمستدة َضدَالحزبَاال

كبالحركػةََ كاألحزابَالقؾميػةَكضػدَالحركػةَالحؾثيػة َمػدعؾمًاَلػأ هزةَالدػمظةَكبػبعضَدكؿَالجػؾار
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 َكقػػادَ بهػػًةَكالشاصػػر يؽيؽَيشػػتراكيؽ.َثػػؼَتحػػالفَمػػعَأعػػداءَاألمػػس َاالالعالسيػةَلئلخػػؾافَالسدػػمس
الذػبابيةََنتفاضػةااَلفػيَؾيػادةََمػؤثراًَمعار ضًةَلمرئيسَصالاَفيَسشؾاتَحكسقَاألخيػرة َكلعػبَدكرًاَ

فػػيَالدػػاحات َالتػػيَأفزػػ َإلػػىَتشحػػيَصػػالاَعػػؽَالدػػمظة.َكتسكػػؽَمػػؽَتحقيػػقَنفػػؾذَكاضػػاَفػػيَ
القػػرارَالدياسػػي َفػػيَعػػلَرئاسػػةَعبػػدَربػػق َكعسػػلَعمػػىَتؾسػػيعََالدػػمظةَالتشفيتيػػةَكعمػػىَمدػػتؾَى

كتعز زَتؾا ػدبَفػيَاإلدارةَالسدنيػةَكفػيَاأل هػزةَاألمشيػةَكالقػؾاتَالسدػمحة.َمسػاَكلػدَمخػاكؼَلػدىَ
الرئيسَعبدَربق َكساَلدىَالرئيسَالدابقَعميَعبدَهللاَصالا َدفعتهساَإلىَتؾاطػؤَاألكؿَكتعػاكفَ

األمرَإلىَاشتعاؿَالسؾؾفَالعدكريَفيَالػيسؽ ََانتهى.ََك203ساَأسمفشاالثانيَمعَالحركةَالحؾثية َك
.  كتظؾربَإلىَماَنذهدبَاليـؾ

 
 قؾىَأقلَتأثيرًاَفيَاألحداثَالدائرة:َ .4

اليسشػػيَكالتشغػيؼَالؾحػػدكيَالذػػعبيََيشػتراكاالَيؽَالكبيػر ؽ َالحػػزباشػاَيسكػػؽَأفَنػتكرَالحػػزب
 َََكأقلَحزؾرًا.َحجساًَأص رََ أخرَىَعؽَمكؾناتَسياسيةَالشغرالشاصري َكن ضَ

فَالحزبَاال ـَمػؽَمجسؾعػةَمػؽَاألحػزابَالدياسػيةَاليسشيػة 1979َاليسشػيَعػاـََيشتراكتكؾَّ
الشذػػظةَحيشػػتاؾَفػػيَ شػػؾبَالػػيسؽَكشػػسالق َكعمػػىَرأسػػهاَالحػػزبَالحػػاكؼَفػػيَالجشػػؾبَ)الجبهػػةَ

ـ.1967َـَالبر ظاني َفيَنهايةَعاَاالستعسارالقؾمية( َالتيَتؾلىَالدمظةَفيَالجشؾبَلعدَرحيلَ
ـ َمػعَشػر كقَالػرئيسَعمػي1990َاليسشيَعسميةَتؾحيدَشظريَالػيسؽَعػاـََيشتراككقادَالحزبَاال

ـ.1994َعبػػدَهللاَصػػالا َرئػػيسَالذػػظرَالذػػسالي.َثػػؼَمػػاَلبػػ َالذػػر كافَأفَاختمفػػاَكتحاربػػاَعػػاـَ
صػػالاَفػػيَتمػػػَالحػػربَـػػيسؽَعمػػىَالدػػمظةَاػػؾَكحزبػػقَ)السػػؤتسرَالذػػعبيَالعػػاـ( َمػػعََانترػػاركب

ؼيسػػاَلعػػدَفػػيَتحػػالفََيشػػتراككقَفػػيَالدػػمظةَكفػػيَالحػػرب َحػػزبَاإلصػػبلح.َكدخػػلَالحػػزبَاالشػػر 
)السذػترؾ( َعمػىَرأسػقَحػزبَاإلصػبلحَاليسشػي ََاسػؼمعارضَلدػمظةَعمػيَعبػدَهللاَصػالا َتحػ َ

التيَانتقلَمؽَالدمظةَإلىَالسعارضة.َكتكمم َ هؾدَاتاَالتحالفَبتشحيَعميَعبدَهللاَصالاَعؽَ
َـ.2012َعاـََالدمظة َفيَمظمع

ـ َكدخػلَالحؾثيػؾفَصػشعاءَكأمدػكؾا2014َكعشدماَانفجرَالسؾؾفَالعدكريَفيَالػيسؽَعػاـَ
بػػداَاالتجػػابَالعػػاـَلسؾؾػػفَ َفػػيَالسحافغػػاتَاليسشيػػةَالسختمفػػةَلسقاليػػدَالدػػمظة َثػػؼَتسػػددكاَعدػػكر اًَ

خار ييؽ.َكرغؼَأعدائهؼَالداخمييؽَكالَكاالقترابَمؽإدانةَاستيبلءَالحؾثييؽَعمىَالدمظةََاالشتراكي
                                                 

مساَيمف َاالنتبابَفيَالسذهدَالدياسيَاليسشيَسػرعةَت ييػرَالتحالفػات َبػيؽَالسكؾنػاتَالدياسػيةَاليسشيػةَخػبلؿ203ََ
َفتػػرةَزمشيػػةَقرػػيرة َمػػؽَعػػداءَإلػػىَتحػػالفَكمػػؽَتحػػالفَإلػػىَعػػداء.َكاػػتاَمػػاَيز ػػدَالسذػػهدَالدياسػػيَغسؾضػػاًَ

 كارتباكًا َك جعلَاالحتساالتَالسدتقبميةَمقمقة.ََ
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إدانتقَالعمشيةَلمحربَالداخميػةَكالخار يػة َفػإفَقدرتػقَعمػىَالتػأثيرَعمػىَمدػارَاألحػداثَالدياسػيةَ
َكالعدكر ةَبدتَضعيفة َلرؾرةَغيرَمدبؾقة.

أمػػاَالتشغػػيؼَالؾحػػدكيَالذػػعبيَالشاصػػري َفػػإفَمؾقفػػقَاإل سػػاليَمشػػتَالبػػدء َأكَعمػػىَاألقػػلََ
ضػػدَالحػػؾثييؽَكمػػعَأعػػدائهؼ َالػػداخمييؽَكالخػػار ييؽ.ََمؾؾػػفَصػػفقَالؿيػػاديَاألكؿَيبػػدكَمحدػػؾماًَ

َيشػتراككمعَذلػَفإفَتػأثيربَفػيَسػيرَاألحػداثَاػؾَتػأثيرَضػعيف َشػأنقَفػيَذلػػَشػأفَالحػزبَاال
َاليسشي.

كقدَحاكؿَالحزبافَلبعضَالؾقػ  َكبالتعػاكفَمػعَلعػضَالسكؾنػاتَالرػ يرةَ)التجسػعَالػؾطشيَ
عدكر يؽ َكحزبَالتجسعَالؾحدكيَاليسشيَيؽَمدنييؽََكيَالثؾرةَاليسشية َالسكؾفَمؽَمتقاعدلسشاضم

كاتحادَالقؾىَالذعبية(َحػاكالَكضػعَمذػركعَيهػدؼَإلػىَإيقػاؼَالحػربَكعػؾدةَالسكؾنػاتَالدياسػيةَ
اليسشيػػة َكعمػػىَرأسػػهاَاألطػػراؼَالستقاتمػػة َعؾدتهػػاَإلػػىَطاكلػػةَالحػػؾار َلؾضػػعَالترتيبػػاتَالبلزمػػةَ

ليػة َانتقايؼَأسمحتهاَلهيئةَمحايػدةَكتذػكيلَحكؾمػةَالسميذياتَالسدمحةَمؽَالسدفَكتدمَندحاباَل
كالتؾ ػػقَنحػػؾَالسرػػالحةَالؾطشيػػةَكبشػػاءَالدكلػػة.َكلكػػؽَذلػػػََالدياسػػيةَتعسػػلَعمػػىَتظبيػػعَالحيػػاة

َمػػؽَقبػػلَالقػػؾىَاتسػػالسذػػركع َالػػتيَُأعمػػؽَفػػيَحيشػػقَعبػػرَكسػػائلَاإلعػػبلـ َلػػؼَيحػػ َلاال اـَالػػبلـز
ةَمؽَكضعؾبَككقعؾاَعميػقَكأصػدركبَاستظاعكلؼَيكؽَلاليسشيةَالستقاتمةَكمؽَقبلَالقؾىَالخار ية َ

أفَيجبركاَاآلخػر ؽَحتػىَعمػىَمشاقذػتق َلفعػلَاذاشػةَمكؾنػاتهؼَكضػعفهؼَالبػي  ؽَفػيَدائػرةَالفعػلَ
الدياسيَكالعدكري َكعجزاؼَعػؽَؾيػادةَفعػلَمػدنيَمػؤثرَفػيَالذػارعَاليسشػي.َلهػتاَلػؼَيرػ َإلػىَ

َصؾتهؼَأحد.

السذػهدَالدياسػيَاليسشػيَالػداخمي.َككمهػاَأكَمعغسهػاََاتبَايَالقؾىَالدياسيةَالفاعمةَفي
تسارسَفعمهاَفيَالداخلَتح َتأثيرَمباشرَأكَغيرَمباشرَمؽَالقؾىَاإلقميسيةَكالدكليػةَالستشافدػةَ

َفيَالسشظقة.

َََ:فيَالسذهدَالدياسيَتأثيرَالعاملَالخار ي
َطػػرفيؽشرىَأفَاشػػاؾَكإذاَمػػاَانتقمشػػاَمػػؽَاإلطػػارَالػػداخميَإلػػىَاإلطػػارَاإلقميسػػيَكالػػدكلي َفدػػ

إيػػرافَكحكؾمتػػاَاألكؿَيزػػؼََالظػػرؼكبيػػر ؽ َتذػػكلَكػػلَمشهسػػاَمػػؽَدكؿَتجسعهػػاَمرػػالاَمذػػتركة.َ
هػػػاَالػػػرئيسَالدػػػابقَعمػػػيَعبػػػدَهللاََكحػػػزبَهللا َك ػػػدعؼَسػػػؾر االعػػػراؽََك الحركػػػة َالحؾثيػػػةَكحميف 
اإلقميسيػيؽ َل ػربييؽََكحمفائهػاَابعػضَالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػةََكَيزػؼالثانيََكالظرؼ.204َصالا

كإسرائيلَكتركياَكالسسمكػةَالعربيػةَالدػعؾديةَكاإلمػاراتَالعربيػةَكقظػرََبعضَالدكؿَاألكربيةمسثميؽَب
                                                 

 مؽَبيؽَاتبَالدكؿَيبدكَالدعؼَاإليرانيَلمحؾثييؽ َاؾَاألكثرَبركزًاَكتأثيرًا.204َ
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القػؾىََالظرؼكالبحر ؽ َإضافةَإلىَلعضَالدكؿَالعربيةَالفقيرة َكعمىَرأسهاَالدؾداف.َك دعؼَاتاَ
كالر ػػاؿ َكبالتػػدخلَالعدػػكريََالسشاكئػػةَلمحػػؾثييؽَفػػيَالػػداخلَاليسشػػيَدعسػػًاَفعميػػًا َلالسػػاؿَكالدػػبلح
َالسباشرَكالحرارَالذامل َكبؾسائلَاإلعبلـَالعربيةَكالعالسيةَالسؤثرة.

كقدَتظؾرَالرراعَفيَاليسؽ َليتجاكزَالجدؿَالدياسي َالػتيَكػافَمتاحػًا َإلػىَعشػفَمدػماَ
أكدىَلحيػػاةَفالؼَاليسشيػػيؽَكشػػردَمئػػاتَاآلالؼَمػػشهؼَكقزػػىَعمػػىَ ػػزءَكبيػػرَمػػؽَالبشيػػةََ مػػدمر

الدياسػيةََفػالتظؾراتَشة.تحتيةَالستؾاضعةَلميسؽ.َكساَأكدتَذلػَالعديدَمؽَالتقار رَالدكليةَالسعمال
أحػدث َقمقػًاَلػدىَالسسمكػةَالعربيػةَالدػعؾدية َكمػؽَكرائهػاَالؾاليػاتَالستحػدةََالػيسؽ َفيَكالعدكر ة

َاألمر كيةَكحمفاؤاا َدفعَبهؼَإلىَالتدخلَالعدكريَالسباشر.َ

َالَكمؽَقبلَاؤالءَعمىَأفَاليسؽَيؾشػَأفَيدق َفيَدائرةَالشفػؾذَاإليرانػي.َفقدَُؾي  ؼَالسؾؾفَ
عدػػكر ًاَنحػػؾَالسحافغػػاتََثػػؼَتسػػدداؼسػػيساَلعػػدَإمدػػاؾَالحػػؾثييؽَلسفػػاتياَالدػػمظةَفػػيَصػػشعاءَ

الجشؾبيػػةَكال ربيػػةَكالذػػرؾيةَ)ماعػػداَمحافغػػةَحزػػرمؾت َالتػػيَأصػػبح َفػػيَؾبزػػةَتشغػػيؼَالدكلػػةَ
ائػقَبشأيسؽَإلىَدائرةَالرراعَاإلقميسيَكالدكليَكأضػحىَمدػرحًاَالقتتػاؿَاإلسبلمية(.َكاكتاَتدحرجَال

َنيالةَعؽَاألطراؼَالخار يةَالستشافدة.َ

الخظػرَمػؽَتسػددَالحػؾثييؽ َالستحػالفيؽَمػعَإيػراف ََالسسمكةَالعربيػةَالدػعؾديةاستذعرتََلقد
كمػؽَكرائهػاََفهبػ َتسدداؼَعدكر ًاَإلىَمعغؼَمحافغاتَالجسهؾر ػةَاليسشيػة َالذػساليةَكالجشؾبيػة 

َ َالتػي(عاصفةَالحػـز)َماَأسستهاَباشر َمؽَخبلؿالؾالياتَالستحدةَكحمفاؤاا َلمتدخلَالعدكريَالس
فجػػرَالدػػادسََفػػيَانظمقػػ َغاراتهػػاَالجؾ ػػةَالعشيفػػةَعمػػىَالعاصػػسةَصػػشعاءَكمشػػاطقَيسشيػػةَأخػػرى 

ؽ َفػػرضَحرػػارَبػػريَكبحػػريَك ػػؾيَشػػاملَعمػػىَالػػيسَ.َكتػػؼـ2015مػػارسََكالعذػػر ؽَمػػؽَشػػهر
فػػدااَلسقػػاتميؽَكتسؾ ػػلَالقػػؾىَالسحميػػةَالسعاديػػةَلمحػػؾثييؽ َلالسػػاؿَكالدػػبلحَكتػػدر بَمقاتميهػػاَكَر

َعربيةَكغيرَعربية.ََأ انبَمؽَبمداف

كقدَتؼَالتسهيدَلهتاَالتدخلَبترتيبَعسميةَتهر بَالرئيسَعبدَربقَمؽَمشزلقَفيَصشعاءَإلػىَ
ر رَالتػدخلَالعدػكري َتحػ َغظػاءَالػدفاعَعدفَكدفعقَإلىَالر ؾعَعؽَاستقالتق َالستخدامقَفيَتب

.َكقػػدَحػػاكؿَعبػػدَربػػقَمػػؤخرًاَالػػتسمصَمػػؽَمدػػؤكليتقَعػػؽَالتػػدخلَالخػػار ي َفػػي205َعػػؽَشػػرعيتق
                                                 

فبرايػػر21ََُمػػشاَعبػػدَربػػقَشػػرعيتقَرئيدػػًاَلمجسهؾر ػػةَاليسشيػػةَلسػػدةَعػػاميؽ َلسؾ ػػبَاسػػتفتاءَشػػعبي َ ػػرىَفػػي205ََ
لػق َكدكفَالر ػؾعَـ َمػؽَقبػلَ هػة2014َفبرايػر21ََحػدَفػيَـ.َثؼَتؼَالتسديدَلقَلسػدةَعػاـَكا2012 غيػرَمخؾَّ

إلىَمردرَشرعيتقَاألصمي َكاؾَاالستفتاءَالذعبي.َكُبررَذلػَالتسديدَلحجػة  َمفاداػاَأفَمػدةَالرئاسػةَمرتبظػةَ
رئيسَلإنجازَالسهاـَالسؾكمةَإلىَالرئيس َالَلالتحديدَالتيَتػؼَالترػؾ  َعميػقَفػيَاالسػتفتاءَالذػعبي.َفسػاداـَالػ

ََََ=ََََلمسهػاـَالسؾكمػةَلؼَيشجػزَتمػػَالسهػاـ َالَبػدَإذًاَمػؽَالتسديػدَلػق.َكاػيَحجػةَلػؼَُتقشػعَمعارضػيق.َفعػدـَإنجػازبَ
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َإالَلعػػدَكقؾعهػػا ََك أفَاألمػػر كييؽَكػػانؾاَقػػدَأكػػدَمقابمػػةَتمفز ؾنيػػة َأنكػػرَفيهػػاَعمسػػقَلعاصػػفةَالحػػـز
َلأنقَلؽَيكؾفَاشاؾَتدخلَخار ي.َََأخبركب

يسَعبدَربقَمشرؾرَاادي َديدَأفرزَسمظتيؽَفيَاليسؽ َالدمظةَالذكميةَلمرئاتاَالؾاقعَالج
كسمظةَاألمرَالؾاقػع َالستسثمػةَلػالحؾثييؽ َالستحػالفيؽََ( الر اض)َالعاصسةَالدعؾديةَفيَالستؾا د

َ.206سياسيًاَكعدكر ًاَمعَالرئيسَالدابقَعميَعبدَهللاَصالا

دَالسذهدَالدياسي:َ َتعقل
سحميػػةَكاإلقميسيػػةَكالدكليػػة َالسػػؤثرةَفػػيَاألحػػداثَاليسشيػػة َكتػػداخلَأكَنغػػرًاَلتعػػددَالقػػؾىَال

تعػػارضَمرػػالحها َيبػػدكَالسذػػهدَالدياسػػيَشػػديدَالتعقيػػد َك بػػدكَاليسشيػػؾفَعػػا ز ؽَعػػؽَاتخػػاذَ
 َتفزػػيَإلػػىَكؾػػفَالحػػربَكالعػػؾدةَإلػػىَالحػػؾارَالػػؾطشي.َفسفػػاتياَالحمػػؾؿَمدػػتقمةَقػػراراتَسياسػػية

سػيساَالؾاليػاتََ َالكأمدػػَبهػاَالفػاعمؾفَالخػار يؾَفَنتزعػ َمػشهؼ اَالدياسيةَالداخميػةَفػيَالػيسؽ
فَكأتباعهاَفيَالسشظقػةَالعربيػة.َلهػتاَفذػم َمحػاكالتَالحػؾارَؾااَاألكربيَؤاالستحدةَاألمر كيةَكحمف

الستكررةَبيؽَاليسشييؽ َأكَُأفذم َعسدًا.َكرأىَلعضَاليسشييؽَعمىَاألقلَلأفَالحػؾارَالرسػسيَؼيسػاَ
اػػتاَالػػبعضَلػػأفَالؾفػػؾدَاليسشيػػةَالقادمػػةَمػػؽَالر ػػاضَإلػػىَمػػؤتسراتََقتشػػاعالَبيػػشهؼَغيػػرَمجػػدي.

الدػعؾدية ََالعربيػةَالتيَترسػسقَالسسمكػةَ اراتَأكَالخركجَعؽَالسدارتسمػَحقَاتخاذَقَرَالحؾارَال
بد َكساَأعمػؽَالػرئيسَالدػابقَعمػيَعبػدََكمؽَكرائهاَالؾالياتَالستحدةَاألمر كيةَكحمفاؤاا.َكلتاَال

ااَالدكلةَالسعتديػةَعمػىَالػيسؽَكالستحكسػةَاعتباَرالدعؾدية َلَعبدَمؽَحؾارَمباشرَمَا َالهللاَصال
َلقراريَالدمؼَكالحرب.

كإذاَمػػاَأردنػػاَأفَنمخػػصَالسذػػهدَالدياسػػيَلعبػػاراتَمػػؾ زة َفإنػػقَيسكششػػاَالقػػؾؿ:َإنػػقَمذػػهدَ
إالَعشػػدماَالتػػيَيتسشااػػاَاليسشيػػؾف ََ يسكػػؽَأفَتتؾضػػاَمعالسػػقَك فزػػيَإلػػىَالشهايػػاتَغػػامض َال

يقررَالبلعبؾفَالخار يؾفَذلػ َأكَيرػباَالسؾؾػفَالعدػكريَعمػىَاألرضَأكثػرَكضػؾحًاَكتحديػدًا.َ
فالستحكسؾفَلالسذهدَالدياسيَداخػلَالػيسؽَاػؼَفػيَالؾاقػعَالبلعبػؾفَاإلقميسيػؾفَكالػدكليؾف َكاػؼَ

َََأنفدهؼَالفاعمؾفَالحؿيقيؾفَفيَالسذهدَالعدكري َالستسدكؾفَحتىَاآلفَلخيارَالحرب.
                                                  

 
فيَرأيهؼَمحاسبتقَعمػىَتقرػيربَكاسػتبعادب َالَالتسديػدَلػق.َألفَربػ َمػدةَرئاسػتقَلإنجػازَالسهػاـََتؾ بََإليق=َ

مػق َليزػسؽَبػتلػَاسػتسراربَرئيدػًا.َكلػتاَفػإفَشػرعيتقَالجديػدةَسيدفعقَإلىَالتراخيَكعدـَالجديػةَفػيَإنجػازَمها
 لقي َمؾضعَخبلؼ َبيؽَمعارضيقَكمشاصر ق َحتىَاآلف.َ

كػافَاػػتاَقبػػلَك ػػؾدَسػػمظةَالسجمػػسَاالنتقػػاليَفػيَلعػػضَالسحافغػػاتَالجشؾبيػػة َكسػػمظةَمػػأربَكسػػمظةَالسخػػاء 206ََ
تب َاسسيًاَلالحكؾمػةَالذػرعية َكبعزػهاَكسمظاتَأخرى َفيَحزرمؾتَكالسهرةَكسقظرىَكأبيؽَكتعز َلعزهاَمَر

 مرتب ََلالسجمسَاالنتقالي َكبعزهاَمرتب َمباشرةَبدكلةَاإلماراتَالعربيةَأكَلالسسمكةَالعربيةَالدعؾدية.
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كالَيسكؽَأفَيت يرَاتاَالؾضعَك رباَاليسشيػؾفَأنفدػهؼَقػادر ؽَعمػىَكضػعَنهايػةَلمحػرب َ
لعيدًاَعؽَالتأثيرَكالهيسشةَالخار ية َإالَإذاَأدركػؾاَلػأنهؼَ سػيعهؼَخاسػركف َكأفَبمػداؼَاػؾَالػتيَ
َُيدمرَكشعبهؼَاؾَالػتيَُيقتػلَُك ذػردَكُ حاصػر َكأفَمدػؤكليتهؼَالؾطشيػةَتؾ ػبَعمػيهؼَأفَيتجهػؾا

السسػػشهجَلبمػػداؼََنحػػؾَمرػػالحةَكطشيػػة َتحقػػؽَدمػػاءاؼَكتحفػػ َأركاحهػػؼَكتؾؾػػفَعسميػػةَالتػػدمير
كسػػاَتؾ ػبَعمػيهؼَأفَيرػػظفؾاَ سػيعهؼَفػيَخشػػدؽَكاحػدَلسؾا هػةَالسخظظػػاتََكلسقؾمػاتَحيػاتهؼ.

ك شهػػؾاَكالتػػدخبلتَالخار يػػةَك دػػتعيدكاَقػػراراؼَالدياسػػي َالػػتيَصػػادربَالخػػارجَمشػػتَعقػػؾدَطؾ مػػة َ
ك تجهؾاَنحؾَبشاءَشػراكةَكطشيػةَحؿيؿيػة َالدمظة َلالعؾدةَإلىَالذرعيةَالدستؾر ة ََجازدكاعاارةَ

تؤسسَلبشاءَدكلتهؼَالسدنيةَالسدػتقمةَالعادلػة َك تؾافقػؾاَعمػىَأفَالدػبيلَالؾحيػدَالستػاحَلمؾصػؾؿَ
سػػتقؾاءَنفػػرادَلالدػػمظةَكالَاالالَشػػهؾةَااَلات َالَالعشػػفَالسدػػماََكنتخالػػشدكؽَااَلاػػؾَصػػَالحكػػؼإلػػىَ
َََحاكرَالرراعَاإلقميسيَكالدكلي.لس

َالسذهدَالعدكري:
يقػػلَتؾصػػيفَالسذػػهدَالعدػػكريَصػػعؾبةَعػػؽَتؾصػػيفَالسذػػهدَالدياسػػي َرغػػؼَأفَالفعػػلََال

العدكريَأكثرَبركزًاَكأشدَتأثيرًاَفيَإيقاعَالحياةَاليؾميةَلمسؾاطشيؽ:َقػتبًلَكتػدميرًاَكتذػر دًاَكترك عػًاَ
َانعَكالسظاراتَكالسشافتَالبر ة.عمىَمدارَالداعةَكحرارًاَشامبًلَلمسَؾ

اتَكتقػػدـَفػػيَ بهػػاتَانترػػاَرفالسرػػادرَاإلعبلميػػةَلمظػػرفيؽَالستقػػاتميؽَتتحػػدثَيؾميػػًاَعػػؽَ
يدتظيعَالسراقػبَفػيَالػداخلَأكََيراااَالسؾاطؽَاليسشي.َكمدرحَالعسمياتَمدرحَمستد َالَالقتاؿ َال

مػػؽَتعػػزَكالبيزػػاءَإلػػىَصػػعدةََفػػيَالخػػارجَأفَيمػػؼَبتفاصػػيمق.َكالقتػػاؿَفػػيَالسحافغػػاتَالذػػسالية 
كحجة َكمؽَالحديدةَإلىَمأربَكالجؾؼ َقتاؿَمتؾاصل َطالعػقَالكػرَكالفػر.َككأنػقَيػدكرَفػيَحمقػةَ

َمفرغة.َ

كرغػػؼَاإلسػػشادَالجػػؾيَالكثيػػف َكاإلسػػشادَالبحػػريَالستقظػػعََكالػػدعؼَالدػػخيَلالسػػاؿَكالدػػبلحَ
الدػعؾديةَكحمفاؤاػا ََالعربيػةَكػةكغيػرَعربيػة َالػتيَتقدمػقَالسسمَكبالسقاتميؽ َمػؽَ شدػياتَعربيػة

ألنرارااَفيَالداخلَاليسشي َكرغؼَالحرػارَالذػامل َالسزػركبَعمػىَكػلَالػيسؽ َبػرًاَكبحػرًاَك ػؾًا َ
لالدػػهؾلةََيحتا ػػقَمػػؽَإمػػداداتَخار يػػة َعمػػىَمػػاَالظػػرؼَاآلخػػرَمػػؽَالحرػػؾؿَيسكػػؽَالَكالػػتي

ات َالتػيَنترػاَرظػابقَمػعَااَلفػإفَالؾاقػعَعمػىَاألرضَالَيتَنفدها َالتيَيحرلَبهػاَالظػرؼَاألكؿ 
يذػبقَالجسػؾد.َإذَأفََالتحػالفَالدػعؾدي.َفهشػاؾَمػاَاسػؼتعمشهاَكسائلَاإلعبلـَالعربية َالستحدثةَل

الظرؼَالسقػاـك َالستسثػلَلػالحؾثييؽَكحمػيفهؼَعمػيَعبػدَهللاَصػالا َمتذػب َلسؾاقعػق َيػدافعَعشهػاَ
اتَالسدعؾمػػػةَمػػػؽَالتحػػػالفَلاسػػػتساتة.َبػػػلَك ػػػديرَعسميػػػاتَمػػػؤثرةَفػػػيَالػػػداخلَاليسشػػػيَضػػػدَالقػػػَؾ
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َ 207ؾبيػةالجشالدػعؾديةَالدعؾدي.َكساَيػديرَعسميػاتَفػيَالػداخلَالدػعؾدي َمتجػاكزةَخػ َالحػدكدَ
َالسباشػرَالقرىَكالبمداتَكالسدفَالجشؾبيةَكمهددةَلعض َلعزػهاَاحػتبلؿَكَ لالشيراف َكأحيانًاَلالهجـؾ

َدعؾدي.َلسجاميعَص يرةَلم اية َرغؼَالديظرةَالجؾ ةَالسظمقةَلمظيرافَال

مشهػاَالحؾثيػؾفَكقػؾاتَحمػيفهؼَصػالا َعمػىَإثػرََاندحبأماَفيَالسحافغاتَالجشؾبية َالتيَ
َاألمػؽَانعػداـاػؾََ دخؾؿَقؾاتَالتحالفَالعربيَمديشةَعدف َفقػدَأصػباَالظػالعَالعػاـَلمحيػاةَاشػاؾ

تػػأتسرَقتتػػاؿَاليػػؾميَبػػيؽَالسكؾنػػات َالتػػيَُيفتػػرضَأنهػػاَ سيعهػػاَغتيػػاالتَكاالكانتذػػارَالفؾضػػىَكاال
َلأمرَالرئيسَعبدَربق َكالتيَتحالف َلاألمسَلدحرَالحؾثييؽَكحميفهؼَصالا.َ

َمدػػتهدفًاَمػػؽَالقػػؾىَنفدػػها َالتػػيَتحػػالفَمعهػػاَلػػاألمس.َإذَ فػػالحراؾَالجشػػؾبيَيبػػدكَاليػػـؾ
ؿَتحالفقَمعهاَإلىَاقتتػاؿَيػؾميَبيشػقَكبيشهػا َتذػهدبَشػؾارعَعػدف َك ستػدَإلػىَلعػضَمشػاطقَ تحؾَّ

اػيََ َحتػىَاآلف  َماعػداَمحافغػةَحزػرمؾت َالتػيَيبػدكَأفَاليػدَالظػؾلىَفيهػاالسحافغاتَاألخرَى
َ.َفهيَاألقؾىَاشاؾ َإفَلؼَتكؽَالؾحيدة.َلجساعاتَالقاعدة

كقدَأضػحىَالفتػًاَلمشغػرَتسػددَتشغػيؼَالدكلػةَاإلسػبلميةَفػيَ سيػعَالسحافغػاتَالجشؾبيػة َمػعَ
اتَالعدػكر ةَالسعاديػةَلمحػؾثييؽَفػيَصس َقؾىَالتحالفَالعربيَكالدكلي َالتيَتقؾدَكتؾ ػقَالعسميػ

التحػػػالفَ)أحسػػػدََاسػػػؼالػػػيسؽ َصػػػستهاَعػػػؽَاػػػتاَالتسػػػدد َبػػػلَكتأكيػػػدَالشػػػاطقَالعدػػػكريَالرسػػػسيَل
تذػكلَأاػدافًاََالعديري( َلأفَتشغيساتَالقاعدةَفيَاليسؽ َكعمىَرأسهاَتشغيؼَالدكلػةَاإلسػبلمية َال

ؼيػقَكإعػادةَقػراءةَخارطػةَالرػراعاتَعدكر ةَلمتحالف.َكاؾَتأكيدَيدتدعيَالتؾؾفَعشػدبَكالتأمػلَ
كليبيػاََاسػؾر كالتحالفاتَاإلقميسيةَكالدكليةَكتجمياتها َليسَداخلَاليسؽَفحدػب َبػلَكفػيَالعػراؽََك

َبهػػا َضػػسؽَالمعبػػةَالدكليػػةَ كغيراػػا َقػػراءةَقػػدَتؾضػػاَاألدكار َالتػػيَيػػرادَلهػػتبَالتشغيسػػاتَأفَتقػػـؾ
يػدبرَفػيَالخفػاء َكمػاَتخظػ َلػقَدكائػرََذػفَمػاكاألل ػازَكتكَسػؼالكبرى َكسػاَتحػلَكثيػرًاَمػؽَالظبل

َال ربيَكماَترسسقَلسدتقبلَالؾطؽَالعربيَالبائس.َََاالستعسار

َالدياسيَكالعدكري:َ ختبلطَالسذهديؽا
ادَلمدياسة َككسيمةَمؽَكسائمها.َالَيْردؽَاػتاَعمػىَالحػربَاليسشيػةَالرااشػة؟َامتدالحربَ

ؾراءَاقتتػػاؿَاليسشيػػيؽَأ شػػداتَسياسػػيةَخار يػػة َلالتأكيػػدَيْرػػدؽَاػػتاَالقػػؾؿَعمػػىَمػػاَنحػػؽَؼيػػق.َفػػ
صػػظفافاتَيػػرادَلهػػاَأفَادركها.َكمػػعَذلػػػَفشتائجهػػاَكاضػػحة:َيػػَلعػػضَاليسشيػػيؽَيػػدركهاَكبعزػػهؼَال

 َبدأناَنمسدق.َرغؼَأفَاليسؽَعبػرَتار خػقَياال تساعتأختَطالعًاَمشاطؿيًاَكطائؽيًا َكتفتي َلمشديجَ
                                                 

ـ 1934َالسقرؾدَاشاَخ َحػدكدَالسشػاطقَاليسشيػة َنجػرافَكعدػيرَك يػزاف َالتػيَضػستهاَالدػعؾديةَإليهػاَعػاـ207ََ
 عميَعبدَهللاَصالاَمؤخرًا.َكتشازل َعشهاَحكؾمةَالرئيس
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متعرػػب َلمتعبػػدَهللَسػػبحانقَكتعػػالىَكلمتعامػػلَمػػعَالظؾ ػػلَعػػرؼَالستابيػػةَكػػشهجَمتدػػاماَكغيػػرَ
َ. َإالَفيَحاالتَنادرةكتؾعيفَسياسيَلمديؽَا تساعيالبذر َكلؼَيعرؼَالظائؽية َكانقداـَ

كألفَالظائؽيةَكالسشاطؿيةَأصبحتاَعشػؾانيؽَمهسػيؽَفػيَاأل شػدةَالدياسػيةَالسرسػؾمةَلمػؾطؽَ
لرؾرةَمفتعمػة َكاسػتدعاءَتفاصػيلَالج راؼيػاَالعربي َيرادَبهساَاستدعاءَأحداثَالتار خَكصراعاتقَ

ال ربيَيؾعفهساَتؾعيفًاَشر رًا َلبمؾغَأادافق َكسػاَيؾعػفَالفعػلَالعدػكري ََاالستعسارالزيقة َفإفَ
التيَسيداعدَعمىَتدميرَاليسؽَكمجتسعقَكنديجقَالستالفَكالستعايشَمشتَفالؼَالدشيؽ َتسهيػدًاَ

مدػتقمة َيسكػؽَأفََكحكؾمػاتأقػاليؼ َببرلسانػاتَإلنذاءَسػتةَكيانػاتَسياسػية َتحػ َمدػسىَسػتةَ
بيػا َكلي208َسػؾر اأَالسدرحَفيَكلَمؽَالعراؽََكُتسشاَؼيساَلعدَحقَتقر رَالسرير َتسامًاَمثمساَيهيََّ

الدعؾديةَكمررَكالدؾدافَكغيرااَمؽَاألقظارَالعربية َلُتفػرضَعمػىََأَمدتؿببًلَفيَالسسمكةكسيهيََّ
كاتاَمؾضؾعَفخرَسبقَأفَتشاكلشابَفيَالعديػدَمػؽَالسقػاالتَالعربَخارطةَالذرؽَاألكس َالجديد.َ

َالسشذؾرة.َ

مػػؽَاشػػاَيتػػداخلَالدياسػػيَكالعدػػكريَكالػػديشيَكالثقػػافي َتػػداخبًلَيجعػػلَالسػػرءَمحتػػارًا َكاػػؾَ
يحػػاكؿَأفَيحػػددَحػػدكدَاػػتبَالجؾانػػبَكأفَيسيزاػػا َلعزػػهاَعػػؽَلعزػػهاَاآلخػػر.َاػػلَيػػتحكؼَاآلفَ

اتَالحربَكماالتها َأـَأفَاألمػرَاتجاايرسؼَالديشيَكالثقافيَالعدكريَلالدياسي َأـَالعكس؟َكالَ
يتجػػاكزَحػػػدكدَالتؾعيػػػفَالسعهػػػؾدَلهػػػتيؽَالعػػامميؽ؟َاػػػلَتدػػػتظيعَالشخػػػبَالدياسػػػيةَكالثقاؼيػػػةََال

                                                 
بتفااؼَمدبقَكساَيبدك َبيؽَالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػةَكركسػيا َصػرحَمػؤخرًاَمدػؤكؿَركسػيَكبيػر َترػر حًا208ََ

لؼَيتكرر َلأفَسؾر اَيسكؽَأفَترباَدكلةَفيدرالية.َكتمؿفَالظػابؾرَالخػامسَفػيَالػؾطؽَالعربػيَاػتاَالترػر اَ
عػػددَالؾاليػػات َالتػػيَسػػتتكؾفَمشهػػاَالدكلػػةَاالتحاديػػةَالدػػؾر ة َكأفَكػػلََعمػػىَالفػػؾرَكبػػدأَيدػػؾ  قق َفيتحػػدثَعػػؽ

كاليةَيسكشهاَمدتؿببًلَأفَتظالبَلحقَتقر رَالسرير.َكاتاَيؤكدَصحةَمػاَذابشػاَإليػقَكنبهشػاَإلػىَخظؾرتػق َلعػدَ
دسػتؾر َإعبلفَالرئيسَااديَعؽَاألقاليؼَالدتةَمباشرة َفيَرسالةَمفتؾحةَك هشاااَإليػقَكإلػىَلجشػةَصػياغةَال

تؼَنذرناااَفيَالرحفَكالسؾاقعَاإللكتركنية.َككررناَالتشبيقَلعدَذلػَفيَمقاؿَمدتقلَكفيَسياؽَمقػاالتَأخػرىَ
عديػػػدة.َفاألقػػػاليؼَالدػػػتة َبتؾصػػػيفهاَالسعمػػػؽَ)حكؾمػػػةَكبرلسػػػافَلكػػػلَإقمػػػيؼَكقػػػؾانيؽَخاصػػػةَترػػػدرااَالدػػػمظةَ

لتجزئةَاليسؽَإلىَس َدك بلتَاز مة َاسػتشادًاَإلػىََالتذر عيةَلئلقميؼ( َتتجاكزَالتقديؼَاإلداريَالسظمؾب َلتسهد
مبػػدأَحػػقَتقر ػػرَالسرػػير َالػػتيَأزاحَالدػػتارَعشػػقَاآلفَلعػػضَصػػحافييَالظػػابؾرَالخػػامسَالعربػػي َفػػيَسػػياؽَ
التدػػؾ قَلفكػػرةَالفيدراليػػةَالدػػؾر ة.َكاػػتاَالتدػػؾ قَاػػؾَكاحػػدَمػػؽَمهػػاـَمػػاَيدػػسىَبَ)الظػػابؾرَالخػػامس(َفػػيَ

كؼ َفإفَتدسيةَالظابؾرَالخامسَتر عَإلػىَالحػربَاألاميػةَاألسػبانية َبػيؽَعػاميَالؾطؽَالعربي.َككساَاؾَمعَر
ـ.َحي َحاصرَالجشراالتَاألسبافَلؿيػادةَفرانكػؾَالقػؾىَالجسهؾر ػةَلأربعػةَطػؾابيرَعدػكر ة 1939َـَك1936َ

فػػيَحػػيؽَكػػافَأنرػػاراؼَمشتذػػر ؽَفػػيَأكسػػاطَالجسهػػؾر يؽ َيتجددػػؾفَك شذػػركفَاإلشػػاعاتَك ثب  ظػػؾفَاسػػؼَ
سهؾر يؽَك بثؾفَفيهؼَركحَاالنهزاـ.َفكافَدكراؼَيكسلَدكرَالظؾابيرَالعدكر ةَاألربعػةَكالَيقػلَخظػؾرةَعشػق َالج

 إفَلؼَيفقق.َكمؽَاشاَُأطمقَعميهؼَاسؼَ)الظابؾرَالخامس(.ََََ
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 َفتدػتيق َكتعػؾدَإلػىَ ػادة209َةَاليسشيةَأفَتتبيؽَطبيعةَاتاَالخمػ َكغاياتػقياال تساعكالؾ اااتَ
ُيحػاؾَلهػاَكلؾطشهػاَمػؽَمػؤامراتَكمػاََمرالاَشعبهاَكتدرؾَمػاَالرؾابَكتترالاَؼيساَبيشهاَكتعي

مجػػردَذكػػرىَنقرأاػػاَفػػيَكتػػبََ كالَقػػدرَهللاَ ُيرسػػؼَمػػؽَمخظظػػات َسػػتجعلَالػػيسؽَفػػيَحػػاؿَنجاحهػػا
 التار خَكاألدب؟

َسبيلَالخركجَمؽَالشفق:
التجسػػعَ)ي  َعمػػىَشػػكلَمبػػادرةَمػػؽَقبػػلَفػػيَختػػاـَاػػتبَالعجالػػةَسػػأكردَرؤ ػػةَمكثفػػة َُصػػ

ترؾرَأكليَلمخركجَمؽَحالػةَالحػربَكالعػؾدةَإلػىَ)تح َعشؾافَ َ(لسشاضميَالثؾرةَاليسشيةالؾطشيَ
نذرتَفيَالسؾاقػعََكَـ 2015مايؾ15ََفيَأعمش ََكَ (الحؾارَاليسشيَ_َاليسشي َلاتجابَبشاءَالدكلة

اليسشػػػيَكلمتشغػػػيؼَالؾحػػػدكيَالذػػػعبيَالشاصػػػري َقبػػػلََيشػػػتراكُسػػػم  س َلمحػػػزبَاالاإللكتركنيػػػة َثػػػؼَ
َالسذترؾ َالسذارَإليقَسالقًا.َكاػيَرؤ ػةَكانػ َعشػدَصػدكراا َكمػاَالسفرلَساَلسذركعهساإعدادا

كمعقؾلػة َلمخػركجَمػؽَاػتاَالشفػقَالسغمػؼ َالػتيَنتخػب َفػيَديػا يرب ََعسميةتزاؿَحتىَاآلف َرؤ ةَ
لزػركرةَالتؾ ػقَنحػؾََقتشػاعشر ظةَأفَيكؾفَالعقلَالدياسيَاليسشيَقدَكصػلَإلػىَمدػتؾىَمػؽَاال

خيػرَتر ػدَالَارَالحربَكالتدمير َلؽَيحقػقَسػؾىَأاػداؼَقػؾىَالاستسَرشيةَعامة َكبأفَمرالحةَكط
ائػػق َالػػتيؽَعاشػػؾاَأ يػػااًلَمتحػػابيؽَمتعػػاكنيؽَمتدػػامحيؽ َابشبػػيؽََلمػػيسؽ َكسػػتبترَبػػتكرَالكراـيػػة

ديػػشهؼَكاحػػدَكثقػػافتهؼَكاحػػدةَكأركمػػتهؼَكاحػػدةَكحمسهػػؼَكاحػػد َكسػػاَعػػلَكطػػشهؼَكاحػػدًا َرغػػؼَتعػػددَ
ياناتَالدياسيةَاليسشيةَفيَمعغػؼَفتػراتَالتػار خ .َفقػدَكانػ َتمػػَالكيانػاتَسػرعافَمػاَكترارعَالك

ندػػػيجقََتتبلشػػػىَكتختفػػػي.َكبقػػػيَالػػػيسؽ َالسجتسػػػعَكالج راؼيػػػاَكالتػػػار خ َيسشػػػًاَكاحػػػدًا َلػػػؼَيتفتػػػ 
َعبرَتار خقَالظؾ ل.َياال تساع

َترؾرَأكليَلمخركجَمؽَحالةَالحربَكالعؾدةَ
َشي َلاتجابَبشاءَالدكلةإلىَالحؾارَاليسشيَ_َاليس

َلسشاضميَََ َالؾطشي َالتجسع َيرى َالتعقيد  َشديد َكالعدكري َالدياسي َالسذهد َضؾء عمى
الثؾرةَاليسشيةَأفَالخظؾاتَالتاليةَيسكؽَأفَتدهؼَفيَالخركجَمؽَحالةَالحربَالرااشةَكالعؾدةَإلىَ

                                                 
يتجػػاكزَاألمػػرَخمػػ َالدياسػػيَلالعدػػكريَلالػػديشيَلالثقػػافي َإلػػىَخمػػ َمفػػرطَلمسفػػاـيؼَكالسرػػظمحات.َلحيػػ َأف209ََ

محات َمثػػػلَ)الذػػػرعية(َكَ)السقاكمػػػة(َكَ)الثػػػؾرة(َكَ)االنقػػػبلب( َأفرغػػػ َمػػػؽَمعانيهػػػاَكفقػػػدتَدالالتهػػػاَمرػػػظ
الحؿيؿيػػػة َكُكعفػػػ َإعبلميػػػًاَإليجػػػادَكعػػػيَزائػػػف َيعسػػػقَاالنقدػػػاـَاال تسػػػاعيَك حػػػرضَعمػػػىَمسارسػػػةَالعشػػػفَ

َالسشفم  َالتيَبم َحدًاَمؽَالبذاعةَغيرَمدبؾؽَكغيرَمألؾؼ َلدىَاليسشييؽ.ََ
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ََك َالؾطشي َالتؾافق َلتحقيق َضركر يؽ َكذرطيؽ َاليسشي  َػ َاليسشي َالحؾار َبشاءَطاكلة َفي الذركع
 الدكلةَالسدنيةَالديسقراطيةَالحديثة:ََ

1. ََ َااليتؼ َككؾف َالخار ي َالجؾي َالقرف َكؾف َاليسشيةَقتتاؿ َالسشاطق َكل َفي الداخمي
كالعؾدةَإلىَطاكلةَالحؾارَتح َإشراؼَاألمؼَالستحدة َفيَأيةَدكلةَمحايدة َلؼَتذارؾَ

َيسؽَمتعترًا.فيَالحربَالحالية َإذاَكافَاستئشاؼَالحؾارَفيَداخلَال
َكالرئاسةََ .2 َالتذر عية َالدمظة َفيها َلسا َلمدكلة  َالسؤقتة َالهيئات َالستحاكركف ُيذكل

الدستؾرَكتتؼَإ راءاتََكمجمسَالؾزراء َك عادَالشغرَفيَمؾضؾعَاألقاليؼَكتعادَصياغة
َلبل َاإنزالق َلبَلستفتاء َ ديد َقانؾف َك ؾضع َالعاـ َالدستؾرَلذعبي َضؾء َعمى نتخالات

َال َك تؼ َاإلالجديد َك جري َ ديدة َانتخالات َلجشة َتعييؽ َعمى َلبَلتؾافق نتخالاتَعداد
شغاـَالرئاسي َالتيَالبرلسانيةَكانتخابَرئيسَلمدكلة َكفقَالشغاـَالبرلساني َالَكفقَال

َاال َشركط َكاليؾفر َلالدمظة َكاالقتراديةَستئثار َالدياسية َالحياة َكإفداد ثركة
  تساعية.ََكاال

بالتؾازيَمعها َيؾضعَبرنامجَمحددَكمزمؽَلمسهاـَاإل رائيةَإلىَ انبَالسهاـَالدالقة ََكَ .3
 نتقالية:تيَيجبَأفَُتشجزَخبلؿَالسرحمةَااَلاألخرى َال

 َكتدميؼَا َكالسحافغات  َالسدف َكافة َمؽ َالسدمحة َالسميذيات َ سيع ندحاب
 َ.رة َمعَتؾفيرَمدتمزماتَنجاحهاالسهاـَاألمشيةَإلىَأ هزةَاألمؽَالسخت

 َالثؾر ا َالمجاف َاإلدار ةَندحاب َلؤل هزة َكتدميسها َالدكلة َمؤسدات َمؽ ة
 ََ.السخترة

 دي َ َكطشيًا َبشاءَالقؾاتَالسدمحةَبشاًء َإعادة دًا َاليدتثشيَمشظقةَكالَمباشرة
َا َكحياديتمكؾنًا َلسهشيتق َاألسسَالزامشة َكضع َمع َكالئقَ تساعيًا  َكعدـ ق

َا َلسكؾنات َليكألشخاصَأك َاليسؽ  َكل َلميسؽ َبل َسياسية  َأك ؾفَ تساعية
 ََ.مؤسدةَكطشيةَكافمةَألمؽَاليسؽَكاليسشييؽَ سيعهؼ َدكفَتسييز

 ََكالستؾسظة َالثقيمة َأسمحتها َ سيع َكالقبمية َالدياسية َالسميذيات َكل تدميؼ
لمقؾاتَالسدمحةَالجديدةَالزامشةَألمؽَالجسيع.َك سكؽَفيَالسدتقبلَتدميؼَ

ةَأيزًا َلعدَالجسيع َلسؽَفيهؼَالسؾاطشؾفَالعاديؾف َتدميؼَأسمحتهؼَالخؽيف
َاألمشيةَ َكاأل هزة َالسدمحة َالقؾات َكتحؾز َأنفدهؼ  َعمى َالشاس َيأمؽ أف
كالدمظةَالقزائيةَعمىَثقتهؼ َك تأكدكاَمؽَحياديتهاَكمهشيتهاَكمؽَطالعهاَ
الؾطشيَ)أيَمؽَبشيتهاَالؾطشيةَالسجددةَلمؾطؽَاليسشيَكمق َالَمشظقةَلعيشهاَ

 دؾدَاألمؽَبؾ ؾدااَ سيعَمشاطقَكالَأسرةَكالَعذيرةَكالَطائفةَلسفرداا(ََك
 الببلد َلحي َتشتفيَدكاعيَحسلَالدبلحَلسختمفَأحجامق.
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َالتيَََ .4 َالسبادئ  َأاؼ َيتزسؽ َالدياسية  َالسكؾنات َ سيع َلق َميثاؽَشرؼَتمتـز كضع
َعميهاَالشغاـَالدياسيَكالحياةَالدياسيةَفيَاليسؽ َكعمىَرأسهاَالذراكةَالؾطشيةَ يقـؾ

نتخالاتَكرفضَالعشفَلكلَأشكالقَكتثبي َعبرَصشاديقَااَلَادؿَالدمسيَلمدمظةكالتب
مبدأَالسؾاطشةَالستداك ةَكتكافؤَالفرصَأماـَأبشاءَاليسؽَ سيعهؼَكتأكيدَالؾالءَلمؾطؽَ
َكضعهاَ َالتي َالؾطشي  َالحؾار َمخر ات َعمى َُيبشى َاتا َكل َلمخارج. َالؾالء كتجر ؼ

 َاليسشيؾفَلأنفدهؼ َخارطةَلسدتقبمهؼ.

 

َلسشاضميَالثؾرةَاليسشيةالتجسعَالؾطشيَ

 ـ5181مايؾ81ََصشعاء َ

َ
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210َاؾامشَعمىَالسدألةَالتشغيسية
َ

َمقدمة:
الَأر دَأفَأخؾضَفيَكاقعَالحزب.َفالحزبيؾفَأدرىَلأكضاعَحزبهؼ.َك دػتظيعؾفَأفَيقػدمؾاَ

اشػاَلػؽَيتجػاكزَحػدكدَلعػضََتقييسًاَأكثرَدقةَكشسؾاًل َمساَأستظيعَتقديسػق.َلػتاَفػإفَمػاَسػأتشاكلق
 َالتيَأعتقػدَأنهػاَتذػكلَأسػسَالعسػلَالتشغيسػيَأليَحػزبَسياسػي َيشاضػلَكالسدمساتراتَالترَؾ

فيَكرقتػيَاػتبَمػؽَقاعػدة َأعشهػاَصػحيحة َكاػي:َأفََنظمقأفيَكاقعَمتخمفَكؾاقعشاَالعربي.َكس
الؾاقعَنحؾَاألفزل.َكلكيَيدتظيعَأفَي يػرَالؾاقػعََاتاَمهسةَالحزب َفيَكاقعَمتخمف َايَت يير

أفَي يرَنفدق.َكلعلَحالةَالحزبَالحالية َكساَيسكؽَأفَيراااَشخصَمثمي َيؿػفَخػارجَبدَأكاًلََال
َ َتدتؾ بَالتؾؾفَعشدَثبلثةَمدتؾ ات:األطرَالحزبيةَالسشغسة

َالسدتؾىَالشغري.َ .1
 السدتؾىَالتشغيسي.َ .2
 مدتؾىَالسسارسةَالعسمية.َ .3

 
يَجػاكزَالسدػتؾىَالثالػ  َأكإذاَأردناَأفَنكرسَحديثشاَاشاَلمسدألةَالتشغيسية َفإنقَيسكششػاَت

َلرؤ تػػقَالشغر ػػةأليَحػػزب َتسثػلَالسخر ػػاتَالظبيعيػػةََالعسميػػةَاتالسسارسػةَالعسميػػة.َألفَالسسارسػػ
كلحالتقَالتشغيسية.َكلتاَفالسعالجاتَيجبَدائسًاَأفَتتؾ قَإلىَالسدخبلت َأيَإلىَاألسػباب َالَإلػىَ

أمػػاَاالسػػت راؽَفػػيَمعالجػػةَالشتػػائجََالشتػػائج.َألفَمعالجػػةَاألسػػباب َسػػتؤديَإلػػىَت ييػػرَالشتػػائج.
كحداا َكإغفاؿَأسبابها َفهؾَأمرَغيرَذيَ دكىَكمْزػيعةَلمؾقػ َكالجهػد.َفالشتػائجَستدػتسرَفػيَ
الؾ ػػؾد َمهسػػاَُكضػػع َلهػػاَمػػؽَمعالجػػات َطالسػػاَلػػؼَُتعػػال جَأسػػبابها.َأمػػاَالسدػػتؾىَالثػػاني َكاػػؾَ

لػػؾَمبلمدػػةَسػػر عة.َألفَالسدػػألةَبػػدَمػػؽَمبلمدػػتقََكَالسدػػتؾىَالشغػػري َفػػبلَيسكششػػاَتجػػاكزب َكال
لالسدػألةَالشغر ػة َكمبشيػةَعميهػا َلحيػ َالَيسكػؽَأفَُيبشػىَتشغػيؼََرتبػاطالتشغيسيةَمرتبظةَأشدَااَل

َنغر ػػػةَكاضػػػحة َتؾ ػػػقَعسػػػلَالحػػػزبَكتحكػػػؼَنزػػػالق َكتفػػػرضَشػػػكمقَ حزبػػػيَفاعػػػل َدكفَك ػػػؾد 
سػػتراتيجياتَكتكتيكػػاتَالتشغيسػػي َالسبلئػػؼَلسقتزػػياتها َالقػػادرَعمػػىَخدمػػةَمػػاَيتفػػرعَعشهػػاَمػػؽَا

َكبرامجَعسل.ََ

                                                 
قػةَُطمػبَمشػػيَأفَأسػااؼَبهػػا َلاسػؼَالتجسػعَاليسشػػيَلسشاضػميَالثػػؾرةَاليسشيػة َضػسؽَفعاليػػاتَثقاؼيػة َنغسهػػاَكَر210َ

ـ.َكلعػػلَمزػػسؾنهاَيرػػماَأليَحػػزب2016َمػػايؾ15َََ َبتػػار خالحػػزبَاالشػػتراكيَاليسشػػيَفػػيَأمانػػةَالعاصػػسة
َيسشي.َألفَأكضاعَاألحزابَاليسشيةَمتذابهةَتقر بًا.
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َالسدتؾىَالشغري:
ـ 1990َأغدػظس8ََأكدتَفيَمقاؿَُنذرَفيَالعددَالعاشرَمؽَصػحيفةَالسدػتقبل َبتػار خَ

تشاكل َؼيقَكاقعَاألحزابَالدياسيةَاليسشية َتح َعشؾافَ)قزاياَتهؼَالجسيػع:َاألحػزاب َالتجػانس َ
اليسشػيَلسرا عػاتَنغر ػة َعمػىَضػؾءََيشػتراكاالَالتعددَالسفترض( َأكدتَعمىَضركرةَؾياـَالحزب

الؾاقػػعَالست يػػر َمحميػػًاَكعربيػػًاَكعالسيػػًا.َفقمػػ َفػػيَمػػاَقمتػػق:َ"كفػػيَإطػػارَالسرا عػػاتَالتػػيَتذػػهدااَ
األحزابَاليدار ةَفيَالعالؼ َسػؾاًءَعمػىَمدػتؾىَالشغر ػة َأكَعمػىَمدػتؾىَالسسارسػة َالَشػػَأفَ

اصػػة َعمػػىَضػػؾءَالست يػػراتَالعالسيػػة َكعمػػىَضػػؾءَيعػػيشَأيزػػًاَمرا عاتػػقَالخَيشػػتراكالحػػزبَاال
التجربةَالثؾر ةَاليسشية.َكالَشػَأفَاتبَالسرا عاتَسػتسسَفكػرَالحػزبَكبرامجػقَكعبلقاتػقَلػالقؾىَ

َيشػتراكبػدَأفَيشجز اػاَالحػزبَاالَةَالسختمفة.َكمثلَاتبَالسرا عاتَتبدكَمدألةَممحػة َالياال تساع
 حزبَسياسيَمؤثرَفيَالداحةَاليسشية".َاليسشي َإذاَأرادَأفَيحاف َعمىَدكربَك

ـَكحتػػىَاآلف َأيَخػػبلؿَمػػاَيز ػػدَعمػػىَربػػعَقػػرفَمػػؽ1990َفهػػلَأنجػػزَالحػػزب َمشػػتَعػػاـَ
الزماف َالَأنجزَالسرا عاتَالشغر ةَالسظمؾبة؟َالَشػَأفَؾياداتَالحزبَكأعزائقَأقدرَمشػيَعمػىَ

َاإل الةَعؽَاتاَالدؤاؿ.

 َالتػػػيَيستمكهػػػاَالحػػػزبَكالتػػػيَتحكػػػؼَتؾ هاتػػػقَكبسػػػاَأنشػػػاَنقرػػػدَلالجانػػػبَالشغػػػري َالشغر ػػػة
كسياساتقَكمؾاقفق َبلَكُ بشىَكفقػًاَلهػاَتشغيسػقَالحزبػي َفإنشػاَيسكػؽَأفَنجسػلَفهسشػاَلهػا َلرػؾرةَ
مؾ زة َالَنظيلَالتؾؾفَعشػداا َإالَلقػدرَمػاَتزػيءَلشػاَالجانػبَالػتيَنتحػدثَعشػق َكاػؾَالتشغػيؼَ

َا تسػاعيَكَياقترػادكيرَالشغريَإلىَكاقػعَسياسػيََكفالتالحزبي َأيَاألداة َالتيَُيفترضَأفَتحؾؿَ
َممسؾس.َفساَايَالشغر ةَالتيَنقرداا؟َ

لشقلَإفَالشغر ة َالتيَنقردااَاشا َايَالرؤ ةَالعامةَإلػىَالعػالؼ َلانقدػاماتقَالحػادةَكقػؾابَ
العػاـَالسترارعةَكبالسرالاَالستزادةَكالعبلقاتَالستداخمةَكالتحالفاتَالثابتةَكالست يػرة َكبػالسجرىَ

لتظؾرب َكمكانتشاَنحؽَؼيق َكبمدَعربيَككأمة َلهاَك ؾدااَالتار خيَكالج رافػيَكالدػكانيَكالثقػافيَ
سػيتؾلدََتهػاَالسدػمؾبة.َاػتبَالرؤ ػةَالعامػةالسهدد َكلهػاَمرػالحهاَال ائبػةَكثركاتهػاَالسشهؾبػةَكإراد

سشي َفػالعربي َفػاإلقميسي َثػؼَعشهاَإدراكشاَلدكرناَفيَالعالؼَكدكرناَفيَصشعَكاقعق َبدءًاَلالؾاقعَالي
َنزػالشاالعالسي.َكسشحدد َبشػاًءَعمػىَاػتاَاإلدراؾ َسياسػ الهػادؼَإلػىَحػلََاتشاَكتحالفاتشػاَكأسػاليب 

ادَكالتبعيػػة.َكسػػاَسششذػػعَتشغيساتشػػاَلأشػػكاؿَتعبػػرَعػػؽَسػػتبدمذػػكبلتَالتخمػػفَكالجهػػلَكالفقػػرَكاال
نجػازَبرامجشػاَالدياسػيةَالسرحميػة َمزسؾفَنغر تشا.َكبحي َتكؾف َأيَاتبَاألشػكاؿ َقػادرةَعمػىَإ

العربيةَالكبػرى.َاشػاَيػرتب َالذػكلَالتشغيسػيَلمحػزبَلالشغر ػةََ_َكصؾاًلَإلىَتحقيقَأادافشاَالؾطشية
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العامة َالتيَيستمكها َكبالسهػاـَالسرحميػة َالتػيَيجػبَأفَيشجزاػا َكباألاػداؼَالبعيػدة َالتػيَيدػعىَ
َإلىَبمؾغها.

ؿيؿيةَعمىَالسدتؾىَالشغري َتتجمىَفػيَخظػقَالدياسػيَفهلَيعانيَالحزبَإذًاَمؽَمذكمةَح
كخياراتػػقَكتحالفاتػػق َكتمقػػيَلغبللهػػاَعمػػىَالسدػػتؾىَالتشغيسػػي؟َسػػأترؾَاإل الػػةَعػػؽَاػػتاَالدػػؤاؿ.َ

لَاإل الةَعشق:َ َكأستعيضَعشهاَبثبلثةَأسئمةَرئيدية َربساَُتده  
اداتهاَفػػيَامتػػدفػػيَالعػػالؼ ََكاػػلَيستمػػػَالحػػزبَترػػؾرًاَكاضػػحًاَعػػؽَالسرػػالاَالسترػػارعةََ:1َسََََََََ

َاإلقميؼ َكتأثيرااَفيَالداخلَاليسشي؟.ََ
الَيدرؾَالحزبَلأفَاليسؽَاؾَ زءَمؽَكطؽَعربيَكبير َيتذارؾَمعقَفيَالتخمفَكالجهلََ:2َسََََََََ

ادَاألنغسةَالحاكسة َالسرتبظةَكعيؽيًاَلالسرالاَاأل شبية َكساَيتذارؾَمعقَفيَأمشقَاستبدَك
السرػػير َكأنػػق َأيَالػػيسؽ َسػػيبقىَعػػا زًاَعػػؽَالػػدفاعَعػػؽَمرػػالحقَالقػػؾميَكفػػيَكحػػدةَ

َكإحداثَتشسيةَحؿيؿيةَكنقمةَحزار ة َلسعزؿَعؽَعسققَالعربي؟.ََ
ةَكالعالسيػة َيػالَلدىَالحػزبَخارطػةَكاضػحةَالسعػالؼ َلتحالفاتػقَالداخميػةَكالعربيػةَكاإلقميسَ:3َسََََََََ

مذػػػتركة َلمحركػػػةَالثؾر ػػػةَاليسشيػػػةََقؾاسػػػؼمؤسدػػةَعمػػػىَمبػػػادئَكأاػػػداؼَكاضػػػحة َكعمػػىَ
َكالعربيةَكالعالسية؟.ََ

بػػدَأفََكاشػػاَالَبػػدَمػػؽَالتأكيػػدَعمػػىَأفَاإل الػػاتَالسظمؾبػػةَعػػؽَاػػتبَاألسػػئمةَكأمثالهػػا َال
اتَا تهػػادتتجػػاكزَاإل الػػاتَالفرديػػة َالتػػيَيجتهػػدَكػػلَعزػػؾَمػػؽَأعزػػاءَالحػػزبَفػػيَإعظائهػػا.َف

ر َمذػكمةَإ الػاتَ ساعيػة َتعبػرَعػؽَفكػرَالحػزبَاألفرادَفيَحزبَمػشغؼَيجػبَأفَتتفاعػلَكتتبمػَؾ
ةَكمؾقفػػقَالسؾحػػد َالػػتيَيسثػػلَالقشاعػػةَيػػاال تساعقَالعػػاـَكانحيػػازبَإلػػىَالقزػػاياَالؾطشيػػةََكاتجااػػَك

اإل ساليػةَلجسيػعَؾياداتػقَكقؾاعػدب.َكفػيَتقػديريَأفَاػتاَاػؾَالذػرطَالزػركريَلبشػاءَتشغػيؼَحزبػيَ
َلسعالؼ.متساسػ َمدماَلالؾعيَمدترشدَبشغر ةَكاضحةَا

لقػػدَُأصػػبشا َعمػػىَمػػدىَعقػػؾدَطؾ مػػة َلسػػرضَالتقميػػد َأيَبشقػػلَالشسػػاذجَالفكر ػػةَالخار يػػةَ
اتػػقَكتعػػالجَمذػػكبلتق َاحتيا لمؾاقػػعَالػػتيَكلػػدتَمػػؽَرحسػػقَاشػػاؾ َلتمبػػيََانتبػػابلحرفيتهػػا َدكفَ

سػةَ.َبلَلقدَعسػدناَإلػىَرسػؼَصػؾرةَمتؾاََّة َكتظبيقهاَعمىَكاقعشاَدكفَعشاءَ مدتدهميؽَنقمهاَ ااَز
التيَنعيذق َلشقشعَأنفدشاَلأنقَكاقعَمبلئؼَلمشساذجَالسشقؾلة.َمكرسػيؽََلؾاقعشا َت ايرَالؾاقعَالفعمي

َبتلػَعجزناَعؽَإبداعَأفكارَ ديدة َتشبثقَمؽَكاقعشاَنحؽ َكتعالجَمذكبلتقَالحؿيؿية.َ

َاليدػار يؽَمػؽَاكتاَنهجشاَنهجػًاَخاطئػًا َكحرصػشاَعمػىَالتسدػػَلػق.َرغػؼَأفَلعػضَمثقفيشػا
العػػربَرددكاَطػػؾ بًلَمقؾلػػةَليشػػيؽَالسعركفػػةَ)الساركدػػيةَاػػيَالتحميػػلَالسمسػػؾسَلمؾاقػػعَالسمسػػؾس( َ
دكفَأفَيفهسؾااَأكَيعسمؾاَعمىَتظبيقها.َفهػتبَالسقؾلػةَتعشػيَأفَالساركدػية َالتػيَتبشؾاػا َليدػ َ
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كقبػلَف َمؾضةَكالَنغر اتَمحشظة َُيكتفيَلاستغهارااَكترديداا َلمبراشةَعمىَأنهؼَمثقفؾفَثؾر ؾ
يدار ؾف َبلَايَمشهجَلتحميلَالؾاقعَالسعػاش َبهػدؼَفهسػق َكسػدخلَضػركريَلت ييػرب.ََكلَشيء

كمؽَالظبيعيَأفَاسػتخداـَالسػشهجَذاتػق َفػيَكاقػعَمختمػف َسػيؤديَإلػىَنتػائجَمختمفػة.َكاػتاَمػاَ
م ػػقَلعػػضَاػػؤالءَكتجاام ػػقَلعزػػهؼَاآلخػػر.َكاكػػتاَفذػػمؾاَفػػيَاسػػتخداـَالسػػشهجَكاستعاضػػؾاَعشػػقَ  ه 

حفػػ َالرػػي َالشغر ػػةَكالذػػعاراتَالجػػاازة َيتبػػااؾفَفػػيَترديػػدااَفػػيَكػػلَحػػيؽ َك جهػػلَالكثيػػركفَل
مشهؼَحتىَمعانيهػا َألفَمعانيهػاَتشتسػيَإلػىَعػالؼَفخػرَكإلػىَكاقػعَمختمػف.َككانػ َالشتيجػةَعجػزًاَ
فاضػػحًاَفػػيَفهػػؼَالؾاقػػعَالعربػػي َكإخفاقػػًاَفػػيَكضػػعَالحمػػؾؿَالسبلئسػػةَلسذػػكبلتقَالحؿيؿيػػة.َكاػػتاَ

ر َإلػػىَحػػدَكبيػػر َتخبظ شػػاَالػػدائؼ َكإخفاقاتشػػاَالستؾاليػػة َعمػػىَمػػدىَأكثػػرَمػػؽَنرػػفَقػػرفَمػػؽَيفدػػ
َة.َغخظاًءَ ديسة َكدفعشاَأثسانًاَلااالزمؽ َارتكبشاَخبللقَأ

إفَالشغر ة َكايَتسثلَالبؾصمة َالتيَتؾ قَالحزبَكتزسؽَصحةَمدارب َكتحكػؼَمسارسػاتقَ
 ػاازًاَ امػدًاَالَيت يػر َنكتفػيَلحفػ َصػي هاَكترديػدََكتحددَشػكلَأداتػقَالتشغيسيػة َالَتسثػلَمعظػى

ات َستخبلصػشعاراتها.َبلَاػيَمعظػىَمت يػر َلحدػبَمػاَيظػرأَعمػىَالؾاقػعَمػؽَت يلػر َكبحدػبَاال
ارَاسػتسَرالتيَتدفرَعشهاَالسسارسةَالعسميةَفيَالؾاقعَالست ير.َفالسسارسػةَالعسميػةَت شػيَالشغر ػةَل

دَالسسارسة َكتظؾراا.َإفَالعبلقةَاشا َبيؽَالشغَر  ةَكالسسارسة َعبلقةَ دلية.َفالشغر ةَتؾ قَكترش  
كالسسارسةَت شيَكتظؾرَالشغر ة.َكبػدكفَعبلقػةَالتػأثيرَكالتػأثرَالجدليػةَاػتب َتتحػؾؿَالشغر ػةَإلػىَ

َقؾالبَ امدةَتعيقَحركةَالحزبَكالَتفيدبَفيَتعاممقَمعَالؾاقع.ََ

تيَالَغشىَعشػقَلبشػاءَالحػزبَكلمذػكلَعمىَاتاَالشحؾَيتؾفرَالؾضؾحَالشغري.َكاؾَالذرطَال
التشغيسػػيَالػػتيَيتخػػتب.َكسػػاَاػػؾَشػػرطَالَغشػػىَعشػػقَأيزػػًاَلمػػركحَالشزػػاليةَألعزػػاءَالحػػزب.َفكػػلَ

ارَفػػيَنزػػالق َإلػػىَمعرفػػةَمػػاَيشاضػػلَالحػػزبَمػػؽَأ مػػق َكمػػاَيشاضػػلَاػػؾَسػػتسَرعزػػؾَيحتػػاج َلبل
اَالعزػؾَالَيعػرؼَشخريًاَمؽَأ مق َكعزؾَناش َفيَصفؾؼَالحزب.َفإذاَتذؾش َالرؤ ةَكأصػب

لساذاَيشاضل َكمؽَأ لَماذاَيزحي َفإنقَسيتؾؾفَعؽَالشزاؿ َحتىَلؾَلؼَيقظعَصمتقَلالحزب.َ
مػؽَفعزؾ تقَفيَالحزبَسترباَفيَاتبَالحالةَمجردَعزؾ ةَشكمية َفارغة َخاليةَمػؽَاليقػيؽََك

نفػػػؾرَكاـيػػػة َإذاَلػػػؼَتتحػػػؾؿَإلػػػىََةالسهػػػاـَالشزػػػالية.َكسترػػػباَعبلقتػػػقَلحزبػػػقَكبرفاقػػػقَعبلقػػػ
َكخرؾماتَعبثية.َك شظبقَاتاَعمىَالعزؾَالعاديَفيَالحزبَكعمىَالقائدَالحزبيَأيزًا.َ

َالسدتؾىَالتشغيسي:َ
رؤ تػقَلمعػالؼ ََتحػددفيَالؾق َالتيَنؤكدَؼيقَعمىَضركرةَك ؾدَنغر ةَثؾر ػةَلػدىَالحػزب َ

سيػة َأكَلشقػلَلكلَماَيسؾرَلقَمؽَتشاقزاتَكصراعات َيشظمػقَمشهػاَالحػزبَإلػىَبشػاءَأداتػقَالتشغي
إلىَإعادةَبشاءَأداتقَالتشغيسية َنحترَمرةَأخرىَمؽَمرضَالتقميدَاألعسى َالتيَأشرتَإليػقَفنفػًا َ



115 

 

كمػػؽَالسيػػلَال ر ػػزيَإلػػىَنقػػلَالػػشغؼَالفكر ػػةَكاألشػػكاؿَالتشغيسيػػةَالجػػاازة َدكفَفهػػؼَلؾاقػػعَبيئاتهػػاَ
الدياسػي َكمػؽَإعاقػةََكعركؼَنذأتها َلساَيشتجَعؽَذلػَمؽَتعظيلَلمعقلَكمؽَتخب َفػيَالعسػل

َلسديرةَالتظؾرَكالشهؾضَفيَلبلدنا.

لقدَسسع َمرارًا َمؽَيقؾؿ َلأفَالذكلَالتشغيسي َالتيَعرفقَالحزب َحتىَاآلف َأصباَمؽَ
َالساضي َكالَبدَمؽَشكلَ ديد َيدايرَاألشكاؿَالحزبيػةَالسؾ ػؾدةَفػيَالبمػدافَاألكربيػةَالستقدمػة.

كمػؽََاَحفػلَلػقَالساضػيَمػؽَمسارسػاتَكمػؽَشػعاراتكاتاَقػؾؿَيفرػاَعػؽَضػيقَكخيبػةَأمػلَلسػ
ََاعزىَإليهتََُأشكاؿَتشغيسيةَكأساليبَعسل .َكالحػلَفػيَالتيَمارسشاااَدمبياتكلَاإلخفاقاتَكالاليـؾ

َلػػىالَإَكراءَعهؾرنػػاَكالتؾ ػػقَاكرميهػػَشػػكاؿَكاألسػػاليبتمػػػَاألَنغػػرَالػػبعضَيكسػػؽَفػػيَتجػػاكزَكػػل
تقميػدََإلػىَبػلَ الستجددةَمتظمباتَنزالشاقعشاَكتمبيَكاتشاسبََنبدعهاَنحؽ َأشكاؿَكأساليبَ ديدة

إلػػىََاليػػـؾَالتػػيَنتػػؾَؽَ.َلكػػؽَاػػتبَاألشػػكاؿتسامػػاًََكسػػاَعسمشػػاَفػػيَالساضػػيَ  ػػاازةَأخػػرَىَأشػػكاؿ
كالتػػزاـَمشتدػػبيهاَمػؽَانزػػباطََتفرضػػقَعمػىمػاََكأاػؾفَفػػيَكأقػلَتذػػدداًََتبػػدكَأكثػرَإغػػراءًََتقميػداا 
مػؽََمؾضػةَ ديػدةَإلػىالتؾ قََببداطة َكاتاَيعشيَ.لقاًَساَمؽَتمػَالتيَقمدنااا َعسلفيَالك ديةَ

أفَشػكلَالتشغػيؼََأفَنػدرؾَدكَفَكَ.عشػاءَكأ َدكفَ هػدَااندػتؾردااَكنقمػدَأشكاؿَالتشغيؼَالحزبػي 
تحكسػػقَمهامػػق َفػػيَالؾاقػػعَالػػتيَيشاضػػلَؼيػػق.َكلكػػيَنبشػػيَأحزالػػًاَمذػػابهةَتشغيسيػػًاَكأسػػاليبَعسػػلَ

الؾاقعَفيَبمدناَمذابهًاَلؾاقعَالبمدافَاألكربية.َلسعشػىَفخػر ََلؤلحزابَاألكربية َعميشاَأكاًلَأفَنجعل
الَأفََ )كاػتافَأمػرافَمدػتحيبلف(َإليػقَ سيعشػاَيجبَأفَنشقلَالؾاقعَاألكربيَلكاممقَإليشػاَأكَنشتقػل

نشقلَاألداةَالدياسيةَكحداا َكنشتزعهاَانتزاعػًاَمػؽَتربتهػا َلشزرعهػاَفػيَتربػةَغر بػق َلػؽَتمبػ َأفَ
ُصػػسس َاشػػاؾ َلمؿيػػاـَلسهػػاـََتبقػػىَشػػكبًلَعمػػيبًلَدكفَمزػػسؾف.َألفَاػػتبَاألداةتسػػؾتَفيهػػا َأكَ

اَالَبػدَابشػاشاؾ َأيَفيَذلػَالؾاقعَالسختمفَعؽَكاقعشا.َكماَداـَكاقعشاَمختمفًا َفسهػاـَأحَزَ محددة
َأفَتكؾفَمختمفة َكشكلَالتشغيؼَالحزبي َالتيَسيشهضَبهتبَالسهاـَالَبدَأفَيكؾفَمختمفًا.

يػةَفحدػب.َلػتاَيتذػكلَتذػػكبًلَمرنػًا َمػؽَأطػرَؾياديػة َتسثػلَطبقػػاتَانتخابأداة َالحػزبَاشػاؾَ
ةَمحددة َثػؼَمػؽَ سػاايرَالشػاخبيؽ َالتػيَيػتؼَحذػدااَفػيَالسشاسػباتَياقترادةَكمرالاَا تساعي

يػػةَفقػػ .َأمػػاَالحػػزبَعشػػدناَؼيجػػبَأفَيكػػؾفَأداةَت ييػػرَلؾاقػػعَمتخمػػف َتػػدافعَعشػػقَقػػؾىَنتخابااَل
عؾامػػلَالتخمػػفَالدػائدة.َاشػػاَالَبػػدَمػؽَتشغػػيؼَحزبػػيَقػؾيَيستمػػػَـيكميػػةََةَمدػػتفيدةَمػؽا تساعيػ

تشغيسيػػةَمتساسػػكة َيدػػتظيعَبهػػاَأفَيشاضػػلَنزػػااًلَمػػؤثرًاَفػػيَاػػتاَالؾاقػػع َالَفػػيَالؾاقػػعَاألكربػػي َ
مدػػتسيتةَفػػيَاإللقػػاءَعمػػىََكَك ؾداػػامدتذرسػػةَفػػيَالػػدفاعَعػػؽَ َمتخمفػػةك رػػارعَعؾامػػلَكقػػؾىَ
َ.ََيَيخدـَلقاؤبَمرالحها َالتالؾاقعَالستخمفَالرااؽ

الشزػػاؿَاشػػاَلػػيسَنزػػااًلَمؾسػػسيًاَمر حػػًا َبػػلَاػػؾَنزػػاؿَيػػؾميَصػػعب.َلػػتاَيحتػػاجَإلػػىَأداةَ
محكسةَالتشغيؼ َتتحرؾَيؾميًاَفيَالسجتسػع َكتعسػلَعمػىَحذػدَقػؾىَالتقػدـَؼيػق َكتأطيراػاَكتشغػيؼَ
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َلمتخمف َكتؾ يهػقَنحػؾَالسدػتقبلَالسشذػؾد.َاشػاَالَيرػماَتشغػيؼ يػديربَعػددَمحػدكدََفعمهاَالسقاـك
يػػًا َتت يػػرَمؾاقفػػق َلحدػػبَالبػػرامجَالحزبيػػةَالسعمشػػة َكتػػأثيرَانتخابمػػؽَالسثقفػػيؽ َيقػػؾدكفَ سهػػؾرًاَ

َاآللةَاإلعبلميةَالسهيسشة َكسظؾةَرأسَالساؿَالستحكؼَفيَمجسلَالحياةَالدياسية.َ

ؼَعشػقَكبساَأنشيَلد َمؤابًلَلمخؾضَفيَتفاصيلَالؾضعَالتشغيسيَالرااؽَلمحػزب َكالَأعػَر
سبادئَالتشغيسيةَالسهسة َسؾىَلعضَتجمياتقَفيَالؾاقعَالعسمي َفدأكتفيَاشاَلاستحزارَلعضَال

مػػؽَتجػػاربَأحػػزابَثؾر ػػة َناضػػم َفػػيَلقػػاعَمختمفػػةَمػػؽَالعػػالؼ َكانػػ َلعػػضَعركفهػػاََةالسدػػتقا
مذابهةَلغركؼَكاقعشاَالعربيَالرااؽ.َكايَتجاربَاسترشدتَبهاَأحزابَعربية َككقػعَلعزػهاَفػيَ

 َا َك عمشػاَزااػديؽَفػيَالػتعمؼَمشهػاكاإلبػداعَفيهػَبتكػاريئةَالتقميدَاألعسى.َفقتػلَالتقميػدَركحَاالخظ
ألنهػاَعجػػزت َبػػشهجَالتقميػػدَالػػتيَاتبعتػق َعػػؽَأفَتقػػدـَلشػػاَدركسػػًاََاػػتبَاألحػػزابَالعربيػػة َأيَمػؽ
َمفيدة.َ

يَتشغػيؼَاتبَالسبادئَالتشغيسيةَقدَتداعدَعمىَكضعَاإلصبعَعمىَمؾاطؽَالداءَفػيَ دػؼَأ
مػػؽَمعانيهػػا َمسزك ػػةَحزبػػيَعربػػي.َكسػػأحرصَاشػػاَعمػػىَعػػدـَإيراداػػاَلحرفيتهػػا َبػػلَلسػػاَُيدػػتفادَ

َ َتؾارتَخمفَعقؾدَمؽَالدشيؽ:ََبتجربةَشخرية

يجػػبَأفَيزػػؼَالتشغػػيؼَقػػادة َمهشػػتهؼَالعسػػلَالحزبػػي َأيَمتفػػرغيؽَلهػػتاَالعسػػل َغيػػرَ .1
طاتَتجار ػةَأكَغيراػا.َإذَمشذ ميؽَبؾعائفَحكؾميةَأكَغيرَحكؾمية َأكَلأعساؿَكنذا

الَيسكؽَأفَيكؾفَاشاؾَتشغيؼَحزبػيَمتػيؽَكمػؤثرَفػيَالؾاقػع َالػتيَيشاضػلَؼيػق َدكفَ
ارَالعسػػػل.َككمسػػػاَكثػػػرتَأعػػػدادَاسػػػتسَرك ػػػؾدَأطػػػرَؾياديػػػةَمتفرغػػػةَكقػػػادرةَعمػػػىَتػػػأميؽَ

الجسػػاايرَالسمتفػػةَحػػؾؿَالحػػزب َككثػػرَالسشتدػػبؾفَإليػػق َكمسػػاَازدادتَالحا ػػةَإلػػىَاػػتبَ
َاديةَالستفرغة.ََاألطرَالؿي

العػاـَكرسػؼَالدياسػاتَفحدػب َبػلَمهستهػاََتجػابليد َمهسةَؾيادةَالحػزبَتحديػدَااَلَ .2
العػاـ َثػؼَإدارةََتجػابأيزًاَكضػعَأسػاليبَالعسػلَالرػحيحة َلزػسافَالسحافغػةَعمػىَااَل

 عسميةَالتظبيق َأيَتظبيقَالدياساتَالسرسؾمة.
رَفػػيَكاقػػعَبمػػدب َدكفَتػػؾفرَالَيسكػػؽَأفَيكػػؾفَاشػػاؾَتشغػػيؼَحزبػػيَقػػادرَعمػػىَالتػػأثيَ .3

االنزباطَالراـر َفيَمدتؾ اتقَالؿياديةَكالقاعدية.َكالَيسكؽَإيجادَالسدتؾىَالسظمػؾبَ
مؽَاالنزباطَالحزبي َإذاَلؼَتتؾفرَ سمةَمؽَالذركط َسػأكتفيَاشػاَبػتكرَثبلثػةَمشهػا َ

 كاي:َ
 َََالؾعيَالسبشيَعمىَنغر ةَكاضحة َكالستجميَفيَبرامجَعسلَمفرمةَكسياسػات

 صائبةَكمؾاؾفَغيرَمرتبكة.َ
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 َكإخبلصػػقَلمحػػزبَكصػػدققَالشسػػؾذجَالؿيػػاديَالسقشػػعَلقؾاعػػدَالحػػزب.َفػػيَنقائػػق
 كصؾابَفكرب َكفيَأدائقَالعسميَكسمؾكقَالذخري.ََلؾطؽكا

 َََتحديػػدَالسهػػاـَالحزبيػػةَبدقػػة َمػػؽَقبػػلَالؿيػػاداتَالحزبيػػةَالسدػػؤكلة َكمتالعػػة
 التشفيت َكمحاسبةَالسقرر ؽ َدكفَإلظاء.َ

فإذاَلؼَتتؾفرَمثلَاػتبَالذػركط َفػإفَإيجػادَحالػةَانزػباطيةَعاليػةَفػيَأكسػاطَََََ
َالحزب َكعسلَمؤثرَفيَأكساطَالذعب َسي دكَأمرًاَصعبًا.

حركػػػةَالؾاقػػػعَالسحمػػػي َل شااػػػاََاسػػػتيعابالػػػؾعي َكذػػػرطَمػػػؽَشػػػركطَاالنزػػػباط َاػػػؾَ .4
 ديدة َتقدميػةَأكََكتعقيداتهاَكتشاقزاتهاَالداخمية َالتيَتدفعَلالؾاقعَنحؾَاتخاذَأشكاؿ

ترا عيػػػة َفػػػػيَإطػػػػارَمجسػػػػلَالرػػػػراعاتَالدكليػػػةَكاإلقميسيػػػػة َالسعبػػػػرةَعػػػػؽَالسرػػػػالاَ
 الستشاقزةَفيَالعالؼ.ََ

إذاَلػؼَيتحػػرؾَالتشغػػيؼَلكػػلَؾياداتػػقَكقؾاعػػدب َتحركػًاَكاحػػدًاَمشدػػجسًا َالَنذػػازَؼيػػق َفػػبلَ .5
اؼَالؾطشيػة.َيسكشقَأفَيقؾدَمبلييؽَالشاس َعمىَطر قَالشزاؿ َمؽَأ ػلَتحقيػقَاألاػد

بػػػد َكسػػػاَيقػػػؾؿََكاػػػلَيسكػػػؽَالعػػػزؼَعمػػػىَالبيػػػانؾَدكفَتحر ػػػػَاألصػػػالعَالعذػػػر؟َال
 الريشيؾف َمؽَتعمؼَالعزؼَالرحياَلمحرؾؿَعمىَمؾسيقىَ سيمة.َ

انيَفػػيَتشفيػػتَالسهػػاـَالحزبيػػة َحتػػىَمػػعَمػػؽَتختمػػفَمعهػػؼَمػػؽَالتفػػيذػػكلَالتعػػاكفََك  .6
دَمشاخًاَصحيًاَداخمق َك داعدَعمىَارَمديرةَالحزب َك ؾل َ ستسَررفاقػ َيذكلَالزسافَال

َلمشقاشَكالحؾارَالسثسر.َاالختبلؼتحؾ لَ َكحافز   فيَالرأي َإلىَمردرَإغشاء 
.َالَيكفػيَاإلمدػاؾَلالسهسػة.َبػلَالَبػدَامدكؾاَ يدًا.َأيَا .7 مدكؾاَلالسهػاـَالحزبيػةَلحػـز

.َكالَيسكػػؽَإمدػػاؾَشػػيءَإالَلاإلطبػػاؽَعميػػقَلقػػؾة َدكفَأقػػلَ مػػؽَاإلمدػػاؾَبهػػاَلحػػـز
َفيَاألصالع.َكعدـَاإلمداؾَلقؾةَيػؤكؿَإلػىَعػدـَاإلمدػاؾَمظمقػًا. كاػتاَيعشػي ََارتخاء 

يػػتؼَبدقػػةَكباسػػتسرار َمػػؽَنقظػػةَالبدايػػةَكحتػػىََالحزبيػػةَالسهػػاـَكَالقػػراراتَمتالعػػةَتشفيػػت
 .َمعَمعالجةَعؾائقَالتشفيت َأكاًلَلأكؿ َكمحاسبةَالسقرر ؽ َدكفَإلظاء.إنجازاا

الدقيقَلؤلعزاءَكتحديدَالسهاـَاليؾميػةََختيارالتشغيسي َاالمؽَأاؼَالسبادئَفيَالعسلَ .8
 َسحتػػرفيؽ َإعػػدادًاَنغر ػػًاَكعسميػػاًَلكػػلَعزػػؾَكمتالعػػةَتشفيػػتاا.َككػػتاَإعػػدادَالحػػزبييؽَال

 ََالحزبيَكالجساايري.َ ليربحؾاَقادةَمتسيز ؽ َعمىَالسدتؾ يؽ
يؽَإعػدادًاَ يػدًا َكال .9 قػادر ؽَعمػىَالعسػل َخيػرَالعددَاألقلَمؽَاألعزاءَالستسيز ؽَالسع ػد  

مؽَاألعدادَالكثيرةَالعا زة.َألفَعجزااَسيذكلَعبئًاَعمىَالحزب َك دػببَتفذػيَحالػةَ
 العجزَؼيق َك ؤثرَتأثيرًاَسمبيًا َحتىَعمىَالقادةَكاألعزاءَالستسيز ؽ.

األعػداءَالرئيدػييؽََرسسؾاَخظؾطًاَكاضػحة َبػيؽَقػؾىَالتقػدـَكبػيؽَأعػداءَالتقػدـ َبػيؽا .10
الثانؾ يؽ َبيؽَالتشاقزاتَالرئيديةَكبيؽَالتشاقزاتَالثانؾ ة.َكالَتدػسحؾاََكبيؽَاألعداء

بتداخلَالخظؾط.َألفَنتيجةَالتداخلَستكؾفَكخيسةَعمػىَمدػيرةَالحػزب َكسػتؤديَإلػىَ
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تخبظقَفيَمدارب َك أسَالجساايرَمشق َكانفزاضهاَعشق َكبالتاليَفذم قَفيَالشهػؾضَ
 لسهستقَالتار خية.

 َارسسؾاَخظؾطًاَكاضحة َبيؽَالرػؾابَكبػيؽَالخظػأ.َبػيؽَالشقػاءَفيَداخلَالحزبَأيزاًَ .11
كبػػيؽَاالنتهاز ػػة.َبػػيؽَالسثػػابرةَكبػػيؽَاإلاسػػاؿ.َبػػيؽَالحيؾ ػػةَكبػػيؽَالكدػػل.َبػػيؽَالقػػادةَ
كاألعزػػػاءَالفػػػاعميؽ َكبػػػيؽَالقػػػادةَكاألعزػػػاءَغيػػػرَالفػػػاعميؽ.َبػػػيؽَالكػػػبلـَكالثرثػػػراتَ

دػػؤكؿ.َبػػيؽَمػػؽَيتحػػدثؾفَكثيػػرًاَكالكتالػػاتَغيػػرَالسدػػؤكلة َكبػػيؽَالظػػرحَالرصػػيؽَالس
ك عسمؾفَقميبًل َكبيؽَمؽَيعسمؾفَلرس  َك حرصػؾفَعمػىَأداءَمهػامهؼ َعمػىَأحدػؽَ
ك قَمسكؽ.َبيؽَعذاؽَاألضػؾاءَكالذػهرةَكالسػاؿ َكبػيؽَالزااػديؽَفيهػا.َارسػسؾاَحػدكدًاَ
كاضػػحة َبػػيؽَاػػؤالءَكأكلئػػػ َتزػػسشؾاَسػػبلمةَالحػػزبَكتساسػػكقَكصػػحةَمدػػاربَكصػػؾابَ

 مديرتق.

لػأنكؼَحػزب َكبػيؽََمجػردَالذػعؾرَالسبادئَكغيراا َيسكؽَأفَتدػاعدَعمػىَالتسييػز َبػيؽَاتب
أفَتكؾنؾاَحزبًاَحؿيؿيًاَفيَالؾاقع.َإفَالحركةَالجسااير ةَالعفؾ ة َدكفَؾيادةَتار خية َالَيسكؽَأفَ
َترشعَالتار خ.َصشاعةَالتار خَتحتاجَإلىَقادة.َكقادةَاتاَالعررَايَاألحػزاب.َفهػلَتجعمػؾفَمػؽ
حػػزبكؼَحزبػػًاَمػػؤابًلَلرػػشعَتػػار خَالػػيسؽ َكلمسدػػااسةَفػػيَصػػشعَتػػار خَاألمػػةَالعربيػػة َكلمتػػأثيرَفػػيَ
مدػػارَتػػار خَالعػػالؼ؟َاػػتاَدكفَشػػػَطسػػؾحَكبيػػر.َكلكػػؽَالتحػػدياتَالكبيػػرة َالتػػيَيؾا ههػػاَكطششػػاَ

َيػراَإالَلظسؾحػاتَكبيػرة َكبفعػلَكبالر يرَاليسؽَككطششػاَالكبيػرَالػؾطؽَالعربػي َالَيسكػؽَمؾا هتهػ
َ.اااإلىَمدتَؾَىيرق

َماَالعسل؟:َ
لعػػدَاػػتبَالسبلمدػػةَالخؽيفػػة َلسدػػألتيَالشغر ػػةَكالتشغػػيؼ َحػػافَالؾقػػ َلشظػػرحَسػػؤااًل َنعرفػػقَ

َقػػادة َكبػػار َفػػيَلقػػاعَكثيػػرةَمػػؽَالعػػالؼ :َمػػاَالعسػػل؟َفعشػػدماَتمتػػبسَ سيعشػػا.َفقػػدَتػػرددَعمػػىَألدػػشة 
ميشاَأفَنتؾؾفَقمػيبًل َكندػأؿَأنفدػشا:َكتتذؾشَالرؤ ة َعَاألمؾرَكتتداخلَالخظؾطَكتختم َاألكراؽ

َماَالعسل؟َ

لقدَترددت َليسَفق َفيَاإل الةَعؽَاتاَالدؤاؿ َبلَفيَتقديؼَاػتاَالسؾضػؾعَبرمتػق.َألنػيَ
أعتقػػد َلػػأفَأعزػػاءَالحػػزبَأكثػػرَدرايػػةَمشػػيَلاألكضػػاعَالداخميػػةَفػػيَحػػزبهؼ َكأفَأيَعزػػؾَفػػيَ

هسػػًا َمسػػاَيسكششػػيَفعمػػق.َفأاػػلَمكػػةَأدرىَالحػػزبَيسكشػػقَأفَيتحػػدثَفيهػػا َلرػػؾرةَأكثػػرَتحديػػدًاَكف
َاألصػدقاء َ عمتشػػيَأركػبَالرػػعب َكأمزػيَفػيَحقػػلَاألل ػاـَالذػػائػَ َرغبػػةَلعػض  لذػعابها.َكلكػؽَّ
اتا َمدركًاَأنشيَأ هلَخارطتقَكالَأضسؽَأفَالَتزؿَقدمي َفيشفجرَل ؼَاشاَكل ؼَاشػاؾ.َكمػعَذلػػَ
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 َبتقػديؼَالتزمػحَالعسػلَالشػا ا.َكمػاَدمػ َقػدَيَأعرؼَأمرًاَكاحدًا َكاؾَأفَاالنزباطَاؾَمفتػاشفإن
َ َلق.َالتزماتاَالسؾضؾع َفبلَبدَإذًاَمؽَأفَأنزب  َكُأنفتَماَ

كبسػػاَأنشػػيَأتحػػدثَمػػؽَخػػارجَاإلطػػارَالتشغيسػػيَلمحػػزب َكأحػػاكؿَأفَأدلػػؾَبػػدلؾيَفػػيَبئػػربَ
ػ ػل.َكلكػؽ َألػؼَيكػؽَالتخيل لَدائسػًاَاػؾَالعسيقة َفإفَماَسأطرحقَاآلف َلػؽَيكػؾفَإالَمػؽَقبيػلَالتخيل

َالبدايةَلكلَعسلَنا اَكلكلَإنجازَكبير؟َ

إذًاَفمشتخيَّلَمعًا َأفَؾيادةَالحػزبَقػدَأصػدرتَقػرارًاَبتكػؾ ؽَلجشػةَعميػا َمكمفػةَلإعػادةَترتيػبَ
أكضاعَالحزبَالتشغيسيةَفيَكلَاليسؽ َكحددتَمهامهاَكصػبلحياتهاَبدقػة َكخؾلتهػاَتذػكيلَلجػافَ

َمهستها َكتعسلَتح َإمرتها.َفرعيةَفيَالسحافغات َتداعدااَفيَ

أفَأكؿَسؤاؿَستظرحقَالمجشةَالعمياَعمىَنفدها َاؾ:َمؽَأيؽَنبدأ؟َفهلَن ػامر ََفيَالَشػ
كنحػػاكؿَأفَندػػاعدااَفػػيَاإل الػػةَعػػؽَاػػتاَالدػػؤاؿ؟َأعتقػػدَأفَالس ػػامرةَمجديػػة.َفمػػشسضَمعػػًا َ

ؽَتجربػػةَقديسػػةَكسػػأحاكؿَمػػؽَ ػػانبيَأفَأرتػػبَمقترحػػًاَلئل الػػة َفػػيَنقػػاطَمػػؾ زة.َأستحزػػرااَمػػ
مؽَاإلطػارَالحػاليَلمحػزب.َتاركػًاَألعزػاءَالحػزب َكاػؼََبهةَمررتَبها َكلكؽَفيَإطارَأضيقمذا

أكثرَعمسًاَكدرايةَمشي َأفَيتؾسعؾاَفيَاتبَالشقاط َأكَيحتفؾااَك دتبدلؾااَبشقاطَأفزػلَمشهػا َأكَ
ي َاشػػاَسػػيغلَفػػيَدائػػرةَ.َعمسػػًاَلػػأفَالحػػدأكثػػرَصػػؾالاًََإاسالػػقَأفَ َإذاَرأكاأفَيهسمػػؾاَاألمػػرَكمػػق

ؿَإلىَدائرةَالفعلَليسَمػؽَشػأنشا َكالَيػدخلَفػيَنظػاؽَنتقاالتخيلل َكلؽَيشتقلَإلىَدائرةَالفعل.َفااَل
َصبلحياتشا:ََ

بػػدَمػػؽَتذػخيصَالحالػػةَالرااشػػة َالتػيَيعيذػػهاَالحػػزب.َكاػػتاََقبػلَالبػػدءَلػػأيَإ ػراء َالَ .1
لحغػةَنذػؾءَالحػزب َلمؾقػؾؼََيتظمبَلالزركرةَالعؾدةَإلػىَالخمؽيػةَالتار خيػة َأيَإلػى
مدػارب:َفكػربَكتجربتػقََاسػتعراضعمىَالعيؾبَالبشيؾ ة َالشا سةَعؽَعركؼَالشذأة.َثػؼَ

الدياسية َلدمبياتهاَكإيجابياتها َكعبلقاتػقَالداخميػةَكالسشعظفػاتَالحػادة َالتػيَمػرَبهػاَ
ا َبػدَمػؽَالؾقػؾؼَعمػىَخرػائصَؾياداتػقَالستعاؾبػة:َمؤابلتهػا َثقافاتهػَحتىَاآلف.َكال

ة َطبائعها َخبلفاتهاَكصػراعاتها َكمػاَتركتػقَمػؽَلرػسات َإيجابيػةَياال تساعخمؽياتهاَ
َلتػػػػأثيرَالسحػػػػػي َ  َياال تسػػػػػاعأكَسػػػػمبية َعمػػػػػىَمدػػػػيرةَالحػػػػػزب...إلخ َدكفَإغفػػػػػاؿ 

اتَالسشاطؿية َعمىَعبلقاتَالحػزبَالداخميػة َكعمػىَصػراعاتَأ شحتػق َكعمػىَنتساءكااَل
َخياراتقَالدياسية.َ

ة َا تساعيػقَيدخلَضسؽَمػاَندػسيقَلالخمؽيػةَالتار خيػة.َفتذػخيصَأيػة َعػاارةَكاتاَكمَََََ
يقتزػػػيَالعػػػؾدةَإلػػػىَخمفيتهػػػاَالتار خيػػػة َلسعرفػػػةَعػػػركؼَنذػػػأتها َكتفاعػػػلَمكؾناتهػػػاَ
الداخمية َكعبلقاتهاَلالغؾاارَالسحيظػةَبهػا َكمشحػىَتظؾراػاَككصػؾلهاَإلػىَمػاَكصػم َ
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قَالظبيػػب َفػػيَأكؿَز ػػارةَلػػق َحػػؾؿَإليػػق.َكحتػػىَالسػػر ضَفػػيَلػػبلدَاآلخػػر ؽ َيدػػتجؾب
تار خػػقَالسرضػػي َكالتػػار خَالسرضػػيَلؾالديػػقَكإخؾتػػقَكمحيظػػقَاألسػػري َكربسػػاَمحيظػػقَ

أيزًا.َليرلَالظبيبَأخيرًاَإلىَتذخيصَالسرض َالتيَ اءَالسر ضَيذػكؾََياال تساع
 مشق َكليتسكؽَمؽَمعالجتق.ََ

لدياسػيةَكالتشغيسيػة َالتػيَيعيذػهاَلعدَالؾقؾؼَعمىَالخمؽيةَالتار خيةَلمحالةَالرااشة َاَ .2
َالمجشةَالعمياَعمىَدراسةَالسذكبلتَالعامةَفيَالؾضػعَالتشغيسػيَالحػالي.َ الحزب َتْشكبل
كبعدَدراستهاَكتذخيرػها َتزػُعَالمجشػُةَلشفدػهاَخظػةَعسػلَتفرػيميةَلتحركهػا َتشظمػقَ

 مؽَاستراتيجيةَكاضحة.
ؽَعددَمؽَاألسػئمة َمثػل:َمػاَاػؾَلؾضعَاستراتيجيةَكاضحةَلمعسل َالَبدَمؽَاإل الةَعَ .3

الهدؼ َالتيَنر ػدَالؾصػؾؿَإليػق؟َكمػؽَأيػؽَنشظمػق؟َكأيَطر ػقَندػمػ؟َككيػفَنتحػرؾَ
فيَالظر قَالتيَسشدمكق؟َكماَايَاإلمكانياتَالساديةَكالبذر ة َالتيَيجػبَأفَنؾفراػاَ

العسػل َثػؼَفػيَمختمػفَمراحمػق َلزػسافَالشجػاحَفػيَمهستشػاَاػتب؟َككيػػفََانظػبلؽعشػدَ
بَاإلمكانياتَتؾعيفػًاَ يػدًاَكنػديرااَإدارةَسػميسة؟َإلػىَغيػرَذلػػَمػؽَاألسػئمة َنؾعفَات

هػاَفػيَالعسػل.َكستذػكلَاإل الػةَانظبلقالتيَالَبدَأفَتظرحهاَالمجشةَعمػىَنفدػها َقبػلَ
 ستراتيجيةَالعسل(.اشهجق َأكَماَيسكؽَأفَندسيقَاشاَ)عشهاَأساسَالعسلَكم

 خظؾاتَالتشفيتية َكأاسها َكساَأتخيَّل:لعدَكضعَاستراتيجيةَالعسل َيتؼَتحديدَالَ .4
حرػػرَعػػاـَإلمكانيػػاتَالحػػزبَالبذػػر ةَكالساديػػة.َكنعشػػيَلاإلمكانيػػاتَالبذػػر ة َ .أَ

عػػددَأعزػػاءَالحػػزبَكمػػراتبهؼَالتشغيسيػػةَكمهػػامهؼَالحزبيػػةَكمػػؤابلتهؼَالعمسيػػةَ
ةَ...إلخ.َأماَاإلمكانياتَالسادية َفتذػسلَالرصػيدَياال تساعكمهشهؼَكنذاطاتهؼَ

لمحػػزبَكاالسػػتثساراتَالسختمفػػة َإفَك ػػدت َكالعقػػاراتَكاألثػػاثَكاأل هػػزةَالشقػػديَ
اتَالذػهر ةَلؤلعزػاء َكندػبهاَالترػاعديةَشػتراككالدياراتَ...إلػخ َكمقػدارَاال

 إلىَدخؾلهؼ َكاإلعاناتَكالتبرعات َالرسسيةَكاألامية.
كضعَخارطةَتفريمية َالنتذارَالحػزبَفػيَمشػاطقَالػيسؽَالسختمفػة.َمػؽَخػبلؿَ .بَ

مؾمات َالتيَتجسعهاَالمجافَالفرعية َالتالعةَلمجشةَالعميا.َعمىَأفَتتزػسؽَالسع
الخارطة:َعػددَاألعزػاءَفػيَكػلَمشظقػة َمػعَمدػتؾ اتهؼَالتشغيسيػةَكمػؤابلتهؼَ
العمسيةَككعائفهؼَكمهػشهؼَ)أسػاتتة َكتالػًا َصػحفييؽ َفقهػاء َحػرفييؽ َأطبػاء َ

 ؾاقيؽَ...إلخ(.مهشدسيؽ َمحاميؽ َمحاسبيؽَقانؾنييؽ َتجار َعساؿ َس
الشزكؿَالسيػدانيَإلػىَالسشػاطقَالسختمفػة َكالؾقػؾؼَعمػىَعسػلَالمجػافَالفرعيػة َ .جَ

كعقػدَلقػػاءاتَمػػعَالسشغسػػاتَالقاعديػػة َكإدارةَحػؾارَمعهػػا َحػػؾؿَالسهسػػة َالتػػيَ
ُكمف َبهاَالمجشةَالعميا َكحؾؿَالرعؾباتَكالسذػكبلتَالتػيَيعػانيَمشهػاَالحػزب َ
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مػؽَترػؾراتَكمقترحػاتَلتجػاكزَالرػعؾباتَمعَتدك ؽَماَيقدمقَأعزاءَالحزبَ
 كمعالجةَالسذكبلت.

كضػػػعَتذػػػخيصَألك ػػػقَالقرػػػؾرَالتشغيسػػػيَفػػػيَالحػػػزب َعمػػػىَضػػػؾءَالشػػػزكؿَ .دَ
تَالتػػيَدارتَخبللػػق َكالترػػؾراتَكالسقترحػػات َالتػػيَقػػدمهاَاالسيػػداني َكالحػػؾاَر

 أعزاءَالسشغساتَالقاعديةَكالمجافَالفرعية َمعَكضعَترؾرَلمحمؾؿَالسسكشة.
لهيكلَالحزبيَالرااؽ َكتحديدَعيؾبقَكنؾاقرق َإفَك دت َككضعَـيكلَدراسةَا .قَ

بَالتؾعيػفَاألمثػلَإلمكانيػاتَالحػزب َالبذػر ةَكالساديػة َاعتبػاَر ديد َيزعَفػيَ
 لسدتؾىَاألداءَالحزبي.َاالرتقاءبهدؼَ

رفعَتقر رَمفرلَإلىَؾيادةَالحزب َيتزسؽَكلَماَقامػ َلػقَالمجشػةَالعميػا َمػعَ .كَ
 َإليهػػاَكالسقترحػػات َالتػػيَترااػػاَكفيمػػةَبترػػحياَأكضػػاعَالشتػػائجَالتػػيَتؾصػػم

 الحزبَكتحديؽَأدائق.ََ
كلزسافَنجاحَ هػؾدَالمجشػة َكتفعيػلَمػاَسػتقدمقَلؿيػادةَالحػزبَمػؽَمقترحػاتَعسميػة ََ .5

لترػػحياَكضػػعقَالتشغيسػػي َالَيجػػبَأفَتشتهػػيَمهستهػػاَعشػػدَتقػػديؼَتقر راػػاَإلػػىَؾيػػادةَ
ةَمػؽَمرحمػةَالتذػخيصَككضػعَالحمػؾؿَإلػىَالحزب.َبلَالَبدَأفَتؾاصلَعسمهػا َمشتقمػ

السرحمػػػةَالتظبيؿيػػػة.َفتتػػػؾلىَبشفدػػػها َتحػػػ َإشػػػراؼَؾيػػػادةَالحػػػزب َتظبيػػػقَالحمػػػؾؿَ
السقترحػػة َالتػػيَكضػػعتها.َكسػػيكؾفَاػػتاَاختبػػارًاَلسػػدىَ ػػديتهاَكمؿياسػػًاَلسػػدىَدقتهػػاَ
كمؾضؾعيتهاَكعدـَمبال تها َفيَماَقدمتقَمؽَترػؾراتَكمقترحػاتَعمػىَالػؾرؽ.َكاشػاَ

 ؽَأفَيتزسؽَعسلَالؿيادةَكالمجشةَمعًا َفيَمرحمةَالتظبيق َالشقاطَالتالية:يسك
تحديدَمهاـَكلَعزؾَؾياديَأكَغيرَؾياديَفيَالحػزبَبدقػة َكمتالعػةَالتشفيػت َََ .أَ

كالتأكدَمؽَأفَكلَعزؾَفػيَالحػزبَلديػقَمهػاـَحزبيػة َكفقػًاَلسبػدأَ)الَعزػؾ ةَ
َدكفَمهاـَحزبية(.ب

عزاء َالتيَتذكلَمؾردًاَماليًاَمهسًاَلمحزب.َعداَاتَالذهر ةَلؤلشتراكضب َاالَ .بَ
األعزػاءَإلػىَحػزبهؼ َكمؿياسػًاََانتسػاءعؽَكؾنهاَعامبًلَمهسًاَأيزًا َفيَتعز زَ

 هؼ.التزاملسدىَ
العسػػلَعمػػىَإيجػػادَحمػػؾؿ َكلػػؾَمؤقتػػق َلمسذػػكمةَالسزمشػػةَآلالؼَمػػؽَأعزػػاءَ .جَ

اؾَالحػػػزبَالحػػػزبَكأصػػػدقائقَالعػػػاطميؽَعػػػؽَالعسػػػل َالػػػتيؽَُسػػػرحؾاَعشػػػؾة َإلربػػػ
كإش القَلسذكمتهؼ.َكعػدـَاالكتفػاءَلسرا عػةَالجهػاتَالحكؾميػة َالتػيَلػؼَتغهػرَ

عَحمػؾؿَعسميػة َاابتد ديةَفيَإعادةَاؤالءَإلىَأعسالهؼ.َألفَنجاحَالحزبَفيَ
سيعكسَنفدقَإيجابيًاَعمىَالعسلَالتشغيسي َكسيثب َمرػداؾيةَالحػزب َك عػززَ

حساسػػػػهؼَفػػػػيَأداءَكا بػػػػاتهؼَالترػػػػاؽَاػػػػؤالءَلػػػػالحزبَكبهيكمػػػػقَالتشغيسػػػػي ََك
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الحزبيػػة.َك ظسػػئؽَمػػؽَيسكػػؽَأفَيتعرضػػؾاَلمتدػػر اَمدػػتؿببًل َلػػأفَالحػػزبَلػػؽَ
 يتخمىَعشهؼ.ََ

التخؽػػفَمػػؽَالعػػبء َالػػتيَيسثمػػقَك ػػؾدَأعزػػاءَفػػيَالسشغسػػاتَالقاعديػػةَكفػػيَ .دَ
الهيئػػاتَالؿياديػػة َالَمهػػاـَلهػػؼَكالَعسػػل َكالَيستمكػػؾفَقػػدرةَعمػػىَالسبػػادرةَكالَ

النزباط.َعمىَأفَُيعظ ؾاَقبلَالتخؽفَمؽَعبءَك ؾداؼ َفرصػةَكاَلتزاـعمىَااَل
اداتهؼ.َفإذاَثبػ َأفَالعيػبَيكسػؽَفػيهؼ َفػالتخؽفَمػشهؼَاستعدالختبارَقدراتهؼََك
الحزبَبركحَ ديػدة.َألفَك ػؾداؼَيثقػلَالحػزب َك بػ ََنظبلؽيرباَضركرة َاَل

َكالؿياداتَالشذػظة.َكلكػؽَإذاَ لخمػلَفػيَتبػيؽَأفَاركحَالؾاؽَفيَلؿيةَاألعزاء 
عمىَإصبلحَالخمل َكمػؽََق َفبلَبد َفيَاتبَالحالة َمؽَالعسلأداءَالحزبَنفد

كتحديدَمهامهؼَكالسحافغةَعمىَك ػؾداؼَالسفيػدَفػيََاؤالءَتؾعيفَإمكانياتَثؼ
 الحزب.

كضعَأشكاؿَ ديػدةَكمرنػة َلمعسػلَمػعَمػؽَيتخؽػفَالحػزبَمػؽَعػبءَك ػؾداؼَ .قَ
ػ دَالرػمةَبهػؼ َبػلَيدػتسرَالحػزبَؼيق َمؽَأعزػائقَكمػؽَؾياداتػق.َلحيػ َالَُتفق 

لالتؾاصلَمعهؼَكمداؼَببياناتقَكأدبياتقَكمؾاقفق َكإشراكهؼَفيَنذاطاتقَالعامة َ
مؽَندكاتَكمهر اناتَكمديراتَكغيراا َكعقدَلقػاءاتَتذػاكر ةَحؾار ػةَمعهػؼ َ

 بيؽَالحيؽَكاآلخر.
مػػؽََالدكر ػػةَفػػيَايئػػاتَالحػػزبَالسختمفػػة َاتاال تساعػػالتأكػػدَأكاًل َمػػؽَانتغػػاـَ .كَ

القسةَإلىَالقاعدة.َكالتأكدَثانيًا َمؽَأفَالؿياداتَالحزبيةَتتمقىَتقػار رَمشتغسػةَ
كمفرمة َحؾؿَمهاـَالسشغساتَالقاعديػة َكحػؾؿَالسشاقذػات َالتػيَتػدكرَفيهػا َ

.َكالتأكػػدَثالثػػًا َمػػؽَأفَاتاال تساعػػكالقػػراراتَكالتؾصػػيات َالتػػيَُتتخػػتَفػػيَتمػػػَ
َبؾا بهػػاَفػػيَإصػػدارَالتؾ يهػػاتََكَرتػػدرسَتمػػػَالتقػػار َالؿيػػاداتَالحزبيػػة تقػػـؾ

السشتغسػػة َالتػػيَتشدػػاب َدكفَانقظػػاع َمػػؽَالسدػػتؾ اتَالؿياديػػةَالعميػػا َإلػػػىَ
السدتؾ اتَالتيَتميها َكصؾاًلَإلىَالسدتؾ اتَالقاعدية َعبرَالتدمدػلَالحزبػي َ

 التيَالَيجؾزَتجاكُزب.
كفَانقظػػاع َإنػػزاؿَالؿيػػادةَالعميػػاَفػػيَالحػػزبَإلػػىَالقؾاعػػد َلرػػؾرةَمشتغسػػةَكد .زَ

تعسيساتَسياسية َتتزسؽَتحميبلتَلمؾضػعَالدياسػيَكالتظػؾراتَالحاصػمةَؼيػقَ
َاسػتيعابكمؾؾفَالحػزبَمػؽَاػتبَالتظػؾرات َلزػسافَكحػدةَالرؤ ػةَكالسؾؾػف ََك

الخ َالدياسيَلمحزب َمؽَقبلَكلَؾياداتقَككػلَأعزػائقَكمؤ ديػق َكعبػراؼَكػلَ
  ساايرب.

ظػ َمدركسػة َعمػىَالشذػاطَالسػشغؼَإشراؼَؾياداتَالسشغساتَالقاعديػة َكفػقَخ .حَ
فػػػيَاألحيػػػاءَكمرافػػػقَالعسػػػل َكفػػػيَأكسػػػاطَالسشغسػػػاتَالذػػػعبية َمػػػؽَنقالػػػاتَ
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كاتحػػػاداتَك سعيػػػاتَكمشتػػػدياتَثقاؼيػػػةَ...إلػػػخ.َكالعسػػػلَعمػػػىَتؾعيػػػفَطاقػػػاتَ
كقػػػدراتَكمهػػػاراتَاألنرػػػارَكالسؤ ػػػديؽ َتؾعيفهػػػاَفػػػيَاػػػتبَالشذػػػاطات َإلتاحػػػةَ

كالسذػاركةَفػيَتؾسػيعَدائػرةَتػأثيربَفػيَالسجاؿَلهؼَلمتفاعلَمػعَأعزػاءَالحػزبَ
 تهؼ َفيَالسيدافَالعسمي َلبلنتغاـَالحقًاَفيَـيكمقَالتشغيسي.ََئتهيالسجتسع ََك

التقيػػػدَلسؾاعيػػػدَالسػػػؤتسراتَالحزبيػػػة َلتجديػػػدَحيػػػاةَالحػػػزب َلػػػالرؤىَالدياسػػػيةَ .طَ
كالتشغيسية َكبزخَدمػاءَ ديػدةَإلػىَالسدػتؾ اتَالؿياديػة َمػؽَاألعزػاءَالػتيؽَ

تهؼ َلتػػؾليَمؾاقػػعَ َمػػؽَخػػبلؿَالعسػػل َكفػػاءاتهؼَكأاميػػداداؼ َكأثبتػػؾااكتسػػلَإعػػ
 أعمى َفيَـيكلَالحزبَالتشغيسي.َ

الحػػرصَعمػػىَعػػدـَاإلفػػراطَفػػيَتزػػخيؼَأعػػدادَاألعزػػاءَفػػيَالهيئػػاتَالعميػػاََ .يَ
ؿَ لمحزب َكالمجشةَالسركز ةَكالسكتػبَالدياسػي َمػثبًل.َألفَتزػخيؼَاألعػدادَيحػؾ  

تحر كها َك شؾءَالحػزبَتحػ َثقمهػا َك رػباَمػؽََالهيئةَإلىَ ثةَثقيمة َيرعب
هػاَالدكر ػةَأكَاالسػتثشائية َفتشعػدـَالفائػدةَمشهػا.َكإذاَمػاَا تساعاتالرعبَعقػدَ
هػا َلأعػدادااَال فيػرة َسػتأختَشػكلَمهر انػاتَخظابيػة َا تساعاتا تسع  َفإفَ

الستحالةَمشاقذةَأيةَقزيةَمػعَ سهػؾرَأعزػائها َمشاقذػةَ ػادة َتفزػيَإلػىَ
 مثسرة.نتائجَ

دراسػػةَأكضػػاعَاألحػػزابَالدياسػػيةَالسختمفػػة َمػػؽَالشػػؾاحيَالفكر ػػةَكالتشغيسيػػةََ .ؾَ
كالسسارسةَالعسمية َكتحديدَأحجامهاَكمشػاطقَانتذػارااَكتأثيراػاَكطرائػقَعسمهػاَ

 السذتركةَبيشهاَكبيؽَالحزب َلؾضعَترؾرَلكيؽيةَالتعاملَمعها.َاسؼكالقَؾ
اًءَفيَمجػاؿَالشذػاطَالجسػاايري َتذجيعَالسبادراتَالخبلقةَألعزاءَالحزب َسَؾ .ؿَ

أكَاإلبداعَالعمسيَكاألدبيَكالفشي َككضعَالري َالتشغيسية َالكفيمػةَلجعػلَاػتبَ
 السبادراتَأكثرَتأثيرًاَفيَالسجتسع َكأكثرَإغشاًءَلسديرةَالحزب.َ

ػػدَالسؾاػػؾبيؽَمػػؽَأعزػػاءَالحػػزب َكرعػػايتهؼَكاألخػػتَلأيػػديهؼ َكالعسػػلَعمػػىَ .ـَ تعهل
هػػػؾر َعبػػػرَكسػػػائلَاإلعػػػبلـَالستاحػػػة َكعبػػػرَالشػػػدكاتَإبػػػرازاؼَكتقػػػديسهؼَلمجس

كالسػػؤتسراتَكالسعػػارض.َكالحػػرصَعمػػىَطباعػػةَأعسػػالهؼَاإلبداعيػػةَكمدػػاعدتهؼَ
فيَتدؾ قهاَكالترك جَلها.َلساَفيَذلػػَمػؽَفؾائػدَكطشيػةَكحزبيػة َُيثبػ َالحػزبَ
عبراػػا َلػػأفَدكربَفػػيَالسجتسػػعَيتجػػاكزَالػػدكرَالدياسػػيَالزػػيق َإلػػىَالػػدكرَ

 لؾاسع.َالحزاريَا
ميؽ َقػدمتَُلتفااَلَ .6 هساَلمحػزب.َاألكؿَمذػركعَإنذػاءَمركػزَلمبحػؾثَاتَإلىَمذركعيؽَمفرَّ

يكميتقَككمفةَإنذائق َمعَترػؾرَلكمفػةَتذػ يمقَ كالتؾثيقَتالعَلمحزب َقدمتقَلأادافقَـك
 ةَمػؽَكػؾادرَالحػزبَالستقدمػة َاستذاَرفيَسشةَالتأسيس.َكالثانيَمذركعَإنذاءَايئةَ

مػػؽَتخررػػاتَمختمفػػة َيػػرتب َبهػػاَمركػػزَالبحػػؾث.َكتقػػدـَالترػػؾراتَالسؤامػػةَعمسيػػًا َ
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كالسقترحػػػات َالسبشيػػػةَعمػػػىَالبحػػػؾثَكالدراسػػػاتَالستخررػػػة َتقػػػدمهاَلؿيػػػادةَالحػػػزب َ
لترشػػػيدَسياسػػػاتهاَكقراراتهػػػاَكمؾاقفهػػػا َفػػػيَمختمػػػفَالسجػػػاالت َالتعميسيػػػةَكالدياسػػػيةَ

ىَأفَيعسلَكلَعزؾَفيهػاَفػيَةَكالعدكر ةَكاألمشيةَ...إلخ.َعمياال تساعةََكياالقترادَك
اتَالؾزارةَاختراصدائرةَمحددة َمؽَالدكائرَالسؾاز ةَلعسلَكزاراتَالحكؾمة.َيتعسقَفيَ

السعشػػيَبهػػا َك تػػالعَأعسالهػػاَك ؿيسهػػا َك رػػباَخبيػػرًاَفػػيَقظػػاعَعسمهػػا.َلتكػػؾفَاػػتبَ
الهيئةَأشبق َلحكؾمةَالغل.َكقػدَسػبقَأفَقػدم َالسذػركعَاألكؿ َثػؼَالثػاني َأكثػرَمػؽَ

ـ َكساَأتتكر َتظؾعًاَفيَالسرةَاألكلى َثػؼَلظمػبَمػؽَالحػزب َفػي2009َرة َمشتَعاـَم
السػػراتَالتاليػػة.َكألفَفػػيَالحػػزبَكػػؾادرَمؤامػػةَعمسيػػًاَكنزػػاليًا َإلدارةَالسركػػزَكلذػػ لَ

ةَمشهسػػػاَلػػػؽَيكػػػؾفَأمػػػرًاَصػػػعبًا َكسػػػيخدـَسػػػتفادعزػػػؾ ةَالهيئػػػة َفػػػإفَإنذػػػاءاساَكاال
 ك ؾداساَالحزبَكثيرًا.ََ

 خاتسة:
بدَمؽَالتأكيدَعمىَأفَمؽَأكلؾ اتَمهاـَالهيئاتَالؿياديةَفيَالحزبَالثػؾري َالعسػلََأخيرًاَال

اعلَالخبلؽَفيَصفؾفقَكتؾحيدَالرؤ ةَكالتؾ قَلكلَمشتدبيق.َكالَيسكؽَالتفعمىَتحقيقَاالندجاـََك
كالتشغيسيػةَأفَتحققَذلػَإالَلإعادةَالشغرَفيَالسذكبلتَالرااشةَعمىَالسدتؾ اتَالثبلثػة:َالشغر ػةَ

كالسسارسػةَالعسميػػة َليتحػرؾَالحػػزبَ دػدًاَكاحػػدًاَمتساسػػكًا َفػاعبًلَكمػػؤثرًاَفػيَالسجتسػػع.َكالَبػػدَأفَ
يدتمهؼَالحزب َكساَيقؾؿَالريشيؾف َفؽَالعزؼَعمىَالبيانؾ َلمحرؾؿَعمػىَمؾسػيقىَ سيمػة.َأيَ

مػػة َلمحرػػؾؿَالَبػػدَأفَتػػتقؽَؾياداتػػقَتحر ػػػَأعزػػاءَالحػػزبَ سػػيعهؼ َحركػػةَمشغسػػةَمشدػػقةَمتكام
عمىَأداءَمتقؽ.َعمىَاتاَالشحؾَستؤديَكلَإصبعَمهستهاَكدكرااَفيَإبداعَالسؾسػيقىَالجساعيػةَ
الجسيمةَالسؤثرة.َأماَإذاَلقي َلعضَاألصػالعَ امػدةَدكفَحركػة َفدػتربػَاألصػالع َاألخػرىَكتعيػقَ

َعسمها.َكسيشعكسَاتاَسمبًاَعمىَمجسلَأداءَالحزب.َ

تكؼَلػػقَاشػػاَكمػػاَأ هػػدَغيػػريَنفدػػق َعمػػىَمدػػتؾىَالقػػؾؿَكإنػػيَعمػػىَيقػػيؽَمػػؽَأفَمػػاَأ هػػد
كالفعل َلؽَيكؾفَلعبًاَفيَالؾق َالزائع.َفؿيػاداتَالحػزبَالسجربػةَككػؾادربَالسخمرػة َالتػيَيسكػؽَ
أفَيجتسعَفيهاَحساسَالذبابَكحكسةَالذيؾخ َمعَقؾاعدبَالؾاسعة َالسؤمشةَبرسالةَالحزبَكدكربَ

مػىَأفَيعيػدكاَتأايػلَحػزبهؼ َسياسػيًاَكتشغيسيػًا َليرػباَالتار خي َكلَاؤالءَقػادركفَدكفَشػػ َع
 َلمسذاركةَالفعالةَفيَؾيادةَاتاَالبمد َنحػؾَمدػتقبلَمػاَنػزاؿَأقلَأخظاًءَكأكثرَعظاًءَكأعمىَكفاءةًَ

َََنحمؼَلق َرغؼَكلَالكؾارثَكالشكبات َالتيَحم َبشا.
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 211البؾصمة

َ

َمقدمة:
ؿَمؽَدراسةَالتار خَاؾَخدمػةَالحاضػرَاشاؾَحؿيقةَيتجاامهاَكثيركف َكايَأفَالهدؼَاألك

دًاَلمحاضػرَالػتيَاـَبؾقائعقَكال ؾصَفيَتفاصيمق َإذاَلؼَيكػؽَمفيػاتسكالسدتقبل َكأنقَالَمعشىَلبل
امشػػػاَلحاضػػػرناَااتسامشػػػاَبتار خشػػػاَاػػػؾَتعبيػػػرَعػػػؽَااتسالػػػتيَنظسػػػاَإليػػػق.َفَنعيذػػػقَكالسدػػػتقبل

فَالساضيَقدَطؾ  َصفحتقَلكػلَمػاَؼيػقَامشاَلساضيشا.َأَلااتسكمدتقبمشا َأكثرَمساَاؾَتعبيرَعؽَ
اتَكانكدارات َمػؽَنجاحػاتَكإخفاقػات.َكلػؼَيعػدَلإمكانشػاَت ييػرَانتراَرمؽَإيجابياتَكسمبيات َمؽَ

أيَشػػيءَمػػؽَكقائعػػقَأكَتعػػديلَأيَتفرػػيلَمػػؽَتفاصػػيمق.َكلكػػؽَيسكششػػاَأفَندػػتفيدَمػػؽَدركسػػقَ
امشػاَلػقَكأاسيػةَدراسػتقَااتسسػرَكعبرب َفيَت ييرَحاضرناَكرسػؼَمعػالؼَمدػتقبمشا.َكمػؽَاشػاَيشبػعَ

َكاستحزارب.

كاشػػػاؾَنهجػػػافَمتعارضػػػاف َأكَلشقػػػلَاػػػدفافَمتشاقزػػػاف َيكسشػػػافَكراءَاستحزػػػارَالتػػػار خ:َ
الهػػدؼَاألكؿ َاػػؾَإبػػرازَمػػؾاطؽَالقػػؾةَفػػيَتار خشػػا َالسمهسػػةَكالسحفػػزةَلشػػا َلمسزػػيَفػػيَطر ػػقَ

الهػدؼَالثػاني َالشؿػيضَلهػتاَنكدػار.َأمػاَبابَالتخمػفَكالتسػزؽَكاإلحبػاطَكااَلالشهؾضَكتجاكزَأسػ
تؾعيفػًاََفػيَالحاضػرَالهدؼَاإليجابي َفهؾَاستحزارَماَحفػلَلػقَالتػار خَمػؽَصػراعات َلتؾعيفػق

مدمرًا َفيَتسز قَاألمةَكتذتيتهاَكتفتي َقؾاااَكادرَإمكانياتهاَكتبديدَ هؾداا َفيَقزاياَلػؼَتعػدَ
دػػساَلهػػاَلػػأفَتقحػػؼَنفدػػهاَعمػػىَفتػػرضَأفَنمؾ ػػؾدة َكلػػؼَنكػػؽَنحػػؽَاألحيػػاءَ ػػزءًاَمشهػػا َكالَيَُ

حقيػػقَمذػػركعشا َفػػيَالتحػػػررَفػػيَتَ مؾحػػػديؽَمتبلحسػػيؽَ حاضػػرنا َفتحػػؾؿَبيششػػاَكبػػيؽَالسزػػي
َكالحياةَالكر سةَبيؽَأمؼَاألرض.ََكالشهؾض

ألقىَالخميفةَاألكؿ َأبػؾَلكػرَالرػديق َعشػدَتؾليػقَالحكػؼ َخظالػًاَحػددَؼيػقَسياسػتق.َك بػدكَ
بيهًاَلالبيػافَالحكػؾمي َالػتيَتقدمػقَالحكؾمػاتَالسعاصػرة َلعػدَذلػَالخظاب َفيَفكرتػقَالعامػة َشػ

ًا َسبقَؼيقَالخميفػةَأبػؾَلكػرَفبلسػفةَأكربػاَا تساعيتذكيمها.َفقدَتزسؽَماَيسكؽَأفَنعتبربَعقدًاَ
فيَالعررَالحدي  َمؽَأمثاؿَ ؾفَلؾؾَك افَ اؾَركسؾ َسبقهؼَلأكثرَمؽَألفَعاـ.َكساَسػبقَ

                                                 
يشػػاير26ََالشذػػاطَالثقػػافيَلمتجسػػعَالػػؾطشيَلسشاضػػميَالثػػؾرةَاليسشيػػةَ)القػػدامى( َفػػيَضػػسؽََاػػتبَالؾرقػػةَقػػدم 211َ

ـ َكُنذرتَفيَالسؾاقعَاإللكتركنية.َكقدَاستعرتَعشؾانهاَمؽَعشػؾافَكتػابَلمرػديقَاألديػبَالذػاعرَعبػد2017َ
 الؾدكدَسيف َرغؼَاختبلؼَمؾضؾعَاتبَالؾرقةَعؽَمؾضؾعَالكتاب.
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 َبػيؽَالحػاكؼَكالسحكػـؾ َياال تسػاعفرندػية َالػتيؽَ عمػؾاَفكػرةَالعقػدَمفكريَالثؾرتيؽَاألمر كيةَكال
عشؾانًاَلثؾرتيهؼ.َفأكضاَفيَثشايػاَخظالػقَالػشهجَالػتيَسيدػيرَعميػقَفػيَإدارةَالذػأفَالعػاـ.َكمسػاَ
 اءَؼيق:َ"أيهاَالشػاس َلقػدَُكل  يػ َعمػيكؼَكلدػ َلخيػركؼ َفػإفَرأيتسػؾنيَعمػىَحػقَفػأعيشؾني َكإفَ

فقؾمؾني.َأطيعؾنيَمػاَأطعػ َهللاَؼػيكؼ.َفػإفَعرػيتق َفػبلَطاعػةَلػيَعمػيكؼ".َرأيتسؾنيَعمىَلاطلَ
اكتاَأسسَشرعيةَالحاكؼَعمىَقاعدةَأداءَكا باتقَتجابَشعبق َكرب َطاعةَالذػعبَلمحػاكؼَلػأداءَ
الحاكؼَلتمػَالؾا بات.َكايَكا باتَالَتكتسلَطاعةَهللاَإالَلأدائها.َفإذاَماَقررَفػيَأدائهػاَفكأنسػاَ

َلظاعتقَ"كعشدَذلػَيرباَالذعبَغيرَمعرىَهللا.َ كؼ.َفػإفَعرػيتقَأطيعؾنيَماَأطعػ َهللاَؼػيمـز
فأيؽَكشاَكأيؽَأصبحشا َكماَايَاألسسَالفكر ةَكالدياسيةَكاألخبلؾية َالتػيََفبلَطاعةَليَعميكؼ".
َ!!!.َالعربَيدتسدَمشهاَحكامشا َشرعيتهؼَاليـؾ

الحكػػؼ؟َكلسػػاذاَالَندتحزػػرَكالَلسػػاذاَالَندتحزػػرَاػػتاَالشسػػؾذجَالػػديسقراطيَفػػيَمسارسػػةَ
ندػػػتمهؼَمػػػاَيزخػػػرَلػػػقَتار خشػػػاَمػػػؽَأمثمػػػةَكنسػػػاذجَمذػػػرقة َفػػػيَكػػػلَمشػػػاحيَالحيػػػاةَالدياسػػػيةَ

ادَكالغمػؼَكالتدػم  َسػتبدةَكالفكر ةَكالعمسيةَكاألخبلؾية؟َإنشاَنتعسدَاستحزارَنسػاذجَاالياال تساعَك
ك قَالخرؾص َاستحزػارَالفتػراتَالتيَعرفهاَتار خشا َكساَعرفهاَتار خَكلَاألمؼ.َكنتعسد َعمىَ

بيؽَالقؾىَالستشازعةَعمىَالدمظة َنتعسدَإحياءاػاَمػؽََةَمؽَتار خشا َكالرراعاتَالدمؾ ةالسزظرب
الػػتيَلػػؼَنذػػارؾَفػػيَأحداثػػقَأصػػبًل َكلػػؼَيعػػدََأنفدػػشاَفيهػػا َكنشرػػرؼَإلػػىَالساضػػيَ ديػػد َلش ػػرَؽ

إلػىَالحاضػرَكمؾا هػةََنرػراؼااَلَلإمكانشاَالتحكؼَفيَمدارب َأكَت ييرَشيءَمؽَكقائعق.َبداًلَمػؽ
كيػػرَلالسدػػتقبلَكبشػػاءَأسدػػقَكتثبيػػ َدعائسػػق َليكػػؾفَحاضػػرناَأفزػػلَمػػؽَماضػػيشاَالتفتحدياتػػق ََك

َكمدتقبمشاَأفزلَمؽَحاضرنا.ََ

اػػتبَالسقدمػػةَالدػػر عة َك ػػدتهاَضػػركر ةَلمػػدخؾؿَالهػػادئَفػػيَمؾضػػؾعشا َالػػتيَلػػيسَؼيػػقَ
َمػػؽَمبلمػػاَالهػػدكء َكاػػؾَمؾضػػؾعَالحػػربَالػػدائ رةَفػػيَالػػيسؽ َم زااػػاَالعػػاـَكحؿيقػػةَأاػػدافهاَشػػيء 

َا تسػاعيتيػ َفػيَالػؾطؽَالعربػي َالهادفػةَإلػىَخمػقَكاقػعَسياسػيََكالتفالخؽية َكجزءَمؽَحػركبَ
 َالػتيَترسػسقَكتػديربَقػؾىَعالسيػة َكتشفػتبَ(الجديدَالذرؽَاألكس )مبلئؼَلتشفيتَمذركعَك  رافيَ

يَأكَبػػدكفَكعػػي َلسرػػالاَتمػػػَالقػػؾىَقػػؾىَإقميسيػػةَكمحميػػة َربظػػ َمرػػالحهاَكمرػػائراا َبػػؾع
َالعالسية َكبسريرَذلػَالسذركعَالغبلميَالغالؼ.َ

َ ؾارَالرراعَالدائرَفيَالؾطؽَالعربي:
اتبَالفقػرةَلدػؤاؿَسػاذج:َاػلَمػاَيذػهدبَالػؾطؽَالعربػيَمػؽَصػراعات َسػببقَذلػػََستهلأس

كعامػػلَالذػػاـ ََالرػػراع َالػػتيَحػػدثَقبػػلَألػػفَكأربػػعَمئػػةَعػػاـ َبػػيؽَالخميفػػةَعمػػيَبػػؽَأبػػيَطالػػب
معاك ةَبؽَأبيَسؽياف؟َاتاَالدػؤاؿ َرغػؼَسػتا تق َيبػدكَك يهػًا َعمػىَضػؾءَمػاَنػرابَمػؽَتزػخيؼَ



127 

 

سػػشيَ)مفتػرض( َتػػركجَلػقَكسػػائلَاإلعػبلـَالسذػػبؾاةَلقػؾة َصػػباحَمدػاء.َحتػػىََ_لرػراعَشػيعيَ
لشكػػادَنذػػعر َكنحػػؽَندػػسعَفحيحهػػاَكنقػػرأَعباراتهػػاَالدػػامة َلأنشػػاَقػػدَتقسرػػشاَشخرػػياتَصػػحالةَ
رسؾؿَهللاَالستقاتميؽ َحؾؿَمدألةَكاحدة َكايَمؽَيسمػَالحػقَفػيَأفَيحكسشػا َالَحػؾؿَحقشػاَفػيَ

كاضػا َعبػرَعشػقَالخميفػة ََا تسػاعيأفَنختارَاألصماَفيشا َلشكمفقَلإدارةَشأنشاَالعػاـ َكفػقَعقػدَ
َ.212َأبؾَلكر َفيَخظالقَالسذارَإليق

تهؼَبعزػػشا َمسػػؽَيدػػتسدكفَثقػػافنعػػؼَإلػػىَاػػتاَالحػػدَكصػػلَبشػػاَاألمػػر َأكَعمػػىَاألقػػلَكصػػلَب
مػػؽَكسػػائلَاإلعػػبلـَالسذػػبؾاة َك حػػددكفَمػػؾاقفهؼَعمػػىَضػػؾءَمػػاَتزػػخقَمػػؽََككعػػيهؼَالدياسػػي

أكاذيبَكتزػميلَكتزك ػرَكتػدليسَكفبركػات َكمػؽَتسؾ ػقَألسػبابَالرػراعَالحؿيؿيػة َبػيؽَالسذػركعَ
كثركاتهػػاَالظبيعيػػةَالشهزػػؾيَالعربػػي َالقػػائؼَلالزػػركرةَعمػػىَتؾحيػػدَاألمػػة َلكػػلَطاقاتهػػاَالبذػػر ةَ

ي َالقػائؼَلالزػركرةَأيزػًاَعمػىَتفتيتشػاَكنهػبَاالسػتعساَرك  رافيتهاَالسستدة َكبيؽَمذركعَالهيسشةَ
َثركاتشاَكالتحكؼَفيَحاضرناَكمدتقبمشا.َ

ائلَاإلعػبلـَعمػىَنشاَنعيشَفيَعررَيدتظيعَؼيقَمؽَيحك  ؼَعقمػقَك تحػررَمػؽَسػيظرةَكسػإ
فَاإلعػػػبلـَالسزػػػملَكأكاذيػػػبَقػػػائق َالستؾار ػػػةَكراءَدخػػػايدػػػتظيعَأفَيبرػػػرَالحَكعيػػػقَكقشاعاتػػػق 

السثقفػيؽ َك دػتظيعَأفَيدػتر عَدائسػًاَترػر حاتَكبػارََلعػضَكانتهاز ػةَالداسةَكشعؾذاتَالدعاة
قتتػػاؿَألسػػبابَالحؿيؿيػػةَالكامشػػةَكراءَاالي َفيػػدرؾَااالسػػتعساَرالسدػػؤكليؽَالحكػػؾمييؽَفػػيَال ػػربَ

َالدائرَعمىَساحةَالؾطؽَالعربيَالؾاحد.َ

لشدػػتر عَمػػثبًلَالترػػر حاتَاألمر كيػػةَالرسػػسية َالستعمقػػةَلػػأمؽَإسػػرائيلَكبالذػػرؽَاألكسػػ َ
الجديػػدَكالفؾضػػىَ)الخبلقػػة( َالسسهػػدةَلػػق.َكقبػػلَذلػػػَلشدػػتر عَمذػػار عَالحركػػةَالرػػهيؾنية َمشػػتَ
الشرفَاألكؿَمؽَالقرفَالعذر ؽ َالهادفةَإلىَتفتي َالؾطؽَالعربي َلي دكَدك ػبلتَاز مػة َيدػهلَ

َعهاَكالتحكؼَفيها.َتظؾ 

.َكاػؾَمذػركعَاركعَإقامةَدك بلتَطائؽيةَفػيَسػؾر مؽَتمػَالسذار عَالرهيؾنية َمثبًل َمذ
نػتفضَابسختمفَأديانقَكطؾائفػقَكأعراقػق َأفذمقَالذعبَالدؾري َالتيَانتفضَلقزقَكقزيزق ََك

                                                 
فػيَمغهػربَصػراعًاَبػيؽَخميفػةَالسدػمسيؽ َكبػيؽَعامػلَمػؽَعسالػق َنازعػقَاألمػرََكافَالرراعَبيؽَعميَكمعاك ػة212َ

كخرجَعؽَطاعتػق.َأمػاَفػيَ ػؾارب َفقػدَكػافَصػراعًاَبػيؽَنهجػيؽَمختمفػيؽ:َنهػجَمبػدئي َمثمػقَعمػي َحػاكؿَأفَ
رزتَلعػدَيظؾعَاإلدارةَلمسعاييرَالسبدئية َل ضَالشغرَعؽَالست يراتَاالقتراديةَكاال تساعيةَكالدياسػية َالتػيَبػ

الفتػػؾحَاإلسػػبلمية َكنهػػجَعسمػػيَ)برا سػػاتي( َمثمػػقَمعاك ػػة َعبَّػػرَبػػدااءَعػػؽَطبيعػػةَالحيػػاةَالجديػػدةَكمت يراتهػػاَ
كتبلءـَمعهاَكسخرَعشاصرااَلسرمحتق.َكلعلَاتاَيفدرَانترارَمعاك ةَكتجاكزبَلسشهجَأبػيَلكػرَكعسػرَكعمػي َ

 ََََكتحؾؿَالحكؼَاإلسبلميَالرشيدَعمىَيديق َإلىَممػَكراثي.َ
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رػرَكحقػقَالفرندي َكقدـَالتزحياتَالجداـ َحتىَتكمػلَنزػالقَكتزػحياتقَلالشَحتبلؿفيَك قَاال
كإفَكػافَالذػاـََة.يػاال تساعكحاف َعمىَكحدتهاَالدياسيةَكعمىَتساسػَمكؾناتهاََسؾر اَاستقبلؿ

َمشفرمةَلعزهاَعؽَلعض َكايَسؾر اَكفمدظيؽَكلبشافَكاألردف.َلسجسمقَقدَُقدؼَإلىَأربعَدكؿ

بػًاَنحػؽ.َقػدَتشحيهػاَ انَنفعػل ةَالَتتخمىَببداطةَعؽَمذار عها َكساَاالستعساَركلكؽَالدكؿَ
لػػبعضَالؾقػػ .َكقػػدَتتغػػاارَلػػالتخميَعشهػػا.َإالَأنهػػاَتؾاصػػلَالعسػػلَفػػيَالخفػػاء َلتػػؾفيرَالغػػركؼَ

َكاضػػحًاَأمػػاـَأعيششػػا.َفسذػػركعَتقدػػيؼَ يغهػػرَمػػؽََسػػؾر االسؾاتيػػةَلتحؿيقهػػا.َكاػػتاَمػػاَيتجمػػىَاليػػـؾ
َتحػػػ َعشػػػؾافَ)الد كلػػػةَ ديػػػد َلعػػػدَقػػػرفَمػػػؽَالزمػػػافَتقر بػػػًاَعمػػػىَطرحػػػقَألكؿَمػػػرة.َيغهػػػرَاليػػػـؾ

از مة َلؼَيكػؽَلهػاَك ػؾد َبػلَيجػريَترػشيعها َعبػرَالحػربََةَأقاليؼيدرالية( َالسكؾنةَمؽَخسدالف
السدمرةَكالفؾضىَ)الخبلقة(.َك سكؽَمدتؿببًلَأليَمشهاَأفَتظالبَلحػقَتقر ػرَالسرػير َكسػاَتػركجَ

الحؿيؿيػػةَلمحػػربَالػػدائرةَفػػيََلػػتلػَلعػػضَاأللدػػشةَكاألقػػبلـَالزػػالة.َكاػػؾَتػػرك جَيفزػػاَالسرامػػي
 ةَاالسػػػتعساَر َك دػػػساَلشػػاَأفَنتبػػيؽَأسػػػبابَإصػػرارَالقػػؾى213َ َكفػػيَالػػػؾطؽَالعربػػيَكمػػقار سػػَؾ

كاألنغسػػةَالعربيػػةَالتالعػػةَلهػػا َإصػػرارااَعمػػىَعرقمػػةَكػػلَالفػػرصَالستاحػػةَإليقػػاؼَالحػػربَكحرصػػهاَ
عمىَت تيتهاَلالساؿَكالدػبلحَكالتػدر ب َكبالسقػاتميؽَالسدػتؾرديؽَمػؽَمختمػفَلقػاعَالػدنيا َكباآللػةَ

حتػىَتبمػ َأاػدافهاَالسرسػؾمةَسػمفًا َكاػي:ََةَعمىَالعقؾؿ َلتتؾاصلَاتبَالحػرببلميةَالسهيسشاإلع
تجزئةَالكيػافَالدػؾريَالحػالي َإلػىَكيانػاتَمتعػددةَاز مػة َتػؾفيرًاَألمػؽَكاطسئشػافَكسػبلمةَالدكلػةَ

كعَ ةَفػػيَالسشظقػػة.َإنػػقَالسذػػَراالسػػتعساَرارَك ؾداػػاَكإدامػػةَلمسرػػالاَسػػتسَراإلسػػرائيميةَكضػػسانًاَال
بيكؾ َسيءَالتكر َفيَتحقيقَأادافقَالكاممة َكساََ_القديؼَالجديد َالتيَلؼَيشجاَتقديؼَسايكسَ

َ.214كافَُيفترض

                                                 
الهزليػة َأفَاػػتبَالحػػركب َالتػيَشػػشهاَك ذػػشهاَال ػربَاالسػػتعساريَعميشػػا َلجشػؾدبَأحيانػػًاَكبأدكاتػػقََمػؽَالػػدعاكَى213َ

َبهػػاَلتحر رنػػاَمػػؽَاسػػتبدادَحكامشػػاَكإسػػقاطَأنغسػػتهؼَالدكتاتؾر ػػةَكاسػػتبدالهاَ السحميػػةَأحيانػػًاَأخػػرى َإنسػػاَيقػػـؾ
لقدَبم  َإندػانيةَال ػربَاالسػتعساريَأعمػىَدر ػاتَالغػرؼ َلأنغسةَديسقراطية.َياَلظيبةَكإندانيةَالسدتعسر ؽ.َ

كاػػؾَيدػػتعيؽ َلتحقيػػقَاػػتبَاألاػػداؼَاإلندػػانيةَالعغيسػػة َلأنغسػػةَعربيػػةَتفػػؾؽَاألنغسػػةَالسظمػػؾبَت ييراػػا َ
دكتاتؾر ًةَكاستبدادًاَكتخمفًا.َمؤكدًاَبتلػَأنقَاؾَالراعيَكالحػاميَاألكؿَلػدكتاتؾر اتَالػؾطؽَالعربػيَكدكتاتؾر ػاتَ

الؼَالثال  َكلكؽَليسَكلَالدكتاتؾر ات َبلَالدكتاتؾر اتَالتيَتخزعَلقَكتخػدـَمرػالحق.َأمػاَالػدكتاتؾر ات َالع
التيَتشحرؼَعؽَمدارب َكلؾَقميبًل َفبلبدَمؽَاشهارَسيفَالديسقراطيةَكحقػؾؽَاإلندػافَفػيَك ههػاَكإسػقاطها َ

 نيًاَفيَخدمتق.َكالسجيءَلأنغسةَدكتاتؾر ةَأخرىَتحلَمحمها َأكثرَطؾاعيةَلقَكتفا
تشاكلشاَاتاَالسؾضػؾعَفػيَمحاضػرة َلعشػؾافَ)الؾحػدةَالعربيػةَشػرط َلتحقيػقَالشهػؾضَالحزػاريَالعربػيَالذػامل( 214ََ

ـ َكُنذػرت2018َمػارس31ََأفُتت اَبهػاَالسؾسػؼَالثقػافيَالدػشؾي َلمتجسػعَالؾحػدكيَالذػعبيَالشاصػري َبتػار خَ
َنية.ـ َفيَلعضَالسؾاقعَاإللكترَك2014فيَشهرَمارسَعاـَ
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يَالسزمشػػةَمػػعَالػػؾطؽَالعربػػي؟َلػػؽَنعػػؾدَاشػػاَإلػػىَالعرػػؾرَاالسػػتعساَرمػػاَاػػيَمذػػكمةَال ػػربَ
ذػػاـَكمرػػرَالقديسػػة َكعشؾانهػػاَاألبػػرزَ)اإلمبراطؾر ػػةَالركمانيػػة( َالتػػيَلدػػظ َسػػيظرتهاَعمػػىَال

كالس ربَالعربي.َكحاكل َأفَتديظرَعمىَاليسؽ َلكشهػاَفذػم َفػيَذلػػ َكسػاَفذػلَكػلَال ػزاةَعبػرَ
التػػار خ.َكلػػؽَنعػػؾدَإلػػىَالحػػركبَالرػػميبية َفػػيَالعرػػؾرَالؾسػػظى َالتػػيَتمفعػػ َلالػػديؽ َلتخفػػيَ

لتػػيَ ة َااالسػػتعساَرمظامعهػػاَالدنيؾ ػػةَالؾاضػػحة َبػػلَيكفػػيَأفَنذػػير َمجػػردَإشػػارة َإلػػىَالسظػػامعَ
سػيساَمشػتَحسمػةَنػابميؾفَبؾنػابرتَإلػىََاستهدف َكطششاَالعربي َفيَتار خػقَالحػدي َكالسعاصػر َال

مرػر َكمػػاَلحقهػػاَمػػؽَتشػافسَاسػػتعساريَحػػادَعمػػىَكطششػػاَالعربػي.َنغػػرًاَلسؾقعػػقَالج رافػػيَالسهػػؼ َ
َ َؼيساَلعد.اكتذفأكاًل َثؼَطسعًاَفيَثركاتقَالظبيعية َالتيَ

بيَمؽَالتسددَلأطساعػقَإلػىَالعػالؼَكمػق.َفتسػددَإلػىَقػاراتَلػؼَتكػؽَاألكَرَاالستعسارلقدَتسكؽَ
ااَعالسػًاَ ديػدًا.َكسػاَتسػددَاعتبَرمعركفةَلالشدبةَلقَ)أمر كاَالجشؾبيةَكأمر كاَالذساليةَكأستراليا( ََك

إلػػىَقػػارتيؽَمعػػركفتيؽَ)فسػػياَكأفر ؿيػػا(َكاسػػتعسرَأ ػػزاًءَمشهسػػا.َحػػدثَذلػػػَفػػيَالمحغػػةَالتار خيػػة َ
بلثَقػاراتَ ةَفػيَمرػادرةَثػاالسػتعساَريهاَأطساعقَإلىَالؾطؽَالعربي.َكنجح َالقؾىَالتيَتسددتَف

محػػؾََادَطبيعػػيَألكربػػا َلعػػدامتػػدسػػتيظافَفيهػػاَكتحؾ مهػػاَإلػػىَسػػتراليا(َكاالالالكامػػلَ)األمػػر كتيؽََك
مثيبًل.َأماَالػؾطؽَالعربػيَفقػدَاكتفػ ََالبذرَيَبؾحذيةَلؼَيعرؼَلهاَالتار خَكإلادةَشعؾبها َتار خها

الس ربَالعربي َالسيساَالجزائر َالتػيَحػاكؿََأقظارَاستثشاءمػَالقؾىَلاستعسارب َاستعسارًاَمؤقتًا َلت
الفرنديَتحؾ مهاَإلىَأرضَفرندية َكفذم َمحاكلتق َلفزػلَالسقاكمػةَالعربيػةَفػيَتمػػََاالستعسار

ثيربَ.َكايَمقاكمةَاستسدتَقؾتهاَمػؽَعسػقَحزػاري َيرػعبَمحػؾبَأكَإضػعاؼَتػأاألقظارَالعربية
ؼيق.َكساَاستشدتَإلػىَدعػؼَعربػي َكانػ َتترػدربََاإليجابي َعشدماَيتؼَاستحزارَأفزلَكأعغؼَما

 َالتيَغاب َعشاَكعؽَقزاياناَالعربية َلعػدَكفػاةَقائػدااَ سػاؿَعبػدَالشاصػر َفػيَكقػ َنحػؽَمرر
َأحؾجَماَنكؾفَإليهاَكإلىَدكرااَالستسيز.

عمػػػىَكضػػػعَالترتيبػػػاتََاالسػػػتعسارحػػػرصَكنغػػػرًاَلثػػػركاتَالػػػؾطؽَالعربػػػيَالشفظيػػػةَالؾاعػػػدة َ
الزامشةَلتبعيةَاتبَالسشظقػةَلػق َإلػىَمػدىَزمشػيَطؾ ػل.َككػافَإنذػاءَدكلػةَإسػرائيل َحػا زًاَبػيؽَ

 َكػافَكاحػدًاَمػؽَتمػػَالترتيبػات.َأمػاَاسػتقرار شاحيَاألمةَ)الذرقيَكال ربػي(َكعامػلَتفتيػ َكعػدـَ
ربية َتعسلَتحػ َرعايتػقَكحسايتػق َمعزكلػةَالترتيباتَاألخرى َفكافَأبرزااَإنذاءَأنغسةَسياسيةَع

عؽَشعؾبهاَكمرتب َلقاؤااَببقاءَالشفؾذَال ربيَكمرالحقَفيَالسشظقة.َكقػدَنجحػ َاػتبَاألنغسػة َ
 َنجحػ َفػيَالكيافَالرػهيؾنيلالتشديقَكالتعاكفَالعمشيَمعَالرعاةَال ربييؽ َكبالتعاكفَالخفيَمعَ

هزػؾ ة َالتػيَناضػلَالذػعبَالعربػيَفػيَمختمػفَتفتي َاألمةَكإضعافهاَكإ هاضَكلَالسذػار عَالش
َ.لَتحؿيقهاأقظاربَمؽَأ 
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َمؽَصراعَكاقتتاؿَبيؽَمكؾناتَالذعبََلَلشاَفهؼَمااتبَالمؾحةَالعامة َربساَتده َ  يدكرَاليـؾ
تي َكاإلضعاؼَككأدَكلَبؾادرَالشهؾضَالتفارَكتظؾ رَلعسميةَاستسَرالعربي َفيَمختمفَأقظارب.َإنقَ

بيلَلتحقيقَأاداؼَاتبَالعسميةَأ دىَمؽَإثارةَالشعراتَالديشيػةَكالظائؽيػةَفيَمهداا.َكليسَمؽَس
عبلقػػةَلهػػاَلالػػديؽَأكَالسػػتابَأكََفػػيَتار خشػػاَمػػؽَصػػراعات َالَكالعرؾيػػة َكاستحزػػارَأسػػؾأَمػػا

الفتشػػةَ)َبَمػػاَُعػػرؼَالعػػرؽ َبػػلَلالدػػمظة َمحػػؾرَالرػػراعَكمظسػػاَالسكؾنػػاتَالسترػػارعة َمشػػت
.(الكبرَى َ َكحتىَاليـؾ

َََةَاليسشية:السحش
متػىَبػدأتَمحشتشػػاَفػيَالػيسؽ؟َمػػؽَالرػعب َبػلَمػػؽَالسدػتحيلَبتػرَاألحػػداثَالتار خيػةَعػػؽَ

َمػؽَامتدسياقهاَكعؽَ ادَعؾاممهاَكتذالػَأسبابها َعبرَالزماف.َكلتاَالَيسكششاَفهؼَماَنعيذقَاليـؾ
تبعهػػا َفػػيَ َإذاَلػػؼَنر ػػعَقمػػيبًلَإلػػىَالػػؾراء َلشسدػػػَلػػالخيؾطَاألكلػػىَكنتاإلخػػؾةصػػراعَدمػػؾيَبػػيؽَ

لحغاتَعهؾراا َكفيَفتراتَتؾار هاَخمفَإيقاعَالحياةَاليؾمية َالتيَقدَتبػدكَاادئػةَسػاكشة َكاػيَ
تتفاعػػلَفػػيَداخمهػػاَكترػػظخبَكترسػػؼَمدػػاراتَكمشحشيػػاتَكتتجػػقَنحػػؾَمػػاالت َالَيتشبػػأَبهػػاَسػػؾىَ

لػػداخلَالقػػادر ؽَعمػػىَالرؤ ػػةَالبعيػػدة.َكسػػاَالَيسكششػػاَأفَنفهػػؼَمػػاَيػػدكرَمػػؽَأحػػداثَمركعػػةَفػػيَا
العالؼ.َفالرراعَفيَاليسؽَلػيسَمشفرػبًلَفيََكَالسحي َاإلقميسياليسشي َإذاَلؼَنربظهاَلساَيدكرَفيَ

َعؽَالرراعَالدائرَفيَالعالؼَلذكلَعاـ َكفيَالؾطؽَالعربيَكماَ اكرب َلذكلَخاص.َ

َمدػاراتقَالسترػمةعسميػةَقدػرَلمتػار خَكَتقظيػعَكبتػرَكإذاَماَأردناَأفَنبد   َاألمػر َكنجػريَ
مػؽَثػؾرةَسػبتسبرََابتداءًَالستساسكةَلظبيعتها َفقدَنقؾؿَإفَالرراعَفيَالداخلَاليسشيَيسكؽَتتبعقَ

ـَكمػػاَصػػاحبهاَكمػػاَتبلاػػاَمػػؽَأحػػداث.َكاػػؾَصػػراعَمذػػبعَلكػػلَمػػاَيسكػػؽَكمػػاَالَيسكػػؽَأف1962َ
كاضػحةَفػيََيخظرَعمىَالباؿ َمؽَتراكساتَيرعبَتحديدَبداياتها َكلكؽَيسكؽَرؤ ةَتجمياتهاَاآلف

.َكالَنحتػػػاجَالسعمشػػػةالستبايشػػػةَكالذػػػعاراتَالسرفؾعػػػةَكاألاػػػداؼََلخشػػػادؽَالستجابهػػػةَكاالصػػػظفافاتا
لفهسهاَإالَإلىَشيءَمؽَالشزجَالعقمػيَكدقػةَالرؤ ػةَكصػؾابَالتحميػلَكالبعػدَعػؽَالهػؾىَكالتحيػزَ
كالتعرػػبَكالحقػػدَالسشفمػػ  َكالتحػػررَمػػؽَتػػأثيراتَاآللػػةَاإلعبلميػػةَالسزػػممة.َفالسدػػرحَالج رافػػيَ

ةَكالتأثيرَالخار يَكتتالعَاألحداثَالتار خيػة َكغيراػاَمػؽَياالقترادكالغركؼََياال تساعكالتكؾ ؽَ
َالعؾاملَالفاعمة َندتظيعَأفَنرىَمبلمحهاَفيَنديجَالحالةَالرااشة َلكلَتعقيداتها.

عشدماَقام َثؾرةَسبتسبرَكطؾتَصفحةَالشغاـَاإلماميَالس رؽَفيَتخمفػق َتحؾلػ َالدػاحةَ
جأةَإلىَساحةَصراعَإقميسيَدكلػي.َكتجسعػ َأطػراؼَالرػراعَفػيَخشػدقيؽَمتقػابميؽ َكسػاَاليسشيةَف

.َخشػػدؽَمستػػدَمػػؽَالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػةَكحمفائهػػاَاألكربيػػيؽَكأتبػػاعهؼَفػػيَ اػػؾَالحػػاؿَاليػػـؾ
تحػػادَؽَااَل َكخشػػدؽَمستػػدَمػػالسحتمػػةَالذػػرؽَاألكسػػ  َلسػػاَفػػيهؼَالكيػػافَالرػػهيؾنيَفػػيَفمدػػظيؽ
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َمػػعَخشػػدقيَالدػػؾفييتيَكحمف ائػػقَفػػيَأكربػػاَكفسػػياَكفػػيَالذػػرؽَاألكسػػ .َاػػلَيتذػػالقَخشػػدقاَاليػػـؾ
َاألمس َفيَتؾصيفهساَالعاـ؟َربسا.

ـ 1962َكلكؽَمهساَبداَمؽَتذالق َفيَاإلطارَالعاـ َبيؽَخشدقيَالرراعَفػيَسػبتسبرَعػاـَ
َفػػيَمكؾنػاتَكػػلَخشػدؽَمػػؽَاالخػتبلؼيجػػبَأفَن فػلَعػػؽَلعػضََكبػيؽَخشػدقيَالرػػراعَالحػالي َال

الخشدقيؽَالستجابهيؽ.َؼبعضَالقػؾىَاإلقميسيػة َكػإيرافَمػثبًل َغيػرتَخشػدقها َكانتقمػ َإلػىَالخشػدؽَ
.َكلػػؼَيعػػدَمذػػركعهاَاإلقميسػػيَ ػػزءًاَمػػؽَالسذػػركعَاألمر كػػي َبػػلَأصػػبح َلهػػاَطسؾحاتهػػاَالسقابػػل

اإلقميسيػػػةَالستعارضػػػةَمػػػعَالسذػػػركعَاألمر كػػػيَكمػػػعَمذػػػار عَإقميسيػػػةَنذػػػظة َأبرزاػػػاَالسذػػػركعَ
.َكبعػض215َسرائيميَكالسذركعَالتركػي.َك سيعهػاَتتشػافسَعمػىَحدػابَالسذػركعَالعربػيَال ائػباإل

القؾىَالعربية َكسرر َأضحىَمؾقفقَممتبدًا.َكلؼَيعدَمؽَالدهلَتبيؽَإلىَأيَخشػدؽَيشتسػي.َفقػدَ
لخشػػدؽَالسعػػاديَأخػػتتَمرػػرَتتػػأر اَبػػيؽَالخشػػدقيؽ َلعػػدَأفَكانػػ َمكؾنػػًاَأساسػػيًاَمػػؽَمكؾنػػاتَا

ال ربيَكمذار عقَفيَالسشظقة َبلَكان َتتردرَؾيادةَاتاَالخشػدؽَالتحػرري.َأمػاَالقػؾىَستعسارَلبل
السحمية َفيَالداخلَاليسشي َفقدَانتقلَلعزهاَمؽَخشدققَالقديؼ َإلىَالخشدؽَالسقابػل.َمسػاَأعظػىَ

الحاليةَداخلَاليسؽَمغهرًاَمربكًا.َإذَتػداخم َالخشػادؽَكاختمظػ َاألكراؽ َكأصػباَمػؽََاالصظفافات
َفتراؽ.ؽَنقاطَالتساسَكحدكدَالتداخلَكاالالرعبَعمىَالبعضَتبي

كػػافَاليسشيػػؾفَيتقػػاتمؾفَؼيسػػاَبيػػشهؼ َلعزػػهؼَيشترػػرَلمشغػػاـَالجسهػػؾريَالجديػػد َكبعزػػهؼَ
اآلخػػرَيتسدػػػَلالشغػػاـَاإلمػػاميَالستهػػاكي.َككػػافَالخػػارج َاإلقميسػػيَكالػػدكلي َيدػػتثسرَالحػػربَفػػيَ

الشغػاـَالجسهػؾري َبػدعؼَمػؽَثػؾرةَيؾليػؾََانترػرسشيػة.ََكاليسؽ َلترؽيةَحدالاتقَعمػىَالدػاحةَالي
.َكلعػلَاػتبَالسفارقػةَتفدػرَلشػاَتمػػَاسؼشكبًل َكلكؽَمحتؾابَلؼَيحققَالشررَالحَانتررالسرر ة َ

الرػػفقة َالتػػيَرضػػيَبهػػاَكػػلَمػػؽَالجسهػػؾر يؽَكالسمكيػػيؽ َلعػػدَسػػشؾاتَداميػػةَمػػؽَالحػػربَكالػػدمارَ
 قَمؽَالشغػاـَالجسهػؾري َلسعانيػقَالتحرر ػةَكالتقدميػة َكالتذر د.َفالخائفؾفَفيَداخلَاليسؽَكخاَر

                                                 
السذػػار عَالثبلثػػة َاإلسػػرائيميَكاإليرانػػيَكالتركػػيَتتعػػارضَلظسؾحاتهػػاَالتؾسػػعيةَمػػعَالسذػػركعَالؾحػػدكيَالعربػػي.215ََ

كلكػػؽَالسذػػركعَالؾحػػدكيَالعربػػيَنفدػػقَأضػػحىَغائبػػًا َإلػػىَدر ػػةَأنشػػاَلػػؼَنعػػدَندػػتظيعَالحػػدي َعشػػق.َفالحركػػةَ
اَالسذػػركع َلػػؼَيعػدَلهػػاَك ػػؾدَفاعػػل.َفقػػدَضػػعف َالدياسػيةَالؾحدك ػػةَالعربيػػة َالتػػيَتسثػػلَالحامػلَالظبيعػػيَلهػػت

كتشاثرتَكالتحقَلعضَتياراتهاَالهز مةَبهتاَالسذػركعَاإلقميسػيَأكَذاؾ َأكَالذَلأنغسػةَعربيػة َاػيَفػيَطبيعتهػاَ
 ػػزءَمػػؽَالسذػػركعَاألمر كػػي.َكلػػتاَيرػػعبَالحػػدي َعػػؽَمذػػركعَعربػػيَقبػػلَأفَتتخمػػقَحركػػةَسياسػػيةَعربيػػةَ

ػػسَعمػػىَقاعػػدةَثابتػػة َكاػػيَناضػػجة َتزػػظمعَلسهسػػةَحسػػلَالس ذػػركعَالشهزػػؾيَالعربػػي َالػػتيَالَبػػدَأفَيؤسَّ
مذػركعَالؾحػدةَالعربيػػةَالذػاممة.َحتػػىَيدػتظيعَأفَيجالػػقَالسذػار عَالكبيػرةَفػػيَالسشظقػة َك تجػػاكز َفػيَالؾقػػ َ
عَنفدػػق َالسذػػار عَالعربيػػةَالرػػ يرة َالتػػيَتتبشااػػاَلعػػضَاألنغسػػةَالعربيػػة َالسرتبظػػة َلذػػكلَأكَلػػاخرَلالسذػػرَك

َاألمر كي.ََََ
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قبمػػؾاَلػػق َلعػػدَأفَاطسػػأنؾاَإلػػىَأنػػقَقػػدَُطػػؾ  عَكُرك  ضَكلػػؼَيعػػدَنغامػػًاَُيخذػػىَمشػػق.َكأنرػػارَالشغػػاـَ
َكلػػؼَيتشبهػػؾاَإلػػىَأنػػقَقػػدَأفػػرغَمػػؽًَاَلشغػػامهؼَالجسهػػؾري.انترػػاَركبَاعتبػػَرالجسهػػؾريَفرحػػؾاَلسػػاَ
كلػؼَيبػقَمشػقَسػؾىَعشؾانػقَالعػر ض.َكبهػتبَالشتيجػةَالعجيبػة ََة يػاال تساعمزػاميشقَالدياسػيةََك

َرضيَالجسيعَكتعايشَالسترارعؾفَاليسشيؾفَمؽَ ديد.

فػػيَإطػػارَاػػتاَالشغػػاـَالهجػػيؽَأخػػتَاليسشيػػؾفَيبشػػؾفَحيػػاتهؼَالجديػػدة َمتحػػديؽَفػػيَالغػػاارَ
ؾفَحيػاتهؼَكقمؾبهؼَشتى.َكاألذكياءَمشهؼَ)حسرافَالعيؾف(َفهسؾاَالؾضعَعمىَحؿيقتػق َفسزػؾاَيبشػ

الخاصةَك شسؾفَثركاتهؼَكنفؾذاؼ َلالؾسائلَالسذركعةَأحيانًاَكغيرَالسذركعةَفيَمعغؼَاألحياف.َ
كتزاءل َمرالاَالؾطؽَالعمياَكتزخس َالسرالاَالذخرػيةَكاألسػر ةَكالفئؾ ػة َكنذػأتَشػبكاتَ
ريَمػػؽَماؼيػػاَالفدػػاد َغيػػرَلعيػػدةَعػػؽَدكائػػرَالدػػمظةَالجسهؾر ػػةَنفدػػها َيذػػارؾَفيهػػاَالجسهػػَؾ

كالسمكػػيَكمػػاَبيشهسػػا.َفسرػػالاَالساؼيػػاَتتعػػالىَعمػػىَاألنغسػػةَالدياسػػيةَكعمػػىَالذػػعؾبَكاألكطػػافَ
.َفهيَتدارَمػؽَقبػلَأنػاسَتحػرركاَمػؽَقيػؾدَاػتبَالسفػرداتَكالسبادئَكالقؾمياتَكاألديافَكالستااب

َ سيعها.َ

 َإليهاَؼيسػاَكفيَخزؼَاتبَالحالة َالتيَانته َإليهاَالثؾرةَكالجسهؾر ةَكاإلمامة َكساَانته
لعدَالؾحدةَاليسشية َتعززتَعبلقػةَالدػمظةَلػالثركةَكأضػحتاَك هػيؽَلعسمػةَكاحػدة.َفالدػمظةَطر ػقَ

عمىَالثركة.َكالثركةَأداةَفعالةَفيَتعز زَالدمظةَكاحتكارااَكالسحافغةَعميهػا.ََاالستحؾاذسهلَإلىَ
بلقػاتَالػداخلَالفاسػدَكاستفحلَالفدادَالساليَكاإلداريَكالدياسيَكغاب َمرػالاَالذػعبَكقؾ ػ َع

لسراكزَالقؾىَاإلقميسيةَكالدكليةَ)الفاسدة(.َكأصػباَالذػعب َالحاضػرَال ائػب َمجػردَلفػ َفػارغَمػؽَ
السعشى َيرددبَالجسيعَفيَخظالاتهؼَككتالاتهؼَكأحػاديثهؼ َدكَأفَيكػؾفَلػقَك ػؾدَحؿيقػيَأكَتػأثيرَ

َؾضؾعي.َ َأكَفيَالؾاقعَالسكمسارساتهؼَالعسميةَممسؾس َسؾاًءَفيَك دانهؼ

كفجأةَانتفضَالذعب َفيَأكثرَمؽَقظرَعربي َليعبرَعؽَك ؾدبَالسهسػل َك ظالػبَلحقؾقػقَ
الذبابَالدػمسية َأكَثػؾراتَالدػاحاتَأكَالربيػعََانتفاضاتةَالسهدكرة.َفكان َياالقترادالدياسيةََك

عغيسػةَفػيَمغهراػا َاذػةَفػيَ ؾاراػا ََانتفاضػات.َكانػ 216َالعربي َأكَماَشئ َمػؽَالتدػسيات
                                                 

ـ( 2007َقبلَانتفاضاتَالذبابَالدػمسيةَلػأربعَسػشؾاتَتقر بػًاَعهػرَالحػراؾَالدػمسيَالجشػؾبيَفػيَالػيسؽَ)عػاـ216ََ
كأكؿَانتفاضةَسمسيةَفيَالؾطؽَالعربي.َكقدَكك قَالحػراؾَالدػمسيَالجشػؾبيَكمظالبػقَالعادلػةَلػالعشف َمػؽَقبػلَ

عغػػؼَالشخػػبَالثقاؼيػػةَاليسشيػػة.َمسػػاَكلػػدَردكدَأفعػػاؿ َدفعػػ َالدػػمظة َكبالتجااػػلَمػػؽَقبػػلَاألحػػزابَالدياسػػيةَكم
اليسشيػة َإلػىَمظمػبَفػػػَ لػالجشؾبييؽَإلػىَرفػعَسػؿفَمظػالبهؼ َمػػؽَالسظالػبَالحقؾؾيػةَكترػحياَمدػارَالؾحػدة

االرتباطَبدكلةَالؾحػدةَكاسػتعادةَدكلػةَالجشػؾب.َكتحػ َمذػاعرَالغمػؼَكال ػبؽ َكالتؾعيػفَالدياسػيَأيزػًا َذاػبَ
دًاَفػػيَردكدَالفعػػل َإلػػىَحػػدَتجػػاكزَمجػردَالسظالبػػةَلاسػػتعادةَدكلػػةَالجشػػؾب َإلػػىَإنكػػارَاؾ تػػقَالػبعضَمػػشهؼَلعيػػ

ََََََََ=ََََََََؽَألحػػػدَأفَيقبمهػػػاَأكَيرفزػػػها الَيسكػػػَتػػػار خي َاليسشيػػػة َالتػػػيَاػػػيَكاقػػػعَمؾضػػػؾعي َا تسػػػاعيَ  رافػػػي
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فَماَتبلش َمؽَمدرحَالحياةَالدياسيةَالعربية َلرؾرةَستغلَتحرؾَالكثيرَمػؽَالتدػاؤالت َسرعا
حؾؿَمقدماتهاَكأحداثهاَكنهاياتها َكالقؾىَالتػيَأعػدتَلهػاَكأدارتهػاَكنجحػ َفػيَاحتؾائهػاَكحرفهػاَ
عؽَمداراا َثؼَإ هاضها َلعػدَأفَتػؼَتؾعيفهػاَلتػدك رَكإعػادةَتؾز ػعَنفػؾذَكمرػالاَالقػؾى َالتػيَ

تَـيسشتهاَلعدَذلػ.َكاػيَاستسَر ََكنتفاضاتن َلاألصلَمهيسشةَعمىَالدمظةَكالثركةَقبلَتمػَااَلكا
نعتػاؽَمػؽَسػظؾتهاَسؽ َأنهػؼَخر ػؾاَلبَلالقؾىَذاتها َالتػيَعػؽَالذػبابَالعربػي َكمػشهؼَشػبابَالػي

َكالتحررَمؽَؾبزتها َفكان َايَاألكثرَذكاًءَكاألعغؼَداػاًء َكاألقػدرَعمػىَاسػتثسارَدمػاءَالذػباب
َ َلبمؾغَأادافها.ال اليةَكأركاحهؼ

لرػػالاَالقػػؾىََاًَا تساعيػػًاََكياقترػػادالذػػبابَالعربػػيَكتؾعيفهػػاَسياسػػيًاََكَانتفاضػػاتبػػاحتؾاءََك
التػيَكانػ ََكاستثسارااَفيَعسميةَتدك رَكإعادةَتؾز ػعَالدػمظةَكالثػركةَبػيؽَتمػػَالقػؾى َ السهيسشة

الػؾطؽَالعربػيَلكاممػق َتقر بػًا َفػيَمرحمػةَدخػلََتحكسشاَقبلَاالنتفاضات َكمػاَتػزاؿَتحكسشػاَلعػداا 
بهػا َمشػتَافتتحػؾاََيتؾعػدكنشايَكسياسػيؾبَاالسػتعساَرالفؾضىَ)الخبلقة( َالتيَمػاَفتػعَحكػاـَال ػربَ

َفيَالعراؽَ)أككاز ؾف(َالقتلَكالتدميرَكالتذر دَكالتقديؼَكنهبَالثركةَالؾطشية.َ

سهػدةَإلعػادةَتقدػيؼَالػؾطؽَالعربػيَلقدَكػافَالعػراؽَمختبػرًاَكنسؾذ ػًاَلمفؾضػىَ)الخبلقػة( َالس
ي َلالتعػاكفَمػعَأتباعػق َمػؽَاالسػتعساَرإلىَدك بلتَاز مػةَككانتؾنػاتَمتشػاحرة.َكقػدَحػرصَال ػربَ

َالفؾضػىَالخبلقػةَشسػؾذجلؽَالعػرب َحػرصَعمػىَالتػرك جَالحكاـَكالدياسييؽَكالسثقفػيؽَكاإلعبلميػي
التػػيََيفرػػحافَعػػؽَحجػػؼَالسػػؤامرةَتعسيسػػاًَ)العراقػػي(َكتعسيسػػقَعمػػىَالػػؾطؽَالعربػػيَكمػػق.َترك جػػًاََك

الػتيَكصػلَإليػقَلعػضَالسثقفػيؽَالعػرب َكاػؼَيزػممؾفََاالنحػدارتتعرضَلهاَأمتشػا َكعػؽَمدػتؾىَ
َ.ََشعبهؼَك كابركفَفيَإنكارَاتبَالسؤامرةَالؾاضحة

؟َاػلَتمػػَاألحػداثَ الَكلَماَذكرنػابَيذػكلَالسقػدماتَالسشظؿيػةَلمشتػائجَالتػيَنذػهدااَاليػـؾ
َياال تسػػاعالخمؽيػػةَالتار خيػػةَلمحػػربَالسجشؾنػػة َالتػػيَتدػػحقشاَكتسػػزؽَندػػيجشاَكالتراكسػػاتَتسثػػلَ

قتػلَلعزػهؼَكتز دَمؽَارتهانشاَلقؾىَالهيسشةَاإلقميسيةَكالدكلية؟َاػلَلميسشيػيؽَمرػمحةَحؿيقػةَفػيَ
يتقػاتمؾفَمػؽََيؽ تمػىَك رحػىَكمذػؾا َقالداخميػةَالػتيؽَتمػتهسهؼَالحػربَ ؟َالَشبابَاليسؽلعزاًَ

                                                  

 
اءَالذػعبَالعربػي َمػؽَتزَبهاَمعغػؼَابشػكفقًاَلترمؾمترَعؾاطفقَالست يرة.َاتبَالهؾ ةَاليسشية َيشتسيَإليهاَك ع=َ

إلىَالس ربَالعربػيَكمؾر تانيػا َفػيَأقرػىَال ػرب.َكقػدَففَلشػا ََكالعراؽَفيَأقرىَالذرؽ َالعربيةَشبقَالجز رة
نحؽَاليسشييؽَفيَاليسؽ َأفَنسيزَبيؽَالكياناتَالدياسيةَالسختمفةَكبػيؽَالهؾ ػةَالؾاحػدة َبػيؽَالكيػافَالدياسػيَ

ساؿ َكبػيؽَاؾ تشػاَاليسشيػةَالجامعػة.َكاػتاَمػاَأكضػحتقَفػيَمقػاؿَطؾ ػل َلعشػؾافَ)الػيسؽ َفيَالجشؾبَأكَفػيَالذػ
َـَ.2013الهؾ ةَالؾاحدةَكالتذظيرَالدياسي( َُنذرَفيَمايؾَ

َ
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تخػدـَالػيسؽ َأـَتػرااؼَأدكاتَفػيَحػربَقاسػية َيػديرااَالخػارجَك رسػؼَنهاياتهػاََأ لَأاداؼَسامية
بدَمؽَطرحها.َكإذاَلؼَنظرحهاَاليػـؾ َفستػىَسػشظرحها؟َيقػاؿَإفََك دتثسرَنتائجها؟َأسئمةَكهتبَال

طػػرحَالدػػؤاؿ َلرػػؾرةَصػػحيحة َيذػػكلَنرػػفَاإل الػػة.َكاػػتاَقػػؾؿَيرػػاَفػػيَالحالػػةَاليسشيػػة َكسػػاَ
َبية َلذكلَعاـ.يراَفيَالحالةَالعَر

لػاألركاحَكالػدماءََعبػرَالتزػحياتَالجدػاـ َشػا.َكنقتػربنحؽَنخؾضَحربًاَداخميةَليدػ َحرب
َ_كالػػدمارَالذػػاملَلبمػػدنا َنقتػػربَمػػؽَتحقيػػقَأاػػداؼَليدػػ َأاػػدافشا.َاػػلَتسز ػػقَدك ػػبلتَسػػايكسَ

ًاَكطشيًاَأكَبيكؾَالعربيةَإلىَدك بلت َأكثرَعددًاَكأص رَحجسًاَكأضعفَقدرةَكأقؾىَتبعية َيسثلَادف
 َعمػػىَرأسَكػػلَمشهػػاَقؾميػًاَأكَديشيػػًاَلشػػا؟َاػػلَتسز ػػقَالػيسؽَإلػػىَسػػ َدك ػػبلتَاز مػػة َتبػدأَلأقػػاليؼ

كتشتهػػيََسػػمظةَتشفيتيػػةَ)حكؾمػػة(َكسػػمظةَتذػػر عيةَ)برلسػػاف(َكسػػمظةَقزػػائيةَ) هػػازَقزػػائي( 
اختفػػ ََذاتَطبيعػػةَمشاطؿيػػةَطائؽيػػةَعذػػائر ة َاػػلَاػػتاَاػػؾَالخيػػارَالؾحيػػدَأمامشػػا؟َأيػػؽَتبل بػػدَك

الخياراتَكالسذار عَالؾطشيةَكالقؾميةَالكبرى َالتيَتجسػعَكالَتفػرؽ َتؾحػدَكالَتسػزؽ َتكفػلَاألمػؽَ
كالتعػػػايشَكتػػػؾفرَشػػػركطَالبشػػػاءَكالشهػػػؾض َعمػػػىَقاعػػػدةَالذػػػراكةَالؾطشيػػػةَكالسؾاطشػػػةَالستدػػػاك ةَ

ََََكالتبادؿَالدمسيَلمدمظة َفيَعلَدكلةَقؾ ة َيدؾدااَالشغاـَكالقانؾفَكالعدؿ؟َ

كاألل ػاز.ََسؼقدَارتبػَالتاؽَكاحتارَالعقل َكأضحىَالؾاقعَالسر ر َالتيَنعيذقَأشبقَلالظبلل
حساسَمذبؾبَكحقدَأعسى َمتبادؿ َيعبرَعؽَنفدقَبؾسائلَالعشفَالسدمرة َعشفَالدبلحَكعشفَ
الكمسةَالسقركءةَكالسدسؾعة َيفزيَكمقَإلىَتسز ػقَمجتسعشػاَككطششػاَلأيػديشاَنحػؽ َمػدفؾعيؽَإلػىَ

لجهمشػػاَكبؾعيشػػاَالسذػػؾبَكرؤ تشػػاَالسحػػدكدة َالتػػيَعسيػػ َعػػؽَتبػػيؽَأاػػداؼَالسخظػػ َالكبيػػر َذلػػػَ
اصػػيلَالرػػ يرة َالتػػيَتبػػدكَلمػػبعضَتفاصػػيلَالتفككسػػائمقَكأدكاتػػقَاإلقميسيػػةَكالسحميػػة.َف رقشػػاَفػػيَ

فػػيَالخارطػػةَالجديػػدةََمترالظػػةمعزكلػػةَلعزػػهاَعػػؽَلعػػض.َكاػػيَفػػيَحؿيقتهػػاَخظػػؾطَمتداخمػػةَ
َ.ََ(الجديدالذرؽَاألكس َ)لسذركعََدَص يرةَتربَكمهاَفيَالسجرىَالعاـلمسشظقة َكركاف

لػػؽَأ ػػادؿَالسثؿػػفَاليسشػػيَكالسثؿػػفَالعربػػي َحػػؾؿَالؾاقػػعَالكػػارثي َالػػتيَنعيذػػق.َفػػاألمؾرَ
كاضحة َكساَيحمؾَألحدَأصدقائيَأفَيػرددَدائسػًاَ"األمػؾرَكاضػحةَكضػؾحَالذػسس" َرغػؼَأنػقَيػرددَ

غمؼ َالَيرىَؼيقَشيئًاَمساَحؾلق.َنعؼَاألمؾرَكاضحة َكالَنحتاجَاتاَالقؾؿَكاؾَيؿبعَفيَسردابَم
لكػػيَنرااػػاَعمػػىَحؿيقتهػػا َإالَإلػػىَالخػػركجَمػػؽَسػػراديبشاَالسعتسػػةَإلػػىَضػػؾءَالذػػسس َكإلػػىَـبػػاتَ
الشدػيؼ َالسعظػػرَبػػركائاَحقؾلشػػاَكشػػسؾخَ بالشػػا َالسزػػسخَلظيبػػةَشػػعبشاَكعػػزةَتار خشػػاَكمذػػركعيةَ

َطسؾحاتشاَالؾطشية.َ

محشاَفيَالخركجَمؽَسراديبشا َالتيَحبدشاَأنفدشاَفيها َكر عشاَإلىَعقؾلشا َكغمَّبشاَفإذاَماَأف
مرالحشاَالؾطشيةَالعمياَعمػىَمرػالحشاَالزػيقة َكنبػتناَمػاَيعتسػلَفػيَصػدكرناَمػؽَكراـيػةَكحقػد َ
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فالحقدَمرشدَأعسى َكساَيقاؿ َعشدااَسشرحؾَعمىَاؾؿَالكارثة َالتػيَحمػ َبشػا َكنػدرؾَأيَاػؾةَ
نحدرناَفيها َكأيَمدتشقعَكر قَُدفعشاَإليق.َعشدااَسيتجمىَلشاَالحػق َك تكذػفَلشػاَالؾاقػعَسحيقةَا

القبيا َلعبثيتقَكمأسػاك تقَكالَعقبلنيتػق.َكعشػدااَسػشدرؾَأفَالَمخػرجَلشػاَمػؽَكاقعشػاَالقبػياَكمػؽَ
 َ َكقفػػًاَشػػامبلًَإ بػػارَالخػػارجَعمػػىَكؾػػفَحربػػقَعميشػػامحشتشػػاَالرااشػػةَإالَبؾؾػػفَالحػػرب َالداخميػػةََك

كرفػػعَالحرػػارَالسزػػركبَعمػػىَالػػيسؽ َبػػرًاَكبحػػرًاَك ػػؾًا َكعػػؾدةَاليسشيػػيؽ َلرػػدؽَكإخػػبلص َإلػػىَ
طاكلةَالحؾار َكالتؾافقَعمىَبشاءَدكلتشاَالؾطشية َالسدتقمةَلقرارااَالدياسي َالستحػررةَمػؽَـيسشػةَ

الكافمػةَالخارجَككصايتق َكالستحػررةَمػؽَـيسشػةَكاسػتقؾاءَلعزػشاَعمػىَلعزػشاَاآلخػرَفػيَالػداخل َ
ناَكتعايذشاَكرفااشا َالسالكػةَالؾحيػدةَلمدػبلح َدكلػةَالشغػاـَاستقراَرلحياتشاَ سيعًا َالزامشةَألمششاََك

كالتبادؿَالدػمسيَلمدػمظة َعبػرََكالسؾاطشةَالستداك ةالحقةََكالقانؾفَكالعدؿ َدكلةَالذراكةَالؾطشية
مػاَأفمحشػاَفػيَذلػػ َفمػؽَنػرىَات َالَعبرَرصاصَالبشػادؽَكفؾاػاتَالسػدافع.َفػإذاَنتخالصشاديقَااَل

َ.َانترربيششاَمهزكمًاَأكَمشتررًاَعمىَخرسق َألفَالؾطؽَكمقَحيشتاؾَسيكؾفَاؾَالتيَ

َََ
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217َالقاتَكالبعدَالتار خي

َ

َمقدمة:
َمتىَُك دتَشجرةَالقاتَفيَاليسؽ؟

َكمتىَُعرف ؟
؟ َكمتىَاسُتخدم  َاستخدامهاَالسعركؼَاليـؾ

مػقَأليػةَكتالػة َتتشػاكؿَتػار خَالقػاتَفػيَالػيسؽ.َكمػعَأسئمةَمختمفة َتذكلَالسشظَثبلثةاتبَ
أفَاتبَاألسئمةَالثبلثةَأسئمةَمختمفة َفقدَحدثَلدىَالبعضَخم َبيشهػا َقػادَإلػىَتزػاربَكتبػايؽَ
فيَاآلراء َحؾؿَبدايةَعهؾرَاتبَالذجرةَفيَالػيسؽ.َكأكؿَمػاَيبلحػ َفػيَالكتالػاتَالدػالقة َحػؾؿَ

َلعزػهاَعمػىَقػدرَمػؽَاتاَالسؾضؾع َأنهاَكتالػاتَالَتدػتشدَإ لػىَلحػؾثَتار خيػةَرصػيشة َبػلَيقػـؾ
ككأنسػاَقػدَكقػعَكػلََاالدعػاءَأحيانػًا.اال تهادَكالتخسيؽَكالتدرعَفيَالحكؼ َالسرػحؾبَلذػيءَمػؽَ

مؽَتظرؽَإلىَاتاَالسؾضؾعَأسيرًاَلذعؾرَخاطع َلأفَمؽَالسحتَّؼَعميقَأفَيحددَبدايةَلؾ ػؾد َأكَ
لػػؼََيفعػػل َفػػإفَالقػػارئَسػػيجدَفػػيَذلػػػَقرػػؾرًاَفػػيَالفهػػؼَمعرفػػة َأكَاسػػتخداـَشػػجرةَالقػػات.َكمػػاَ

لقدرَمػاََأكلية َإ الاتَنقترحفَكسؾؼَنحاكؿَفيَالفقراتَالتالية َأَكنقرًاَفيَالعمؼ َلدىَالكاتب.
َ.القديسةَكالحديثةَتدساَلقَالسرادر

َ:السؾطؽَاألكؿَلمقات
آلف َكبعيػدًاَعػؽَالذػعؾرَإذاَماَحاكلشاَأفَندػتعرضَالسػادةَالتار خيػةَالستػؾفرةَلػديشا َحتػىَا

الخاطع َالتيَأشرناَإليق َفدؾؼَنجدَركاياتَُتر عَعهؾرَالقاتَفيَاليسؽ َكاستخدامق َإلىَزمؽَ
إلػىَالحبذػة.َفػيَحػيؽَيػتابَ م رؽَفيَالقدـ.َك تابَلعزهاَإلىَأفَالقػاتَقػدَانتقػلَمػؽَالػيسؽ

ََالبعضَاآلخرَإلىَالقؾؿ َلأفَالحبذةَايَمردرب.َكمؽَاتبَالركايات:
                                                 

ُنذػرَاػتاَالسؾضػؾعَفػيَكتػابَ)مؾسػؾعةَالقػاتَالعمسيػة َت ظيػةَأكاديسيػةَلسحػاكرَالقػاتَكفثػارب( َالػتيَأعػدبَ 217 َ
.َكقػدَسػااؼَـ2007 َعػاـَاني َكصدرَعؽَمركزَعباديَلمدراساتَكالشذر َلرػشعاءالدكتؾرَأحسدَدمحمَالحزَر

الػػدكتؾرَأحسػػدَالحزػػرانيَمذػػكؾرًاَفػػيَتر سػػةَفقػػراتَمػػؽَمرػػادرَلالم ػػةَاالنجميز ػػة َاستذػػهدناَبهػػاَفػػيَاػػتاَ
َ.َََش َبداًلَمؽَإيرادااَفيَالهامالسؾضؾع َكأكردناااَفيَالستؽَمعَمرادراا َكساَدكنها َالدكتؾرَالحزراني
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أكراؽَلإرساؿََقدَأمرَ(قبلَالسيبلد323َ_356ََ)َسكشدرَاألكبرفَاإلكايةَتتابَإلىَأَر .1
القػػػاتَمػػػؽَالػػػيسؽَإلػػػىَاػػػرار َفػػػيَأثيؾبيػػػا َليذػػػفيَ شػػػؾدبَالسرضػػػى َمػػػؽَأعػػػراضَ

 (Merab, Docteur, 1921).االكتئاب.
إلىَالحبذة َعبرَالبحرََكصفًاَعؽَانتقاؿَالقاتَمؽَاليسؽَ يتااؾفَككرايكؾر اف َيقدـ .5

يرك اف َأفَذلػَحدثَعشدماَا تسع َمجسؾعةَمؽَالسرػمحيؽَكر ػاؿَالػديؽ َفَ ألحسرا
فيَمشظقةَلإثيؾبيا َليشذئؾاَمديشةَ ديدة.َكبعدَترشػيحهؼَألربعػةَمؾاقػع َاختػاركاَمؾقػعَ
مديشةَارار َلبشاءَالسديشة َكذلػَالرتفاعَالسشظقةَكلسؾقعهاَالجسيػلَككثػرةَأنهاراػا.َكقػدَ

أفَاؾاءَالسديشةَالجديدةَسيكؾفَلقَتأثيرَسمبيَعمىَالدكاف ََاعتقدَأكلئػَالسجتسعؾَف
يجعمهؼَمراقيؽَككدالى.َكناقشَالسجتسعػؾفَاػتبَالسذػكمةَكرأكاَأفَالحػلَاػؾَإحزػارَ
شجرةَالقاتَمؽَاليسؽَإلىَمشظقةَارار َليدتعسمهاَاألاػالي َعمػىَأمػلَأفَتزػسؽَلهػؼَ

 . Krikorian, Getahun,197))  .الدعادةَكالشذاط

نػقَبشػاًءَعمػىَاسػتشتا اتَاستخمرػهاَمػؽَقػراءاتَعديػدة َيػتكرَلركدندؾف َكؾَََّفيَرأي .3
التيَُأعظي َلمكاثاَإيدكلس َايَأقدـَمؽَكمسةَ)الكػاتQatَ) َأفَالكمسةَالعربيةَ)القات

Chatََاإلثيؾبيػػة.َكاػػتاَيعتبػػرَأحػػدَاألدلػػةَعمػػىَأفَالقػػاتَفػػيَالػػيسؽَأقػػدـَمشػػقَفػػي)
 .(Rodinson, 1977)الحبذة.َ

لمباح َرامافَر فري َاعتسدَفيهاَعمىَدراسةَلمخميةَالشباتيةَالقاتيػةَكنؾاتهػا ََفيَدراسة .4
يؾردَالباح َالرأيَاآلتي َالتيَيؤ دَفرضيةَأفَك ػؾدَالقػاتَقػدَبػدأَفػيَالػيسؽ َلقؾلػق:َ
"مػػػؽَدراسػػػاتشاَلجيشػػػاتَخميػػػةَنبػػػاتَالقػػػات َالتػػػيَشػػػسم َالشػػػؾعيؽَفػػػيَالػػػيسؽ َالمػػػتيؽَ

كاساَالكاثاَإيػدكلسَكالكاثػاَسػبيشؾزا َك ػدناَأفَالكاثػاََكصفهساَالعالؼَالشباتيَفؾرسكاؿ 
 Diploid 2n).َكاتاَالشؾعَثشائيَاالنقداـَيشسؾَمؽَذاتَنفدق َكبدكفَزراعةَسبيشؾزا

.َ(Triploid 3n = 39) َبيشسػاَالشػؾعَالثػاني َالكاثػاَإيػدكلسَثبلثػيَاالنقدػاـَ(26 =
لكاثاَإيدكلسَقدَتظػؾرَمػؽَالكاثػاَكطبقًاَلشغر ةَدارك ؽ َفيَاالرتقاء َمؽَالسحتسلَأفَا

 َسبيشؾزا.َ
قبػل946ََإلػى1001ََفيَعرضقَلرحمةَالسمػَالريشيَمؾَكانجَ)عاشَفػيَالفتػرةَمػؽَ .5

 قبػػلَالسػػيبلد َيعمػػقَأ.َفؾركػػق985َقػػاـَبهػػاَإلػػىَلػػبلدَسػػبأ َفػػيَعػػاـََالتػػيَالسػػيبلد( 

Forke    A.َؾدَ َمػؽَك ػالخيػزرافالسشقؾشةَعمىَقرػبََكردَفيَقرةَالرحمةَعمىَما
ةَربسػاَتكػؾفَاػيَنفدػهاَشجرةَفيَالػيسؽ َيأكػلَاليسشيػؾفَمشهػا َيعمػقَلػأفَتمػػَالذػجَر
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.َكمثلَاتبَالفرضيةَيرعبَإثباتهػاَلاألدلػةَالتار خيػةَالكاؼيػة َكالسػيساَأفَشجرةَالقات
 .218الركايةَلؼَتؾردَاسسًاَمحددًاَلمذجرة

َأغمػبَالغػؽ َعمػىَ يتابَأحدَالسهتسيؽَلسؾضؾعَالقػاتَإلػىَأفَالقػاتَقػدَدخػلَالػيسؽ .6
ـ.َثؼَيركيَقرةَدخؾلق َبؾاسظةَالسترؾؼَالحزرمي525َمعَالحسمةَالحبذية َعاـَ

 َلعدَأفَأقاـَفيَالحبذةَكرأىَقظيعًاَمؽَالساعزَيقتػاتَمػؽَشػجرةَ(زربيؽَؾأب)إبراـيؼَ
القات َفتشػاكؿَمشهػاَكاسػتعتبهاَكقػررَنقمهػاَإلػىَبمػدبَالػيسؽ.َكػلَاػتاَحػدثَفػيَالقػرفَ

.َكمػعَأفَالكاتػبَقػدَاسػشدَاػتاَالػرأيَإلػىَمجػردَالغػؽ 219َإلسػبلـاألخير َقبلَعهػؾرَا
ؿَشجرةَالقػاتَفإفَلمغؽَحدكدًاَالَيجبَأفَيتجاكزاا.َفأبؾَزربيؽ َالتيَندبَإليقَإدخا

اؾَصؾفيَيسشيَمؽَحزرمؾت َعاشَفيَالقرفَالتاسعَالهجريَ)الخامسََإلىَاليسؽ 
.َكمػعَذلػػَفػإفَفػيَاػتبَـاألخيرَقبػلَعهػؾرَاالسػبلَعذرَالسيبلدي( َكليسَفيَالقرَف

الركايةَغيرَالدؾيقةَعشاصرَمهسة َتكررتَفيَكثيػرَمػؽَالركايػات َالتػيَتشاكلػ َتػار خَ
 القاتَفيَاليسؽ َكمشها:

 .انتقاؿَشجرةَالقاتَإلىَاليسؽَمؽَالحبذة 
 .الرؾؼيةَاؼَأكؿَمؽَاستعسلَالقات 
 َ إلػػىَعشرػػرَاألسػػظؾرة َأيَإر ػػاعَاكتذػػاؼَتػػأثيرَالقػػات َكبالتػػاليَاسػػتعسالق

مبلحغةَاإلندافَلمتأثير َالتيَأحدثقَفيَالسػاعز َلعػدَأفَتشػاكؿَالسػاعزَلعزػًاَ
 مشق.

كفيَاتاَالدياؽَاألسظؾري َتردَعػدةَأسػاطير َتر ػعَكػلَمشهػاَاػتاَاالكتذػاؼَإلػىَشػخصَ
َلعيشق َأكَإلىَشخريةَغيرَمحددة.َفإلىَ انبَأبيَزربيؽ َنتكرَاألسظؾرتيؽَالتاليتيؽ:

أفَألكراؽَشجرةَالقاتَتػأثيرًاَمشبهػًاَعمػىَالسػاعز َفتشػاكؿَلعزػًاََاألكبرسكشدرَالح َاإل .1
اإلسػكشدرَلعػدَذلػػ َكسػاََأمػرمشهاَكسبب َلػقَالدػهرَكاإلحدػاسَلػالقؾةَكالشذػاط.َكقػدَ

ؿَلعػػضَالقػػاتَمػػؽَالػػيسؽَإلػػىَ شػػؾدبَفػػيَمشظقػػةَاػػررَلالحبذػػة َارسػػلإأشػػرناَسػػالقًا َ
 ليذفيهؼَمؽَأعراضَاالكتئاب.

                                                 
ـ َكقسشػػاَبتر ستػػقَمػػؽَالم ػػةَاأللسانيػػة َكنذػػرنا1904َلحػػ َأعػػدبَأ.َفؾركػػق َعػػؽَالرحمػػة َكنذػػربَفػػيَالعػػاـ218ََ

الةَاأل انب( َالرادرَعػؽَمركػزَالدراسػاتَكالبحػؾثَاليسشػيَلرػشعاء َ التر سةََفيَكتابشاَ)اليسؽَفيَعيؾفَالرح 
 ـ.2011عاـَ

 .55_54ََيؽ َصََمركزَالدراساتَاليسشي ََالقاتَفيَحياةَاليسشي219َ
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غشػاـَأفَنذػاطَأغشامػقَيػزداد َلرػؾرةَغيػرَعاديػة َلعػدَتشاكلهػاَالح َكاحدَمؽَرعاةَاأل .2
أكراؽَالقات َفجربَبدكربَلعضَاألكراؽ َفإذاَبهاَتحػدثَلديػقَالتػأثيرَنفدػق.َكلسػاَقػاـَ

 .220َبشقلَتجربتقَإلىَاآلخر ؽ َبدأَبتلػَاستعساؿَالقات

 221َاألكبػررَبدأَفيَاليسؽَفيَعهػدَاإلسػكشدك بلح َفيَاألسظؾرةَاألكلىَأفَاستعساؿَالقاتَ
إلػىََثؼَانتقلَإلىَالحبذة.َعمىَعكسَالركاية َالتيَأر ع َاسػتخدامقَإلػىَالحبذػة َكمشهػاَانتقػل

الحػػ َالزمػػاف َالمػػتيؽَكالََالسكػػافمػػؼَتحػػددَ.َأمػػاَاألسػػظؾرةَالثانيػػة َف َعمػػىَيػػديَأبػػيَزربػػيؽالػػيسؽ
لتػاليَفػإفَبػدءَاسػتعساؿَ.َكباازديادَنذاطَأغشامق َلعدَتشاكلهاَأكراؽَالقاتَأحدَرعاةَاألغشاـَفيهسا
كفػيَأيَمكػافَفػيََفيَالتار خ َيسكؽَأفَيكؾفَقدَحدثَفيَأيَزمافَ َكفقًاَلهتبَاألسظؾرة القات

العػػالؼ.َإالَأفَالػػتاؽَيسيػػلَإلػػىَافتػػراضَأفَالسكػػافَاػػؾَالبمػػد َالػػتيَانظمقػػ َمشػػقَاألسػػظؾرة َأيَ
َاليسؽ.َأماَالزمافَفيبقىَمفتؾحًا َلمغؽَكاالحتساؿ.

َالاتَالذرؾية:القاتَفيَالكت
كإذاَمػػاَكاصػػمشاَتتبعشػػاَلتػػار خَعهػػؾرَالقػػاتَفػػيَالسرػػادرَالستػػؾفرةَلػػديشا َلحدػػبَتدمدػػمهاَ
الزمشػػي َفدػػشجدَفػػيَكتػػابَ)الرػػيدلةَفػػيَالظػػب( َلعبػػدَالػػرحسؽَبػػؽَدمحمَالبيركنػػي َالستػػؾفَّىَعػػاـَ

الحسػػىََمقػػات َكشبػػاتَيدػػتؾردَمػػؽَتركدػػتافَك دػػتعسلَعقػػارًاَطبيػػًا َيبػػردلَاًَـ َذكػػَر1051قَ/443َ
ك ػػر اَالرػػفراءَك بػػردَالسعػػدةَكالسرػػراف.َكسػػاَكردَذكػػرب َكشبػػاتَطبػػي َفػػيَكتػػابَ)القرالاضػػيؽ( َ

َ.222ـ1222قَ/619َلسؤلفقَنجيبَالديؽَالدسرقشدي َالستؾفَّىَعاـَ

تقَلشيلَشهادةَالػدكتؾراة َأطركحفيََالباح َاأللساني َالدكتؾرَأرمؽَشؾبؽ َصديقيَك دتدؿ
ذكرَلمقات َفيَكتػبَالرػيادلةََأيَمؽَعدـَكركدَيدتدؿَ (Das Qat)َالقاتَالتيَكافَمؾضؾعها

ابػؽَالبيظػار َالستػؾفَّىََلسػؽَفػيهؼكاألطباء َالتيؽَعاشؾاَبيؽَعررَالبيركنػيَكعرػرَالدػسرقشدي َ
َ.223إالَمحمياًََةكؽَمعركفتالقاتَلؼََشجرةَـ َيدتدؿَعمىَأف1248قَ/646َعاـَ

ذكػرَمؤلفػق َفزػلَهللاَالعسػري َالستػؾفىَكفيَكتاب)مدػالػَاأللرػار َفػيَمسالػػَاألمرػار( َ
ـ َأفَالقػػاتَدخػػلَالػػيسؽَفػػيَنهايػػةَالقػػرفَالدػػالعَالهجػػريَ)الثالػػ َعذػػر1384َقَ/749َعػػاـَ

                                                 
 .101اؾلفرس  َاليسؽَمؽَالبابَالخمفي َص220َََ
َماَكردَاشاَكفيَصفحةَسالقةَعؽَاإلسكشدرَاألكبػرَكعهػدبَفػيَالػيسؽ َالَيعػدكَأفَيكػؾفَمػؽَقبيػلَاألسػاطير 221َََََ

 التيَالَتدتؾ بَالتؾؾفَلسشاقذتهاَمؽَمشغؾرَتار خي.
222ََSchopen, Das Qat, S. 45.ََ. 
 السردرَنفدق. 223ََ
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قَ/695َالسػػيبلدي( َكذلػػػَفػػيَعهػػدَالسمػػػَالرسػػؾلي َالسؤ ػػدَداكدَ)حكػػؼَالػػيسؽَفػػيَالفتػػرةَمػػؽَ
َ.224َـ(1321قَ/721َـَكحتى1297َ

ـ َفػػي1442َق.َ/845َلسقر ػػزي َالستػػؾفَّىَعػػاـَكفػػيَالقػػرفَالخػػامسَعذػػرَذكػػرَالسػػؤرخَا
كتالػػقَ)اإللسػػاـَلأخبػػارَمػػؽَفػػيَأرضَالحبذػػةَمػػؽَممػػؾؾَاإلسػػبلـ( َأفَفػػيَالحبذػػةَشػػجرةَتدػػسىَ
القػػات َيأكػػلَالدػػكافَأكراقهػػاَالرػػ يرة َالتػػيَتذػػبقَأكراؽَالبرتقػػاؿ َكلهػػاَمفعػػؾؿَمشذػػ َلمػػتاكرةَ

َ.225َكخاصةَالعمساءَمشهؼكمزعفَلمذهيةَكالذهؾةَكالشـؾ َكأفَالدكافَيحبؾنها َ

َالم ػػػةَفػػػيَكتػػػابَ)السزاػػػرَك قَ/911َ( َلجػػػبلؿَالػػػديؽَالدػػػيؾطي َالستػػػؾفَّىَعػػػاـَفػػػيَعمػػػـؾ
در ػػد َأبػػيَلكػػػرَدمحمَبػػؽَالحدػػؽَاألزديَالبرػػػري ََابػػؽلمقػػات َمشدػػؾبَإلػػػىََكردَذكػػرـ 1505َ

لَالػيسؽَـ َفيَكتالػقَ) سهػرةَالم ػة( َكذلػػَفػيَالعبػارةَالتاليػة:َ"كأاػ933قَ/321َالستؾفَّىَعاـَ
.َكبػػالر ؾعَإلػػىَكتػػابَابػػؽَدر ػػد َالسذػػارَإليػػقَعثرنػػاَعمػػىَالفقػػرة226َيدػػسؾفَثسػػرَالقػػاتَقمقػػبًل"

كأاػػلََةالسقتبدػة َتحػ َكمسػةَ)قمقػل( َفػإذاَبهػاَعمػىَالشحػؾَالتػالي:َ"القمقػلَثسػرَشػجرَمػؽَالعزػا
لمفغػيؽ َ.َكاخػتبلؼَا227اليسؽَيدسؾفَثسرَال اؼَقمقػبًلَكاػؾَشػبيقَلالمؾبيػاَيػدل َلػقَكتأكمػقَاإلبػل"

بػػيؽَمػػاَأكردبَالدػػيؾطيَ)القػػات( َكمػػاَك ػػدنابَلػػدىَابػػؽَدر ػػدَ)ال ػػاؼ( َربسػػاَير ػػعَإلػػىَخظػػأَفػػيَ
َ.228ََالشدخَأكَالظباعةَأكَاالقتباس

َـ 1525قَ/932َالستػػؾفَّىَفػػيَعػػاـََ عبػػدَالهػػاديَالدػػؾديَالرػػؾفيَكفػػيَأشػػعارَالذػػيخ
ؾاًءَلالشدػػبةَلظالػػبَالعمػػؼ َأكَسديشػػةَتعػػز َكردَذكػػرَلقهػػؾةَالقػػاتَكتأثيراػػاَالسشذػػ َكالسفيػػد َسػػل

َََ َالتيؽَيسزؾفَأكقاتًاَطؾ مةَفيَالتعبدَكالتهجد.لؤلتؿياءلالشدبةَ

ق.َ/974َسي َالستػؾفَّىَعػاـَت َكتبَأحسدَبؽَحجرَالهيالسيبلديَكفيَالقرفَالدادسَعذر
َـ َرسالةَحؾؿَالقات َعشؾانهاَ)تحتيرَالثقاتَمؽَأكلَالكفتةَكالقات( َأكردَفيهاَحججا1567ًَ

                                                 
 .S. 49َ السردرَنفدق 224ََََ
225ََ.46ََ_47َ, S.َSchopen, Das Qat. 
َالم ة َج226َََ  .255 َص2َالديؾطي َ بلؿَالديؽ َالسزارَفيَعمـؾ
 .162 َص1ابؽَدر د َأبؾَلكرَدمحم َ سهرةَالم ة َج227َََ
زاػرَفػيَكافَلمرديقَاألديبَالذػاعرَعبػدَالػؾدكدَسػيفَفزػلَإرشػاديَإلػىَمػاَكردَعػؽَالقػات َفػيَكتػابَ)الس228ََ

َالم ةَكأنؾاعها( َلجبلؿَالديؽَالديؾطي.َكعشدماَر ع َإلػىَكتػابَالسزاػر َك ػدتَأفَالدػيؾطيَقػدَاقتػبسَ عمـؾ
ماَأكردبَؼيق َمؽَ) سهرةَالم ة(َالبؽَدر د.َكتبيؽَلي َعشدَر ؾعيَإلىَمردرَاالقتبػاسَ) سهػرةَالم ػة( َتبػيؽَ

 ليَماَأكضحتقَمؽَاختبلؼ.
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َ.229ديشية َتدشدَرأيقَفيَتحر ؼَتعاطيَالقات.َكساَبيؽَمزاربَعمىَ دؼَاإلنداف

قَ/977َ َالستػؾفَّىَعػاـَلجز ػرَيعبػدَالقػادرَبػؽَدمحمَا(َلفػيَحػلَالقهػؾةَكفيَ)عسػدةَالرػفؾة
ـ َاسػتعسلَقهػؾةَالػبؽ 1425َقَ/828َكردَأفَعميًاَبؽَعسػرَالذػاذلي َالستػؾفَّىَعػاـََـ 1570

َََ.230أفَالقاتَانتذرَفيَ سيعَأنحاءَاليسؽبداًلَعؽَقهؾةَالقات ََك

فػػيَكتالػػقََـ 1688قَ/1099َ َالستػػؾفَّىَنحػػؾَعػػاـَبػػؽَالقاسػػؼَيحػػيَبػػؽَالحدػػيؽَذكػػرَكَ
القػاتََشػجرةَأفَـ 1543قَ/950َفيَحؾادثَعاـَذكرََفيَأخبارَالقظرَاليساني(َغايةَاألماني)

 َكأمػرَابشػقَالسظهػرَار سهػ.َكأفَاإلمػاـَشػرؼَالػديؽَرأىَتحفيَتمػَالدشةَككثرتفيَاليسؽَتَعهَر
َلدػائرَاإلمػاـَألحقهػاربَمػؽَأكػلَالقػات.َففقيػلَلػقَأفَت يلػَ ر"لدببَأنقَرأىَشخرػًاَقػدَت يَّػَهالقمع
ََ.231"راتَوهللاَأعمؼلالس ي َ 

َ)أئسػةَالػيسؽ(َقفػيَكتالػ َيػؾردََـ1961َقَ/1381َعػاـَدمحمَبؽَدمحمَزبارة َالستػؾفَّىَ ؾردَك
.َ"َثؼَتبيؽَأنقَغيػرَم ي  ػر"َالحديؽ َبشرقَالحرفي َمزيفًاَإليقالخبرَنفدق َالتيَأكردبَيحيَبؽَ

فػيَالدػشةَنفدػها ََعهرَفيَاليسؽَفَالبؽكاؾَأَزبارةَأيزًاَخبرًاَفخرَعؽَيحيَبؽَالحديؽ َك شقل
ََََ.232ـ1543قَ/950َأيَفيَسشةَ

َ يحػدثَت ييػرًاَفػيَالذػخصَالػتيَيتشاكلػقَالكبساَأنقَقدَتبيؽَلئلماـَشرؼَالديؽ َأفَالقػاتَ
عبػدَهللاَبػؽََ َكساَيػركيَزبػاربَفػيَالسرػدرَنفدػق بتشاكلق.َككافَمسؽَأكلعَلقَكَبزراعتقَفقدَسسا

َ:233مظمعهاَفيَالشاس َ اءَاشُتهرتَبيؽالتيَمدحَالقاتَفيَقريدةََاإلماـَشرؼَالديؽ 

 م      ت ا             يواقي          ون  ص      غأدر 
 

 

 

 وري                     أوراق       زبرج                ي  
 

 يحل        و لب و           قل           ور ي          
 

 ولحل    و ب      ق        وأوق     ل  طرف      
 

َ
                                                 

 .49السردرَنفدق َص229َََ
 .145صَز ري َعبدَالقادرَبؽَدمحم َعسدةَالرفؾةَفيَحلَالقهؾة َالج230ََ
 .689بؽَالقاسؼ َيحيَبؽَالحديؽ َغايةَاألمانيَفيَأخبارَالقظرَاليساني َالقدؼَالثاني َص231َََ
َعهػػؾرَذكػػرَالقػػاتَكالػػبؽ َكتأكيػػد423َ_422ََ َص1َزبػػارة َدمحمَبػػؽَدمحم َأئسػػةَالػػيسؽ َج232ََ .َنبلحػػ َاشػػاَتػػبلـز

لدػػشةَنفدػػها.َكلعػػلَاػػتاَير ػػعَإلػػىَتذػػابههساَفػػيَالتػػأثيرَكفػػيَشػػركطََزراعتهسػػا َمػػؽَحيػػ َعهؾراسػػاَفػػيَا
 التربةَكالسشاخ.ََ

 السردرَنفدق.233ََ
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َاالاتساـَاألكربيَلالقات:
األكربيؾفَيتعرفؾفَعمىَالقاتَمؽَخبلؿَكتالاتَلعضَالرحالػةَكالبػاحثيؽ.َكأكؿَمػؽَقػدـَبدأَ

Peter Forsskalَكصفًاَعمسيًاَلمقات َمؽَاألكربيػيؽ َاػؾَعػالؼَالشبػاتَالدػؾ دي َبيتػرَفؾرسػكاؿَ
َ_ Carsten Niebuhr (8399 َرتؽَنيبػػػَؾـ( َكزميمػػػقَاأللسػػػانيَكارسػػػ1763َ_ـ1733َ)

 َالمتافَكاناَعزؾ ؽَفيَالبعثةَالعمسية َالتػيَأرسػمهاَفر ػدرؾَالخػامس َممػػَالػديشسارؾ َم(8181
إلىَلبلدَالعربيةَالدعيدةَ)اليسؽ( َلدراسػةَالحيػاةَالبذػر ةَكالحيؾانيػةَكالشباتيػةَفيهػا.َفؾصػمتهاَفػيَ

أفَقزػ َالسبلر ػاَعمػىَعزػؾ ؽَمػؽَأعزػائها َ َلعػد234َ َكغادرتهاَفيَالعاـَنفدقَـ1763عاـَ
.َكافتقَالسشيةَفيَمديشةَير ؼَفؾرسكاؿ َالسخاء َكاآلخرَميشاءَفؾفَاافؽ َكافتقَالسشيةَفيَأحداسا

ثؼَلحقَبهساَثبلثةَأعزػاءَفخػر ؽ َلدػببَالسػرضَنفدػق َقزػؾاَنحػبهؼ َالؾاحػدَتمػؾَاآلخػر َلعػدَ
سؾىَنيبؾر َالتيَتؾلى َابتػداًءََةَحًياَإلىَأكربامؽَأعزاءَالبعثَم ادرتهؼَميشاءَالسخاء.َكلؼَيعد

ـَنذػرَالشتػائجَالعمسيػػةَلمبعثػة.َكقػدَذكػرَنيبػؾرَفػػيَيؾمياتػقَالقػات َالػتيَشػػاادب1772َمػؽَعػاـَ
ألكؿَمرةَفيَمديشةَتعز َلعدَم ادرةَالبعثةَمشظقػةَتهامػة.َمسػاَيػدؿَعمػىَأفَالقػاتَلػؼَيكػؽَشػائعَ

اَفؾرسكاؿَفقدَقدـَكصفًاَلذجرةَالقات َكقػاـَبت ييػرَ.َأم235االستعساؿَفيَتهامة َحتىَذلػَالحيؽ
 َكأضػػػػاؼَاالسػػػػؼَالثػػػػانيَلمقػػػػات َكاػػػػؾَإيػػػػدكلسَ(Catha)إلػػػػىَالبلتيشػػػػيََ(Qat)االسػػػػؼَالعربػػػػي

(Edulis)ََكإشػارةَإلػىَأفَالقػاتَيؤكػل ((Forsskal, 1775ََكقػدَزادتَمعرفػةَاألكربيػيؽَلالقػػات.
 َالػتيَكػافَطبيبػًا Paul Emile Bottaَبؾتػاََمؽَخبلؿَكتالاتَالظبيب َعالؼَالشبػات َلػاكؿَإيسػل

فيَخدمةَدمحمَعمىَلاشا َحاكؼَمرر َكقاـَبرحمةَإلىَاليسؽ َكزارَ بلَصبرَكسجلَكصػفًاَلمقػاتَ
َ(.Botta, 1880)كتعاطيق َمعتسدًاَفيَذلػَعمىَتجربتقَالذخريةَ

صػدرََككتبَأشيلَر تذارد َأستاذَالشبات َفيَ امعػةَلػار س َنبػتةَعػؽَالقػات َفػيَأطمػس 
ـ َمعتسدًاَعمىَماَسجمتقَالبعثةَالفرندية َالتيَُأرسػم َإلػىَشػؾاطع1859َـَك1845بيؽَعاميَ

َ.(Richard, 1847م )8169م و8161م و8191البحرَاألحسر َفيَاألعؾاـَ

كبرتػؾفَ( Deflers, 1889)َسككتبَعؽَالقاتَكمجالدقَكتابَغربيؾفَفخركف َمثػلَديفمػَر
(Burton, 1966)ََكديدتيفانؾ(Distefano, 1983)ََكساَزادتَمعرفةَاألكربييؽَلالقات َخاصة.

ـ َلفزلَالعديػدَمػؽَاأللحػاثَالعمسيػة َالتػيَأعػدااَلػاحثؾفَأكربيػؾفَكأمر كيػؾف 1962َلعدَثؾرةَ
                                                 

ـ َكغػادرتَالػيسؽَلحػرًا َمػؽَميشػاءَالسخػاء َفػي1762َديدػسبر29ََفػيََ كافَكصؾؿَالبعثةَإلىَميشاءَالمحية234ََ
َـ.1763أغدظس23ََ

عمسية َأنغر:َالرايدي َالسادةَالتار خيػةَفػيَكتالػاتَنيبػؾرَعػؽَالػيسؽ َبيػركت َلمسز دَحؾؿَالبعثةَكنتائجهاَال235ََ
َـ.1990
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نػػػتكرَمػػػشهؼ َعمػػػىَسػػػبيلَالسثػػػاؿ َالباحػػػ َاأللسػػػانيَأرمػػػؽَشػػػؾبؽ َالػػػتيَ عػػػلَالقػػػاتَمؾضػػػؾعًاَ
كالباح َاألمر كيَ ؾفَكشدي َالتيَألفَكتالًاََـ.1977 َفيَعاـَبألطركحتق َلشيلَدر ةَالدكتؾرا

َََ.سسابَزارةَالجشةَـ 1987فيَعاـََعؽَالقات 

فػيََ(ليػؾَف)ـَأدخمػقَصػيادلة1910َعسلَالقاتَقديسًاَفيَالظبَالذعبي.َكفػيَعػاـَكقدَاستََُ
.َ(Azais and Chambard,1931)كصػفةَطبيػة َلعػبلجَلعػضَاألمػراضَالعرػبيةَعشػدَالشدػاءَ

ر ػا َلقػاتَالسجففػةَتبػاعَفػيَأسػؾاؽَإر تتَاتاَالقرفَ)القػرفَالعذػر ؽ(َكانػ َأكراؽَاكفيَثبلثيشيا
َكالجؾعَ .َكقاـَالدكتؾرَمارتشداؿَلعسػلَ(Rovesti, 1933)الستعسالهاَكسشقؾع َيسشعَاإل هادَكالشـؾ

َكمشبػقَلؤلعرػاب.َ مدتحزراتَعبل يةَمؽَالقات َمشهػا:َلػبؽَالقػاتَكفؾسػفاتَالجميدػر ؽ َكسقػؾ 
َ.(Exell, 1936)عَأيةَشكؾىَمؽَاتبَالسدتحزراتَأكَتغهرَأيةَفثارَ انبيةَلهاَكلؼَُتدس

َاستخبلصات:
ألاػؼَالسرػادر َالتػيَأشػارتَإلػىَتػار خَالقػاتَفػيََمؽَخبلؿَاالستعراضَالتػار خيَالدػر ع 

َاليسؽ َيسكششاَاستخبلصَاآلتي:

ادي.َفكثيػرَإفَالمجؾءَإلىَاألسظؾرة َلتفديرَبدءَاستعساؿَالقػات َلػيسَأمػرًاَغيػرَعػ .1
عظػػىَتفدػػيرًاَسػػساءَاألمػػاكؽ َتَُأسػػيساََاء َكالسػػساألمػػؽَاألحػػداثَالتار خيػػة َكحتػػىَ

أسظؾر ًا َعشدماَيعجزَالتاؽَالبذريَعؽَتعميمهاَعمسيًا.َإذَيمجأَالتاؽَلظبيعتػقَإلػىَ
ندػتظيعََندجَغبلؼَمؽَاألسظؾرة َيرضيَبهاَرغبتقَفيَالسعرفةَكالتفدير.َكلهتاَال

 األساطير َالتيَُكضع َل رضَتفديرَبدءَاستخداـَالقات.إالَأفَنتحف َتجابَ
إفَالركايػػات َالتػػيَتػػتابَإلػػىَأفَشػػجرةَالقػػاتَقػػدَُنقمػػ َمػػؽَالحبذػػةَإلػػىَالػػيسؽ َ .2

تحتاجَإلىَمز ػدَمػؽَركاياتَشاع َحتىَغدتَمؽَالسدمسات.َلكشهاَتبدكَلشاَركاياتَ
إلػػىَالػػيسؽ.َ.َكاػػيَركايػػاتَشػػبيهةَبركايػػاتَانتقػػاؿَشػػجرةَالػػبؽَمػػؽَالحبذػػةَالتػػدقيق

اسػتعساؿَقهػؾةََ َبتػار خَبػدءلػاخرَلذكلَأكَ ككثيرًاَماَُرب َتار خَبدءَاستعساؿَالقات
 Beschreibung von ز ػرةَالعػربََ َكصػفذكػرَنيبػؾرَفػيَكتالػقكقػدَ.236َالػبؽ

Avabien ََعمػػىَمػػؽَيحػػاكؿَتهر ػػبَصػػارمةَأفَاليسشيػػيؽَكػػانؾاَيؾقعػػؾفَعقؾبػػات 
يهيَأفَتؾؾيػػعَعقؾبػاتَعمػىَمػؽَيحػػاكؿَكمػؽَالبػدَ.237ىَخػػارجَالػيسؽشػجرةَالػبؽَإلػ

زراعػةَكترػػديرَالػػبؽََإلقػػاءَإالأفَيكػؾفَالهػػدؼَمشػق ََالَيسكػػؽَتهر ػبَاػػتبَالذػجرة 
 َإلىَالدؾؽَالعالسيةَحكرًاَعمىَاليسؽ.َ

                                                 
 أنغر:َابؽَالقاسؼ َيحيَبؽَالحديؽ َمردرَسابق َككتا:َزبارة َدمحمَبؽَدمحم َمردرَسابق.236َََ

َ.153الرايدي َالسادةَالتار خيةَفيَكتالاتَنيبؾرَعؽَاليسؽ َصَََ 237
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فػػيََ فَشػػجرةَالػػبؽَإلػػىَخػػارجَالػػيسؽ َتهػػزإفَتؾؾيػػعَالعقؾبػػات َعمػػىَمػػؽَقػػدَيهربػػؾَََََ
الحبذةَإلىََاليسؽ َكتمقػيَعػبلاًلَمػؽَالذػػَنغرنا َمرداؾيةَركاياتَانتقاؿَالبؽَمؽَ

فيَالكتابََيؤكدَفَنيبؾركرغؼَأَعمىَفكرةَك ؾدَالبؽَفيَالحبذة َكسؾطؽَأصميَلق.
 َفػإفَأفَاليسشيػيؽَيقؾلػؾف َلػأفَشػجرةَالػبؽَقػدَنقمػ َإلػىَالػيسؽَمػؽَالحبذػةَنفدق 

لػػىَخػػارجَاػػتاَقػػؾؿَالَيتدػػقَمػػعَفػػرضَعقؾبػػاتَصػػارمةَعمػػىَمػػؽَيحػػاكؿَتهر بهػػاَإ
ألفَتمػَالعقؾباتَت دكَعديسةَالجدكىَكغيرَذاتَمعشى َإذاَكان َشجرةَالػبؽََ.سؽالي

مؾ ؾدةَأصبًلَفيَالحبذة.َإذَيسكؽَنقمهاَإلىَبمدافَالعالؼَالسختمفة َدكفَحا ةَإلػىَ
.َكلػؾَكػافَمػؽَصػعؾباتَكعقؾبػاتَتهر بهاَمؽَاليسؽ َمعَمػاَيكتشػفَعسميػةَالتهر ػب

إلػػىََمػػؽَالػػيسؽَلفرندػػيؾفَكاإلنجميػػزَبتهر بهػػااألمػػرَكػػتلػ َلسػػاَخػػاطرَالهؾلشػػديؾفَكا
إفَاػػتاَاالضػػظرابَفػػيَمػػاََكلكػػافَمػػؽَاألسػػهلَلهػػؼَنقمهػػاَمػػؽَالحبذػػة.َمدػػتعسراتهؼ.

َ إلػىَخػارجَالػيسؽَذكربَنيبؾر َالسعركؼَبدقتقَكحرافتق َعؽَتحر ؼَنقلَشػجرةَالػبؽ
ؾلػدَيمػؽَالحبذػة ََإلىَاليسؽَثؼَماَسسعقَمؽَاليسشييؽ َمؽَأفَاتبَالذجرةَقدَنقم 

ايَالحبذة.َكاػتاَيشظبػقََمردرَشجرةَالبؽَأفَلديشاَالذكؾؾَفيَصحةَماَيقاؿَعؽ
عمىَشجرةَالقات.َفالذػجرتافَمتذػابهتاف َفػيَخؾاصػهسا َكفػيَبيئػةَزراعتهسػا َمػؽَ
 َتربػػةَكمشػػاخ َكمتذػػابهتافَحتػػىَفػػيَأسػػاطيرَاكتذػػاؼَتأثيراسػػاَعمػػىَمػػؽَيتشاكلهسػػا

َََََ.اساَمعًاَفيَاليسؽفيَعهؾَرَ َلحدبَلعضَالسؤرخيؽ كمتبلزمتاف
ركايػةَانتقػاؿَالػبؽَمػؽَالحبذػةََمرػداقةَفإذاَكانػ َتمػػَالعقؾبػاتَدلػيبًلَتار خيػًا َيهػزَََََ

قػدََ)كاػؾَصػشؾَالػبؽ(َكردَفيَالعديدَمؽَالسرػادر َمػؽَأفَالقػاتَإلىَاليسؽ َفإفَما
القػػاتَكػػافََلعػػدَدخػػؾؿَاإلسػػبلـَإليهػػا َيػػر اَلػػديشاَأفَُعػػرؼَاسػػتعسالقَفػػيَالحبذػػة

السدػػمسيؽَقػػدََكلػػؼَُيشقػػلَإليػػقَمػػؽَالحبذػػة َكأفَمثمػػقَمثػػلَالػػبؽ َؾدًاَفػػيَالػػيسؽ مؾ ػػ
إلػػىََمعهػػؼأكَنقمػػؾاَاسػػتعسالقَكنقمػػؾبََكاسػػتعسمؾبَقبػػلَكصػػؾلهؼَإلػػىَالحبذػػةَبعرفػػَؾ
 ََ.الحبذة

كعقػػارَطبػػي َثػػؼََ ب َأكؿَمػػاَكردذكػػَرَدعمػػىَأفَالقػػاتَقػػدَكَرتبػػدكَالسرػػادرَمتفقػػةَ .3
ا َاؾَبػدءَاسػتعسالقَذاي.َككافَاتا َعمىَاألر كأكراؽَت مىَكتذرب َكساَُيذربَال

مشذظةَكمشبهة.َكأكؿَمؽَاستعسمقَلهتاَال رضَاؼَالرؾؼيةَالسدمسؾف.َربسػاَكسادةَ
 لتأثيربَالسشذ َكالسشبق َالسداعدَعمىَالدهرَكالتهجد.

مساَتقدـَيسكؽَالقػؾؿ:َإفَشػجرةَالقػاتَقػدَُك ػدتَفػيَالػيسؽ َكػأيَشػجرةَتتػؾفرَلهػاَ .4
تربةَمشاسبةَكمشاخَمبلئؼ.َكمؽَالعب َالبحػ َعػؽَبػدءَك ؾداػا َشركطَالؾ ؾد َمؽَ

كُعرفػػػ َخرائرػػها َفاسػػػتعسم َطبيػػػًا َثػػػؼَاسػػػتعسم ََ أكَانتقالهػػا.َلعػػػدَذلػػػػَُعرفػػػ 
 .َ)كسادةَمشذظةَكمشبهة(َفيَاليسؽَاستعسالهاَالسعركؼَاليـؾ
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اسػتشادًاَإلػىَ( َفيبػدك َلتشبيػقلهتاَال رضَاألخيرَ)التشذي َكاَالقاتَاستعساؿَشيؾعَأماَََََ
َالسرػػػادرَالسختمفػػػة َأفَذلػػػػَير ػػػعَإلػػػىَالفتػػػرةَالسستػػػدةَبػػػيؽَالقػػػرفَالثالػػػ َعذػػػر

)العاشػرَالهجػري(.َكمػؽََالسػيبلديَ)الدالعَالهجري(َكالقرفَالدادسَعذػرَالسيبلدي
يرػباَفمكيََ.معيشةلدشةََلهتاَال رضَاستعسالقَشيؾعالرعبَمحاكلةََتحديدَتار خَ

فػػيََاسػػتعسالقَكعػػدـَشػػيؾعَمػػؽَمػػركرَزمػػؽَطؾ ػػل.الَبػػدَ َعػػادةَا تساعيػػةَشػػائعق
 َكربسػػاَفػػيَالقػػركفَاألكلػػى َي ػػدكَمفهؾمػػًا َإذاَكضػػعشاَفػػيَلغهػػؾربَاألكلػػىَالدػػشيؽ

اعتبارناَالظبيعةَالج راؼيةَكاألكضاعَالدياسيةَكاال تساعيةَفيَالػيسؽ.َكاػيَأكضػاعَ
ة َمػؽَحكس َالحراؾَاال تساعيَبػيؽَالسشػاطق َك عمػ َانتقػاؿَعػادةَا تساعيػةَ ديػد

مشظقةَإلىَأخرى َيتدؼَلالب ءَالذديد.َفإذاَماَأضفشاَإلىَذلػَأفَاستعساؿَالقاتَقػدَ
بدأ َكساَتذيرَالسرادر َفيَنظاؽَضيق َكفيَأكساطَفئةَمحدكدةَمػؽَالشػاس َكاػؼَ
الرػػؾؼية َكارتػػب َاسػػتعسالقَلحيػػاتهؼَالخاصػػةَكطقؾسػػهؼَالستسيػػزة َفإنشػػاَعشػػدَذلػػػَ

َاليسؽَدؼَلقَانتذارَاتبَالعادةندتظيعَأفَنفهؼَالب ء َالتيَات  .فيَعسـؾ
لمتػػدليلَعمػػىَلػػ ءَانتذػػارَاسػػتعساؿَالقػػات َكارتبػػاطَاػػتاَالػػب ءَلالظبيعػػةَالج راؼيػػةَ .5

كالحيػػاةَاال تساعيػػةَكاالقترػػػادية َيسكػػؽَاشػػاَأفَندػػػؾؽَحؿيقػػةَمعركفػػة َكاػػػيَأفَ
 استعساؿَالقات

ؼَتزايدَانتذاربَلعدَثؾرةَ.َث238قدَعلَقركنًاَطؾ مةَمحرؾرًاَفيَكس َاليسؽَ)تعزَكإب(َََََ
ـ َلدببَماَتؾفرَمػؽَسػهؾلةَاالنتقػاؿَكسػرعةَالتؾاصػلَكالتػداخلَاال تسػاعي1962َ

كاجرةَالر فَإلىَالسديشة َكخاصةَإلػىَمديشػةَصػشعاء َككػتاَارتفػاعَالػدخؾؿ.َفاتدػعَ
َإلىَمشاطقنظاؽَزراعةَالقاتَكاس لؼَيكؽَُيػزرعَأكَُيدػتعسلََتعسالق َحتىَكصلَاليـؾ

مػؽَتهامػةَحتػىََاسػتعسالقَاَالقػاتَعػاارةَيسشيػةَعامػة َمشتذػرل َكأصػبفيهاَمؽَقبػ
َحتىَالسهرة.َالجؾؼ َكمؽَصعدة

                                                 
ـ( َلؼَيتظرؽَنيبػؾرَإلػىَذكػرَالقػاتَإالَمػرتيؽَفقػ .َمػرةَفػي1763َةَداخلَاليسؽَ)خبلؿَرحمةَالبعثةَالديشسركي238َ

َألػىَتعزَكمرةَفيَسسارة.َكلؼَيأتَعمىَذكربَخػبلؿَاألشػهرَالتػيَتجػؾؿَفيهػاَفػيَسػهؾؿَتهامػةَكالَخػبلؿَرحمتػق
أنػقَلػؼَيذػاادََصشعاءَكعؾدتقَمشها.َمعَأنقَكافَيمتق َكلَماَيرابَك دكنقَك كررَذكػربَكمسػاَرفب.َكاػتاَيػدؿَعمػى

القاتَسؾىَفيَالسشظقةَالسستدةَمؽَ بلَصبرَإلىَ بػلَسػسارة.َأنغػر:َالرػايدي َالسػادةَالتار خيػةَفػيَكتالػاتَ
َنيبؾرَعؽَاليسؽ.
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239َحؾؿَمدتقبلَالثؾرةَالفمدظيشية

َ

َمقدمة:
ك ػػقَاآللػػةََ َفػػيفػػيَبيػػركتَلعػػدَمزػػيَأكثػػرَمػػؽَشػػهر ؽَعمػػىَصػػسؾدَالثػػؾرةَالفمدػػظيشية

كتكذػػف َالسؾاؾػػف َكأضػػحىَمػػؽََ َالدياسػػاتاتزػػحمر كيػػة َكبعػػدَأفَاألَ_َسػػرائيميةالعدػػكر ةَاإل
السؤكػػػدَأفَالسشاضػػػميؽَالفمدػػػظيشييؽَلػػػؽَيمقػػػؾاَأيَعػػػؾفَ ػػػديَمػػػؽَأمػػػتهؼَالعربيػػػة َأصػػػباَمػػػؽَ

كيػر َالَفػيَكاقػػعَالثػؾرةَالفمدػظيشيةَفقػػ  َكإنسػاَأيزػاَفػيَمدػػتقبمها َالػتيَاػؾَفػػيَالتفالزػركريَ
َكالخارج.نفسَالؾق َمدتقبمشاَ سيعًا َكذعبَعربي َتحي َلقَالسؤامراتَمؽَالداخلَ

لإيجػػازَمؾاؾػػفَلعػػضَالقػػؾىَالخار يػػةََاسػػتعرضكسػػأحاكؿَفػػيَالرػػفحاتَالقميمػػةَاػػتبَأفَ
كالداخميػػة َالتػػيَيسكػػؽَلهػػاَأفَتمعػػبَدكرًاَمػػؤثرًاَفػػيَرسػػؼَمدػػتقبلَالقزػػيةَالفمدػػظيشيةَكالعربيػػةَ

ةََرأفَاػتبَالسؾاؾػفَتذػكلَإطػارًاَمتكػامبًل َسػيتبمؾرَمػؽَخبللػقَالػدكرَالسقبػلَلمثػَؾَاعتبػارعسؾمًا َل
لمذػعبَالعربػيَفػيَ سيػعَأقظػارب.َكاػؾَدكرَيسكػؽَأفَيػؤدي َالََالفمدظيشية َكثؾرةَقائػدةَكممهسػة

 َالثػؾرةَاسػتظاعإلىَاستعادةَفمدػظيؽَفحدػب َبػلَكإلػىَت ييػرَالؾاقػعَالعربػيَالفاسػدَلأكسمػق َإذاَ
َمحػػاكالتَخار يػػةَدتهاَالتشغيسيػػةَكأفَتت مػػبَعمػػىَأيالفمدػػظيشيةَأفَتحػػاف َعمػػىَتساسػػكهاَككحػػ

َ)عربيةَأكَغيرَعربية( َتدتهدؼَتفتيتهاَكشرذمتها.

َمر كي:السؾؾفَاأل
الحركػػػةََمػػػعَالسذػػػكمةَالفمدػػػظيشية َلالتعػػػاطفَأكالًََبدايػػػةتدػػػؼَالسؾؾػػػفَاالمر كػػػي َمشػػػتَا
سػػرائيل.َكقػػدَغػػداَالػػدعؼَلسػػاليَكالدياسػػيَالبلمحػػدكدَلدكلػػةَإثػػؼَلالػػدعؼَالعدػػكريَكاَ ةينَؾيالرػػه

لعدَالحربَالعالسيػةَالثانيػة.َؼبعػدَأفَكانػ َبر ظانيػا َقبػلَالحػربََاالمر كيَمؤثرًا َلرؾرةَكاضحة 
 َأمر كػاَمكانتهػا َلعػدَاحتمػ َلمرػهايشةاالسػتعسار ةَاألكلػى َالداعسػةَالعالسيةَالثانية َايَالدكلػةَ

 َفيَالحربَإلػىَ انػبَالحمفػاء َكاسػرةَبػتلػَنظػاؽَالعزلػة َالػتيَفرضػتقَعمػىَنفدػها َاشتركأفَ
َ.َكاكتاَماَأفَأعمػؽَالرػهايشةَؾيػاـَدكلػتهؼ 1823240عاـََ(مبدأَمؾنرك)َعرؼَبَماَمشتَإعبلف

                                                 
ـَ َقبػػػلَأفَتعمػػػؽَالثػػػؾرةَالفمدػػػظيشية1982َنذػػػرَاػػػتاَالسؾضػػػؾعَفػػػيَمجمػػػةَ)الػػػيسؽَالجديػػػد( َعػػػددَسػػػبتسبر239َََ

َمؾافقتهاَعمىَاالندحابَمؽَبيركت.ََ
اقتزىَمبدأَمؾنؾر َالتيَكردَفيَرسالةَالرئيسَاألمر كيَ) يسسَمؾنرك(َالدشؾ ةَإلػىَالكػؾنجرسَفػيَالثػاني240َََ

ََََََ=ََََََإلػىكانرػرافهاََـ َاقتزىَعدـَتدخلَأمر كاَفيَالذػؤكفَالدياسػيةَاألكركبيػة 1823مؽَشهرَديدسبرَعاـَ
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كأخػتَالػدعؼََـ َحتىَكان َأمر كاَأكؿَدكلػةَتعتػرؼَبهػا.1948فيَمايؾََ السدساةَ)دكلةَإسرائيل(
َاألمر كيَلعدَذلػَأشكااًلَمتعددة َأبرزاا:

تفػؾؽَإسػرائيلَالدعؼَالعدكريَالسدتسرَكغيرَالسحػدكد َالػتيَ عػلَادفػقَالػدائؼَضػسافَََ.1
َؾؽ.التفعدكر ًاَعمىَالدكؿَالعربيةَمجتسعة َكالسحافغةَعمىَاتاَ

أفَتدتسرَفيَالؾ ؾد َكدكلةَتمعبَدكرًاَمؤثرًاََمؽَ َالتيَمكؽَإسرائيلياالقترادالدعؼَََ.2
َفيَالدياسةَالذرؽَأكسظيةَألمر كاَكحمفائهاَال ربييؽ.

سػػػرائيلَالدياسػػػةَالعدكانيػػػةَإلَاَصػػػؾربَبػػػدعؼالػػػدعؼَالدياسػػػي َالػػػتيَيتسثػػػلَفػػػيَأكضػػػََ.3
قػػراراتَأكَإ ػراءاتَعقابيػػة َيتجػػقَالسجتسػعَالػػدكليَإلػػىََكاسػتخداـَحػػقَالفيتػؾَضػػدَأي

َاتخاذااَفيَحقَإسرائيل.
ة.َك عتبػػرَاػػتاَالذػػكلَأخظػػرَاألشػػكاؿَيسترػػؽيةَالقزػػيةَالفمدػػظيشيةَلظػػرؽَسػػممحاكلػةَََ.4

اءَعمػىَمقؾمػاتَالذػعبَالثػؾرةَكالقزػَإنهػاءالػىََ  سيعهػا َإذَسػيؤدي َؼيسػاَلػؾَنجػا
الفمدػػظيشي.َكتػػتمخصَاػػػتبَالسحاكلػػةَفػػيَالعسػػػلَعمػػىَدمػػجَالذػػػعبَالفمدػػظيشيَفػػػيَ

ك شتفيََ السجتسعاتَالعربيةَكاأل شبية َالتيَيتؾا دَأفرادبَفيها َكتتك بق َليشتهيَكذعب
َبتلػَتمقائيًاَحققَالذرعيَفيَالعؾدةَإلىَكطشق.

يػػة َكسذػػركعَ ػػؾفَداالسَ)كز ػػرَخار يػػةَكفػيَاػػتاَالسدػػارَعهػػرتَعػػدةَمذػػار عَأمر كَََََ
ـ َالػػػتيَتزػػػسؽَؼيسػػػاَتزػػػسشق َالعسػػػلَعمػػػىَتػػػؾطيؽَالبل ئػػػيؽ1955َأمر كػػػا(َعػػػاـَ

َإسػػػرائيلَبػػػدفعَالتعؾ زػػػاتَلهػػػؼ َعػػػؽَ الفمدػػػظيشييؽَفػػػيَالسشػػػاطقَالعربيػػػة َكأفَتقػػػـؾ
َ.الؾالياتَالستحدةَاألمر كيةأراضيهؼَكمستمكاتهؼ َعؽَطر قَقرضَدكليَتذارؾَؼيقَ

الثػؾرةَالفمدػظيشية َفػيَمظمػعَعػاـََانظمقػ تَأمر كاَتعسلَفػيَاػتاَالسشحػىَحتػىَاستسَركقدَ
لهجةَمبهسػة َـ َكأختتَتفرضَعمىَالجسيعَمشظقها.َفبدأتَأمر كاَت يرَمؽَلهجتها.َفسؽ1965َ

تحديػػػدبَلمدياسػػػةَالخار يػػػةَـ َفػػػيَسػػػياؽ1967َعػػػاـَفػػػيَفَ ؾندػػػؾفَعبػػػرَعشهػػػاَالػػػرئيسَلشػػػد
مذكمةَ)البل ئيؽ(َحبًلَعاداًل َكأفَعمىَدكؿَالذرؽَاألكسػ ََعشدماَأكدَعمىَك ؾبَحلَ لحكؾمتق

الػػرئيسَ يسػػيََعبػػرَعشهػػاَإلػػىَلهجػػةَ إزالػػةَالغمػػؼَعػػؽَاػػؤالءَ)البل ئػػيؽ(أفَتؾ ػػقَ هؾداػػاَنحػػؾَ
كاػيََـ َألكؿَمػرة َمعترفػًاَلحػقَالفمدػظيشييؽَفػيَإقامػةَكطػؽَقػؾميَلهػؼ.1977كارتر َفػيَعػاـَ

أرضػق َيحسػلَاآلفَالدػبلحََمػؽردَلستسثػلَفػيَك ػؾدَشػعبَُشػلػالؾاقعَالعشيػد َاَلهجةَتسثػلَاعترافػاًَ
َك ؿفَفيَالظر قَالرحياَنحؾَالعؾدةَإليها َمساَسيهددَلقمبَحدالاتَأمر كاَالدالقة.َ

                                                  

 
ساحَلمػدكؿَاألكركبيػةَلالتػدخلَفػيَشػؤكفَالقػارةَاالاتساـَلذؤكفَالقارةَاألمر كية.َكفيَالؾق َنفدقَعدـَالد=َ

َاألمر كية.
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بؾ ؾدَالذعبََاالعتراؼالعربيَحؾلهاَقدَأ براَأمر كاَعمىَاؼَالذعبَالتفكرغؼَأفَتراعدَالثؾرةََك
ارَاسػػتسَرإعػػادةَالهػػدكءَإلػػىَالسشظقػػةَكضػػسافََىتهػػدؼَإلػػ َكبػػدأتَتغهػػرَمذػػار ع 241َالفمدػػظيشي

الؾاقػػػعَالجديػػػد َالػػػتيَخمقتػػػقَالثػػػؾرةََكتراعػػػيمرػػػالاَأمر كػػػاَكحمفائهػػػاَكاألنغسػػػةَالسرتبظػػػةَبهػػػا َ
الفمدػظيشية َكالػتيَلػؼَيعػدَلاإلمكػافَتجاامػق َكذلػػَعػؽَطر ػقَمػشاَالفمدػظيشييؽَحكسػًاَذاتيػًاَفػػيَ

لإقامػةَدكلػةَمدػتقمةَعػؽََؼرائيمية َأكَالدساحَلهػالزفةَال ربيةَكقظاعَغزة َفيَعلَالهيسشةَاإلس
دكلةَإسرائيل َكلكؽَتح َكصايةَمباشرةَمؽَقبلَالشغاـَاألردنيَ...إلخ َرغؼَذلػَفقدَعػادَمػؤخرًا َ
خبلؿَحرارَبيركت َالعزؼَعمىَالؾترَالدابق َكاؾَتذػتي َالذػعبَالفمدػظيشيَفػيَأنحػاءَالػببلدَ

َالذعب.َ َك شتهيبتلػالثؾرةَهيَالعربية َتسهيدًاَلتؾطيشقَالشهائي َلتشت

َمؾؾفَالدكؿَال ربية:
فدػيةَكقاعػدةَعػدتيؽ َقاعػدةَنرتكػزَمؾؾػفَالػدكؿَال ربيػةَمػؽَالسذػكمةَالفمدػظيشيةَعمػىَقاا
َ:مادية

َالقاعدةَالشفدية:َ.1
لحقػػؾبَمػػؽَتشكيػػلَلػػاليهؾد َلالػػتنبَلػػدىَاألكربيػػيؽ َتجػػابَمػػاَأَكتتسثػػلَفػػيَاإلحدػػاسَالسفػػرط

كانػ ََكلػئؽزعامػةَالعػالؼَالحػدي َحزػار ًا.َتػدعيََيػادَ  ساعةَديشيةَعمػىَأَأفغعَماَكا هتقَاعتبر
الجػػرائؼ َالتػػيَمؾرسػػ َضػػدَاليهػػؾد َقػػدَندػػب َ سيعهػػاَإلػػىَالشغػػاـَالشػػازيَالسهػػزـك َإالَأفَأكربػػاَ
لكاممهاَترزحَتح َمذاعرَالشدـَكاإلحدػاسَلالػتنب َكتدػعىَ ااػدةَإلػىَالؾقػؾؼَلجانػبَإسػرائيلَ

شػػعؾبََلػػيسَعمػػىَحدػػابها َبػػلَعمػػىَحدػػابَكلكػػؽهػػؾدَعػػؽَمعانػػاتهؼ َكالعسػػلَعمػػىَتعػػؾ ضَالي
َأخرى.

الػػتيَلػػؼَيعػػشَندػػافَاألكربػػي َمػػلَالشفدػػيَإلػػىَالتكػػؾ ؽَالعقمػػيَلئَلتػػأثيرَاػػتاَالعاَامتػػدكقػػدَ
أحداثَاإلراابَاألكربيَضدَاليهؾد.َكذلػَتح َتػأثيرَمبال ػةَكسػائلَاإلعػبلـَكالتؾ يػقَكمؤسدػاتَ

يعػادَأساةَاليهؾدَالتار خيةَكفيَتأكيدَحقهؼَفػيَالعػؾدةَإلػىَأرضَالسالتربيةَكالتعميؼ َفيَترؾ رَم
أزمػػةََ َعػػرؼكسػػاَركىَلػػيَأحػػدَالػػزمبلءَاأللسػػافَال ػػربييؽَ كربػػيلقػػدَعػػرؼَالظفػػلَاأَلَ.)فمدػػظيؽ(

حي َأختَيمقؽ َمشتَسػقؾطَالشغػاـَالشػازي َلسعمؾمػاتََ.ةبتدائياالالزسيرَكاؾَعمىَمقاعدَالدراسةَ
                                                 

قبػػػلَانظػػػبلؽَالثػػػؾرةَالفمدػػػظيشيةَكانػػػ َالؾاليػػػاتَالستحػػػدةَاألمر كيػػػةَكحمفاؤاػػػاَيشغػػػركفَإلػػػىَمذػػػكمةَالذػػػعب241َ 
الفمدػظيشيَعمػىَأنهػاَمجػردَمذػكمةَال ئػيؽَفمدػظيشييؽَيدػهلَحمهػاَعػؽَطر ػقَالتعػؾ ضَكالتػؾطيؽ َك شكػػركفَ

َدَمؽَأرضق.َكلؼَيتؼَاالعتراؼَبؾ ؾدَاتاَالذعبَإالَلفزلَالثؾرةَالفمدظيشية.شعبَفمدظيشيَُشَر

َ
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ساَألحقػقَالعػالؼَبهػؼَمػؽَمغػالؼَعبػرَليهؾدَفيَالعؾدةَإلىَفمدظيؽ َكعتار خيةَمزممة َعؽَحقَا
التار خ َكعؽَالستؾحذيؽَالعرب َالتيؽَير دكفَمشعَاليهؾدَمؽَالعؾدةَإلىَكطشهؼ َكبالتػاليَإطالػةَ
عػػتالاتهؼَكمعانػػاتهؼ َكعػػؽَفمدػػظيؽَالتػػيَأحالهػػاَاليهػػؾدَإلػػىَ شػػافَخزػػراء َلعػػدَأفَكانػػ َقفػػرًا َ

لسثالػػةَأرضَبػػؾر َاسترػػمحهاَاليهػػؾدَك عمػػؾاََفمدػػظيؽَلقػػدَكانػػ َ.الرحػػلَيدػػكشهاَلعػػضَاألعػػراب
داؼَكتفؾقهؼ َتػدبَفػيَ سيػعَأر ائهػا.َكاآلفَير ػدَالعػربَأفَيشتزعؾاػاََؾالحياةَالحديثة َلفزلَ ه

َمشهؼَك ذردكاؼَمؽَ ديدَفيَأنحاءَالعالؼ.

يػةَالثانيػة َأطفػاؿَبهتبَالرؾرةَلقشػ َمؤسدػاتَالتربيػةَكالتعمػيؼَاألكربيػة َلعػدَالحػربَالعالس
انيَفػػيَحبهػػا َكظر ػػقَلمتدػػاميَالشفدػػيَكالدػػمؾكي َفػػؾؽَكاقػػعَالتفػػأكربػػاَالتعػػاطفَمػػعَإسػػرائيلََك

السؤسدػػاتَالتعميسيػػة ََإندػػانية َالتػػيَمارسػػتهاَأكربػػاَتجػػابَاليهػػؾد.َدكفَأفَتتشبػػقَالسسارسػػةَالػػبل
ة.َألنهاَتػتؼَاػتبَالسػرةَزائفَةمحاكلةَالتداميَاتبَمحاكلةَمرظشعإلىَأفََاإلعبلمية َاآللةكمعهاَ

َعؽَطر قَإلحاؽَاألذىَلذعبَفخر َاؾَشعبَفمدظيؽ.

إلػػىَأقرػػىَحػػدكدََ عرفػػ َإسػػرائيلَكيػػفَتزػػخؼَأزمػػةَالزػػسيرَلػػدىَاألكربيػػيؽَكتدػػت مهاَك
ارَعمىَعقدةَالتنبَاتب َكمسػاَأرادتَأفَتبتػزَاألكربيػيؽَكتحرػلَاستسَر.َفأختتَتز  َلاالست بلؿ

َاسي َفيَصراعهاَمعَالذعبَالعربي.مشهؼَعمىَالدعؼَالساديَأكَالدي

أخػػتَلعػػضَالسثقفػػيؽَيةَكبػػدأتَتظػػرحَمشظقهػػاَكحقائقهػػا َالثػػؾرةَالفمدػػظيشَانظمقػػ كبعػػدَأفَ
كالدياسييؽَاألكربييؽَيعيدكفَالشغرَفيَمؾاقفهؼ َبترددَشديد َك ذػيركف َإشػارةَالخػائف َإلػىَأفَ

اـَاألكربػػيَ َترػػرؼَالػػرأيَالعػػركيزاػػاَالػػدائؼَعمػػىَعقػػدةَالػػتنبَلػػديهؼإسػػرائيلَتبتػػزاؼَكترػػرؼ َبت
عةَعػػؽَالجػػرائؼَالتػػيَالَتقػػلَلذػػاالتػػيَترتكبهػػاَلحػػقَالذػػعبَالفمدػػظيشي ََكَالجػػرائؼ)الستسػػدف(َعػػؽَ

َالشاز ةَضدَاليهؾد.َ

عسػلََأخػتَاالسػرائيميؾفَيؤكػدكف َصػراحةَكدكفَمؾاربػة َأفَمػؽَحقهػؼَأفَالَيشدػؾاَمػاَكاشا
راػابَيشدػىَمػؽَاألكربيػيؽ.َكذلػػَألفَاإَلَمػؽَبػدأَلػقَركاسيساَاأللساف َكأفَيتك َ َبهؼَاألكربيؾف َال

فػيَمقابمػةَأ رتهػاَمعػقَالتيَمؾرسَضداؼَيذكل َكساَعبرَعؽَذلػَأحدَالدياسييؽَاإلسرائيمييؽَ
حؿيقػػةَتار خيػػة َسػػتغلَالدياسػػةَاإلسػػرائيميةَتدػػتشدَإليهػػاََيذػػكلَشػػبيجل(َاأللسانيػػة َ)ديػػرَمجمػػة

َار َفيَعبلقتهاَمعَأكربا.استسَرل

َالسادية:َالقاعدةَ.2
كتتسثلَفيَالسرالاَال ربيةَفيَالسشظقةَالعربية.َحيػ َُتعتبػرَإسػرائيلَالحػارسَاألمػيؽَلهػتبَ

ارَعمػػىَعقػػدةَالػػتنبَاألكربيػػةَكتدػػت لَدمػػاءَكأركاحَاسػػتسَرالسرػػالا.َكإذاَكانػػ َإسػػرائيلَتزػػ  َل
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بيػػة َاليهػؾد َالػػتيؽَقزػػىَعمػػيهؼَاإلراػابَاألكربػػي َلزػػسافَدعػػؼَغيػػرَمحػدكدَمػػؽَقبػػلَالػػدكؿَال َر
ارَاسػتسَرحيػ َتؤكػدَلَشرػرَالسرػالاَاألكربيػةَفػيَالسشظقػة.فإنهاَفيَالؾقػ َنفدػقَتزػ  َعمػىَع

العربيػػةَفػػيََعمػػىَأفَال ػػربَالَيدػػتظيعَأفَيغػػلَحتػػىَالشهايػػةَمعتسػػدًاَعمػػىَكالءَلعػػضَاألنغسػػة
َ.عرضػةَلمت ييػراػيَإذَأفَاػتبَاألنغسػة َمهسػاَبػدتَراسػخةَكمدػتقرة ََالسحافغةَعمىَمرػالحق.

مػػيسَأمػػاـَال ػػربَإالَمكركاػػةَمػػؽَقبػػلَشػػعؾبها.َكمػػاَداـَاألمػػرَكػػتلػ َفَ اديةاسػػتبدَنغسػػةألنهػػاَأ
نغامػًاَديسقراطيػًاَمدػتقرًاَأفَلػديهاََاعتبػارعػؽَمرػالحق َلَعمىَإسرائيل َكحاميةَكمدافعةَعتساداال

أرادَأفَيحػاف ََل ػربَأفَيػدعسهاَلكػلَالؾسػائل َإذاكتتستعَلقؾةَعدكر ةَضاربة.َلتاَيتؾ بَعمػىَا
َعمىَمرالحقَفيَاتبَالسشظقةَالحيؾ ة.َ

كاكػػتاَضػػسش َإسػػرائيل َلاسػػتشادااَفػػيَتعاممهػػاَمػػعَالػػدكؿَال ربيػػةَعمػػىَاػػاتيؽَالقاعػػدتيؽ َ
َدعسًاَمدتسرًاَمؽَقبلَاتبَالدكؿ.َضسش َالشفديةَكالسادية.

يةَمشهػاَمؾقفػًاَكقف َالدكؿَال ربَـ 1965 َفيَمظمعَعاـَالثؾرةَالفمدظيشيةَانظمق كعشدماَ
بػدَمػؽَالقزػاءَعمػيهؼ.ََتَالسشاضػميؽَالفمدػظيشييؽَعشاصػرَإراابيػة َالاعتبػَر ََكئيًاَمشتَالبدايةعدا

العشادَاإلسرائيمي َبدأََاراستسَرَكمعَ كاقعَالَيسكؽَتخظيقَكلكؽَمعَتعاعؼَشأفَالثؾرةَكتحؾلهاَإلى
عاملَمعَيتزاَلمكثير ؽَمؽَساسةَأكربا َأفَحسايةَمرالاَدكلهؼَفيَالسشظقةَالعربيةَيقتزيَالت

األسػػاليبََمادامػػ لػػالظرؽَالدػػمسيةَالهادئػػة ََنهائهػػافمدػػظيشية َفػػيَمحاكلػػةَالحتؾائهػػاَكإالثػػؾرةَال
َتداع.َكاكدبتهاَمز دًاَمؽَالشفؾذَكااَلَالثؾرةَةزادتَمؽَصبللَلؼَتفما َبلَالعشيفة

كاكػػتاَسػػسح َالػػدكؿَال ربيػػةَلسشغسػػةَالتحر ػػرَلفػػتاَمكاتػػبَرسػػسيةَلهػػا َفػػيَعؾاصػػؼَتمػػػَ
فػيَأراضػيهاَكمشحػتهؼَحػقََسػتقراركاتبعػ َسياسػةَتذػجيعَالسقػاتميؽَالفمدػظيشييؽَعمػىَاالالدكؿ َ

تحر ؼَأيَنذاطَسياسػيَعمػيهؼ.َكفػيَالؾقػ َنفدػقَأخػتتَتشدػقَمػعَالستزسؽَالمجؾءَالدياسي َ
يَيهػػددَالسرػػالاَنهػػاءَالخظػػر َالػػتلهػػا َمػػؽَأ ػػلَإيجػػادَحػػلَمػػا َيكفػػلَإَالتالعػػةاألنغسػػةَالعربيػػةَ
ارَالثػؾرةَالفمدػظيشية َاسػتسَرالستسثػلَفػيََ.َكاؾَالخظرألنغسةَالعربية هددَاتبَاَكالسذتركةَلم ربَ
نهايػةَسػمسية َأفَتمهػب َلػيسَالسشظقػةَالعربيػةَفحدػب َبػػلََإذاَلػؼَتشتػقَعػا بلًََالتػيَمػؽَشػأنها 

َالعالؼ.ََفيأيزًاَمشاطقَأخرىَ

ؾمػًا َإذاَمػاَعرفشػاَارَالثػؾرةَالفمدػظيشية َيبػدكَتخؾفػًاَمفهاستسَرإفَتخؾؼَالدكؿَال ربيةَمؽَ
أفَاػػتبَالثػػؾرة َعػػداَعسػػاَتسثمػػقَمػػؽَخظػػرَعمػػىَمرػػالاَال ػػربَفػػيَالسشظقػػةَالعربيػػة َقػػدَحققػػ َ

ؽَمشػػالعَاإللهػػػاـَالثػػػؾري َمشبعػػًاَمػػػَكأضػػػح عبلقػػاتَمػػػؤثرةَلكافػػةَالحركػػػاتَالثؾر ػػةَفػػػيَالعػػالؼ َ
َ.َزدادَاتداعًاَكلَيـؾتمؽَالذبابَاألكربيَنفدق ََلقظاعات
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ؾػفَمتعاطفػةَعمػىَأنهػاَمؾاَلعػضَالدياسػييؽَال ػربييؽ َمؾاؾػفَيفهؼَعضَمشاَأفك ذاءَالب
مؾاؾػفَتسميهػاَالسرػالاَال ربيػة َالتػيَيعرفهػاَأصػحابهاََمعَالثؾرةَالفمدظيشية.َلكشهاَفيَالحؿيقػة

 َكالقزػاءَعمػىَأكثرَمساَنعرفهاَنحؽ.َفالؾضعَالستفجرَفيَالسشظقػةَيذػكلَتهديػدًاَلهػتبَالسرػالا
بػدَمػؽَالتعامػلَمعهػاَكحؿيقػةَقائسػةََر ػقَالعشػفَأمػرَغيػرَمسكػؽ.َإذًاَالعػؽَطَالثؾرةَالفمدػظيشية

كمحاكلةَاحتؾائهاَكإنهائهاَبهدكء َلالتعاكفَمػعَاألنغسػةَالعربيػةَ)السعتدلػة( َكسػاَيدػسيهاَاإلعػبلـَ
كفػيَيقبمقَالفمدظيشيؾف َلسسارسةَمختمفَالز ؾطَعمػيهؼ ََل ربي َكذلػَعؽَطر قَإيجادَحلَماا

َسرائيميَلمخظر.رضَالؾ ؾدَاإلالؾق َنفدقَالَيع

األمر كيػػػة َالتػػػيَتذػػػؽَعمػػػىَالذػػػعبيؽَالفمدػػػظيشيََ_أفَالحػػػربَاالسػػػرائيميةََفػػػيَكالَشػػػػ
أفَالحػػربَفػػيَحػػدَذاتهػػاَفػػيَكالمبشػػانيَاآلف َاػػيَإحػػدىَكسػػائلَالزػػ  َالستظرفػػة.َكالَشػػػَأيزػػًاَ

َالذػعبَالفمدػظيشيَإ بػارمػؽَكسػائلََكؾسػيمةَلدىَاألنغسةَالعربيةَكلدىَالدكؿَاألكربية َمقبؾلة 
.َعمػػىَأفَالَتتجػػاكزَاػػتبَالحػػربَحػػدكدااَالسعقؾلػػة َكػػأفَلقزػػيتقَعمػػىَقبػػؾؿَحػػلَسػػمسيَنهػػائي

تدعىَإلىَترؽيةَالذعبَالفمدظيشيَترؽيةَ ددية.َألفَمثلَاتاَالتجاكزَلؽَيحلَالسذكمة َكساَ
كسػػيكؾفَعبػػرَعػػؽَذلػػػَالعديػػدَمػػؽَالداسػػةَاألكربيػػيؽ َكحتػػىَاألمػػر كييؽ َبػػلَسػػيز دااَتعقيػػدًا.َ

التعقيدَأشد َلؾَتؼَالقزاءَعمػىَؾيػادةَالثػؾرةَالفمدػظيشية.َفهػتبَالؿيػادةَيجػبَأفَتبقػى َلتفػاكضَ
َشرعيتها.ََتكتدبَاتبَالحمؾؿسظركحةَعميها َحتىَكتقبلَالحمؾؿَال

عسميػةَتهػددَلخمػقَكضػعَأكثػرَتفجػرًا َكتػؤديَإلػىََعبرَالحػرب َإفَترؽيةَالثؾرةَكؾيادتها 
تؾلدَكس َالجث َكاألنقػاض َأكثػرَتظرفػًاَك تر ػة َمػؽَشػأنهاََ فمدظيشيةَك ؾدَتشغيؼَأكَتشغيسات

أكََ .َاتاَاألمرَيفدرَلشا َتفدػيرًاَكاؼيػًا َالسؾؾػفَال اضػبتشدفَالسرالاَال ربيةَفيَالسشظقةأفَ
كميًاَلم ربَفػيََيعمىَالؾحذيةَاإلسرائيمية َالتيَسيتؾلدَعشهاَكضعَمعادَ مؽَقبلَال ربَ العاتب

ؾػػفَالػػدكؿَادَاػػتبَالشقظػػةَتمتقػػيَكتتفاعػػلَمؾاؾػػفَكأمػػانيَاألنغسػػةَالعربيػػةَمػػعَمَؾالسشظقػػة.َكعشػػ
َال ربية َكساَسشرى.

َمؾؾفَاألنغسةَالعربية:
لعػػلَأكضػػاَمثػػاؿ َيسكػػؽَأفَنزػػربقَلسؾؾػػفَاألنغسػػةَالعربيػػةَمػػؽَالثػػؾرةَالفمدػػظيشية َاػػؾَ

ائيل َكاػػيَثػػؾرةَقبػػلَؾيػػاـَدكلػػةَاسػػَرَالفمدػػظيشيَالعربػػيَبػػرَثػػؾرةَقػػاـَبهػػاَالذػػعبمؾقفهػػاَمػػؽَأك
ـ.َفعشػػدماَاحتػػدـَالرػػراعَبػػيؽَالعرػػالاتَالرػػهيؾنية َالسدعؾمػػةَمػػؽَقبػػلَبر ظانيػػا َكبػػيؽ1936َ

 َشعرَالفمدظيشيؾفَأكثرَفأكثرَلخظرَتدفقَالهجػراتَاليهؾديػةَإلػىَفمدػظيؽ َفؾحػدتَالفمدظيشييؽ
كأعمشػ َاإلضػرابَالتشغيساتَالفمدظيشيةَ هؾدااَكعسم َتح َؾيادةَكاحدةَ)المجشػةَالعربيػةَالعميػا(َ
شػبابَمػؽََالتحقالعاـَفيَأنحاءَفمدظيؽَكأختتَتخؾضَنزااًلَمدمحًاَلحسايةَك ؾدااَالؾطشي.ََك
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األقظػػارَالعربيػػةَالسجػػاكرةَلفمدػػظيؽَفػػيَصػػػفؾؼَالثػػؾرةَالسدػػمحة َمسػػاَعػػززَمؾاقعهػػاَكزادَمػػػؽَ
دالعز زَكالسمػػَالسمػػَعبػَكعمىَرأسهؼَالحكاـَالعرب َمؽَأتباعهافعاليتها.َكاشاَطمب َبر ظانياَمؽَ

 َالتػيَلػؼَتثسػرَالتدخلَلؾؾفَاإلضػرابَكإنهػاءَالثػؾرة.َفبػتؿَاػؤالءَ هػؾداؼَ غازيَكاألميرَعبدهللا
الػػتيَتثػػقَؼيػػقَلرػػدؽَكسػػاطةََشػػةَالعربيػػةَالعميػػاَلأنػػقَفػػيَالؾقػػ عمشػػ َالمجأفػػيَلػػادئَاألمػػر ََك

رالقَالعػػاـَضػػسيؾاصػػلَإممػػؾؾَكأمػػراءَالعػػرب َفػػإفَالذػػعبَالفمدػػظيشيََ أصػػحابَالجبللػػةَكالدػػسؾ
َبشفسَالقؾةَكاإليساف.َ

لػػؼَيرػػرؼَبر ظانيػػاَعػػؽَمسارسػػةَمز ػػدَمػػؽََالحكػػاـَالعػػربكلكػػؽَاػػتاَالفذػػلَاألكلػػيَلجهػػؾدَ
َإلػىَتؾ يػقَنػداء  َاألمػرَبهػؼَانتهػىؾاصمؾاَاتراالتهؼَلقادةَالثؾرةَالفمدظيشية ََكفَ.عميهؼالز ؾطَ

 َلكؽَصي تقَكانػ َمؾحػدة َ(هللاكعبدََغازَيَكَعبدَالعز ز)َككقعقَلاسسقَك هقَكلَمشهؼَعمىَحدة
َضرابَكإنهاءَالثؾرة.َكمساَ اءَفيَذلػَالشداء:َدعؾاَؼيقَالفمدظيشييؽَإلىَكؾفَاإل

 َفػشحؽَلقػدَتألسشػاَكثيػرًاَلمحالػةَالدػائدةَفػيَفمدػظيؽإلىَأبشائشاَعربَفمدظيؽَ_ََالقدس.ََ"
خبلدَإلىَالدكيشةَندعؾكؼَلئللاالتفاؽَمعَإخؾانشاَممؾؾَالعربَكاألميرَعبدَهللاَ)أميرَشرؽَاألردف(َ

معتسديؽَعمىَحدؽَنؾاياَصديقتشاَالحكؾمةَالبر ظانيةَلتحقيقَالعػدؿَكسشؾاصػلَالدػعيَفػيَسػبيلَ
َ.242َمداعدتكؼ"

كقػدَأذعشػ َالمجشػةَالعربيػةَالعميػاَاػتبَالسػرةَلشػداءَالحكػاـَالعػرب َككزعػ َبيانػًاَعامػًا َ ػػاءَ
ََؼيق:

كالدػػسؾَممػػؾؾَالعػػربَكالشػػزكؿَعمػػىَإرادتهػػؼَمػػؽَمتثػػاؿَإلرادةَأصػػحابَالجبللػػةَ"كلسػػاَكػػافَاال
تقاليػػدناَالعربيػػةَالسؾركثػػةَككانػػ َالمجشػػةَالعربيػػةَالعميػػاَتعتقػػدَاعتقػػادًاَ ازمػػًاَأفَأصػػحابَالجبللػػةَ

َاؼَإالَلساَؼيقَمرمحتهؼَكحف َحقؾقهؼ َلتلػَفالمجشةَالعربيةَالعميػاَامتثػاالًَابشاءكالدسؾَلؼَيأمركاَ
السمؾؾَكاألمراءَكاعتقادًاَمشهاَلعغؼَالفائدةَالتيَتشجؼَعؽَتؾسظهؼََإلرادةَأصحابَالجبللةَكالدسؾ

نفػاذاَلهػتبَاألكامػرَالدػاميةَالتػيَلػيسَلعربيَالكر ؼَإلىَإنهاءَاإلضرابَإكمؤازرتهؼَتدعؾَالذعبَا
َ.243لهاَمؽَادؼَإالَمرمحةَالعرب"

سشاضػمؾفَنهػيَاإلضػرابَكحمػ َالسجسؾعػاتَالسدػمحةَنفدػهاَكعػادَالكعمىَإثرَاتاَالبياف َأَُ
َؾاَلالثؾرة َإلىَأقظاراؼَكادأتَاألحؾاؿ َكلكؽَإلىَحيؽ.التحقالعرب َالتيؽَ

َـ َمذػابهًاَلجسيػعَالسؾاؾػفَالبلحقػة َكال1936عػاـَفػيَكؼَيبدكَاتاَالسؾؾػف َالػتيَحػدثَ
اء.َاالسػسسيساَلمسؾؾفَالرااؽَمؽَالثؾرةَالفمدظيشية َكاػيَمحاصػرةَفػيَبيػركت.َلػؼَتت يػرَسػؾىَ

                                                 
 كماَلعداا.241َأنغر:َاألحسد َنجيب َفمدظيؽَتار خًاَكنزااًل َص242َََ
 .164_163ََ َص1َالسردرَنفدق.َككتا:َالحؾرانيَأكـر َمتكرات َمج243ََ
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بر ظانيػا َكالسمػؾؾَكاألمػراءَالستؾفػؾف َحػلََ(صديقتهؼ)الحكاـَالعرب َحم َمحلََ(صديقة)فأمر كاَ
َ.نفدهاَاألدكارلَيزظمعؾَفَمحمهؼَممؾؾَكرؤساءَفخركف 

اءَكرغؼَاتاَالتذػالق َفػإفَاشػاؾَعشاصػرَ ديػدة َتغهػرَفػيَالرػؾرةَاػتبَالسػرة َفتجعػلَإنهػ
فق َعمىَالسدػتؾىَالعربػي َبػلَأيزػًاََأصبح َتسثلَحالةَمتقدمة َليسَالثؾرةَأمرًاَعديرًا.َفالثؾرة

َ عمىَالسدتؾىَالعالسي.َكساَأفَالسمػؾؾَكالرؤسػاء َكاػؼَيقؾمػؾفَبػدكراؼَالسعهػؾد َيتستعػؾفَاليػـؾ
َلحشكةَأكثرَكقدرةَأعمىَعمىَالتسؾ ق.

ندػجاـَمػعَمرػالحهؼ.َكػلَااَلَؾَكالرؤساءَالعربَمؽَالثؾرةَالفمدػظيشيةمؾؾفَالسمَؾَك شدجؼ
الحكػاـَالعػربَيخذػؾفَالثػؾرةَلسؾؾفَمعَمؾؾػفَالػدكؿَال ربيػة.َفظابقَاتاَافميسَغر بًاَإذًاَأفَيت

 َلمذػػعبَالعربػػيَكمػػقارااَيذػػكلَإلهامػػًاَدائسػػًاَاسػػتسَرالفمدػظيشية َتسامػػًاَكسػػاَيخذػػاااَال ػػرب.َإذَأفَ
َ.َادية َالتيَتتحكؼَلقستبدعمىَاألنغسةَاالَرثَؾيل

فػيَكػػلَاألقظػارَالعربيػة َعػػاارةََإفَتفاعػلَالثػؾرةَالفمدػػظيشيةَالسدػتسر َمػعَالذػػبابَالعربػي
 َمؽَالتعاطفَالذعبيَالعربيَقػدرًا َاكتدبمقمقةَلمحكاـَالعرب.َكلكؽَالثؾرةَبم  َحدًاَمؽَالقؾة ََك

يدػػتحيلَمعػػقَعمػػىَأيَحػػاكؼَعربػػيَأفَيجػػاارَلسؾقفػػقَالحؿيقػػيَتجاامهػػا.َثػػؼَأفَمحاكلػػةَسػػحقَ
شػتعاؿ.َلؽَيؤديَإالَإلىَالسز دَمػؽَاالَكَ مقاتميَالثؾرةَكعائبلتهؼَعدكر ًا َأمرَثب َأنقَغيرَمجدَ 

كالَلتػػيَلػػؼَتػػزدَالسقػػاتميؽَإالَصػػسؾدًا َمػػتالاَأيمػػؾؿَاألسػػؾدَكتػػلَالزعتػػر َاَهاأكػػدتَاػػتبَالحؿيقػػة
َؾياداتهؼَإالَإصرارًاَعمىَالسزيَفيَالظر قَالرعب َالسؤديَإلىَالشرر.َ

أكَيزػسشؾفَعمػىَ َك ربَالحكاـَالعربَأسمؾبًاَفخر َغيرَالقؾةَالسدمحة َيشهػؾفَلػقَالثػؾرة
ائراؼ.َفأختكاَيعسمؾفَعمىَخمقَكالءاتَمتعددةَداخلَالثػؾرة َلقرػدَشػرذمتهاَغاألقلَلقاءااَفيَح

كرب َمجسؾعػاتَمشهػاَلعجمػةَاػتاَالشغػاـَأكَذاؾ َليتدػشىَعػؽَطر قهػاَمسارسػةَضػ ؾطَسياسػية َ
الشتػػائجَكإلقػػاءَالثػػؾرةَضػػسؽَحػػدكد َيسكػػؽَالدػػيظرةَعميهػػا.َكلكػػؽَحتػػىَاػػتاَاألسػػمؾبَلػػؼَيحقػػقَ

السر ػػؾةَمشػػق.َإذَأفَكعػػيَالسشاضػػميؽَالفمدػػظيشييؽَمكػػشهؼَمػػؽَأفَيدػػتفيدكاَمػػؽَعبلقػػاتهؼَلجسيػػعَ
األنغسػػةَالعربيػػة َدكفَأفَيزػػحؾاَلػػالثؾرة.َصػػحياَأفَاػػتبَالعبلقػػاتَقػػدَأربكػػ َالثػػؾرةَفػػيَلعػػضَ

عربيػة.َفقػدَاألحياف َإالَأنهاَلؼَتبم َحدَإيقافهاَأكَشرذمتها َلرؾرةَترباَمعهاَأسيرةَلؤلنغسػةَال
كمزػػ َالثػػؾرةَالفمدػػظيشية َرغػػؼَالسػػؤامراتََكػػافَعػػدكااَكاضػػحًاَكاػػدفهاَمحػػددًاَكأسػػمؾبهاَثابتػػًا.

َ.244َالعربية

                                                 
يؽَكأتباعهػاَالعػربَكالستػؾاطئيؽَمعهػاَفػيَصػفؾؼَمؽَالسؤسػفَأفَالؾاليػاتَالستحػدةَكأ هزتهػاَكحمفاءاػاَال ػربي244َ

=َََََََََََََركت َمػػؽَاختػػراؽَالثػػؾرةَكإضػػعافهاالثػػؾرةَالفمدػػظيشية َتسكشػػؾاَفػػيَالدػػشؾاتَكالعقػػؾدَالتػػيَتمػػ َمعركػػةَبيػػ
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ارَالثػؾرةَتهديػدًاَألنغسػتهؼ َاسػتسَركلؼَيكؽَمؽَالسشتغرَمؽَالحكاـَالعػرب َالػتيؽَيػركفَفػيَ
ربيػة( َكبظػرؽَغيػرَمباشػرةَالتيَتسدَالؾ ؾدَاإلسرائيميَلالحياة َلظرؽَمباشرةَ)لجػؼَالجسػاايرَالع

)كضػػعَالثػػركاتَالعربيػػةَبيػػدَأمر كػػاَكحمفائهػػا َليرػػبَ ػػزءَمشهػػاَإلػػىَاسػػرائيل َعمػػىَشػػكلَأسػػمحةَ
أفَيتؾقفػؾاَعػؽَمدػاعيهؼَإلنهػاءَالثػؾرة.َكاشػاََلؼَيكؽَمػؽَالسشتغػرَمػشهؼَة( ياقترادكمداعداتَ

اػاَفػيَدائػرةَكاحػدة.َمفاءالعربيػةَكإسػرائيلَكأمر كػاَكحَتمتقيَمجسؾعةَمؽَالسرالا َتزعَاألنغسػة
فالثؾرةَتذكلَخظرًاَعمػىَاػتبَالجهػاتَ سيعهػا َككػلَاػتبَالجهػاتَيهسهػا َلالتػالي َإنهػاءَالثػؾرة َ

َكإفَاختمف َأساليبها.

َ_ة َالتيَ عم َ سيعَاألساليبَتكسػلَلعزػها.َفالعػدكافَاالسػرائيميَاسسك اءتَالمحغةَالح
 َيسكػؽَأفَيؾصػمهاَإلػىَنقظػةَالتدػميؼَلػالحمؾؿَاألمر كيَالسدما َيذكلَض ظًاَشديدًاَعمىَالثػؾرة

َلػالتؾاطؤالتيَتظرحهاَالدكؿَال ربيةَمشتَزمػؽ ََ)حمؾاًلَسمسية(َ.َكاتبَالحمؾؿَالسظركحة َالسدساة
معَاألنغسةَالعربية َكفيمػةَلػأفَتشهػيَالثػؾرةَكديػًا.َفيمقػيَالفمدػظيشيؾفَالدػبلحَك قبمػؾفَلػالعيشَ

ردنية َأكَيتذرذمؾفَاشاَكاشػاؾ َ َأكَتح َـيسشةَالدمظةَاأَلسرائيمياإلَحتبلؿ)لدبلـ( َفيَعلَاال
فيَلقاعَالعالؼَالؾاسع َك شدمجؾفَفيَمجتسعاتَأخػرى.َكتشتهػيَبػتلػَشخرػيتهؼَكذػعبَكتشتهػيَ

َ.َإزعا هؼقزيتهؼَ)سمسيًا(َك دمؼَالشاسَ)الظيبؾف(َمؽَ

فائهػاَال ػربييؽَاتاَالتبلقيَكالتذػالػَبػيؽَالسرػالاَكاألاػداؼ َلكػلَمػؽَإسػرائيلَكأمر كػاَكحم
َ_كاألنغسةَالعربية َيؾصمشاَإلىَدر ةَاليقيؽ َلأفَمؾؾفَاألنغسةَالعربيةَمػؽَالعػدكافَاإلسػرائيميَ

األمر كػػيَلػػيسَمؾقفػػًاَمتخػػاذاًلَأكَضػػعيفًاَأكَصػػامتًا َكسػػاَيحمػػؾَلمػػبعضَمشػػاَأفَيشعتػػؾب َبػػلَاػػؾَ
َلق.َإفََ زءَمؽَالسؤامرة َمؾكلَإليقَدكرَمحددمؾؾفَمتامر.َإنقَ يشظمػقَمػؽََاػتاَاليقػيؽَاليقـؾ

َ: َمشهاعيؽالَتخظئهاَالَكأدلةتهامات َبلَيدتشدَإلىَكاقعَرغبةَذاتيةَفيَإطبلؽَااَل

 َ:الجيؾشَالعربيةَالسد جةَلالدبلحأكاًل:َ
َأعػػدت َإفَلػػؼَيكػػؽَلسثػػلَاػػتاَاليػػـؾَاػػتبَالجيػػؾشَأيػػؽَتؿػػف كاػػلَتشتغػػرََ؟اآلف َكأليَيػػـؾ

العدكاني؟َإفََالكيافَالرهيؾنياألمةَالعربية َمعَفرصةَأفزلَمؽَاتبَالفرصة َلترؽيةَحدالاتَ
 َ ػػيشَ ػػر اَفػػيَاػػتبَاأليػػاـ َ(السغفػػرة)الجػػيشَاإلسػػرائيمي َالػػتيَيرعػػبَطيفػػقَالجيػػؾشَالعربيػػةَ

اتَالعربيػػة َلعػػدَأفَك هػػ َلػػقَالثػػؾرةَستعراضػػكاالَاسػػؼيدػػهلَترػػديعق َحتػػىَعمػػىَ يػػؾشَالسَر
سػس َاػتب؟َالجػؾابَكاضػا.َلقػدَرََُاسػؼالسَرَالفمدظيشيةَضرباتَمؾ عة.َلساذاَإذًاَلؼَتتحػرؾَ يػؾش

                                                  

 
كشرذمتهاَك رااَإلػىَطػاكالتَالتفػاكضَكالتشػازالتَالسجانيػة َكحرفهػاَعػؽَاػدفهاَاالسػتراتيجي َالػتيَانظمقػ َ=َ

 تحر رَفمدظيؽ َكلَفمدظيؽ(.لتحؿيققَ)
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ال ػازَكخػراطيؼَالسيػابََكَلهاَأدكارَأخرى َتجيػدَأداءاػا:َكدػحقَالسعارضػةَالداخميػةَكحػربَالهػراكات
سػؼَلهػاَدكرَضػدَالسػؾاطشيؽَالعػزؿ.َكلعمػقَقػدَرََُالسديلَلمدمؾع َكالرصاصَالحيَإذاَتظمبَاألمػر 
ػػ ديػد َكاػؾَاسػػتؿباؿَالسقػاتميؽَالفمدػػظيشييؽ َالػتي سؾفَلؤلنغسػةَالعربيػػة َلتدػهرَ يؾشػػهاَمََّؽَسيد 

كالتأكدَمؽَأنهؼَلؽَيعاكدكاَالؿياـَلأيةَنذػاطات َتقمػقََ عمىَراحتهؼَكعؾدتهؼَإلىَالحياةَالظبيعية
َانتهػاءلعػدََليفػرضَعمػىَالعػرب َادكءَكأمؽَالؾضعَالجديدَفيَالسشظقة َالتيَيجريَترتيبقَاآلف 

َالسجازرَفيَلبشاف.

 َ:األرصدةَالسؾدعةَفيَبشؾؾَال رببالشف ََكلَالستسثمةَ لعربيةالثركاتَاَثانيًا:
لسسارسةَض ؾطَسياسيةَإليقاؼَالعدكاف؟َأليسَكا بًاَديشيػاََالثركاتَالعربيةَلساذاَلؼَتدتخدـ

َأـَأفلمثػػػؾرةَالفمدػػػظيشية؟ََنترػػػاركقؾميػػػًاَاسػػػتخداـَكػػػلَالؾسػػػائلَالستاحػػػة َلمترػػػديَلمعػػػدكافَكااَل
أمػاَاآلفََ؟فػيَأكقػاتَالدػمؼَكالسػرحَإالَافترػمحَالَفشػعاراَ(القػؾميَ)َالؾا ػبَكَ(الؾا بَالديشي)

السزػيَلالسذػػؾارََمػؽاػتاََ َلسػاَيعشيػقلالدر ػةَاألكلػىفالسرػمحةَالسباشػرةَلؤلنغسػةَالعربيػةَتػأتيَ
فػيَاألقظػارَالعربيػة ََيَنفدػهاَكتذػت َمشاضػميهالأفَتشهَهايتق َأيَحتىَتركعَالثؾرةَكتقبلحتىَن

يةَاألنغسػػةَالعربيػػة َالتػػيَسػػتقرَعيشػػًاَبؾ ػػؾداؼ َطالسػػاَأثبتػػؾاَأنهػػؼَأكالدَليبقػػؾاَاشػػاؾ َتحػػ َكصػػا
.َأمػػػاَإذاَسػػػؾل َلهػػػؼَأنفدػػػهؼَأمػػػرًا َفػػػإفَالجيػػػؾشَالعربيػػػةَنعسػػػتهؼطػػائعؾف َالَيخػػػالفؾفَأكليػػػاءَ

َستكؾفَلهؼَلالسرصاد.َ(الباسمة)كأ هزةَاألمؽََ(السغفرة)

لعربيػػػة َسػػػبلحًاَلمزػػػ   َاسػػػاَإفَعػػػدـَتحر ػػػػَالجيػػػؾشَالعربيػػػةَكعػػػدـَاسػػػتخداـَالثػػػركاتَا
الػػدليبلفَالرػػارخاف َمػػؽَبػػيؽَأدلػػةَكثيػػرة َتػػدم َاألنغسػػةَالعربيػػة َالَبتهسػػةَالرػػس  َبػػلَلجر سػػةَ

َفيَالسؤامرة.َشتراؾاال

يػقَفػيَالتحقعمػىَنفدػهاَاػتاَالدػؤاؿ َعشػدماَتباشػرََأ هزةَالبحػ َالجشػائيَكعادةَماَتظرح
 سة؟َكاشاَيسكششاَأفَنظرحَاتاَالدػؤاؿَلرػي ةَ ر سةَقتلَغامزة:َمؽَالسدتفيدَمؽَاتبَالجَرَأي

أخػػرى:َأليدػػ َاألنغسػػةَالعربيػػةَمدػػتفيدةَمػػؽَالقزػػاءَعمػػىَالثػػؾرةَالفمدػػظيشية؟َإنهػػاَلالتأكيػػدَأحػػدَ
رجَالتفالسدػػتفيديؽ.َكالػػدالئلَتؤكػػد َكسػػاَأشػػرنا َلأنهػػاَأحػػدَأطػػراؼَالسػػؤامرة.َإنهػػاَتكتفػػيَاآلفَلػػ

ائلَاإلعػػبلـَالسرتبظػػةَبهػػا َفػػيَمحاكلػػةَلائدػػةَكإطػػبلؽَلعػػضَالترػػر حاتَالسسجؾ ػػة َكتعسػػدَكسػػ
إلىَإبػرازَاترػاالتَالحكػاـَالعػربَكمشػدكبيهؼَلػالرئيسَاألمر كػي ََتعسدَلتجسيلَك قَأمر كاَالقبيا 

ركنالدَر جؽ َكنذرَالحؾادي َالدسجة َعؽَغزبَر جؽَمؽَإسرائيلَكتقظيبَ بيشػقَ...إلػخ.َكػلَ
حتا قَاألنغسػةَالعربيػة َعشػدماَيػأتيَدكراػاَاػي َفػيَذلػَتسهيدًاَلمدكرَاألمر كيَالقادـ َالػتيَسػت

َكإسداؿَالدتارَعمىَاتبَالسأساةَالسركعة.َفيَاتبَالجر سة َكضعَالمسداتَاألخيرة

َ
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َمؾؾفَالذعبَالعربي:
الَيسكػػؽََحػػؾؿَثؾرتػػقَالفمدػػظيشية َاػػؾَحؿيقػػةَاؼَالذػػعبَالعربػػيَفػػيَ سيػػعَأقظػػارب التفػػإفَ
فدػػيرَلهػػتبَالدػػمبية َالتػػيَتذػػبقَالػػتاؾؿ َفػػيَالسؾؾػػفَ.َكلكػػؽَمػػاذاَيسكػػؽَأفَنعظػػيَمػػؽَتإنكاراػػا

سػيساََات َتسثمػ َفػيَانخػراطَأعػدادَمػؽَالستظػؾعيؽ َالاسػتثشاءالذعبيَالعربي؟َصػحياَأفَاشػاؾَ
اليسشيػػيؽ َفػػيَصػػفؾؼَالثػػؾرة َمقػػدميؽَفػػيَسػػبيلَالػػدفاعَعشهػػاَأركاحهػػؼ َكاػػيَأقرػػىَمػػاَيسكػػؽَ

الذػارعَالسرػريَلالػتات َلؿيػادةَتشغيسػاتَإلندافَأفَيجؾدَلق.َكساَتسثم َفػيَمغػاارات َشػهدااَ
عسؾمػػًاَكػػافَأدنػػىَلكثيػػرَمسػػاَيجػػب َفػػيَمثػػلَاػػتبََالعربػػيَالسعارضػػة.َإالَأفَالسؾؾػػفَالذػػعبي

الغركؼ َبلَالَيتشاسب َسؾاًءَمعَحجؼَالسؤامرةَالسدتهدفةَالذعبَالعربيَلكاممق َأكَمعَمذاعرَ
َبَثؾرتهاَالفمدظيشية. َالتيَتحسمهاَ ساايرَاألمةَالعربيةَتجاعتزازكاالالحبَ

خػبلؿََتسكشػ إنشيَالَأ ػدَتفدػيرًاَلسثػلَاػتاَالسؾؾػفَالدػمبي َسػؾىَأفَاألنغسػةَالعربيػةَقػدَ
اديًاَمظمقػًا َمدػخرةَؼيػقَأ هزتهػاَاسػتبدأكثرَمؽَعقػدَمػؽَالػزمؽ َأفَتفػرضَعمػىَشػعؾبهاَكضػعًاَ

 َلحيػ َي ػدكَكػلَفػردَالسرئيةَكغيرَالسرئية َإلراابَالجساايرَكلجسهػاَكدفعهػاَإلػىَالحالػةَالدػمبية
َقانعًاَمؽَالحياةَلالدبلمة.

اَإلػػىَكالَشػػػَأفَأ هػػزةَالتربيػػةَكاإلعػػبلـَقػػدَأدتَدكرًاَلػػال َالدػػؾء َفػػيَدفػػعَالجسػػااير َإمػػ
سػمؾبَتزك ػرَالؾاقػعَكعػدـَطػرحَالحقػائقَالسػرةَأمػاـَالشػاسَكالتػرك جَأَانتهػاجطر قَالؾاؼ َكذلػَل

لذػكلَخػاص َأنفدػهؼََ يَيجػدَالسثقفػؾَفاليػأس َالتػاتَكإنجازاتَكاسيػة َكإمػاَإلػىَطر ػقَنتراَراَل
َ.يديركفَفيها

كساَأفَعدـَالدساحَلمذعبَالعربيَفيَأفَيذارؾَمذاركةَديسؾقراطية َفيَبشػاءَحياتػقَكفػيَ
َفَاػتاَالؾضػعتقر رَالدياساتَالعامة َقدَأدىَإلىَاسػتبعادبَعػؽَأيَفعػلَأكَتحػرؾَسياسػي َفػألَ 

 َكلكشهػػاَيحػدثَ َأمػاـَمػامتألسػػةَؾؼَالجسػاايرَالعربيػة.َكاػتبَالحؿيقػةَتفدػػرَلشػاَكقػشَمعػقيكتعػا
عا زةَعؽَاإلتيافَلأيَتحرؾ َبلَكساَلؾَأنهاَتشتغرَمعجزةَمؽَالدساءَأكَتشتغػرَمتاؾلةَمذمؾلةَ

خيػرَيسكػؽَأفَيػأتيَعػؽََتحركًاَماَمؽَقبلَالحكاـ َرغػؼَكراهػاَلهػؼَكبعػدااَعػشهؼَك قيشهػا َلػأفَال
السرػػير ة َاػػؾَنػػؾعَمػػؽََالفمدػػظيشيةَ ػػديًا َلرػػالاَالقزػػيةطػػر قهؼ.َإالَأفَانتغػػارَأفَيتحركػػؾاَ

يسكػؽََانتغارَحدكثَالسعجزات َالتيَيسكؽَتفديربَنفديًا َفيَمثلَاتبَالغركؼَالرعبة َكلكػؽَال
َتبر رب.

َ

َ
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َمدتقبلَالثؾرةَالفمدظيشية:
األمر كيَيهدؼَفيَالشهايةَإلىَإدخاؿَمشغسةََ_مؽَالؾاضاَأفَالز  َالعدكريَاإلسرائيميَ

تحر ػػرَالفمدػػظيشيةَفػػيَحغيػػرةَاألنغسػػةَالعربيػػةَنهائيػػًا َإلمػػبلءَالحمػػؾؿَالسبلئسػػةَعميهػػاَكانتػػزاعَال
مؾافقتها َتح َاتبَالغركؼَالقهر ة.َكاتاَيفدرَلشاَحرصَالجسيعَ) سيػعَأطػراؼَالسػؤامرة(َعمػىَ
رطَالقزاءَعمىَالسشغسةَعدكر ًا َمعَالسحافغةَعميهاَسياسػيًا.َإفَلقػاءَالسشغسػةَسياسػيًاَاػؾَشػ

لشجػػاحَالسػػؤامرة.َكلػػتاَفػػإفَاألصػػؾاتَمػػاَتمبػػ َأفَترتفػػع َحتػػىَفػػيَأمر كػػاَنفدػػها َمدػػتشكرة َكمسػػاَ
تجاكزتَإسرائيلَحدكدَاتبَالمعبة َكبدتَكسػاَلػؾَأنهػاَتر ػدَاستئرػاؿَالسشغسػةَسياسػيًاَكعدػكر ًا َ

شحتهػا.َمؽَخبلؿَسحقهاَمعَؾياداتها َالتيَتحتاجَإليهػاَأطػراؼَالسػؤامرة َلعػدَأفَتػتؼَقرقرػةَأ 
الذػػعبَالفمدػػظيشيَكتقبػػلَالحمػػؾؿَالسفركضػػةَعميهػػا.َكلكػػؽَالرػػسؾدََاسػػؼكذلػػػَلكػػيَتدتدػػمؼَل

كالقؾاعد َلمر اؿَكالشداءَكاألطفاؿَالفمدظيشييؽ َمعَحمفائهؼَالمبشػانييؽ َاػؾ245ََاألسظؾريَلمؿيادة
َالتيَسيرسؼَفيَالشهايةَمدتقبلَالثؾرةَالفمدظيشية.

كفَإلىَمشاقذاتَالدتيشيات َحػؾؿَالعبلقػةَمػعَاألنغسػةَكلعلَالسشاضميؽَالفمدظيشييؽَسيعؾد
العربيػػة.َحيشهػػاَكػػافَالػػبعضَيعتقػػدَأفَالظر ػػقَإلػػىَفمدػػظيؽَيسػػرَعبػػرَترػػحياَاألكضػػاعَالعربيػػةَ

الكيػػافَالرػػهيؾنيَفػػيَتقبػػلَمر كػػاَكحمفائهػػاََكالتػػيَتمتقػػيَمرػػالحهاَلسرػػالاَأَاؿَاألنغسػػةاسػػتبدَك
الهاَلأنغسةَترىَفيَالؾ ؾدَاستبدبييؽَك دافعَعشها َبَيسثلَمرالاَأصدقائهاَال َراعتباَر َلفمدظيؽ

سػػرائيميَخظػػرًاَعميهػػاَكعمػػىَاألمػػةَالعربيػػةَكطسؾحاتهػػا.َفػػيَحػػيؽَرأتَال البيػػةَمػػؽَالسشاضػػميؽَاإل
الفمدػػظيشييؽَأفَك هػػةَالشغػػرَاػػتبَسػػتقؾدَإلػػىَإضػػعاؼَالجهػػدَالفمدػػظيشي َبتسز ػػقَالفمدػػظيشييؽَ

بيشهػا.ََسػاةَفػيَالػؾطؽَالعربػيَكالستظاحشػةَؼي َالسشتذػَركتذتيتهؼَعمىَالتشغيساتَالدياسيةَالعديدة
سؾاب َقادرَعمىَت ييرَالؾاقعَالعربيَنحؾَاألفزل.َكمثػلََ َالي َيعتقدَكلَتشغيؼَمشهاَلأنقَكحدبح

السحتػلََلسقاتمػةَعػدكاؼَاألكؿ َتجػاباتبَالؾضعيةَلؽَتسكؽَالفمدظيشييؽَمػؽَتجسيػعَصػفؾفهؼَكااَل
َ.ألرضهؼ

إذَلقيػ َداخػلََ سػيادةَكاممػةلػؼَتدػدََثانيةَقػدَسػادتَ)فػيَالؾاقػع َك هةَالشغرَالكانَكلئؽ
صػػفؾؼَالثػػؾرةَالفمدػػظيشيةَلعػػضَالػػؾالءات َلهػػتاَالتشغػػيؼَالعربػػيَأكَذاؾ َلهػػتاَالشغػػاـَالحػػاكؼَأكَ
ذاؾ( َكبالتػػاليَتسكشػػ َلفزػػمهاَالثػػؾرةَالفمدػػظيشيةَمػػؽَبشػػاءَنفدػػهاَكالبػػركز َلػػيسَعمػػىَمدػػتؾىَ

َنجػدَلؾ هػػةَالشغػرَاألكلػىَمػػاََالػؾطؽَالعربػيَفقػ  َكإنسػػاَأيزػاًَ عمػىَمدػتؾىَالعػػالؼ َإالَأنشػاَاليػـؾ
                                                 

كان َالشغرةَإلىَالؿيادةَالفمدظيشيةَ)ؾيادةَمشغسةَالتحر ر(َعشدَكتالةَاتاَالسقاؿ َنغرةَمتفائمػةَ ػدًا.َكلكػؽَمػؽ245ََ
 الؾاضاَأفَأطراؼَالسؤامرةَقدَأفمحؾا َخبلؿَالعقؾدَالسشررمة َفيَإدخاؿَاتبَالؿيادةَفيَحغيرتهؼ.
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بػػدَأفَيسػػرَعبػػرََيبرراػػا.َإذَيبػػدكَاآلف َأكثػػرَمػػؽَأيَكقػػ َمزػػى َأفَالظر ػػقَإلػػىَفمدػػظيؽَال
َالعؾاصؼَالعربية.

رضػ َعمػىَالسشاضػميؽَالفمدػظيشييؽَمعادلػةَصػعبةَدكفَشػػ.َإذَكيػفَيدػتظيعؾفَأفَلقدَفَُ
يهػػاَ َكعهػؾراؼَمكذػؾفة َيسكػؽَأفَتدػددَإلالكيػافَالرػهيؾنيعػدكاؼ ََيدػتعيدكاَأرضػهؼَك ؾا هػؾا

خػػؾانهؼَالعػػرب؟َكفػػيَالؾقػػ َنفدػػقَالَيدػػتظيعؾفَأفَيشاصػػبؾاَإغػػادرةَفػػيَأيػػةَلحغػػة َمػػؽََاتطعشػػ
.َإنهػػاَمعادلػػةَقػػدراتهؼ َيرػػرفهؼَعػػؽَعػػدكاؼَاألكؿاألنغسػػةَالعربيػػةَالعػػداء َألفَفػػيَاػػتاَتذػػتي َل

َؾغَالشرر.لكؽَحمهاَأمرَضركريَلبمصعبة ََك

ك بدكَمؤكػدًاَأفَلقػاءَالذػعبَالعربػيَعمػىَمؾقفػقَالدػمبيَيجعػلَالحػلَعدػيرًا.َإذَأنػقَطػرؼَ
مػػؤثر.َبػػلَلعمػػقَالظػػرؼَاألكثػػرَتػػأثيرًاَفػػيَاػػتبَالسعادلػػة.َفػػالت ييرَفػػيَاألقظػػارَالعربيػػةَاػػؾَمهسػػةَ

َاذاَلؼَيشجزااَفمؽَتحلَالسعادلة.ََلعربيَفيَكلَقظرَمؽَتمػَاألقظار الذعبَا

األمر كيػة َاػؾَخػػركجََ_لَالسظػركحَاآلف َكالػتيَتدعسػقَاآللػػةَالعدػكر ةَاإلسػرائيميةَإفَالحػ
عهؼَعمػػىَالػػدكؿَالعربيػػة.َثػػؼَتبػػدأَؾيػػادةَمشغسػػةَالتحر ػػر َلعػػدَذلػػػ َ الفمدػػظيشييؽَمػػؽَلبشػػافَكتػػؾَز

تَحتػىَاسػتسَرلالتحرؾَسياسيًا َكتتخمىَعؽَالعسلَالعدكري َالػتيَلػؾالبَلسػاَترعرعػ َالثػؾرةَكلسػاَ
َاتاَالحلَيثيرَ سمةَمؽَالتداؤالت:َكاآلف.َ

ترؾَالَسيكؾفَخركجَالفمدظيشييؽَمؽَلبشافَاؾَبدايةَالشهايػةَلمثػؾرةَالفمدػظيشية؟َكاػلَسػتَُ
ا ػػقَةَالؾؼيػػة َكحيػػدةَفػػيَالسيػػداف َتَؾالرػػامدة َحميفػػةَالثػػؾرةَالفمدػػظيشيالحركػػةَالؾطشيػػةَالمبشانيػػةَ
يجبَأفَتقدـَلهؤالءَالمبشػانييؽ َكالتػيَمػؽََ؟َكماَايَالزسانات َالتيإسرائيلَكالسميذياتَاليسيشية

َخؾانهؼَالفمدظيشييؽ؟ر دةَسهمةَألعدائهؼ َلعدَم ادرةَإشأنهاَأفَتحؾؿَدكفَكقؾعهؼَف

إفَاتبَاألسئمةَكغيرااَتدكرَدكفَشػَفيَذاؽَالسػؾاطؽَالعربػي َأيشسػاَكػاف.َكلكػؽَرغػؼَمػاَ
أفَتت يػرََإطبلقهػايسكػؽَعشػدََتػزاؿَكامشػة َتبدكَفيَالرؾرةَمؽَلقػعَسػؾداء َفػإفَعشاصػرَقػؾةَمػا

مبلماَالرؾرةَكمية.َمشهاَالرػسؾدَالفمدػظيشيَنفدػق َالػتيَسػيبقىَمشبػعَإلهػاـَالَيشفػت.َكالَأشػػَ
لحغػػةَكاحػػدةَفػػيَأفَاػػتاَالرػػسؾدَالرائػػعَسػػيترؾَلرػػساتقَعمػػىَطػػؾؿَالدػػاحةَالعربيػػةَكعرضػػها َ

فمدظيؽ َكسػاَأثبتػ َذلػػَحػربَكسيؾلدَقر بًاَمشاخَالت ييرَالسظمؾب َالتيَيعتبرَشرطًاَلمعؾدةَإلىَ
يمعػبَدكربَفػيَلَيتحػرؾَلعػد َالذعبَالعربػي َالػتيَلػؼَأيزاًََلبشاف.َكمؽَعشاصرَالقؾةَالكامشةَاتب

َ.عؽَالؾضعَالقائؼ َكالتيَسيخمقَتحركقَكضعًاَمختمفًاَتسامًاَرراعال

ر قػةَلظَ ك بدكَأنقَسيتحتؼَعمىَالثؾرةَالفمدػظيشيةَنفدػها َفػيَالسرحمػةَالقادمػة َأفَتتػؾلى
.َبػػلَلعػػلَالغػػركؼَالقاسػػيةَكالسػػؤامراتَالسحيظػػةَلاألمػػةَمػػا َتحر ػػػَالذػػعبَالعربػػيَنحػػؾَالت ييػػر
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العربيةَستدفعَلالثؾرةَالفمدظيشيةَإلىَمركزَالؿيادةَكالتؾ يقَاألكؿ َالَلمذعبَالفمدظيشيَفحدػب َ
َبلَلمذعبَالعربيَكمق.

لػزمؽ َأنهػاَثػؾرةَرائػدة َالَعمػىَلقدَأثبت َالثؾرةَالفمدظيشية َخػبلؿَمػاَيقػاربَالعقػديؽَمػؽَا
ةَالذعبَالعربي َ َكأنهاَالثؾرةَالسؤامةَفعبًلَلؿياديسدتؾىَالعالسال َبلَكعمىَفق السدتؾىَالعربيَ
 َاػتبَاحتمػمؽَالؾاقعَالستخمفَكاستعادةَفمدظيؽَكتحقيقَالؾحدةَالعربية.َلقدََعمىَطر قَالتحرر

عمػػػىَمشافدػػػتهاَعميػػػقَأحػػػد َعبػػػرَنزػػػاؿَالثػػػؾرةَمؾقعهػػػاَالؿيػػػادي َالػػػتيَالَيسكػػػؽَأفَيتظػػػاكؿَ
َكتزحيات َشكم َالغاارةَالرحيةَكالسفرحةَفيَالؾاقعَالعربيَالسر ضَالسحزف.

إفَمشاقذػػاتَالدػػتيشيات َحػػؾؿَعبلقػػةَالثػػؾرةَالفمدػػظيشيةَلاألنغسػػةَكالتشغيسػػاتَالعربيػػة َإفَ
الفمدػظيشيةَاػيَعادت َفإنهاَاتبَالسرةَسػتشظمقَمػؽَكاقػعَفخػر.َاػتاَالؾاقػعَيتسثػلَفػيَأفَالثػؾرةَ

الثؾرةَالؾحيدةَالسؤامةَلؿيادةَالثؾرةَالعربيػةَلكاممهػا.َفمػؼَيعػدَاشػاؾَمػؽَيسكشػقَأفَيظػرح َلسشظػقَ
يؽَتح َرايةَاتاَالتشغيؼَالعربػيَأكَذاؾ.َإذَلػيسَاشػاؾَثسػةَيمقبؾؿ َانزؾاءَالسشاضميؽَالفمدظيش
حػد َيحسػلَالدػبلحَاآلفَرفعَإلىَمدتؾىَمشاضلَفمدػظيشيَكاتشغيؼَفيَالؾطؽَالعربيَيدتحقَأفَيَُ

صامدًاَفيَبيركت.َكمعشىَاتاَأنقَلػيسَمظمؾبػًاَمػؽَالثػؾرةَالفمدػظيشية َفػيَالسرحمػةَالقادمػة َأفَ
تتذرذـَكتؾزعَكالءاتهاَعمىَالتشغيساتَكاألنغسةَالعربيةَالستظاحشة َبلَمظمؾبَمشهاَأفَتتساسػػ َ

 .246لتشخرطَتح َلؾائهاَحركةَالثؾرةَالعربيةَلكاممها

اػاَعمػىَاعتسادَكَ فيَحركةَالثؾرةَالعربيةَالفمدظيشيةَالسؾقعَالؿياديَاألكؿالثؾرةََاحتبلؿإفَ
يدػقظهاَسيفجرَطاقاتقَالكامشة َالتيَالَيجدرَلأحدَأبدًاَأفَيدتهيؽَبهاَأكََالذعبَالعربي َاؾَما

حدػالاتق َالسػيساَكأفَالتجربػةَقػدَأثبتػ َأفَالشزػاؿَمػؽَأ ػلَاسػتعادةَفمدػظيؽَكالشزػاؿَمػػؽََمػؽ
َييرَالؾاقعَالعربي َعسميةَكاحدة َالَيسكؽَتجزئتها.َأ لَت 

                                                 
ـ َمتفػائبًل َربسػاَأكثػرَمسػاَيجػب.َكلعمػيَحيشهػا1982َ َفيَسػبتسبرَمػؽَعػاـَلقدَكش َعشدَكتالةَاتاَالسؾضؾع246َ

كش َعمىَيقيؽ َمؽَأفَبشيةَالثػؾرةَالفمدػظيشيةَسػتزدادَتساسػكًاَكقؾااػاَسػتزدادَتبلحسػًا َلفعػلَالسحػؽَكالكػؾارث َ
األنغسػػةَالتػػيَتؾالػػ َعميهػػا.َكلػػؼَأكػػؽَأتؾقػػعَأفَقػػؾىَالثػػؾرةَالسزػػادة َداخػػلَالرػػفَالفمدػػظيشيَنفدػػق َكداخػػلَ

العربيػػةَالحاكسػػة َسػػتتسكؽ َبػػدعؼَأمر كػػيَإسػػرائيميَأكربػػي َمػػؽَإضػػعاؼَالثػػؾرةَالفمدػػظيشيةَكخمخمػػةَصػػفؾفها َ
 ـ.2021عمىَالشحؾَالتيَنذهدبَاليـؾ َفيَعاـَ
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 247مديرةَالتظبيعَإلىَأيؽ؟
َ 

َمقدمة:
التبلعػػػبَلالسرػػػظمحاتَكإطػػػبلؽَالشعػػػؾتَكالسقػػػؾالتَالسزػػػممة َالس ػػػايرةَلمؾاقػػػعَكالسشاقزػػػةَ
لمحؿيقػػة َتكػػادَتكػػؾفَعػػاارةَإندػػانية َعرفهػػاَالبذػػرَطػػؾاؿَتػػار خهؼ َسػػؾاًءَفػػيَحيػػاتهؼَاليؾميػػةَ

يقةَالحػػدكد َأكَفػػيَحيػػاتهؼَالعامػػة َكسجتسعػػاتَكدكؿَكأمػػؼ.َكلعػػلَالدػػببَكراءَاػػتبَالخاصػػةَالزػػ
الغػػاارةَير ػػػعَإلػػػىَأفَاإلندػػػافَلظبعػػقَيسيػػػلَإلػػػىَإضػػػفاءَالسعقؾليػػةَكالسذػػػركعيةَعمػػػىَمؾاقفػػػقَ
كسػمؾكق َك عسػػدَإلػىَكضػػعَنفدػػقَفػيَمؾضػػعَالسػػدافعَعػؽَالحػػقَكالعػػدؿ َكخرػؾمقَفػػيَالسؾضػػعَ

الترشيفَالسرظشعَأادافقَكأغراضق َفإنقَيؾفرَلقَالتبر رَاألخبلقيََالسعاكس.َكبقدرَماَيخدـَاتا
َخرؾمق.َالت مبَعمىَكاالستعدادَالشفديَكالتاشي َالتيَيهيئقَلمسزيَفيَصراعق َالهادؼَإلىَ

اكتاَت دكَالسرظمحاتَكالسقؾالتَكالشعؾت َالتيَايَفيَمغهرااَمجردَألفا َكعباراتَيسكؽَ
اتَالسظمؾبة َت دكَقؾةَماديةَكنفديةَكعقميةَاائمة َتذؾبَالػؾعيَالتبلعبَبهاَككضعهاَفيَالدياق

كتخم َاألكراؽَكت يرَالسؾاؾف َكتمبسَالحقَثػؾبَالباطػلَكالباطػلَثػؾبَالحػق َكتفػرزَأنساطػًاَمػؽَ
َالدمؾؾَكالسؾاؾف.

كإذاَكافَاإلندافَطؾاؿَتار خقَقدَابتػدعَاػتاَالشػؾعَمػؽَالتزك ػرَكالتحػؾ رَكالس الظػات َحتػىَ
ةَلػارزةَفػيَحياتػق َفػإفَاػتبَالغػاارةَقػدَغػدتَفػيَعرػرناَاػتاَأكثػرَبػركزًا َبػلَلعمهػاَأصباَعااَر

تسثلَأبرزَالغؾاارَكأكثرااَخظرًا َنغرًاَلتعػاعؼَاألطسػاعَكاتدػاعَدائرتهػاَالج راؼيػة َكتظػؾرَاألدكاتَ
ؼَكسائلَاإلعػبلـ َالسرئيػةَكالسدػسؾعةَكالسقػركءة َفػيَثقافػةَكقشاعػ اتَكالؾسائلَالسدتخدمة َكتحكل

َكفراءَكؾيؼَكأذكاؽَكسمؾؾَاألفرادَكالسجتسعات.

فػػإذاَمػػاَأردنػػاَأفَنػػدللَعمػػىَمػػدىَبػػركزَكانتذػػارَاػػتبَالغػػاارة َمػػؽَخػػبلؿَأمثمػػةَذاتَصػػمةَ
طمقػ َل ػرضَلسؾضؾعشاَ)مديرةَالتظبيع( َفإنشػاَسػشجدَحذػدًاَمػؽَالسرػظمحاتَكالسقػؾالت َالتػيَأَُ

لَتزػػمي مقَكتظؾ عػػقَكتظبيعػػق َكتدػػخيربَمػػعَأرضػػقَتذػػكيلَكعػػيَزائػػفَلػػدىَالسػػؾاطؽَالعربػػي َُيدػػه  
كثركاتقَلرالاَالقؾىَال از ػة َالتػيَتسثػلَالعػدكَالستػربصَبشػا َحاضػرًاَكمدػتؿببًل.َكسػؾؼَنتشػاكؿَ

                                                 
ـَلسركػػزَالدراسػػات1996َُقػػد  م َاػػتبَالؾرقػػةَفػػيَنػػدكةَ)مقاكمػػةَالتظبيػػع( َالتػػيَعقػػدتَفػػيَشػػهرَأغدػػظس247ََ

َـ.1997 َيؾنيؾ32َاء َثؼَُنذرتَفيَمجمةَ)الثقافة( َعددَكالبحؾثَاليسشي َلرشع
َ
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ؼيسػػاَيمػػيَلعػػػضَاػػتبَالسرػػظمحاتَكالسقػػػؾالتَالجديػػدةَالسزػػممة َالتػػػيَأحمَّتهػػاَاآللػػةَاإلعبلميػػػةَ
رريَالؾحدكيَالسقاـك َمحاكليؽ َقدرَمػاَالزخسة َمحلَالسرظمحات َالتيَكان َتذكلَكعيشاَالتح

يدػساَلػقَالؾقػػ  َتبيػيؽَطبيعتهػاَالعامػػة َكمراميهػاَالبعيػدة َعمػػىَسػبيلَإثػارةَاالاتسػػاـَبهػاَكلفػػ َ
االنتبابَإلىَمخاطراا.َعمشاَبهتاَندػتثيرَقػدراتشاَالتاشيػةَكالشزػاليةَلسؾا هتهػاَكمقاكمتهػا َلالكمسػةَ

لعربػيَكتتجػترَفػيَكعيػقَكتػتحكؼَفػيَقشاعاتػقَكسػمؾكقَكبالسؾؾف.َقبلَأفَتترسخَفػيَعقػلَالفػردَا
َكمؾاقفق.

َلعضَالسرظمحاتَكالسقؾالتَالسزممة:
مؽَالسرظمحاتَكالسقؾالتَالسزممة َالتيَيرادَلهاَأفَتحلَمحلَمرظمحاتَكمقؾالتَأخرى َ

َكان َقدَترسخ َفيَذاؽَكك دافَالسؾاطؽَالعربي َنؾردَالسرظمحاتَكالسقؾالتَالتالية:

%َمػػؽَأكراؽَالمعبػػة( َمحػػلَ)مػػاَأخػػتَلػػالقؾةَالَيدػػتردَإال99ََػَ)أمر كػػاَتسمػػ -
َلالقؾة(.

َ( َمحلَ)االستقبلؿَاالقتراديَكبشاءَقاعدةَاقتراديةَمتيشة(.)االنفتاح -
)الخرخرػػػػةَكاقترػػػػادَالدػػػػؾؽ( َمحػػػػلَ)القظػػػػاعَالعػػػػاـَكالخػػػػدماتَالعامػػػػةَ -

 (.لشهزةَالؾطؽَكاالقترادَالؾطشيَالسؾ ق
يَكالذعؾبَالعربية( َمحػلَ)التكامػلَاالقترػاديَ)الذرؽَأكسظيةَكالعالؼَالعرب -

العربيَكالدؾؽَالعربيةَالسذتركةَكاألمةَالعربيةَالؾاحدةَكالؾطؽَالعربيَالؾاحدَ
 كالذعبَالعربيَالؾاحدَكالؾحدةَالعربيةَالذاممة(.

 )اإلرااب( َمحلَ)الشزاؿَالعادؿ(. -
 كلَفمدظيؽ(.َ )األرضَمقابلَالدبلـ( َمحلَ)استعادةَفمدظيؽ -
 ؽَالدبلـَكسبلـَالذجعاف( َمحلَ)العدكَاإلسرائيمي(.)رفا -
 )دكلةَإسرائيلَكحدكدااَاآلمشة( َمحلَ)الكيافَالرهيؾنيَال اصب(. -
 )التظبيع( َمحلَ)السقاطعةَكالسقاكمةَكاستعادةَاألرضَالس تربة(. -

 
إلىَغيرَذلػَمؽَالسرظمحاتَكالسقؾالتَالجديدة َالتيَيرادَبهػاَتذػكيلَكعػيَ ديػدَكمؾؾػفَ

كمؾاطؽَ ديد َالَاؾ ةَلقَكالَعبلقةَتربظقَلالحقَالعربي َكالَذاكرةَتختزفَماَسجمقَالتار خَ ديدَ
مؽَعتالاتَالذعبَالفمدظيشي َلذكلَخاص َكعتالاتَالذعبَالعربي َلذػكلَعػاـ َمػؾاطؽَي ػرؽَ
َمعيذتقَاليؾميةَك حررَااتساماتقَلقزايابَالتاتيةَك تحرؾَفيَدائرةَعبلقاتقَالذخرػيةَ فيَاسـؾ

حدكدة.َكاكتاَيتفت َالؾطؽَالعربيَالَإلىَكياناتَقظر ةَفحدب َبلَكإلىَكائشاتَفردية َالَرال َالس
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كسػشتشاكؿَفػيَمػاَيمػيَاػتَالسرػظمحاتََبيشهاَكالَقزيةَعامةَترهرااَكتؾحػدَحاضػرااَكمرػيراا.
 كردنااا َلقدرَماَيدساَلقَالؾق .كالسقؾالت َالتيَأ

َ%َمؽَأكراؽَالمعبة:99أمر كاَتسمػَ
.َكبهػػػا َأيَبهػػػتبَاألسػػػبقاػػػتبَالسقؾلػػػةَإلػػػىَدمحمَأنػػػؾرَالدػػػادات َالػػػرئيسَالسرػػػريَتر ػػػعَ

السقؾلة َكماَأفرح َعشقَمؽَطر قةَفيَالفهؼَكمشهجَفيَالتفكيرَكأسمؾبَفيَالتعاملَمعَقزػاياَ
األمة َبدأتَمرحمةَ ديدة َالَنترددَاليـؾ َاستشادًاَإلىَالشتائج َالتيَأسفرتَعشهاَحتػىَاآلف َعػؽَ

َنهاَمرحمةَالؾاؽَكاالستختاءَكاالستدبلـَكالتؿ.كصفهاَلأ

ك بػػدكَأفَصػػاحبَاػػتبَالسقؾلػػة َكمػػؽَتبعػػقَفػػيَمؾاقفػػقَكقشاعاتػػقَكسػػايربَكتعػػاكفَمعػػقَفػػيَ
سياساتقَكإ راءاتػق َقػدَتزػخؼَفػيَأعيػشهؼَحجػؼَأمر كػاَكقؾااػاَالخارقػة َحتػىَغػدكاَالَيػركفَفػيَ

قػؾابَالكامشػة َحتػىَانعػدم  َكانعػدم َالعالؼَغيراا َكتزػاءل َفػيَنغػراؼَقػدراتَالذػعبَالعربػيََك
معهػاَثقػتهؼَلػالشفسَكإيسػانهؼَلالسدػتقبل.َكلػؼَيتركػؾاَألحػدَمكانػًا َلجانػبَأمر كػا َسػؾىَمػؽَقبيػػلَ

َق.ئخر َكاؾَاالتحادَالدؾفيتيَكحمفا%(َلمسحؾرَالعالسيَاآل1التحؾط.َفألقؾاَ)

اتقَالظبيعيةَككثافتقَالبذػر ةَأماَالذعبَالعربي َالسستدَعسقًاَحزار ًاَكاتداعًاَ  راؼيًا َبثرَك
كحركاتقَالدياسيةَكحكؾماتقَكقؾاتقَالسدمحة َكلَاؤالءَلؼَيترؾَلهؼَالرئيسَأنؾرَالداداتَكتيػاربَ

َالدياسيَشيئًاَمؽَأكراؽَالمعبة.َ

لهتاَمزىَالداداتَكمزىَلعدبَالحكاـَالعرب َالؾاحدَتمػؾَاآلخػر َيمعبػؾفَدكفَأكراؽ َلعػدَ
 سهؾر َلعػدَأفَأداركاَعهػؾراؼَلذػعبهؼ َكبعػدَأفَسػاركاَفػيَطر ػقَالَأفَسمسؾااَألمر كا َكدكفَ

يسثلَمرالحقَكالَيعبرَعؽَطسؾحاتق.َكابتعدَالذعبَالعربيَعؽَاتبَالمعبػةَالخظػرة َكميػزَمؾقفػقَ
.بالرافض َمؽَخبلؿَالسقاكمةَفيَ بهةَالؾعي ََك َالسقاكمةَالسدمحة َالتيَلؼَتتؾؾفَحتىَاليـؾ

اضييؽَأفَالذعبَالعربي َكبسعػزؿَعػؽَحكؾماتػق َلػؼَيقبػلَمقؾلػةَكأثبت َأحداثَالعقديؽَالس
خػػػدعَبهػػػا َمشػػػتَالؾامػػػةَاألكلػػػى َكالَيػػػزاؿَيتعامػػػلَمػػػعَكػػػلَالدياسػػػاتَكالسشػػػاكراتَالدػػػاداتَكلػػػؼَيَُ

%َمػؽَأكراؽَالمعبػة( َلاسػتهجافَكاسػتشكار99َكاالتفاؾيات َالتيَانظمق َمؽَمقؾلػةَ)أمر كػاَتسمػػ
رارَفػػيَاإلمدػػاؾَلسعغػػؼَأكراؽَالمعبػػة َالتػػيَلػػؽَيدػػتظيعَكرفػػضَكمقاكمػػة َمرػػرًاَعمػػىَاالسػػتس

 بركتَأمر كاَكالَاإلراابَالرهيؾنيَكالَالقسػع َالػتيَتسارسػقَأنغسػةَالحكػؼَالعربيػة َالدػائرةَفػيَ
َركابَالتظبيعَاألمر كي َأفَتشتزعهاَمؽَيديق.َألنهاَتعشيَحياتقَكك ؾدبَككرامتق.َ

َ
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َاالنفتاح:
كاضػحًاَلمتبلعػبَلاأللفػا َكالعبػ َلالم ػةَكاالسػتخفاؼَلالعقػلَيسثلَمرظماَ)االنفتػاح(َمثػااًلَ

الن بلؽَكاالنظػؾاءَكالتػؾحش َكاػيَكػاَ أللفا َكاست فاؿَالسؾاطشيؽ.َفاالنفتاحَاؾَمرظماَمشاقض
تذكلَمعانيهاَكصفًاَلحالة َايَأقػربَإلػىَالركػؾدَكالسػؾتَكاالنقػراض.َكبهػتاَالسعشػىَيرػماََألفا 

ءاتَكدالالت َيرػػماَرمػػزًاَإلرادةَالحيػػاةَكلمتفاعػػلَاإليجػػابيَكاألخػػتَاالنفتػػاح َكمػػاَيحسمػػقَمػػؽَإيحػػا
َكالعظاءَكالشسؾَكاالزداارَكالتجددَكاإلبداعَ...إلخ.

َفػػيَالػػببلدَالعربيػػةَفهػػلَكانػػ َالدياسػػاتَكاألكضػػاع َالتػػيَسػػادتَفػػيَمرػػر َالسػػؾطؽَاألكؿ
تبَالسعانيَاإليجابية؟َلهتاَالسرظما َالَكان َفيَعهدَاالنفتاحَتعبرَعؽَاتبَالدالالتَكتجددَا

السرػػر ؾف َلحركػػاتهؼََعشػػقكاػػلَنحػػؽَفعػػبًلَلحا ػػةَإلػػىَطػػرحَاػػتاَالدػػؤاؿَمجػػددًا َلعػػدَأفَأ ػػابَ
الدياسيةَكإنتا هؼَالفكريَكالفشيَكعبرَمئاتَالكتبَكفالؼَالسقاالتَكعذػراتَالسدػرحياتَكاألفػبلـَ

َ؟السدمرَ َالرافزةَلبلنفتاحالديشسائيةَكالسدمدبلتَالتمفز ؾنية

اعتقاديَأنقَمؽَالرعبَترؾ رَعهدَاالنفتاحَكسيئاتق َكماَأفػرزبَمػؽَفدػادَفػيَأ هػزةَفيَ
عػػؼَكافػػةََدقعالدكلػػةَكمػػؽَأمػػراضَا تساعيػػةَكمػػؽَغشػػىَمفػػرطَكمفػػا ع َلذػػرذمةَقميمػػة َكفقػػرَمػػ

كمدػرحيؾَكسػيشسائيؾََككتػابَطبقاتَالذعب َمؽَالرعبَترؾ ربَلأدؽَكأعسػقَمسػاَصػؾربَمفكػرك
اَقدَيكؾفَمؽَاأل دىَأفَنزػعَسػؤااًلَفخػر َيدػتحقَمحاكلػةَاإل الػةَكصحافيؾَمررَنفدها.َلهت

عشق َكاؾ:َماَايَأاداؼَاالنفتاح َكماَاؾَالدكرَالتيَلعبقَك معبقَضسؽَسػياؽَعسميػةَالتظبيػعَ
َمعَالكيافَالرهيؾنيَال اصب؟

لؾَرا عشاَتار خَأكركباَالحدي  َلؾ دناَأفَالدياسػةَاالقترػاديةَلػدكلهاَقػدَشػهدتَت ييػرات َ
أممتهاَمرالاَكلَبمد.َفرغؼَسيادةَمبدأَالحر ةَاالقترادية َالتيَتس َصياغتقَفيَعبارتيَ)دعػقَ
يعسلَدعقَيسر( َفقدَأمم َالسرػمحةَأحيانػًاَفػرضَقيػؾدَتتشػاقضَمػعَاػتاَالسبػدأ.َكتشاكبػ َحػالتيَ

فػيََاالنفتاحَكاالن بلؽ َلحدبَمقتزياتَالحاؿ.َفعشدماَكافَبمدَمؽَالبمدافَاألكركبيػةَيجػدَنفدػق
كضػػعَاقترػػاديَقػػؾي َإلػػىَحػػدَالقػػدرةَعمػػىَغػػزكَأسػػؾاؽَالبمػػدافَاألخػػرى َكػػافَيعسػػلَكفػػقَمبػػدأَ
االنفتاح َأكَالحر ةَاالقترػادية.َكعشػدماَيجػدَأفَأسػؾاققَمهػددةَلدػيلَمػؽَالدػمعَاأل شبيػة َالتػيَ
مؽَشأنهاَأفَتحجؼَاقترادبَكتدمرَصشاعاتق َفإنػقَيمجػأَإلػىَفػرضَقيػؾدَكإ ػراءات َتكفػلَحسايػةَ

شاعاتقَكمشتجاتػقَكتػؤمؽَـيسشتػقَعمػىَسػؾققَالػداخمي.َكقػدَلقػيَاػتاَشػأفَاالقترػادَالرأسػساليَص
َمثػااًلَكاضػحًاَلمعسػلَضػدَمبػدأَالحر ػػةَ )الحػر(َحتػىَاآلف.َكتقػدـَالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػةَاليػػـؾ

َاني.االقترادية َدفاعًاَعؽَصشاعاتهاَكأسؾاقها َأماـَالتسددَالرشاعيَكالتجاريَالريشيَكاليال
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فإذاَماَعرفشاَلأفَالؾالياتَالستحدةَاألمر كية َلذػكلَخػاص َكأكربػاَالرأسػسالية َلذػكلَعػاـ َ
يدػػيركفَعمػػىَلػػأنهؼََ اػػيَالشسػػؾذجَكالقػػدكة َلمقػػائميؽَلسبػػدأَاالنفتػػاح َالػػتيؽَاسػػتبدَبهػػؼَالػػؾاؼ

حَضعفَدعؾااؼَكركاكةَمػشظقهؼَكخظػؾرةَتؾ هػاتهؼ.َفهػؼَيعمشػؾفَاالنفتػاَطر قها َفإنشاَسشكتذف
فػػيَحالػػةَعجػػزَكتخمػػف َالَيدػػتظيعؾفَأفَي ػػزكاَأسػػؾاقًاَخار يػػةَكالَيدػػتظيعؾفَحتػػىَأفَيشافدػػؾاَ
الدػػمعَاأل شبيػػةَفػػيَأسػػؾاقهؼ.َكبػػداًلَمػػؽَأفَيتجهػػؾاَنحػػؾَدعػػؼَالرأسػػساؿَالسحمػػيَكتؾ يهػػقَنحػػؾَ
االقترادَاإلنتا يَكتأميؽَالحسايةَالجسركيةَلق َؼيداعدكاَبتلػَاقتراداؼَعمىَالشهؾض َحتػىَالَ
ُيدػػحقَتحػػ َسػػشالػَك شػػاز رَالرػػشاعاتَال ربيػػةَكالذػػرؾيةَالستفؾقػػة َكاػػؾَالػػشهجَالػػتيَانتهجتػػقَ
البمدافَالرأسسالية َعشدماَكان َتجدَنفدهاَفيَكضعَتشافديَغيػرَمتكػافع َبػداًلَعػؽَذلػػَأسػمسؾاَ
بمداؼَلسز دَمؽَالتبعيػةَاالقترػاديةَكالدياسػية َكقزػؾاَعمػىَكػلَأمػلَفػيَتحقيػقَتظػؾرَصػشاعيَ

عي َكتحؾلؾاَمؽَاالقترػادَاإلنتػا يَإلػىَاقترػادَالخػدماتَكالؾسػاطاتَالتجار ػة َبػيؽَالسشػتجَكزرا
األ شبػػيَكبػػيؽَالسدػػتهمػَالسحمػػي َكفتحػػؾاَبمػػداؼَمعرضػػًاَتجار ػػًاَلمرػػشاعاتَاأل شبيػػة.َكفػػيَاػػتاَ

تهديػػػدًاَخظيػػػرًاَالقترػػػادَبمػػػداؼََيسثػػػلَ َتجعػػػلَاػػػتاَالػػػشهجَالخػػػاطعمحػػػاذيرالتحػػػؾؿَمػػػاَؼيػػػقَمػػػؽَ
 َإالَإذاَكػافَذلػػَقػدَتػؼَاألخػتَلػق.َمسػاَيجعمشػاَعمػىَيقػيؽ َمػؽَأنػقَالَيسكػؽَلقَالدياسيكالستقبَل

ضػػسؽَسػػيشار ؾَعػػاـ َيهػػدؼَإلػػىَتػػدميرَكػػلَالبشػػىَاالقترػػادية َالتػػيَيسكػػؽَأفَتذػػكلَنػػؾاةَلتظػػؾرَ
اقترادي َقادرَعمىَالسدىَالستؾس َكالبعيد َعمىَتحقيقَاالستقبلؿَاالقترادي َكمؽَثػؼَالػدخؾؿَ

َؽَالعالسية َدخؾؿَالسشافس َالَدخؾؿَالتالعَالتليل.فيَالدؾ

اكتاَيبدكَاالنفتاحَفيَحؿيقتق َرغؼَماَُأضفيَعميػقَإعبلميػًاَمػؽَعقبلنيػةَكبعػدَنغػر َكمػؽَ
سساتَحزار ةَكبعدَعؽَالزيقَكالتعرب َاكتاَيبدكَفيَحؿيقتقَمجػردَسياسػةَمذػبؾاة َتذػكلَ

مػة َلإضػعاؼَاقترػادااَكإرادتهػاَكقػدرتهاَعمػىَ زءًاَمؽَالديشار ؾَالعػاـ َالهػادؼَإلػىَإضػعاؼَاأل
كالهػػادؼَإلػػىَإيرػػاؿَالسجتسػػعَإلػػىَحالػػةَمػػؽَالفقػػرَكالعػػؾزََ السشافدػػةَكعمػػىَحسايػػةَمرػػالحها

كالتسزؽَكانهيارَالؿيؼَكفقدافَالتؾ قَالرحيا َمعَبركزَشر حةَمتخسةَمػؽَالؾسػظاءَكالدساسػرةَ
قابلَماَيعظىَلهؼَمػؽَفتػاتَكمػاَتزػفيَكالدياسييؽ َيشفتكفَإرادةَاأل شبيَك خدمؾفَمرالحق َم

َعميهؼَأ هزةَإعبلمقَمؽَبر قَكاذب.

َ:َالخرخرةَكاقترادَالدؾَؽ
 َليدػ َسػؾىَةَأكَالسكسمػة َالتػيَُتظػرحَاليػـؾاتافَالسرظمحافَكغيراساَمؽَالسرظمحاتَالسرادفػ

تػدمرََتحسلَدالالتَتظبيؿيةَعسميةَلق َمؽَشػأنهاَأفريبًلَلسعانيَمرظماَ)االنفتاح( َتر سةَكتف
االقترادَكتعفيَالدكلةَمؽَ زءَأساسيَمؽَمهامهاَالؾطشية َكتحيمهاَإلىَمجردَإدارة َتػديرَسػؾقًاَ

فتزكؿَفيَعمهاَراحػةَ.َحرة َكلَشيءَفيهاَقابلَلمبيعَكالذراء َحتىَالؿيؼَككرامةَالؾطؽَكالسؾاطؽ
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لحمؼَكااللترػاؽَالشفسَكاإلحداسَلاألمػافَكاالطسئشػافَإلػىَالحاضػرَكالثقػةَلالسدػتقبلَكالتسدػػَلػا
َلالؾطؽ.

َالذرؽَأكسظية:
تستمػَاألمةَالعربية َعداَعؽَالخرائصَالتار خيػة َخرػائصَتتعمػقَلالسكػاف.َكفػيَحػديثشاَ
عؽَخرائصَالسكاف َيسكششاَاشاَأفَن فلَماَيتسيزَلقَمؽَالؾ هةَاالسػتراتيجيةَكنرػرؼَانتبااشػاَ

كالتكامل:َفاألراضيَالخرػبةَكالدػؾاحلََإلىَماَيتستعَلقَمؽَميزاتَاقترادية َتتدؼَلال شىَكالتشؾع
السستدةَكالسراعيَكاألنهارَكالرحارىَكتشػؾعَالسشػاخ َمػؽَالحػارَإلػىَالسعتػدؿَإلػىَالبػارد َكالثػركاتَ
السعدنيةَلأنؾاعها َقدَتؾزع َكمهاَؼيقَتؾزعًاَممفتًاَلمشغر َيجعلَالتفكيرَيشتهيَإلىَنتيجةَمتامػة َ

ظبػػؾعَلظػػالعَالتكامػػل َالػػتيَيجعػػلَكحدتػػقَأشػػبقَلػػاألمرَ َم(الػػؾطؽَالعربػػي)َاَالسكػػافكاػػيَأفَاػػت
الحتسػي.َإذَتدػكشقَأمػةَكاحػػدةَتار خػًاَكل ػةَكعقيػػدةَكؾيسػًاَكعػاداتَكأذكاقػػًاَكأنسػاطَحيػاة.َكتتقاسػػؼَ
أقظػػاربَالخرػػائصَاالقترػػادية َلرػػؾرةَتجعػػلَكػػلَقظػػرَمشهػػاَيكسػػلَالقظػػرَاآلخػػرَك حتػػاجَإليػػق.َ

كالكثافػةََظارَيفتقرَمعغسهاَإلىَالثػركاتَالزراعيػةَكالحيؾانيػةفالثركاتَالشفظية َمثبًل َمتؾفرةَفيَأق
كالكثافػػػةََ الزراعيػػةَكالحيؾانيػػةَمتػػؾفرةَفػػػيَأقظػػارَتشقرػػهاَالقػػدرةَالساليػػةَكاإلمكانيػػاتَ.الدػػكانية

الدكانيةَتتجسعَفػيَأقظػارَتزػيقَفيهػاَفػرصَالعسػل.َكفػرصَالعسػلَمتاحػةَفػيَأقظػارَتعػانيَمػؽَ
أقظػارَالػؾطؽَالعربػيَالخرػائصَالج راؼيػة َفتتشػؾعَتشؾعػًاَيػؾفرََنقصَالدكافَ...إلخ.َكسػاَتتػؾزع

لهػػاَعشرػػرَالتكامػػل َلرػػؾرةَالَمثيػػلَلهػػا َبػػيؽَالجبػػاؿَكالدػػهؾؿَكالؾديػػافَكالذػػؾاطعَكالرػػحارىَ
كاألنهار.َكلَاتاَيجعلَالؾطؽَالعربي َلأقظاربَالسختمفة َكطشًاَكاحدًاَغشيػًاَلكثافتػقَالدػكانية َغشيػًاَ

 َمستػػدًاَفػػيَسػػؾاحمقَكسػػهؾلق َبػػديعًاَفػػيَإمكانياتػػقَالزراعيػػةَكثركاتػػقَالحيؾانيػػةَكَلسػػؾاردبَالظبيعيػػة
بزارعػػةَمختمػػفَالسحاصػػيلَالزراعيػػةََالػػتيَيدػػساق َمر حػػًاَفػػيَتشؾعػػقَالسشػػاخي َ بالػػقَكمرتفعاتػػ

كالفؾاكقَكالخزركاتَالسعركفةَفيَالعالؼ.َكأكثػرَمػؽَذلػػ َفػإفَالتشػؾعَالسشػاخيَفػيَالػؾطؽَالعربػيَ
طققَمرػايفَمعتدلػةَالحػرارة َعشػدماَيذػتدَؾػي َالرػيف َكبعزػهاَمذػاتيَدافئػة َيجعلَلعضَمشا

َعشدماَيحلَبردَالذتاء.

اػػتبَالخرػػائص َالتػػيَيتستػػعَبهػػاَالػػؾطؽَالعربػػي َكسكػػافَ  رافػػي َإضػػافةَإلػػىَالخرػػائصَ
التار خيػػة َالتػػيَكحػػدتَالعػػربَفػػيَمجتسػػعَعربػػيَكاحػػد َل ػػةَكعقيػػدةَكأحاسػػيسَكمرػػالا َرغػػؼَ

ةَالسدتحدثة َالتيَتفرلَبيؽَأقظارب َاػتبَالخرػائصَفرضػ َنفدػهاَعمػىَتفكيػرَالحدكدَالدياسي
السفكػػر ؽَكالدياسػػييؽ َكؾاقػػعَمؾضػػػؾعي.َفغهػػرَإلػػىَالؾ ػػؾدَالعديػػػدَمػػؽَالسذػػار عَاالقترػػػاديةَ
كالدياسػيةَكالعدػػكر ة َالتػػيَانظمقػػ َمػػؽَالتدػػميؼَبؾحػدةَاألمػػة َتار خػػًاَكمجتسعػػًاَك  راؼيػػا َكالتػػيَ

ر عَلمتعػػاكفَكالتشدػػيق َبػػيؽَاألقظػػارَالعربيػػةَالسختمفػػة َكالدػػؾؽَالعربيػػةَسػػع َإلػػىَإيجػػادَمذػػا
السذتركةَكمعاادةَالدفاعَالعربيَالسذترؾ.َكساَعهرتَالسذار عَالؾحدك ة َلسختمفَصػي ها َالتػيَ
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ـ.َكبػرزتَإلػىَالؾ ػؾد1958َكصم َإلىَصي ةَالؾحدةَاالندما ية َبػيؽَمرػرَكسػؾر ا َفػيَعػاـَ
أسػػهاَحػػزبَالبعػػ َالعربػػيَاالشػػتراكيَكحركػػةَالقػػؾمييؽَالعػػربَكالحركػػةَالحركػػةَالقؾميػػة َكعمػػىََر

الشاصر ة َك سيعهاَانظمق َمػؽَفكػرةَالػؾطؽَالعربػيَالؾاحػدَكالذػعبَالعربػيَالؾاحػدَكاألمػةَالعربيػةَ
الؾاحدة.َكايَفكرةَيذكلَتحؿيقهاَخظػرًاَعمػىَالسرػالاَاأل شبيػة َك حػؾؿَدكفَاسػت بللهاَالثػركاتَ

بَدكلةَكاحدةَقؾ ةَكمػؤثرةَفػيَمػؾاز ؽَالقػؾىَالعالسيػة.َاألمػرَالػتيَيتعػارض َالعربية َك جعلَالعَر
مػػؽََتعارضػًاَمظمقػػًا َمػػعَمرػػالاَقػػؾىَاالسػػتعسارَالقػديؼَكالجديػػد َك هػػددَلإزالػػةَالؾ ػػؾدَالرػػهيؾني

ك زػػعفَقػػدرةَال ػػرب َكعمػػىَرأسػػقَالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػة َعمػػىَالهيسشػػةََفمدػػظيؽَالسحتمػػة
َكثركاتَكحياةَالؾطؽَالعربي.كالتدم َلسقاديرَ

َكحتػػػىَتػػػتؼَإذالػػػةَاػػػتاَالكيػػػافَالتػػػار خيَكالج رافػػػيَالؾاحػػػد َالستسيػػػزَكالستساسػػػػَا تساعيػػػاًَ
َ َرغؼَالفؾاصلَالدياسية َنهج َالقؾىَاالستعسار ةَنهجًاَذاَاتجاايؽ:كثقاؼياًَ

السقؾمػاتَ َكتػأميؽَالتيَأنذػأتها:َتسثلَفيَتعز زَكتدعيؼَالكياناتَالقظر ة َاالتجابَاألكؿ
السرظشعة َالبلزمةَلجعلَكلَمشهاَيدتظيعَأفَيحياَحياةَمشفرػمةَعػؽَالكيػافَالعربػيَالكبيػر َمػعَ
تذػجيعَتيػػاراتَالتفتيػػ َالػػداخميَفػػيَكػػلَقظػر َالستسثمػػةَلػػالشعراتَالعذػػائر ةَكالظائؽيػػةَكالسشاطؿيػػةَ

ئةَالدياسػية َحتػىَكالعرؾية َكتذجيعَالشزاعاتَبيؽَالحكؾماتَالقظر ة َلتعسيقَكتجتيرَكاقعَالتجَز
َترباَأقظارَالؾطؽَالعربيَالؾاحدَأكطانًاَمتبايشةَالهؾ ةَمتزاربةَالسرالا.َ

:َفقػدَتسثػلَفػيَالدػعيَإلػىَإذالػةَاػتبَالكيانػاتَالسدػتحدثة َبهؾ اتهػاَأماَاالتجػابَالثػاني
الجديدةَكمرالحهاَالستزاربة َفيَكيافَأكسع َتحكسقَشبكةَمرػالاَ ديػدة َك كتدػبَمػعَالػزمؽَ

رقَاالقتراديةَكالدياسية َالتػيَتزػسؽَإزالػةَحؿيقػةَاألمػةَالعربيػةَالؾاحػدةَكالػؾطؽَالعربػيَخرائ
الؾاحدَكالذعبَالعربيَالؾاحد َكتدتبدلهاَبرال َ ديدَاؾَرال َ)الذرؽَأكسظية(.َكاؾَرال َيرادَلػقَ

أشدَارتباطػًاَرب َالكياناتَالعربيةَالسفتتةَلكياناتَأخرىَغيرَعربية َأقؾىَمشهاَكأقدرَعمىَالتأثيرََك
َلال رب.

كاػػتبََالرػػي ةَالجديػػدةَ)الذػػرؽَأكسػػظية( َالتػػيَأصػػبح َتحسػػلَعشػػؾافَ)الذػػرؽَاألكسػػ َ
الجديد(َكفيمة َإذاَماَتحقق  َلإذالػةَأشػبلءَاألمػةَالعربيػةَفػيَكيػافَأكسػع َتختفػيَؼيػقَالسرػالاَ

اسػيَكاالقترػاديَفكػرةَالكيػافَالديتػزكؿَالعربيةَالسذتركةَك تبددَحمؼَالسدتقبلَالعربػيَالسشذػؾدََك
العربػػيَالؾاحػػد َالتػػيَتػػؤرؽَال ػػربَكتهػػددَأطساعػػقَمشػػتَزمػػؽَلعيػػد.َكسػػاَتتعػػززَؼيػػقَمكانػػةَالكيػػافَ

َالرهيؾنيَفيَفمدظيؽَك ترسخَك ؾدبَكبقاؤبَإلىَاألبد.

َ
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َاإلرااب:
ُأطمقَمرظماَ)اإلراػاب(َلذػكلَكاسػع َفػيَبدايػةَاألمػر َعمػىَحركػةَالسقاكمػةَالفمدػظيشية.َ

اإلعػػبلـَالرػػهيؾنيةَالسػػؤثرة َكالسشتذػػرةَعمػػىَامتػػدادَالعػػالؼ َكخاصػػةَفػػيَبمػػدافَكقػػدَأطمقتػػقَأ هػػزةَ
ال رب.َكقردتَلقَاألعسػاؿَالسدػمحة َالتػيَلػؼَيجػدَالفمدػظيشيؾفَكسػيمةَأخػرىَغيراػا َيسكػؽَأفَ

َتؾصمهؼَإلىَاستعادةَكطشهؼَالدميب.َ

لرػهيؾني َأخػتَكمشتَإطبلؽَمرظماَ)اإلرااب(َكالترك جَلق َلالسعشى َالتيَقردبَاإلعػبلـَا
الَسػػيساَإعػػبلـََكمرػػظماَ)الشزػػاؿَالعػػادؿ(َيترا ػػع َترا عػػًاَمزػػظردًا َفػػيَأ هػػزةَاإلعػػبلـَالعربيػػة َ

األنغسػػػةَالعربيػػػةَالسشذػػػدةَإلػػػىَالسحػػػؾرَاألمر كػػػيَكإلػػػىَمدػػػيرةَالتظبيػػػعَكالتدػػػؾ ةَاألمر كيػػػةَ_َ
دَعسميػات َُيشغػرَالرهيؾنية َحتػىَكػادَأفَيختفػيَكميػًا.َكغػدتَاألعسػاؿَالفدائيػةَالفمدػظيشيةَمجػَر

َبهػاَشػبابَمتعرػبَمتظػرؼ َضػلَالظر ػقَالدػؾيَكأصػباَ إليهاَعمىَأنهاَعسميػاتَإراابيػة َيقػـؾ
َمعاديًاَلمعقلَكالتعقلَكمشاكئاَلمدبلـَكاالعتداؿ.َ

ـَفيَأ هزةَاإلعبلـَالرػهيؾنيةَكال ربيػةَكبعػضَ اكتاَأصباَالسشاضلَالفمدظيشيَالسذردَُيقدَّ
.َكغػػداَمػػؽَُشػر  دَمػػؽَدارب َكلػؼَُيتػػرؾَلػقَخيػػارَالسػػتعادتقَ(إراػابي)ةَأ هػزةَاإلعػػبلـَالعربيػة َلرػػؾَر

سؾىَالشزاؿَالسدما َغداَإراابيًا َيذكلَخظرًاَعمىَاألمؽَكالدػبلـَالعػالسييؽ.َأمػاَم ترػبَالػدارَ
خ َيدابَبدماءَ  َفهؾَكائؽَكديعَمدالؼ َيدتحقَالذفقةَكالسداعدة َليحسيَنفدقَساكشيقكمؽَُلظ  

َعتداءَ)اإلراابي(َصاحبَالحق َالتيَيهددَطسأنيشتقَك قمقَراحتق.كماَاغتربق َمؽَا

كمرتَسشؾاتَعمىَالؾطؽَالعربيَكان َالحركةَالدياسيةَالعربية َكالَسيساَ شاحهػاَالقػؾمي َ
َتقػػاـكالتػػيََكتسثػػلَؼيػػقَالقػػؾة َالتػػيَتؿػػفَفػػيَك ػػقَالسخظظػػاتَاألمر كيػػةَ_َالرػػهيؾنية َكانػػ َ

َستحق َمقاكمتهاَصفةَاإلراابَأيزًا.َاألنغسةَالدائرةَفيَفمػَأمر كا.َفا

كتفتق َقر حةَراسسيَالدياسةَاألمر كية َالخاصةَلسشظقتشا َتفتق َعؽَفكرةَليدػ َ ديػدة َ
كلكؽَالجديدَفيهػاَاػؾَأشػخاصَالبلعبػيؽ َالػتيؽَأككمػ َإلػيهؼَاألدكار.َفذػجعَاألمر كيػؾفَالحركػةَ

عايتهػاَكتعهػدااَكتسؾ مهػا َلترػباَفػيَالدياسيةَاإلسبلمية َكدفعػؾاَلاألنغسػةَالسرتبظػةَبهػؼَإلػىََر
كضعَيسكشهاَمؽَخؾضَصراعَمعَالقػؾمييؽَكاليدػار يؽ َالػتيؽَصػؾراؼَاإلعػبلـَال ربػي َكاإلعػبلـَ
العربيَالتالعَلق َأعداًءَلمديؽَاإلسبلمي.َككػافَلػبعضَالقػؾمييؽَكاليدػار يؽَدكرَفػيَإعظػاءَاػتبَ

فػيَأكسػاطهؼ َكإفَتكػؽَمحػدكدة َقرػرتََالرؾربَالسرداؾيةَالبلزمة َنتيجةَلبركزَتيػاراتَ اامػق
عػػػؽَفهػػػؼَمػػػاَيختزنػػػقَتراثهػػػاَالحزػػػاريَالعربػػػيَاإلسػػػبلمي َمػػػؽَعشاصػػػرَالقػػػؾةَكاالسػػػتشارةَكركحَ

رسػػػستهاَلػػػقَالقػػػؾىَاالسػػػتعسار ة َلأ هزتهػػػاَاألمشيػػػةََالسقاكمػػػة َكسػػػمس َلالرػػػؾرةَالقاتسػػػة َالتػػػي
بَعػػػؽَكػػػلَتراثهػػػاَكتار خهػػػا.َرسػػػسهاَلػػػقَالستزمتػػػؾفَالسش مقػػػؾف َكاختػػػارتَاالغتػػػراكاإلعبلميػػػة ََك
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فأضعف َبتلػَنفدهاَكخاض َمعركتهاَمكذػؾفة َكاقفػةَعمػىَأرضَرخػؾة َتقاتػلَلأسػمحةَمدػتعارةَ
َضعيفة.َ

كقػػدَتؾالػػ َالست يػػراتَالعالسيػػةَكانهػػارَاالتحػػادَالدػػؾفييتي.َلتفقػػدَالحركػػةَالدياسػػيةَالعربيػػةَ
حي َالتق َلعضَأادافػقََ. انبهاَيؿفَإلىَ يخؾضَمعركتقَالخاصةَكاؾلانهياربَسشدًاَقؾ ًا َكافَ

ك سعتهػاَلػقَكحػدةَالعػدكَالَكحػدةَالهػدؼَالبعيػد.َكانترػرََالحركػةََالدياسػيةَالعربيػة َمعَأاداؼ
الخ َاألمر كيَفيَالسشظقة َكأختَيهيسؽَعمىَمقػدراتها َـيسشػةَتبػدكَكاممػة.َكلػؼَيعػدَلحا ػةَإلػىَ

اعَمػػعَالقػػؾمييؽَكاليدػػار يؽ َقػػدَالحركػػةَالدياسػػيةَاإلسػػبلمية َالتػػيَكانػػ  َخػػبلؿَمرحمػػةَالرػػَر
اسػػتفادتَمػػؽَدعػػؼَال ػػربَاالسػػتعساريَكاألنغسػػةَالعربيػػةَالسؾاليػػةَلػػق َفبشػػ َنفدػػهاَكأخػػتَلعػػضَ
فرائمهاَيبتعد َشيئًاَفذيئًا َعؽَالخ َاألمر كي َك ػزدادَالترػاقًاَلقزػاياَاألمػةَالعربيػةَاألساسػية َ

َك تبيؽَمعالؼَالعدكَالحؿيقي.َ

فػيَالخشػدؽَالسعػاديََمؽَالحركػةَالدياسػيةَاإلسػبلمية َكالتحقػ َكاكتاَتظؾرَمؾؾفَفرائل
لبلسػػتعسارَال ربػػيَكلؤلنغسػػةَالعربيػػةَالسرتبظػػةَلػػق.َكاػػؾَالخشػػدؽَنفدػػقَالػػتيَتؿػػفَؼيػػقَالحركػػةَ

اليدػػار ةَ...إلػػخ(.َفتزحػػزحََ_َالشاصػػر ةَ_الدياسػػيةَالعربيػػةََلأسػػسائهاَكألؾانهػػاَالسختمفػػةَ)البعثيػػة
القػػؾمييؽَكاليدػار يؽ َلُيمرػػقَبهػتبَالفرػػائلَاالسػبلميةَالسقاكمػػة.َمرػظماَ)اإلراػاب(َمػػؽَمؾاقػعَ

ككمسػػاَازدادتَاػػػتبَالفرػػػائلَنزػػجًاَككاصػػػم َنزػػػالهاَالسدػػػماَضػػدَالعػػػدكَالحؿيقػػػي َكمسػػػاَازدادَ
َصػػفةَمبلزمػػةَلحركػػةَ مرػػظماَ)اإلراػػاب(َبػػركزًاَكشػػيؾعًاَكالترػػاقًاَبهػػا َحتػػىَكػػادَأفَي ػػدكَاليػػـؾ

ظيؽ َكحػزبَهللاَفػيَلبشػاف َكغيراسػاَمػؽَالسشغسػاتَالسقاتمػة َحساسَكالجهػادَاالسػبلمي َفػيَفمدػ
َالسشتسيةَإلىَالحركةَالدياسيةَاإلسبلمية َلسختمفَأطيافها.َ

كلئلساءةَإلىَالسشغساتَاإلسػبلميةَالسقاكمػةَكتذػؾ هها َعسػدتَاأل هػزةَال ربيػةَإلػىَتبشػي َ
حػلَقػتمهؼَكالتسثيػلَبهػؼَأكَاستشباتَمشغسػاتَإسػبلميةَأخػرى َشػديدةَالتظػرؼ َتكفػرَالسدػمسيؽَكت

كقتلَأطفالهؼَكسبيَندائهؼ َإلىَغيرَذلػَمؽَاألعساؿَالسشاؼيةَلمديؽَكاألعراؼَكالؿيؼَاإلندػانية َ
كأضح َترفعَسبلحهاَفيَك قَشعبها َبداًلَمؽَتؾ يهقَنحؾَال ػربَاالسػتعساريَكمظامعػق َكنحػؾَ

التدميريَفػيَالػؾطؽَالعربػي َاالحتبلؿَالرهيؾنيَلفمدظيؽ.َبلَكانخرط َفيَالسذركعَاالستعساريَ
َكأضح َلعزًاَمؽَأدكاتقَالفاعمة.َ

لعػػػدَاػػػتاَالعػػػرضَالدػػػر عَالسػػػتخداـَمرػػػظماَ)اإلراػػػاب(َمػػػؽَقبػػػلَالدياسػػػةَاألمر كيػػػةَ_َ
َالرهيؾنية َيتبيؽَلشاَاآلتي:
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إفَاػػتاَالسرػػظماَقػػدَاسػػتخدـَضػػسؽَندػػقَمتكامػػلَمػػؽَالدياسػػاتَكالسؾاؾػػف َالسعبػػرةََََ.1
 َلذػػكلَخػػاص َكمرػػالاَال ػػرب َفَالرػػهيؾنيَفػػيَفمدػػظيؽكالكيػػاعػػؽَمرػػالاَأمر كػػاَ

لذػػكلَعػػاـ َلحيػػ َغػػداَُيظمػػقَعمػػىَكػػلَحركػػةَسياسػػيةَفػػيَالسشظقػػة َتشػػااضَاػػتبَ
َالسرالاَكتأختَلخيارَالسقاكمةَالسدمحة.

إفَالقؾمييؽَكاليدار يؽَليدؾاَإراابييؽَفيَنغرَال رب َإالَلقدرَماَيسثمؾفَخظػرًاَعمػىََََ.2
اصةَعمىَالسرالاَاألمر كيةَ_َاإلسرائيمية.َكبساَأفَفرائلَمػؽَالدياساتَال ربية َكخ

الحركةَالدياسيةَاالسبلميةَقدَبدأتَتحتلَمؾاقعهؼ َكتؾاصلَخ َالسقاكمػة َفقػدَأخػتتَ
َأمر كاَكأشياعهاَيحؾلؾفَصفةَاإلراابَمؽَاألكليؽَك خرؾفَبهاَاآلخر ؽ.

التفكيػرَفػيَالقؾاسػؼَالسذػتركة ََإفَمرظماَاإلرااب َكفقًاَلهتاَاالستخداـ َيػدفعشاَإلػىَََ.3
التيَتجسعَالقؾمييؽَكاليدار يؽَكاإلسبلمييؽَالسقاكميؽ َكالتػيَتفدػرَلشػاَسػببَإطػبلؽَ

َاتاَالسرظماَعمىَكلَمشهؼ َكلكؽَفيَفتراتَمختمفة.
َ

كانظبلقًاَمػؽَاػتبَالشقظػةَاألخيػرة َيبػدكَلػيَأنشػاَلحا ػةَإلػىَبػتؿَالجهػؾد َإلعػادةَاكتذػاؼَ
سذػػتركةَكمرػػالحشاَالعميػػا.َككػػتاَلتحديػػدَأعػػدائشاَكأصػػدقائشا َتحديػػدًاَصػػحيحا َأنفدػػشاَكقزػػاياناَال

كذرطَلشجاحشاَفيَمعركتشاَالؾاحػدة َكلهػدـَاألكاػاـ َالتػيَتفرػلَكتسػزؽَأطػراؼَالحركػةَالدياسػيةَ
فػػيَالػػؾطؽَالعربػػي َاألكاػػاـَالتػػيَانترػػب َ ػػدرانًاَمرػػظشعة َكقفػػ َفػػيَطر ػػقَالتؾاصػػلَكالحػػؾارَ

كأضػعف َإحداسػشاَلالقؾاسػؼَالسذػتركةَكبالسرػيرَالؾاحػد َحتػىَغػداَلعزػشاََكحجب َنقاطَاالتفػاؽ
يػػدمرَلعزػػشاَاآلخػػر َلدػػيفَالعػػدكَالؾاحػػدَكلسرػػمحةَاػػتاَالعػػدك َفيػػدمرَبػػتلػَمرػػالحشاَالؾاحػػدةَ

َك زعفَقزاياناَالعادلة.

َاألرضَمقابلَالدبلـ:
ؾر اَكاألردف َفػيَعػاـَلؼَيعدَشعارَ)استعادةَفمدظيؽ َكلَفمدظيؽ(َمتداكاًل َلعدَاز سةَمررَكسػ

ـ.َفقدَحلَمحمقَمرظماَ)األرضَمقابلَالدبلـ(.َكالسقرؾدَلاألرض َاػيَاألراضػي َالتػي1967َ
احتمتهاَإسرائيلَنتيجةَلتمػَالهز سة.َفقدَانتقم َالحكؾماتَالعربية َكمعهاَلعضَفرػائلَالسقاكمػةَ

يَكانػ َتحػ َأيػديهؼ َحتػىَالفمدظيشية َمؽَالسظالبةَبتحر رَفمدظيؽ َإلىَالسظالبةَلاألراضيَالتػ
ـ.َكعمىَاػتاَالشحػؾَفرضػ َإسػرائيلَعمػىَالعػربَأفَيتخمػؾاَعػؽَفمدػظيؽ َك دػتعظفؾا1967َعاـَ

دكؿَالعالؼ َلكيَتداعداؼ َالَفيَاسػتر اعَفمدػظيؽ َبػلَفػيَاسػتر اعَمػاَكػافَتحػ َأيػداؼ َمػؽَ
َ َكلؼَيحدشؾاَالدفاعَعشق.لقكأردنية َكفرطؾاَةَسؾر أراضيَفمدظيشيةَكمرر ةََك

َ
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َسبلـَالذجعاف:
لعػضَالفرػائلَالفمدػظيشيةَعػؽَالشزػاؿَالسػتر اعَفمدػظيؽ َكػلَمعهؼََكَالعربَالحكاـَىككساَتخم

فمدػػػظيؽ َتخمػػػؾاَعػػػؽَشػػػعاراؼَ)مػػػاَأخػػػتَلػػػالقؾة َالَُيدػػػتردَإالَلػػػالقؾة( َكاسػػػتبدلؾبَلذػػػعارَ)سػػػبلـَ
ؼَمػاَكػافَتحػ َالذجعاف(.َأيَالتخميَلئلسرائيمييؽَعؽَفمدظيؽ َكمحاكلةَاسترضائهؼ َليعيدكاَلهػ

أيديهؼَكفرطػؾاَلػق.َكاعتبػركاَأنهػؼَإذاَنجحػؾاَفػيَتحقيػقَذلػػ َعبػرَصػفقةَيعقػدكنهاَمػعَاسػرائيل َ
برعايةَأمر كية َك حققؾفَبهاَسبلمًاَمجحفًاَيفرطؾفَؼيقَلالحقؾؽَالفمدظيشيةَكالعربيػة َفػتلػَفػيَ

َفخر.نغراؼَاؾَقسةَالذجاعةَكالبدالة َإنقَ)سبلـَالذجعاف(.َكاؼَالذجعافَكالَ

َالتظبيع:َ
كأخيرًاَنأتيَإلىَالسحؾرَالرئيديَفيَاػتاَالسؾضػؾع َكاػؾَمرػظماَ)التظبيػع( َفشجػدَأنفدػشاَ
عػػا ز ؽَعػػؽَالتعامػػلَمعػػق َلسعانيػػقَالم ؾ ػػةَكدالالتػػقَالدياسػػيةَكاالقترػػاديةَكالشفدػػية َكبدالالتػػقَ

تهػػاءَبتػػدميرَالقػػدرةَالتار خيػػة َبػػدءًاَلػػاحتبلؿَاألكربيػػيؽَألمر كػػاَكاستئرػػاؿَشػػعؾبهاَاألصػػمية َكان
العدكر ةَكاالقتراديةَكالتكشؾلؾ يةَالعراؾية َكتجؾ عَالذعبَالعراقيَكالقزاءَعمىَمقؾمػاتَحياتػقَ

َالبذر ة.َ

كحتىَيبقىَالساضيَأكثرَحزػؾرًاَفػيَأذاانشػا َمػاَعميشػاَإالَأفَنعيػدَقػراءةَالعبػاراتَالتاليػة َ
ددًاَفيهاَادؼَاالستعسارَالفرندي َلعػدَالتيَكتبهاَالكاتبَالرهيؾنيَالفرنديَ)ماكسَنؾردك( َمح

إفَشػػساؿَأفر ؿيػػاَسػػيكؾفَمهجػػرًاَكمدػػتؾطشًاَلمذػػعؾبَاألكربيػػةَ...َأمػػاَسػػكانقَ"احػػتبلؿَالجزائػػرَ
.َاإلفشػاءَإذًاَاػؾ248َ"دفعؾفَنحؾَالجشؾب َإلىَالرحراءَالكبرى َإلػىَأفَيفشػؾاَاشػاؾاألصميؾفَفديَُ

َاممها.َفاألرضَلؼَتعدَتتدعَل يرَالسدتعسر ؽ.َالهدؼَالبعيدَلمحركةَاالستعسار ة َإفشاءَشعؾبَلك

كأيًاَكان َصؾرَاإلفشاء َفالشتيجةَكاحدة.َفسعَتقدـَالعمؼَكتظػؾرَالؾسػائلَكاألسػاليب َأصػباَ
أتيَيػمؽَالسسكؽَإفشاءَالذعؾب َإفشػاًءَركحيػًاَمعشؾ ػًا َبػداًلَمػؽَإفشائهػاَ دػديًا.َكفػيَاػتاَالدػياؽَ

كاػػؾَافَتحؿيقػػقَيػػتؼَبؾسػػائلَالفتػػػَكالقتػػلَالجدػػدي.َحقػػقَالهػػدؼ َالػػتيَكػػيلَ(التظبيػػع)َمرػػظما
َمشغؾمػػةَ َفػػيأ ػػزاًءَمتكاممػػةَالدػػالقة َلتذػػكلَكالسقػػؾالتَالسرػػظمحاتكػػلََتتجسػػعَعشػػدبَمرػػظما
َفيهاَ َلكلَةكاحد %َمػؽَأكراؽَالمعبػة99َكعيفتقَكدكرب.َفتزخيؼَدكرَأمر كػا َلترػباَبيػدااَ زء 

العربػػي َتحػػ َطائمػػةَاإلراػػاب َكسياسػػاتََالدياسػػيةَفػػيَالػػؾطؽَالعربػػي َكسػػحقَمقاكمػػةَالذػػعب
 َكتحؾ ػلَالدكلػةَمػؽَدكلػةَالزػعيفَأصػبلًََالػؾطشيَاقترادَالدػؾؽ َأيَتػدميرَاالقترػاداالنفتاحََك

بشاءَكتشسيةَا تساعيةَكاقتراديةَكخدماتَعامة َإلىَإدارةَتحرسَالسرالاَاالقتراديةَالخار ية َ
                                                 

َـ.1980 َسمدمةَعالؼَالسعرفة َمايؾ278عسارة َدمحم َالعربَكالتحدي َص248َََ
َ
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مجتسعَقؾيَمشتجَإلػىَمجتسػعَاسػتهبلكي َالتيَتهيسؽَعمىَالدؾؽَالسحمية َمحؾلةَالسجتسعَمؽَ
كإبػرازَاؾ ػاتَمتعػددةَفػيَالػؾطؽَالعربػي َلتحػلََ خائرَالقػؾىَفاقػدَاإلرادة َكتعز ػزَالتسػايزَالقظػرَي

)الذػػرؽََمحػػلَالهؾ ػػةَالعربيػػةَالجامعػػة َثػػؼَدمػػجَاػػتبَالهؾ ػػاتَالستعػػددةَفػػيَكيػػافَشػػرؽَأكسػػظي
َاًَأك هػَكَأ ػزاًءَفػيَمشغؾمػةَكاحػدة َيسثلإنساََاكلَاتَ َبديبًلَلمكيافَالعربيَالؾاحد األكس َالجديد(

يسشةَالكيػافَ متعددةَلدياسةَكاحدة َتسهدَلمتظبيع َالتيَسيزسؽَتكر سَالؾاقعَالجديدَكتجتيربَـك
َالرهيؾني َكمؽَكرائقَال ربَاالستعساري َاألكربيَكاألمر كي َـيسشقَمظمقة.

عػانيَالدػالقة َك شظػؾيَعميهػاَفسرظماَ)التظبيع(َإذًاَيكثفَكلَالسرظمحاتَكالسقػؾالتَكالس
ضسشًا.َفمشجاحَالتظبيع َالَبػدَمػؽَالتدػميؼَمدػبقًاَلالػدكرَاألمر كػي َكالَبػدَمػؽَالخزػؾعَلمؾصػايةَ
األمر كية َقبػلَكأثشػاءَالتظبيػع َكزػسافَالَغشػىَعشػقَلشجاحػق َكاالنفتػاحَكاقترػادَالدػؾؽَكإنهػاءَ

كالذػػرؽَأكسػػظية َكاألرضَمقابػػلََمغػػاارَالسقاكمػػةَالعربيػػة َتحػػ َالفتػػةَالقزػػاءَعمػػىَاإلراػػاب 
الدبلـَكسبلـَالذجعافَكمهاَمقػدماتَكشػركطَلشجػاحَالتظبيػع َتدػبققَكتبلزمػق َفتزػسؽَاسػتسراربَ
كبمؾغػػػػقَأادافػػػػقَالبعيػػػػدة َالستسثمػػػػةَلخزػػػػؾعَالػػػػؾطؽَالعربػػػػي َخزػػػػؾعًاَكػػػػامبًلَكنهائيػػػػًا َلم ػػػػربَ

َفمرًاَلمؾطؽَالعربيَكمق.االستعساري َكتتؾ جَالكيافَالرهيؾنيَفيَفمدظيؽَقائدًاَكمؾ هًاََك

َكاشاَالَيسمػَالسرءَإالَأفَيتداءؿ:
القػؾىَالسبذػرةََفيَتحؿيققَنجح َؽَالعربي َفيَعلَالتظبيع َإذاَماكيفَستبدكَصؾرةَالؾط

َلقَكالداعيةَإليق؟َ
 َفػػيَضػػعيفةَ َلعػػدَأفَيػػتكبؾا َككيانػػاتَمجػػزأةبػػبعضككيػفَسػػتكؾفَعبلقػػةَالعػػرب َلعزػػهؼَ

َ؟كؼَلقَالدكؿَالقؾ ةَغيرَالعربيةَفيَالسشظقة َتتحكيافَشرؽَأكسظيَأكسع
كأيَاؾ ةَسيكتدبؾنها َلعػدَأفَيفقػدكاَاػؾ تهؼ َك شقظعػؾاَعػؽَتػار خهؼ َك زػعؾاَنهايػةَلكػلَ
إمكانيػػػاتَالشهػػػؾضَالتػػػار خيَالستسيػػػز َالػػػتيَيذػػػكلَحمػػػؼَاأل يػػػاؿَالعربيػػػةَكمدػػػتقبمهاَالسؾعػػػؾد َ

ادرَالقدرة َالسختزنةَفػيَأرضػهؼَالؾاحػدة َالسشبثقَمؽَمشالعَالقؾة َالكامشةَفيَحزارتهؼَكمؽَمر
َكمؽَركحَالتحدي َالتيَيتخمقَفيَأعساؽَاإلندافَالعربي َرغؼَقدؾةَالغركؼَكمذاعرَالقهر؟

كالتػػراثَالعربػػيَكالسرػػالاَالعربيػػة َكلكػػلََكالتػػار خَالعربػػيَكأيَمكػػافَسػػيبقىَلم  دػػافَالعربػػي
َمكانةَعالسيةَكدكرَعالسيَ ديد؟عؾاملَالتؾحيدَاألخرى َالتيَتذكلَأساسَاالنظبلؽ َنحؾَ

َنفدػقَمعشيػًاَبهػا َكمجبػرًاَ اتبَالتداؤالتَكغيراػاَمػؽَالتدػاؤالت َالتػيَيجػدَكػلَعربػيَاليػـؾ
عمىَطرحهاَكالبح َعؽَإ الػاتَسػميسةَعشهػا َكاػؾَيؿػفَأمػاـَمدػتقبلَمجهػؾؿَكُ ػدفعَإلػىَنفػقَ

ؤالتَيسكششػػاَاختزالهػػاَفػػيَمغمػػؼَكإلػػىَم ػػامرة َاػػؾَفيهػػاَأداتهػػاَكضػػحيتها َفػػيَففَمعػػًا َاػػتبَالتدػػا
َسؤاؿَكاحد َيرماَمدخبًلَلمشقاشَفيَاتبَالشدكة َكاؾ:َ
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كيفَسيبدكَالؾطؽَالعربيَكاإلندافَالعربػي َسياسػيًاَكاقترػاديًاَكا تساعيػًاَكفكر ػًاَكعدػكر ًاَ
َكأمشيًا َفيَعلَالتظبيع َلعدَأفَيتفت َالكل َالتيَيشتسيَإليق؟ََ

دكة َتدػػتظيعَلسجسؾعهػػاَأفَترسػػؼَصػػؾرةَتقر بيػػةَلؾاقػػعَكلعػػلَاألكراؽ َالسقدمػػةَفػػيَاػػتبَالشػػ
ََالؾطؽَالعربي َكساَتر دَلقَقؾىَاالستعسارَال ربيَأفَيكؾف.َ



173 

 

 العراؽَفيَعلَالحرار

249َكدركسَاتَعامةانظباع
َ

َمقدمة:
ي َمشػػتَتجمػػ َسياسػػاتقَالسدػػتقمة َذاتَالسزػػسؾفَاالسػػتعساَرأضػػحىَالعػػراؽَاػػدفًاَلمتػػامرَ

خػتَفيهػاَالقػرارَال ربػيَلعربػي.َكإذاَمػاَأردنػاَأفَنحػددَالمحغػة َالتػيَاتَُالشهزؾيَكاألفػقَالؾحػدكيَا
لحغػػةَتػػأميؼَثركتػػقَالشفظيػػةَكتدػػخيرااََاعتبػػارلتػػدميرَالعػػراؽَكإ هػػاضَمذػػركعق َفقػػدَنسيػػلَإلػػىَ

َالتػيَشػعرتَفيهػاَالػدكائرَالسدػؤكلةَفػيَال ػربَ عقَالشهزؾ ةَالظسؾحة َاػيَالمحغػةلتسؾ لَمذاَر
تؾ هػػاتَالشغػػاـَالحػػاكؼَفػػيَالعػػراؽَكقػػررتَكضػػعَاألل ػػاـَفػػيَطر قػػقَمػػؽََالقمقلػػ250َاالسػػتعسارَي

َمذركعق.ََكتدمير

فالعراؽَبثركاتقَالستعددة َكعمىَرأسهاَالشف  َكبحزارتقَالسستدةَكمكانتقَكتأثيربَفػيَالتػار خَ
أفََرؾَكشػأنق  َإذاَمػاَُتػالبذري َلذكلَعاـ َكفيَالتار خَالعربيَاإلسػبلمي َلذػكلَخػاص َيسكػؽ

فػيَََياالسػتعساَرًا َيهددَمرالاَال ربَ ًاَممهسًاَلؤلمةَالعربية َيؾلدَحراكًاَتحرر ًاَتشسؾ يرباَنسؾذ
كقدَتأكدَخظرَالسذركعَالعربيَفيَالعراؽ َخػبلؿَعقػدَكاحػدََالؾطؽَالعربي َكفيَالسحي َاإلقميسي.

عمسػيَالتعمػيؼَكالبحػ َالَمؽَالزماف.َفقدَقفػزَالعػراؽَقفػزةَتشسؾ ػةَكبيػرة َعمػىَمختمػفَالرػعد:َفػي
.َكساَتردرَالسذهدَالعربػي َ...إلخَكفيَبشاءَالقدرةَالعدكر ةَكالرحةالزراعةَكالرشاعةََكَاإلدارةَك

َلهيسشػػػةَال ػػػربَكاسػػػت بللق َلعػػػدَأفَتخمػػػ َالؿيػػػادةَ كأمدػػػػَبزمػػػاـَؾيػػػادةَالحػػػراؾَالعربػػػي َالسقػػػاـك
كعَ َكانزػػؾتَفػػيَإطػػارَالسذػػَراػػتاَالػػدكرالسرػػر ة َفػػيَعهػػدَالػػرئيسَدمحمَأنػػؾرَالدػػاداتَعػػؽَ

ََفيَالسشظقة.َ_َالرهيؾنيَاألمر كي

كقدَأدتَمخاكؼَال ربَمؽَالسذركعَالشهزؾي َالتيَأختتَمعالسقَتتزاَفيَالعػراؽ َأدتَ
فػرضَحرػارَشػاملَعميػق َثػؼََإلىَشؽَحربَدمرتَمعغؼَماَبشػابَالعػراؽ َخػبلؿَعقػدَمػؽَالػزمؽ 

                                                 
محاضػػرةَألقيػػػ َفػػػيَ)نػػػدكةَمقاكمػػػةَالحرػػػار( َالتػػػيَانعقػػدتَفػػػيَاتحػػػادَنقالػػػاتَالجسهؾر ػػػةَلرػػػشعاء َبتػػػار خ249ََ

َـ.23/7/2000
ل ػربَاالسػتعساري َلجذػعةَكتؾحذػق َكبػيؽَال ػربَاآلخػر َالستسثػلَلالذػعؾبَكبػالفكرَأفزلَدائسًاَأفَأميزَبيؽَا250َ

اإلندػػانيَكالحركػػاتَالدياسػػيةَكاال تساعيػػة َالسشاكئػػةَلدياسػػاتَحكؾماتهػػاَاالسػػتعسار ة َالستعاطفػػةَمػػعَقزػػاياَ
 الذعؾبَالسغمؾمة.
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دةَالعراؾيػة َفػيَغزكاػاَلسشعقَمؽَمؾاصػمةَمدػيرتقَالتشسؾ ػة.َككػافَالخظػأ َالػتيَكقعػ َؼيػقَالؿيػا
عمػىَأفَالَتفمػ َمػؽَيػدب َقبػلََحػرصلمكؾ   َاؾَالتر عة َالتيَاست مهاَال ػرب َكالفرصػة َالتػيَ

َلكاممق.العراقيََالعربيَأفَيدمرَالسذركع

فػيَ َالعراقػيَالؾرقةَسؾؼَأحاكؿَأفَأالمػسَلذػكلَسػر ع َلعػضَ ؾانػبَالرػسؾدَاتبكفيَ
 َالتػيَسػافرتَإليهػاَلمعسػلَنائبػًاَلؤلمػيؽَلعراؾيػة َل ػدادفػيَالعاصػسةَاَك قَالحرار َكساَشػاادتها

َ لمدراساتَالعميا َالتالعَلبلتحػادَالعربيَالعاـَالتحادَالسؤرخيؽَالعرب َكعسيدًاَعمسيًاَلسعهدَالتار خ
َ.فيَمقربَبب داد

 ََفيَل دادَالرامدة:
َمؽَأياـَشهرَأكتؾبرََ صػم َـََك1999فيَحؾاليَالداعةَالخامدةَكالشرفَمؽَصباحَيـؾ

ػػاف َلعػػدَرحمػػةَليميػػةَمزػػشية َابشػػتػػيََكابشل ػػداد َكمعػػيَ تَقرالػػةَاسػػتسَريَاألصػػ ر َقػػادميؽَمػػؽَعس 
تزاؿَخاليػةَمػؽَالدػياراتَكالسػارة َكسػكافَالسديشػةََماَفيَل دادَخسسَعذرةَساعة.َكان َالذؾارع

َ سػياراتَاأل ػرةكبعػضَسػائقيََلعضَحػراسَسػاحةَالباصػاتتحمقَحؾلشاَلؼَي ادركاَمشازلهؼَلعد.َ
كقػدَتخمػؾَمػؽَالفزػؾؿ َككأنشػاَقػادمؾفَمػؽَكؾكػبَفخػر.ََلسبللدهؼَالبالية َيتفحرػؾنشاَلػأعيؽَال

الذػعؾرَأخػتَيتبػددَشػيئًاَفذػيئا  ََ.َكلكػؽَاػتاألكؿَكامػةنؿبػاضَنذعرَلالؾحذةَكااَلَمغهراؼَ عمشا
ؼيػق.ََكأسعارَالفشادؽَكمؾقعَالفشدؽ َالتيَنؾدَاإلقامةَسيارةَاأل رةكنحؽَنتحاكرَمعهؼَحؾؿَأ رةَ

كأكصمشاَأحدَالدائقيؽَلديارتقَإلىَفشدؽَعذتار َكأرادَأفَيشتغرنا َحتىَنتأكدَمؽَك ؾدَحجػزَفػيَ
قدَحجزَلشا َلحدبَتأكيداتق َنقػدنابَ الفشدؽ َكلكؽَلثقتشاَلأفَاألميؽَالعاـَالتحادَالسؤرخيؽَالعرب

مػػيؽَالعػػاـَلػػؼَيترػػلَؼيػػق َكأفَاألَيؾ ػػدَحجػػزَلشػػاَأ رتػػقَكدلفشػػاَإلػػىَداخػػلَالفشػػدؽ َلشفا ػػأَلأنػػقَال
لالزكارَاإليرانييؽ َالتيؽَأتػؾاَإلػىَل ػدادَلػاآلالؼ َةَغ.َكان َالفشادؽ َكساَفهسشا َمكتلالفشدؽَأصبلًَ

طؾ ػلََفيَرحبلتَ ساعية َلز ارةَالعتباتَالسقدسة َفيَكرببلءَكالشجفَكب دادَكغيراػا.َكبعػدَلحػ 
َ. َبشػاًءَعمػىَطمبشػاسػر رَثالػ َيهساُأضيفَإلعمىَغرفةَلدر ر ؽ ََؽالفشادَأحدَفيَكمتعب َعثرنا

شػاَفػيَانظمقَمػؽَعشػاءَالدػفر َكمػاَأفَارتحشػاَككان َتمػَايَال رفةَالؾحيدةَالذػاغرةَفػيَالفشػدؽ.
َ َندتكذفَأحؾالهاَكنذاادَإيقاعَالحياةَفيها َتح َعركؼَالحرار.َالقر بةشؾارعَل دادَ

اإلسػرائيمية َقادمػًاََ_َعربيػةـ َأثشػاءَالحػربَال1973عاـَب دادَألكؿَمرةَفيَكش َقدَمررتَب
 َلعػػدَأفَانهيػػ َمػػؽَاشػػاؾَطػػائرةَإلػػىَالػػيسؽَسػػتقلإليهػػاَمػػؽَدمذػػق َفػػيَطر قػػيَإلػػىَالكؾ ػػ  َال

 امعةَدمذق.َحي َكان َحركةَالظيرافَالسػدنيَفػيَمظػارَدمذػق َكسػاَفػيَدراستيَالجامعيةَفيَ
ًاَيدػتحقَانظباعػاَمظارَل داد َقدَأكقف  َلدببَعػركؼَالحػرب.َكلػؼَتتػرؾَل ػدادَفػيَذاشػيَحيشهػ

ات َلحكػؼَعسمػيَاألكػاديسي َكلقػاءاتيَيػالتكر.َكلكؽَز اراتيَالستكػررةَلجامعاتهػا َفػيَعقػدَالثسانيش
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ؼَالحػػرب َالتػػيَكػػافَاتَعسيقػػة.َفػػرغؼَعػػرَكانظباعػػكتجػػؾليَفػػيَمؤسدػػاتهاَالعمسيػػة َتركػػ َلػػديَ
َلمحػػربَفيهػػاَأثػػرَالَمػػعَ ارتػػقَإيػػراف َكانػػ َالحيػػاةَفػػيَل ػػدادَتدػػيرَسػػيرًاَطبيعيػػًا َيعيذػػهاَالعػػراؽ

التيَكافَيرتديهاَمدػؤكلؾَشبقَالعدكر ة َ َالسسيزةالزرقاءَالبزاتََاستثشاءيسكؽَلمزائرَمذاادتق َل
َالدكلةَكالؿياداتَالدياسيةَكاإلدار ة.َ

الحػرب َيمسػسَحركػةَبشػاءَغيػرَعاديػة َكعسميػةَتشسيػةَتدػيرََتمػَككافَالزائر َأثشاءَسشؾات
كػافَيسكػؽَلمزائػرَإالََماةَكالعدكر ة.ََكياالقترادتَالحياةَالعمسيةََككلَمجاالَكتذسلبؾتائرَعالية َ
 َلأنقَيزكرَبمدًاَيستمػَمذركعًاَكاضحًاَلمخركجَمؽَدائرةَالبمدافَالستخمفػة َالتػيَانظباعأفَيخرجَل

اصػػظماَعمػػىَتدػػسيتهاَلالبمػػدافَالشاميػػة َليػػزاحؼَفػػيَزمػػؽَؾياسػػيَالبمػػدافَالستقدمػػة َرغػػؼَعػػركؼَ
كقدَبداَليَحيشهػاَأفَالحػربَكعركفهػاَقػدَشػكم َمدرسػة َنبػ َفػيَأ ؾائهػاَ يػلََالحربَكك بلتها.

مؽَالقادةَكالركاد َفيَمجاالتَالعمؼَكالتقشيةَالحديثة َكفيَمجاالتَتخظي َكتشفيتَالبرامجَكالخظػ َ
كبشاءَأ هزةَالدكلػةَكالسؤسدػاتَالخدميػةَكاإلنتا يػةَكإدارتهػا َكفػيَالترػشيعَالعدػكريََةياالقتراد

يحدػػبَلهػػاَحدػػاب َمػػؽَقبػػلَالػػدكؿَالعغسػػى َعشػػدَرسػػؼَالدياسػػاتََالجػػيش َكقػػؾةَضػػاربةبشػػاءََك
َكحدابَمؾاز ؽَالقؾىَفيَالسشظقة.َ

أثػػربَفػػيَمؾؾػػفَال ػػرب َلؿيػػادةَالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػة َمػػؽَالعػػراؽََككػػافَلػػتلػَالتظػػؾر
تتػردىََشاَالعربيػةبمػدانَكان َبشاءَشاممةَكتقدـَمزظرد.َفيَحيؽَكتجربتق.َكافَالعراؽَيعيشَحالة

حكؾماتهػاَكؾياداتهػاََارتبػاطكتترا عَكتدتدمؼَلسذػيئةَكمرػالاَالقػؾىَالستشفػتةَفػيَالعػالؼ َك ػزدادَ
 َالتيَتظحؽَأحبلـَالذعؾبَكطسؾحاتهػا َاالستعسارَيَالدياسيةَكالفكر ة َأكثرَفأكثر َلعجمةَال رب

تجػؾدَلػقََفتػاتَمؾائػدااَكعمػىَمػامدتهمكًاَلسشتؾ اتهػا َيعػيشَعمػىََلهاكتبقيَالعالؼَالشاميَتالعًاَ
فػيَأراضػيقََتثقمقَمؽَديؾف َتذدبَأكثرَفأكثرَنحؾَقاعَالتخمفَكالفاقة َرغػؼَمػاَكماَ مؽَمعؾنات

َفيَشعؾبقَمؽَطاقاتَكامشق.ََمؽَخيراتَكما

بدَلحالةَالعراؽ َالتيَأصباَي ردَخارجَالدرب َمتجػاكزًاَالخظػؾطَالحسػراءَكالحػدكدََككافَال
َبػدَلهػتبَالحالػةَالذػاذة َكقػدَعهػرتَقػدراتهاَأفَيتحػرؾَداخمهػا َكػافَالَمتخمػفَبهاَلبمدالسدسؾحَ

ككػلََاًَمشفػردَالكيػافَالرػهيؾنيالتػؾازفَالعدػكريَكالتقشػيَالقػائؼَفػيَالسشظقػةَبػيؽَكخظؾرتهاَعمػىَ
ػػفَعجمتهػػاَالػػدائرةَكُتػػدمرَبشيتهػػاََكَُتزػػربَبػػدَلهػػتبَالحالػػةَأفَالػػدكؿَالعربيػػةَمجتسعػػة َكػػافَال ُتؾؾ 

 َكإلػػىَبيػػ َالظاعػػة َلعػػدَأفَلعيػػداًََ َلعػػدَأفَشػػردتَعشػػقتعػػادَقدػػرًاَإلػػىَداخػػلَالدػػربَكَالستعاعسػػة
ََتسردتَعميق.

تيَكقعػػ َؼيػػقَالؿيػػادةَالعراؾيػػة َالػػَ لستحػػدةَاألمر كيػػةَكحمفاؤاػػاَالخظػػأفاسػػت م َالؾاليػػاتَا
كثيػرَالَمػاَيػزاؿَ لمدكلػةَالعراؾيػةَةشػاممَتػدميرمؽَعسميػةَكافَمؽَحربََكَكافَماَكَل زكااَالكؾ  .
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السمفػاتََفػيَةالسحفؾعػَكمؾدعةَفيَالؾثائقَفيَأذاافَقادةَال رب َمدفؾناًََاكمبللداتهَامؽَأسرارا
 َمسػػاَاػػؾَمدػػسؾحَبتدػػر بق َفػػيَمػػتكراتَسػػؾىَالقميػػلحتػػىَاآلفََمشهػػاَيتدػػربَالتػػيَلػػؼالدػػر ة َ

ََأصدرااَلعضَقادةَالحرب.َ

فَصػػؾرةَلسػػاَأمامشػػاَكنغػػرًاَلعػػدـَتػػؾفرَالسعمؾمػػاتَالدؾيقػػةَحتػػىَاآلف َفمػػيسَ سػػؾىَأفَنكػػؾ  
َ فػيَالسشظقػةَاالسػتعسارَيَكمشظمقػيؽَمػؽَإدراكشػاَلسرػالاَال ػربَ حدث َمدتعيشيؽَببعضَالقػرائؽ

الحؿيؿيػػة َمػػؽَكراءََاالسػػتعسارَيَكلثؾابػػ َسياسػػاتق.َكاألاػػؼَمػػؽَاػػتاَاػػؾَأفَنػػدرؾَأاػػداؼَال ػػرب
رَالساضػية َرغػؼَعمػىَمػدىَالدػشؾاتَالعذػَك َبمػدَمػدمرارَفرضَحالةَالحربَكالحرارَعمػىَاستسَر

لػػتلػ َلذػػهادةَلعػػضَمػػؾعفيَاألمػػؼَالستحػػدة َالػػتيؽَكصػػمؾاَإلػػىَدر ػػةَمػػؽََنتفػػاءَكػػلَالسبػػرراتا
 َكعيفتػقإلػىَتػرؾََببعزػهؼ َانتهػ َيقغػةَضػسائراؼالرراعَالشفدي َبيؽَمهامهؼَالؾعيؽيػةَكبػيؽَ

َ.ةالعاديَؼَكفيَالغَرَ َالتيَليسَمؽَالدهلَالتخميَعشهاالساليةَالكبيرةَاتقامتياَزكالتخميَعؽَ

كالَأعششػػيَأ ػػازؼَأكَأ ػػافيَالحؿيقػػة َإذاَقمػػ َلػػأفَصػػسؾدَالعػػراؽ َكالرػػسؾدَالػػتيَأعشيػػق َ
َكمقاكمتهػاَلالخظػابَالدياسػيَاليػؾمي َكإنسػاَمػاَاالسػتعسارَيَليسَمجردَالرفضَلسخظظاتَال رب

َالرسؾد َمؽَإعسارَكعسلَكتشغػيؼَلمظاقػاتَالبذػر ةَكلمسػؾا ردَيعتسلَداخلَالعراؽ َفيَإطارَمفهـؾ
فَلذػريَمػعَعػركؼَالحػربَكالحرػارَ َكتكيلػكسػيظرةَأمشيػةَالذحيحة َكمؽَضػب َلجهػازَالدكلػة 

َ بػػركتفػػيَك ػػقََفَاػػتاَالرػػسؾدلػػأَإذاَقمػػ  َالحؿيقػػة َأ ػػافيَأ ػػازؼَكالأعششػػيََالسدػػتسر ؽ َال
لعدكانيػةَالسعتػديَكعشجهيتػق َكالدػببَالكػامؽََاػؾَالعامػلَالسحػرضَكالسدػتفزَ َياالستعساَرال ربَ
صراربَعمىَتدميرَاإلندافَالعراقيَنفديًاَكؾيسيًا َكسحقَالعػراؽَماديػًاَكمعشؾ ػًا َليرفػعَالرايػةَكراءَإ

ك دخلَؼيساََك عؾدَإلىَبي َالظاعة َك تخمىَعؽَمذركعقَالشهزؾيَالؾحدكي َ البيزاءَك دتدمؼ
َدخم َؼيقَاألنغسةَالعربيةَاألخرى.

ةَمعيشػػةَفػػيَالتعامػػلَاليػػؾمي َسػػمؾؾَمعػػيؽَأكَطر قػػَعمػػى َكماخػػتَمبلحغػػاتَلشػػاكقػػدَتكػػؾفَ
 َالػتيَأراقػقَالحرػارَكاشػتدَلػقَهػؾدةَمػؽَقبػلَلػدىَاإلندػافَالعراقػيأحيانػًا َلػؼَتكػؽَمعَنرادفها

األلؼَكامتؤلتَنفدػقَلػالسرارة َكاػؾَيؿػفَكحيػدًا َيؾا ػقَ بػركتَكتعشػ َالقػؾىَالعغسػىَفػيَالعػالؼ َ
لعػػضَخػػتَعمػػىَماَشهؼ قػػدَيكػػؾفَلمػػبعض َكنحػػؽَمػػَنرػػرةَمػػؽَأخَأكَنجػػدةَمػػؽَصػػديق.َبػػلَدكَف

اتاَالسؾؾفَأكَذاؾ.َكلكششاَنرىَأفَالسؾؾفَالرائبَاؾَذلػَالسؾؾػف ََكعمىَ الدياساتَالرسسية
َقَال الػػب َأمػػاَالؾقػػؾؼَأمػػاـَمػػااتجااػػالػػتيَيشغػػرَإلػػىَالعسػػلَلسجسمػػقَك ؿيسػػقَكفقػػًاَلسدػػاربَالعػػاـََك

كتػػقَنحػػؾَأادافػػقَتعيػػقَحَرَتؾؾػػفَمدػػاربَكالَمغػػاارَنقػػصَ انبيػػة َالَسػػمبيات َكمػػؽَيعتػػؾربَمػػؽ
اإليجابيػػة َكت ميػػبَاػػتبَالسغػػاارَالجزئيػػةَعمػػىَالكتمػػةَالكميػػةَلمسؾؾػػفَكالعسػػل َفهػػؾَمؾؾػػفَغيػػرَ
مؾضؾعي َيتجاالَالؾضعَالعاـَفيَالسشظقة َمؽَحي َمدتؾىَالتظػؾرَكطبيعػةَاألنغسػةَالحاكسػةَ

َكحجؼَالسرالاَاأل شبيةَكشراستهاَفيَالدفاعَعؽَنفدها.َ
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ادية َرغػؼَتسيػزَالحكػؼَفػيَالعػراؽَسػتبدإلػىَطبيعػةَالحكػؼَاالَعػقإفَلعضَالساختَيسكؽَإر ا
لامتبلكقَمذركعًاَنهزػؾ ًاَطسؾحػًاَخرى َالسهيسشةَعمىَالؾطؽَالعربي َاديةَاألستبدعؽَاألنغسةَاال

تػػزاؿََ َالتػػيَالالتػػأثيراتَالشفدػػيةَلمحػػربكأفقػػًاَكحػػدك ًاَعربيػػًا.َكبعزػػهاَاآلخػػرَيسكػػؽَإر اعػػقَإلػػىَ
يَاليػػؾمي.َكسػػاَيسكػػؽَسختمػػفَالؾسػػائل َكمشهػػاَالقرػػفَالجػػَؾعمػػىَالعػػراؽ َلذػػؽَيؾميػػًاَتََُقائسػػة 

َامرأة.ََطفبًلَكالَمدشًاَكالَإر اعقَإلىَحالةَالحرارَالغالؼ َالتيَلؼَيرحؼَمر زًاَكال

لقػػدَأثػػرتَالحػػربَكَأثػػرَالحرػػارَتػػأثيرًاَممسؾسػػًاَفػػيَحيػػاةَالشػػاس َلػػيسَفقػػ َمػػؽَالشاحيػػةَ
شفدػػية.َعػػداَعسػػاَسػػببقَمػػؽَنقػػصَفػػيَإمكانيػػاتَالدكلػػةَكفػػيَالسعيذػػية َبػػلَأيزػػًاَمػػؽَالشاحيػػةَال

ارَفيَتقديؼَنفسَالخدمات َالتيَكان َقػدَألزمػ َنفدػهاَبتقػديسهاَلمسػؾاطشيؽ َستسَرقدرتهاَعمىَاال
مػةَالعراؾيػة َكبػرغؼَالعراؾيػة.َإذَأفَالحكَؾَلالسقػاييسَكبشفسَالكفاءة.َكأتحػدثَاشػاَعػؽَالخػدمات 

الخػػدماتَالتعميسيػػةَمجانػػًاَكتقػػديؼَال ػػتاءَكالكهربػػاءَكالسػػاءَ َقػػدَكاصػػم َتقػػديؼَالغػػركؼَالرػػعبة
تفعمػقَحكؾمػاتَعربيػةَأخػرى َتتستػعََالَلأسعارَرمز ة َشبقَمجانية.َكاؾَماَتَالتمفؾنيةاالتراالَك

كالدياسيَكالعمسيَكالرحيَكاإلعبلمػيََياالقترادلسؾاردَأفزلَكتعيشَلعيدةَعؽَأ ؾاءَالحرارَ
اإلمكانيػػاتَأحيانػػًاََالػػشقص َفػػيَاألداءَأحيانػػًا َكفػػيَاَكاشػػاؾَلعػضكلهػػتاَيمسػػسَالزائػػرَاشػػ...إلػخ.َ

ؾياسػًاَلسػاَاػؾَقػائؼَفػيَمعغػؼَأقظارنػاَالعربيػةََكافَعميقَالعراؽَقبلَالحرػار َالَلساَأخرى َؾياساًَ
َاألخرى.َ

فػيَعػلََفػيَل ػداد َمذػااداتيَاليؾميػة َالتيَتركتهاَلديَاتنظباعك بدكَليَالحدي َعؽَااَل
ؼَالحػػربَالسدػػتسرة َحػػديثًاَيظػػؾؿ.َفهػػتبَالتجربػػةَترػػماَلشػػاَنحػػؽَالعػػرب َالحرػػارَكتحػػ َعػػرَك

.َكعميشػػاَأفَنتؾاضػػػعَفَندػػػتفيد َإذاَكشػػػاَنر ػػدَأندػػتفيدَمػػػؽَدركسػػهاكل يرنػػا َمدرسػػة َيسكػػػؽَأفَ
أمامها َفهػيَمدرسػةَلػؼَنكتذػفَلعػدَكػلَأسػراراا َمشهجػًاَكعمسػًاَكإدارةَكأداًء.َكسػؾؼَأشػيرَاشػا َ

ات َتكؾنػ َعبػرَأشػهرَانظباعػخمفتقَفيَذاشيَمػؽََلعضَمغااراا َكماَمجردَإشاراتَعابرة َإلى
اتيَتحػ َعشػاك ؽَثبلثػة َاػي:َإعػادةَبشػاءَانظباعػمؽَاإلقامةَكالتجؾاؿَكالتعاملَاليؾمي.َكسػأك زَ

َدمرتقَالحرب َكالحالةَاألمشية َكالبظاقةَالتسؾ شية.َما

َدمرتقَالحرب:ََ.َإعادةَبشاءَما1
فثػارَدتَنفديَمدفؾعًاَبرغبػةَعارمػة َلز ػارةَالعػراؽَكمذػاادةَ َك مباشرةَالحربَلعدَتؾؾف

فعمتػق ََعمػىَأحػؾاؿَالشػاس َقبػلَأفَتت يػر.َكاػتاَمػاَطػبلعزاؿ َكاال َقبػلَأفَُتػتمػَالحربَالسجشؾنة
َلػأفَالػؾطؽَالعربػيَشػعرتفقػدَأسػابيع.ََلزػعةَسػؾَىَكلؼَيكػؽَقػدَمزػىَعمػىَكؾػفَإطػبلؽَالشػار

شػػتكىَمشػػقَعزػػؾَتػػداع َلػػقَسػػائرَاألعزػػاءَلالدػػهرَإذاَا"َ)ص(يشظبػػقَعميػػقَحػػدي َالرسػػؾؿَ
دارَك ػدكرَفػيََؽَكان َلعضَالحكؾماتَالعربيةَمحرشةَضدَالدهرَكالحسى َإزاءَمائ.َكل"كالحسى
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العراؽ َفإفَشػعؾرَالسػؾاطؽَالعربػيَكمؾقفػق َأثشػاءَالحػربَكبعػدااَكحتػىَاآلف َاػؾَمرػداؽَلهػتاَ
َالحدي .

شػػبكةَالكهربػػاءَقػػدَبػػدأتَتعػػاكدَعسمهػػاَلرػػؾرةَكانػػ ََفػػيَتمػػػَالسػػرة َكعشػػدماَكصػػم َل ػػدادَ
يجػريَاإلعػبلفَعشهػاَيؾميػًا َعبػرَكسػائلَاإلعػبلـ َكفيَساعاتَمحددة ََفيَلعضَاألحياء زئية َ

 َكفػقَدكفَتؾؾػفَتػزاؿَتتؾاصػل َلػيبًلَكنهػاراًَمػاََإعػادةَتأايمهػا.َككان َعسميػةَالسدسؾعةَكالسرئية
افقَالخدميةَكاإلنتا يةَاألخػرى َكذػبكةَالتمفؾنػاتَنغاـَالؾرديات.َكالعسلَنفدقَكافَيجرىَفيَالسَر

َكالظرقاتَكالجدؾرَكالسبانيَالرسسيةَكالسشذاتَالشفظية.َ

كمهسػػاَأفػػرطَالخيػػاؿَفػػيَترػػؾرب َفػػإفَإعػػادةَاإلعسػػارَفػػيَزمػػؽَؾياسػػي َفػػاؽَكػػلَالتقػػديراتَ
بػرَقرػفَشػبقَكامػل َعَالستفائمة َكفيَبمدَتعرض َمدنقَكمشذاتقَكبشيتقَالتحتيةَلتدميرَكاملَأك

يػرَكالتفيدتدعيَالتأملََكَتز دَعمىَاألربعيؽَيؾمًا َاؾَأمر ؾيَمكثف َعمىَمدارَالداعة َكلسدةَ
َندافَالعربي َإذاَُأحدؽَتشغيسهاَكتؾعيفها.َكاإليسافَلقدراتَاإَلَعتباركاال

فػػيَطبيعتهػػاَكحجسهػػاَكعشفهػػاَكطر قػػةَإدارتهػػاََ لػػؼَتكػػؽَالحػػربَكحػػداا َاػػيَالتػػيَفاقػػ َك
َفاقػ َكػلَالحػركبَالتػيَاػيَكحػدااَلػؼَتكػؽَخدم َفيهػا  ياَالستقدمػة َالتػيَاسػتَُكنؾعيةَالتكشؾلَؾ

كيػػفََالتػيَعرفتهػػاَالبذػػر ةَمػػؽَقبػػل َبػػلَكانػػ َالسؾا هػةَأيزػػًاَخارقػػةَلمعػػادة َلكػػلَالسقػػاييس.َإذ
مرتَكلَمقؾماتَالحياةَالسدنيةَؼيق َأفَيحتف َشعبقَلسعشؾ اتَعالية َتسكشػقَمػؽَأفَيسكؽَلبمدَدَُ

مشػتَالمحغػةَاألكلػىَلؾؾػفَإطػبلؽََصػلَالحػرب َعػؽَطر ػقَإعػادةَاإلعسػارب َليؾايذسرَعؽَسػاعد
يسػػدبَاػػتاََها َأـَاػػؾَاإليسػػافَلعدالػػةَقزػػيتق َكمػػااكتدػػبيَالخبػػرةَالقتاليػػةَالظؾ مػػةَالتػػيَالشػػار؟َأاػػ

اإليسافَمؽَعشادَكتحػدَكقػدرةَعمػىَالتزػحيةَكالرػسؾد َأـَاػؾَك ػؾدَالشسػؾذجَالؿيػاديَالستساسػػَ
َكالعشػػَؾ العربػػيَكاإلسػػبلميََالعسػػقَالسظاكلػػةَكالرػػبر َحتػػىَيتحػػرؾَعمػػىَ ػػدكَىكالسػػرااؽَد َكالحػػاـز

ََََ. َأـَاؾَكلَذلػ؟كاإلنداني

َ َلعدَمركرَعذػرَسػشؾاتَتقر بػًاَمػؽشؾارعهاتجؾل َفيََكَعدتَإلىَل دادَاتبَالسرةَكعشدما
ػككََُدمرتهاَالحرب َقدَأعيدَبشاؤاػابدءَالحرار َك دتَالجدؾر َالتيََكَانتهاءَالحرب عَلعزػها.َس  

َكالسبػانيَكالسشذػاتَأعيػدَبشاؤاػا َكالكهربػاءَكالتمفػؾفَتػؼَتػرميؼَشػبكتيهساَ.كالظرقاتَأعيػدَرصػفها
 َلعػػدـَقبػػلَالحػػربَ َلاإلمكانيػػاتَالستػػؾفرة َكلكشهسػػاَلػػؼَيعػػؾداَلمعسػػلَبػػشفسَطاقتهسػػاَاألكلػػى زئيػػاًَ

كيػػَلعػضَالسحظػاتَقظػعَغيػار َمسػاَاضػظرَالعػراقييؽَإلػىَتفَاسػتيرادلَاالسػتعسارَيَسساحَال ػرب
االتَأخػرى.َلهػتاَ االتَكاستخداـَأ زائهػاَقظػعَغيػارَإلصػبلحَمحظػاتَكبػد  يػزاؿَالسؾاطشػؾفََمػاكالبد 

يعانؾفَمؽَانقظاعَالتيارَالكهربائي َساعتيؽَفيَالفتػرةَالرػباحيةَكسػاعتيؽَفػيَالفتػرةَالسدػائية َ
.َفيَحيق َكمتىَستعؾد َيعرؼَالسؾاطؽَمؽَخبللق َمتىَستشقظعَالكهرباءَكفقَ دكؿَدقيقَمعمؽ
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تَاالترػاالتَالتمفؾنية َفػيَلعػضَاألحيػاف َنغػرًاَلقػدـَشػبكةَاالتراالكساَيعانؾفَمؽَتذؾشَفيَ
االتَككالبلتَ ديدة.ََاستيرادبتجديداا َعؽَطر قََاالستعسارَيَالتمفؾنية َكعدـَسساحَال رب َبد 

لَمػػؽَالسؾؾػػفَالعربػػيَعتزازَلذػػعبَالعػػراؽ َاعتػػزازًاَمختمظػػًاَلػػاأللؼَكبالخجػػكلكػػؼَشػػعرتَلػػاال
َالذعبي َكمساَسرتَفيَشػؾارعَل ػدادَكشػاادتَالسهشدسػيؽَكالعسػاؿ َالػتيؽَالَالرسسيَكمؽَالعجز

االتلإصػػبلحَلعػػضََيسمػػؾف َكاػػؼَيرػػشعؾفَالسعجػػزات َيكمػػؾفَكال اؿَاسػػتبدالذػػبكةَالتمفؾنيػػةَلَبػػد 
االتَأخػَلقظػعَكأسػبلؾالسعظؾبة ََاخميةقظعهاَكأسبلكهاَالد لػؼَيعػدَلاإلمكػافََ رَىيشتزعؾنهػاَمػؽَبػدَّ

عسػػػربَكانػػػ َقظعػػػًاَكأسػػػبلكًاَقديسػػػة َتجػػػاكزَلعزػػػهاََتمػػػػَالقظػػػعَكاألسػػػبلؾَكرغػػػؼَأف.َإصػػػبلحها
َندػبةَ َكلكشهامؽَالجؾدةَعسمقَبشدبةَمتدنيةَاستخدامق َليؾاصلَلزركرةفقدَفرض َافتراضي َاال

شػػاادتَاآلالتَ.َكلكػػؼَشػػعرتَلػػاالعتزازَالسخػػتم َلػػاأللؼ َكمسػػاَمقبؾلػػةَفػػيَاػػتبَالغػػركؼَالرػػعبة
رصػفَشػؾارعَ ديػدة َأكَفػيَاسػتحداثَ ػدرافَمائمػة ََالعتيقة َكايَتعسلَفػيَتػرميؼَالذػؾارع َأك

فالتََادَأحياءَل ػدادَالسحاذيػةَلمشهػر.امتدكؾرنيشَعر ض َيستدَعمىَمعََعمىَ انبيَنهرَد مة 
ػػرةَلػػالترابََكَعتيقػػة فثػػارَالفقػػرَيذػػ مهاَلذػػر َيرتػػدكفَمبللػػسَلاليػػةَكأحتيػػةَمسزقػػة َك ػػؾاهؼَمعفَّ
السسزكجَلالكبر اءَكالذسؾخَكركحَاإلصرارَكالتحدي َيكادََدسةَعمىَمبلمحهؼ َكالحزفَالسكتـؾمرت

َيقفزَمؽَعيؾنهؼَ.َ

ََالحالةَاألمشية:.2َ
مشػػتَسػػشؾاتَقميمػػة َكقػػدَاشػػتدَالزػػيقَلػػالسؾاطشيؽَمػػؽَكطػػأةَالحرػػار َبػػرزتَلعػػضَمغػػاارَ

ااَصدرتَتؾ يهاتَحزبية َبتحسلَالفرؽَالحزبيػةَاألمشي َكدرقةَالدياراتَكالسشازؿ.َعشدَاالنفبلت
 َفػػيَمشاطقهػػاَكأحيائهػػا.َفشػػزؿَإلػػىَالذػػؾارعَقػػادةَحزبيػػؾف َمػػؽَكالحراسػػةَالميميػػةَمدػػؤكليةَاألمػػؽ

كميػػات ََأسػػاتتةَ امعػػاتَكعسػػداءرؤسػػاءََكمختمػػفَالسراتػػبَاإلدار ػػةَكاألكاديسيػػة:َككػػبلءَكزاراتََك
إلػخ.َكلػؼَتسػضَأيػاـَقميمػةَإالَككػافَاألمػؽَقػدَمهشدسؾفَكأطباءَكمحامؾفَكشخرياتَنيابيةَ...َك

مثيػػلَلهػػا َحتػػىَفػػيَعؾاصػػؼَكمػػدفَدكؿَمتقدمػػة َكالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػةََاسػػتتبَلرػػؾرةَال
كالػػدكؿَاألكربيػػة.َألػػيسَعجيبػػًاَأفَيذػػعرَالسػػرءَال ر ػػبَفػػيَشػػؾارعَل ػػدادَالسحاصػػرة َكفػػيَأزقتهػػاَ

أخرةَمؽَالميل َأكثرَمساَيذعرَلػقَفػيَكثيػرَمػؽَكحؾار ها َلاألمؽَكاألماف َحتىَفيَالداعاتَالست
مدفَأكرباَكأمر كاَغيرَالسحاصرة؟َلقدَأككم َالحراساتَإلػىَالفػرؽَالحزبيػةَكأ هػزةَاألمػؽ.َكلكشػػَ
تدػػتظيعَأفَتتجػػؾؿَطػػؾاؿَالميػػلَكالشهػػار َدكفَأفَتذػػعرَبؾ ػػؾداؼ َكدكفَأفَيعترضػػػَأحػػد َأكَ

مشػق َأكَالػتيَأنػ َذااػبَإليػق.َكلكػؽَإذاََيؾقفػَأكَيدألػَعؽَشخرػَأكَعؽَالسكافَالتيَ ئ 
تحػي َلػقَالحراسػاتَالميمػةَأكَالشهار ػة.َكلػيسََأحدثَشخصَألد َإخبلؿَلاألمؽ َفدػرعافَمػاَما

 َفتدػأؿَ ػارب َؼيجيبػػَأفَصػاحبقَخػرجَكلػؽَاًَتجدَؼيقَأحػدَنادرًاَأفَتدخلَمحبًلَتجار ًاَمفتؾحًاَكال
عمػىَنفدػق.َكتدػيرَفػيَشػؾارعََعمػىَمالػقَأكيمب َأفَيعؾد.َاكتاَيخرجَصاحبَالسحلَغيػرَقمػقَ
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نيؾ ػػؾرؾَلػػيبًلَكأنػػ َتتمفػػ َيسشػػةَك دػػرة َيدػػيظرَعميػػػَالخػػؾؼ َمػػؽَأفَيها سػػػَأحػػدَالستذػػرديؽَ
َأيَفػيَنيؾ ػؾرؾ َاشػاؾ َأماَإذاَكافَلػَمحلَتجارَيَ َكقدَيؤذيػَفيَ ددؾ.ماَفيَ يبػك دمبػَ
مدػمحؾف َؼيدػتؾلؾفَعمػىَمالػػََاَأكمدػمَقارَأفَيقتحسػاسػتسَرلَمتؾ دػاًَمرعؾبػًا ََقتؿبعَؼيفإنػَ

كأنػػ َتشغػػرَإلػػيهؼ.َكإذاَحاكلػػ َمقػػاكمتهؼ َأردكؾَقتػػيبًل.َألػػيسَعجيبػػًاَأفَيعقػػدَالسػػرءَمثػػلَاػػتبَ
فقير َكبيؽَحاؿَالبمدَالتيَيحاصربَكتربَخيراتَالعػالؼَفػيََمدمرَالسقارنة َبيؽَحاؿَبمدَمحاصر

َخزائشق.

َالبظاقةَالتسؾ شية:.3َ
أممػػَإالَأفَأؾػفَمذػدكاًا َأمػاـََةَأخػرى َمػؽَمعجػزاتَالعػراقييؽ َالالبظاقةَالتسؾ شيةَمعجػَز

تبلعبَفيهػا.َفكػلََدقةَتشغيسهاَكنزااةَالقائسيؽَعميهاَكصرامةَالتعاملَمعَأيَإخبلؿَأكَإاساؿَأك
عربيػةَمؿيسػةَ)طػبلب َمؾعفػؾفَفػيََأسرةَفيَالعراؽَلديهاَلظاقةَتسؾ شية َسػؾاًءَكانػ َعراؾيػةَأك

الخاضػػعةََغػػات..إلػػخَ( َكسػػؾاًءَكانػػ َفػػيَل ػػدادَكالسحاف.هيئػػاتَالدبمؾماسػػيةَالهيئػػاتَالعربيػػةَكال
َلئلدارةَالسباشرةَلمحكؾمةَالعراؾية َأكَكان َفيَمشاطقَالذساؿ َالخاضعةَلئلدارةَالتاتيةَالكردية.َ

كتػػػدخلَالبظاقػػػةَالتسؾ شيػػػةَضػػػسؽَالؾثػػػائقَالثبؾتيػػػة َالتػػػيَيجػػػبَأفَيبرزاػػػاَالسػػػؾاطؽَعشػػػدَ
ػأفرادَاألسرةَ سػيعهؼ َلسػؽَفػيهؼَالرَلَتسامًاَكالبظاقةَالذخرية.َكتتزسؽ َالسعامبلتَالرسسية ع َضَّ

حػػديثيَالػػؾالدة.َكلكػػلَفػػردَفػػيَاألسػػرةَكسيػػاتَشػػهر ةَمحػػددة َمػػؽَالػػدقيقَكاألرزَكالدػػسؽَكالز ػػ َ
 َتتػؾفرَلكػلَأسػرةَكلكػلَفػردَكالذايَكالدكرَكالرابؾفَبشؾعيق َالسدحؾؽَكالقؾالب َ...إلخ.َلحيػ

َاتقَاألساسية َالتيَيدتظيع َفيَأسؾأَالغركؼ َأفَيعيشَعميها َمكتؽيًاَداخلَبيتق.َاحتيا فيهاَ

مخرراتَمختمفػة ََكتساؿَالعاـَالثانيَمؽَأعساراؼ َفمهؼماَالرضعَحديثيَالؾالدة َكحتىَاأ
كغيرب.َفعشدماَيؾلػدَطفػلَفػيََ(البسبرزالحفاعاتَ)َكَ َمؽَمدحؾؽَالحميبةاتهؼَالخاصاحتيا تمبيَ

َربَاألسػرةَلػػالتبمي َالفػؾريَعػػؽَكالدتػق.َفيػػدرجَاألسػرة َيَُ  َلؤلسػػرةَقَفػػيَالبظاقػةَالتسؾ شيػػةاسػسمػػـز
ًَاَمؽَتار خَكالدتق.َاعتباَرعتسدَمخرراتقَالذهر ةَكتَُ

َأيزػػًا َلػػالتبمي َالفػػؾريَعػػؽَالؾفػػاة َيَشػػخصَفػػيَاألسػػرة َفػػإفَربَاألسػػرةَمَُؾف َ كإذاَُتػػ مػػـز
َكأيَإلظػاءَفػػيَالتبميػ  َيتحسػػلَربَاألسػرةَمػػاَة.قَكمخررػاتقَمػػؽَالبظاقػةَالتسؾ شيػػاسػػسحػتؼَليَُ

َيترتبَعمىَذلػَمؽَمدؤكلية.َ

ك جػريَتؾز ػعَالسخررػاتَالتسؾ شيػةَفػيَبدايػةَكػػلَشػهر َبهػدكءَممفػ َلمشغػر.َفػبلَتذػػاا دَ
َلػؼَتظػاكعهؼَنفؾسػهؼَفػيبػلَإفَأمثػالي َمسػؽََرعَكالَازدحاـَعشدَأماكؽَالتؾز ع.طؾابيرَفيَالذؾا
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يسكػػؽَأفَيعيذػػؾاَسػػشؾاتَفػػيَل ػػداد َدكفَأفَيعرفػػؾاَأيػػؽَاػػيَأمػػاكؽََ 251أخػػتَالبظاقػػةَالتسؾ شيػػة
عَكلَالسخرراتَفيَكق َكاحد َ ؾَزت جريَ.ََكشعَغيرَعاديَيسكؽَأفَيدؿَعميهاَالتؾز ع.َإذَال

لكلَفردَككلَأسرةَفيَالعراؽ.َفتدتمؼَاألسرة َفيَأقرىَقر ةَنائية َمخرراتَأفراداا َفػيَنفػسَ
َيَأحدَأحياءَل داد.َالؾق َالتيَتدتمؼَؼيقَأسرة َف

يتجرأَمؾعفَأفَيختمسَقالبَصابؾف َرغؼَكثرةَالسؾعفيؽ.َفتؾز عَمخرراتَتسؾ شيػة ََكال
َ فيَبدايةَكػلَشػهر َلسػاَيز ػدَعمػىَعذػر ؽَمميػؾفَمػؾاطؽَعراقػي َإضػافةَإلػىَالسػؾاطشيؽَالعػرب

سػػراقبيؽ َالسؿيسػػيؽَفػػيَالعػػراؽ َبتمػػػَالدقػػةَكالهػػدكء َالشػػػَأنػػقَيتظمػػبَ يذػػًاَمػػؽَالسػػؾعفيؽَكال
اتَاختبلسػػتحػػدثَاخػػتبلالتََكَؼَالسراكػػزَكالفػػركع.َفكيػػفَالمؾفَ هػػازًاَمستػػدًا َمكؾنػػًاَمػػؽَفاليذػػك

ثَأحيانػػًاَتػأخرَمػؾاطؽَعػػؽَأخػتَمخررػاتق َكاػػتاَيحػدَكعبػ ؟َكمػاَالػػتيَيجعػلَالسؾعػف َإذاَمػػا
َلعػػضالحػػاؿ َؾياسػػًاَلػػالسؾاطشيؽَالعػػراقييؽ َكسػػاَأخبرنػػيََاػػؼَميدػػؾركَ َالػػتيؽلالشدػػبةَلمسؿيسػػيؽ
الػتيَيجعمػقَيػتابَإلػىَالسػؾاطؽَفػيَمشزلػق َك قػرعَلالػقََالدارسيؽَفػيَل ػداد َمػاَالظبلبَاليسشييؽ

ك ظمبَمشقَأفَيحزرَألختَالتسؾ ؽَالذهري؟َأليسَكراءَاتاَشعَغيرَعادي َكؾػيؼَعسػلَلػؼَتعػدَ
كفػيََ.؟بشىَبهساَالدكؿَكترقىَبهساَالذػعؾبمألؾفةَفيَكثيرَمؽَأقظارناَالعربية َكدقةَكانزباط َتَُ

راءَكالسدػػػؤكلؾفَالكبػػػار َالسػػػدنيؾفَمػػػشهؼَيػػػتكر َيحاسػػػبَالػػػؾَزَءلالذػػػيَءاػػػتاَالدػػػياؽ َكالذػػػي
الَيحاسػػػػبَكفػػػػيَغيػػػػرَالعػػػػراؽََكالعدػػػػكر ؾف َلقدػػػػؾةََأشػػػػدَمسػػػػاَيحاسػػػػبَالسؾعفػػػػؾفَالرػػػػ ار.

َ.السدؤكلؾفَأصبلًَ

ػ غػؼَرَمعك حتف َالعراؽَلسخزكفَغتائيَاستراتيجي َيدتخدمقَفػيَالحػاالتَالظارئػة.َكقػدَُدم  
سػتراتيجي َأثشػػاءَالحػرب َكالسػػيساَأثشػاءَاألحػداثَالداميػػة َالتػيَأعقبػػ َكؾػفَإطػػبلؽَالسخػزكفَاال

َكمػؽَدعػؼَخػار ي الشار.َعشػدماَتحركػ َمجسؾعػاتَمدػمحةَكبيػرة َمدػتفيدةَمػؽَعػركؼَالحػرب َ
رتَماَتبقىَمؽَالسشذاتَالرسػسية َكأحرقػ َكاستؾل َعمىَمعغؼَعؾاصؼَالسحافغاتَالعراؾية َكدمََّ

َستراتيجيَلظرؽَمختمفة َكحاف َعميق.َاالَعراؽَمخزكنقزفَال بلؿ.َكقدَأعادَالمخا

َسػتقرارسػرَاالَ  َكفػيَنغػاـَالبظاقػةَالتسؾ شيػةسػتراتيجيال تائيَاالَك كسؽَفيَاتاَالسخزكَف
ال تائيَكعدـَحدكثَمجاعات َفيَبمدَمحاصرَمشتَعذرَسشؾات.َففيَنهايةَالعػاـَالساضػيَمػثبًل َ

                                                 
 َأسػػؾةَلكػػلَمػػؽَيعػػيشَفػػيَعػػلَمدػػؤكلؾَالحػػيَيمحػػؾفَعمػػيَألخػػتَالبظاقػػةَالتسؾ شيػػةَالسخررػػةَلػػيَكألسػػرتي251َ

العراؽَمؽَالعرب َلسؽَفػيهؼَالدبمؾماسػيؾف.َكلكشػيَشػعرتَلالخجػل َفسرتبػيَيدػساَلػيَلػأفَاشػتريَاحتيا ػاتيَ
مؽَالدؾؽ َك  شيشيَعؽَمزاحسةَاإلخؾةَالعراقييؽ َفيَماَتدساَلهؼَالقؾىَالعغسىَلالحرؾؿَعميػقَمػؽَتسػؾ ؽَ

ل.َكالعجيػبَاشػاَلػيسَمػؾقفي َبػلَمؾؾػفَمدػؤكلؾَالحػي َشحيا.َكلتاَتسدك َلالرفض َرغؼَاإللحػاحَالستؾاصػ
َدؾا.َََئك ؾاصمؾفَإلحاحهؼَأشهرًا َحتىَيَفيَبمدَمحاصر َيعانيَماَيعانيق.َفقدَعمؾاَيظرقؾفَلابيَلاستسرار 
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العراقي َفيَمقابمةَتمفز ؾنية َعؽَالرعؾباتَالتسؾ شية َالتيَكا ههػاَالعػراؽ ََتحدثَكز رَالتسؾ ؽ
ػػػ1999خػػػبلؿَالعػػػاـَ السػػػؾادََسػػػتيراداتَالاعتسػػػاددَالبشػػػػ َالسؾكػػػلَإليػػػقَفػػػتاَـ.َكمػػػؽَضػػػسشهاَتعسل

ال تائيػػة َلسؾ ػػبَمػػتكرةَالػػشف َمػػؽَأ ػػلَال ػػتاء َالسبرمػػةَبػػيؽَالحكؾمػػةَالعراؾيػػةَكاألمػػؼَالستحػػدة َ
دَتػتمرًاَات َلقردَإحداثَأزمةَغتائيةَفيَالعراؽ َتؾل  ػعتساددبَتأخيرَفتاَاالر س َتعسَلكمقربَفيَلا

 َتشتهػيَلإسػقاطَالشغػاـ.َكاشػاَلجػأتَالحكؾمػةَالعراؾيػة َلت ظيػةَالػشقصَانتفاضػاتكسخظًاَشػعبيًاََك
َلرػػػرؼَالحرػػػصَالتسؾ شيػػػةَالذػػػهر ةَلمسػػػؾاطشيؽ َلجػػػأتَإلػػػىَمخزكنهػػػاََ فػػػيَالتسػػػؾ ؽ الػػػبلـز

لعػػدَتجػػاكزَتمػػػََ َإالَمػػؽَخػػبلؿَترػػر اَالػػؾز ر ي َكلػػؼَيذػػعرَالسؾاطشػػؾفَلسػػاَحػػدثسػػتراتيجاال
َاستمؼَحرتقَفيَمؾاعيدَاستبلمها َدكفَتأخيرَأكَإرباؾ.َمشهؼَ.َفكلَ الرعؾبات

َخاتسة:
عمػىَعجػل ََهاكتبتَكدركس َيسكؽَأفَندتفيدَمشهاَفيَعركؼَمساثمة َاتانظباعاتبَمجردَ

طاقػػاتَاإلندػػافَالعراقػػيَكرفعتػػقَإلػػىََحركػػ بَالتجربػػة َالتػػيَت شػػيَعػػؽَالتعسػػقَفػػيَدراسػػةَاػػتَكال
مدػػػتؾىَالتحػػػدي.َكالتحػػػديات َالتػػػيَتؾا ههػػػاَالذػػػعؾب َاػػػيَسػػػرَبشػػػاءَالحزػػػاراتَكرقػػػيَالحيػػػاةَ

ََاإلندانية َكساَذابَإلىَذلػَأرنؾلدَتؾ شبي َالسؤرخَاإلنجميزيَالذهير.

طبيعػةَالشغػاـََفكيػراؼَإلػىت لََيررؼَالشاسكالَيجديَفيَعلَالسحؽَكاألزماتَالكبرى َأفَ
أاسيػةَألفَاألكثػرََ.رغؼَأاسيةَذلػَفػيَالغػركؼَالعاديػةَكمدىَدكتاتؾر تقَأكَديسقراطيتق َالحاكؼ 

عمػػىَإدارةَاألزمػػةَلكفػػاءة َتسكػػؽَالبمػػدَمػػؽَتجػػاكزَمحشتهػػا ََالحػػاكؼ َاػػؾَقدرتػػقَمػػؽَطبيعػػةَالشغػػاـ
عػػػراؽَفػػػيَعػػػركؼَالحرػػػارَكالَشػػػَأفَأيَزائػػػرَلمَ.كتخؽيػػفَكطػػػأةَاػػػتبَالسحشػػػةَعمػػػىَمؾاطشيهػػػا

َغيػرَالعاديػة الَيسكػؽَإالَأفَتتسمكػقَالداذػة َأمػاـَقػدرةَالشغػاـََكالعدكافَالسدتسر َالتيَيعيذػق 
َكمختمػفَالجؾانػبَالخدميػة األمشيػةََكَكالتعميسيػةَكالرػحيةَ َالسعيذػيةعمىَإدارةَالذؤكفَالداخميػة

يرػػعبََلكفػاءةَعاليػة َذلػػػكػلََ فػػيَالؾقػ َنفدػقَمؾا هػػةَالتحػديَالخػار يَكَإعػادةَاإلعسػارَمػع
َفيها َكمقارنتهاَلػأداءَاألنغسػةَالعربيػةَالحاكسػةَاألخػرى َ َكتدتحقَالتؾؾفَعشدااَكالتسعؽإنكاراا

ككػلَاػتبَدركسَيجػبََ َالَتتعػرضَفيهػاَبمػدانهاَلعػدكافَكالَحرػار.مر حػةالتيَتعسلَفيَعركؼَ
َقَحركتشاَنحؾَاألماـ.أفَنتؾؾفَعشدااَكنتسعؽَفيها َكنأختَمشهاَماَيفيدناَكنترؾَماَيعي

َ

َ
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 السقاكمةَفيَ بهةَالؾعي ل
252َعمىَاإلساءةَإلىَالرسؾؿَيكؾفَالرد

َ
َ:مقدمة

األمةَالعربية َايَاألمة َالتيَكلدَالرسؾؿَالكر ؼَمؽَصػمبهاَكنذػأَبػيؽَعهرانيهػا َفػيَزمػؽَ
الذػاـَكافَبر قَحزاراتهاَالقديسةَقدَخبا َككافَالسثم َالحزػاري َالسستػدَمػؽَالعػراؽ َعبػرَلػبلدَ

إلػػىَمرػػر َفػػاليسؽ َقػػدَأصػػباَمثمثػػًاَمتشػػاثرًا َلعزػػقَمحتػػلَمػػؽَقبػػلَقػػؾىَعغسػػى َلسقػػاييسَذلػػػَ
فرػػهرَالرسػػؾؿَتمػػػََ.تػػأثيرَمكانػػةَلهػػاَكالَالزمػػاف َكبعزػػقَغػػداَمجػػردَؾبائػػلَمذػػتتةَمتشػػاحرة َال

كحؾلهػػاَإلػػىَأمػػةَمؾحػػدة َأعػػادتَلمسثمػػ َالحزػػاريَبر قػػقَمػػؽَ ديػػد ََكاحػػد َالؿبائػػلَفػػيَكيػػاف
مهػا َلسػاَغرسػقَفػيَنفػؾسَاَفيَصػدارةَالعػالؼ َخػبلؿَفتػرةَزمشيػةَؾياسػيةَفػيَقرػراا َكأاََّككضعه
َبشائها َمػؽَمبػادئَأخبلؾيػةَكتفػتاَكتدػاماَكتكػاتفَكحػبَلمعظػاءَكالخيػرَكالعمػؼَكالعسػل أكعقؾؿَ
ََ.حزاريَفيَتار خَالبذر ةَ_إلنجازَأعغؼَتحؾؿَديشيََأاَّمها

امتػػدتَأنػػؾارَالرسػػؾؿَإلػػىَشػػعؾبها َفالتحقػػ ََتػػياػػيَمجسػػؾعَاألمػػؼَالَاألمػػةَاإلسػػبلمية َك
فيَكيافَأمةَالرسالةَالؾاحدة َأمػةَالتؾحيػدَكالعػدؿَكالسدػاكاةََمعَاألمةَالعربيةَلسديرتقَكانرهرت
َ َكتذكلَمؽَاتاَالتكؾ ؽَالجديدَماَندسيقَ)األمةَاإلسبلمية(.َكالعمؼَكالحزارة

َنجػدَؽفإنشػاَلػَ لسجسؾعهػاَةَاإلسػبلميةاألمةَالعربية َأكَتحػدثشاَعػؽَاألمػسؾاًءَتحدثشاَعؽََك
الستسثمػػةََكقػدَندػتثشيَمػؽَاػتاَالحكػؼَاإل سػاليَلارقػةَاألمػل َمػاَيػدعؾَإلػىَالفخػر.َفػيَحاضػراسا

فػيَعػالؼَغػداَاسػتهداؼَلالسقاكمة َلأشكالهاَالسختمفة َكفيَمقدمتهاَالسقاكمةَفػيَ بهػةَالػؾعي َ
َمق.ََمدخبًلَالستعبادبَكالتحكؼَلحاضربَكمدتقبَكعيَاإلنداف

َيبع َعمىَكاقعشاَالعربي َلرؾرةَخاصة َككاقعَالسجتسعاتَاإلسبلمية َلرؾرةَعامة إفَ

إلػىََالحزفَكاأللؼ َكلكشقَيدفعَإلىَالتأملَأيزًا.َكاتاَماَسشحاكلقَاشا َانظبلقًاَمؽَعاارةَاإلساءة
هؼ َكالَكالَيسثمػػؾفَشػػعؾبَذكػػر َالَشػػأفَلهػػؼَكالَفػػيَالسجتسعػػاتَال ربيػػة َ َمػػؽَقبػػلَأفػػرادالرسػػؾؿ

عػداًءََكفػيَعػدائهؼَلػق َاإلساءةَإلىَالرسػؾؿَالكػر ؼأفرادَي الؾفَفيََيسثمؾفَحتىَنخبهؼَالفكر ة.
عسػ َأنؾاراػػاَكاضػعَأسػػسَحزػارتشاَاإلسػبلمية َالتػػيََعمػىَالجهػػلَالسفػرطَلعغسػةَالرسػػؾؿ َقائسػاًَ

                                                 
ـ.َككػػافَقػػدَُكتػػبَفػػيَشػػهر2020َنػػؾفسبر8ََُنذػػرَاػػتاَالسؾضػػؾعَمتػػأخرًا َفػػيَمؾاقػػعَالتؾاصػػلَاال تسػػاعيَفػػي252ََ

َََؼَيتدؽَنذربَفيَحيشق.َـَكل2008أغدظسَ
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حػػاؽَالسز ػػدَمػػؽَإللَ عمػػىَالشؾايػػاَالسبيتػػةَقائسػػاًََأكَ شػػعؾبَأكلئػػػَاألفػػرادَفيهػػالعػػالؼ َلسػػاَاَشػػعؾب
َََ.األذىَبهتبَاألمة

َمؽَاؾَالرسؾؿَالعربي َكلساذاَُيدتهدؼ؟:َ
بدَمؽَطرحق َمفترضيؽَأفَمؽَيحاكؿَاإلساءةَإلىَالرسػؾؿ َإنسػاََسؤاؿَساذج َكمعَذلػَال

 َفيَسياؽَنهجَاستعساري َيهدؼَإلىَتجر دَالذػعؾبَمػؽَنؾاياَمبيتةعؽَيفعلَذلػَعؽَ هل َالَ
.َبػلَاَكفكرااَكعقائداا َلتزعفَمشاعتهاَالتاتيػة َكتدػهلَالدػيظرةَعميهػاعشاصرَالقؾةَفيَتار خه

قدَأذابَإلىَألعدَمؽَذلػ َفأقؾؿ:َإفَطرحَاتاَالدؤاؿَالداذج َيجدَمبػرربَفػيَ هػلَكثيػر ؽَمػؽَ
السدمسيؽَلذخريةَالرسؾؿَالحؿيؿية َالتيَعاشَعيذةَالبذػر َيفػرحَك حػزف َيرػيبَك خظػع َ

ـَك دػػػتيق  َيأكػػلَك ذػػرب َكاسػػتبدالهاَفػػيَأذاػػانهؼَلذخرػػػيةَيحػػبَك كػػرب َيتػػزكجَك شجػػب َيشػػا
أسظؾر ة َتحيظهاَالخرافاتَكتشدبَإليهاَمعجزات َليدػ َأقػلَسػتا ةَمػؽَاػتاَالدػؤاؿَالسظػركح.َ
معجزاتَمؽَالشؾعَالتيَُيحكىَعادةَلؤلطفاؿَالر ار َعشدماَيؾضعؾفَمدػاًءَفػيَفراشػهؼ َليػدخمؾاَ

َكاألحبلـَالجسيمة َمعجزاتَتأصػم َفػيَالػتاؽَعالؼَالخياؿَالسستعَك دتدمسؾاَبمظفَل دمظافَالشـؾ
الجسعػػيَلمسدػػمسيؽ َحتػػىَصػػرفتهؼَعػػؽَالسعجػػزةَالحؿيؿيػػةَلمرسػػؾؿَالكػػر ؼ َكاػػيَمعجػػزةَتكػػؾ ؽَ
مجتسعَ ديدَكبشاءَأمةَككضعَقؾاعدَحزارة َقائسةَعمىَالعمؼَكالعسلَكالعػدؿَكاالعتػداؿَكاألخػبلؽَ

َ.َكنيفَالتار خ َلؼَتتجاكزَالعذر ؽَعاماًَالفاضمة َفيَفترةَزمشيةَقريرةَفيَحدابَ

اتبَايَمعجزةَالرسؾؿَالكبرى َالستزسشةَعددًاَالَيحرىَمػؽَالسعجػزاتَالسبثؾثػةَفػيَثشايػاَ
حياتقَاليؾمية َمعجزاتَتشتسيَإلىَعالؼَالؾاقع َالَإلىَعالؼَالخياؿ َإلىَعالؼَالتربيةَكإعػدادَالفػردَ

لػ َالسدمؼ َإعدادًاَإيسانيًاَكأخبلؾيػًاَكسػمؾك يًاَصػارمًا َمثَّػلَثػؾرةَالَمثيػلَلهػاَفػيَتػار خَالبذػر َحؾَّ
إلػىَقائػدَسياسػيَكعدػكريََمحدكدَالعمؼَكالسعرفػةَالبداكةَإلىَحزرَكالحزرَإلىَحزارةَكاإلنداف

ألفَمػػاَأحدثتػػقَمػػؽَت ييػػرَعسيػػقَفػػيَالحيػػاةَالركحيػػةََ كإداريَكقاضػػيَكعػػالؼَكمعمػػؼ.َأقػػؾؿَثػػؾرة
حدكثَالبعضَمشق َكفقَقؾانيؽَالتظػؾرَالعاديػة َإلػىَقػركفَمػؽَكالساديةَلجيلَمؽَالبذر َيحتاجَ

َف.االزم

كاعتػػزاؿَالشػػاسََكالتفكيػػركلػػؼَيػػتسكؽَالرسػػؾؿَالعغػػيؼَمػػؽَإحػػداثَذلػػػَالت ييػػرَلسجػػردَالتأمػػلَ
َ كحمػػقَشػػاربقَأكَإطبلقػػقَ أكَتقرػػيربَ َؾبزػػةَأكَؾبزػػتيؽ كالحيػػاةَفػػيَغػػارَحػػراء َكتظؾ ػػلَذقشػػق
كَتشؾرة َبلَعبرَعسػلَكمذػقةَكمؾا هػةَكتزػحيةَكصػبرَعمػىَكلبسَعسامةَأكَعقاؿَأكَسركاؿَأ

األذىَكعمىَالحرارَكالجػؾع َكعبػرَالسقاكمػة َلالكمسػةَحػيؽَتشفػعَالكمسػة َكبالدػيف َحػيؽَيذػهرَ
العدكَسيفق َؼيرباَالَمفرَمؽَإشػهارَالدػيفَفػيَك هػق َدفاعػًاَعػؽَالػشفسَكدفاعػًاَعػؽَالحػقَ
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ال ايػػةَالسثمػػىَعمػىَاألرض َكاػػيَبشػػاءَالسجتسػػعَكالعػدؿَكحر ػػةَالعقيػػدة َكفػيَسػػبيلَالسزػػيَنحػؾَ
َالسؾحدَالقؾيَالفاضل.

َُحذػي ذخريةَالرسؾؿ َمتجػاكزًاَكػلَمػاَلَمأخؾذاًَكآلختَالقارئَمعيَفيَتجربة َعدتَمشهاَ
الكتب َحؾؿَحياتق َمشتَكالدتقَكحتىَالتحاققَلالرفيقََلعضَلقَأذاانشاَفيَالسدارسَكماَقرأنابَفي

اؼَلسدػرحَحياتػق َحيػ َكلػدَكنذػأَكترعػرعَكتشقػلَكاعتػزؿَالشػاسَحيشػًا َاألعمى.َإنهػاَتجربػةَالظػَؾ
كس َغارَضيقَالسداحةَ)غػارَحػراء( َخػاؿَمػؽَكػلَشػركطََ لمتأملَكالتفكير َلعيدًاَفيَرأسَ بل

َرسالةَكأصعبَمهسة.ََلأعغؼالحياةَالظبيعية َليعؾدَلمبذر ةَمؽَعزلتقَتمػَ

بػػراـيؼَإلحػػراـ َمدتحزػػرًاَتار خهػػا َمشػػتَفسػػؽَمكػػةَمدػػق َرأسَالرسػػؾؿ َكفػػيَقمبهػػاَالبيػػ َا
َالشاسَاتا َمركرًاَلسحػاذاةَ بػلَالشػؾر حيػ َيدػتقرَفػيََ الخميلَكاجرةَاليسانييؽَإليها َكحتىَيـؾ

شػىَمػرةَأخػرى َإلػىَكاديَالجسػرات َحيػ َيقػاؿَأفَ شػى َفعرفػةَكمزدلفػة َفس  أعبلبَغارَحراء َإلىَم 
مكةَكتدميرَكعبػةَالعػرب َفأصػابهؼَمػاَأصػابهؼ َبراةَك شؾدبَعدكركاَؼيق َكاؼَيتهيأكفَلدخؾؿَا

طمعشاَالقرففَالكر ؼَعمػىَطػرؼَمشػق َكقبػرتَأحبلمهػؼَعشػدَذلػػَالػؾادي َكسػمس َالكعبػةَمػؽَأمساَ
َأذااؼ.َ

خبلؿَذلػَالظؾاؼَكتح َتأثيرَشعائرَالحجَكركحانيػةَالسكػافَكاإلحدػاسَالبذػريَلالتؾاصػلَ
كمػؽَ سيػعَأقظػارَاألرض ََمػؽَمختمػفَاألمػؼَكَالشفديَمعَمبلييؽَالحجيج َمؽَمختمفَاأل شػاس

الػػتيؽَيمبدػػؾفَلباسػػًاَمؾحػػدًا َغشػػيهؼَكفقيػػراؼ َك مبػػؾفَلرػػؾتَكاحػػد َبػػشفسَالم ػػةَ)الم ػػةَالعربيػػةَ
بتهػاالت َككػأنهؼَلدػافَكاحػدَ َك دعؾفَبشفسَالدعؾاتَك بتهمػؾفَبػشفسَاال253( َياَعربالفرحى
َالدنياَكراءَعهػؾراؼ َكتؾحػكاحدَكفؤاد دتَمقاصػداؼَكسػس َأخبلقهػؼ َمتسثمػيؽَ َكقدَكضعؾاَاسـؾ

أخبلؽَالرسؾؿَكصبربَكتدامحقَكااتسامقَلسػؽَحؾلػق َخػبلؿَذلػػَالظػؾاؼَالركحػانيَكػافَالرسػؾؿَ
كلعػػبَطفػػبًلَمػػعَأترالػػق َكنػػاـََ فهشػػاَسػػارَكاشػػاؾَأكػػلَكشػػربَفػػيَالسذػػاعرَكالؾ ػػداف.حاضػػرًا َ
بظػ َالػديؽَلالػدنياَكربظػ َكاعتػزؿَالشػاس َثػؼَعػادَإلػيهؼَلػأعغؼَرسػالة ََرَ َكشػبَكنسػا كاستيق 

                                                 
تهػدؼَإلػىَتػدميرَالم ػةَالعربيػةَالفرػحى َأاػؼَمقؾمػاتَاألمػةَكاؾ تهػاَككحػدتها َكأداةَتفكيراػاََهرتَتشغيػراتع253َ

كحزػػارتهاَالسستػػدةَالتػػيَأضػػاءتَالعػػالؼَلأنؾاراػػا َكبفزػػمهاَاػػتبَالحزػػارةََكمدػػتؾدعَثقافتهػػاَكتراثهػػاَكتار خهػػا
زىَاػػتبَالتشغيػػرات َالتػػيَتشظمػػقَمػػؽَدعػػؾىَتخمػػفَالم ػػةَالعربيػػةَأسػػسَال ػػربَقؾاعػػدَحزػػارتقَالحديثػػة.َكم ػػ

فػيَركػبَالتقػدـََليشظمػقَليرباَلكلَقظرَعربيَل تقَالخاصة َ مكانهاكضركرةَإحبلؿَالمهجاتَالسحميةََكفقراا 
ليسَلعيدًاَعؽَالسخظػ َالعػاـَلتفتيػ ََكَالَيسكؽَتسؾ قَأادافق َم زَىَ كالحزارة َالتيَتعيققَاتبَالم ةَالجامعة

كإاالػػةَالتػرابَعمػػىَتار خػػقَكثقافتػػقَككػػلَمػاَيسثػػلَقاسػػسًاَمذػػتركًاَيحفػػ َاؾ تػػقََكتسز ػػقَركالظػػقالذػعبَالعربػػيَ
فػػيَك دانػػق.َفالم ػػةَالعربيػػةَثر ػػةَلسفرداتهػػا َغشيػػةَلاشػػتقاقاتهاَمرنػػةَفػػيََحيػػاًََك بقػػيَاألمػػلَفػػيَتحقيػػقَكحدتػػق

 ََزارةَالعربيةَكعمؾمهاَكثقافاتهاَشاادَعمىَذلػ.استيعابَل ةَالعمؼَقابمةَلمتظؾر.َكتار خهاَالسرتب َبتار خَالح
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فػيََلمحياةَالدنيا َك عم َالحيػاةَالػدنياَتجميػًاَلمؿػيؼَالديشيػةَةالديؽَمرشدَؾيؼَالدنياَلالديؽ َفجعم 
ََََالدمؾؾَالبذري.

كاشػػاؾَحؾصػػرَكُمشػػعَعشػػقَكعػػشهؼَالظعػػاـَكالسػػاءَكالكػػؤلََ اشػػاَأكذيَالرسػػؾؿَكُعػػتبَأصػػحالق
َكلػؼَيرضػخَك دتدػمؼ ََكَ.كالبيعَكالذػراء صػبرَعمػىَالجػؾعَكالعظػشَكاألذى َككاصػلَمدػيرةَفقػاـك

َهللاَعميقَكعمىَالبذر ةَلالشرر.َفإذاَلؿبائلَالعربَالستشاحرةَالسذتتةَقػدَتحؾلػ  َ الخير َحتىَمؽَّ
تدػػامحق َحػػيؽَيشفػػعَالتدػػاما َكشػػدتقَكحدػػسق َبَكَ لدػػسؾَأخبلقػػقَكبسقاكمتػػقَكتزػػحياتقَكصػػبرب
قػدَتحؾلػ َإلػػىَأمػةَكاحػػدةَمؾحػدة َمدػػمحةََؿبائػػلبتمػػَالحيشسػاَيتظمػبَاألمػػرَالذػدةَكالحدػػؼ َإذاَ

َلاإليساف َحاممةَمذاعلَالشؾرَكالحزارةَإلىَالعالؼَكمق.َ

دنيانػػا َإالَلعػػدَأفَأرسػػىَقؾاعػػدَأمػػة َاػػيَخيػػرَأمػػةَأخر ػػ َلمشػػاس َالََالرسػػؾؿَكلػػؼَي ػػادر
كاعتػدالهاَكعدلهاََكعمسهاَ َبلَلجدااَكا تهادااكأكاامهاَكعربياتهاَكسبلالتهاَلأحدابهاَكأندابها

كؾيسهاَكأخبلقهاَكتراحسهاَكتكاتفهاَكمقاكمتهاَلمغمؼَكنررتهاَلمسغمـؾ َإلىَغيرَذلػػَمػؽَعشاصػرَ
بشائهػػا َكالتػػيَإذاَمػػاَفرطػػؾاَفيهػػا َفقػػدكاَصػػفةَأالفزػػيمة َالتػػيَغرسػػهاَالرسػػؾؿَالكػػر ؼَفػػيَنفػػؾسَ

ايػػاَالقػػرففَ)خيػػرَأمػػة( َالتػػيَأسػػب هاَهللاَعمػػيهؼ.َفهػػيَصػػفةَمذػػركطةَلذػػركطهاَالسبثؾثػػةَفػػيَثش
ََََالكر ؼ.َفإذاَغاب َالذركط َغاب َالرفة.

اػػتبَمجػػردَعشػػاك ؽَلػػبعضَ ؾانػػبَمػػؽَشخرػػيةَالرسػػؾؿَكلػػبعضَتأثيراتػػقَفػػيَحيػػاةَالعػػرب َ
كحياةَالسدمسيؽَمؽَكافةَأ شاسَالبذر َحي َالَفزلَألحدَمشهؼَعمىَاآلخر َإالَلالعسلَالرػالاَ

كالَأ شػاسَيفزػلَلعزػهاَلعًزػا ََكالَسػبلالتَبفػبلَأحدػابَكالَأندػاَكالتقؾىَكالؾرعَكاالسػتقامة.
ََفػػالتقؾىَاػػيَمعيػػارَالتفاضػػلَ)إفَأكػػرمكؼَعشػػدَهللاَأتقػػاكؼ(. ن ْهػػجَالرسػػؾؿ َالػػتيَُيدػػتهدؼَاليػػـؾ

لدببقَك ؤذىَميتًا َمػؽَقبػلَسػفهاءَلعػضَاألمػؼ َكسػاَاسػُتهدؼَكأكذيَمػؽَقبػلَحيػًا َعمػىَأيػديَ
َسفهاءَمكةَك هبلئها.َ

كراءَاإلسػاءاتَالستكػررةَالسؾ هػةََةفػيَثشايااػاَاألسػبابَالكامشػعشػاك ؽ َقػدَنجػدََمجػرداتبَ
 َءإلىَالرسؾؿَالكر ؼ.َكايَإساءات َيدرؾَأصحابهاَتسامًا َأنهؼَلػؽَيزػركاَالرسػؾؿَبهػاَفػيَشػي

لَلهػؼَتػدميرَالؿػيؼَ كلكشهؼَيزركنشاَنحؽ َعؽَقرػد.َفاإلسػاءةَإلػىَأعغػؼَرمؾزنػاَكتذػؾ هق َُيدػه  
قػػؾاًلَكعسػػبًل َكالتػػيَتسثػػلَأاػػؼَمقؾمػػاتَك ؾدنػػاَكأقػػؾىَركػػائزََ مػػزالدػػامية َالتػػيَ دػػدااَذلػػػَالَر

َاستسرارنا َكأمةَمؾحدةَفيَمذاعرااَكؾيسهاَكرمؾزاا.َ

فمػػؽَيبم ػػؾاَاػػدفهؼَكلػػؽَيحققػػؾاََلػػؼَيذػػؾاؾاَالرسػػؾؿَالكػػر ؼ َالرمػػزَاألكبػػرَلهػػتبَالؿػػيؼ َكمػػا
ك جدػدََ لعزػشاَإلػىَلعػضَ مبت ااؼ.َفهؾَالدار ةَالتيَنمتفَحؾلها َكالرال َالتيَيربظشػاَك ذػدنا



187 

 

َرغػػػؼَالعؾاصػػػفَكاألنػػػؾاء َفشتجػػػاكزَلػػػقَكػػػلَالسػػػتاابَك بػػػ َفيشػػػاَركحَاألمػػػلَكالرػػػسؾد َكحػػػدتشا 
 َاًَمظمؾبػػػَتفرقشػػاَالتػػػيَتفرقشػػا َفػػػيَكقػػ َأصػػػباَككػػػلَاألسػػبابَ كالدػػبلالتَكالعرػػػبياتَكالظؾائػػف

القػؾىَالسهيسشػةَتيجيةَكأعػراؽَمترػارعة َ ػزءًاَمػؽَاسػتراَكسبلالتَكتذرذمشاَإلىَمتاابَكطؾائف
كمػػاَيسثمػػق َفػػإفَكحػػدتشاَسػػتغلَقائسػػة َفػػيَالفكػػرََالجػػامعَرَاػػتاَالرمػػزكمػػالؼَيػػدمَََّ.عمػػىَالعػػالؼ

كالسذاعر َكبترةَالخيرَسػتبقىَكامشػةَفيشػا.َكلػؽَيظػؾؿَالؾقػ َحتػىَتشبػ َاػتبَالبػترةَقػؾةَكمشعػة َ
 َمػؽَالخػارج َذؾ قترؾفَأكطانشاَكتحسيَثركاتشاَكتحاف َعمىَتار خشا َلعيدًاَعؽَكلَتحر فَأكَت

َ.ََََفيَالداخلَ هبلؤناأكَخرافاتَكأكااـ َيبثهاَ

إفَمحاكلةَتدميرَالرمزَاألعغؼَفػيَتػار خَاألمػةَليدػ َ ديػدة.َفميدػ َاػتبَأكؿَمػرةَيدػاءَ
فيهػاَإلػىَالرسػػؾؿَالكػر ؼَكلػػؽَتكػؾفَفخػرَمػػرة.َفسشػتَالحسػػبلتَالرػميبيةَعمػىَالػػؾطؽَالعربػي َفػػيَ

رَالسيبلدييؽ َمركرًاَلالقركفَاألكلىَلمعررَالحدي  َكحتىَكقتشػاَالقرنيؽَالحاديَعذرَكالثانيَعذ
َيتجػاكزَمػاَعسمػقاألكربييؽَعمىَتذؾ قَمػرك  عَلذػخصَالرسػؾؿ ََنفرَمؽالرااؽ َنؿفَفيَكتالاتَ

سفهاءَقر ش َالتيؽَلؼَيترددكاَعػؽَنعتػقَلالدػاحرَكالكػتاب َرغػؼَأنهػؼَكػانؾاَيمقبؾنػق َقبػلَعهػؾرَ
سػػفهاءَأكربػػا َعشػػدََلعػػضَ.َكاػػتبَالشعػػؾتَاػػيَلعػػضَمػػاَاسػػتخدمقالرسػػالة َلالرػػادؽَكاألمػػيؽ

َتعرضهؼَلذخصَالرسؾؿَالكر ؼ.َ

بدَأفَيتداءؿَأيَعاقلَمشرف:َالَيسكؽَلداحرَككػتاب َأكَأيَكػائؽَغيػرَسػؾي ََكاشاَال
فَمشهػػاَمجتسعػػًاَكاحػػدًا َكػػالسجتسعَ أفَيؾحػػد َالؿبائػػلَكالعذػػائرَالستشػػافرةَالستشػػاحرةَالسذػػتتة َك كػػؾ  

اإلسػػبلمي َالػػتيَبشػػابَالرسػػؾؿ َكأفَيؤسػػسَلحزػػارةَأضػػاءتَلأنؾاراػػاَالعػػالؼَكمػػق َكمثمػػ ََالعربػػي
َالركحيَكالسػاديَفيهػا َتبلزمػًاَغيػرَمدػبؾؽَفػيَكػلََ.نسؾذ ًاَفر دًاَفيَالتار خَالبذرَي حي َتبلـز

كرفع َمؽَشأفَالؿيؼَاألخبلؾية َكساَلؼََ.كغيرَمذهؾدَفيَالحزاراتَالبلحقةَ الحزاراتَالدالقة
كربظػػ َؾػػيؼَالتػػراحؼَكالتعػػاكفََ.كرقػػ َلؿيسػػةَالعسػػلَإلػػىَمرػػاؼَالعبػػادةَ.عػػلَأيَحزػػارةَأخػػرَىتف

كسػاَربظػ َالفػردَالسدػمؼََ.لالؿيؼَالديشيةَالخالرػةَ َربظتهاكالتكافلَاال تساعيَكالتداماَكالسداكاة
لػػاهللَعػػزَك ػػلَربظػػًاَمباشػػرًا َدكفَحا ػػةَإلػػىَكسػػي َمػػؽَاألصػػشاـ َكػػالبلتَكالعػػزىَكابػػل َأكَمػػؽَ

َ؟.254َكغيراؼَكالذيؾخَالبذر َكالحاخاماتَكالكهافَكالسرا ع
فهلَيدتهدؼَلعضَسفهاءَأكرباََشخريةَالرسؾؿ َالتيَعاش َقبلَأربعةَعذرَقرنػًا َفػيََََََََ

حدَذاتها َأـَأنهؼَيدتهدفؾفَتأثيرااَالسستدَإلىَيؾمشاَاتا؟َيقيشًاَإفَشخرية َمزىَعمىَغيابهػاَ
                                                 

 َيجػاريَمػاَاػؾَقػائؼَدقيػقشاعَاستخداـَمرظماَ)ر ػلَالػديؽ(َفػيَالسجتسعػاتَاإلسػبلمية َكاػؾَمرػظماَغيػر254ََ
فيَأديافَأخرى َكاليهؾديةَكالسدػيحيةَكالبؾذيػةَكغيراػا.َأمػاَفػيَاإلسػبلـ َالػتيَلػؼَيزػعَكسػيظًاَبػيؽَهللاَكبػيؽَ

َيؾ دَر لَلعيشػق َأكَر ػاؿَلأعيػانهؼ َيدػتحؾذ َأكَيدػتحؾذكفَعمػىَاػتبَالرػفة.َفكػلَمدػمؼَالفردَالسدمؼ َفبل
يعتبرَر لَديؽ.َكالرحياَأفَُيدتبدؿَمرظماَ)ر لَالػديؽ(َلسرػظماَ)عػالؼَالػديؽ( َإفَكػافَعالسػًا َأكَتدػق َ

َعشقَالرفتاف َإفَكافَمجردَمدعَلمعمؼ.
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رَقرنػػًا َمػػاَكػػافَيسكػػؽَلعػػدكَأفَيجهػػدَنفدػػقَفػػيَتذػػؾ ههاَعػػؽَاػػتاَالعػػالؼَأكثػػرَمػػؽَأربعػػةَعذػػ
َََ.فيَالحاضرَ َُيخذىَمؽَتأثيرااكاإلساءةَإليها َلؾَلؼَتسثلَؾيسةَمستدة

َكخظراػاكلعلَمػؽَالسفارقػاتَالعجيبػة َأفَاألعػداءَيػدركؾفَمػدىَتػأثيرَاػتبَالؿيسػةَالسستػدةَ
لػػتيَالَنػػدرؾَنحػػؽَذلػػػ.َمرػػالحهؼَكمخظظػػاتهؼَكطسؾحػػاتهؼَغيػػرَالسذػػركعة َفػػيَالؾقػػ َاَعمػػى

أليد َمفارقةَعجيبةَأفَيدرؾَاألعداءَخظؾرةَشخرػيةَالرسػؾؿ َأيَخظػؾرةَالؿػيؼَالتػيَ دػداا َ
عمىَأطساعهؼَكعدكانيتهؼ َكالَندرؾَنحػؽَأاسيػةَاػتبَالؿػيؼ َلالشدػبةَلحاضػرناَكمدػتقبمشا؟َبػلَلػؼَ

عػدَأكثػرَمػؽَأربعػػةَنػدرؾَحتػىَاآلفَحؿيقػةَالػدكافع َالتػػيَتكسػؽَكراءَاسػتهداؼَاػتبَالذخرػػية َل
عذرَقرنًاَعمىَكفاتها.َلؼَندرؾَأفَالحاضرَكالسدػتقبلَاسػاَالسدػتهدفاف َمػؽَخػبلؿَاإلسػاءةَإلػىَ

َالساضيَكتذؾ هقَكالح َمؽَشأفَأعغؼَرمؾزب.َ

َ:ََلسحةَعؽَالعبلقةَبيؽَالسدمسيؽَكبيؽَالسديحييؽَاألكربييؽ
 خي َقػدَيكػؾفَمػؽَالسفيػدَأفَفػيَسػياقهاَالتػاَرَحسمةَاإلساءةَإلىَالرسػؾؿَالكػر ؼَلكيَنفهؼَ

نمقػػيَنغػػرةَعجمػػىَعمػػىَالعبلقػػةَبػػيؽَالسدػػمسيؽَكبػػيؽَالسدػػيحييؽَاألكربيػػيؽ.َأقػػؾؿَالعبلقػػةَبػػيؽَ
السدمسيؽَكبيؽَالسديحييؽَاألكربييؽ َكالَأقؾؿَبيؽَاإلسبلـَكالسديحية.َألفَالعبلقةَبيؽَالػديانتيؽَ

سػػاَمػػؽَالبذػػرَفقػػدَنذػػأتَحػػاالتَمػػؽَعبلقػػةَحسيسػػة َالَتشػػاقضَكالَتشػػافرَبيشهسػػا.َأمػػاَبػػيؽَأتباعه
عتسدَفػػػيَاػػػتبَالشغػػػرةَعمػػػىَمػػػاَكتبػػػقَأالتشػػػازع َالتػػػيَحركتهػػػاَالسرػػػالاَالدنيؾ ػػػة.َكسػػػَكالتشػػػافرَ

السدتذػرؽَالركسػػيَ)ألكدػيَ ؾرافدػػكي(َفػػيَكتالػقَ)اإلسػػبلـَكالسدػػيحية( َالستػر ؼَإلػػىَالعربيػػة َ
 َضسؽَسمدمةَكتػبَ)عػالؼَيؾ تالكَكالرادرةَتر ستقَعؽَالسجمسَالؾطشيَلمثقافةَكالفشؾفَكاآلداب

ـ.َكسػػػأكتفيَلسبلمدػػػةَلعػػػضَالسحظػػػاتَفػػػيَتػػػار خَاػػػتب1996َ َنػػػؾفسبر215َالسعرفػػػة( َعػػػددَ
َالعبلقة َعمىَسبيلَالسثاؿَفحدب:َ

مشػػتَالحػػركبَالرػػميبية َالتػػيَبػػدأتَفػػيَالقػػرفَالحػػاديَعذػػرَالسػػيبلدي َكػػافَلم ػػربَََ .1
سبلميةَكاالستفادةَمؽَثساراا َمؾؾفَمزدكجَمؽَاإلسبلـ َتسثلَفيَانبهاربَلالحزارةَاإل

فيَمختمفَحقؾؿَالعمؼَكالتسدف.َكفيَالؾق َنفدقَمعاداةَالعقيدةَاإلسبلميةَكتذػؾ ههاَ
كالحػػ َمػػؽَقػػدرَالرسػػؾؿَالكػػر ؼَكتذػػؾ قَشخرػػيتقَكأخبلقػػقَكسػػمؾكق.َكقػػدَمثػػلَدانتػػيَ

1321ََ_ـ1262َ) ـ(َنسؾذ ػػػػًاَلمسفكػػػػػر ؽَمزدك ػػػػػيَالسؾؾػػػػف.َفاسػػػػػتفادَمػػػػػؽَعمػػػػػـؾ
هؼَكاستؾحىَخيالهؼَكأساليبهؼَاألدبيةَفيَصياغةَعسمقَاألدبيَاألشػهرَالسدمسيؽَكفداب

كفيَالؾق َنفدػقَكضػعَالرسػؾؿَفػيَاألنذػؾدةَالدػالعةَكالعذػر ؽََ.)الكؾميدياَاإللهية(
كالثامشػػةَكالعذػػر ؽَمػػؽَالكؾميػػديا َكضػػعقَفػػيَالجحػػيؼ َبػػيؽَمثيػػريَالرػػراعاتَالديشيػػةَ

شػػسئزاز َالػػتيَتعػػرضَلػػقَ َالسثيػػرَلبلكأفػػرغَفػػيَكصػػفقَلسذػػاادَالعػػتابَ.كزارعػيَالفػػتؽ
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 َعمىَماَندبقَالعقلَال ربيَإليقَمؽَأعسػاؿَكمػؽَشػركرَفػيَالػدنياَ الرسؾؿ َعقالًاَلق
اختزنقَالعقػلَال ربػي َمػؽَصػؾرةَمذػؾاةَلئلسػبلـَكلرسػؾؿَاإلسػبلـ َعمػىََماَأفرغَؼيق

َمػػدىَالقػػركفَاألخيػػرةَمػػؽَالعرػػرَالؾسػػي  َأيَمشػػتَبػػدءَاحتكػػاؾَال ػػربَالسباشػػرَمػػع
اإلسػػبلـَكالسدػػمسيؽ َعمػػىَاألرضَالعربيػػة َكخاصػػةَمشػػتَبػػدءَالحسػػبلتَالرػػميبية َفػػيَ

َ(.69_67ََالقرفَالحاديَعذرَالسيبلديَ)اإلسبلـَكالسديحية َصَ
أكربػػاَكر ػػاؿَالػػديؽَالسدػػيحييؽَصػػؾرةَقبيحػػةَلئلسػػبلـَكلمرسػػؾؿ َََيمفكػػَرَلعػػضَبتػػدعاََ .2

عامػةَالشػاسَاشػاؾ َأيَفػيََمبشيةَعمىَاألكاذيبَكاألساطيرَالسختمقػة َمدػت ميؽَ هػل
أكربػػا َ همهػػؼَلاإلسػػبلـَكتعاليسػػقَكرسػػؾلق.َفسػػؽَذلػػػَمػػثبًلَمػػاَبثػػقَرااػػبَدكميشيكػػاني َ

تقبمتهػاَأذاػانهؼ َمعاصرَلدانتي َزارَل ػدادَكعػادَإلػىَأكربػا َليػتيعَبػيؽَالشػاسَخرافػة َ
 َمفاداػػا:َأفَالذػػيظاف َالػػتيَلػػؼَيكػػؽَيستمػػػَقػػدراتَذاتيػػةَكاؼيػػةَلؾؾػػفَلدػػببَ همهػػؼ

تذػػارَالسدػػيحيةَفػػيَالذػػرؽ َلجػػأَإلػػىَاختػػراعَكتػػاب َيسثػػلَحمقػػةَكسػػظىَبػػيؽَالعهػػدَان
القديؼَكالعهدَالجديدَ)التػؾراتَكاإلنجيػل(َكاسػتخدـَلمؾصػؾؿَإلػىَغايتػقَالذػر رةَكسػيظًاَ
مؽَطبيعػةَالذػيظافَذاتػق.َفأمػاَالكتػابَفهػؾَ)القػرفف( َكأمػاَالؾسػي َفهػؾَ)دمحم( َالػتيَ

 َ.(74ـَكالسديحية َصَ)اإلسبلَ ددَركحَالسدياَالد اؿ
اعَرا  َصؾرةَالرسػؾؿَفػيَالػؾعيَاألكربػيَالؾسػي  َلاعتبػاربَسػاحرًا َاسػتظاعَلالدػحرَكالخػدََ .3

الذػرؽ َكسػساَلالػدعارةَكالفدػق َلكدػبَمز ػدَمػؽَاألتبػاع.ََتحظيؼَالكشيدةَفػيَأفر ؿيػاَكفػي
يَالعرػؾرَالسؾضػؾعات َالتػيَتكػررَكركداػاَعػؽَاإلسػبلـَفػيَالكتالػاتَاألكربيػة َفػَكمؽَأكثر

الؾسظى َكرا  َبيؽَالشاس َأفَاإلسبلـََيػدعؾَإلػىَالتحمػلَالجشدػيَكأفَالقػرففَيتدػاماَمػعَ
َ(.74المؾاطَ)اإلسبلـَكالسديحية َصَ

َاؾمػ (أكَ)ماَفيَإحدىَالحكاياتَالسختمقةَأفَالرسػؾؿ َالػتيَكػانؾاَيدػسؾنقَ)مؾمػ (ََ .4
نيػػةَالكاثؾليكيػػة َكحػػاكؿَأكَ)مؾاسػػ (َأكَ)مؾميتػػؾ( َكػػافَكارديشػػااًلَفػػيَالكشيدػػةَالركما

َشػػبقَالؾصػػؾؿَإلػػىَكرسػػيَالبابؾ ػػة َكلكشػػقَفذػػل.َكبفعػػلَعقػػدةَالفذػػلَتمػػػ َغػػادرَإلػػى
74َالجز رةَالعربيةَكأسسَديانةَ ديدة َعمىَسبيلَاالنتقػاـَ)اإلسػبلـَكالسدػيحية َصَ

_َ75َ.) 
الؾثَلؼَيترددَالتاؽَاألكربيَعؽَترؾ رَاإلسبلـَعمىَأنقَديؽَكثشي.َفقدَأخػتَفكػرةَالثػََ .5

السقػػدسَالسدػػيحيةَكحؾلهػػاَإلػػىَفكػػرةَكثشيػػة.َفالسدػػمسؾفَيعبػػدكفَثبلثػػةَأصػػشاـَكبػػرىَ
 ػػرىَ ؾرافدػػكي َأنػػقَ"كبذػػكلَعػػاـ ََك.255َ"اػػي:َمااؾمػػ َ)دمحم(َكأبؾلمػػؾَكتركفؾنيػػؾس"

فقػػدَتكؾنػػ َفػػيَكعػػيَاألكركبيػػيؽَ)فػػيَالقػػركفَالؾسػػظى(َمبلمػػاَالمؾحػػةَالتاليػػةَعػػؽَ
يَتتدػؼَلالكػتبَكالتذػؾ قَالستعسػدَلمحقػائق َإنهػاَاإلسبلـ:َإنقَعقيػدةَابتػدعهاَدمحم َكاػ

                                                 
كالجساؿ َككػلَتجمياتهػا َمػؽَعػدؿَكتفكيػرَكشػعرَكمؾسػيقىَكشػفاءََ)أبؾلمؾ(َاؾَعشدَاليؾنافَإلقَالحكسةَكالخير255ََ

َالسرضى...إلخ.َأماَ)تركفؾنيؾس(َفهؾَابؽَأبؾلمؾ.
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نحبلؿَاألخبلقي َكالتداالَمػعَالسمػتاتَكالذػهؾاتَالحدػية َإنهػاَديانػةَديؽَالجبر َكااَل
َ(.76َ_75َََالعشفَكالقدؾة"َ)اإلسبلـَكالسديحية َصَ

لؼَيظرأَعمىَالرؾرة َالتيَتكرس َفيَالعرػؾرَالؾسػظىَاألكربيػة َلئلسػبلـَكلمرسػؾؿ َََ .6
يػػرَ ػػؾاريَفػػيَعرػػرَالتشػػؾ ر.َفالرسػػؾؿَفػػيَنغػػرَأحػػدَأعػػبلـَالتشػػؾ ر َالسفكػػرَأيَت ي

الفرندػػيَ)فػػؾلتير( َاػػؾَنسػػؾذجَلمتعرػػبَالػػديشيَكالظػيػػافَالثيػػؾقراطي َالػػتيَيدػػت لَ
مذػػاعرَالشػػاسَالبدػػظاءَكمعتقػػداتهؼَالدػػاذ ة َأل ػػلَبمػػؾغَغاياتػػقَالذػػر رة.َك دػػجلَ

 َلقؾلػػقَ"إنشػػيَأصػػؾرَدمحمًاَحياتػػق()التػػيَغيراػػاَفػػيَأكاخػػرََفػػؾلتيرَنغرتػػقَإلػػىَالرسػػؾؿ
)اإلسػػػبلـ256ََمتعرػػػبًا َعشيفػػػًا َكمحتػػػااًلَ...َمػػػؽَتػػػا رَأصػػػباَنبيػػػًا َمذػػػرعًاَكممكػػػًا"

َ(.100كالسديحية َصَ
معَأفَالقرفَالتاسعَعذرَكبدايةَالقرفَالعذر ؽَشهداَازداارًاَكبيرًاَفػيَميػدافَدراسػةَََ .7

ؽَالعمساءَالسدتذرقيؽَفيَتمػَالفتػرةَتار خَاإلسبلـَكالعقيدةَاإلسبلمية َفإفَاألغمبيةَم
"لؼَيتخمرؾاَمؽَالسؾاؾفَالسدبقةَالسؾ هػةَضػدَاإلسػبلـ َسػؾاًءَأكػافَعػداؤااَصػر حًاَ
مباشػػػرًاَكعشيفػػػًا َأـَكػػػافَيتدػػػؼَلعػػػدـَاالرتيػػػاحَتجػػػابَالذػػػعؾبَاإلسػػػبلمية"َ)اإلسػػػػبلـَ

َ(.105كالسديحية َصَ
دك ػػةَفػػيَالػػؾعيَاألكربػػيَفػػيَالربػػعَاألخيػػرَمػػؽَالقػػرفَالتاسػػعَعذػػرَتكؾنػػ َصػػؾرةَمَزََ .8

لدكرَاإلسبلـ:َفهؾَيذكلَمردرَعداءَكتهديدَلمسرالاَال ربية َكاؾَفػيَالؾقػ َنفدػقَ
يذكلَعاملَاستقرار َيسكؽَاستخدامقَكسحفزَلظاعةَالحكاـَالسحميػيؽَكالسحافغػةَعمػىَ

َ(.106)اإلسبلـَكالسديحية َص257ََاألنغسةَالرديقةَلم رب
ذكلَرؤ ػةَ ديػدةَلئلسػبلـ َعبػرَعشهػاَالسدتذػرؽَمعَبداياتَالقرفَالعذر ؽَأختتَتتََ .9

ـ( َالتيَمهدتَدراساتقَلمتحؾؿَالجتري1962ََ_ـ1883َالفرنديَلؾ سَماسيشيؾفَ)
كاػػيَالشغػػػرةَالتػػيَعبػػػرَعشهػػػا َفػػيَسػػػتيشياتَالقػػػرفََ.َفػػيَنغػػػرةَال ػػربَإلػػػىَاإلسػػػبلـ

ـ( َفػػيَترػػر اَخػػاصَحػػؾؿ1965ََ_ـ1962َالساضػػي َالسجسػػعَالفاتيكػػانيَالثػػانيَ)
الكشيدةَلالدياناتَغيرَالسديحية.َفمؼَيعػدَاإلسػبلـ َفػيَرأيَماسػيشيؾف َبدعػة ََعبلقة

نذػػأتَكخػػركجَعمػػىَالسدػػيحية َكارطقػػةَكتجػػديفَلحػػقَالسدػػيا َبػػلَعقيػػدةَمدػػتقمةَ
تتستػػعَلسباركػػةَالػػرب َتسثػػلَضػػسيرَاليهؾديػػةَكالسدػػيحية َ ػػاءتَكإنػػتارَإلهػػي َيحػػترَ

نػقَكلػدَبيػشهؼ.َكسػاَيحػترَالسدػيحييؽَاليهؾدَمؽَعاؾبةَعػدـَاعتػرافهؼَلالسدػيا َرغػؼَأ
                                                 

الكػر ؼ.َلهػتاَترا ػعَعػؽَنغرتػقَيبدكَأفَفؾلتيرَقػدَأسػق َمؾقفػقَالسعػاديَلمكشيدػةَعمػىَاإلسػبلـَكعمػىَالرسػؾؿ256ََ
شخرػيةَالرسػؾؿ َكاعتبػرَالرسػؾؿَمػؽَأعغػؼََفيَأكاخرَحياتق َلعدَأفَاتدع َمعارفقَعؽَاإلسػبلـَكعػؽَتمػ

 مذرعيَالعالؼ َكمؤسسَديؽَعقبلنيَحكيؼ.
َىَالحػػاكؼَالغػػالؼَيسثػػلَلعػػلَفتػػاكيَلعػػضَعمسػػاءَالػػديؽَالسدػػمسيؽ َالسدػػخرةَإلقشػػاعَالسدػػمسيؽَلػػأفَالخػػركجَعمػػ257َ

َديشيًا َلعمهاَتشدرجَفيَاتاَالدياؽمؾقفًاَ َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمعاديًاَلمديؽ َكأفَمقاكمةَال زكَاأل شبيَمحـر
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مػػؽَالتقرػػيرَفػػيَكا ػػبهؼ َفػػيَتشػػؾ رَالبذػػر ةَكمهػػا.َكرأىَماسػػيشيؾفَقؾاسػػؼَمذػػتركة َ
أتباعهسػاََكَ.بيؽَاإلسبلـَكالسديحية َفكػبلَالػديانتيؽَتػبجبلفَمػر ؼَالعػتراءَكأاػلَالكهػف

إلسػبلـ َبػدَأفَتعتػرؼَالكشيدػةَلاَيعبدكفَاإللقَنفدق.َكمؽَاشا َفيَرأيَماسيشيؾف َال
كديؽَتؾحيديَمدتقلَعؽَالسديحية َلؼَيشذأَفيَإطاراا َكزربَمؽَضػركبَالهرطقػةَ

كقدَترتػبَعمػىَمؾؾػفََنحراؼ َكساَكافَراسخًاَفيَالتاؽَالكشديَكاألكربيَعسؾمًا.كااَل
.120َماسيشيؾفَاعتراؼَبيؽَأتباعػقَلاألصػلَاإللهػيَلمقػرففَ)اإلسػبلـَكالسدػيحية َص

129.)َ
كاثؾليكيػػةَالرسػػسيَمػػؽَاإلسػػبلـَتػػدر جيًا َكأصػػباَأكثػػرَانفتاحػػًاَت يػػرَمؾؾػػفَالكشيدػػةَال .10

كتفهسًاَكاستعدادًاَلمحؾارَمعَاإلسبلـ َكديؽَتؾحيديَمدػتقل َبػلَأصػباَأكثػرَاسػتعدادًاَ
لرؤ ػػةَاإلسػػبلـَانظبلقػػًاَمػػؽَالتػػراثَاإلسػػبلمي َبػػداًلَمػػؽَالشغػػرَإليػػقَانظبلقػػًاَمػػؽَالتػػراثَ

لسش مقػػػة َالتػػػيَتػػػرفضَاالعتػػػراؼَلاألديػػػافَالشغػػػرةَالكميػػػةَلمسدػػػيحيةَامػػػؽَالسدػػػيحيََك
أخػػػتتَالكشيدػػػةَتتخمػػىَعػػػؽَطالعهػػػاَالكػػػؾنيَكتعتػػرؼَبؾ ػػػؾدَاآلخػػػر ؽ َبػػػلََكَاألخػػرى.

ـَ_1962َكضركرةَالحػؾارَمعهػؼَكاالنفتػاحَعمػيهؼ.َك ػاءَالسجسػعَالفاتيكػانيَالثػانيَ)
َـ( َكسػػػاَأشػػػرناَفػػػيَنقظػػػةَسػػػالقة َليذػػػكلَمؾقفػػػًاَرسػػػسيًاَ ديػػػدًاَم ػػػايرًاَتسامػػػا1965ًَ

لمسؾؾػف َالػػتيَعػػلَسػائدًاَطػػؾاؿَالقػػركفَالؾسػظىَكالحديثػػة.َ"فممسػػرةَاألكلػىَمشػػتَأربعػػةَ
عذػػرَقرنػػًاَمػػؽَك ػػؾدَاإلسػػبلـَكالسدػػيحيةَيتحػػدثَمجسػػعَمدػػكؾنيَكػػاثؾليكيَلرػػؾرةَ
إيجابيػػةَعػػؽَالسدػػمسيؽ َمعترفػػًاَبؾضػػعهؼَالػػديشيَالستسيػػز"َ)اإلسػػبلـَكالسدػػيحية َصَ

137ََ.138َ.) 
مؾقفًاَإيجابيػًاَمػؽَالػدياناتَالتؾحيديػة َكأكػدََالستكؾرَمسجسعتزسؽَالترر اَالختاميَل .11

.َفؽيساَيتعمقَلاإلسبلـ َكردَفيَالترػر ا258َعمىَضركرةَاالنفتاحَعميهاَكالحؾارَمعها
الشصَالتالي:َ"إفَالكشيدةَتشغرَلعيؽَاالعتبارَأيزًاَإلىَالسدمسيؽَالتيؽَيعبدكفَاإللقَ

َالرحيؼَالقادرَعمىَكل شيء َخالقَالدػساءَكاألرضَكمكمػؼَالبذػر.ََالؾاحدَالحيَالقيـؾ
التيؽَ)أيَالسدمسيؽ(َيجتهدكفَفيَأفَيخزػعؾاَلكميػتهؼَحتػىَألكامػرَهللاَالخؽيػة َكسػاَ

إبراـيؼ َالتيَُيدشدَإليقَلظيبةَخاطرَاإليسافَاإلسبلمي.َكأنهؼَيجم ؾفَيدػؾعََاخزعَله
هػؼَبتقػؾىَيتزػرعؾفَكشبيَكإفَلؼَيعترفػؾاَلػقَكإل ػق َك كرمػؾفَأمػقَمػر ؼَالعػتراءَكسػاَأن

                                                 
كافَاالنفتاحَعمىَالدياناتَالتؾحيديػة َكالحػؾارَمعهػاَاػؾَمؾؾػفَاإلسػبلـ َمشػتَعهػؾربَفػيَمظمػعَالقػرفَالدػالع258ََ

السػػيبلدي.َكقػػدَاحتا ػػ َالكشيدػػةَالسدػػيحية َلمؾصػػؾؿَإلػػىَاػػتاَالسؾؾػػف َالستدػػاماَكالسشفػػتاَعمػػىَالػػدياناتَ
عذر ؽَقرنًاَمػؽَعسراػا َكثبلثػةَعذػرَقرنػًاَلعػدَعهػؾرَاإلسػبلـ.َكخػبلؿَتمػػَالقػركفَشػهدتََاألخرى َماَيقارب

األخػرى ََالػدياناتَأكرباَضركبًاَمؽَالتعربَكاالضػظهادَالسفػرط َالػتيَمارسػتقَالكشيدػة َلػيسَفقػ َتجػابَأتبػاع
الكشيدةَخرك ػًاَعػؽَفكراػاَبلَأيزًاَتجابَأتباعهاَمؽَالسديحييؽ َالتيؽَتجرأكاَكعبركاَعؽَا تهادات َرأتَفيهاَ

َمؽَضركبَالتظرؼَكاالن بلؽ َلدىَلعضَالجساعػاتَالديشيػةَاإلسػبلمية َ كمعاييراا.َكالَشػَأفَماَنذهدبَاليـؾ
َيسثلَنؿيزًاَلظبيعةَاإلسبلـَالسشفتحةَالستدامحة.َ
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َالػػديؽَعشػػدماَيثيػػبَهللاَكػػلَالبذػػرَ إليهػػاَأحيانػػًا.َعػػبلكةَعمػػىَذلػػػَفػػإنهؼَيشتغػػركفَيػػـؾ
سػػيساََك عغسػػؾفَالحيػػاةَاألخبلؾيػػةَأيزػػًا َك ػػؤدكفَالعبػػادةَهللَالَ.القػػائسيؽَمػػؽَالسػػؾت

"َ)اإلسبلـَكالسديحية َصَ  (.143َلالربلةَكالزكاةَكالرـؾ
كشيدةَالكاثؾليكيةَتجػابَاإلسػبلـَعمػىَقػراءاتَ ديػدةَلقدَتأسسَاتاَالسؾؾفَالسشفتاَلم .12

انته ََ 259نهضَبهاَلعضَعمساءَاالستذراؽَلمتار خَاإلسبلميَكالفتؾحاتَاإلسبلمية 
سيساَالسدػيحية َالتػيَانػدفعَكثيػرََإلىَاإلقرارَبتداماَاإلسبلـَتجابَاألديافَاألخرىَكال

كسػاَانتهػ َلديؽَاإلسػبلمي.َمؽَأتباعهاَإلىَمؤازرةَالسدمسيؽ َبلَكتحؾؿَلعزهؼَإلىَا
مػؽَقبػلََ اإلقرارَلػأفَشػعؾبَالبمػدافَالسفتؾحػةَكانػ َتعػانيَمػؽَالغمػؼَكاالضػظهادَإلى

كتشذػػدَالعػػدؿََالسدػػمسيؽَامبراطػػؾر تيَالركمػػافَكالفػػرس َمسػػاَ عمهػػاَترحػػبَلالفػػاتحيؽ
عمىَأيديهؼ.َكقدَك دتق.َمساَسهلَانتذارَاإلسػبلـَفػيَأكسػاطهاَدكفَإكػراب.َ)اإلسػبلـَ

 (.177ََ.178َديحية َصَكالس
عبرَالسديحيؾفَالعرب َفيَالعررَالحدي  َعؽَارتباطهؼَلالبيئةَاإلسػبلميةَكانتسػائهؼَ .13

إلىَالتار خَاإلسبلمي َلسؾاقفهؼَالسعاديةَلم ربَاالسػتعساري َرغػؼَمدػيحيتق َكتأكيػداؼَ
َاإلسػبلـَكالعركبػة.َكقػدَكػػانؾاَركادًاَلمحركػةَالقؾميػةَالع ربيػػةَعمػىَعػركبتهؼَكعمػىَتػػبلـز

السعاديػةَلم ػربَاالسػػتعساريَ"إذَأفَالسدػيحييؽَالدػؾر يؽَكالسرػػر يؽَلعبػؾاَدكرًاَر اديػػًاَ
مذهؾدًاَفيَكضعَاألسسَكالسرتكػزاتَاألكلػىَلحركػةَالؾحػدةَالعربيػة َاسػتشادًاَإلػىَمثػلَ
كمبػػادئَالحزػػارةَاإلسػػبلميةَكؾيسهػػا.َكفػػيَأثشػػاءَلحػػثهؼَالسكثػػفَعػػؽَطر ػػقَالتقػػاربَ

ؾميَطػػرحَاػػؤالءَالسدػػيحيؾفَالػػركادَقبػػلَمػػؾاطشيهؼَالسدػػمسيؽَكأسػػاليبَالتشدػػيقَالقػػ
السقػػػػؾالت َالتػػػػيَتؤكػػػػدَكحػػػػدةَاإلسػػػػبلـَكالعركبػػػػة َكعػػػػدـَالفرػػػػلَبيشهسػػػػا"َ)اإلسػػػػبلـَ

َ(.217َكالسديحية َصَ
مشػػػتَثبلثيشيػػػاتَالقػػػرفَالعذػػػر ؽَعػػػؽَمؾؾػػػفَكثيػػػرَمػػػؽ260ََكقػػػدَعبػػػرَميذػػػيلَعفمػػػقََََََ

داميةَكالرؼيعةَلمعربَتكسؽَفيَاإلسبلـ َالسديحييؽَالعرب َفيَتأكيدبَعمىَأفَالؿيؼَال
كأفَالعركبػػةَ دػػدَركحهػػاَاإلسػػبلـ َكأفَالرسػػؾؿَقػػدَ دػػدَفػػيَشخرػػقَاألمػػةَالعربيػػةَ
َأفَتكػػؾفَتجدػػيدًاَلذخرػػيةَالرسػػؾؿ َكأفَ لكاممهػػا َكمظمػػؾبَمػػؽَاألمػػةَالعربيػػةَاليػػـؾ

ية َاإلسبلـَفيَحؿيقتقَاؾَديؽَلمعربَ سيعًاَمدمسيهؼَكمديحييهؼ.َ)اإلسػبلـَكالسدػيح
218َ.220َ.) 

                                                 
 (.256أنغرَماَكردَفيَاامشَسابقَ)اامشَرقؼ259َََ
تشػقَاإلسػبلـَفػيَكقػ َمبكػر َكسػاَأكػدَرؼيقػقَالسدػيحي َإليػاسَمؤسسَحزبَالبع َالعربػيَاالشػتراكي.َكقػدَاع260ََ

فرح.َكلكشقَكػتؼَذلػػَسػشؾاتَطؾ مػة َخذػيةَمػؽَأفَيفدػرَاعتشاقػقَاالسػبلـ َعمػىَأفَكراءبَدكافػعَسياسػية.َثػؼَ
 أشهرَإسبلمقَفيَأكاخرَحياتقَكسسىَنفدقَ)أحسدَميذيلَعفمق(.
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كدعػػاَأحػػدَالكتػػابَالسدػػيحييؽَ)خميػػلَاسػػكشدرَقبرصػػي(َفػػيَمظمػػعَثبلثيشيػػاتَالقػػرفَََََََ
العذر ؽ َدعػاَالسدػيحييؽَالعػربَإلػىَالػدخؾؿَفػيَاإلسػبلـ َمقػدمًاَالسدػؾغاتَالتاليػة:َ

(َإفَالسديحيةَاألكلى َالتيَعهرتَأساسًاَفيَالسذرؽَالعربي َُحر  ف َكشؾ  ا َمؽ1َ")
(َإفَالسدػػيحييؽ2َسػػتعباد(.َ)كربيػػيؽ َالػػتيؽَحؾلؾاػػاَإلػػىَ)ديػػؽَلمعبؾديػػةَكاال انػػبَاأَل

(َاإلسػػبلـَديػػؽَالديسقراطيػػة3َاألكركبيػػيؽَاػػؼَالػػتيؽَاضػػظهدكاَالسدػػيحييؽَالذػػرقييؽ.َ)
(5َ(َالدياناتَالرحيحةَلهاَادؼَكاحد َيتجمػىَفػيَمحبػةَهللاَكالشػاس.َ)4كالتداما.َ)

سػػػػبلـ َكبػػػػتلػَير عػػػػؾفَإلػػػػىَالسدػػػػيحيةَالسدػػػػيحيؾفَالذػػػػرقيؾفَيجػػػػبَأفَيػػػػدخمؾاَاإل
(َمػػػاداـَأفَاإلسػػػبلـَاػػػؾَديػػػؽَالعػػػرب َفػػػإفَذلػػػػَيذػػػكلَحجػػػةَإضػػػاؼية6َالرػػػحيحة.َ)

ََ(.217العتشاققَمؽَطرؼَالسديحييؽَالعرب".َ)اإلسبلـَكالسديحية َص

ك دجلَالسدتذرؽَالركسػي َألكدػيَ ؾرافدػكي َفػيَنهايػةَكتالػق َرأيػقَفػيَمػاَيشدػبَإلػىَ
دـَتداما َلالعباراتَاآلتية:َ"كمؽَاآلراءَغيرَالرحيحةَالتيَنرػادفهاَبػيؽَاإلسبلـَمؽَتعربَكع

حيؽَكفخر َالرأيَالتيَمؤدابَأفَاإلسبلـَديؽَالتعربَكعدـَالتداما َكاساَسستافَمبلزمتافَأبدًاَ
لق.َكاعتراضشاَعمىَمثلَاتبَالدعؾى َأفَالتعربَيسكؽَأفَيبػرزَفػيَمرحمػةَتار خيػةَمعيشػةَكفػيَ

فيَاألديافَفقػ  َكإنسػاَفػيَالشغر ػاتَكالعقائػدَكالحركػاتَالدياسػيةَكاال تساعيػةََأيَديؽ َبلَليس
السختمفػػػة.َكفػػػيَالؾضػػػعَالػػػتيَنشاقذػػػقَاشػػػاَ)حالػػػةَاإلسػػػبلـ( َفػػػإفَمتالعػػػةَالشػػػؾاحيَالتار خيػػػةَ
كاال تساعيػػةَكالعقائديػػةَ)القػػرففَكالدػػشة(َلئلسػػبلـ َالَتبػػياَأليَلاحػػ َكمراقػػبَمؾضػػؾعيَالحػػدي َ

َ(.222بلمي(".َ)اإلسبلـَكالسديحية َصَعؽَ)التعربَاإلس

َََلع َالرؾرةَالسذؾاةَعؽَاإلسبلـَمؽَ ديد:
اكػػتاَت يػػرتَالشغػػرةَإلػػىَاإلسػػبلـ َفػػيَأكسػػاطَالسدتذػػرقيؽ َكفػػيَاألكسػػاطَالديشيػػة.َكلكششػػاَ
َمحاكلة َمؽَلعضَالدكائرَال ربية َالسيساَتمػَالدكائرَالسرتبظةَلالرهيؾنيةَالعالسيػة َ نذهدَاليـؾ

رؾرةَالسترسخةَفيَالعقلَالباطؽَلمسجتسعاتَاألكربية َلعثهاَمؽَ ديػدَكاستحزػاراا َلكػلَلبع َال
فتػػراءاتَالرااشػػة َالتػػيَيفبركهػػاَلذػػاعتهاَكخرافاتهػػاَكحكاياتهػػاَالسختمقػػة َلت ػػتيَبهػػاَاألكاذيػػبَكاال

دَرػع َ كاآللػةَاإلعبلميػةَالرػهيؾنيةَالسهيسشػة.َلت261َالرهايشةَالجدد َكعمىَرأسهؼَاإلدارةَاألمر كية
بتلػَحدةَالعداءَالسفتعلَبيؽَاإلسػبلـَكال ػرب َإلػىَالسدػتؾىَالػتيَتتدػاكىَؼيػقَمػعَحػدةَالرػراعَ

                                                 
أفزػػلَكصػػفهؼَبَ)الرػػهايشةَالجػػدد( َبػػداًلَمػػؽَصػػفةَالسقرػػؾدَاشػػاَإدارةَ ػػؾرجَدبػػلَيػػؾَبػػؾشَكأعؾانػػق َالػػتيؽ261ََ

َأفَ)السحافغيؽَالجدد(.َألفَصفةَالسحػافغيؽَلالم ػةَالعربيػةَكفػيَالتػراثَالعربػي َذاتَإيحػاءَإيجػابي.َفػيَحػيؽ
تؾ هاتَبؾشَكأعؾانق َكأفكاراؼَكسياساتهؼَكمسارساتهؼَتجعمهؼَأقربَإلىَالحركػةَالرػهيؾنيةَكتؾ هاتهػا َرغػؼَ

مػػاَأقرػػدبََقػػدَيرػػاَالقػػؾؿَأنهػػؼَصػػهايشةَمدػػيحيؾف َأكَمدػػيحيؾفَمترػػهيشؾف.َكاػػتاَمدػػيحيتهؼ.َلحيػػ َ
 لالرهايشةَالجدد.ََ
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بيؽَالسرالاَغيرَالسذركعة َلمقؾىَالسهيسشةَفيَال رب َكبػيؽَمرػالاَاألمػةَالعربيػةَكاإلسػبلميةَ
 َ.262َالسشتهكة

خدـَالذعؾبَاألكربيةَستهداؼَكالعداءَالسفتعل َالتيَالَيإنقَشكلَ ديدَقديؼ َمؽَأشكاؿَاال
كاألمر كيةَكالسؾاطؽَالعاديَفيها َبلَيخدـَالفعالياتَاالقتراديةَالكبرى َالتيَتهػيسؽَعمػىَالػدكؿ َ

فػيَتعاممهػاَمػعَالبذػرََكالتػؾحش سياسةَكاقترادًاَكإعبلمًاَكثقافة َكايَفعالياتَتتدؼَلالعدكانيػةَ
القمػبَمػشهؼَاألمػةَالعربيػة َبتار خهػاَسيساَفيَتعاممهاَمعَاإلسػبلـَكالسدػمسيؽ َكفػيََ سيعهؼ َكال

كتراثهاَكمؾقعهػاَكثركاتهػاَكامتػداداتهاَالثقاؼيػة َالتػيَتػرىَفيهػاَالقػؾىَالسهيسشػةَفػيَأمر كػاَكأكربػاَ
ةَالهيسشةَالكميةَعمىَالعالؼ َلساَتسمكقَمؽَمخزكفَثقافيَكؾيسي َي تيَركحَيعؿبةَأماـَاستراتيج

َست بلؿَفيَالعالؼ.السقاكمةَكالرفضَلشؾازعَالذرَكالغمؼَكاال

رتكػػاس َالحاصػػلَفػػيَالسؾؾػػفَمػػؽَكلعػػلَالت يلػػراتَعمػػىَالسدػػرحَالعػػالسيَتفدػػرَلشػػاَاػػتاَااَلَ
اإلسػػبلـ َعقيػػدةَكتار خػػًاَكل ػػةَكثقافػػةَكإندػػانًا.َفسشػػتَانتهػػاءَالحػػربَالعالسيػػةَالثانيػػة َسػػادَالعػػالؼَ

.َلكػػلَمشهسػػاَمر عيتػػقَتحػػادَالدػػؾفييتيقظبػػافَمترػػارعاف َاسػػا:َالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػةَكااَل
األخرى.َكقدَحكؼََالسر عيةَككلَمر عيةَتشفيَالذيؾعية( الذسؾليةَالفكر ةَ)الميبراليةَالرأسساليةََك

َعبلقتهساَصراعَاقتراديَ_َسياسيَ_َفكري َُعرؼَلالحربَالباردة.َ

ةَكخبلؿَمرحمةَالحربَالباردةَانقدؼَالعالؼَاإلسبلميَإلىَقدسيؽ َأحداساَمؾاؿَلم رب َلؿياد
الؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػة َكاآلخػػرَمػػؾاؿَلسػػاَعػػرؼَلالسعدػػكرَالذػػرقيَأكَالسعدػػكرَاالشػػتراكي َ

لتحاربََ السدمسيؽَالسؾاليؽَلهاَمؽَتحادَالدؾفييتي.َكسخرتَالؾالياتَالستحدةَاألمر كيةلؿيادةَااَل
َتحادَالدؾفييتي َتح َذر عةَمحاربةَالذيؾعيةَكاإللحاد.َبهؼَااَل

تحػادَالدػؾفييتي َألخيرَمؽَالقػرفَالعذػر ؽَاختفػىَأحػدَالقظبػيؽ َكاػؾَااَلكفيَمظمعَالعقدَا
التيَانفػردتَلؿيػادةَالعػالؼ َكقظػبَكحيػد.َكترتػبَعمػىََ الؾالياتَالستحدةَ َكاؾكبقيَالقظبَاآلخر

تحػػػادَالدػػػؾفييتي َكمػػػاَكػػػافَيسثمػػػقَمػػػؽَخظػػػرَعمػػػىَالؾاليػػػاتَالستحػػػدةَكعمػػػىَالشغػػػاـَاختفػػػاءَااَل
َفيَمؾؾفَالؾالياتَالستحػدةَاألمر كيػةفائقَترتبَعمىَاختالرأسسالي َ حمفائهػاَال ػربييؽ َمػؽََكَت ير 

مػػاََفػػيَالحػػربَالتػػيَُشػػش  َضػػدَكأدكاتَمفيػػدة َاسػػُتخدم َاإلسػػبلـَكالسدػػمسيؽ.َفمػػؼَيعػػؾدكاَحمفػػاء
)الخظرَالذيؾعي( َبلَأضػحؾاَاػؼَأنفدػهؼَالخظػرَالسهػددَلم ػربَكنغامػقَالرأسػساليَكفكػربََأسسؾب

شػػاؾَحا ػػةَبشيؾ ػػة َتكسػػؽَفػػيَ ػػؾارَالشغػػاـَالرأسػػسالي َتتسثػػلَفػػيَك ػػؾدَعػػدكَالميبرالػػي.َككأنسػػاَا
َيترارعَمعقَلاستسرار.َكإذاَلؼَيؾ دَعدكَحؿيقي َفإفَالزركرةَتقتزيَاختراعق.َ

                                                 
ؽَذرائػعَلترػؾ رَاإلسػبلـَعمػىَغيػرَمشح َمسارساتَلعضَالجساعاتَاإلسبلميةَالستظرفة َمشح َلعضَال ربيي262َ 

 حؿيقتق.
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كاكػػتاَاتجهػػ َالدياسػػةَال ربيػػةَإلػػىَلعػػ َالرػػؾرةَالقديسػػةَعػػؽَاإلسػػبلـ َالكامشػػةَفػػيَالعقػػلَ
فَمحلَالذػيؾعية َتمبيػةَلحا ػةَالسرػالاَال ربيػةَعسؾمػًاَالباطؽَاألكربي َليحلَاإلسبلـَكالسدمسؾ

فػػرؽ َيبػػررََكمرػػالاَالؾاليػػاتَالستحػػدة َعمػػىَك ػػقَالخرػػؾص َإلػػىَعػػدك َحؿيقػػيَأكَكاسػػي َال
عدكانيتهؼ َالتيَايَ زءَمؽَطبيعةَالشغاـَالرأسسالي َك دؾغَلهؼَالتػدخلَفػيَأخػصَخرؾصػياتَ

أكاذيبَشتى َكشذرَالديسقراطيةَكالحر ةَكحقػؾؽَالذأفَالداخميَلدكؿَالعالؼَكشعؾبق َتح َذرائعََك
اإلنداف.َليعسمػؾاَفػيَكياناتهػاَالؾطشيػةَكالقؾميػةَالسدػتقمةَتػدميرًاَكإضػعافًاَكتسز قػًا َكتحؾ مهػاَإلػىَ

كمرػادرةَ َالسؾاليةَلهػؼَكياناتَعرؾيةَكديشيةَكطائؽيةَاز مة َمعَتقديؼَالدعؼَلؤلنغسةَالدكتاتؾر ة
كاؾَماَيم يَمبػدأَ)الدػيادةَكعػدـَالتػدخلَفػيَالذػؤكفَالداخميػةََالحر اتَكسحقَحقؾؽَاإلنداف.

َـ َكأكدتقَالسؾاثيقَالدكليػة 1648لمدكؿ( َالتيَثبتقَال ربيؾفَأنفدهؼَفيَمعاادةَكستفاليا َعاـَ
َلساَفيهاَميثاؽَاألمؼَالستحدة.ََؼيساَلعد 

 َكالسؤسدػػاتَ َالسهيسشػػةَعمػػىَالعػػالؼكالرػػهيؾنيةَكقػػدَلعبػػ َالسؤسدػػاتَاإلعبلميػػةَال ربيػػة
التػيَأضػح َقػادرةَعمػىََكالثقاؼية َالقائسةَعمىَخدمةَالدياسةَاالستعسار ةَكاالقترادَالرأسسالي َ

تذكيلَرأيَاإلندافَالسعاصرَكقشاعاتقَكترؾراتق َكحتىَذكققَكعاداتقَكأسمؾبَحياتػق َلعبػ َدكرًاَ
ربػػي َكإحػػبلؿَالخظػػرَفػػيَالعقػػلَالبػػاطؽَاألَكَةحاسػػسًاَفػػيَلعػػ َالرػػؾرةَالقديسػػةَلئلسػػبلـ َالسختزنػػ

َمحلَالخظرَالذيؾعي َالتيَاختفىَمؽَالسدرحَالعالسي.َ  اإلسبلميَالسزعـؾ

َكتؾ يػػقَكدعػػؼَكتسؾ ػػلَإنذػػاءَال ربيػػةَإلػػىَكلتأكيػدَاػػتبَالرػػؾرة َعسػػدتَالقػػؾىَاالسػػتعسار ة
الؿيؼَالدامية َالتػيَعسػلَالرسػؾؿَعمػىَترسػيخهاَفػيَالسجتسػعََتعسلَلعيدةَعؽَمشغساتَمتظرفة 

كالتدػػػاماَكالتعػػػايشَكحرمػػػةَالػػػشفسَكالػػػديؽَكالعػػػرضَكالسػػػاؿ.َثػػػؼَعسػػػدت َأيَالقػػػؾىَالسدػػػمؼ َ
كالدػػػيظرةَعمػػػىََالعربيػػػةَكاإلسػػػبلميةَاالسػػػتعسار ة َإلػػػىَغػػػزكَكتػػػدميرَكتفتيػػػ َالبمػػػدافَكالذػػػعؾب

 َاػػيَأنذػػأتهاالستظرفػػة َالتػػيََالسشغسػػاتَمحاربػػةَ)اإلراػػاب( َأيَمحاربػػةمقػػدراتها َتحػػ َذر عػػةَ
َاااَكتدتثسرَأخظاءااَكتدتفيدَمؽَمسارساتها.ََََََََََََنفدها َكماَتزاؿَترع

ََردكدَالفعلَالعربيةَكاإلسبلمية:
 َالستدػػػؼَ(الرػػػهيؾنيةَ_َاألمر كيػػػةَ_َاألكربيػػػة)كػػػافَاػػػتاَاػػػؾَمؾؾػػػفَلعػػػضَالػػػدكائرَال ربيػػػةَ

رَبهاَاإلسبلـَكنبيَاإلسبلـ َكالتيَكافَال ربَقدَتجاكزكاا  َلاستحزارَالرؾرةَالقديسة َالتيَُصؾ  
فإذاَبهاَُتدتعادَكتؾعفَفيَعسميةَاجـؾ َيدػتهدؼَمقؾمػاتَالؾ ػؾدَالعربػيَ_َاإلسػبلمي َعقيػدةَ

َكل ةَكثقافةَكاقترادًاَكسياسةَكتعميسًا.َ
َكقػػدَعبػػرَعػػؽَاػػتاَالسؾؾػػف َالرػػهيؾنيَ_َاألمر كػػيَ_َاألكربػػي َلعػػضَالداسػػةَكالكتػػاب

ػػاميؽ إلػػىَحؿيقػػة َيجػػبَأفَالَنتعػػامىََاألكربيػػيؽ َأقػػؾؿَالػػبعضَمػػشهؼَكالَأعسػػؼ.َكاشػػاَأنبػػقَكالرسَّ
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عشها َكاي:َأنقَليسَكلَأكربيَمعادَلشاَكلعقيدتشاَكلتار خشا َكليسَلكلَأكربي َأكَغربيَعسؾمػًا َ
مظامعَفيَبمدانشاَكثركاتشا.َفسؽَبيؽَال ربييؽَأناسَمشرفؾف َكاؼَكثر َبػلَكمشاصػركفَلقزػاياناَ

ألمر كيَعمىَالعراؽ.َلقدَتحػرؾَفػيَالذػارعَالعادلة.َلشتتكرَكاقعةَكاحدةَفق  َكايَرفضَالعدكافَا
َكالسدػاندةَلػق َلعػدكافَفػيَاَالسذػاركةَسػيساَفػيَشػؾارعَالػدكؿَاألكربيػةَاألكربػيَمبليػيؽَالبذػر َال

يشػػػددكفَلأمر كػػػاَكحمفائهػػػاَكبالدياسػػػاتَالعدكانيػػػةَلحكؾمػػػاتهؼ َكامػػػتؤلتَالسكتبػػػاتَلسئػػػاتَالكتػػػبَ
)بػػؾشََشخرػػيةَعمػػىَالعػػراؽَكدكافعػػق َكدراسػػةَمؾضػػؾعَالعػػدكافَكاأللحػػاث َالتػػيَُكر  سػػ َلدراسػػة

.َفػيَحػيؽَلػؼَيتحػػرؾَفػيَالذػارعَالعربػيَكاإلسػػبلمي َكأعزػاءَإدارتػقَالسترػػهيشةَاإلراابيػةَاالبػؽ(
السدتهدؼَمؽَالعدكاف َسؾىَلزعةَفالؼ َكعجزتَاألقبلـَالعربيةَكاإلسبلميةَعػؽَتقػديؼَدراسػاتَ

َلبعيدة.َ ادةَلغاارةَالرهايشةَالجددَكأادافهؼَالقر بةَكا

َكالسفكرَاتاَالتشبيقَك دتقَضركر ًا َرغؼَبدااتق َألفَالخم َفيَاتاَاألمر َأيَبيؽَالسؾاطؽ
كالدياسػػييؽ َالستبشػػيؽَلفكػػرَالحركػػةَالرػػهيؾنيةَكأاػػدافها َاػػؾَأمػػرََاباألكربػػيَكبػػيؽَلعػػضَالكتػػ
مػؽَضػعفشاَكضػارَبشػاَكبسرػالحشاَكعبلقاتشػاَلالعػالؼ َكعامػلَسػمبي َيز ػدََ خظيرَ دًاَكخاطعَ ػداًَ

كعزلتشا َك دهلَعمىَاألعداءَافتراسشا َك فؾتَعميشاَفرصةَإيجادَدائرةَكاسػعةَمػؽَالتحالفػات َمػعَ
ََ.263َََ َكفيَالعالؼَكمق َلسشاصرةَقزاياناَالعادلةكفيَأمر كاَكلَالخير ؽَفيَأكربا

اػيَردكدََ؟َمػا264اػيَردكدَالفعػلَلػديشاكافَاتاَإذًاَاؾَمؾؾفَلعػضَالػدكائرَال ربيػة َفسػاََ
تجػابَلعػ َالرػؾرةَالقديسػةَلمرسػؾؿ ََ كالثقاؼيػةَالدياسػيةنخبشػاَالفعلَلػدىَحكؾماتشػاَك ساايرنػاََك

َالسديئةَلمرسؾؿَمؽَخبلؿَالَسيساَ السختزنةَفيَالعقلَالباطؽَالجسعيَاألكربي  َالسشذؾرةَالرسـؾ
َة لرػؾرةَدؾيقػَمػؽَالرػعؾبةَلسكػافَاإل الػةَعػؽَاػتاَالدػؤاؿ َ؟فيَصحفَلعضَالبمدافَاألكربية

كمػاََكمػاَُكتػبَمؽَخبلؿَتتبعَكلَمػاَقيػلَ كذلػَلرعؾبةَحررَردكدَالفعلَالرسسيةَكغيرَالرسسية
َََفيَثبلثةَأنؾاع:َردكدَالفعلَاتبَ.َكلكؽَيسكؽَإ ساؿُعسل

َتسيػػػزتَ َالتػػػيلَالحكؾمػػػاتَالعربيػػػةَكاإلسػػػبلميةردكدَالفعػػػلَالرسػػػسية َأيَردكدَفعػػػَأكلهػػػا:َ
َحساتهػادػة َتجػدَنفدػهاَفػيَمثػلَاػتبَالسؾاؾػفَبػيؽَنػار ؽ َنػارَرتباؾَكالقمق.َفحكؾماتشػاَالبائلااَل

األكربيػػيؽ َكمػػؽَكرائهػػؼَالحركػػةَالرػػهيؾنيةَالعالسيػػة َالتػػيَتعػػاعؼَنفؾذاػػاَفػػيَالعقػػؾدََكَيؽاألمػػر كي
األخيرة َكنارَالذعؾبَاإلسبلمية َالستحممةَمؽَعقدةَالخؾؼَتجابَالتحالفَاألمر كيَ_َاألكربػيَ_َ

                                                 
ؾاليَسػػ َسػػشؾات َعشؾانػػقَ)اشػػاؾَـ َأيَلعػػدَكتالػػةَاػػتاَالسؾضػػؾعَلحػػ2014فػػيَمقػػاؿَنذػػرتقَفػػيَشػػهرَيؾنيػػق263ََ

غػػربَكغػػرب( َكضػػح َأفَال ػػربَغربػػاف:َغػػربَاسػػتعساريَعػػدكاني َتتشػػاقضَمرػػالحقَمػػعَمرػػالحشا َكغػػربَ
 صديق َمشاصرَلقزايانا.َكسيشذرَاتاَالسؾضؾعَفيَالجزءَالثانيَمؽَاتاَالكتاب.

 لَاؾَكليدَالعاطفةَاآلنية.أقؾؿَردكدَالفعلَكالَأقؾؿَالسؾاؾف َألفَالسؾؾفَاؾَكليدَالتفكير َكردَالفع264َ
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اإلسػبلميةَكارتباكهػاَكبؤسػها.َفػبلَاػيَلقػادرةََكَالعربيػةَقمقَالحكؾماتالرهيؾني.َكاتاَاؾَمردرَ
ََ َكالَايَقادرةَعمىَمؾا هةَغزبةَشعؾبها.َحساتهاعمىَإغزابَ

:َردكدَالفعلَالعاطؽيةَالدظحية َالتيَمؽَخرائرهاَأنهاَسر عًاَماَتدػتثارَكسػر عًاَكثانيها
كقػدَاتدػس َردكدََ.يػةَكاإلسػبلميةيرَالعربالجساامؽََماَتهدأ.َكاتبَايَردكدَفعلَال البيةَالعغسى

الفعلَلديهاَلال زبَكاإلدانػةَلكػلَإسػاءةَلمرسػؾؿَكلعقائػدَكمقدسػاتَالذػعؾب.َكخر ػ َفػيَبمػدافَ
تعبرَعؽَغزبها.َكلكؽَال زبَلؼَيمب َأفَخػفَكالسدػيراتَلػؼَتمبػ ََ فيَمديراتَصاخبةكثيرة َ

َأفَتؾقف .
َ:َردكدَالفعلَالستحررةَمساَيعتبربَأصكثالثها مؽَمحدكديََحابهاَثقلَالساضي.َك سثمهاَلعض 

 َالتيؽَيديظرَعميهؼَكاؼَاالنتساءَإلىَحزارةَحديثػة َمػاَتػزاؿَعرػيةَعمػيهؼ َكاػؼَأعجػزَالثقافة
مػؽَأفَيشػػدمجؾاَفيهػػاَك تسثمؾاػػا َتسػثبًلَحؿيؿيػػًا َك بػػدعؾاَمػػؽَخبللهػا َإبػػداعًاَمتسيػػزًا َيبػػررَادعػػاءَ

اػتبَالحزػارة ََعالػةَعمػىالحؿيقػي َكضػعَمػؽَيعػيشََاالنتساءَإليهاَك خر هؼَمػؽَإطػارَكضػعهؼ
كلػؽَيػتسكؽَمػؽَاالنػدماجََ  َالتيَتسيزتَبهاَبيئتقَاألصميةكالتاشيَلعؾاملَالتكؾ ؽَالشفديَمحسبلًَ

لكػػلََالتػػيَنذػػأَفيهػػا َ ةفػػيَالحزػػارةَالحديثػػة َكاإلسػػهاـَالفاعػػلَفيهػػا َإالَمػػؽَخػػبلؿَاػػتبَالبيئػػ
َؼية.َخرائرهاَالتار خيةَكاال تساعيةَكالج را

 َتجػػابَمػػاَيدػػيعَإلػػىَتػػار خَأمػػتهؼَكحاضػػرااَكمدػػتقبمها َالفعػػلَعشػػداؼردكدََتسثمػػ اػػؤالءَ
أبػدكاَقػدرًاَمػؽَاالسػتخفاؼَقػدَفَ.كادعػاءَالسعرفػةَكبعػدَالشغػرَهاالتحملَمؽَالتزاماتهؼَتجااَلإعهار

كأبػػدكاََ احتػػراـَالػػرأيَاآلخػػرَكادعػػؾاالتدػػاماََؾاكترػػشعَلذػػعؾبهؼَكاسػػتهجشؾاَردكدَالفعػػلَال اضػػبة 
لإبػػداءَاالسػػتعدادََكاكتفػػؾاَمػػعَالسدػػيئيؽَفػػيَال ػػرب لمػػدخؾؿَفػػيَحػػؾارَاػػادئَكعاقػػلََاسػػتعداداؼ

ألنهػؼ َعمػىَاألغمػب َليدػؾاَمػؤاميؽَنحؾَالحؾار َالتيَيتحدثؾفَعشػق.ََايتحركَؾَؼلمحؾار َكلكشهؼَل
َلمدخؾؿَفيَحؾارَفكريَعسيقَكمثسر.َ

َكالرسػػـؾَتخػػدـَأصػػحابَاألقػػبلـَادييؽلمسػػؾاطشيؽَالعػػَالعاطؽيػػةَالفعػػلصػػحياَأفَلعػػضَردكدَ
السديئةَفيَال رب َكتحؾلهؼَإلىَأعبلـ َلعدَأفَكانؾاَمجردَنكرات.َكلكؽَمؽَذاَالػتيَيدػتظيعَأفَ

َيسكػػؽَتفهػػؼَالَيمجػػؼَعؾاطػػفَعامػػةَالشػػاسَك كػػباَغزػػبهؼ َعشػػدماَيدػػاءَإلػػىَمقدسػػاتهؼ؟َككيػػف
اءة َفػيَحػيؽَيسكػؽَتفهػؼَمؾؾػفَتجػابَاػتبَاإلسػَالتعبيرَالذعبيَالتمقائيَعؽَاالستشكارَكال زػب

كتذػؾ قََاإلػىَمقدسػاتَالبذػرَكتدػؽيقَمعتقػداتهاإلساءةََكَلسذاعرَالذعؾبَاالستخفاؼَمؽَيتعسد
َ.265َََاكتزك رَتار خهَارمؾزا

                                                 
قدَيتجاكزَالتعبيرَالتمقائي َعػؽَاالسػتشكارَكال زػب َطالعػقَالدػمسيَك شحػرؼَإلػىَمسارسػةَأشػكاؿَمػؽَالعشػف 265ََ

تح َتأثيرَغر ػزةَالقظيػع َأكَمػاَيعػرؼَفػيَعمػؼَالػشفسَاال تسػاعي َبشفدػيةَالجسهػؾر.َحيػ َيزػعفَالعقػلَ
ََََََ=َؾيسػػقَالفػػردَإلػػىَمسارسػػةَسػػمؾؾَيتعػػارضَمػػعرؼَالفػػرديَكحػػسَالسدػػؤكلية َكسػػ َ سهػػؾرَصػػاخب َفيشجػػ
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إفَالحسَالدميؼَيدرؾَبتمقائيػة َأفَالسدػتهدؼَلػيسَالرسػؾؿَفػيَحػدَذاتػق َبػلَالسدػتهدؼَ
اػؾَفػيَ ػؾاربَدفػاعََالعفؾَيلتاَفإفَالحراؾَالذعبيَاؾَالحاضر َالسرتب َلساَيرمزَإليقَالرسؾؿ.ََك

صػهرَإلػىََة َالدػاعيالعػالؼمقػدراتََالسهددَمؽَقبػلَالقػؾىَالسهيسشػةَعمػىالتاتَكعؽَالؾ ؾدََعؽ
 َالتيَلؼَيعدَمداااَمقترػرًاَعمػىَالعؾلسػةَاالقترػادية266َفيَماَيدسىَ)العؾلسة(َالذعؾبَ سيعها

كػػلَ َكتقزػػيَعمػىَكالثقافػةَكالسعتقػػداتَتبتمػػعَالتػار خكالدياسػية َبػلَيػػرادَلهػاَأفَتؾسػػعَإطاراػا َل
مقؾمػػاتَالتشػػؾعَالخػػبلؽَبػػيؽَالذػػعؾب َالػػتيَيسثػػلَأسػػاسَاإلبػػداعَكسػػبيلَاإلسػػهاـَالحؿيقػػيَفػػيَ

َمديرةَالحزارةَالبذر ة.

إفَاألديافَ سيعها َككتاَرمؾزاا َمؽَالبذرَأكَمؽَغيرَالبذر َاػيَأمػؾرَتتعمػقَلاإليسػاف.َ
يَنفػػؾسَالسػػؤمشيؽ َالَيرػػماَالعقػػلَكالسشظػػقَالعػػاديَلتشاكلهػػاَكالجػػداؿَكاإليسػػافَمدػػألةَعسيقػػةَفػػ

ليسَاشاؾَمؽَمبررَلمتعرضَلهاَلالتذكيػ َماداـَالسؤمشؾفَسػعيديؽَلإيسػانهؼ َيحققػؾفََكحؾلها.َ
 َرغػػؼَمرػػاعبَالحيػػاة َك دػػتسدكفَمشػػقَركحَىلػػقَتػػؾازنهؼَالشفدػػيَك ذػػعركفَمػػؽَخبللػػقَلالرضػػ

ؾنػػقَمػػؽَمذػػقاتَكمتاعػػب َك ت مبػػؾفَلػػقَعمػػىَمذػػاعرَاإلحبػػاطَالسقاكمػػةَكالرػػبر َأمػػاـَمػػاَيؾا ه
َىنكدارَكالزعف.َكلؽَيدتظيعَأيَكافَأفَيعؾضهؼَعؽَاإلحداسَلالدػعادةَكالتػؾازفَكالرضػكااَل

 َإذاَمػػاَفقػػدكاَإيسػػانهؼ َككا هػػؾاَالعػػالؼَلكػػلَشػػركرب َمجػػرديؽَمػػؽَالػػركحَكركحَالسقاكمػػةَكالقػػؾة
َالسشبعثةَمؽَاتاَاإليساف.َ

َ سػتهداؼَالػديؽَكرمػؾزباسػبابَالحؿيؿيػةَالكامشػةَكراءَدَأفَنبح َدائسًاَعؽَاألبَمؽَاشاَال
بػدَأفَنػتفهؼَردكدَالفعػلَال اضػبة َالتػيَترػدرََأيًاَكافَاتاَالػديؽَكأيػًاَكانػ َاػتبَالرمػؾز.َكسػاَال

كإفَدفاعػًاَعػؽَحيػاتهؼَكعػؽَك ػؾداؼ ََتسثػلَفػيَحؿيقتهػاعؽَأتباعَذلػػَالػديؽ.َفهػيَردكدَفعػل َ
كعشػدَاػتبَالشقظػةَعميشػاَأفَنسعػؽََ.مجردَدفاعَعؽَديؽَكعؽَرمػؾزَفيَمغهرااَككأنهاكان َتبدكَ

َالذػػعبيةَالشغػػرَفػػيَالسرػػالاَالسحركػػةَلغػػاارةَاإلسػػاءةَإلػػىَالرسػػؾؿَالكػػر ؼ َكنػػتفهؼَردكدَالفعػػل
ركحَالتعػاليَ َكنتؾاضػعَأمػاـَمؾاؾػفَالذػعؾب َكنبتعػدَعػؽَال اضبة َعمىَامتدادَالعػالؼَاإلسػبلمي

َيتجاكز َفيَكثيرَمؽَاألحياف َثقافةَالسثقفيؽَكتشغيراتهؼ.ََسَالذعبيعميها َفالح
                                                  

 
كأخبلقػػقَكمػػعَسػػمؾكقَالسعتػػاد َكالَيقػػربَعقمػػقَالفػػردي َعشػػدماَيخمػػؾَإلػػىَنفدػػق.َمثػػلَاػػتاَاالنحػػراؼَيسكػػؽَ=َ

فهسػػقَكتفدػػيربَعمسيػػًا َكإفَكشػػاَنديشػػقَكالَنقبمػػق.َكلكششػػاَكنحػػؽَنديشػػق َالَيجػػبَأفَنجعػػلَمشػػقَمبػػررًاَلتبرئػػةَ
الَيجػػبَأفَنرػػرؼَأذاانشػػاَعػػؽَالسدػػببَلػػتلػَالدػػخ  َفششذػػ لَلسحاسػػبةَمػػؽَحركػػقَردَالسدػيءَالحؿيقػػي ََك

الفعل َفارتكبَسمؾكًاَعشيفًا َمدانًاَمؽَحي َالسبدأ َبداًلَمؽَالتركيزَعمىَمرتكبَالفعػلَنفدػق َكمػاَسػببقَمػؽَ
َأذى َيتحسلَاؾَذاتقَالسدؤكليةَاألكلىَعشقَكعؽَتداعياتق.

سجتسػػعَالػػدكلي(َكَ)العػػالؼَالحػػر(َ كيػػةَلشفدػػهاَالحػػقَفػػيَالتحػػدثَعسػػاَيدػػسىَ)الأعظػػ َالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمَر266َ
)العؾلسػػػة(َ َكاػػػيَمرػػػظمحاتَتشظمػػػقَمػػػؽَنػػػزكعَالسرػػػالاَالرأسػػػساليةَالكبػػػرىَنحػػػؾَالهيسشػػػةَعمػػػىَالعػػػالؼَك

 كاالستحؾاذَعمىَبمدانقَكشعؾبقَكخيراتقَكالتحكؼَبها َاقترادًاَكسياسةَكثقافة.ََ
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َماَالعسلَأماـَاتبَالهجسة؟:
عػؽَركتقَمحاكالتَاإلسػاءةَإلػىَالرسػؾؿَ َالتيَحبدَمؽَالقؾؿ َإفَال زبَلادئَذيَبدءَال

َالسشذػػؾرةَفػػيَلعػػضَصػػحفَال ػػرب  التػػيَشػػهدتهاَبمػػدافََالسعبػػرَعشػػقَلالتغػػااراتَكَطر ػػقَالرسػػـؾ
ؼ َلساَفيهػاَالبمػدافَغيػرَاإلسػبلمية َحيػ َتؾ ػدَأقميػاتَإسػبلميةَمؿيسػة َكالسعبػرَعشػقَأيزػًاَالعال

 َفػيَالتعبيػراتَعػؽَال زػبأمرَطبيعي.َكلكػؽَاػتبََاؾلالكتالاتَكالترر حاتَكالشدكاتَالسختمفة َ
َىشػأغمبهاَعمىَاألقل َاتختتَطالعًاَعاطؽيًاَكاتدس َلدسةَردَالفعلَاآلني َالػتيَالَيمبػ َأفَيتبل

ك شتهيَمفعؾلق َكاؾَماَترااؽَعميقَدائسًاَالقؾىَالسعاديةَألمتشا َانظبلقػًاَمػؽَمعرفتهػاَلدػيكمؾ يةَ
الذػػعبَالعربػػيَكالذػػعؾبَاإلسػػبلميةَاألخػػرى َفهػػيَشػػعؾبَتحكسهػػاَالعاطفػػةَكتدػػيرااَردكدَالفعػػلَ

ؾبَتفتقػرَالتػيَعهػرتَبهػا.َفػشحؽَشػعَتمب َأفَتتبلشىَلالدػرعةَما َالتيَتغهرَسر عًا َثؼَاآلنية
 َالقػػادرةَعمػػىَالتفكيػػرَاالسػػتراتيجيَالبعيػػدَالسػػدى َالسشظمػػقَمػػؽَكالفكر ػػةَإلػػىَالؿيػػاداتَالدياسػػية

تحديدَكاضاَلمعدكَكمؽَمعرفةَكاؼيةَلقَكبأادافػقَالبعيػدة َكمػؽَدرايػةَلأسػاليبق َكإدراؾَلؤلسػاليبَ
سَالعػادييؽ َكتبػتؿَ هػدااَتشفعلَلسػاَيشفعػلَلػقَالشػافؿياداتشاَالفاعمةَفيَالردَعميقَكالتعاملَمعق.َ

َلهاَفيَاألزمات َلكيَتمحقَلحركةَالذعبَالعفؾ ةَكتجدَلهاَمكانًاَفيها َبداًلَمؽَالتخظي َالسدبق
إلىَكعيَناضجَكحركتقَإلىَفعاليةَمدػتسرة َتتقػدـَنحػؾََةَالذعب َكتحؾ لَعفؾ تهاكالتؾ يقَلحرك
َةَالسرسؾمة َكفقَمشهجيةَكاضحة.َيستراتيجاألاداؼَاال

حتجػاج َلػيسَإالَزكبعػةَكمؽَك هةَالشغرَالسعادية َفإفَكلَماَشهدنابَمؽَمغاارَاالَلهتا 
فػػيَفشجػػاف َسػػتشتهيَإلػػىَالَشػػيء َكتهػػدأَفػػؾرةَال زػػبَكتختفػػيَشػػعاراتَالسقاطعػػةَاالقترػػادية َ

.َكاػاَنحػؽَفعػبًلَنعػاكد267َكتعؾدَالدمعَالدؾ ديةَإلىَكا هاتَالسحاؿَالتجار ة َككأفَشيئًاَلؼَيكػؽ
مػؽَقاطعشػاب َكنعػاكدَشػراءَلزػائعق َالتػيَاعتبرنااػا َلبزػعةَأيػاـَأكَأسػابيع َلزػائعََالتعاملَمع

لةَلإنهاءَالسقاطعة.َ َمحرمة َنعاكدَشراءااَدكفَأيَإعبلفَمدبق َمؽَأيَ هةَمخؾ 

كصػحةَاآلخػر ؽَإليشػا َإنهاَفعبًلَزكبعةَفيَفشجاف.َمؽَفثارااَالدمبيةَأنهاَتؤكدَصػحةَنغػرةَ
 َبترػسيؼَأكبػرَاالستسرارَفػيَالتعامػلَمعشػاَكفػقَاػتاَالػشهجعمىََؼكتذجعهَلشاَكلدمؾكشا َؼتقييسه

َعمىَالتخميَعؽَإساءاتق؟.َََء.َفكيفَإذًاَنجبرَالسدي268مؤثرةَفعلكدكفَأيَمخاكؼَمؽَردكدَ

                                                 
َالسدػػيئةَلمرسػػؾؿَفػػيَلعػػضَالرػػحفَالدػػؾ دية.َكبعػػدَمقاطعػػةَالدػػمعَالدػػؾ دية267َ  َحػػدثَعمػػىَإثػػرَنذػػرَالرسػػـؾ

سشؾاتَمؽَكتالةَمقالشاَاتا َلؼَيعدَذلػػَالحػراؾَالذػعبيَال اضػبَسػؾىَذكػرىَلااتػق َيتػتكرااَالقميمػؾفَمسػؽَ
 عاشؾاا.

لذػعبيةَالرػاخبة َيبدكَأفَاإلصرارَعمىَاالستسرارَفػيَاإلسػاءةَإلػىَالرسػؾؿَالكػر ؼ َرغػؼَمغػاارَاالحتجا ػاتَا268َ
عمػػىَامتػػدادَالػػؾطؽَالعربػػيَكالعػػالؼَاإلسػػبلمي َادفػػقَإفػػراغَالذػػحشةَالعاطؽيػػةَتػػدر جيًا َكإيرػػالهاَإلػػىَحالػػةَمػػؽَ

َََاَ=ََََأفَاػػتفػػيََالبػػركد َلفعػػلَتكػػرارَاإلسػػاءة َلحيػػ َترػػباَاإلسػػاءةَأمػػرًاَعاديػػًا َالَيحػػرؾَأيَردَفعػػل.َكالَشػػػ
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اػتاَالتدػاؤؿَفػيَكمسػةَكاحػدة َكاػيَ)السقاكمػة(.َفػبلَسػبيلَفخػرََعػؽيبدكَالجػؾابَالذػافيَ
دشاَكاحتراـَاآلخػر ؽَلشػا َسػؾىَسػبيلَالسقاكمػة.َكالَنهػجَيسكشػقَأفَيسكؽَأفَيعيدَلشاَاحترامشاَألنف

ََيحف َمرالحشاَك حسيَحاضرناَكمدتقبمشا َبلَكماضيشاَأيزًا َسؾىَنهجَالسقاكمة.َ

سػيساََلقدَأصباَلسرظماَ)السقاكمة(َمفعؾؿَسحري َفيَمعشؾ اتَالشػاسَكفػيَعقػؾلهؼ َكال
فقػػدَتدػػماَالسقػػاكمؾفَلاإليسػػافَلعدالػػةَقزػػيتهؼَلعػػدَأفَأثبػػ َالسقػػاكمؾفَقػػدرتهؼَعمػػىَالسؾا هػػة.َ

كبسذركعيةَمقاكمةَالعدكاف.َف دتَالسقاكمةَعمىَأيػديهؼَنسؾذ ػاَممهسػًا َيسكػؽَاألخػتَلػقَكالدػيرَ
شػكلََعمىَأنهػاالسقاكمةََُتفهؼعمىَنهجق.َكلكؽَمرظماَ)السقاكمة(َلحا ةَإلىَتؾضيا َحتىَالَ

إلػىَحػقَالزػررَلقزػيةَالسقػاكميؽ َأكَتتحػؾؿَالتيَيمَغيرَالسشزب  َمؽَأشكاؿَالعشفَالخالص 
َ.َسسىأكسيمةَل اياتََا َبداًلَمؽَكؾنهاغايةَفيَحدَذاته

َماذاَنعشيَلسرظماَ)السقاكمة(:
الرراعَبيؽَالدكؿَأمرَطبيعي َمادام َاشاؾَمرالاَلكلَدكلة َتتعارضَمعَمرػالاَالػدكؿَ

زػعيفةَكأمشهػاَالقػؾميَكاؾ تهػاَاألخرى.َكفيَخزؼَاتاَالرراعَتتعرضَالدػيادةَالؾطشيػةَلمػدكؿَال
لمخظر َمساَيفرضَعميهاَالمجػؾءَإلػىَالسقاكمػة.َكالسقاكمػةَاػيَالؾسػيمة َالتػيَيمجػأَإليهػاَطػرؼ َ
لمتعبيرَعؽَرفزقَـيسشةَطرؼَأقؾىَمشػق َيدػعىَإلػىَفػرضَإرادتػقَعميػقَكتؾسػيعَدائػرةَمرػالحقَ

تبعيػػة(َأكَتعػػر ضَأمشػػقَعمػػىَحدػػالق َكتعػػر ضَالدػػيادةَالؾطشيػػةَلمخظػػرَ)لػػاالحتبلؿَأكَلفػػرضَال
القؾميَلبلختػراؽَ)الثقػافيَ_َاالقترػاديَ_َاال تسػاعي(َأكَاؾ تػقَلمسحػؾَ)بتػدميرَثقافتػقَكتذػؾ قَ

ََعقيدتقَكؾيسقَكتزك رَتار خق(.َََ

لقػػدَارتػػب َمرػػظماَ)السقاكمػػة(َفػػيَاألذاػػافَلالكفػػاحَالسدػػما َفػػيَك ػػقَعػػدكافَخػػار يَأكََ
فَالؾطؽَالعربيَأضػحى َمشػتَبدايػةَالشذػاطَاالسػتعساريَاحتبلؿَأ شبي.َكاتاَاالرتباطَنا ؼَعؽَكؾ

 َالتػيَمثمهػاَاألكربي َفيَمظمعَالعررَالحدي  َأضحىَساحةَصراعَمتؾاصل َبيؽَاإلرادةَالعربيػة
كالعػراؽََ)سػؾر اَكفمدػظيؽَكلبشػافَكاألردف(َفيَمررَكالدؾدافَكببلدَالذػاـَالسقاكمؾفَالسدمحؾَف

عربػي َكبػيؽَإراداتَخار يػةَسػاحاتَالػؾطؽَالس َكغيراػاَمػؽَكالجزائرَكليبياَكالس ربَكتػؾنَكاليسؽ
.َمعتدية َطامعةَلاألرضَالعربية َمؾقعًاَكثركات 

                                                  

 
فدية َلئلندافَالسدمؼَ)العربيَكغيرَالعربػي(.َفهػتاَاإلندػافَيحركػق َاإلصرارَمبشيَعمىَدراساتَا تساعيةَن=َ

رَالفعػلَلأشػكاؿَمختمفػةَكبرػؾرَ كساَيبدك َردَالفعلَفحدب َكاؾَردَفعػلَيسكػؽَأفَيخفػ َك تبلشػى َإذاَمػاَُكػر  
َمدركسة.
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تَ سيػعَالظػرؽَالسؤديػةَإلػىََ كفيَزمؽَاالنحظاطَالعربػي َالػتيَنعيذػقَاآلف َكبعػدَأفَُسػدَّ
الشهػػػؾضَكتحدػػػيؽَحيػػػاةَاإلندػػػافَالعربػػػيَكصػػػؾفَحقؾقػػػقَككرامتػػػق َكازدادتَشراسػػػةَالسعتػػػديؽ َ
كتكذفَالحاكؼَالعربيَعؽَضعفَمهيؽَكخيانػةَلسرػالاَاألمػةَكتبعيػةَألعػدائها َتعاعسػ َمكانػةَ
السقاكمةَالسدمحة َكخيارَمتاحَأماـَاإلندافَالعربيَالسػتردادَكرامتػقَكحسايػةَأرضػق.َاألمػرَالػتيَ
 علَالسقاكمةَالسدمحةَتبدكَككأنهػاَكحػدااَالسقرػؾدةَبهػتاَالسرػظما َكتزػاءل َلجانبهػا َحتػىَ

 َاألشكاؿَاألخرىَمؽَالسقاكمة َالتيَاػيَأعسػقَأثػرًاَكألعػدَمػدىَمػؽَالسقاكمػةَالسدػمحة َيتبلشال
َالستدسةَلاآلنية.َ

َاؾَعسلَتفرضقَضػركراتَفنيػة َكلػتاَفسػؽَأبػرزَصػفاتقَأنػقَمحػدكدَ فالعسلَالسدماَالسقاـك
حتػل َك شقظػعَزمشيًا َك شتهيَلانتهاءَالعدكافَالعدكريَالسباشر َأكَبتحر ػرَاألرضَمػؽَ يػؾشَالس

الَتتؾؾػفَكالَتشقظػع َ َالتػيَمػؽَصػفاتهاَأنهػاَأشػكاؿَأخػرىَمػؽَالسقاكمػةَيستدَعبػرإذاَلؼََ تأثيرب
طالسػػاَلقػػيَعػػالؼَاإلندػػاف َلكػػلَمػػاَيعتسػػلَؼيػػقَمػػؽَ ذػػعَكطسػػعَكاسػػتئثارَالقػػؾىَالكبػػرىَلخيػػراتَ

يسشةَثقافةَاألقؾ اءَعمىَثقافاتَالسدتزعف يؽ َكمحاكلػةَالعالؼ َعمىَحدابَالذعؾبَالزعيفة َـك
َ.ََعميهؼَكفرضَالتبعيةَالدياسيةَكاالقتراديةَكالثقاؼيةَاؤالءَطسسَاؾ ات

مؽَاشاَفإفَااللتفاتَإلىَأشكاؿَالسقاكمةَاألخرى َأمرَعمىَدر ةَعاليةَمؽَاألاسية.َألنهػاَ
تتجػػاكزَمجػػردَدحػػرَالسعتػػديَكتحقيػػقَاالسػػتقبلؿ َلقػػؾةَالدػػبلح َإلػػىَالػػدفاعَعػػؽَمقؾمػػاتَك ػػؾدَ

.َكاػتاَالشػؾعَمػؽَالػدفاعَيتظمػبَكمرػالحهاَعقيػدتهاَكتار خهػاَكثقافتهػاَكل تهػاََرأسهاَاألمة َكعمى
أسػػمحةَأخػػرى َكػػالعمؼَكالثقافػػةَكالػػؾعيَالتػػار خيَكاإلدارةَالحديثػػةَكالؿيػػادةَالدياسػػية َذاتَاألفػػقَ

َالسدتقبميَالسدتشير َ...إلخ.ََ

يػدكرَاآلفََالجديػد.َكلكػؽَمػالقدَميزتَالكتالاتَالدياسيةَبيؽَاالستعسارَالقػديؼَكاالسػتعسارَ
الجز رةَالعربيةَشبقَفيَالعراؽَكفمدظيؽَكالدؾدافَكالرؾماؿََكَكالسيساعمىَساحةَالؾطؽَالعربي َ

كالس ربَالعربي َمؽَاحتبلؿَمعمؽَكغيرَمعمػؽ َكمػؽَعػدكافَعدػكريَمكذػؾؼ َغيػرَمدػبؾؽَفػيَ
خرائصَلبلسػتعسارَالقػديؼ َكحذيتقَكاسجيتق َقدَأل ىَاتاَالتسايز َبلَدمجَماَكافَُيشغرَإليهاَك

َدمجهاَلخرائصَاالستعسارَالجديد.َ

فاالحتبلؿَالسباشر َكاؾَمؽَسساتَاالستعسارَالقديؼ َقائؼَاليـؾ َيعززبَماَُيعتبرَمػؽَسػساتَ
االسػػتعسارَالجديػػد َكاػػؾَاالحػػتبلؿَغيػػرَالسباشػػر َالستسثػػلَلفػػرضَالتبعيػػةَالدياسػػيةَكاالقترػػاديةَ

َالسؾاليؽَلق َأيَلبلستعسار.لعربي َبؾاسظةَمجسؾعةَمؽَالحكاـَكالثقاؼيةَكمسارسةَحكؼَالؾطؽَا
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كنغرًاَلهتاَالدمج َالتيَحرل َبيؽَشكميَاالستعسارَالقػديؼَكاالسػتعسارَالجديػد َأصػباَمػؽَ
كا ػػبَالسقػػاكميؽَالعػػربَأفَيتشبهػػؾاَإلػػىَأفَالسقاكمػػةَالسدػػمحةَكحػػدااَغيػػرَمجديػػة َمػػالؼَُتدػػشدَ

تابَالتزحياتَالجديسة َالتػيَيقػدمهاَالسقػاكمؾفَالسدػمحؾفَلأشكاؿَالسقاكمةَاألخرى َحتىَالَت
سػػدى َك عػػؾدَالسعتػػدكفَمػػؽَالذػػباؾ َلعػػدَإخػػرا هؼَمػػؽَالبػػاب َيعػػؾدكفَعبػػرَشاشػػاتَالتمفز ػػؾفَ
ققَمراكػػزَ كأ هػػزةَالراديػػؾَكأنػػؾاعَالسظبؾعػػات َكعبػػرَمػػاَتقتفػػقَمرػػانعهؼَإلػػىَاألسػػؾاؽ َكمػػاَتدػػؾ 

السرتبظػةَلاالسػتعسار َمحات َكعبرَاألنغسةَالحاكسػة َألحاثهؼَكأ هزةَمخابراتقَمؽَشعاراتَكمرظ
َالستعشةَلسذيئتق.

اتاَالؾاقػعَالجديػدَيدػتدعي َدكفَشػػ َأشػكااًلَمتشؾعػةَكمتعػددةَمػؽَالسقاكمػة َكفقػًاَلتعػددَ
كتشؾعَالجبهاتَالسدتهدفة.َفسقؾماتَك ؾدَاألمةَكمهاَمدتهدفة.َفالم ةَكالعقيدةَكالتػار خَكالثقافػةَ

كمشعتهػاََككحػدةَالدكلػةَالشدػيجَاال تسػاعيَكالشغػاـَاالقترػاديَكالشغػاـَالتعميسػيكاألرضَكالثركةََك
كإفَكافَالتخمػيَعػؽََ.ؽَالدفاعَعشهاَلالسقاكمةَالسدمحة َكمهاَمدتهدفة َكالَيسككرخاءااَكقؾتها

فكرةَالسقاكمةَالسدمحة َعشدماَتكؾفَضػركر ة َيزػعفَكػلَصػؾرَالسقاكمػةَاألخػرىَك جرداػاَمػؽَ
عمهػػاَأقػػربَإلػػىَثرثػػراتَالسثقفػػيؽَكالسػػأزكميؽَكالسحبظػػيؽ.َفستػػىَتكػػؾفَالسقاكمػػةَقػػؾةَالفعػػل َك ج

السدػػمحةَضػػركر ة؟َكمتػػىَيدػػتؾ بَالسؾؾػػفَاسػػتدعاءَأشػػكاؿَالسقاكمػػةَاألخػػرى؟َحتػػىَالَتتحػػؾؿَ
السقاكمػةَالسدػمحةَإلػىَعشػػفَمشفمػ  َيمحػقَالزػػررَلالذػعؾبَالسقاكمػة َأكثػػرَمسػاَيمحقػقَلػػال زاةَ

َالسعتديؽ؟.

َسدمحة َمتىَككيف؟:السقاكمةَال
يخظػػعَمػػؽَيغػػؽَلػػأفَالسقاكمػػةَالسدػػمحةَخيػػارَطػػؾعي َيسارسػػقَالسقػػاكمؾف َلسجػػردَأنهػػؼَ

السعتػديََبػدَمشػق َيفرضػهاَيسيمؾفَإليهاَك رغبؾفَفيها.َفالسقاكمةَالسدمحةَأشػبقَلالذػر َالػتيَال
اػؾََفعػًاَلسػافرضًاَيجبربَعمىَانتها هاَكالديرَفػيَمدػالكهاَالػؾعرةَالخظػرة َدَ عمىَالسعتدىَعميق

أشػػرَكأخظػػر َكدفاعػػًاَعػػؽَاألرضَكالحر ػػةَكالؾ ػػؾد َفػػيَك ػػقَمعتػػديَمتػػؾحش َالَيػػرحؼَكالَيؿػػيؼَ
َكزنًاَكالَاعتبارًاَلمشفسَاإلندانيةَكالَلمكرامةَاآلدميةَكالَلمحقَكالعدؿ.َ

َالسػدافعَعػؽَ كلتتزاَلشاَصؾرةَاتبَالسعادلة:َعدكافَالسعتػديَالستػؾحش َكمقاكمػةَالسقػاـك
فيَأفَندتحزرَصؾرةَالؾاقعَالعراقي.َعدكَاسجيَمذحؾفَلالسظػامع َمتدػماَلالذػر َك ؾدب َيك

 َيهجػػؼَعمػػىَبمػػدَمدػػتقلَاإلندػػانيمتػػترعَلاألكاذيػػبَكالخػػداعَكالتزك ػػرَكاسػػت فاؿَالعقػػلَكالزػػسيرَ
ك دمرَشعبًا َالَيذكلَأيَخظػرَعميػق.َيػدمرَالبشيػةَالتحتيػةَلالكامػلَك قتػلَمميؾنػًاَكنرػفَمميػؾفَ

ردَفػػيَالػػداخلَكالخػػارج َمػػاالَيقػػلَعػػؽَعذػػرةَمبليػػيؽَمػػؽَالعػػراقييؽ َك  تػػاؿَفالؼَمػػؽَالبذػػرَك ذػػ
العمسػػاءَكالكػػؾادرَالستسيػػزة َفػػيَمختمػػفَحقػػؾؿَالسعرفػػةَكالتخررػػاتَالعمسيػػة:َأطبػػاءَكمهشدسػػيؽَ
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كأساتتةَ امعاتَكعمساءَكيسيػاءَكفيز ػاءَ...إلػخ َيشهػبَالستػاحفَك حػرؽَالسكتبػاتَكالسخظؾطػاتَ
َاتَكالؾثائق َليسحػؾَحزػارةَالساضػي َمثمسػاَيسحػؾَمشجػزاتَالحاضػر َك ػدمرك دظؾَعمىَاألرشيف

مقؾماتَالحياةَاإلندانيةَفيَالحاضرَكالسدتقبل َيسارسَألذعَصؾرَالؾحذيةَكالهسجيةَالسقػززة َ
فيَالتعاملَمعَاألسرى َالتيؽَأصبحؾاَضعفاءَبيؽَيديق َمكبميؽَلاألغبلؿَتشهذهؼَالكبلبَالسدربػةَ

كالسجشدكفَالداديؾفَكترعقهؼَلأسبلؾَالكهرباء َفيَمذػاادَنػزؼَلهػاَضػسيرََكتجمداؼَالسجشدات
البذر ةَكمها.َعدكَمتعظشَلمدماء َيذبعَغر زةَالقتػلَكنزعػةَالذػرَلديػقَبتجسيػعَعذػراتَكمئػاتَ
األبر ػػاءَكتكبػػيمهؼَلػػاألغبلؿَكحرػػداؼَ سػػيعهؼَلالرصػػاص َثػػؼَيقػػتؼَبهػػؼَفػػيَمقػػابرَ ساعيػػة َ

إلػػىَمقبػػرةََلأكسمػػق.َككأنسػػاَير ػػدَاػػتاَالعػػدكَأفَيحػػؾؿَالعػػراؽَأصػػبح َت ظػػيَسػػاحةَالعػػراؽَكمػػق
 ساعيػػةَكاحػػدة.َأمػػاـَعػػدكَكهػػتا َيدػػتهدؼَحاضػػرَاألمػػةَكمدػػتقبمها َكسػػاَيدػػتهدؼَماضػػيها َ
تار خهػػاَكحزػػارتهاَكمعػػالؼَفخراػػاَكاعتزازاػػاَكانتسائهػػا َأمػػاـَعػػدكَكهػػتاَت ػػدكَالسقاكمػػةَالسدػػمحةَ

ََمكراةَالذعؾبرَسبيبًلَالَيسكؽَتحاشيقَككسيمةَُتجبَ  عمىَالمجؾءَإليها َكل ةَيخاطبَبهاَالسغمـؾ
َعمىَاإلي اؿَفيَعدكانيتقَككحذيتقَكاسجيتق.ََ عالسق َكالسعتدىَعميقَعدكبَالسعتدي َالسرر 

ت ػػدكَالسقاكمػػةَالسدػػمحةَحقػػًا َتقػػربَ سيػػعَالذػػرائعَكالقػػؾانيؽ َالدػػساك ةََحالػػةَكهػػتب َففػػي
ؼيػقَمػؽَقدػؾةَكمعانػاةََبدَمؽَاالضظبلعَلػق َرغػؼَمػاَنيًا َالكالؾضعية.َبلَت دكَكا بًاَديشيًاَكإندا

كألؼَكمرارة َتمحػقَلالسقػاـك َالػتيَأ بػربَالغمػؼَكالعػدكافَعمػىَانتهػاجَاػتاَالدػبيلَالرػعب.َكلكػؽَ
ػاتبَالسقاكمةَالسدمحةَلؽَتبم َغاياتهاَالبعيدة َإذاَلؼَتدػشدااَكتفع َ  دااَأشػكاؿَالسقاكمػةَمهػاَكترش  

قاكمةَالثقاؼيةَكالسقاكمةَاالقتراديةَكالسقاكمػةَالدياسػية.َكاػيَأشػكاؿَيحتػاجَاألخرى َكأاسهاَالس
ََكلَمشهاَإلىَلحؾثَمشفردة َيدهؼَفيهاَالباحثؾفَكالعمساءَالستخررؾف.َ

كتبػدأََبدَأفَت ظػيَ بهػاتَالعقيػدةَكالم ػةَكالتػار خَكمشغؾمػةَالؿػيؼ.َ َالفالسقاكمةَالثقاؼية
َسػػػية َفػػػيَالسرحمػػػةَاألساسػػػيةَ)االبتدائيػػػةَكاإلعداديػػػة( َكترػػػعدلاالاتسػػػاـَلػػػالتعميؼَكالسشػػػااجَالدرا

حتىَالسرحمةَالثانؾ ةَكالجامعيةَكالدراساتَالعميا َكتعظيَااتسامًاَخاصًاَلمبحػ َالعمسػي ََااتسامها
فت تيقَلالكؾادرَالعمسيةَالستسيزة َكترصدَلقَاألمؾاؿَالبلزمة َكتؾعفَمخر اتقَفيَالرقػيَلاإلندػافَ

ََََفيَمختمفَ ؾانبَالحياة.كالشهؾضَالذاملَ

بػدَأفَتدػعىَإلػىَإنهػاءَالتبعيػةَاالقترػاديةَلمخػارج َالتػيَتتؾلػدََ َالكالسقاكمةَاالقترادية
عشهػػاَكػػلَأشػػكاؿَالتبعيػػاتَاألخػػرى.َكالَيسكػػؽَإنهػػاءَالتبعيػػةَلمخػػارجَإالَببشػػاءَقاعػػدةَاقترػػادية َ

اتَكالسحاصػػيلَاأل شبيػػة.َصػػشاعيةَكزراعيػػةَكتجار ػػةَمتيشػػة َتقمػػصَدائػػرةَاالعتسػػادَعمػػىَالرػػشاع
بػػدَمػػؽَأفَتدػػعىَالسقاكمػػةَاالقترػػاديةَإلػػىَكضػػعَقؾاعػػدََكلحسايػػةَاػػتبَالقاعػػدةَاالقترػػاديةَال

سػػساؿَالسحمػػيَكتؾ يهػػقَنحػػؾَاالقترػػادَاإلنتػػا ي َألمحسايػػةَالجسركيػػةَلمسشػػتجَالػػؾطشيَكدعػػؼَالَر
شبيػة َمدتدػهبًلَكتقميصَنذاطقَالهامذيَالظفيمي َالسعتسدَعمىَتدػؾ قَمشتجػاتَالرػشاعاتَاأل 
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الػػرباَالدػػر ع َالزػػارَلسدػػتقبلَاالقترػػادَالػػؾطشي.َكسػػاَأفَالعسػػلَعمػػىَإنهػػاءَالػػتحكؼَاأل شبػػيَ
فػػرضَالدػػيظرةَالؾطشيػػةَعمػػىَثػػركاتَالػػؾطؽَكتدػػخيرااَلتسؾ ػػلَعمػػىَ ََكالؾطشيػػةَلسرػػادرَالثػػركة

ةَالخظػػ َالتشسؾ ػػةَكمذػػار عَبشػػاءَالقاعػػدةَالرػػشاعيةَكالزراعيػػة َاػػؾَمػػؽَأعهػػرَصػػؾرَالسقاكمػػ
االقترػػادية.َكاػػتبَعسميػػةَليدػػ َسػػهمة َبػػلَاػػيَمػػؽَلعػػضَالؾ ػػؾبَأكثػػرَصػػعؾبةَمػػؽَالسقاكمػػةَ

 َعمػىَمرػرَالسدمحة.َكلشتػتكرَتػأميؼَقشػاةَالدػؾ س َكمػاَترتػبَعميػقَمػؽَعػدكافَعدػكريَثبلثػي
الكيػػافَ)بر ظانيػػاَكفرندػػا(َكمعهسػػاََ َفػػيَذلػػػَالحػػيؽ شػػشتقَدكلتػػافَمػػؽَالػػدكؿَالعغسػػىَفػػيَالعػػالؼ

َ.َكلشتتكرَأيزًاَتأميؼَالشف َالعراقي َالتيَانته َقرتقَبتدميرَالعراؽ.َفمدظيؽالرهيؾنيَفيَ
بػػدَأفَتذػػددَضػػ ظهاَعمػػىَاألنغسػػةَالحاكسػػة َكتدػػعىَإلػػىََ َفػػبلأمػػاَالسقاكمػػةَالدياسػػية

.َكالَبػدَمػؽَأفَمرػالحقَةكخدمػَإخرا هاَمػؽَعبػاءةَاأل شبػيَكمػؽَتبعيتهػاَلدياسػاتقَكمخظظاتػق
عمىَااللتفاتَإلىَمرالاَالؾطؽ َقبلَأيَمرالاَأخرى.َكإذاََألنغسةتؾاصلَض ظهاَإل بارَاتبَا

َ َي دكَسعيًاَمذركعًا.الحاكسةَلؼَيع َالز  َمردكدب َفإفَسعيَالسقاكمةَإلىَت ييرَاألنغسة

سيكؾفَلهاَتأثيرَأبم َمؽَالسقاكمةَالسدػمحةَكألعػدَمػدى.ََاتبَلعضَأشكاؿَالسقاكمة َالتي
ضػػركر ًاَألشػػكاؿَالسقاكمػػةََكَاضػػظرار اًَمعػػيؽ َترػػباَمػػدخبًلََكلكػػؽَالسقاكمػػةَالسدػػمحة َفػػيَعػػرؼ
أفَأمػػةَالَتقػػاـك َلسختمػػفَأشػػكاؿَالسقاكمػػة َحفاعػػًاَعمػػىَفػػيَاألخػػرى.َكلػػيسَاشػػاؾَثسػػةَشػػػ َ

سيدػػتهافَبهػػاَكبتار خهػػاَكتراثهػػاَكعقيػػدتهاَكمرػػالحهاََك ؾداػػا َلكػػلَ ؾانبػػقَالركحيػػةَكالساديػػة 
اءَاآلفَإلػىَالرسػؾؿَالكػر ؼ َكسػيظؾ هاَالتػار خَك هيػلَكاستقبللها َكسيداءَإلػىَرمؾزاػا َكسػاَيدػ
َ.الترابَعميهاَك محقهاَلأمؼَاندثرتَمؽَقبمها

ََ
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 269َخؾاطرَحؾؿَ)نغر ة(َالسؤامرة

َ

َمقدمة:
يدتهجؽَلعضَالسثقفػيؽَالعػربَأيَحػدي َعػؽَك ػؾدَمػؤامرةَعمػىَاألمػةَالعربيػة َك ظمقػؾفَ

عػدَأفَيبتػدعؾاَلأنفدػهؼَاػتاَالسرػظما َأكَعمىَمثلَاتاَالحدي َمرظماَ)نغر ةَالسػؤامرة(.َثػؼَل
 َيحرصؾف َلسشاسػبةَكبػدكفَمشاسػبة َعمػىَإعهػارَسػخر تهؼَك كتفؾفَبترديدبَيتمقفؾنقَمؽَفخر ؽ

مشقَكمسؽَيشدبؾنهؼَإليق.َأيَمؽَأكلئػ َالػتيؽَيػركفَأفَالسػؤامرةَكاضػحة َيسكػؽَرؤ تهػاَلػالعيؽَ
اشػاَأكدَأفَأسػجلَلعػضَالخػؾاطرَالدػر عة َالسجردة َكالَيحتاجَعاقلَإلىَدليلَإلثبػاتَك ؾداػا.ََك

مردربَ_َأادافقَ_َتػأثيربَعمػىَالػؾعيََالتيَالَيسكؽَأفَت شيَعؽَدراساتَمتأنيةَلهتاَالسرظما:
ََََكعمىَالدمؾؾ.

كتسهيدًاَلعرضَاتبَالخؾاطر َدعؾنيَأكردَأكاًلَفقرتيؽَمػؽَشػهادةَمعاصػرة َسػجمهساَ ػؾرجَ
ـَكحتػػى1997َراتَالسركز ػػةَاألمر كيػػة َفػػيَالفتػػرةَمػػؽَسػػتخباتيشيػػ  َالػػتيَتػػؾلىَرئاسػػةَككالػػةَاال

ـ َتذيرافَإلىَقر شةَمػؽَقػرائؽَالسػؤامرة َالتػيَحيكػ َعمػىَالعػراؽ َكتؤكػدافَعمػىَأفَقػرار2004َ
ػػفَتؾعيفػػًاَكػػامبًل 2001َسػػبتسبر11ََغػػزكبَكػػافَقػػدَاتلخػػتَقبػػلَحػػادثَ ـ.َكاػػؾَالحػػادثَالػػتيَُكع  

كاست فاؿَالذعبَاألمر كيَكإقشاعػقَلسذػركعيةَتػدميرَلتؾفيرَمادةَفاعمةَفيَالتحر ضَعمىَال زكَ
العراؽ َتح َذر عةَ)الدفاعَعؽَالشفس( َلاعتبارب َأيَالعراؽ َكساَزعس َاإلدارةَاألمر كيػة َيذػكلَ
تهديدًاَمباشرًاَألمؽَالؾالياتَالستحدةَاألمر كيةَكلمدمؼَالعالسي َلسػاَتحؾ ػقَترسػانتقَالعدػكر ةَمػؽَ

مقدمتهاَاألسمحةَالشؾك ة َكباعتباربَيسثلَحاضشًاَلمجساعاتَاإلراابية.ََأسمحةَالدمارَالذامل َكفي
ككػبلَالػتر عتيؽَكانتػاَمختمقتػيؽ َأر ػدَلهسػاَأفَتكؾنػػاَعشرػر ؽَأساسػييؽَفػيَندػيجَالسػؤامرةَعمػػىَ

كلكػػؽَلعػػدَأفَكانػػ َاإلدارةَاألمر كيػػةَقػػدَنجحػػ َفػػيَتػػدميرََ العػػراؽ.َكقػػدَثبػػ َلظبلنهسػػاَؼيسػػاَلعػػد
َشعبًا.َالعراؽ َكطشًاََك

يقػػؾؿَتيشيػػ :َ"َمذػػي َتحػػ َالسغمػػةَالتػػيَتػػؤديَإلػػىَالجشػػاحَال ربػػيَ)مػػؽَالبيػػ َاألبػػيض(َ
كشػػػاادتَر تذػػػاردَبيػػػرؿَخار ػػػًاَمػػػؽَالسبشػػػىَؼيسػػػاَأاػػػؼلَبدخؾلػػػق.َكبيػػػرؿَاػػػؾَأحػػػدَعرَّابػػػيَحركػػػةَ
ـَ َرئػيسَمجمػسَالدياسػةَالدفاعيػة َكاػؾَمجسؾعػةَمدػتقمةَتقػد  السحافغيؽَالجدد َككػافَذاتَيػـؾ

لؾز رَالدفاع.َلؼَتكؽَالعبلقةَبيششاَأكثرَمػؽَمعرفػةَعػابرة.َكعشػدماَُأغمقػ َاألبػؾابَخمفػق َالسذؾرةَ
                                                 

يَالثػؾرةَـ َضػسؽَالشذػاطَالثقػافيَالػداخميَلمتجسػعَالػؾطشيَلسشاضػم2015ديدػسبر24ََكرقةَُقػدم َفػيَتػار خ269ََ
 اليسشيةَ)القدامى( َأحدَمكؾناتَ ساعةَنداءَالدبلـ َثؼَُنذرتَفيَلعضَالسؾاقعَاإللكتركنية.
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َكقاؿ:َيجبَأفَيػدفعَ َرأسق.َكعشدماَكصم َإلىَالباب َالتف َبيرؿَإلي  نغرَكلَمش اَإلىَاآلخرَكاز 
نيَالعػػراؽَثسػػؽَمػػاَحػػدثَأمػػس.َإن هػػؼَيتحسمػػؾفَالسدػػؤكلية.َذامػػ َلكش شػػيَلػػؼَأقػػلَشػػيئًا.َفقبػػلَثسػػا

عذرةَساعة َتفح ر َكذؾؼَالسدافر ؽَعمىَمتؽَالظػائراتَالسختظفػةَاألربػعَكأعهػرَذلػػَلسػاَالَ
.َكفػػيَاألشػػهرَكالدػػشيؽَالتاليػػة َتفح رػػشا270َيػػدعَمجػػااًلَلمذػػػَأفَالقاعػػدةَتؿػػفَكراءَالهجسػػات

لعشايةَاحتسػاؿَك ػؾدَدكرَتعػاكنيَلػدكؿَراعيػة.َكلػؼَتعثػرَاالسػتخباراتَالَفػيَذلػػَالؾقػ َكالَاآلفَ
َإلىَبيػرؿَعشػدَحػا زَ هػازَاألمػؽَ عمىَأيَدليلَعمىَتؾاطؤَعراقيَ".َك ؾاصلَتش َقؾلق:َ"َالتف ل
:َمػعَمػؽَكػافَر تذػػاردَ الدػريَكتدػاءل :َتػرىَعػؼ َيتحػدث؟َكبعػدَلحغػات َخظػرَببػاليَسػؤاؿَثػاف 
لَق َإلىَ ؾابَعػؽَ َالباكرَلالتات؟َكلؼَأتؾص  بيرؿَمجتسعًاَفيَالبي َاألبيضَفيَصباحَاتاَاليـؾ

َ.271ََالدؤاؿَالثاني"

ـ َالتػي2001َاتبَقر شةَمؽَقرائؽَكثيرة َتذيرَإلىَمؤامرةَالحاديَعذرَمؽَسبتسبر َعاـَ
فػػرتَالػػترائعَالبلزمػػةَلتشفيػػتَقػػرارَكػػافَقػػدَاُتخػػتَمدػػبقًا َقزػػىَل ػػزكَالعػػراؽَُحبكػػ َحبكػػًاَمحكسػػًاَكَك

شػػؽَبهػػاَالؾاليػػاتَكتػػدميربَكإعػػادةَالدػػيظرةَعمػػىَنفظػػقَكتجزئتػػقَإلػػىَدك ػػبلتَطائؽيػػةَكعرؾيػػة َتد
الستحدةَاألمر كيةَالتقديؼَالجديدَلمؾطؽَالعربي َتح َماَُيدسىَفػيَاألدبيػاتَالدياسػيةَاألمر كيػةَ

َ)الذرؽَاألكس َالجديد(.َََ

كقدَتشادىَالسهتسؾفَفيَالعالؼ َيبحثؾفَفيَخفاياَاػتبَالسػؤامرة َك حػاكلؾفَكذػفَأسػراراا.َ
سسية َالتيَرك  َلهاَاإلدارةَاألمر كيةَككسػائلَمشظمقيؽَفيَ هؾداؼَمؽَرفضَصر اَلمركايةَالَر

إعبلمها َمؤكديؽَك ؾدَمؤامرة َذاتَعبلقةَلسخظػ َغػزكَالعػراؽَكتػدميرب َتحػ َذرائػعَثبػ َكػتبهاَ
َكمها.َ

كسؾاًءَذابشاَمعَاؤالءَالسهتسيؽَفيَرفزهؼَلمركايةَالرسسيةَاألمر كية َأكَسمسشاَبهػا َأفػبلَ
ثَفيَنيؾ ؾرؾ َأيًاَكان َالجهةَالتيَخظظ َلػق َكاألدكاتَيراَفيَكبلَالحالتيؽَأفَندسيَماَحد

التيَنفتتق َأفػبلَيرػاَأفَندػسيقَ)مػؤامرة(.َثػؼَأالَيرػاَأفَندػسيَعسميػةَتؾعيػفَالحػدث َفػؾرَ
                                                 

عهرتَشهاداتَككتالات َؼيساَلعدَتذكػ َفيَالركايةَاألمر كيةَلمحادث َكتذيرَإلػىَأفَالحػادثَكػافَمػؽَتػدبير270ََ
كانػ َعشاصػرَمػؽَالقاعػػدةَاػيَالتػيَنفػػتتَاالسػتخباراتَاألمر كيػة.َفػإذاَصػػح َاػتبَالذػهاداتَكالكتالػػات َكإذاَ

العسميػػة َفقػػدَيذػػيرَاػػتاَإلػػىَأفَالقاعػػدةَمخترقػػةَأمشيػػًاَفػػيَأعمػػىَمدػػتؾ اتها.َكاػػتاَغيػػرَمدػػتبعد َفقػػدَنذػػأتَ
لاألصلَبرعايةَأ هزةَاالستخباراتَاألمر كيػة َعشػدماَكانػ َالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػةَالػداعؼَكالراعػيَالرئيدػيَ

 ف.َلمسجااديؽَفيَأف اندتا
َ–21َتر سػةَعسػرَاأليػؾبي َصََتيشي  َ ؾرج َفيَقمػبَالعاصػفة َالدػشؾاتَالتػيَقزػيتهاَفػيَالدػيَفيَإيػق 271َ

 ـ.2007دارَالكتابَالعربي َبيركت َ.22َ
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كقؾعق َكتدخيربَبدااء َإلنجاحَعسميةَأكبػر َكاػيَتػدميرَالعػراؽ َأالَيرػاَأفَندػسيَاػتاَأيزػًاَ
َدثيؽَمؤامرة َفساَاؾَتؾصيفَالسؤامرةَإذًا؟)مؤامرة(؟َكإذاَلؼَيكؽَكلَمؽَاتيؽَالح

َنغر ةَالسؤامرة:
حتػػىَاآلفَلػػؼَأفهػػؼَمػػاَيقرػػدبَلعػػضَالسثقفػػيؽَالعػػربَلسرػػظماَ)نغر ػػةَالسػػؤامرة( َكتػػزدادَ
َعشدماَأحاكؿَأفَأطبقَالتعر ػفَالعمسػيَلهػتاَالسرػظماَعمػىَمػاَيػرددبَاػؤالء.َ صعؾبةَالفهؼَلديَّ

ركيبَعقمي َمؤلفَمؽَترؾراتَمشدقة َتهدؼَإلػىَربػ َفالشغر ةَلحدبَتعر فهاَالفمدفي َايَ"ت
272َالشتػػائجَلالسبػػادئ" .َكبتبدػػيظشاَلهػػتاَالتعر ػػف َيسكػػؽَأفَنقػػؾؿ:َالَبػػدَأفَتدػػبقَالشغر ػػة َ هػػؾد 

عمسيةَمشهجيةَمشغسة َتشظمػقَمػؽَمقػدماتَصػحيحةَ)مبػادئ(َكتفزػيَإلػىَنتػائجَعمسيػة.َكُتبشػىَ
الشتائجَالعمسية َالتػيَتػؼَالتؾصػلَإليهػا َكتؤلػفَالشغر ةَلعدَذلػَعمىَمجسلَاتبَالجهؾد.َفتشدقَ

ؼيساَبيشهاَكتؤكدَمبادئهاَكتدمجَكلَذلػَفيَصي ةَ)نغر ة(َمتشاسقة َخاليةَمؽَأيَتشاقض.َفهػلَ
َاتاَماَيقردبَلعضَالسثقفيؽَالعرب َعشدماَيتحدثؾفَعؽَ)نغر ةَالسؤامرة(؟.

امرة( َلعمشػػػاَنفهػػػؼَمػػػاَكلشكسػػػلَتعر ػػػفَ)نغر ػػػةَالسػػػؤامرة( َلػػػالؾقؾؼَعشػػػدَمعشػػػىَكمسػػػةَ)مػػػَؤ
َفخػرَ َمػؽَشػخص  (َلسعشػىَطمػبَشػخص  يقردكنقَكنعرؼَماَيتحدثؾفَعشق:َأصلَالكمسةَاؾَ)أ م ر 
َفعلَشيء.َكاشاَيكؾفَالظالبَ)فمرًا(َكالسظمؾبَمشقَالؿياـَلالفعػلَ)مػأمؾرًا(.َكدكفَ أكمؽَأشخاص 

لػالؾقؾؼَعمػىَمعشػىَأحػدَكلَاشتقاقاتَاتاَاألصلَكمعانيهاَالسختمفة َنكتفيََإيرادأفَندتظردَفيَ
االشتقاقات َكاؾَ)فم ر ب( َأيَشاكربَفيَأمر.َكتامركا:َتذاكركاَفيَأمرَما.َكتامركاَعمىَشخص َ
تذاكركاَفػيَالخفػاءَإللحػاؽَاألذىَلػق.َكمػؽَاشػاَفػإفَ)السػؤامرة(َتعشػيَالتذػاكرَفػيَالخفػاءَلعسػلَ

َشيءَماَيمحقَالزررَلذخصَأكَلجساعةَأكَبدكؿ.

اػػؾَاعتقػػادَصػحيا.َفتذػػاكرَالػػبعضَإللحػػاؽََدَالسػػؤامرةَفػػيَحيػاةَالبذػػرادَبؾ ػػَؾإذًاَفاالعتقػ
أذىَلاخر ؽ َعاارةَعرفهاَالشاسَفيَحيػاتهؼَعبػرَالتػار خَالبذػريَكمػق.َكإالَمػاَكػافَمعشػىَالمفػ َ
قدَُثب  ػ َفػيَكػلَمعػا ؼَالم ػاتَالحيػةَفػيَالعػالؼ.َفمسػاذاَنخذػىَالقػؾؿَلػأفَمرػالاَاألفػرادَكالػدكؿَ

عزػػهؼَعمػػىَلعزػػهؼَاآلخػػر َلمحفػػا َعمػػىَمرػػالحق َأكَلبلسػػتئثارَلسرػػالاَتػػدفعَإلػػىَأفَيتػػامرَل
اآلخر ؽ.َاتاَشيءَمألؾؼَك زءَمؽَحياةَالبذر َفيَالساضيَكالحاضر.َكسيكؾفَاتاَاػؾَالحػاؿَ

َفيَالسدتقبلَأيزًا.

                                                 
 ـ .1973بيركت َ 477َصََ 1 َط2َي َمجَأنغر:َ سيلَصميبا َالسعجؼَالفمدف272ََ
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كبررؼَالشغرَعؽَمعشىَمرظماَ)نغر ة( َالتيَُألرػقَلكمسػةَ)مػؤامرة(َلرػؾرةَمرػظشعة َ
دَامتؤلتَلالحدي َعؽَالسؤامرات.َالسيساَعشدماَيتعمقَاألمرَلالدمظة َكبسػاَفإفَصفحاتَالتار خَق

يرتب َبهاَمؽَإغراءاتَالهيسشةَكالثركةَكالجابَكالذػهرة.َفمػؼَُتشتػزعَالدػمظةَعبػرَالتػار خَمػؽَأسػرةَ
َلمػػدماءَكإزاػػاؽَ أكَمػػؽَفئػػةَأكَمػػؽَعذػػيرة َإالَعبػػرَمػػؤامرةَمتقشػػة َيشػػتجَعشهػػاَفػػيَال الػػبَسػػفػ 

ميرَكنهػػػبَلمسستمكػػػاتَالعامػػػةَكالخاصػػػة.َبػػػلَإفَانتقػػػاؿَالدػػػمظة َمػػػؽَشػػػخصَإلػػػىَلػػػؤلركاحَكتػػػد
شػخص َداخػػلَاألسػرةَنفدػػها َقػػدَتػؼَفػػيَأحػػاييؽَكثيػرةَعبػػرَمػؤامرة َشػػارؾَفيهػػاَلعػضَأفػػرادَمػػؽَ

َاألسرةَمعَأفرادَأكَ ساعاتَداعسة َمؽَخارجَاألسرة.َ

كمسػػاَ َفػيَك ؾاشػاَامرة(مرػظماَ)نغر ػةَالسػػَؤَلإشػػهارَكعمػىَذلػػَفإنشػاَنقػػؾؿ َلسػؽَيرابؾنشػا
عمػػيكؼَأفَتثبتػػؾاَلشػػاَك ػػؾدََ:أمامشػػا َلكػػلَتفرعاتهػػاَككػػلَفثامهػػاالسػػؤامرةَالساثمػػةََتحػػدثشاَعػػؽَك ػػؾد

نغر ة َاسسهاَ)نغر ةَالسؤامرة(.َأماَنحؽَفبلَنحتاجَإلىَإثباتَك ؾدَالسػؤامرة َألنهػاَمؾ ػؾدةَفػيَ
ترديػدَمػاَتقػتؼََاستدػهلرَك ؾداػاَإالَمػؽَالؾاقعَفعبًل َكشؾاادااَكثيرة َنراااَرأيَالعػيؽ َكالَيشكػ

لػػقَاأل هػػزةَاأل شبيػػةَالستخررػػة َمػػؽَعبػػاراتَكمرػػظمحات َتقرػػدَمػػؽَكرائهػػاَتذػػؾ قَالػػؾعيَ
َإدراؾَلسدىَخظؾرتهاَكتأثيراتهاَالسدمرة.ََ َدكَفكتدهيلَاالختراؽ َليتمقفهاَلعزشاَك ردداا

تفدػػيرََفػػيَ السػػؤامرة َبػػيؽَالسشكػػر ؽَلؾ ؾداػػاَكالسعتسػػديؽَعميهػػاَكحػػداا
َاألحداث:

تتػػؾالىَالسػػؤامراتَعمػػىَأمتشػػاَالعربيػػةَفػػيَتار خهػػاَالسعاصػػر.َبػػدءًاَلػػاالحتبلؿَال ربػػيَلػػبعضَ
األقظػػارَالعربيػػة َكمػػركرًاَبتدػػخيرَمػػاَُعػػرؼَبَ)الثػػؾرةَالعربيػػةَالكبػػرى( َلتحقيػػقَأاػػداؼَالحمفػػاءَ

ايكسَ_َبيكػؾ َكبتهؾ ػدَال ربييؽَفيَالحربَالعالسيةَاألكلى َكعمىَرأسهؼَبر ظانيػا َثػؼَلاتفاؾيػةَسػ
بَ)الفؾضػػىَالخبلقػػة( َالتػػيَنعػػيشَفرػػؾلها َكبَ)الذػػرؽَاألكسػػ َالجديػػد( ََفمدػػظيؽ َكانتهػػاءًَ

عؽَرؤ ةَاتاَكمق َفإنشاَالَبػدَأفَنتدػاءؿ:َاػلَاػؾَعسػىََألرارناُنداؽَإليق.َكعشدماَتعسىَالتيَ
َيهػػػدؼَإلػػػىَتبيػػػ يضَصػػػفحةَفعػػػبًل َنػػػاتجَعػػػؽَ هػػػلَأكَعػػػؽَثقافػػػةَمذػػػؾاة َأـَأنػػػقَمؾؾػػػفَكاع 

َاالستعسارَال ربيَكتسؾ قَنؾايابَكتسر رَمخظظاتق؟.َ

َسؾاًءَأقررناَأكَأنكرناَك ؾداػا َكألفَالسؤامرةَكان َدائسًاَمؾ ؾدةَكستغلَمؾ ؾدةَلاستسرار 
أفَيشتقػلَإلػىَمدػتؾىََفإفَالجدؿَالَيجػبَأفَيبقػىَفػيَحػدكدَك ؾداػاَأكَعػدـَك ؾداػا َبػلَالَبػد

محػؾري َكاػؾ:َاػلَيرػاَتفدػيرَاألحػداثَلػالسؤامرةَكحػداا َأـََاإل الةَعؽَسؤاؿفيَفخر َيتسثلَ
أفَاشػػاؾَعؾامػػلَأخػػرى َاقترػػاديةَكا تساعيػػةَكسياسػػية َتسثػػلَالبيئػػةَالسؾلػػدةَلؤلحػػداثَ سيعهػػا؟َ
لالتأكيػػدَاشػػػاؾَعؾامػػػلَأخػػػرى َالَندػػػتظيعَأفَنفدػػرَأيَحػػػدثَأكَنفهػػػؼَمبللدػػػاتق َدكفَالؾقػػػؾؼَ

َسهاَدكفَأفَنؿفَعمىَ سمةَالعؾاملَالتيَأنتجتها.ََعميها؟َبلَإفَالسؤامرةَنفدهاَالَيسكؽَفه
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السدػػألةَإذًاَمدػػألةَمشهجيػػة.َكيػػفَنفدػػرَاألحػػداث؟َاػػلَنكتفػػيَلػػاختزاؿَالعؾامػػلَاالقترػػاديةَ
الفاعمةَفيَصشعَاألحداث َالَنكتفيَلاختزالهاَفػيَعامػلَكاحػد ََكالشفديةَكاال تساعيةَكالدياسية

نفدػػشاَلعػدَذلػػػَمػؽَأيَ هػػدَفكػريَ ػػادَيؾصػمشاَإلػػىَ َكنعفػيَأ َكسػػاَيفعػلَالػػبعضكاػؾَ)السػؤامرة(
كنرفضَأيَحػدي َعشهػاَكعػؽََ َكساَيفعلَالبعضَاآلخر التفديرَالرحيا َأـَنشكرَك ؾدَالسؤامرة

تأثيرااَفيَأكضػاعشاَالرااشػة؟َكاػلَسيدػساَلشػاَكػبلَالفػر قيؽ َمػؽَيرفزػؾفَالحػدي َعػؽَالسػؤامرةَ
حداثَسؾىَالسؤامرة َالَسيدساَلشػاَاػؤالءَكأكلئػػَرفزًاَقاطعًا َكمؽَالَيركفَأداةَلتفديرَكلَاأل

 َأكَُنػػتهؼَلالحيػػادَكعػػدـَالسبدئيػػةَلػػأفَنؿػػفَفػػيَمؾضػػعَكسػػ َبيشهسػػا َدكفَأفَنثيػػرَحؽيغتيهسػػا
الزػالعيؽَفػيَالحػربَمػؽَقبػلََ دعػاةَالدػبلـاػتبَاأليػاـَتهؼَ َكساَُيػكالؾقؾؼَفيَالسشظقةَالرمادية

َ؟.َكمؤ دكاؼ

كقرؾرَمشهجيهسا َمؽَخبلؿَمثاليؽَمؽَتار خشاََالفر قيؽَسشحاكؿَفيَماَيميَأفَنبيؽَخظأ
الؾسػػي َ)اإلسػػبلمي( َكبزػػعةَأمثمػػةَمػػؽَتار خشػػاَالسعاصػػر َالسستػػدَإلػػىَالؾاقػػعَالػػرااؽَفػػيَالػػؾطؽَ

 العربي.

َمثاالفَمؽَتار خشاَالؾسي َ)اإلسبلمي(:

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالسثاؿَاألكؿ َمؤامرةَعبدَهللاَبؽَسبأ:ََ
لعدَتؾسعَالفتؾحاتَاإلسبلميةَإلىَالعػراؽَكفػارسَكبػبلدَالذػاـَكمرػرَُكلػدَكاقػعَاقترػاديَََ

كا تساعيَكسياسيَ ديد.َكان َاتبَالبمػدافَتختمػفَلخرػؾبتهاَكأكضػاعهاَاالقترػاديةَكمدػتؾاااَ
ؼَالدكلػةَالحزاريَعؽَصػحارىَككاحػاتَالحجػازَكنجػد.َكقػدَفذفَذلػػَالفػتاَبتحػؾؿَكبيػرَفػيَحجػ

ككعائفها َمؽَدكلةَ)السديشة(َالسحدكدةَالسدػاحةَكالؾعػائف َإلػىَدكلػةَمتراميػةَاألطػراؼ َمتعػددةَ
الؾعػػائف.َكسػػاَفذفَبتحػػؾؿَكبيػػرَفػػيَحيػػاةَالسدػػمسيؽَ)كنقرػػدَاشػػاَالعػػربَالسدػػمسيؽَعمػػىَك ػػقَ

بػدَلهػتاَالتحديد( َمؽَالفقرَإلىَال شىَكمؽَالتقذفَكضيقَالعيشَإلىَالرفاـيةَكالبػتخ.َككػافَالَ
الؾاقعَالجديدَمؽَأفَُيحدثَت ييرًاَفيَإدارةَالدكلة.َإذَلؼَيعػدَنهػجَأبػيَلكػرَكعسػر َككػتلػَعثسػافَ
"إلىَأفَغيرَكبدؿ" َعمىَحدَتعبيرَالخؾارج َلؼَيعدَنهجَاؤالءَيتشاسبَمعَطػالعَالحيػاةَالجديػدة.َ

حدػبًاَلسػاَاػؾَقػادـ.َكقػدَتشبػقَعسػرَابػؽَالخظػابَإلػىَاػتاَاألمػر َفمجػأَإلػىَإ ػراءاتَاسػتثشائية َت
كمشهاَاحتجازَاألثر اءَمػؽَك هػاءَالرػحالةَعشػدبَفػيَالسديشػة َعاصػسةَالدكلػةَحيشػتاؾ َكمػشعهؼَ
ػػرَمؾقفػػقَاػػتاَلالخذػػيةَمػػؽَأفَيفتػػتؽَالشػػاسَبهػػؼ َلسػػاَ مػػؽَاالنتقػػاؿَإلػػىَالبمػػدافَالسفتؾحػػة.َكف دَّ

يحػؾ  لهؼَإلػىَمراكػزََيسمكؾنقَمؽَثركةَكماَيتستعؾفَلقَمؽَك ااة َكماَيراحبَذلػَمػؽَنفػؾذ َقػد
َقؾى َتتشازعَالدمظةَؼيساَبيشهاَكتهددَكحدةَالسدمسيؽ.

َ
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بؽَالخظاب َكمف َقبلَأفَيمف َأنفاسقَاألخيرة َايئةَمؽَكبػارَالرػحالة َاكلساَاغتيلَعسرَ
مؽَبيشهؼَعمػيَبػؽَأبػيَطالػب َلتختػارَخميفػةَلمسدػمسيؽ.َفاختػارتَعثسػافَبػؽَعفػاف َالػتيَنهػجَ

الدكلة َم ايرًاَلشهجَأبيَلكرَكعسر َبػدءًاَلالدػساحَلؤلثر ػاء َالػتيؽَاحتجػزاؼََنهجًاَ ديدًاَفيَإدارة
ا.َلقػدَفػرضَالؾاقػعَالجديػدَنسػ َحيػاةَ ديػدةََكعسرَفيَالسديشة َلأفَيشتقمؾاَلحر ػةَإلػىَحيػ َشػاَؤ

كنهجًاَإدار ػًاَ ديػدًا.َكلػؼَيكػؽَعثسػاف َلذخرػيتقَالستدػامحة َقػادرًاَعمػىَمقاكمػةَالؾاقػعَالجديػد.َ
عفق َأماـَض ؾطَابشاءَعذيرتقَكأقاربق َكتداامقَتجابَأخظاءَالػؾالةَكمخالفػاتهؼ َلعػدَمػاَككافَض

َعسػرَكشػدتقَفػيَمحاسػبتهؼ َكانػ َتمػػَعؾامػلَإضػاؼية َكلَّػدتَسػخظًاَكتػتمرًاَفػيَ عرفؾبَمؽَحـز
أكسػاطَالسدػػمسيؽ َانتهػػىَلػالثؾرةَعمػػىَعثسػػافَكقتمػق.َليذػػعلَقتمػػقَفتيػلَاالقتتػػاؿَكتشػػازعَالدػػمظة َ

.َالتي  استسرَعمىَامتدادَالتار خَاإلسبلمي َكحتىَاليـؾ

كحػػاكؿَعمػػيَبػػؽَأبػػيَطالػػب َالػػتيَتػػؾلىَالخبلفػػةَلعػػدَمقتػػلَعثسػػاف َحػػاكؿَأفَيػػشهجَنهجػػًاَ
م ايرًاَلشهجَعثسافَكأقربَإلىَالشهجَالتيَسارَعميػقَكػلَمػؽَأبػيَلكػرَكعسػر.َكلكػؽَذلػػَلػؼَيكػؽَ

َنهجػػقَكالةَأقؾ ػػاء َعمػػىَرأسػػهؼَكالػػيَلػػاألمرَالدػػهل َفالحيػػاةَكانػػ َقػػدَت يػػرتَت يػػرًاَكبيػػَر ًا.َكقػػاـك
الذػاـ َمعاك ػةَبػؽَأبػيَسػؽياف َالػتيَرفػضَقػرارَعزلػقَمػؽَكاليػةَالذػاـ َرغػؼَصػدكرَالقػرارَعػػؽَ
الدمظةَالعميػاَفػيَالدكلػة َمسثمػةَلالخميفػة َعمػيَبػؽَأبػيَطالػب.َكاتخػتَمعاك ػةَمػؽَمقتػلَعثسػافَ

مية َالتيَاستفاض َكتبَالتار خَاإلسبلميَفػيَذر عةَلمتسردَعمىَالخميفة.َكدارتَرحىَالحربَالدا
الحػػدي َعػػؽَتفاصػػيمها.َكاػػيَحػػربَمثمػػ  َفػػيَمػػاَمثمتػػق َصػػراعًاَبػػيؽَنهجػػيؽَمختمفػػيؽَفػػيَإدارةَ

أفَيظػػػؾعَاإلدارةَلمسعػػػاييرَالسبدئيػػػة َدكفَمراعػػػاةَلسجسػػػلََصػػػاحبقَالدكلػػػة:َنهػػػجَمبػػػدئي َحػػػاكؿ
أبػػيَطالػػب َكنهػػجَعسمػػيَ)برا سػػاتي ََالست يػػراتَاالقترػػاديةَكالدياسػػية َمثمػػقَالخميفػػةَعمػػيَبػػؽ

بػدااءَعػؽَطبيعػةَالحيػاةَالجديػدةَكتػبلءـَمػعَمجسػلَالست يػرات ََصػاحبقَلالتعبيرَالسعاصر( َعبَّر
مثمػقَكالػيَالذػاـ َمعاك ػةَبػؽَأبػيََكعسػلَعمػىَتدػخيرااَلرػالحق َفيَالسجتسعَاإلسبلميَالجديد 

َسؽياف.ََ

ػَالرػراع َالػتيَُحدػؼَلرػالاَالػشهجَكفيَكق َالحق َحارتَعقؾؿَالسدمسيؽَفيَتفديرَذل
الجديػػد َنهػػجَمعاك ػػة.َكلػػؼَيجػػرؤَأحػػدَعمػػىَاالقتػػرابَمػػؽَ ػػؾارَالرػػراعَكمػػؽَعؾاممػػقَكأسػػبالقَ
الحؿيؿية َأكَلؼَيكؽَمؤابًلَعمسيًاَلمشغرَؼيقَكفقَمشهجَتار خيَسػميؼ.َكبػداًلَعػؽَذلػػَلجػأَلعػضَ

لسجػػردََ َبػػلَكربسػػاَاستبذػػاعقلَالدػػهلَفػػيَتفدػػيرَاألحػػداث.َكاػػدابَتفكيػػربالسػػؤرخيؽَإلػػىَالدػػبي
بػػيؽََيَحركػػ َذلػػػَالرػػراعَالػػداميالتفكيػػرَفػػيَأفَتكػػؾفَالعؾامػػلَالدياسػػيةَكاالقترػػادية َاػػيَالتػػ

السػألؾؼَإلىَابتداعَشخريةَعبدَهللاَبؽَسبأ َلقدراتقَالخارقةَكبدكربَغيػرََتفكيربَ َادابالسدمسيؽ
َاػتاَالػبعضَ.َكعسػدتتاؿَؼيسػاَبيػشهؼكدفعهؼَإلىَاالقَكالتبلعبَلكبارَالرحالةَفيَصشاعةَاألحداث

عمىَعاتقهاَ ر رةَكلَالرػراعاتَكالفػتؽَيَك مقبهاَاألحداث ََليفدرَ ال امزةَاتبَالذخريةإلىَ
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.َكمػاَلبػ َاػتاَالتفدػيرَأفَانتذػرَفػيَلظػؾفَاألكؿَكالحركب َالتيَتفجرتَفيَالسجتسعَاإلسبلمي
َ.273َالكتبَكعمىَألدشةَكأقبلـَالركاة

ؾؿَشخريةَعبدَهللاَبؽَسبأ:َمؾلدبَكنذأتقَكإسػبلمقَكزمػؽَعهػؾربَلقدَاختمفَالسؤرخؾفَح
كنغرتقَإلػىَعمػيَبػؽَأبػيَطالػب َثػؼَكفاتػق.َفحػؾؿَمؾلػدب َقيػلَفػيَصػشعاءَكقيػلَبػلَفػيَالحيػرة.َ
كحؾؿَإسبلمقَكالزمؽَالتيَعهرَؼيق َقيلَفيَعهدَعثساف َكقيلَبلَفيَعهدَعمػي.َكحػؾؿَنغرتػقَ

لأفَعميًاَنبيًا َكقيػلَبػلَاعتقػدَلأنػقَكصػيَالشبػيَكخميفتػق.ََإلىَعميَبؽَأبيَطالب َقيلَأنقَاعتقد
كحؾؿَمؾتق َقيلَأفَعميًاَقربقَإليق َكلكؽَعشدماَبم قَماَيشذػربَمػؽَأفكػار َتتدػؼَلػال مؾَكالخػركجَ
عؽَاإلسبلـ َأمرَلحرققَفيَالشار َكقيلَبلَاكتفىَبشؽيقَإلػىَالسػدائؽ َبشػاًءَعمػىَنرػيحةَعبػدَهللاَ

َ.274عدَلاحثؾفَكعمساءَليذككؾاَحتىَفيَحؿيقةَك ؾدَاتبَالذخريةبؽَعباس.َك اءَؼيساَل

اػػتاَمثػػاؿَكاضػػاَلتفدػػيرَاألحػػداثَالتار خيػػةَلػػالسؤامرةَكحػػداا َكالعجػػزَعػػؽَتبػػيؽَاألسػػبابَ
االقتراديةَكاال تساعيػةَكالػدكافعَالدياسػية َالتػيَحركػ َتمػػَاألحػداث.َشػخصَغػامض َيهػؾديَ

سيؽَكتسػػز قهؼ َكاسػػتظاع َبتكائػػقَكمكػػربَكحقػػدبَعمػػىَالديانػػة َاعتشػػقَاإلسػػبلـَبشيػػةَالكيػػدَلمسدػػم
اإلسبلـ َأفَيتبلعبَلعقؾؿَالقادةَكأكليَالحكسةَكالػرأي َعمػىَامتػدادَالػببلدَاإلسػبلمية َؼيحرضػهؼَ
عمىَالفتشةَك دفعهؼَإلػىَقتػلَالخميفػةَعثسػاف.َليفػتاَبػتلػَلػابَالرػراعَكاالقتتػاؿَبػيؽَالسدػمسيؽ َ

مكائػدب َبػلَاسػتسرَمفتؾحػًاَعمػىَامتػدادَالتػار خَاإلسػبلميََالتيَلػؼَُي مػقَلسػؾتَابػؽَسػبأَكتؾؾػف
                                                 

الػدكرَير ػعَإلػىَمػاَالحغػؾبَمػؽَتذػالقَلعػضَعقائػدََؽَاختيػارَشخرػيةَيهؾديػةَلهػتا لعلَتعسدَالػركاةَالستػأخَر273َ
عقائػػدَاليهؾديػػة َكعقيػػدةَالر عػػة َأيَر عػػةَالسدػػياَكر عػػةَاإلمػػاـَالسهػػديَالالذػػيعةَاالثشػػىَعذػػر ةَمػػعَلعػػضَ

السشتغرَفيَفخرَالزماف َليسؤلَكلَمشهساَاألرضَعداًلَكساَممئ َ ػؾرًا.َكقػدَترتػبَعمػىَاػتبَالعقيػدةَعػدـَ ػؾازَ
عمػػىَيػػدَاإلمػػاـََاإلثشػػىَعذػػر ةَاليهؾديػػةَإالَعمػػىَيػػدَالسدػػيا َعشػػدَر عتػػق َكعشػػدَالذػػيعةَإقامػػةَالدكلػػةَعشػػد

السدػػيا.ََر عػػةالسهػػدي َعشػػدَر عتػػقَأيزػػًا.َكلػػتاَرفػػضَلعػػضَاألصػػؾلييؽَاليهػػؾدَؾيػػاـَدكلػػةَ)إسػػرائيل( َقبػػلَ
أخػركفَمػؽَالسهػدي َكك ػدَعمسػاءََر عػةكرفضَلعضَعمساءَالذيعةَاالثشىَعذر ة َؾياـَالدكلةَالذيعيةَقبػلَ

  َكذلػَلأفَيشؾبَعشقَأحدَفقهائهؼَ)الؾليَالفؿيق(.ََتقءَطر قةَلتجؾ زَإقامتهاَقبلَر عاؤال
نغرًاَالضظرابَالركاياتَحؾؿَشخرػيةَعبػدَهللاَبػؽَسػبأَكمػاَندػبَإليهػاَمػؽَأفكػارَغر بػةَكقػدراتَاائمػة َعمػى274ََ

كائلَكدفعهؼَإلػىَأفَيفتػػَلعزػهؼَبػبعض َإثارةَالفتؽَكإذكاءَالحركبَكالتحكؼَلعقؾؿَكمؾاؾفَقادةَالسدمسيؽَاأَل
شكػَلػاحثؾفَكعمسػاءَفػيَحؿيقػةَك ػؾدَاػتبَالذخرػيةَكنقػدكاَالركايػاتَالتار خيػةَكفشػدكاا.َكمػؽَأبػرزَاػؤالء:َ

.َكب ػضَالشغػرَعسػاَإذاَكانػ َاػتبَالذخرػيةَقػدَميَكعميَالؾرديَكأحسدَمحسؾدَصبحيطقَحديؽَودمحمَكردَع
ُندػػبَإليهػػا َفػػيَالػػتحكؼَلعقػػؾؿَكبػػارَالرػػحالةَكدفعهػػؼَإلػػىَاالقتتػػاؿَؼيسػػاََُك ػػدتَفعػػبًلَأـَال َفػػإفَالػػدكرَالػػتي

 َدارَالكتػب302َ_301ََسػد َفػيَعمػؼَالكػبلـ َصَبيشهؼ َاؾَدكرَيرعبَالتدميؼَلرحتق.َأنغر:َصبحي َأح
َـ.1969الجامعية َاإلسكشدر ة َ
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.َكفيَسياؽَاتاَالرػراعَنذػأتَالفػرؽَالدياسػيةَاإلسػبلمية َالتػيَكانػ َالدػمظةَكمػاَ كحتىَاليـؾ
َتزاؿَايَمدارَخبلفاتهاَكصراعاتها.َ

كفيَاتاَالسثاؿَيتجمىَميلَالعقلَالبذريَإلىَإيجادَتفديرَمػاَألحػداثَالتػار خ َلكػيَترػباَ
داثًاَمفهؾمػػةَالػػدكافعَكاألسػػباب.َكعشػػدماَيعجػػزَعػػؽَتفدػػيرااَلأسػػبابهاَالسؾضػػؾعية َيمجػػأَإلػػىَأحػػ

َ.275َتفديرااَلالسؤامرة َالتيَقدَتأختَأحيانًاَشكلَاألسظؾرة

َالسثاؿَالثاني َنكبةَالبرامكة:َ
ق َفػػيَقتػػلَمػػركافَبػػؽَدمحم َفخػػرَالخمفػػاءَاألمػػؾ يؽ َكتقػػؾ ض132َنجػػاَالعباسػػيؾف َعػػاـَ

مؾ ة.َككافَالفػرسَمػؽَأاػؼَالقػؾىَالتػيَناصػرتَالعباسػييؽَكسػااس َفػيَإيرػالهؼَإلػىَالدكلةَاأل
دكافعهػؼَالخاصػة.َفقػدَتسيػزَالحكػؼَاألمػؾيَلعرػبيتقَالعربيػةَكتهسيذػػقََلمفػرسسػدةَالحكػؼ.َككػافَ

لمظبقاتَالعمياَمؽَاألقؾاـَغيرَالعربية َكعدـَإتاحتقَالفرصةَأمامهػاَلمسذػاركةَفػيَالدػمظة.َكعمػىَ
ألقؾاـَالقؾميةَالفارسية َالتيَكانػ َتسثػلَقبػلَاإلسػبلـَإمبراطؾر ػةَقؾ ػةَكحزػارةَمػؤثرةَرأسَاتبَا

َفيَالتار خَالقديؼَكالؾسي .َ
َ

لقدَكلَّدَاستئثارَاألمؾ يؽَلالدمظةَكعربيتهؼَالعربية َكلَّدَفيَنفؾسَالظبقػةَالعميػاَالفارسػيةَ
َكطسؾحػػاتَاػػتبَالظبقػػةَإحداسػػًاَلػػالغمؼَكسػػخظًاَمكبؾتػػًاَعمػػىَالدكلػػةَاألمؾ ػػة.َكاشػػاَا لتقػػ َاسػػـؾ

َكطسؾحاتَالجساعاتَكالفئاتَالعربيةَالسزػظهدة َكعمػىَرأسػهاَالذػيعةَالعمؾ ػةَ الفارسيةَمعَاسـؾ
كالعباسيؾف.َكب ضَالشغرَعؽَالغػركؼَكالسبللدػات َالتػيَ عمػ َالعباسػييؽَيرػمؾفَإلػىَمقدمػةَ

الفػرسَالعباسػييؽ َلعػدََ َفقػدَناصػر276صفؾؼَالسعارضيؽَلمدمظةَاألمؾ ةَك حمؾفَمحلَالعمؾ يؽ
                                                 

َالسيلَإلىَالتفديرَاألسظؾريَلمغؾاارَالبذر ةَكالظبيعيةَغيػرَالسفهَؾ275َ َعقػلَكخيػاؿَاإلندػاف َحتػىَالـز مػة َالـز
فيَمراحلَمتقدمةَمؽَمراحلَالعمؼَكاإلبداعَالشغريَكالعسمي.َففيَأكجَتظؾرَالتفكيػرَالعمسػيَلػدىَاليؾنػانييؽَفػيَ
القركفَالثبلثة َالتيَسبق َميبلدَالسدياَعيدىَبؽَمر ؼ َكػافَاليؾنػانيؾفَيدػم  سؾفَبؾ ػؾدَفلهػةَمتعػددة.َكػلَ

ؽَعػؾاارَالظبيعػةَكسػاَيػتحكؼَبؾقػائعَالحيػاةَالبذػر ة.َكإلػقَالخرػبَكإلػقَالجسػاؿَكإلػقَإلقَمشهاَيتحكؼَلغاارةَمػ
الر احَكاألمظارَكإلقَالحربَ...إلخ.َككانؾاَيترؾركفَأفَمجتسعَاآللهةَمجتسعَارمػي َيذػبقَفػيَبشيتػقَمجتسػعَ

كتدػيظرَعمػىَأحػداثََالبذر.َفمآللهةَ سيعهاَإلقَأكبرَتشزؾيَتحتق.َكتتزاكجَاآللهةَكتتؾالدَكتتخاصؼَكتتحػارب
كعؾاارَالظبيعةَكمهػا َكسػاَتدػيظرَعمػىَحيػاةَالبذػر َفتكػافئهؼَكتشػزؿَالعقػابَبهػؼَكتشاصػراؼَفػيَحػركبهؼ َأكَ
تحػػاربَفػػيَصػػفؾؼَأعػػدائهؼ.َعمػػىَاػػتاَالشحػػؾَحػػاكؿَالعقػػلَالبذػػريَأفَيفهػػؼَالغػػؾاارَالظبيعيػػةَكاال تساعيػػةَ

 ًا َقبلَأفَيتسكؽَمؽَكضعَتفديرَعمسيَلها.ََكاألحداثَالتار خية َمؽَخبلؿَإعظائهاَتفديرًاَأسظؾر 
ُيقاؿَلأفَأحدَأحفادَعمػيَبػؽَأبػيَطالػب َكاػؾَعبػدَهللاَبػؽَدمحم َالػتيَُعػرؼَكالػدبَبمقػبَ)ابػؽَالحشؽيػة( َندػبة276ََ

بػؽََلسحسػدَإلىَقبيمةَأمق َخؾلةَبش َ عفر َكافَيتزعؼَالحركةَالعمؾ ة َكعشدماَحزرتقَالؾفػاة َأكصػىَلاإلمامػة
َبؽَالعباسَكصرؼَشيعتقَإليػق.َفانتقمػ َاإلمامػةَبػتلػَمػؽَالعمػؾ يؽَإلػىَالعباسػييؽ َكانتقمػ َعميَبؽَعبدَهللا

 معهاَزعامةَالحركةَالسشاكئةَلمحكؼَاألمؾي.ََ
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أفَأصػػبحؾاَيتزعسػػؾفَالشذػػاطَالسعػػاديَلؤلمػػؾ يؽ َكعسمػػؾاَمعهػػؼَيػػدًاَبيػػدَلتقػػؾ ضَأركػػافَالدكلػػةَ
األمؾ ة.َككافَفيَمقدمةَاؤالءَأبؾَمدمؼَالخرساني َالػتيَلعػبَدكرًاَلػارزًاَفػيَكصػؾؿَالعباسػييؽَ

شرػؾر َالػتيَخذػيَمػؽَقػؾةَإلىَالدمظة.َكانتهىَمريربَإلىَالقتلَعمىَيدَالخميفةَأبػيَ عفػرَالس
 كسظؾةَأبيَمدمؼَعمىَالدكلةَالعباسيةَالؾليدة.

ككػػافَالبرامكػػةَيسثمػػؾفَمكؾنػػًاَمػػؽَمكؾنػػاتَالظبقػػةَاألرسػػتقراطيةَالفارسػػية َتستعػػؾاَلسشزلػػةَ
قػدَأرضػع َاػاركفَ بػؽَخالػدَالبرمكػيَيحػي كقيلَأفَزك ةَخاصةَلدىَالخمفاءَالعباسييؽَاألكائل.

ربابَزك هاَيحي.َكعشدماَتؾلىَااركفَالرشػيدَالخبلفػةَأصػباَ عفػرَبػؽَالرشيدَبؽَدمحمَالسهدي ََك
يحيَرؼيققَككز ربَكمؾضعَثقتػق.َكتػؾلىَالفزػلَبػؽَيحيػى َأخػؾَالرشػيدَفػيَالرضػاعة َتربيػةَدمحمَ
األميؽ َابؽَالرشيد.َاتاَالؾضعَالستسيزَآلؿَبرمػَ علَتأثيراؼَكاضحًاَفػيَتدػييرَشػؤكفَالدكلػة َ

كخذيَالرشيدَمؽَنفؾذاؼَالستزايدَكخػاؼَتهؼَككثرَأعؾانهؼَكأنراراؼ.َفاتدعَنفؾذاؼَكعغس َثرَك
مؽَأفَيشازعؾبَاألمر َفقررَالتخمصَمشهؼَكالقزاءَعميهؼَقبػلَأفَيدػتفحلَخظػراؼَعميػق.َكتسكػؽَ
مشهؼ َفقتلَمؽَقتلَكصادرَأمػؾالهؼَكمستمكػاتهؼَكاستأصػلَنفػؾذاؼَالدياسػيَكقػؾتهؼَاالقترػادية.َ

َلتار خَبَ)نكبةَالبرامكة(.كقدَُعرؼَاتاَالحادثَفيَا

ككافَالَبدَلتمػَالشكبةَمؽَتفدير.َكلكؽَبداًلَمؽَالبح َفيَخمؽياتهاَالدياسيةَكاالقتراديةَ
كالقؾمية َلجأَالسؤرخؾفَالسدمسؾفَإلىَابتداعَحكاية َتعجزَعؽَتقديؼَتفدػيرَعمسػيَلتمػػَالشكبػةَ

كالعباسػػةَبشػػ َدمحمَالسهػػدي ََالكبيػػرة َالتػػيَشػػسم َفؿَبرمػػػَ سػػيعهؼ.َكاػػيَحكايػػةَ عفػػرَالبرمكػػي
َأخ َااركفَالرشيد.َ

تتابَتمػَالحكايةَإلىَأفَااركفَالرشيدَكافَيحبَ عفرَبؽَيحيَالبرمكيَكاتختَمشقَكز ػرًاَ
ك ميدػػًاَيػػأنسَإليػػق.َكسػػاَكػػاف َأيَالرشػػيد َيحػػبَأفَتحزػػرَأختػػقَالعباسػػةَبشػػ َالسهػػديَمجمػػسَ

كقػ َأندػقَكمرحػقَمػعَصػديققَكمعهػاََأندهسا َلساَلهاَمؽَمكانةَخاصةَفيَنفدق.َكلكػيَيقزػي
دكفَحرجَديشي َعسدَإلىَتػزك جَ عفػرَبهػا َعمػىَأفَالَيختميػاَببعزػهسا َكمشعهسػاَمػؽَمسارسػةَ
حقهساَالذرعي.َكحػرصَعمػىَأفَيبقػىَزكا هسػاَمجػردَزاكجَشػكميَفحدػب َليهشػأَبؾ ؾداسػاَمعػًاَ

معاشرتقَكاسػاَفػيَحالػةَفيَمجمدق.َفمجأتَالعباسةَإلىَخدعة َتسكش َبهاَمؽَاالختبلءَلجعفرََك
سكر َكحسم َمشق.َكلساَعمؼَالرشيدَكتؼَغيزق َكأختَيدبرَأمربَلمبظشَلجعفرَكأسرتقَكمها.َكقػدَ
ـَعمىَالشاسَإيؾاءاؼَأكَالتدترَعمىَالفار ؽَمشهؼ.َ َتسكؽَمشهؼَعمىَحيؽَغرةَكبظشَبهؼَكحرَّ

 رةَماَفعمقَأحدَأفراداػا َكلؼَيقدـَلشاَأحدَتفديرًاَلسعاؾبةَالرشيدَأسرةَفؿَبرمػَ سيعهؼ َلجَر
كاؾَ عفر َإفَكافَقدَفعلَذلػَحقًا.َكالَتفديرًاَلعدـَتؾؾيعَالعقابَعمىَالعباسػة َالتػيَاسػتدر  َ
 عفرَكمارس َمعقَحقهساَالذرعي َالتيَيقربَالديؽ َبػلَك ػأمرَلػق.َكسػاَلػؼَيقػدـَلشػاَأحػدَتفدػيرًاَ
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ل ر بػػة َعػػداَاػػتاَالتفدػػيرَالدػػاذجَلتحايػػلَخميفػػةَالسدػػمسيؽَعمػػىَتعػػاليؼَديشػػق َبتمػػػَالظر قػػةَا
َأختقَعمػىَحزػؾرَ السرظشع َالتيَالَيقبمقَالحسَالدميؼ َكاؾَرغبةَااركفَالرشيدَفيَأفَتداـك
مجمػػسَأندػػقَمػػعَصػػديققَ عفػػر َككأنهػػاَغانيػػةَمػػؽَال ػػؾاني.َثػػؼَلسػػاذاَلػػؼَيذػػعرَالخميفػػةَلػػالحرجَ

أكردااَالركاة َمؽَإيحاءات َقدَ َلساَتحسمقَاتبَالتدسية َالتيَ(مجمسَاألنس)الديشي َكاؾَيؿيؼَ
يتابَالغؽَبشاًءَعميها َإلىَاحتساؿَك ؾدَالسدكراتَفيَمجمسَاألنسَذاؾ َكقدَيدؾغَاػتاَالغػؽَ

َ.َكساَرددَالسؤرخؾَف َمسارسةَالعباسةَكزك هاَ عفرَحقهساَالذرعي َكاساَفيَحالةَسكر

اَال ػامضَمشهػا َاكتاَيشظمقَالسيلَالبذػريَعمػىَسػجيتقَفػيَتفدػيرَأحػداثَالتػار خ َالسػيس
التيَأدتَإليها َكالتيَيسكؽَأفَتكػؾفََدكفَااللتفاتَإلىَالعؾاملَاألخرَىتفديرااَلالسؤامرةَكحداا َ

َايَالتيَكلدتَالحا ةَإلىَالسؤامرة.ََ

َأمثمةَمؽَتار خشاَالسعاصر:
يحتلَكطششاَالعربيَمؾقعًاَ  راؼيػًاَمهسػًاَفػيَخارطػةَالعػالؼَالقػديؼَكالؾسػي َكالحػدي .َكبحكػؼَ

كلتبػادؿَمشػافعهؼَالتجار ػة.َكقػدَتؾلػ ََر خ َمسرًاَإ بار ًاَلتشقلَالبذػرؾقعقَاتا َأضحى َعبرَالتام
كتالػػاتَكألحػػاثَكثيػػرةَتؾضػػياَكشػػرحَأاسيػػةَاػػتاَالسؾقػػع َكمػػاَأثػػاربَمػػؽَمظػػامعَدكليػػةَكمػػؤامراتَ

َلمديظرةَعميق َلؼَتشقظعَحتىَاآلف َمساَيعفيشاَمؽَالخؾضَفيَاتاَالجانب.َ

دي َأضػيفَإلػىَالسؾقػعَالسهػؼَعامػلَ ديػد َزادَمػؽَأاسيػةَالػؾطؽَالعربػي َكفيَالعررَالحػ
لالشدػػبةَلبلقترػػادَالعػػالسي.َفاكتذػػاؼَالػػشف  َالظاقػػةَالسحركػػةَلعجمػػةَالرػػشاعةَكالتجػػارةَكالسػػاؿَ
كالخدماتَكالرفابَالبذري َ علَالؾطؽَالعربيَمظسعػًاَلؤلقؾ ػاءَكمؾضػؾعًاَلسخظظػاتَكتػامرَالقػؾىَ

َعمىَالشفؾذَكاقتداـَثركاتَالعالؼ.َََالعالسية َالستشافدة

ك سكششاَاشاَاإلشارةَإلىَلعضَاألمثمة َالتيَيسكؽَاعتبارااَمحظاتَفيَمدػيرةَالتػامر َالػتيَ
استهدؼَاألمة َلسقؾماتهػاَكأرضػهاَكثركاتهػا َبػلَكبؾ ؾداػاَكأمػة َمػؽَحقهػاَأفَتتؾحػدَفػيَإطػارَ

 َسػاَتؾحػػدتَأمػؼَأخػرىَفػػيَاػتاَالعػػالؼدكلػةَعربيػةَكاحػػدةَقؾ ػةَعمػىَامتػػدادَالػؾطؽَالعربػػيَكمػق َك
َ.277َلعزهاَالَتتؾفرَؼيقَعؾاملَالؾحدةَالستؾفرةَفيَاألمةَالعربية

                                                 
كاألديػافَكالم ػات.َكمػعَذلػػَتؾحػدتَفػيَدكلػةَكاحػدة َلػؼَيػرَاالسػتعسارَََمئاتَالقؾميػاتتتكؾفَالهشد َمثبًل َمؽ277ََ

 عمىَمرالحق َكساَيرابَفيَالؾحدةَالعربية.ال ربيَفيَكحدتهاَخظرًاَ
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َالسثاؿَاألكؿ َفمدظيؽ:
كافَاالحتبلؿَاالستيظانيَالرهيؾنيَلفمدظيؽَكتذر دَأامهاَمؽَأبرزَمغاارَالسػؤامرةَعمػىََ

الحركػػةَالرػػهيؾنيةَالعالسيػػةََاألمػػةَالعربيػػة.َكقػػدَبػػدأَالتخظػػي َكحبػػػَخيػػؾطَالسػػؤامرة َمػػؽَقبػػل
كالحكؾماتَاالستعسار ةَالظامعةَلالسؾقعَكالظاقة َبدأَمشتَالقػرفَالتاسػعَعذػرَالسػيبلدي َأيَمشػتَ

َ. َنذؾءَالحركةَالرهيؾنيةَالحديثة َكساَنعرفهاَاليـؾ
أماَمراحلَالسؤامرة َفقدَبػدأتَلاالترػاالتَالدػر ة َبػيؽَزعسػاءَالحركػةَالرػهيؾنيةَكحكؾمػةَ

ىَالدكؿَاالستعسار ةَفيَذلػَالحيؽ َكاػيَبر ظانيػا َمػركرًاَلالسقترحػاتَكالؾعػؾدَالرسػسيةَأاؼَكأقَؾ
كالسذار عَالتفريمية َالتيَمهدتَالحتبلؿَفمدظيؽ َثؼَرافق َنذؾءَالدكلةَالرػهيؾنيةَكنذػاطاتهاَ

  َأكَإضعافها.َلفمدظيؽَكحركبهاَك هؾدااَفيَتفتي َالكياناتَالعربيةَالسجاكرة

بر ظانياَمؽَمدتعسراتهاَفيَالعالؼَكتقمصَنفؾذاا َتكفم َالؾاليػاتَالستحػدةََكلساَانحدرَعل
َاألمر كيةَلسهسةَرعايةَالكيافَالرهيؾنيَكدعسقَكحسايتق َلالرؾرةَالساثمةَأمامشا.َ

كالدؤاؿ َالتيَيسكػؽَأفَنؾ هػقَلسشكػريَك ػؾدَالسػؤامرة َاػؾ:َاػلَيشظبػقَتؾصػيفَالسػؤامرةَ
كبعػػدبََبثشػػاءكأَمػػاَحرػػلَك حرػػلَفػػيَفمدػػظيؽ َقبػػلَاحتبللهػػاَكمعشااػاَالم ػػؾيَكاالصػػظبلحيَعمػػى

كحتػىَاآلف َأـَأفَاػتاَكمػقَكػافَمجػردَالتقػاءَمجسؾعػةَمػؽَالرػدؼَالعجيبػة َالتػيَالَعبلقػةَلهػػاَ
 لسرالاَالدكؿَالكبرىَكبالتخظي َالسدركسَكالتامرَالسدبق؟.

َالسثاؿَالثاني َمراسبلتَالذر فَحديؽَ_َمكسااؾف:
الحػػربَالعالسيػػةَاألكلػػىَكبعػػداا َأكثػػرَمػػؽَمػػؤامرةَفػػيَالؾقػػ َنفدػػق ََحبكػػ َبر ظانيػػا َخػػبلؿ

مشفردةَأكَمتعاكنةَمعَحميفتهاَكمشافدتهاَفرندا.َفتسكش َفيَإحداااَمػؽَتخػديرَالذػر فَحدػيؽ َ
حاكؼَمكة َلالؾعؾدَالتيَتزسشتهاَرسائلَاشريَمكسااؾف َمسثلَممػَبر ظانياَفيَمرر َالسؾ هةَ

ـ َكالتػػيَأبم ػػقَفيهػػاَلػػأفَبر ظانيػػاَسػػتعترؼ َلعػػد1916َـَك1915َإلػػىَالذػػر ف َخػػبلؿَعػػاميَ
انتهاءَالحرب َلاستقبلؿَاألراضيَالعربيةَفيَالسذرؽَالعربيَككحدتهاَتح َحكسق.َمؤكدًاَلػقَلػأفَ

الدكحػػةَالشبؾ ػػةَ"ممػػػَبر ظانيػػاَيرحػػبَلاسػػتر اعَالخبلفػػةَاإلسػػبلميةَإلػػىَيػػدَعربيػػة َتشتسػػيَإلػػىَ
ءَتمػػَالؾعػؾدَاقشػاعَالذػر فَلؿيػادةَثػؾرةَمدػمحةَضػدَالدكلػةَ.َككػافَالهػدؼَمػؽَكرا278"السباركة

َالبر ظػػانيؾفَلسػػاَكعػػدكاَلػػق.الذػػر فََنفػػتالعثسانيػة.َكقػػدَ َكبتمػػػَالرسػػائلَمػػاَُطمػػبَمشػػق َكلػؼَيمتػػـز
                                                 

 اقتباسَمؽَإحدىَرسائلَمكسااؾفَإلىَالذر فَحديؽ.278ََ
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ََقدراتػػقَكمكانػػةَأسػػرتقَكالؾعػػؾد َكبالشذػػاطَاالسػػتخباراتيَتػػؼَاسػػتدراجَالذػػر فَحدػػيؽ َليزػػعَكػػل
َ.279ذركعَاالستعساري َدكفَأفَيعرؼَكلَخفايابكعبلقاتهاَكنفؾذااَفيَخدمةَالس

 
كمػػاَأفَأدىَالذػػر فَحدػػيؽَمهستػػقَكقػػاـَبػػدكرب َحتػػىَاسػػت شىَالبر ظػػانيؾفَعػػؽَخدماتػػق َ

 َالػتيَك ػقَ يذػقَنحػؾَالحجػاز 280َكتركؾبَفر دػةَلمر ػلَالقػؾيَفػيَنجػد َعبػدَالعز ػزَفؿَسػعؾد
يَ)الحػاجَعبػدَهللاَفيمبػي( َسػش َ ػؾفَفيمبػاػاريََ بتخظي َكإشػراؼَر ػلَاالسػتخباراتَالبر ظانيػة

فاحتلَالظائف َكأختَيز  َعمىَسمظةَالذر فَفيَمكة.َكاستشجدَالذػر فَلحمفائػقَالبر ظػانييؽ.َ
لكشهؼَأبم ؾبَلأنهؼَيقفؾفَمؾؾفَالحيادَفػيَذلػػَالرػراعَالعربػيَ_َالعربػي.َكأكحػؾاَلػقَعػؽَطر ػقَ

حفاعػًاَعمػىَحياتػق.َكاكػتاََلعضَذكيَالػرأي َلػالتخميَعػؽَالحكػؼَالبشػقَعمػيَكاالنتقػاؿَإلػىَ ػدة 
فعل َكغادرَمكةَإلىَ دة.َثؼَغػادرَ ػدة َلظمػبَمػؽَالبر ظػانييؽ َإلػىَالعؿبػة.َكبعػدَأشػهرَقميمػةَ

.َكمكػ َـ(1925)فػيَمػايؾََمؽَكصؾلقَإلىَالعؿبة َأقمتػقَلار ػةَبر ظانيػةَإلػىَمشفػابَفػيَقبػرص
ظيعَأفَيػزكرَحتػىَراػؽَاإلقامػةَالجبر ػة َالَيدػتَ )ـ1931)َحتػىَمػايؾََفيَقبرصَسػ َسػشؾات

ق َالػػتيؽَكضػػعَالبر ظػػانيؾفَاثشػػيؽَمػػشهؼَعمػػىَعرشػػيَالعػػراؽَ)ؼيرػػلَاألكؿ(َكشػػرؽَاألردفَئػػابشا
)عبدَهللا( َضسؽَالسخظ َالبر ظانيَ_َالفرندي َلتقديؼَالسشظقة.َكعلَالذر فَحديؽَيعانيَفيَ

َفُدػساَلػقَلػالعؾدةَإلػىَتمػَالجز رة َإذالاًلَكعؾزًاَكسقامًاَنفديًاَك دديًا َإلىَأفَاشتدَلقَالسرض 
َََـ(.1931يؾنيؾ4ََـ َليتؾفىَفيهاَلعيدَكصؾلقَإليهاَ)1931فيَأكاخرَمايؾََعسَّاف َمديشة
َ

فسػػاذاَيسكػػؽَأفَندػػسيَمػػاَحػػدثَلمذػػر فَحدػػيؽ َإفَلػػؼَيكػػؽَفرػػبًلَمػػؽَفرػػؾؿَالسػػؤامرة َ
طششػػاَكصػػؾرةَمػػؽَصػػؾرااَالعديػػدةَالستشؾعػػة َالتػػيَخػػدم َكتخػػدـَمذػػار عَاالسػػتعسارَال ربػػيَفػػيََك

َالعربي؟.
َ

َ
                                                 

كمفػػ َبر ظانيػػاَضػػال َالسخػػابراتَتؾمػػاسَإدكاردَلػػؾرانس َالسمقػػبَبمػػؾرانسَالعػػرب َلالعسػػلَمدتذػػارًاَلمذػػر ف279ََ
ي َالسعػركؼَلالحػاجَعبػدَحديؽ َكساَكمف  َفيَالؾق َنفدق َضال َمخابراتَفخر َاؾَااريَسان َ ػؾفَفميبػ

الستشافدػػيؽَمػػؽَخػػبلؿَاػػتيؽََلالحػػاكسيؽَالعػػربييؽهللاَفميبػػي َلالعسػػلَمدتذػػارًاَلعبػػدَالعز ػػزَفؿَسػػعؾد َكتحكسػػ َ
َالزالظيؽَالبر ظانييؽ.

َالؾاليػػاتَالستحػػدة280ََ اػتاَالدػػمؾؾَاالسػتعساري َالػػتيَانتهجتػقَبر ظانيػػاَتجػػابَالذػر فَحدػػيؽ َكررتػقَكتكػػرربَاليػـؾ
يَتعاممهػاَمػعَأتباعهػاَمػؽَالحكػاـَالعػرب َكغيػرَالعػرب.َفتتخمػىَعػشهؼَ َلسجػردَاسػتشفاذَأغراضػهاَاألمر كية َف

مػػشهؼ َكتتػػركهؼَفر دػػةَل زػػبةَشػػعؾبهؼ َالتػػيَاضػػظهدكااَكضػػحؾاَلسرػػالحها َإرضػػاًءَلمسدػػتعسرَكتفانيػػًاَفػػيَ
 خدمتق.ََ
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 َالسثاؿَالثال  َاتفاؾيةَسايكسَ_َبيكؾ:
تقاسس َبر ظانياَكفرندا َالسذرؽَالعربي َكفقَماَُعرؼَلاتفاؾيةَ)سػايكسَ_َبيكػؾ( َندػبةَ
إلىَالدبمؾماسيَالبر ظانيَمارؾَسايكسَكالدبمؾماسيَالفرنديَفراندؾاَ ؾرجَبيكػؾ َالمػتيؽَكضػعاَ

ـ َأيَفػػي1916َـَك1915العالسيػػةَاألكلػػى َخػػبلؿَعػػاميَتفاصػػيلَاػػتبَاالتفاؾيػػة َأثشػػاءَالحػػربَ
الفترةَنفدها َالتػيَكػافَمكسػااؾفَيراسػلَالذػر فَحدػيؽَلاسػؼَالحكؾمػةَالبر ظانيػةَك جػؾدَعميػقَ
لالؾعؾدَالدخية.َبلَكفيَالفترةَنفدها َالتيَكان َتجريَفيهػاَاالترػاالتَبػيؽَالحركػةَالرػهيؾنيةَ

 ػػ َبؾعػػدَبمفػػؾر َكاػػؾَالؾعػػدَالػػتيَتزػػسشتقَرسػػالةَكز ػػرَالعالسيػػةَكالحكؾمػػةَالبر ظانيػػة َالتػػيَتَؾ
ليؾنيػػػلَ إلػػػىَالمػػػؾرد ـ 1917نػػػؾفسبر2ََفػػػيَتػػػار خَ الخار يػػػةَالبر ظانيػػػة َفرثػػػرَ ػػػيسسَبمفػػػؾر 

َلإقامةَكطؽَقؾميَلميهؾدَفيَفمدظيؽ. ركتذيمد 
َ ََ

ءَلقدَشرع َالػدكلتاف َبر ظانيػاَكفرندػا َفػيَتشفيػتَبشػؾدَاتفاؾيػةَسػايكسَ_َبيكػؾَفػؾرَانتهػا
الحرب.َكعشػدماَمػاتَالذػر فَحدػيؽَكانػ َاتفاؾيػةَسػايكسَ_َبيكػؾَقػدَُنفػتتَلكاممهػا.َفبر ظانيػاَ
حرم َعمػىَحػقَاالنتػدابَفػيَالعػراؽَكشػرؽَاألردفَكفمدػظيؽ َكمػدتَنفؾذاػاَإلػىَشػبقَالجز ػرةَ
العربيةَكالخميجَالعربي.َكحرم َفرنداَعمىَاالنتػدابَفػيَسػؾر اَكلبشػاف.َككػافَعمػىَبر ظانيػاَأفَ

مؽَدمذقَإلىَل ػداد َكتعؾضػقَعػؽَعرشػقَفػيَسػؾر اَلعػرشََ(السمػَؼيرلَاألكؿ)َبَر مهاتدح
 خميَسؾر اَلمفرندييؽ َكفقًاَلبلتفاؾيةَالستكؾرة َبيؽَالحميفيؽَالمدكديؽ.تَُكيَالعراؽ َل
َ

فهػػلَتشػػدرجَاتفاؾيػػةَسػػايكسَ_َبيكػػؾَكخمؽياتهػػاَكتزامشهػػاَمػػعَمراسػػبلتَمكسػػااؾفَكالذػػر فَ
َكعػدَبمفػػؾر َلحركػةَالرػهيؾنيةَلالحكؾمػػةَالبر ظانيػة َالتػيَتسخزػ َعػؽاترػاالتَاَحدػيؽ َكمػع

الَتشدرجَضسؽَتؾصيفَالسؤامرة َأـَأفَمػؽَيقػؾؿَبػتلػَسػؾؼََكمشاَفمدظيؽَالعربيةَلمرهايشة 
َيتهؼَلاالنتساءَإلىَ)نغر ةَالسؤامرة(؟.

َ
َالسثاؿَالرالع َمسمكةَعبدَالعز زَفؿَسعؾد:َ

السذرؽَالعربي َكفقَاتفاؾيػةَسػايكسَ_َبيكػؾ َكمػعَالجهػؾدََتسز قلَالتخظي َلرؾرةَمتؾاز ةَمع
 َُكضػػع َالترتيبػػاتَالبلزمػػةَإلقامػػةَمسمكػػةَفػػيَشػػبقَفػػيَفمدػػظيؽَإلقامػػةَدكلػػةَالرػػهايشةَالحثيثػػة

الجز رةَالعربية َيحكسهاَسمظافَنجد َعبػدَالعز ػزَبػؽَعبػدَالػرحسؽَفؿَسػعؾد َتزػؼَنجػدَكالحجػازَ
الشفظيػػة َالتػػيَحثػػ َالبر ظػػانييؽَعمػػىَكضػػعَالسخظظػػاتَكممحقاتهسػػا.َحيػػ َتػػؼَاكتذػػاؼَالثػػركاتَ

َكالسزيَفيَتشفيتاا َرغسًاَعؽَكلَتعهداتهؼَلمعرب َكلمذر فَحديؽَعمىَك قَالخرؾص.
ََ
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ككمفػػ َبر ظانيػػاَعػػددًاَمػػؽَأكفػػأَضػػباطَمخابراتهػػاَلالعسػػلَفػػيَالسشظقػػةَكؾيػػادةَعسميػػةَتشفيػػتَتمػػػَ
الػػػاتَالسختمفػػػة:َتؾمػػػاسَإدكاردَلػػػؾرانس َالسخظظػػػات.َكمػػػؽَأبػػػرزَاالسػػػساء َالتػػػيَتػػػداكلتهاَالكت

السعػػركؼَبَ)لػػؾرانسَالعػػرب( َالػػتيَعسػػلَمدتذػػارًاَلمذػػر فَحدػػيؽَكالبشػػقَؼيرػػلَاألكؿَكقائػػدًاَ
لحسمتهسػػاَالعدػػكر ةَالسدػػاندةَلمقػػؾاتَالبر ظانيػػةَفػػيَالحػػربَالعالسيػػةَاألكلػػى.َكاػػاريَسػػان َ ػػؾفَ

ظافَعبػػدَالعز ػػزَفؿَسػػعؾد.َكبرسػػيَفميبػػي َالسعػػركؼَبَ)الحػػاجَعبػػدَهللاَفميبػػي( َمدتذػػارَالدػػم
كؾكس َالتيَغظىَنذاطق َمعَزميمتقَ يرتػركدَبيػل َالعػراؽَكإيػرافَكمشػاطقَالخمػيجَالعربػي َكمػاَ

ـ(َلالسسمكةَالعربيةَالدػعؾدية.َاػتبَمجػردَلعػضَاالسػساء1932َعرؼَؼيساَلعدَ)َابتداًءَمؽَعاـَ
َمشهاَلؼَُيعرؼ.َالبارزة َكخمفهاَعذراتَاالسساء َالتيَُعرؼَلعزها َكالكثيرَ

 
فيَالخفاءَكاست فاؿَلمقادةَالعربَكتشفيػتَمحكػؼَكمتػدرج َحتػىََكلَاتبَاألعساؿ َمؽَتخظي 

اكتسم َصػشاعةَالؾاقػعَالدياسػيَكاالقترػاديَكالثقػافيَالعربػي َعمػىَالشحػؾَالػتيَعذػشابَكنعيذػقَ
اػػدافهاَاليػػـؾ َالَيسكػػؽَأفَنعزكاػػاَإلػػىَتػػراكؼَمجسؾعػػةَمػػؽَالرػػدؼ َبػػلَاػػيَمػػؤامرات َُحػػددتَأ
َكُرسس َخظظهاَكُايئ َأدكاتهاَكُنفتتَمراحمها َفيَغفمةَمؽَالعرب َكبتعاكفَمعَحكامهؼ.َ

كماَتزاؿَالسؤامراتَمتؾاصمة َكفخرااَ)الفؾضىَالخبلقة( َالتيَتذؾ شاَاآلف َكمذركعَالذرؽَ
التػيَاألكس َالجديد َالتيَسيتكفل َإذاَلؼَنقاكمقَكندقظق َسيتكفلَلسز دَمؽَتسز قَاػتبَاألمػة َ

نعس َلالسؾقعَالج رافػيَالستسيػزَكبسرػادرَالظاقػةَال شيػة.َلكػؽَتبعيػةَحكامهػاَلمقػؾىَاالسػتعسار ةَ
َعغيؼ.ََ ل َاتبَالشعسةَإلىَنقسةَكببلء   كازاؿَنخبهاَالثقاؼيةَكضعفَحركاتهاَالدياسية َحؾَّ

َمدؤكليتشاَنحؽ:
ى َيتػامركفَعميشػا َإذاَكافَاآلخػركف َمػؽَقػؾىَاسػتعسار ةَكفعاليػاتَاقترػاديةَعالسيػةَكبػَر

ك تدببؾفَفيَتسز قشاَكضعفشا َخدمةَلسرالحهؼ َفساَايَمدؤكليتشاَنحؽ؟َاشاَنػأتيَإلػىَالجانػبَ
اآلخرَمؽَالسعادلة َكايَمدؤكليتشاَعساَكصمشاَإليقَمؽَضعفَكانحظاطَكتسزؽَكتبعيػة َمػاَكػافَ

َةَبشا.َلمسؤامراتَاالستعسار ةَكحدااَأفَتؾصمشاَإليها َلؾالَتؾفرَعؾاملَأخرىَخاص

ك سكػػؽَأفَنتبػػيؽَحجػػؼَمدػػؤكليتشاَمػػؽَخػػبلؿَدراسػػتشاَلهػػتبَالعؾامػػلَالخاصػػة َسػػؾاًءَمشهػػاَ
العؾامػػلَالتاتيػػة َالستسثمػػةَبثقافتشػػاَكأنسػػاطَتفكيرنػػاَكمزا شػػاَالشفدػػيَكبعػػضَمػػؽَعاداتشػػاَكتقاليػػدنا َ

عؾامػػلَكغيراػػاَمػػؽَالعؾامػػلَالسكؾنػػةَلمذخرػػيةَالعربيػػة.َأكَالعؾامػػلَالسؾضػػؾعيةَالستفاعمػػةَمػػعَال
التاتيػػةَكالسػػؤثرةَفيهػػا َكاالقترػػادَكالبشػػىَاال تساعيػػةَكاألنغسػػةَالدياسػػيةَكالخرػػائصَالج راؼيػػةَ
كغيراا.َكلكيَالَنزلَالظر ق َالَبػدَمػؽَأفَنػدرسَاػتبَالعؾامػلَالخاصػةَبشػاَفػيَإطػارَاألكضػاعَ

اخمػقَمػعَالدكليػةَالدػائدةَكالسرػالاَالكبػرىَفػيَالعػالؼ َلشؿػفَبػتلػَعمػىَمػدىَتػأثيرَاػتاَكمػقَكتد
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بَالتفدػير َكنتجػاكزَ نديجَالسؤامرات َالتيَأشرناَإلػىَلعػضَمشهػا.َفبهػتاَسيدػتؿيؼَالفكػرَك رػؾَّ
الشهجَالقاصرَكالسزمل َالسعتسدَعمىَعاملَكاحدَفيَالتفدير َكالسؤامرةَمثبًل َالتيَيكتفػيَلعزػشاَ

نكػارًاَيرضػىَعشػقَبتعميقَكلَمرائبشاَعميهاَكحداا َك كتفػيَلعزػشاَاآلخػرَلإنكػارَك ؾداػاَأصػبًل َإ
َالستامركفَك باركؾنق َألنقَيخدمهؼَك دهلَعسمهؼَك داعداؼَعمىَاالستسرارَفيَاست فالشا.ََ

فالسؤامرةَفعم َفعمها َمدػتفيدةَمػؽَ سمػةَالعؾامػلَالخاصػةَبشػا.َككػلَمػؤامرةَتحيكهػاَالػدكؿَ
ديةَكثقاؼيػػةَذاتَالسرػالاَالكبػػرىَفػػيَالعػػالؼَتدػػبقهاَدراسػػاتَتار خيػػةَكا تساعيػػةَكنفدػػيةَكاقترػػا

كديشيػػة.َكلػػيسَسػػؾىَالبمػػداءَكحػػداؼَمػػؽَيسكػػشهؼَأفَيزػػعؾاَسياسػػاتهؼَدكفَمعرفػػةَكخبػػرةَكعمػػؼ َ
تؾفراػػاَدراسػػاتَمتخررػػة.َكفػػيَاػػتبَالسعادلػػة َالتػػيَنتحػػدثَعشهػػا َيتزػػاَأنشػػاَنحػػؽَالبمػػداء َ

كفذمشاَفيَ.َترديشاَلمسؤامراتَلعفؾ ةَك هلَكالردؽَفيَالعسلَالفتقارناَإلىَالعمؼَكالسعرفةَكالخبرة
كلَمؾا هاتشا.َثؼَعالجَلعضَمثقفيشاَاتبَاإلشكاليةَعبل ًاَقاطعًاَغيرَنافع َلإنكارَالسؤامرةَ سمػةَ

َكتفريبًل َكعشؾاَأنهؼَبتلػَأراحؾاَكاستراحؾا.َ

َيجػػبَأفَيقػػعَعميشػػاَنحػػؽ َأكثػػرَمسػػاَيقػػعَعمػػىَالستػػامر ؽ.َفهػػؼَ مػػؽَاشػػاَنػػدرؾَلػػأفَالمػػـؾ
حتػىَكإفَسػبب َمػؤامراتهؼَلذػعؾبَاألرضَكػؾارثَكماسػي ََيخدمؾفَلسػؤامراتهؼَمرػالاَبمػدانهؼ.

تتجاكزَفيَلعضَاألحيافَمدتؾىَاإلذالؿَكالتجؾ عَكالتذر دَإلىَاإللػادةَالجساعيػة َالتػيَتتشػاقضَ
معَماَيدػؾ  قؾنقَمػؽَمبػادئَك رفعؾنػقَمػؽَشػعاراتَإندػانية.َكلكػؽَاػتاَشػأنهؼَكاػتبَؾػيسهؼَكاػتبَ

َرالاَنخدـ؟.مرالحهؼ.َفأيؽَنحؽَمؽَاتاَكمق َكأيَم

َخاتسة:
مػؽَالسػػؤلؼَأفَالحيػػاةَاإلندػػانيةَالكر سػػة َالتػػيَنحمػػؼَبهػػا َأصػػبح َأشػػبقَلالدػػهلَالسستشػػع.َ
لػيابَأاؼَشرطَمؽَشركطها َكاؾَالؾحدةَالعربية َالتػيَسػيدخمشاَالتفكيػرَفيهػاَإلػىَقمػبَالسػؤامرةَ

رةَعمػىَأنهػؼَفػيَكاقػعَالكبرىَعمىَاػتبَاألمػة َك جعمشػاَنشغػرَإلػىَمثقفيشػاَالسشكػر ؽَلؾ ػؾدَالسػؤام
الحاؿَمغهرَمؽَمغاارَالسؤامرةَذاتها َحتىَكإفَكافَمعغسهؼَالَيعيَذلػ.َفالسؤامرةَتتزسؽَفػيَ
ماَتتزسشقَتذؾ قَالػؾعيَكتزك ػرَالحقػائقَكتجشيػدَالسثؿػفَالعربػي َدكفَأفَيػدرؾ َلبلندػياؽَفػيَ

 َكالقزػػاءَعمػػى281َحػػدةؾ تهػػاَالؾامدػػارَالجهػػؾدَاالسػػتعسار ة َالهادفػػةَإلػػىَتػػدميرَكعػػيَاألمػػةَبهَُ
                                                 

مةَكالشهػؾض َالَغشػىَعشهػا.َكبػدكنهاَلػؽَالُهؾ ةَتسثلَفيَالحالةَالعربيةَالرااشةَقاعدةَأساسيةَلمتساسػَكالسقاَك281َ
َالسحاكالتَالهادفةَإلىَتتك بشاَفػيَإطػارَ)الذػرؽَاألكسػ َ ندتظيعَأفَنتبيؽَمرالحشاَكندافعَعؽَك ؾدناَكنقاـك

َ شاتشػػرذمقشػػاََك تسَزسيدػػهلَ َتفؾقشػػاَقػػؾةَكتساسػػكًا.َفإنكػػارَالُهؾ ػػةَالؾاحػػدة َلشػػاَالجديػػد( َضػػسؽَكيانػػاتَمجػػاكرة
عؽَالدفاعَعؽَمرالحشا َالتيَسظ َعميهاَمرالاَالػدكؿَالكبػرىَفػيَالعػالؼَكمرػالاََضعفشاَكعجزناسيرسخََك

َالدكؿَالقؾ ةَفيَاإلقميؼ.ََ
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حمسهاَالكبير َالستسثلَفيَتؾحيدَكطشهاَالعربيَفيَإطارَدكلةَعربيةَكاحػدة َتعيػدَلئلندػافَالعربػيَ
َكرامتقَكتحسيَمرالحقَكتكفلَرخاءبَكتشسيَقدراتقَكطاقاتقَاإلبداعية.

إفَالسؤامرةَحؿيقةَالَمراءَفيها َيؤكػدااَالتػار خَك جدػدااَالؾاقػعَالػرااؽََكخبلصةَالقؾؿ:
يَالؾطؽَالعربي.َكلكؽَالسؤامرةَكحدااَالَتفدرَاألكضاعَالتيَمررنػاَبهػاَكاألكضػاعَالتػيَانتهيشػاَف

إليهػػا.َفهشػػاؾَعؾامػػلَأخػػرى َـيػػأتَلشجػػاحَمػػؤامراتَاآلخػػر ؽَعميشػػا َتتسثػػلَلالعؾامػػلَاالقترػػاديةَ
العربػي َكالدياسيةَكاال تساعيةَكأنساطَتفكيرناَكسمؾكشا.َكساَتتسثػلَلاألنغسػةَالحاكسػةَفػيَالػؾطؽَ

لدػػساتهاَالسعركفػػةَكتبعيتهػػاَالفاضػػحةَلمقػػؾىَاالسػػتعسار ة َكبالحركػػةَالدياسػػيةَالعربيػػة َبتبعثراػػاَ
كعجزااَالؾاضا َكبالسثؿفَالعربيَلدظحيتقَكقرؾرب.َكالَبدَأفَنزعَاتاَكمقَلعيؽَاالعتبار.َفػبلَ

اَيحػدثَكمػاَسػيحدثَكالَن فلَاتبَالعؾاملَمجتسعة َإذاَأردناَأفَنفهؼَماَحػدثَكمػَ نشكرَالسؤامرة
مدتؿببًل.َفالفهؼَالرحياَيذكلَمدخبًلَلمعؾدةَإلىَمذػركعشاَالكبيػر َكاػؾَ)الؾحػدةَالعربيػة( َالػتيَ
بدكنػػػقَلػػػؽَندػػػتظيعَأفَنؾا ػػػقَالسذػػػركعَالكبيػػػرَلآلخػػػر ؽ َمذػػػركعَالتقدػػػيؼَكالتفتيػػػ َكالتظؾ ػػػعَ

الَلسذػار عَكبيػرةَمجابهػةَكالديظرةَكنهبَالثركات.َفالسذار عَالكبيرةَالسعاديةَالَيسكؽَمؾا هتهاَإ
لهػػا َقػػادرةَعمػػىَمقاكمتهػػاَكإفذػػالها َكسذػػركعَالؾحػػدةَالعربيػػة.َأمػػاَالسذػػار عَالرػػ يرة َلسختمػػفَ
مدسياتها َفميد َسؾىَركافدَاز مة َتدكرَفيَفمػَال ربَاالستعساريَكترػبَفػيَنهايػةَالسظػاؼَ

َفيَنهربَالجارؼ.َأدركشاَاتاَأكَلؼَندرؾ.ََ

لدؤاؿَمما َمرتب ََلسؾضػؾعَاػتبَالؾرقػة َك رػماَمػدخبًلَلؾرقػةَقادمػة ََكدعؾناَنشهيَحديثشاَاشا
لعشؾافَ)الؾحدةَالعربية( َكاؾ:َلساذاَفذم َكلَالسحػاكالتَلتحقيػقَالؾحػدةَالعربيػة َأكَحتػىَإقامػةَ
أشكاؿَبدائيةَمؽَالتعاكفَكالتشديقَكالتكاملَاالقتراديَكالدياسي؟َماَاؾَدكرَالسرالاَالعالسيػةَ

الفذل َكماَاؾَدكرَالحاكؼَالعربيَكالسثؿفَالعربيَكالحركةَالدياسيةَالعربية؟َإنػقََالكبرىَفيَاتا
سؤاؿَكاضاَكمحدد َكلكؽَاإل الػةَعشػقَتتظمػبَقػدرًاَمػؽَالتفكيػرَككثيػرًاَمػؽَالجهػدَالبحثػي َالػتيَ

َأتسشىَأفَيزظمعَلقَلاحثؾناَكمثقفؾنا.

 

َ
َ
َ
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َالعربيةالؾحدةََ
282َََالذاملشرط َلتحقيقَالشهؾضَالحزاريَالعربيَ

َ

َمقدمة:
ترا عػػ َقزػػيةَالؾحػػدةَالعربيػػة َفػػيَالعقػػؾدَالقميمػػةَالساضػػية َترا عػػًاَممفتػػًاَلمشغػػر َكأضػػحىَََََ

الحػػدي َعشهػػا َبػػيؽَالحػػيؽَكاآلخػػر َيكػػادَيقترػػرَعمػػىَلقايػػاَالحػػالسيؽ َمػػؽَمشاضػػميَالخسدػػيشياتَ
َ)القػرفَالعذػر ؽ( َالػتيؽَيشغػرَإلػيهؼَلعػضَال سثقفػيؽَمػؽَاأل يػاؿَكالدتيشياتَمؽَالقرفَالسشرـر

البلحقة َعمىَأنهؼَكائشاتَطؾباك ة َغيرَكاقعية َغر بةَعػؽَالعرػرَكاسؾمػقَالحؿيؿيػة َالستسثمػةَ
الدؾؽَكالذرؽَأكسظية َكغيرااَمؽَالعشاك ؽَالسثيرة َالتيَتخظػفََاقترادلالعؾلسةَكالخرخرةََك

 األلرار َفإذاَماَاقتربَالسرءَمشهاَك دااَالدؼََّالزعاؼ.َ

فيَأفَكلَمثؿفَعربيَنز ق َمؽَاأل ياؿَالذالة َلؾَر عَإلػىَذاتػقَكغػاصَفػيََكالشػَعشدي
أفَاػتبَالقزػية َأيَقزػيةََكتذػفأعساؽَنفدق َكتسعؽَفػيَالؾاقػعَالعربػي َالػتيَيعػيشَؼيػق َاَل

الػتيَيجػبَأفَيتحػرؾَؼيػق َبػلَكاإلطػارَالػتيَيجػبَأفََعربية َتذكلَقدربَالحؿيقيَكإطاربالؾحدةَال
ةَكالفكر ػةَفػيَالػؾطؽَالعربػي.َياالقترػادؽَخبللػقَكػلَالشذػاطاتَالدياسػيةََكتتحرؾَؼيقَكتتعاملَمػ

كاػػؾَاإلطػػارَالػػتيَتدػػتهدفقَالسخظظػػاتَاأل شبيػػةَالسعاديػػة َحتػػىَدكفَأفَتذػػيرَإليػػق.َألفَمجػػردَ
اإلشارةَإليق َكفيلَبشفضَالػبارَعشقَكإزاحةَالرمادَمؽَفؾقق.َكلتاَفهيَتتجاامقَعسدًا َلكيَيشدابَ

َ.َلتيؽَلؼَيعيذؾاَزمؽَالحمؼَالعربياَالذبابَمشهؼ َاالعرب َكالَسيس

كألنشاَمؽَ يلَنذأَفيَزمؽَالحمؼ َكعاشَمرحمػةَالتحػررَالػؾطشيَكالرػعؾدَالقػؾمي َكتفتحػ َََََ
بػدََادَالؾطشيَالعربيَكمق َفإنشػاَالامتدمداركقَعمىَثقافةَكحدك ة َيشهلَمشهاَاإلندافَالعربيَعمىَ

امشػا َلشبقيهػاَقزػيةَااتسشدى َالَبدَأفَنؾليهػاَ ػلَلتيَتكادَأفَتَُأفَنؾليَقزيةَالؾحدةَالعربية َا
فيَك دانشاَكمذاعرناَكنذػاطاتشاَالدياسػيةَكإنتا شػاَالفكػري.َك ػأتيَحػديثشاَاليػـؾ َضػسؽَاػتاََحية

ات َعتبػاَرناَقزيةَالؾحدةَالعربية َلتكؾفَمؾضؾعَحديثشا َمدفؾعيؽَلجسمةَمؽَاالاختَرالدياؽ.َفقدَ
َمشها:ََ

فكػرةَالؾحػػدةَالعربيػػةَقػػدَاسػُتهدف  َكسػػاَلػػؼَُتدػػتهدؼَأيَفكػرةَأخػػرى.َكبػػتل َلعػػضَأكاًل:َإفَ
الجهػػاتَالخار يػػةَكالداخميػػة َذاتَالسرػػالاَفػػيَلقػػاءَالتجزئػػةَكترسػػيخَالتخمػػفَكالزػػعف َبػػتل َ

                                                 
282
َ.ـ2018مارس31َََفيَمحاضرةَأفُتت اَبهاَالسؾسؼَالثقافيَالدشؾي َلمتجسعَالؾحدكيَالذعبيَالشاصري  
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 هؾداػػاَكسػػخرتَأ هػػزةَإعبلمهػػاَكاسػػتخباراتها َكاسػػتخدم َمختمػػفَاألسػػاليبَكالؾسػػائل َالساديػػةَ
لزعزعػػةَاإليسػػافَلالؾحػػدةَالعربيػػةَكالتذػػكيػَلزػػركراتهاَكالتيئػػيسَمػػؽَإمكانيػػةَكالفكر ػػةَكالشفدػػية َ

َتحؿيقها.َ

كثانيًا:َإفَالتعاملَفيَالحياةَالعسمية َمعَالقزاياَالعربيػةَاألخػرى َسػيبقىَمتدػسًاَلالزػعفَ
َكالترددَكمحكؾمًاَلالعجزَكاإلخفاؽ َماَلؼَيرتكزَعمىَإيسافَراسخَبؾحدةَاألمػة َكمػاَلػؼَيدػتشدَإلػى

َفعلَيرقىَإلىَمدتؾىَاتاَاإليساف.

ةَيػػػاال تساعةَكالدياسػػػيةََكياالقترػػػادكثالثػػػًا:َإفَتحقيػػػقَالشهزػػػةَالعربيػػػة َلكػػػلَ ؾانبهػػػا َ
إلػػىَمدػػتؾىَالشديػػةَفػػيَالتعامػػلَمػػعَالقػػؾىَالكبػػرىَفػػيََاالرتفػػاعكالعمسيػػةَكبشػػاءَالقػػدرةَالعدػػكر ةََك

لػةَالعربيػةَالؾاحػدة َالقؾ ػةَكالسهالػةَفػيَالعالؼ َمراؾفَبتحقيقَالؾحدةَالعربيةَالذاممةَكإقامةَالدَك
َالعالؼَكمق.َ

كمرػيرًا.َككطششػاَالعربػيَكطػؽَكشعؾرًاََكعقيدة َل ةَكتار خًاَكتراثًا283َكرالعًا:َإنشاَأمةَكاحدة
مستدَ  راؼيًاَدكفَانقظاع َمػؽَالخمػيجَالعربػيَإلػىَالسحػي َاألطمدػي.َكشػعبشاَالعربػيَشػعبََكاحد

إلػىََشػبقَالجز ػرةَالعربيػة َكالَسػيساَإلػىَالػيسؽ.َمسػاَيجعمشػا َكاحد َتر عَأصػؾلق َفػيَمعغسهػا َ
نحؽَاليسشييؽَخاصة َمعشييؽَلإلقاءَقزيةَالؾحدةَالعربيةَحيةَفيَالؾ دافَالعربػي َندػم َالزػؾءَ

َار َكنؿفَفيَطميعةَالداعيؽَإليهاَكالسشاضميؽَمؽَأ لَتحؿيقها.ََََاستسَرعميهاَل

زَأاػؼَالشقػاط َذاتَالرػمةَلقزػيةَالؾحػدةَالعربيػة َكسؾؼَأحاكؿَفيَالفقػراتَالتاليػةَأفَأبػَر
َدكفَتفريل َمكتؽيًاَلسبلمدتها َلساَيذبقَالخظؾطَالعر زةَكالعشاك ؽَالعامة َلقدرَمػاَيدػساَلػق

ًاَلعشاك ؽَسر عةَألاؼَالسحاكالتَكالسذار عَالؾحدك ةَفيَالتػار خَئالؾق َالستاحَلهتاَالحدي .َمبتد
كأ يالشػاََحػدةَالعربيػة َقزػيةَك ػؾد َكتػدفعشاالتيَتجعػلَمػؽَالَؾَالحدي َكالسعاصر َثؼَالزركرات 

القادمةَمؽَلعدنا َإلىَالشزاؿَمؽَأ لَتحؿيقها.َمشػتقبًلَلعػدَذلػػَإلػىَمحاكلػةَاإل الػةَعػؽَثبلثػةَ
َأسئمةَمحؾر ة َكاي:َ

                                                 
فهؾمػًاَعشرػر ًاَضػيقًا َمحرػؾرًاَفػيَاألصػلَتتسيزَاألمةَالعربيةَعػؽَغيراػاَمػؽَاألمػؼ َفػيَأفَمفهؾمهػاَلػيسَم283َ

الؾاحد.َفقدَحددَالرسؾؿَالكر ؼَمعشاااَلقؾلق:َ"أيهاَالشاسَإفَالػربَكاحػدَكاألبَكاحػد َكإفَالػديؽَكاحػد.َكليدػ َ
العربيػػةَلأحػػدكؼَمػػؽَأبَكالَأـ َكإنسػػاَاػػيَالمدػػاف َفسػػؽَتكمػػؼَالعربيػػةَفهػػؾَعربػػي".َكالػػتكمؼَلالم ػػةَالعربيػػةَالَ

الحػػاؿ َعمػػىَمجػػردَترديػػدَالكمسػػات.َفالم ػػةَاػػيَأداةَالتؾاصػػلَكالتفػػااؼَكالتفكيػػرَكالتخيػػل َكاػػيَيقترػػر َلظبيعػػةَ
 َفسؽَتكمػؼَالم ػةَالعربيػةَكتسثمهػا َبهػتبَالسعػاني َفهػؾَعربػي.َكقػدَكسجلَالحزارةَكعشؾافَالهؾ ةَكعاءَالثقافة

مػثبًل َعمػىَأفََ دَميذػيلَعفمػقأكػالفهػؼ َغيػرَالستعرػبَعرؾيػًا.َفَانظمقَالفكرَالقؾميَالعربيَالحدي َمؽَاػتا
 العربيَاؾَمؽَكان َالم ةَالعربيةَل تقَكعاشَفيَاألرضَالعربيةَكفمؽَلانتدالقَإلىَاألمةَالعربية.
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َستهداؼ؟.َأشكاؿَااللساذاَاسُتهدف َالؾحدةَالعربية َكماَأبرزََ:الدؤاؿَاألكؿ
َيفَيسكؽَأفَنتعاملَمعَقزيةَالؾحدةَالعربيةَمدتؿببًل؟.َكَ:الدؤاؿَالثاني
 مؽَايَالقؾىَالدياسيةَالسهيأةَلمشزاؿَمؽَأ لَتحقيقَالؾحدةَالعربية؟.َ:الدؤاؿَالثال 

َكمشهيًاَحديثيَاتاَبتشؾ قَسر عَإلىَمؾضؾعَ)السؤامرةَعمىَاألمةَالعربيةَكمدؤكليتشاَنحؽ(.

َبيةَفيَالتار خَالحدي َكالسعاصر:أاؼَالسحاكالتَكالسذار عَالؾحدك ةَالعَر
الحقػػائقَالسؾضػػؾعية َالساثمػػةَفػػيَالػػؾطؽَالعربػػي َكؾحػػدةَالم ػػةَكاألرضَكالتػػار خَكالعقيػػدةَ
الديشيػػةَكالؿػػيؼَكالعػػاداتَكالتقاليػػدَكالسرػػالاَالسذػػتركة َكغيراػػا َ عمػػ َالعػػربَيتؾقػػؾفَإلػػىَتؾحيػػدَ

َالسحاكلةَلتحقيقَاتاَالحمؼ.ََأنفدهؼَفيَإطارَدكلةَعربيةَكاحدة َك عاكدكفَالسحاكلةَتمؾ

 َفػػيَتؾسػػيع284َاأللبػػانيَاألصػػل َدمحمَعمػػيَلاشػػاَالػػؾاليَالعثسػػانيَكُ شغػػرَعػػادةَإلػػىَمحاكلػػة
.َفقػدَعػيؽ285َرقعةَحكسق َعمىَأنهاَأكؿَمحاكلةَكحدك ةَفيَالؾطؽَالعربػي َفػيَالتػار خَالحػدي 

كدفعتػقَطسؾحاتػقَكإدراكػقَـ 1805َدمحمَعميَكاليًاَعمىَمرر َمؽَقبلَالدكلػةَالعثسانيػة َفػيَعػاـَ
لحقائقَالتار خَكالج راؼيا َإلىَمحاكلةَتؾسيعَرقعةَحكسػق َلتذػسل َإضػافةَإلػىَمرػرَكالدػؾداف َ

الجز ػػرةَالعربيػػة َحتػػىَزاحػػؼَاإلمبراطؾر ػػةَالعثسانيػػةَشػػبقَالسذػػرؽَالعربػػيَ)لػػبلدَالذػػاـَكالعػػراؽ(ََك
ركعَدمحمَعمػيَعمػىَمرػالحها َكنازعها َككادَأفَيدقظها.َكلساَشػعرتَالقػؾىَال ربيػةَلخظػؾرةَمذػ

ـَإلػػىَحػػدكدَمرػػر 1840َتحالفػػ َمػػعَتركيػػاَكدمػػرتَاػػتاَالسذػػركعَكأعػػادتَدمحمَعمػػيَفػػيَعػػاـَ
كمشعتقَمؽَأفَيتجاكزاا َمقابلَأفَيبقىَكاليًاَعمىَمررَالعثسانيةَمدىَالحياة َكأفَيؾر  ثَحكسهػاَ

َـ.1952َحكؼَأسرةَدمحمَعميَفيَمررَبثؾرةَيؾليؾَانتهىلتر تقَمؽَلعدب.َكقدَ

ضع َمذار عَكحدك ة َمعغسهاَعمىَالػؾرؽ َكبعدَمحاكلةَدمحمَعميَتمػ َُبتل َمحاكالتَككَُ
عمػػىََاكالتَكمذػػار عَلػػؼَيحالفهػػاَالشجػػاحالَندػػتظيعَأفَنػػأتيَعميهػػاَ سيعهػػا َلكثرتهػػا.َككمهػػاَمحػػ

تحػدةَكاتحػادَالػدكؿَالعربيػة َبػيؽَالجسهؾر ػةَالعربيػةَالسَسؾر اصعيدَالؾاقع َماَعداَكحدةَمررََك
َ:السعاصركاليسؽ.َكسشذيرَفيَماَيمي َمجردَإشارات َإلىَأاسهاَفيَالتار خَ

                                                 
مرػر ةََكافَدمحمَعميَلاشاَكاليًاَعمىَمرر َيتبعَنغر ًاَالدكلػةَالعثسانيػة.َكلكشػقَمػؽَالشاحيػةَالفعميػةَأنذػأَفػي284ََ

 هاَعمىَحدابَالدكلةَالعثسانية.ََدكلةَمدتقمة َحاكؿَأفَيؾسعَرقعت
مؽَالرعؾبةَلسكاف َأفَنشغرَإلػىَمدػاعيَدمحمَعمػيَلاشػاَ)َالػؾاليَالعثسػاني َاأللبػانيَاألصػل(َلتؾسػيعَمشظقػة285ََ

حكسةَكنفؾذبَعمىَأنهاَمؽَالسذػار عَالؾحدك ػةَالعربيػة َالتػيَسػعىَالعػربَإلػىَتحؿيقهػا.َكمػعَذلػػَفقػدَتبلقػ َ
التؾسػػعية.َكفػػيَاػػتاَاإلطػػارََقؾحػػدة َلسرػػمحةَدمحمَعمػػىَالدػػمظؾ ةَكطسؾحاتػػالسرػػمحةَالعربيػػةَفػػيَتحقيػػقَال

فحدب َيسكؽَفهؼَمحاكلػةَدمحمَعمػىَلزػؼَالسذػرؽَالعربػيَكشػبقَالجز ػرةَالعربيػةَإلػىَمرػر َالتػيَكانػ َتحػ َ
 حكسق.
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 َََمذركعَالذر فَحديؽ َشر فَمكة َالتيَكعدتقَبر ظانيػاَبتحؿيقػق َإذاَأدىَدكرب
السظمػػؾبَفػػيَالحػػػربَالعالسيػػةَاألكلػػى َفػػػيَقظػػعَكتػػدميرَخظػػػؾطَإمػػدادَالؾحػػػداتَ

كمحاصػػرةَتمػػػَالؾحػػدات.َك تزػػسؽََالعدػػكر ةَالتركيػػة َالسشتذػػرةَفػػيَنجػػدَكالحجػػاز 
ممكػػًاَعميػػق ََرؽَالعربػػيَكمػػق.َعمػػىَأفَيتػػؾَّجَاػػؾمذػػركعَالذػػر فَاػػتاَتؾحيػػدَالسذػػ

لسدػػػاعدةَبر ظانيػػػا.َكقػػػدَتشرػػػم َبر ظانيػػػاَلعػػػدَالحػػػربَمػػػؽَكعؾداػػػاَلػػػق َلعػػػدَأفَ
َكسػػاَأكضػػحشاَفػػيَصػػفحاتَسػػالقة َاسػػتشفدتَأغراضػػهاَمشػػق َكنفتػػقَإلػػىَقبػػرص 

._ََلسؾحد َبتقديؼَسايكسذرؽَالعربيَال َالساستبدَك َبيكؾَالسذؤـك
 َََكفمدػػظيؽَكلبشػػاف(َكضػػعقَفػػيَعػػاـََسػػؾر االكبػػرىَ)األردفََكَسػػؾر امذػػركعَكحػػدة

الذػر فَحدػيؽ َعمػىَأفَيكػؾفَاػؾ َأيَعبػدََابػؽـَممػَاألردف َعبدَهللا 1941َ
َهللا َممكًاَلدكلةَالؾحدةَاتب.ََ

 ََفمدػظيؽَكلبشػاف(.َكضػعقَكاألردفََكَسػؾر امذركعَكحدةَالهبلؿَالخرػيبَ)العػراؽََك
َـ.1941 َفيَعاـَكزراءَالعراؽرئيسََ نؾريَالدعيد

 ََالدكلػةََاسػؼـ َتحػ 1951َ َفػيَعػاـَاكعَناعؼَالقدسػي َرئػيسَكزراءَسػؾر مذَر(
العربيػػةَالستحػػدة( َعمػػىَأفَيزػػؼَ سيػػعَالػػدكؿَالعربيػػة.َككػػافَالػػدافعَإليػػقَمقاكمػػةَ

 الخظرَالرهيؾني.ََ
 ََـ.َكػاف1954َسػالي َرئػيسَكزراءَالعػراؽ َفػيَعػاـَمذركعَالدكتؾرَدمحمَفاضػلَالج

 مذابهًاَلسذركعَناعؼَالقدسي.َككافَدافعقَأيزًاَمقاكمةَالخظرَالرهيؾني.َ
 ََ ـ َكلكشهػػا1958َ َالتػػيَتحققػػ َفػػيَشػػهرَفبرايػػر َمػػؽَعػػاـَاكحػػدةَمرػػرَكسػػؾر

 ـ.1961ُضرب َفيَشهرَسبتسبر َمؽَعاـَ
 َََؾر ةَالعربيةَالستحػدة َكُأعمػؽَلعػدَأقػلتحادَالدكؿَالعربية َالتيَضؼَاليسؽَكالجسها

ـ َإثػرَفذػػمها.1961َفػيَعػػاـََانتهػػى ََكامػؽَشػهرَعمػػىَؾيػاـَكحػػدةَمرػرَكسػؾر 
 ككافَاتحادًاَشكميًا َلؼَيكؽَلقَأيَأثرَفيَالؾاقع.َ

 َََمحاكالتَأخرىَكثيرةَفاشمة َعمىَشكلَمذػار عَشػكمية َأعمشػ َكلكشهػاَ سيعهػاَلػؼ
تحػادَالعربػي َبػيؽَالعػراؽَكاألردف َُأعمػؽَفػيَاَلتحققَعمىَصػعيدَالؾاقػع َكمشهػا:َات

.َكمذػركعَالؾحػدةَالثبلثيػة َبػيؽَاـ َكردَفعػلَعمػىَكحػدةَمرػرَكسػؾر 1958عاـَ
ـ َكطػػػؾيَلعػػػدَثبلثػػػةَأشػػػهرَمػػػؽ1963َكالعػػػراؽ َُأعمػػػؽَفػػػيَعػػػاـََسػػػؾر امرػػػرََك

كليبيػػا َُأعمػػؽَفػػيَعػػاـََسػػؾر اإعبلنػػق.َكاتحػػادَالجسهؾر ػػاتَالعربيػػة َبػػيؽَمرػػرََك
ـ.1984َتحػػادَالعربػػيَاألفر قػػي َبػػيؽَليبيػػاَكالس ػػرب َُأعمػػؽَفػػيَعػػاـَـ.َكااَل1971

ـ َكضػػؼَالعػػراؽَكمرػػرَكاألردف1989َكمجمػػسَالتعػػاكفَالعربػػي َُأعمػػؽَفػػيَعػػاـَ
كاليسؽ َكلؼَيثسرَسؾىَإل اءَتأشيراتَالدخؾؿَبيؽَاألقظارَالعربيةَالستكؾرةَ)كحتػىَ
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العربػػػي َُأعمػػػؽَفػػػيَاػػػتاَالسشجػػػزَالستؾاضػػػع َأل ػػػيَؼيسػػػاَلعػػػد(.َكاتحػػػادَالس ػػػربَ
 ـ َكضؼَليبياَكالس ربَكالجزائرَكتؾنسَكمؾر تانيا.1989عاـ

اػػتبَكغيراػػا َمػػؽَالسحػػاكالتَكالسذػػار عَالؾحدك ػػةَلػػاءتَ سيعهػػاَلالفذػػل َألسػػبابَعديػػدة َ
َعمىَرأسها:َ

عػػدـَصػػدؽَالحكػػاـَالعػػرب َرغػػؼَتدػػالقهؼَإلػػىَإطػػبلؽَالترػػر حاتَالؾحدك ػػة َإرضػػاًءَََ .1
الؾحدكيَلظبيعتػق َكرغػؼَتأكيػدَدسػاتيرَأقظػاراؼَ سيعهػاَتقر بػًاََلمسزاجَالذعبيَالعربي 

َإلىَاألمةَالعربيةَكالؾطؽَالعربيَالكبير.َنتساءعمىَالؾحدةَالعربية َكهدؼ َكعمىَااَل
تقرػػيرَالحركػػةَالدياسػػيةَالعربيػػةَالؾحدك ػػة َكعجزاػػاَعػػؽَتذػػكيلَحػػراؾَشػػعبيَعربػػيَََ .2

كالتشػازؿَعػؽَ ػزءَمػؽََهؼَالخاصػةطسؾحاتكاسع َيجبرَالحكاـَالعربَعمىَالتخميَعؽَ
 مرالحهؼ َفيَسبيلَتحقيقَاتاَالحمؼَالعربي.

 ة َالسعػاديَلؾحػدةَاألمػةَالعربيػة َلسػاَتذػكمقَالؾحػدةَالعربيػة َاالسػتعساَرمؾؾفَالدكؿَََ .3
يسشتهاَ َ.َفيَالسشظقةَ ةاالستعساَرفيَنغراا َمؽَخظرَيهددَمرالحهاَالحيؾ ةَـك

َربي:لتؾحيدَالؾطؽَالعَةالزركراتَالسؾ ب
لػػؼَتعػػدَالؾحػػدةَالعربيػػة َفػػيَالػػؾعيَالعربػػيَالستقػػدـ َمجػػردَحمػػؼَركماندػػي َيػػرتب َلالتػػار خَ
كالم ػػةَكالتػػراثَكاآلمػػاؿَكاألحػػبلـ َكغيراػػاَمػػؽَالعؾامػػلَالسعشؾ ػػة َفحدػػب َبػػلَأضػػح َتسثػػلَقزػػيةَ

ة َمشها َ:286َحياةَكك ؾد َكترتكزَعمىَضركراتَماديةَممحَّ

َ:َاالستراتيجيةالزركراتَ
ألمؽَالقؾميَلسفهؾمػقَالعػاـ.َألفَاألقظػارَالعربيػةَبؾضػعهاَالػرااؽَعػا زةَعػؽَحسايةَاََ .1

ال ربػيَحاليػًاََاالسػتعسارًاَكسياسيًا.َك دػعىَياقترادذلػ َبلَكمخترقةَأمشيًاَكمدتباحةَ
إلىَإحداثَمز دَمؽَالتقديؼ َكتجزئةَكلَقظرَإلػىَأ ػزاءَأكثػرَضػعفًا َكػلَ ػزءَيرػباَ

عَطػػائفيَأكَعرقػػي.َكالَيسكػػؽَتجشػػبَذلػػػَإالَبؾ ػػؾدَدكلػػةَكيانػػًاَسياسػػيًاَاػػز بًل َذاَطػػال
كتػدافعَعػؽََياالقترػادهاَالدياسػيََكاسػتقبللعربيةَكاحدةَقؾ ةَكقادرةَعمػىَأفَتحسػيَ

َأمشهاَالقؾميَكتحاف َعمىَمرالحهاَالحيؾ ة.َ
العربػي.َفػالؾطؽَالعربػيَمؾحػدًا َيحتػؾيََياالقترػادالؾحدةَايَالزسافَلتحقيقَاألمؽَََ .2

.َإذَتتػػػؾفرَؼيػػػقَاألراضػػػيَالزراعيػػػةَالخرػػػبةَكميػػػابَياالقترػػػاداألمػػػؽَعمػػػىَمقؾمػػػاتَ
                                                 

لتػيَاستفدتَفيَحديثيَاشا َعؽَالزركراتَالسؾ بةَلتؾحيدَالؾطؽَالعربػي َمػؽَلعػضَمػاَكردَفػيَاألطركحػة َا286َ
ََقدمهاَقحظافَالحسداني َلشيلَدر ةَالدكتؾراب َمؽَ امعةَل داد.ََ
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األمظػػارَكاألنهػػػارَكالسشاخػػػاتَالستشؾعػػػةَكاأليػػديَالعاممػػػةَكالثػػػركاتَالسعدنيػػػةَكالثػػػركاتَ
 َ.ََ...إلخَالحيؾانية

ؼيػقَلمسبػادئَاإلندػانيةَكالقػؾانيؽَكالسؾاثيػقَالدكليػة.ََاعتبارالعالؼَيحكسقَاألقؾ اء َكالَََ .3
مكػافَبػػيؽَاألقؾ ػاء َكأفَتتحػػررَمػؽَـيسشػػتهؼَكتبمػػ ََلؤلمػةَالعربيػػةأفَيكػػؾفَكالَيسكػؽَ

مدتؾىَالشديةَفيَالتعاملَمعهؼ َإالَمؽَخبلؿَدكلةَعربيةَكاحدةَقؾ ػةَمشيعػةَكمهالػة َ
 ُيدسعَصؾتهاَكُتراعىَمرالحهاَك حدبَاآلخركفَحدالًاَلسؾاقفها.َ

ذػػاءَتكػػتبلتَكمشغسػػاتَكبيػػرة َألفَالعػػالؼَيحكسػػقَاألقؾ ػػاء َفػػإفَالػػدكؿَتدػػعىَإلػػىَإنََ .4
تزسؽَأمشهاَكتحاف َعمػىَمرػالحها.َكتػدخلَفػيَإطػارَاػتبَالتكػتبلتَكالسشغسػاتَدكؿَ

فةَاألصؾؿَكالم اتَكاألديافَكالتار خَكالثقافػات.َكاػتاَيفػرضَعمػىَالذػعبَالعربػيَمتمخ
كمق َكاؾَشعبَمتجانسَفيَكلَشيء َكأرضقَكاحدةَمستدة َيفػرضَعميػقَأفَيشرػهرَ

 ةَعربيةَكاحدة َتحسيَمرالحقَكك ؾدبَالسهدد.فيَإطارَدكل
يسثػػلَالػػؾطؽَالعربػػي َلسؾقعػػقَالستسيػػز َقمػػبَالعػػالؼ.َإذَيػػرب َبػػيؽَقػػاراتَثػػبلث َفسػػياَََ .5

كأفر ؿيػاَكأكربػا َك ػتحكؼَلػػأاؼَالسسػراتَالسائيػة َك ستمػػَثػػركاتَطبيعيػةَمهسػة َك تستػػعَ
العػالؼ.َكمػؽََاقترادادَ  رافيَكاحد.َكلَاتاَيجعلَمؽَيديظرَعميقَيديظرَعمىَامتدل

العػػالؼَيػػتحكؼَلدياسػػةَالعػػالؼَأيزػػًا.َاػػتبَالسيػػزاتَ عمػػ َالػػؾطؽََاقترػػاديدػػيظرَعمػػىَ
العربيَمظسعًاَلمظامعيؽ َمؽَالقؾىَالكبرى.َكالَيسكػؽَأفَيحسػيَنفدػقَك رػؾفَثركاتػقَ

ةَكبرى.َكاتاَلؽَيتحقػقَياقترادق َإالَبتحؾلقَإلىَقؾةَسياسيةََكاستقبللك ستمػَإرادتقََك
 ياـَالدكلةَالعربيةَالؾاحدة.إالَلؿ

تز دَمداحةَالػؾطؽَالعربػيَعمػىَأربعػةَعذػرَمميػؾفَكيمػؾَمتػرَمربػع.َأيَأنػق َإذاَمػاَََ .6
.َتحاديػػةمػػؽَحيػػ َالسدػػاحة َلعػػدَركسػػياَااَلَسػػيكؾفَثػػانيَأكبػػرَدكلػػةَفػػيَالعػػالؼَتؾحػػد

17َحػػؾاليََتحاديػػةفػػأكبرَخسػػسَدكؿَفػػيَالعػػالؼ َمػػؽَحيػػ َالسدػػاحة َاػػي:َركسػػياَااَل
مميؾفَكيمؾَمتػرَمربػع 14ََؾَمترَمربع.َك أتيَلعدااَالؾطؽَالعربي َحؾاليَمميؾفَكيم

10َمميػػؾفَكيمػػؾَمتػػرَمربػػع.َكالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػةَحػػؾالي10ََثػػؼَكشػػداَحػػؾاليَ
مميؾفَكيمؾَمترَمربع.َكالريؽَحؾاليَتدعةَمميػؾفَكسػ َمئػةَكيمػؾَمتػرَمربػع.َكمػؽَ

ًاَلكفػاءةَعمىَالدفاعَعؽَنفدقَعدػكر َشأفَاتداعَرقعةَالؾطؽَالعرب َأفَيرباَقادراًَ
اػيَمػؽََةلج راؼيػة.َكسػاَأفَكثافتػقَالدػكانيسػتراتيجيَكطبيعتػقَاعالية.َنغػرًاَلعسقػقَاال

 َالدفاعيػةَأعمىَالكثافاتَالدكانيةَلدكؿَالعالؼَالكبػرى.َكاػتاَمػاَسػيسكشق َعشػدَالحا ػة
ةَفػػيَالسجػػاالتَياالقترػػادمػػؽَتجشيػػدَمبليػػيؽَالسقػػاتميؽ َدكفَأفَتتؾؾػػفَعجمػػةَالحيػػاةَ

 السختمفة َنغرًاَلتؾفرَاأليديَالعاممةَالبلزمةَلتلػ.
اتهػػػاَمػػػؽَاحتيا الَيسكػػؽَإيجػػػادَصػػػشاعةَعدػػػكر ةَمتقدمػػػة َتػػػؤمؽَلمقػػػؾاتَالسدػػػمحةََََ .7

الدبلحَكالعتاد َكتحررااَمؽَالتبعيةَلمسرش  عيؽَال ربييؽَكالذرقييؽ َإالَبتحقيقَالؾحػدةَ
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مؾاردَماليةَكبيرةَكخبراتَتكشؾلؾ يةَمتقدمػة.َإفَالعربية.َلساَتتظمبقَاتبَالرشاعةَمؽَ
عمػػػىَالسرػػػادرَالخار يػػػةَفػػػيَالتدػػػميا َيبقػػػيَالعػػػربَتحػػػ َرحسػػػةَالسرػػػش  عََعتسػػػاداال
هاَمتظمبػػاتَاألمػػؽَاإلسػػرائيمي َلالدر ػػةَلاتلخػػار يَكسياسػػاتق َالتػػيَتزػػعَفػػيَحدػػاا

 األكلى.َ
كفػيََ فػيَفمدػظيؽَترػبة الؾحدةَالعربيةَايَالدبيلَإلىَتحر ػرَاألراضػيَالعربيػةَالس ََ .8

 غيرااَمؽَاألراضي َالتيَانتزع َمؽَاألمةَالعربية َلدببَتسزقهاَكضعفها.

 ة:ياالقترادالزركراتَ
العربػي َكسػاَأسػمفشا.َإذَأفَقظػرًاَكاحػدًاََياالقترػادالؾحدةَايَالزػسافَلتحقيػقَاألمػؽَََ .1

الػػؾطؽََاتاحتيا ػػفقػػ َمػػؽَأقظػػارب َكالدػػؾدافَمػػثبًل َيسكشػػقَأفَيػػؤمؽَأكثػػرَمػػؽَنرػػفَ
.َكمػػعَذلػػػَيعػػيشَاػػتاَالقظػػرَنهبػػاًَ لمسجاعػػاتَالستكػػررة ََالعربػػيَمػػؽَالحبػػؾبَكالمحػػـؾ

ستثسارات َفػيَمجػاؿَالزراعػة.َفػيَحػيؽَتتجػقَأمػؾاؿَالػشف َالعربػيَإلػىَلدببَنقصَاال
  ة.َاالستعساَربشؾؾَكمؤسداتَكمرانعَالدكؿَ

ج َلسػاَيسثمػقَاػتاَغتائػقَمػؽَالخػاَرَاسػتيراديعيشَالؾطؽَالعربيَلسجسمػقَمعتسػدًاَعمػىَََ .2
مؽَتسكيؽَلمدكؿَالسردرةَفيَأفَتسارسَض ؾطهاَالدياسػيةَعمػىَالحكؾمػاتََعتساداال

مػؽَمبػػال ََسػتيرادالعربيػةَكتػؤثرَعمػىَالقػػرارَالدياسػيَالعربػي.َاػػتاَعػداَعسػاَيكمفػػقَاال
ماليػػةَطائمػػة َيسكػػؽَفػػيَعػػلَالؾحػػدةَالعربيػػة َأفَتؾعػػفَفػػيَمجػػاالتَتشسؾ ػػةَمختمفػػة َ

ةَياقترػادبيَالؾاحد.َإفَدكلةَالؾحدةَالعربيةَكحدااَقادرة َكفػقَخظػةَداخلَالؾطؽَالعَر
  َبلَكأفَترباَدكلةَمردرةَلق.ءكتفاءَالتاتيَمؽَال تامتكاممة َأفَتؤمؽَااَل

الؾحدةَالعربيةَستسكؽَالعػربَمػؽَاسػت بلؿَكافػةَالثػركاتَكاألراضػيَالزراعيػةَكالخبػراتَََ .3
أراضػػيَصػػالحةَلمزراعػػة َتقػػدرَلسئتػػيَمميػػؾفَالعربيػػة َاسػػت بلاًلَسػػميسًا.َفهشػػاؾ َمػػثبًل َ

%.َكالثػركاتَالظبيعيػةَغيػرَمدػت مةَأيزػًا َمػاَعػدا5َاكتار َالَيدت لَمشهاَأكثرَمؽَ
الثػػركةَالشفظيػػة َالتػػيَيػػتابَخيراػػاَل يػػرَالعػػرب َكلذػػر حةَمػػؽَالحكػػاـَالسػػؾاليؽَلمقػػؾىَ

العربػي.َمسػاَيػدفعَالخار ية.َأماَالخبراتَالعربية َفبلَيجدَمعغسهاَمكانًاَلقَفيَالؾطؽَ
رَعمسهػؼَلالكثير ؽ َمسؽَيحسمؾفَمؤابلتَعالية َإلىَالهجرةَإلىَعالؼَفخر َعػالؼَيقػدَ 

 كخبراتهؼَكُ حدؽَاست بللهاَلرالحق.َ
فػػيَالػػؾطؽَالعربػػيَكاضػػاَلمعيػػاف.َفهشػػاؾَأقظػػارَمتخسػػةَلػػالثركاتََياالقترػػادالتكامػػلَََ .4

أقظػارَم ظػاةَاشاؾَزيقَلدكانها.ََككأقظارَفقيرة َتَ لعاممةالشفظية َتفتقرَإلىَاأليديَا
َكأقظػػارَتستمػػػػَسػػػؾاحبلًََ الحةَلمزراعػػة َكبػػػالسراعيَالفدػػػيحةلاألراضػػيَالخرػػػبة َالرػػػ

مستػػدة َمميئػػةَلػػالثركةَالدػػسكيةَ...إلػػخ.َكاػػتاَالتكامػػلَغيػػرَمدػػتثسر َلدػػببََاًَكبحػػاَر
ىَكػلَمشهػػاَلقػػَؾَارتبػػاطالتجزئػةَكتعػػددَالحكؾمػاتَكعػػداكاتهاَكمشافدػػاتهاَغيػرَالسفيػػدة ََك
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خار يػػةَتدػػت مهاَكترػػادرَثركاتهػػاَكتػػتحكؼَلقراراػػاَالدياسػػيَكتفػػرضَعميهػػاَسياسػػات َ
ةَمؽَاتاَالتكامػلَالظبيعػيَإالَستفادتبعدااَعؽَالدكؿَالعربيةَاألخرى.َكالَسبيلَإلىَاال

 لالؾحدةَالعربية.
ؽَستثسارَاألمثلَلمقؾىَالبذر ةَالعربيػةَكالتقميػلَمػلؾحدةَالعربيةَفق َيسكؽَتحقيقَااللاََ .5

عمػػػىَالعسالػػػةَكالسهػػػاراتَاأل شبيػػػة.َحيػػ َأصػػػبح َندػػػبةَالعػػػامميؽَكالفشيػػػيؽََعتسػػاداال
األ انبَفيَالدكؿَالشفظية َالَسيساَفػيَاإلمػاراتَالعربيػةَكقظػرَكالكؾ ػ  َتفػؾؽَندػبةَ
الدػكافَاألصػمييؽ.َكاػتاَمػػؽَشػأنقَأفَيهػددَمدػتؿببًلَالهؾ ػػةَكالثقافػةَالعربيػةَفػيَتمػػػَ

 عسراتَلمهشدَكالباكدتافَكغيراساَمؽَالدكؿَالسردرةَلمعسالة.ََاألقظار َك حؾلهاَإلىَمدت
ةَياالقترػادةَالسعاصرةَلدسات َأبرزااَضػخامةَاإلنتػاج َكالكتػلَياالقترادتتسيزَالحياةَََ .6

تحػادَاألكربػيَ)َمػؽَدكلػق:َالسانيػاَكفرندػاَكإيظاليػاَكاؾلشػداَكمؽَاتبَالكتل:َااَلَ.الكبرَى
ةَ شػػػؾبَشػػرؽَفسػػػيا َالسعركفػػةَلاآلسػػػيافَ)مػػػؽَكبمجيكػػاَكأسػػػبانياَكاليؾنػػاف(.َكمشغسػػػ

دكلهػػػا:َأندكنيدػػػياَكماليز ػػػاَكسػػػش افؾرةَكالفمبػػػػيؽَكفيتشػػػاـ(.َكمشغسػػػةَغػػػربَأفر ؿيػػػػا َ
السعركفةَلإيكؾاسَ)مػؽَدكلهػا:َسػاحلَالعػاجَكمػاليَكغيشيػاَبيدػاكَكالشيجػرَكسػيراليؾفَ

هػػا:َإيػػرافَ َالسعركفػػةَلػػاإليكؾَ)مػػؽَدكلياالقترػػادك امبيػػاَكغانػػا(.َكمشغسػػةَالتعػػاكفَ
كباكدتافَكتركياَكأذربيجافَكأف اندػتافَكتركساندػتافَكطا اكدػتاف(.َكمشغسػةَشػش هايَ

كالهشػػػػدَكباكدػػػػتافَككازاخدػػػػتافََتحاديػػػػة)مػػػػؽَدكلهػػػػا:َالرػػػػيؽَالذػػػػعبيةَكركسػػػػياَااَل
لػػدكؿَفسػػياَكالسحػػي َالهػػادئ َالسعركفػػةََياالقترػػادكأكزبكدػػتاف(.َكمجسؾعػػةَالتعػػاكفَ

ككشػداَكتذػيميَكاليالػافَكركسػياَكالرػيؽَككؾر ػاَالجشؾبيػةََلاألبيػَ)مؽَدكلهػا:َأسػتراليا
كنيؾز مشػداَكالؾاليػػاتَالستحػدةَاألمر كيػػة(.َفكيػػفَيسكػؽَلمػػدكؿَالعربيػةَالهز مػػةَأفَتؿػػفَ
فيَك قَاتبَالتكتبلتَالعسبلقػةَكتشافدػهاَفػيَالدػؾؽَالعالسيػة؟.َإفَالعػالؼَيدػيرَنحػؾَ

ر  َالتفػػػتيػػػ  ََكالتفنحػػػؾََالتكتػػػلَكالتؾحػػػد َليحسػػػيَمرػػػالحق َكنحػػػؽَنتجػػػقَمػػػرغسيؽ
أفَنتحػرؾَفػيَعكػسَبػداًلَمػؽََلسرالحشا.َأفبلَيجبَعميشاَأفَنديرَمعَحركةَالتػار خ 

ها؟َكاػلَاشػاؾَسػبيلَفخػرَسػؾىَالؾحػدةَالعربيػة َيسك  ششػاَمػؽَدمػجَقػدراتَالػؾطؽَاتجاا
ةَياالقترػػػادعسػػػبلؽ َقػػػادرَعمػػػىَخػػػؾضَالسشافدػػػةََياقترػػػادالعربػػػيَكمػػػقَفػػػيَكيػػػافَ

يَالدػػؾؽَالعالسيػػةَلكفػػاءةَكقػػدرة َتجدػػدَمػػاَتستمكػػقَاألمػػةَالعربيػػةَكمزاحسػػةَالكبػػارَفػػ
 ةَكبذر ة؟.ياقترادالسؾحدةَمؽَإمكانياتَ

ةَمػؽَمرػادرَالثػركاتَسػتفادالؾحدةَالعربيةَكفيمةَبتسكيؽَالدكؿَالعربيةَالحاليػةَمػؽَاالََ .7
شػبقََعتسػادالستعددةَ)زراعةَكنف َكمعادفَكثركاتَحيؾانية َبر ةَكبحر ة( َبػداًلَمػؽَاال

الكميَعمىَمردرَكاحد َكاؾَالشف  َتدتأثرَلقَأقظارَمحدكدةَك تابَخيػربَإلػىَالػدكؿَ
  ة.االستعساَر



231 

 

الَيسكؽَتحقيقَتشسيةَشاممةَإالَفيَعلَدكلةَالؾحدةَالعربية.َففػيَإطاراػاَيسكػؽَإقامػةَََ .8
العربي َلسختمفَقظاعاتػق َالزراعيػةَكالرػشاعيةََاالقترادبشىَتحتيةَقؾ ةَيرتكزَعميهاَ

ةَيػػاال تساعةَلالتشسيػػةَالعمسيػػةَكالثقاؼيػػةََكياالقترػػادتجار ػػة.َكسػػاَيسكػػؽَربػػ َالتشسيػػةَكال
كالدياسػةَكاإلندػافَمػؽََاالقترػادكرفعَمدتؾىَالسعيذةَكتؾفيرَفرصَالعسل َكتحر ػرَ

 اؿَالعالسيَالجذع.سسأ ةَكمؽَاست بلؿَالَراالستعساَرالتبعيةَلمدكؿَ
ؽَالداخميػةَالعربيػةَكازداػارَالتجػارةَالعربيػةَالؾحدةَالعربيةَايَالدبيلَإلىَتؾحيدَالدػؾََ .9

ؿ َلدهؾلةَك دهر َمؽَمشظقةَعربيةَإلىَأخرىَنتقاكتسكيؽَالعسالةَكرأسَالساؿَمؽَااَل
 داخلَالؾطؽَالعربيَالؾاحد.

يػة َبالؾحدةَالعربيةَستقشعَمؾدعيَاألمؾاؿَالعػربَلعػدـَإيػداعَأمػؾالهؼَفػيَالبشػؾؾَاأل ش .10
سمػػػةَكالتزػػػخؼَالسػػػاليَكالتجسيػػػدَكالسرػػػادرةَحيػػػ َتكػػػؾفَعرضػػػةََلتقمبػػػاتَصػػػرؼَالع

سػػتثسارَاآلمػػؽَكالعػػاليَ.َإذَسػػتؾفرَالؾحػػدةَلهػػؼَفػػرصَاالةَأعػػداءَاألمػػةَمشهػػااسػػتفادَك
 .داخلَالؾطؽَالعربيَالكبيرَ فيَالسجاالتَاالقتراديةَالسختمفةالسردكد َ

التَالؾحػػدةَالعربيػػةَسػػتؾفرَلمعػػربَمركػػزًاَتفاكضػػيًاَقؾ ػػًا َمػػعَالػػدكؿَاألخػػرى َفػػيَالسجػػا .11
ةَكالتجار ػة َكالحرػؾؿَعمػىَأفزػلَالذػركطَالسسكشػة.َكاػتاَمػاَالَياالقترادالدياسيةََك

يتستػػعَلػػقَالعػػربَحاليػػًا.َفالػػدكؿَالقظر ػػةَالزػػعيفة َُتعامػػلَلاسػػتهانة َك سمػػيَعميهػػاَ
األقؾ ػػػاءَشػػػركطهؼ َكالَتسمػػػػَإزاءَذلػػػػَإالَالرضػػػؾخَكالخشػػػؾع َكالقبػػػؾؿَلسػػػاَتجػػػؾدَلػػػقَ

 نفؾسهؼَالجذعة.

َلثقاؼية:الزركراتَا
فػػيَإطػػارَالؾحػػدةَيسكػػؽَتؾحيػػدَمشػػااجَالتربيػػةَكالتعمػػيؼَفػػيَالػػؾطؽَالعربػػيَكمػػق.َكبشػػاءَََ .1

الغػركؼَالسبلئسػةََئػةتهيخبلقيَالستسيز.ََكلعربية َذاتَالتكؾ ؽَالسعرفيَكاألالذخريةَا
لتفتاَالقدراتَالكامشةَكالسؾاابَالسكبؾتػةَكإطػبلؽَالظاقػاتَاإلبداعيػة َفػيَكػلَمجػاالتَ

ؾَمػػاَالَيسكػػؽَتحؿيقػػق َفػػيَعػػلَالتجزئػػةَكتعػػددَالػػدكؿَكضػػعفهاَكتبعيتهػػاَالسعرفػػة.َكاػػ
َأنانيةَحكامها. هلََكلمخارجََك

الؾحدةَكفيمػةَبتحرػيؽَالعػربَمػؽَكػلَالسحػاكالتَالهادفػةَإلػىَإضػعاؼَالػركحَالؾطشيػةَََ .2
كالقؾميةَكتذؾ قَالؾعي.َإذَستتسكؽ َلساَتتستعَلقَمؽَقػدراتَماليػةَكإمكانيػاتَعمسيػةَ

كيػرَالتفة َمؽَتؾفيرَالذركطَالبلزمةَلبشاءَاإلندػافَالعربػي َالقػادرَعمػىَكطاقاتَلذر 
العمسػيَكاإلبػداعَالسعرفػػي َكاإلسػهاـَفػيَالحزػػارةَاإلندػانية َمػؽَمؾقػػعَالشديػة َالَمػػؽَ

 مؾقعَالتبعيةَكاإلحداسَلالدكنيةَكعقدَالشقص.
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دةَفيَدكلةَعربيةَكاحدة َمستدةَمؽَالخميجَإلََ .3 ىَالسحي  َسؾؼَالؾحدةَالعربية َالسجدَّ
ة.َالَالذػػركطَالبلزمػػةَلتحقيػػقَنهزػػةَحزػػار ةَعربيػػةَشػػاممَئػػةتهيتكػػؾفَقػػادرةَعمػػىَ

 ةَلأيَحاؿَمؽَاألحؾاؿ.يسكؽَإنجازااَفيَعلَالتجزئ
 

َكلشحاكؿَاآلفَأفَنجيبَعمىَاألسئمةَالثبلثة َالتيَكضعتهاَفيَمقدمةَاتاَالحدي :

َستهداؼ؟:أبرزَأشكاؿَاالَؾحدةَالعربية َكماالدؤاؿَاألكؿ:َلساذاَاسُتهدف َال
السؾقػػػعَالج رافػػػيَلمػػػؾطؽَالعربػػػي َفػػػيَقمػػػبَالعػػػالؼ َكسػػػيظرتقَعمػػػىَأاػػػؼَالظػػػرؽَالتجار ػػػةَ
كالسسرات َالبر ةَكالبحر ػة َالرالظػةَبػيؽَالذػرؽَكال ػرب َ عمػقَمؾضػعَتشػافسَبػيؽَاإلمبراطؾر ػاتَ

 ةَال ربيػةَالحديثػة َاَراالسػتعسالقديسة َكعمىَرأسهاَإمبراطؾر تيَالفرسَكالركماف َكساَبػيؽَالػدكؿَ
 ةَاالسػػتعساَركعمػػىَرأسػػهاَالبرت ػػاؿَكأسػػبانياَكاؾلشػػداَكبر ظانيػػاَكفرندػػاَكإيظاليػػا َثػػؼَاإلمبراطؾر ػػةَ

الكبرىَفيَاػتاَالعرػر َالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػة َالتػيَتخػؾضَمشافدػةَناعسػة َمػعَمشافدػيهاَ
مػػىَرأسػػهؼَركسػػياَكالرػػيؽ.َال ػػربييؽ َكمشافدػػقَترػػلَحػػدَالرػػراع َمػػعَمشافدػػيهاَالذػػرقييؽ َكع

كلؼَيفقدَاتاَالسؾقعََفالؾطؽَالعربيَمثَّلَك سث  لَعقدةَالسؾاصبلتَاألاؼَفيَالعالؼ َالقديؼَكالحدي .
طر قًاَإ بار ًاَتشتقلَعبرب َإلىَبمدافَال رب َبهاراتََعشدماَكافَأزمافَم رقةَفيَالقدـ َأاسيتقَمشت

يةَالثسيشػة.َثػؼَأضػحىَفػيَالعرػرَالحػدي َصػمةَالذرؽَكبخؾربَكحر رب َكغيراػاَمػؽَالدػمعَالذػرؾ
 ةَاالسػػتعساَرالؾصػػل َببحػػاربَكمزػػائققَكأ ؾائػػقَكبمدانػػق َأضػػحىَصػػمةَالؾصػػلَبػػيؽَبمػػدافَال ػػربَ

َكمدتعسراتهاَالؾاسعةَفيَالذرؽ.ََ

يستمػػَالػؾطؽَالعربػيَفإذاَماَأضػفشاَإلػىَاػتاَالسؾقػعَالج رافػيَالسهػؼَمرػادرَالظاقػة َالتػيَ
ال ربػػي َكتػػدخلَفػػيَ زئيػػاتَحياتػػقََاالقترػػادالعػػالسي َكالتػػيَتذػػ   لَعجمػػةَحتيػػاطيَمشهػػاَثمثػػيَاال

اليؾمية َمؽَكهربػاءَكميػابَكتدفئػةَكتبر ػدَكأ هػزةَمدتذػؽياتَك امعػاتَكمعااػدَكمرػانعَكمػزارعَ
كفليػػاتَمدنيػػةَكعدػػكر ةَككسػػائلَنقػػل َبر ػػةَكبحر ػػةَك ؾ ػػة ََا تسػػاعيكأ هػػزةَإعػػبلـَكتؾاصػػلَ

أفَمؽَيتحكؼَبهتاَالسؾقعَكبهتبََفدؾؼَندرؾمقَإلىَالسؾقعَالج رافي َ...إلخ َإذاَماَأضفشاَاتاَك
العػػػالؼَكمؾاصػػػبلتقَكسياسػػػاتقَكحياتػػػق.َكاػػػتبَالحؿيقػػػةَتجعػػػلََاقترػػػادالثػػػركة َيسكشػػػقَأفَيػػػتحكؼَل

ال ربػػيَيرتعػػدَخؾفػػًاَكقمقػػًاَمػػؽَفكػػرةَنذػػؾءَدكلػػةَقؾ ػػةَفػػيَالػػؾطؽَالعربػػي َتستػػدَرقعتهػػاََاالسػػتعسار
لعربيَإلىَالسحي َاألطمدي َأيَت ظيَمعغؼَمشالعَالظاقةَفيَاتبَالسشظقةَالج راؼيةَمؽَالخميجَا

كتتحكؼَلأاؼَخظؾطَالسؾاصبلتَالبحر ةَكالجؾ ػةَفػيَالعػالؼ.َألفَؾيػاـَدكلػةَعربيػةَكهػتب َسػتكؾفَ
كالدياسػيَإلػػىَ سيػعَمشػاطقَالعػػالؼ َكتدػتسدَمػػؽََياالقترػػاددكفَشػػَقػؾةَعغسػػى َتسػدَنفؾذاػاَ

فػػػيَتػػػار خَالبذػػػر ة َكمػػػؽَأركمتهػػػاَكل تهػػػاَالؾاحػػػدةَكعقيػػػدتهاَالديشيػػػةَتراثهػػػاَالحزػػػاري َاألقػػػدـَ
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اراا.َكاػتاَأمػرَيذػكلَاسػتسَرة َعؾامػلَتساسػكهاَكاندػجامهاَكقؾتهػاَكتسيزاػاََكياالقترادكمرالحهاَ
يسشتقَعمىَالعالؼ. َتهديدًاَكبيرًاَلسرالاَال ربَكنفؾذبَـك

تظيعَأفَؾحػدةَالعربيػة.َبػلَكندػمؽَاشاَندتظيعَأفَندرؾَاألسبابَالكامشةَكراءَاسػتهداؼَال
الغػركؼََئػةتهيال ربػيَلَاالسػتعسارستهداؼ َكمشهػا:َالجهػؾدَالتػيَبػتلهاَنتبيؽَأبرزَأشكاؿَاتاَاال

كتؾفيرَالدعؼَكالسداندةَلرشعَكيافَصهيؾنيَفيَقمبَالؾطؽَالعربػي َليكػؾفَحػا زًاَبػيؽَ شاحيػق َ
ديػػدَدائػػؼَلمؾ ػػؾدَالعربػػي.َكمشهػػاَ َكعامػػلَته287الذػػرقيَكال ربػػي َالَسػػيساَبػػيؽَلػػبلدَالذػػاـَكمرػػر

أيزػػًاَالجهػػؾدَالستؾاصػػمة َالهادفػػةَإلػػىَتفتيػػ َالػػؾطؽَالعربػػيَكإضػػعافقَكالحيمؾلػػةَدكفَتحقيػػقَأيَ
كالتشدػػيقَالدياسػػيَبػػيؽَأقظػػارب َبػػدءًاَلالجهػػدََياالقترػػادشػػكلَمػػؽَأشػػكاؿَالتؾحيػػدَأكَالتعػػاكفَ

نذػأتَدكاًلَعربيػةَاز مػة َالَيسكػؽَبيكؾ َالتيَصشع َحػدكدًاَقظر ػة َكأَ_سايكسََاتفاؾيةالستسثلَ
أليَمشهاَمشفردةَأفَتشجػزَنهزػةَتشسؾ ػةَحؿيؿيػةَكمذػركعًاَحزػار ًاَشػامبًل َكالَيسكػؽَأفَيعػيشَ

ََ الكمػػػيَعميػػػقَعتسػػػادحكامهػػػاَإالَتحػػػ َحسايػػػةَال ػػػربَكباال ككصػػػؾاًلَإلػػػىَالػػػدعؾاتَالسعمشػػػةَاليػػػـؾ
لىَإحداثَمز دَمػؽَالتسز ػقَلمكيانػاتَكالسخظظاتَكالسؤامرات َالسخؽيةَمشهاَكالسكذؾفة َالهادفةَإ

ضػػعفًاَكاػػزااًل َذاتَالقظر ػػةَالهز مػػةَالقائسػػة َكإنذػػاءَكيانػػاتَسياسػػيةَ ديػػدة َأصػػ رَحجسػػًاَكأشػػدَ
َثشي َالَيدساَمدتؿببًلَلالتعايشَالظبيعيَبيشها.َإطالعَطائفيََك

 َتيػػ َكالتسز ػػق َالتػػيَندػػسعهاَاليػػـؾ َكنؿػػفَعمػػىَلعػػضَمػػؽَخبايااػػا َليدػػالتفإفَدعػػؾاتَ
دعؾاتَمدتحدثة َبلَايَدعؾاتَقديسة َتبرزَاآلفَلأثؾابَ ديدة َندتظيع َرغػؼَمغهراػاَالجديػد َ

َأفَنتبيؽَقدمهاَبؾضؾحَكدكفَعشاء.َ

َالحؾراني َالسشاضػلَالعربػيَالدػؾريَالسعػركؼ َ فقدَدأب َالحركةَالرهيؾنية َكساَيقؾؿَأكـر
السيػػةَاألكلػػىَعمػػىَالعسػػلَلبػػ َركحَفػػيَمتكراتػػق:َ"دأبػػ َالحركػػةَالرػػهيؾنيةَمشػػتَبدايػػةَالحػػربَالع

لعػالؼَالعربػيَعامػةَككانػ َكراءَكلبشػافَخاصػةَكاَسػؾر ارقةَالظائؽيةَكالعشرر ةَكالستابيةَفيَالتف
إلػػػىَدك ػػػبلتَطائؽيػػةَكتذػػػجيعَالزعامػػػاتَالقبميػػػةََسػػػؾر انتػػدابَالفرندػػػيَفػػػيَخظؾتػػػقَبتقدػػيؼَااَل

فَاإلسرائيميؾفَلعػدَذلػػَاسػتراتيجيتهؼَكاإلقظاعيةَكالظائؽيةَلتمػَالدك بلتَ...َكلؼَيخفَالسدؤكلؾ
دعػاَالػاَايبػاف1967ََكأغراضهؼَفيَالسشظقةَالعربيةَلتحقيقَاسرائيلَالكبرى َفقبلَعدكافَحز ػرافَ

                                                 
ماَاتحدتَمررَكببلدَالذاـ َإالَكأضح َمردًاَقؾ ًا َيدرأَعؽَالؾطؽَالعربيَكػلَعػدكافَخػار ي َكتػتحظؼَعميػق287ََ

تحظسػاَعمػىََكلَال زكاتَاأل شبية.َك سكؽَاشاَأفَنذيرَإلىَال زكَالس ؾلي َثؼَال زكَالرميبيَمؽَلعدب َالمػتيؽ
أيػػديَالقػػؾاتَالسرػػر ةَالذػػاميةَالستحػػدة َاألكؿَفػػيَمعركػػةَعػػيؽَ ػػالؾت َكالثػػانيَفػػيَمعركػػةَحظػػيؽَ)اػػامشَ

 مقتبسَمؽَالسداخبلتَكالسشاقذات َالتيَأعقب َاتبَالسحاضرة(.
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كز ػػػرَخار يػػػةَاسػػػرائيلَعمشػػػًاَلتبػػػديلَخارطػػػةَالذػػػرؽَاألكسػػػ َعمػػػىَأسػػػاسَعشرػػػريَكطػػػائفيَ
َ.288كمتابي"

السذػػركعَالػػتيَتبشػػابََفهػػيسقتػػبس َأمػػاَالخظػػؾة َالتػػيَأشػػارَإليهػػاَالحػػؾراني َفػػيَالػػشصَال
َسػؾر انتػدابَ)قػدَتزػسؽَتقدػيؼَمشظقػةَااَلنتدابَالفرندػي َككانػ َالحركػةَالرػهيؾنيةَكراءب َفااَل

كلبشاف(َإلىَمجسؾعةَدكؿ َكاي:َدكلةَعاصستهاَدمذقَكدكلةَعاصستهاَحمػبَكدكلػةَفػيَمشػاطقَ
تهاَطػرابمس.َكقػدَفذػلَالدركزَكدكلػةَفػيَمشػاطقَالعمػؾ يؽَكدكلػةَعاصػستهاَبيػركتَكدكلػةَعاصػس
كمدػػػيحييق َلسختمػػػفََاػػػتاَالسذػػػركع َلفزػػػلَالتحػػػاـَالذػػػعبَالدػػػؾري َعربػػػقَكأكػػػرادب َمدػػػمسيق

نتهػػػ َلظػػػردَالسدػػػتعسرَاؾرةَتحرر ػػػة َضػػػدَالؾ ػػػؾدَالفرندػػػي َلتحػػػامهؼَ سيعػػػًاَفػػػيَثػػػاطػػػؾائفهؼ َ
َكتعايشَكلَمكؾناتق.َياال تساعكالسحافغةَعمىَكحدةَالؾطؽَكنديجقَ

زءًاَمؽَالؾثيقةَاإلسرائيمية َالتيَنذرااَالرػحفيَالهشػديَكرانجيػا َكالتػيَثؼَيؾردَالحؾرانيَ 
ـَفػيَالعػراؽ.َكاػؾَالجػزءَالستعمػق1958َُك دتَضسؽَكثائقَحمفَل داد َكُكذػف َلعػدَثػؾرةَعػاـَ

ثة َالهادفةَإلىَتسز قَالؾطؽَالعربػيَكتحؾ مػقَإلػىَدك ػبلتَطائؽيػةََاالستراتيجيةل اإلسرائيميةَالسحدَّ
َدَكردَفيَاتاَالجزء َماَيمي:َكعشرر ة.َكق

"يجبَمؽَأ لَتقؾ ضَالؾحدةَالعربيةَبترَالذقاؽَالديشيَبيؽَالعػربَكاتخػاذَالتػدابيرَإلقامػةَ
َدكؿَ ديدةَعمىَأراضيَالببلدَالعربيةَكاي:

َدكلةَدرز ةَتذسلَالسشظقةَالرحراك ةَكتدمر. .1
َدكلةَشيعيةَتذسلَقدساَمؽَلبشاف َمشظقةَ بلَعاملَكنؾاحيها.َ .2
َماركنية.دكلةَ .3
َدكلةَعمؾ ةَتذسلَالبلذؾيةَكحتىَالسشظقةَالسستدةَالىَالحدكدَالتركية. .4
 دكلةَكرديةَفيَشساؿَالعراؽ. .5
 ذاتيَلؤلؾباط.َاستقبلؿدكلةَؾبظيةَفيَمررَأكَمشاطقَذاتَ .6

قػػةَأمػػاَالسشػػاطقَالعربيػػةَالتاليػػةَفدػػتبقىَعمػػىَحالهػػا:َدمذػػق َ شػػؾبَالعػػراؽ َمرػػر َالسشظَََََََََََََََََََ
مؽَالدعؾديةَ...َكمؽَالسرغؾبَؼيقَإيجادَمسراتَكاسعةَغيرَعربيةَعبرَاتبَََظىَكالجشؾبيةالؾس

 .289َالسشاطقَالعربية"
                                                 

َالحؾرانيَ)أربعةَمجمػدات(.َأنغػرَالسجمػدَالثػاني َالظبعػةَاألكلػى َص288َََ َ َالشاشػر1230َ_1229ََمتكراتَأكـر
َـ َالقاارة.2000مكتبةَمدبؾلى َ

.َكقدَر عَالحؾراني َفيَالسعمؾماتَالتيَاقتبدػشاااَمشػق َر ػعَإلػىَكتػاب1230َالحؾراني َالسردرَنفدق َص289ََ
)قراءةَفيَمتكراتَشار  (َلمكاتبَاليهؾديَليؽيػاَرككػاخ َالػتيَتحػدثَؼيػقَعػؽَمذػركعَبػؽَ ؾر ػؾف َمؤسػسَ

ََََََ=َََََََالحػػؾرانيََاءَكطػػؽَمدػػيحيَمػػاركنيَفػػيَلبشػػاف.َكسػػاَر ػػعالكيػػافَالرػػهيؾنيَفػػيَفمدػػظيؽ َالخػػاصَلإنذػػ
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مؽَاشاَنتبيؽَأفَماَرك ػ َلػقَالؾاليػاتَالستحػدةَاألمر كيػةَكالػدكائرَالرػهيؾنية َكدعػاَإليػقَ
زاَرايػس(َمػؽَرسػؼَخارطػةَالقادةَاألمر كيؾفَعمشًا َكعمىَرأسهؼَالؾز رةَاألمر كيػةَالدػالقةَ)كؾنػدالي

 ديدةَلمسشظقةَالعربية َتحػ َمدػسىَ)الذػرؽَاألكسػ َالكبيػر(َأكَ)الذػرؽَاألكسػ َالجديػد( َإنسػاَ
ايَفكرةَقديسة َتشظمقَمؽَرغبةَصػهيؾنيةَكغربيػةَفػيَتفتيػ َالػؾطؽَالعربػيَإلػىَكيانػاتَطائؽيػةَ

ي َمػارؾَسػايكسَكفراندػؾاَكإثشية َتتجاكزَالتقديؼ َالتيَكضعقَالدبمؾماسياف َالبر ظػانيَكالفرندػ
بيكػػػؾ(.َفمػػػؼَيعػػػدَذلػػػػَالتقدػػػيؼَمقبػػػؾاًل َمػػػاَداـََ_يػػػةَسػػػايكسَاتفاؾ)َيهسااسػػػسبيكػػؾ َكالسعػػػركؼَل

 عميقَاآلف.ََؾىَأ زاءَأص رَكأضعفَكأعجز َمساَالاإلمكافَتقظيعَالجددَالعربيَالسر ضَإل

التقدػيؼَالجديػدَالرهيؾنيةَتتبارىَفيَترديرَمذػار عَ_َكقدَأختتَمراكزَالبحؾثَاألمر كيةَ
قَئػػػهيتكخرائظػػػقَالسقترحػػػة َكتعسيسهػػػاَعمػػػىَشػػػبكاتَاإلنترنػػػ  َلتػػػركضَبػػػتلػَالعقػػػلَالعربػػػي ََك

 َدكفَإذفَمشػػقَأكَمراعػػاةَلخػػاطرب َعمػػىَاألرضَستدػػبلـَلمؾاقػػعَالجديػػد َالػػتيَسُترسػػؼَخارطتػػقلبل
كػأمرََرضخارطتقَعمىَاأَلَي َحتىَفيَحدكدااَالدنيا َسُترسؼلسرالاَاإلندافَالعربَاعتباركدكفَ

كاقع َمؽَخبلؿَ)الفؾضىَالخبلقة( َأيَالحركبَاألاميةَالداخمية َالتيَستدفرَعػؽَنػزكحَسػكانيَ
ثشيػًاَديشيػًاَطائؽيػًا َيعجػلَلؿيػاـَالكانتؾنػات َأكَامػؽَمشظقػةَإلػىَأخػرى َيأخػتَطالعػًاَكنزكحَمقابػل َ
َثشيَالديشيَالظائفي. مة َالتيَيحسلَكلَمشهاَطالعقَااَلالدك بلتَالهَز

َاؿَالثاني:َكيفَيسكؽَأفَنتعاملَمعَقزيةَالؾحدةَالعربيةَمدتؿببًل؟:الدَؤ
مػػؽَالذػػعبَالعربػػيَالؾاحػػد َالػػتيَلػػؼَيفقػػدَكعيػػقَبتاتػػقَكبهؾ تػػقَالؾاحػػدةََشػػاَ ػػزءأنَاعتبػػارل

بػػدَأفَتكػػؾفَلػػديشاَرؤ ػػةَلمؾحػػدةََالجامعػػة َكلػػؼَيتخػػلَعػػؽَحمسػػقَفػػيَتحقيػػقَكحدتػػقَالدياسػػية َال
يلَكاإلغشاء َتحددَأكاًلَمعالؼَالظر قَالسفزيَإلىَالؾحدة.َكتحػددَثانيػًاَالعربية َقابمةَلمحؾارَكالتعد

َشكلَالؾحدةَكنغامهاَالدياسي.َ

كفيَتقديريَأنشاَلؾَطرحشاَعمىَأنفدشاَسؤااًل َعؽَكيؽيةَتحقيقَالؾحدةَالعربيةَكعػؽَالذػكلَ
ذلػػَأفَقزػيةَالدياسيَالسشاسبَلها َألعظىَكلَمشاَ ؾالًاَمختمفًاَعؽَ ؾابَاآلخر.َكالدببَفػيَ

الؾحػػدةَلػػؼَتعػػدَتظػػرحَلمشقػػاش َفػػيَالسػػؤتسراتَكالشػػدكاتَكفػػيَبػػرامجَاألحػػزابَالدياسػػيةَالعربيػػة َ
ل ػػرضَبمػػؾرةَرؤ ػػةَكاحػػدةَتجااهػػا.َكإذاَمػػاَتشاكلتهػػاَلعػػضَالكتالػػات َفإنهػػاَتركػػزَعميهػػاَغالبػػػًاَ

الزمػافَتقر بػًا ََكقزية َمؽَحي َمذركعيتهاَكمبرراتهاَكأاسيتها.َككأنشاَعدناَإلىَالخمفَقرنًاَمػؽ
                                                  

 
إلػػىَالسشاقذػػاتَكالرسػػائل َالتػػيَتبؾدلػػ َبػػيؽَمؾشػػيَشػػار  َكبػػؽَ ؾر ػػؾف.َكمؾشػػيَشػػار  َاػػتاَاػػؾَأيزػػًاَ=َ

كز رَخار يةَالكيافَالرهيؾنيَفيَعهدَبؽَ ؾر ؾف.َكأماَالؾثيقةَالسذارَإليهاَأعبلب َفقػدَكردتَفػيَالرػفحةَ
تابَالرحفيَالهشدي َكرانجياَ)خشجرَإسرائيل( َالتيَتر سقَإلىَالعربيةَمػركافَالجػابري َكصػدرَعػؽَمؽَك77َ

 ـ.1958السكتبَالتجاريَلمظباعةَكالشذر َدمذق َ
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_ََيػةَسػايكساتفاؾأيَإلىَنهايةَالعهدَالعثسانيَكبػداياتَالكيانػاتَالقظر ػة َالتػيَرسػس َحػدكدااَ
بيكؾ.َفيَحيؽَكانػ َاػتبَالقزػيةَقػدَأصػبح  َفػيَعقػؾدَاألربعيشيػاتَإلػىَبدايػةَالدػبعيشياتَمػؽَ

إلػىَتبر ػرَأكََالقرفَالساضػي َمػؽَالسدػمسات َالتػيَالَتحتػاجَصػحتهاَإلػىَنقػاشَكالَمذػركعيتها
تػ َكأضػحىَمػؽَيتحػدثَعشهػا َ تدليل.َلكشهاَترا ع َلعدَذلػَإلىَالسشظقةَالخمؽيةَفػيَكعيشػا َكب ه 
كأنسػػاَيتحػػدثَعػػؽَأمػػرَغيػػرَكاثػػقَاػػؾَنفدػػقَمػػؽََسػػبلمتق.َؼيػػأتيَحديثػػقَمتػػرددًاَك ػػبًلَكعمػػىَ

تَالتػيَمشيشػاَاستحياء.َفهلَففَاألكافَلشؾصلَماَانقظع َلعدَكػلَالكػؾارثَالتػيَأحاقػ َبشػاَكالشكبػا
اػػاَزكرؽَالشجػػاة َتدػػتحقَمشػػاَلعػػضَاعتباَربهػػا َكنظػػرحَمجػػددًاَقزػػيةَالؾحػػدةَالعربيػػةَلمشقػػاش َل

َالجهدَالفكري َالهادؼَإلىَتمسسَالظر قَالسؾصلَإليهاَكتحديدَاألشكاؿَالسسكشةَلها؟.َ

سػػؾؼَأحػػاكؿَاشػػاَأفَأضػػعَلعػػضَاإل الػػاتَعمػػىَالدػػؤاؿَالسظػػركح َكاػػؾ:َكيػػفَيسكػػؽَأفَ
ًاَمػؽَالػزاك تيؽَالسػتكؾرتيؽ َكاسػا:َالظر ػقَانظبلققزيةَالؾحدةَالعربيةَمدتؿببًل؟َكذلػََنتعاملَمع

السؾصػػلَإليهػػاَكاألشػػكاؿَالسسكشػػةَلهػػا َمدػػتعيشًاَلفكػػرة َكانػػ َقػػدَُطرحػػ َفػػيَعقػػدَالدػػتيشيات َمػػؽَ
ىَالقرفَالساضي َطرحًاَسػر عًا َكلػؼَيهػتؼَبهػاَاإلعػبلـَالعربػي َفظؾااػاَالشدػياف.َككػافَالسحفػزَإلػ

َـ.1961َالدؾر ة َفيَعاـََ_طرحهاَاؾَفذلَالؾحدةَالسرر ةَ

كيػرَفػيَتحقيػقَالؾحػدة َبػيؽَالتفكفحؾىَتمػَالفكرة َأنقَيجبَمراعاةَالعاملَالج رافػي َعشػدَ
قظر ؽَعربييؽَأكَأكثر.َألفَالعامػلَالج رافػيَكػافَمػؽَبػيؽَالعؾامػل َالتػيَأدتَإلػىَفذػلَالتجربػةَ

 َ عػػلَمػػؽَسػػؾر اربػػيَالسعاصػػر.َفالبعػػدَالج رافػػيَبػػيؽَمرػػرََكالؾحدك ػػةَاألكلػػىَفػػيَالتػػار خَالع
الستعترَتحقيقَتفاعلَكاملَبيشهسا َكساَ علَمؽَالستعترَالدفاعَعؽَكيافَالؾحػدة َعشػدماَتحركػ َ

األمر َعبرََيعةَلعضَالسظالبَاإلصبلحية َليشتهكحداتَعدكر ةَسؾر ةَص يرة َالَكزفَلها َراف
ييؽَكدفعَلعضَالقؾىَاإلقميسيػةَكالدكليػة َليشتهػيَاألمػرَإلػىَالفعلَكردَالفعلَكتدخلَلعضَالدياس

  َلدهؾلةَممفتةَلمشغر.ََنفراؿفرضَااَل

بَالعامػلَالج رافػي َكزػسافَاعتبػاَربدَأفَيزعَفيََكعمىَذلػَفإفَمذركعَالؾحدةَالعربية َال
فَبػػدَأَلشجاحػػق.َفػػالقظرَالؾاحػػد َعشػػدماَتتهيػػأَؼيػػقَالذػػركطَالسؾضػػؾعيةَلمؾحػػدةَمػػعَقظػػرَفخػػر َال

  راؼيػًا.َكاػتبَاػيَالخظػؾةَاألكلػىَفػيَطر ػقَالؾحػدةََلػقَيدعىَإلىَتحؿيقهاَأكاًلَمعَقظػرَمجػاكر
العربية.َأماَالخظؾةَالتالية َفتتسثلَفيَالدعيَلتحقيقَكحدةَأكثرَمؽَقظػرَعربػي َعمػىَأفَتكػؾفَ

شػبقَنػاَاعتبَراتبَاألقظارَمتجاكرةَ  راؼيًا َلتتحققَبتلػَماَيسكؽَأفَندسيهاَ)كحدةَاإلقميؼ(.َفإذاَ
الجز رةَالعربية َأفَيدػعؾاََشبقَالجز رةَالعربية َمثبًل َإقميسًاَكاحدًا َفإفَعمىَالؾحدك يؽَالعربَفي

الجز رةَالعربيػةَأكاًل َقبػلَأفَيفكػركاَفػيَتحقيػقَالؾحػدةَمػعَمرػرَأكََشبقَإلىَتحقيقَكحدةَأقظار
َالس ربَأكَالجزائرَأكَغيرااَمؽَاألقظارَالبعيدة.
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الجز رةَالعربيةَلؽَتتحقق َإالَإذاَحددَالؾحدك ؾفَالعربَؼيػقَمدػاراؼََشبقَميؼكلكؽَكحدةَإق
بؾضؾح َكمارسؾاَفيَحياتهؼَاليؾميةَؾيسهؼَكمثمهؼَالسعمشػة َفعسمػؾاَعمػىَتعز ػزَالؾحػدةَالؾطشيػة َ

تيػػ َالداخميػػة َمػػؽَمشاطؿيػػةَكعذػػائر ةَالتفداخػػلَقظػػربَأكاًل َكذلػػػَلالترػػديَالػػؾاعيَلعؾامػػلََكػػلَ 
ئػقَانتساة َليذعرَكػلَمػؾاطؽَلياال تساعطائؽية َكغيرااَمؽَالشعراتَالجااميةَكاألمراضَكسبلليةََك

أكاًلَكأخيرًاَإلىَالؾطؽَلكاممق.َألفَمؽَيعجزَعؽَتحقيقَالؾحدةَالؾطشية َداخلَقظرب َسيكؾفَأكثرَ
عجزًاَفػيَالشزػاؿَمػؽَأ ػلَتحقيػقَالؾحػدةَالعربيػةَالذػاممة.َكسػيبقىَحديثػقَعػؽَالؾحػدةَالعربيػة َ

َحدي َر اءَكنفاؽ.َ

الجز رةَالعربية َكتبلش َكلَعؾاملَالذقاؽَكالرراع َالتيَتؾلدااََشبقَفإذاَماَتحقق َكحدة
كلبشػافَكاألردفََسػؾر ا)َالعػراؽَكبػبلدَالذػاـَكحػدةَلسشػؾاؿاتَالقظر ة.َكتحقق َعمىَنفػسَاعتباَراال

الس ػػربَالعربػػيََ َككحػػدةبػػؾتييكالرػػؾماؿَك َ(الشيػػلَمرػػرَكالدػػؾدافَ)كاديَككحػػدةَ (كفمدػػظيؽ
)ليبياَكتؾنسَكالجزائرَكالس ربَكمؾر تانيا(.َفإفَالؾحػدةَالعربيػةَالذػاممةَسػت دكَعشػدَذلػػَحؿيقػةَ

َالَحمسًا.

كلكيَنقظعَاػتبَالسراحػل َالَبػدَأفَنبػدأَاآلفَلأشػكاؿَمػؽَالعسػلَالسذػترؾَالجػاد َالػتيَمػؽَ
كػػزَعمػػىَالسرػػالاَالساديػػةَشػػأنقَأفَيسهػػدَالدػػبيلَإلػػىَالؾحػػدةَالذػػاممة.َكاػػؾَعسػػلَأكَأعسػػاؿَترت

يػػق.َفشدػػعىَإلػػىَتبػػادؿَالسشػػافعَكالتشدػػيقَكالتكامػػل َفػػيَمجػػاالتَالتجػػارةَالتحقالسباشػػرة َالسسكشػػةَ
كالخػدمات َكنعسػلَعمػىَإرسػاءَقؾاعػدَكمعػاييرَكبمػؾرةَأاػداؼَعربيػة َلمتعمػيؼَكالتثؿيػفََاالقترػادَك

َالؾاحد.َنتساءذترؾَاإلحداسَلااَلكاإلعبلـ َليشسؾَالجيلَالعربيَالجديدَمؾحدَالؾعيَكالثقافة َم

َىَالؾحػدة فإذاَكافَاتاَاؾَماَيسكؽَأفَنظرحقَاآلف َإلثارةَالشقاشَحؾؿَالظر قَالسؤديَإلػ
 َبػػيؽَيػػةندما فسػػاذاَيسكػػؽَأفَنقػػؾؿَعػػؽَالذػػكلَالدياسػػيَلمؾحػػدةَالعربيػػة؟َاػػلَتبػػدكَالؾحػػدةَااَل

َتحاديػػة َأـَأفَشػػكلَالؾحػػدةَااَلشػػكبًلَمبلئسػػًاَكمعبػػرًاَعػػؽَكحػػدةَالذػػعبَالعربػػيَالعربيػػة َاألقظػػار
)الفيدراليػػة(َاػػؾَاألندػػب َلمتقميػػلَمػػؽَـيسشػػةَالسركػػزَكمػػشاَاألقظػػارَالعربيػػةَاامذػػًاَكاؼيػػًاَلمعسػػلَ
كالحركػػةَكاإلنجػػاز َضػػسؽَكػػلَقظػػر؟َكمػػاَاػػؾَالشغػػاـَالدياسػػي َالػػتيَسػػتأختَلػػقَدكلػػةَالؾحػػدةَ

كػػؽَالتعامػػلَمػػعَاألنغسػػةَ) سهػػؾري َممكػػي َديسقراطػػي َدكتػػاتؾري َرئاسػػي َبرلسػػاني(؟َككيػػفَيس
ائها َالستساثمػػػػةَفػػػػيَ ؾاراػػػػا َمػػػػؽَمذػػػػيخاتَكإمػػػػاراتَكسػػػػمظشاتَكممكيػػػػاتَاسػػػػسالسختمفػػػػةَفػػػػيَ

)إدارةَمركز ػػةَأكَإدارةَمحميػػػة ََ َداخػػلَكػػلَقظػػرالسشاسػػػبَاإلدارَيَالشغػػاـك سهؾر ػػات؟َكمػػاَاػػؾَ
إلػخ(؟.َ…محدكدةَالربلحيات َكاسعةَالربلحيات َكاممةَالربلحيات َفيَكلَماَاؾَشػأفَمحمػيَ

ات َالتػيَترفزػهاَأنغسػةَحاكسػة َرفزػًاَكميػًا َكتقبمهػاَ زئيػًاَنتخالككيفَسيتؼَالتعاملَمعَفكرةَااَل
قبػلَالبػدءَفػيَأنغسةَأخرى َكتأختَبهاَلعضَاألنغسة َلعدَأفَتظؾعهاَكتجعلَنتائجهػاَمحدػؾمة َ

َئها؟.إ را
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أمػػرَسػػابقََي  َالستعمقػػةَلذػػكلَالؾحػػدةَكنغامهػػاَالدياسػػاػػلَأفَطػػرحَمثػػلَاػػتبَالتدػػاؤالت
اـَبهاَكالشقاشَحؾلها َكتذػكيلَكعػيَكاضػاَتجػابَاتسألكانق؟َأـَأفَطرحهاَاآلفَضركريَإلثارةَاال

َالجؾانبَالعسميةَلمؾحدة؟.

إنشػػيَأعتقػػدَلػػأفَإثػػارةَاػػتبَالتدػػاؤالتَكتشذػػي َالحػػؾارَحؾلهػػا َأمػػرَعمػػىَدر ػػةَعاليػػةَمػػؽَ
اـَنحػؾَالقزػاياَذاتَالرػمةَاتسػقَاالاألاسية َإللقاءَقزيةَالؾحدةَقزيةَحيػةَفػيَحياتشػا َكلتؾ يػ

إلىَتشسيةَالػؾعيَالؾحػدكيَكإلػىَتعسيػقَاإلحدػاسََةكالتثؿيف َالهادفَكقزاياَالتربيةَكالتعميؼبها َ
لالهؾ ػػةَكإنزػػاجَالفكػػرَالدياسػػيَالعربػػيَكتؾ يػػقَالسسارسػػاتَالشزػػاليةَكإدراؾَالسرػػالاَالحيؾ ػػةَ

َار.استسَراَماثمةَأمامشاَللمذعبَالعربيَالؾاحد َالتيَيجبَأفَنعسلَعمىَإلقائه

َالدؤاؿَالثال :َمؽَايَالقؾىَالدياسيةَالسهيأةَلمشزاؿَمؽَأ لَالؾحدةَالعربية؟:
الَيداخمشيَالذػَأبدًاَفػيَأفَكػلَقػؾةَمػؽَالقػؾىَالدياسػيةَفػيَالدػاحةَالعربيػة َمػؽَقؾميػةَ

الؾحػدةَكإسبلميةَك دار ة َايَقؾىَمهيأة َمؽَحي َالذرطَالسؾضؾعي َلمشزاؿَمؽَأ لَتحقيػقَ
العربية َماَلؼَتكؽَمرتبظةَكعيؽيًاَلسرػالاَالقػؾىَالسعاديػةَلؤلمػةَالعربيػة َكأداةَمػؽَأدكاتهػا َفػيَ

 تشفيتَمخظظاتهاَالسدمرة.َ

فالؾحدةَالعربيةَايَادؼَالقؾىَالقؾميػةَالسعمػؽ.َألنهػاَتسثػلَمبػررَك ؾداػاَكمشظمػقَفكراػاَ
 كأساسَتذكبلتهاَالتشغيسية.َ

فَتكؾف َمؽَالشاحيةَالسؾضؾعية َادفًاَلمقؾىَالدياسيةَاإلسػبلمية.َبدَأَكالؾحدةَالعربية َال
كيرَلقزيةَالؾحدةَاإلسبلميةَالَيسكؽَأفَيقفز َعشدَالتدقيق َفؾؽَقزػيةَالؾحػدةَالعربيػة َالتفألفَ

متجػػاكزًاَلهػػاَمت ػػافبًلَعػػؽَضػػركراتها.َكلػػتاَلػػيسَمػػؽَالرػػعب َحتػػىَفػػيَإطػػارَالفكػػرَالػػداعيَإلػػىَ
ُيشغػػرَإلػػىَالؾحػػدةَالعربيػػةَكسرحمػػةَحتسيػػة َعمػػىَطر ػػقَالؾحػػدةَاإلسػػبلمية.َالؾحػػدةَاإلسػػبلمية َأفَ

كاؾَنغرَأدنىَإلىَالعقلَكأقربَإلىَالسشظقَكأيدرَتحؿيقًا َمؽَالشاحيػةَالعسميػة.َإذَتتػؾفرَلمؾحػدةَ
َكالم ػػةَالتػػار خَالؾاحػػدَالعربيػػةَكػػلَالعؾامػػلَالسؾضػػؾعيةَالساديػػةَكالسعشؾ ػػةَلتحؿيقهػػا َلسػػاَفػػيَذلػػػ

كالج راؼياَالؾاحدة.َفيَحيؽَتفتقرَالؾحدةَاإلسبلميةَلتمػَالعؾامػل ََالؾاحدةَالعقيدةَالديشيةالؾاحدةََك
عاملَالعقيدةَالؾاحدة.َكقػدَأدرؾَلعػضَقػادةَالحركػةَالدياسػيةَاإلسػبلمية َكحدػؽَالبشػا ََاستثشاءل

راسػا َمؤسسَ ساعةَاإلخؾافَالسدمسيؽ َكحامدَأبؾَالشرر َالسرشدَالعاـَلئلخؾافَالسدػمسيؽ َكغي
أدركػػؾاَاػػتبَالحؿيقػػة َكرأكاَأفَتحقيػػقَالؾحػػدةَالعربيػػةَيسثػػلَمرحمػػةَحتسيػػة َنحػػؾَتحقيػػقَالؾحػػدةَ

ََكتالاتهؼ.ََلعضَاإلسبلمية.َكعبركاَعؽَذلػَفي
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بػػػدَأفَتكػػؾفَاػػػدفًاَلمقػػػؾىَاليدػػار ة َذاتَالشزعػػػةَاألمسيػػػة َألفَالػػػؾطؽََكالؾحػػدةَالعربيػػػةَال
ئسػةَأليَعسػل َيرػدرَعػؽَمذػركعَإندػانيَعػاـ.َإذَالَالعربيَلكاممق َاؾَالداحةَالحؿيؿيػةَالسبَل

تدػػتظيعَأيَحركػػةَسياسػػيةَأفَتشاضػػلَنزػػااًلَحؿيؿيػػًاَمػػؤثرًا َمػػؽَأ ػػلَاإلندػػانيةَكمهػػا َإالَفػػيَ
َكالعسمػيَالهػادؼَإلػىَتحدػيؽَعػركؼَكأحػؾاؿَالداحةَالتيَتؿفَعميها َكمؽَخبلؿَالجهػدَالشغػرَي
.َأفمؽَتذكلَالؾحدةَالعربية َفيَحاؿَتحققهػا َالؾطؽ َالتيَتعيشَؼيق َكالذعب َالتيَتشتسيَإليق

لسحتؾاااَالتحػرريَالعػادؿ َدعسػًاَلكػلَفكػرَإندػاني َيهػدؼَإلػىَتحر ػرَاإلندػافَمػؽَعؾامػلَالقهػرَ
َكالفقرَكالجهل؟.َاالست بلؿكالغمؼََك

إفَالفكرَالشغريَلمقؾىَالدياسيةَالعربية َالقؾميػةَمشهػاَكاإلسػبلميةَكاليدػار ة َسػيبقىَفكػرًاَ
مشفربًلَعؽَالؾاقعَكمتعاليًاَعميق َماَلؼَتكؽَالداحةَالعربيةَلأكسمهاَميػدانًاَلتحققػقَكإطػارًاََمجردًا 

اداتها َفػيَعسػقَالساضػيَكنػبضَامتػدلتفاعمقَكمردرًاَإلغشائقَكقاعػدةَتذػدبَإلػىَإيقػاعَالحيػاة َل
َالحاضرَكحمؼَالسدتقبل.

َالسؤامرةَعمىَأمتشاَالعربيةَكمدؤكليتشاَنحؽ:َ
السػؾ زَلقزػيةَالقزػايا َكاػيَ)الؾحػدةَالعربيػة( َالَيسمػػَالسػرءَإالَأفََعراضسػتلعدَاػتاَاال

يدػت ربَلسؾؾػػفَلعػػضَمثقفيشػػاَالعػػرب َالػػتيؽَيتبػػاركفَفػيَإنكػػارَالسػػؤامرةَعمػػىَاػػتبَاألمػػةَكعمػػىَ
ؾااَ)نغر ػةَاسػسكحدةَكطشهاَالعربي َك دخركفَمسؽَيقؾلؾفَبؾ ؾدَالسػؤامرة َك شدػبؾنهؼَإلػىَمػاَ

عمىَالسؤمشيؽَبؾحدةَاألمةَالعربية َشػعبًاَكأرضػًا َصػفةَ)القػؾمجييؽ(َاسػتهزاًءَالسؤامرة(َك ظمقؾفَ
بهؼَكاستر ارًاَلذػأنهؼ.َإفَاػؤالءَالسثقفػيؽَيبػدكف َكاػؼَيتبػااؾفَلأنفدػهؼَك تفػاخركفَبثقافػاتهؼَ
كادعاءاتهؼ َيبدكفَككأنهؼَقدَأضحؾاَ زءًاَمؽَالسؤامرةَنفدػها َأكَمغهػرًاَمػؽَمغااراػا.َإذَنػرااؼَ

ؾنػػقَمسػػاَئال ربػػي َمػػؽَحيػػ َالَيذػػعركف.َفيبَرَاالسػػتعسارفَ هػػؾدًاَلائدػػة َلتبيػػيضَصػػفحةَيبػػتلؾ
ألحقػػقَبهػػتبَاألمػػةَمػػؽَأذىَكمػػاَدبػػربَمػػؽَمػػؤامرات َلتسز قهػػاَكشػػرذمةَمكؾناتهػػاَكتجزئػػةَكطشهػػاَ

ارَسػػتسَرةَكالدياسػػية َحفاعػًاَعمػػىَمرػالحق َكضػػسانًاَلبلياالقترػػادكالحيمؾلػةَدكفَتحقيػػقَكحػدتهاَ
اتهػا.َككػأفَالسشكػر ؽَلمسػؤامرة َمػؽَالسثقفػيؽَالعػرب َالسدػتهجشيؽَلفكػرةَكحػدةَاألمػةَفيَنهػبَثرَك

 َكشػعؾبًاَاسػتعبدتَأكَاحتمػالعربية َكأنهؼَالَيقرأكفَالتػار خ َكالَيعرفػؾفَأفَأمسػًاَمزقػ َكأكطانػًاَ
َال ربي َككافَضحاياااَدائسًاَالذعؾبَالسدتزعفة.ََاالستعسارأبيدت َعبرَمؤامراتَحبكهاَ

لعػػضَالعشػػاك ؽَالدالػػة َمػػؽَتار خشػػاَالعربػػيَالسعاصػػر َتكفػػيَإلمعػػافَالشغػػرَفػػيََكلعػػل
َاتبَالسدألة:
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ََبيكؾ َالستزسشةَرسؼَخارطةَلمػؾطؽَالعربػي َمػاَ_َيةَسايكساتفاؾ .1 زالػ َمتجميػةَاليػـؾ
فيَالحدكدَالقظر ة َالتيَحال َدكفَؾيػاـَدكلػةَعربيػةَكاحػدةَقؾ ػة َقػادرةَعمػىَحسايػةَ

َ ة.ََََََاالستعساَرقؾؼَأماـَاألطساعَالسرالاَالعربيةَكالَؾ
حمفَل دادَكالدكرَالتيَأككلَإليقَفيَتكر سَفرلَاألقظارَالعربيةَفػيَمذػرؽَالػؾطؽَ .2

العربيَعؽَم ربقَكدمجهاَفيَمذركعَسياسيَمختم  َمكؾفَمػؽَبمػدافَعربيػةَكبمػدافَ
 غيرَعربية َلقردَإاالةَالترابَعمىَأيَطسؾحَكحدكيَعربي.

.َكنجاحَالستامر ؽَفيَإفذالها.َكقدَتبيؽَضمؾعَلعػضَاسؾر َكالتامرَعمىَكحدةَمررَ .3
 ي َفيََتمػَالسؤامرة.االستعساَراألنغسةَالعربيةَالسرتبظةَلال ربَ

مذػػركعَ)الذػػرؽَاألكسػػ َالكبيػػر َأكَالجديػػد( َالستزػػسؽَإعػػادةَرسػػؼَخارطػػةَالػػؾطؽَ .4
الػديؽَبيكػؾ َقؾامهػاََ_سػايكسََاتفاؾيػةَالعربي َكخمقَكياناتَسياسيةَ ديػدة َتتجػاكز

كيػػرَبؾحػػدةَالػػؾطؽَالعربػػي َلكػػلَمكؾناتػػق َضػػربًاَمػػؽَالتفكالظائفػػةَكالعػػرؽ.َمسػػاَيجعػػلَ
 ةَإلػػىَتػػدميرَالبشػػىَاالسػػتعساَر.َكلتحقيػػقَاػػتاَالهػػدؼَعسػػدتَكتعسػػدَالػػدكؿَيلالسدػػتح

ؼَخبلؾيػػػػةَلمبمػػػػدافَالعربيػػػػةَكتعسػػػػيةَكالثقاؼيػػػػةَكاأليػػػػاال تساعةََكياالقترػػػػادالدياسػػػػيةََك
سػتخباراتيةَكالحػركبَاألاميػة َحيشػًا َكباسػتخداـَالقػؾةَئلَاال)الفؾضىَالخبلقػة( َلالؾسػا

العدػػكر ةَالسباشػػرة َحيشػػًاَفخػػر َتسهيػػدًاَإلعػػادةَرسػػؼَخارطػػةَالػػؾطؽَالعربػػيَكترتيػػبَ
 ة َك حاف َعمىَالؾ ؾدَالرهيؾنيَفػيَاالستعساَرأكضاعقَالجديدة َلساَيخدـَالسرالاَ

الدػػياؽَ ػػاءَتػػدميرَالعػػراؽ َفمدػػظيؽ َك زػػسؽَتسػػددبَك عػػززَدكربَكتػػأثيرب.َكفػػيَاػػتاَ
لاسػػتخداـَالقػػؾةَالعدػػكر ةَالسباشػػرة َلعػػدَالتسهيػػدَلتػػدميربَلحسمػػةَمزػػممةَمػػؽَاألكاذيػػبَ

كليبيػػػاََسػػػؾر اكالتزك ػػػرَكاخػػػتبلؽَالؾقػػػائع َكالتحذػػػيدَكالتحالفػػػاتَالؾاسػػػعة.َثػػػؼَتػػػدميرَ
كاليسؽ َكفقَسيشار ؾااتَمتذابهةَفيَ ؾاراػاَكمبلمحهػاَالعامػة َكمختمفػةَفػيَلعػضَ

صػػػيمها َبهػػػتاَالقػػػدرَأكَذاؾ.َكاسػػػُتخدم َالسشغسػػػاتَالدكليػػػة َكعمػػػىَرأسػػػهاَاألمػػػؼَتفا
الستحػػػدةَكمجمػػػسَاألمػػػؽَالػػػدكلي َلفػػػرضَكاقػػػعَعمػػػىَالذػػػعبَالعربػػػي َيتظػػػابقَمػػػعَ

 السخظظاتَالسرسؾمةَسمفًا.
كقبلَاتبَالسؤامراتَكبعداا َالسػؤامرةَالكبػرى َالساثمػةَفػيَفمدػظيؽ َالتػيَبػدأَالتخظػي َ .5

كالحركػةَالرػهيؾنيةَالعالسيػةََاالسػتعسارشػتَالقػرفَالتاسػعَعذػر.َكنجػاَكالتسهيدَلهاَم
سػتعسارَطؽَالعربػي َتسثػلَقاعػدةَمتقدمػةَلبلفيَاستحداثَدكلةَصػهيؾنيةَفػيَقمػبَالػَؾ

ال ربػػي َمرتبظػػةَكعيؽيػػًاَلػػقَكبسرػػالحق َكسػػاَتسثػػلَحػػا زًاَبػػيؽَمذػػرؽَالػػؾطؽَالعربػػيَ
يرَالذػػعبَالفمدػػظيشي َتػػدميرًاَكم ربػػة.َكفػػيَسػػبيلَاسػػتحداثهاَكالتسكػػيؽَلهػػاَتػػؼَتػػدم

تزاؿَاػػػتبَالسػػػؤامرةَمدػػػتسرةَكالتػػػدميرَشػػػردتَال البيػػػةَالعغسػػػىَمشػػػق.َكمػػػامسشهجػػػًا ََك
متؾاصبًل َيتجمىَيؾميًاَبتهػديؼَالسدػاكؽَكتجر ػفَالسػزارعَكقتػلَاألبر ػاءَكتذػييدَالسػدفَ

َالتسػػددَفػػيالرػػهيؾنيةَفػػيَقمػػبَالسشػػاطقَالعربيػػة َالستبؿيػػةَلمفمدػػظيشييؽَحتػػىَاآلف ََك
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ؽَاإلسرائيمييؽَقبلَأسابيع َضركرةَيردف َكإعبلفَلعضَالدياسيالزفةَال ربيةَلشهرَاأَل
.َاتاَعداَعػؽَالتسػددَإلػىَأ ػزاء290َضؼَ سيعَأراضيَالزفةَال ربيةَإلىَدكلةَإسرائيل
 كلبشاف.َسؾر امؽَأراضيَلعضَالدكؿَالعربيةَالسجاكرة َكخاصةَ

عضَمثقفيشاَالعربَمؤامرة َفساَايَالسؤامرةَإذاَكان َاتبَاألمثمةَكغيرااَالَتذكلَفيَنغرَل
فيَأنشاَنتحدثَعؽَمدألتيؽَمختمفتيؽ َنغشهساَمدألةَكاحدة؟َفشتحػدثََاحتساؿإذًا؟َالَاشاؾَثسةَ

نحؽَعؽَالسؤامرة َالستجددةَفيَالحاالت َالتيَأكردناَأمثمةَعشها.َك تحدثؾفَاؼَعػؽَمػؤامرةَمػؽَ
 فَالحاؿَكتلػ.َنؾعَفخر َكبسعانيَأخرىَالَنفهسها؟َربساَيكؾ

َاالسػػتعساركأيػػًاَكػػافَاألمػػر َفػػإفَيقيششػػاَلػػأفَاػػتبَاألمػػةَقػػدَاسػػتهدفتهاَكتدػػتهدفهاَمػػؤامراتَ
لسقاصدَكأاداؼَكاضحة َالَيجبَأفَيحجبَعشاَالؾ قَاآلخػرَلمسؾضػؾع َكاػؾَمدػؤكليتشاََال ربي 

فَيسزػؾاَنحؽَفيَنجاحَاتبَالسؤامرات.َفمديشاَعؾاملَضعفَكعجزَكامشةَفيشػا َسػهم َلآلخػر ؽَأ
كالدياسػػيَكتدػػخيرََياالقترػػادمػػؽَنجػػاحَإلػػىَنجػػاح َفػػيَتسز قشػػاَكنهػػبَثركاتشػػاَكالػػتحكؼَلقرارنػػاَ

َانيَفيَخدمةَمرالحهؼ.َالتفالبعضَمشا َكعمىَرأسهؼَحكامشاَكبعضَمثقفيشا َلمديرَفيَركابهؼََك

كػرسَإفَإدراكشاَلؾ ؾدَعؾاملَالزػعفَالكامشػةَفيشػا َيؾ ػبَعميشػاَأفَنؾ ػقَأنغارنػاَإليهػاَكن
كيػرَالتف هؾدناَلدراسػتها.َلكػيَنػتسكؽَمػؽَإحػداثَالت ييػرَالسظمػؾب َفػيَأنفدػشاَكفػيَكاقعشػا َفػيَ

ةَكالديشيػػةَكالدياسػػية َلعزػػهاَيػػاال تساعكالػػؾعيَكفػػيَالػػشغؼَالحاكسػػة َكفػػيَعبلقػػاتَالسكؾنػػاتَ
لػػػالبعضَاآلخػػػر َكفػػػيَالشغػػػرةَإلػػػىَمغػػػاارَالتعػػػددَكالتبػػػايؽ َبػػػيؽَالسكؾنػػػاتَكالسشػػػاطقَكاألديػػػافَ
كالظؾائػػفَكاألعػػراؽ َكغػػؾاارَطبيعيػػة َتتعػػايشَكتتكامػػلَكتتفاعػػل َفػػيَإطػػارَكطػػؽَكاحػػد َفت ػػدكَ

امػػلَإغشػػاءَكإثػػراءَلحيػػاةَاألمػػةَكقاعػػدةَلسذػػركعهاَالحزػػاريَالقػػادـ َالَعؾامػػلَصػػراعَكتفتيػػ ََؾع
كتسز ػػق.َاػػتاَمػػاَيجػػبَعميشػػاَفعمػػق َحتػػىَالَيبقػػىَالقػػؾؿَبؾ ػػؾدَالسػػؤامرةَالخار يػػة َمجػػردَتبر ػػرَ

َمؽَمدؤكليتشا َفيَماَبم قَالؾاقعَالعربيَمؽَسؾء.َكاػيَمدػؤكليةَلعجزن اَكتدؾ  َلزعفشاَكتحمل 
َالَيشكرااَإالَمكابرَأكَمتهربَمؽَتحسلَتبعاتها.

ََ

                                                 
ـ َأيَلعػدَعػاميؽَتقر بػًاَمػؽَإلقػاءَاػتبَالسحاضػرة َأعمػؽَالػرئيس2020َفيَالثامؽَكالعذر ؽَمؽَشػهرَيشػاير290ََ

سػػرائيمي َنػػتؽَيػػاَاػػؾ َصػػفقةَالقػػرف َالستزػػسشةَضػػؼَالزػػفةَال ربيػػةَإلػػىَدكلػػةَاألمر كػػيَترامػػب َكزميمػػقَاإل
اسػػرائيل.َكقػػدَسػػبقَلمػػرئيسَاألمر كػػيَنفدػػقَأفَأعهػػرَكرمػػًاَالَيزػػااى َلسػػشاَإسػػرائيلَازػػبةَالجػػؾالفَكمديشػػةَ

 القدس.
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َخاتسة:
إنشػػػاَنػػػدرؾَلػػػأفَالهػػػدؼَالرئيدػػػيَكالعشػػػؾافَاألكبػػػرَلكػػػلَالسػػػؤامرات َالتػػػيَحاكهػػػاَك حيكهػػػاَ

عربي َإنساَاؾَخدمةَمرالحقَكالسحافغةَعميها َعمىَال ربي َعمىَأمتشاَكعمىَكطششاَالَاالستعسار
حدابَمرالحشاَنحؽ.َكذلػَمؽَخبلؿَمذركعَكبير َيظؾ  عَلقَاألنغسةَالحاكسةَفيَالػؾطؽَالعربػيَ
لسذػػيئتقَك دػػخرااَلخدمػػةَمرػػالحق َك دػػعىَؼيػػقَإلػػىَإحكػػاـَالدػػيظرةَعمػػىَمقػػدراتَاألمػػة َعبػػرَ

لتحقيػقَاػتاَالحمػؼ َككػلََيهػيءحػدتهاَككػلَفكػرَتسز قها َأرضًاَكشعبًا َكالقزاءَعمػىَكػلَحمػؼَبَؾ
طسؾحَيهدؼَإلػىَؾيػاـَدكلػةَالعػربَالؾاحػدة َعمػىَكطػشهؼَالؾاحػد َالسستػدَمػؽَالخمػيجَالعربػيَإلػىَ

طق َإالَلسذركعَعربيَيَالكبير َالَيسكؽَمؾا هتقَكإسقااالستعساَرالسحي َاألطمدي.َاتاَالسذركعَ
َالذاممة(.َََََََ َعشؾانقَاألبرزَ)الؾحدةَالعربيةَنهزؾيَكبير
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َمػػػداخػػمػػة
ليةَلمسرالحةَنتقافيَالؾرشةَالتحزير ةَلسذركعَ)العدالةَااَل

 291َالؾطشيةَالذاممة(

َ
َ

الذػػكرَالجز ػػلَلسشتػػدىَالحػػؾارَكالتشسيػػةَلجامعػػةَأركى َلتشغيسػػقَاػػتبَالؾرشػػةَالتحزػػير ةََ
الؾرقتيؽَالسقدمتيؽَمػؽََليةَلمسرالحةَالؾطشيةَالذاممة(.َكقدَاستسع َإلىنتقالسذركعَ)العدالةَااَل

ي( َكالػدكتؾرَاال تسػاعقبلَاألستاذيؽَالكر سيؽ َاألستاذَالدكتؾرَحسػؾدَالعػؾديَ)التعػايشَكالدػبلـَ
تَاسػتفدلية( َكسػاَاسػتسع َإلػىَمػداخبلتَالحاضػر ؽَفػيَالشػدكة ََكنتقامجاادَالذعيبيَ)العدالةَااَل

حؾاَلػػيَفػػيَاػػتبَالعجالػػةَأفَاسػػسَككتعمسػػ َكثيػػرًاَمػػؽَاآلراءَكك هػػاتَالشغػػر َالتػػيَ ػػرىَتػػداكلها.َ
َأتؾؾفَأماـَلعضَالشقاط َالتيَُطرح :ََ

َمعشىَالثؾرة:َ
ًاَكاحػػدًا َكاػػؾَ)ثػػؾرة(.َفاالنتفاضػػةَاسػػس ػػرتَالعػػادةَلػػديشاَأفَُنظمػػقَعمػػىَأحػػداثَمتبايشػػةََََََََََََ

كاالنقػػبلبَكالتسػػردَكحركػػاتَاالحتجػػاج َنزػػعهاَكمهػػاَفػػيَنفػػسَالسدػػتؾىَكنعظيهػػاَالترػػشيفَذاتػػقَ
نفدق َرغؼَتبايشها َفيَدكافعهاَكأاػدافهاَكمػداااَكتأثيراػا.َكلتحاشػيَاػتاَالخمػ َالَبػدَمػؽََسؼالكا

ر ػػقَبػػيؽَالثػػؾرة َلسػػاَتشظػػؾيَالتفضػػب َالسرػػظمحاتَكإعظػػاءَالتعر ػػفَالػػدقيقَلكػػلَحػػدث َليدػػهلَ
عميقَمؽَت ييرَشاملَفيَحياةَالسجتسع َكبيؽَانتفاضةَعابرة َتغهرَثؼَتخُف َكتتبلشػى َكانقػبلبَ
عدكري َالَيحدثَت ييرًاَسؾىَفيَأشخاصَالحكاـ َكتسردَقدَيكؾفَمرحؾبًاَلالعشف َمػاَيمبػ َأفَ
يؾا قَلعشفَمقابل َثؼَيشتهي َكحركاتَاحتجاجَسمسية َضدَإ راءاتَمعيشة َتتؾؾفَلسجػردَال ػاءَ

 .َكتمبيةَتمػَالسظالب َأكَ زءَمشها َتمػَاإل راءات َأكَلعزها

عمػىَمختمػفَأك ػقَمدػتسرًاََكشػامبًلَتػأثيربَإالَإذاَكػافََلىَمدتؾىَالثػؾرة الحدثَالَيرقىَإفَََََََََََ
يػػة.َلحيػػ َُيحػػدثَقظيعػػةَمػػعَاألكضػػاعَالدػػائدة َك سثػػلَاال تساعيةََكاالقترػػادالحيػػاةَالدياسػػيةََك
اًلَكاضػػحًاَمػػؽَمرحمػػةَتار خيػػةَإلػػىَمرحمػػةَتار خيػػةَ ديػػدة.َأمػػاَإذاَانحرػػرَانتقػػامشعظفػػًاَتار خيػػًاََك
الحرؾؿَعمىَلعضَمظالػبَالسشتفزػيؽَأكَالسحتجػيؽَأكَالستسػرديؽَأكَفػيَت ييػرَتأثيربَفيَمجردَ

                                                 
َاألربعاء َالسؾافق291ََ َـ.2019ديدسبر25ََعقدتَاتبَالؾرشةَلجامعةَأركى َفيَيـؾ
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كحيػاةََاالقترػادشخرياتَالحكاـ َعبرَانقبلبَعدكري َدكفَت ييػرَفػيَطبيعػةَالحكػؼَكالدياسػةََك
الشاس َفإنقَالَيرقىَإلىَمدتؾىَالثؾرة َكمػاَتشظػؾيَعميػقَمػؽَت ييػرَشػامل.َكبظبيعػةَالحػاؿَفػإفَ

االنتفاضػػةَأكَالتسػػرد َيسكػػؽَأفَيتظػػؾر َفيتحػػؾؿَإلػػىَثػػؾرة َتحػػدثَت ييػػرًاََاالنقػػبلبَالعدػػكريَأك
شامبًلَفيَالسجتسع َكساَحدثَفيَلعضَاالنقبللاتَالعدكر ة َكانقبلبَالزباطَاألحرارَفػيَمرػر َ

ـَفيَاليسؽ.َفكبلَاالنقبلبيؽَتحؾال َلعدَنجاحهسػا َإلػى1962َسبتسبر26ََـ َكانقبلب1952َعاـَ
يرًاَعسيقًاَفيَالسجتسعَكأثرتاَعمىَ سيعَاألحداث َالتػيَأعقبتهسػا.َفػيَحػيؽَأفَثؾرتيؽ َأحدثتاَت ي

ـَفػػػيَالػػػيسؽ َلؿيػػػاَانقبلبػػػيؽ َأكَبتعبيػػػرَأدؽَمحػػػاكلتيَانقػػػبلب َأدى1955َـَك1948انقبلبػػػيَ
َفذمهساَإلىَإنهاءَأيَإمكانيةَلتظؾراساَإلىَثؾرة َلالسعشىَالتيَأكضحشاب.

قػدََالثؾرةَالفرندػيةَكالثػؾرةَالركسػيةَكالثػؾرةَالرػيشية  َكػمعَأفَالثؾراتَالكبرىَفيَالعالؼَك
.َفقػػدَتحػػدثَلالؾسػػائلَالعشػػفَلسغػػاارلالزػػركرةََفَالثػػؾرةَالََتقتػػرَفأنجػػزتَلاسػػتخداـَالعشػػف َفػػإ

كتذػر دََكدكفَقتػلَتحققَالشهؾضَالذاملَفيَحياةَالسجتسع َدكفَإراقػةَالػدماءالدمسيةَالسدنيةََك
اَليز اَكبعضَبمدافَ شؾبَشػرؽَفسػيا َعمػىَسػبيلَالسثػاؿَففيَمَكانتقاـَمتبادؿ.َكسجؾَفَكتدمير

عسميػػاتَنهػػؾضَشػػاملَفػػيَبمػػدانها َدكفََالسدػػتشيرةَالؾطشيػػةَالشخػػبَالدياسػػيةَقػػادتَالَالحرػػر 
إعظػاءَااتسػاـَاسػتثشائيَلمتعمػيؼَكالبحػ َبَكَالهادئػةَلالؾسػائلَالدػمسية.َكأنجػزتَعشػفَكدكفَدمػاء

كتشذػػي َعبلقاتهػػػاََاَالزراعيػػةَكالرػػػشاعيةَكالخدميػػةكقظاعاتهػػَأ هزتهػػاَاإلدار ػػػةَكتظػػؾ رَالعمسػػي
َالتعميسيػػةَفػػيَكػػلَ ؾانػػبَالحيػػاةَ بمػػدانهافػػيَتحػػؾاًلَكبيػػرًاََأنجػػزتَ لاألسػػؾاؽَالعالسيػػةَالتجار ػػة

كنقمتهاَإلىَمدػتؾىَالبمػدافَالرػشاعيةَالستقدمػةَفػيَالعػالؼ َاالقتراديةَكالدياسيةَكاال تساعية ََك
لكػلَ َالستعاؾبػةَالعربيػةَ(الثػؾرات)كػلََعجػزتَعػؽَتحؿيقػقمػاَعقؾدَقميمػةَمػؽَالػزمؽ.َكاػتاََخبلؿ

ضػػجيجهاََكَصػػخبهاَ َكبكػػلؾياداتهػػاَالعدػػكر ةَكالسدنيػػةَككػػلَأحزابهػػاَالدياسػػيةَكنخبهػػاَالثقاؼيػػة
 َ.اإلعبلمي

 الديسقراطيةَاألمر كية:َ
عَلػقَالسػؾاطؽَإفَالحدي َعؽَالديسقراطيةَالدائدةَفيَالؾالياتَالستحدةَاألمر كية َكماَيتستَََََََََََ

راطػيَلسػؽَيحكسػق َحػدي َيحسػلَديسقَاختيػاراشاؾَمؽَحقؾؽَكضساناتَا تساعيػةَكحر ػةَتعبيػرََك
مؽَالرحة.َكلكؽَمعَذلػَيجبَأفَالَن فلَعؽَالجؾانػبَالدػمبيةَفػيَالشغػاـَاألمر كػي َحتػىََقدراًَ

لػػ َفدػشعجزَالَنبال َفيَترػؾ رَالػداخلَاألمر كػي َككأنػقَ شػةَهللاَعمػىَاألرض.َألنشػاَإفَفعمشػاَذ
نذاادبَكماَنعيذقَمؽَتؾحشَعؽَتفديرَسياساتَالؾالياتَالستحدةَاألمر كيةَالخار ية َكفهؼَماَ

لذػػػكلَخػػػاص.َألفََ عمػػػىَمدػػػتؾىَالعػػػالؼ َلذػػػكلَعػػػاـ َكعمػػػىَمدػػػتؾىَالػػػؾطؽَالعربػػػيَأمر كػػػي
الدياساتَكالسسارسػاتَالخار يػةَأليَدكلػة َإنسػاَتشذػأَعػؽَأصػؾؿَك ػتكرَعسيقػةَفػيَداخػلَتمػػَ

 لة َكتعبرَتعبيرًاَكاضحًاَعؽَحؿيقةَأكضاعهاَالداخمية.ََالدَك
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فعمىَمدتؾىَالػداخلَاألمر كػي َكعمػىَسػبيلَالسثػاؿ َمػاَتػزاؿَالشغػرةَالدكنيػةَإلػىَالسمػؾنيؽََََََََََََ
قائسػػة َك ترتػػبَعميهػػاَعػػدـَمدػػاكاةَفػػيَالتعامػػل َسػػؾاًءَلرػػؾةَعػػاارةَأكَمزػػسرة.َكسػػاَأفَنغػػاـَ

يةَاالقترػادةَالجذػعة َالستسثمػةَلالفعاليػاتَالرأسػساليًاَكسػاَنترػؾرب.َفاتَلػيسَنغامػًاَمثاليػنتخالااَل
الكبرىَكالسجسعاتَالرشاعية َايَفػيَالؾاقػعَمػؽَيحكػؼَأمر كػا َكليدػ َالديسقراطيػةَسػؾىَغظػاءَ

الستحكؼَفيَكػلَشػيء.َفػبلَيسكػؽَلسػؾاطؽَأمر كػيَأفَيظسػاَإلػىَترشػياَنفدػقَلسشرػبََلمرأسساؿ
مهسػاََ امػؽَحكؾماتهػَحكؾمػةَعزػؾ ةَأكَالؾاليػاتَمؽَبرلسانػاتَافأكَحتىَلعزؾ ةَبرلسَالرئاسة 

يةَالحاكسػة.َفهػيَالتػيَتشفػقَمئػاتَاالقترػادبمػ َعمسػقَكعبقر تػق َإالَإذاَخزػعَمدػبقًاَلمفعاليػاتَ
ية َكتدخرَكسائلَاالعػبلـَلخػداعَكتزػميلَالشػاخبيؽ.َنتخابالسبلييؽَمؽَالدكالراتَعمىَالحسبلتَااَل

 َالػتيَاألمر كيَمثبلًََأحدَمؾعفيهاَأكَأحدَالخاضعيؽَلها.َكعمىَالرئيسَانتخابليشتهيَاألمرَإلىَ
يةَإلىَمؾقعَالرئاسة َأفَيقدـَخدماتقَلها َقبلَأفَيفكرَفيَخدمةَاالقترادأكصمتقَاتبَالفعالياتَ

الذػػعبَاألمر كػػي.َككثيػػرًاَمػػاَنػػرىَالػػرئيسَاألمر كػػي َعبػػرَكسػػائلَاإلعػػبلـ َكاػػؾَيفػػاكضَالػػدكؿَ
يػػة َككأنػػقَنتخاب َالتػػيَتبشتػػقَكمؾلػ َحسمتػػقَااَلكالسجسعػاتَالرػػشاعيةَالذػػركاتالسختمفػةَلسرػػمحةَ

 َََ.َكالسجسعاتَمديرَمبيعاتَلتمػَالذركات

أمػػاَعمػػىَالسدػػتؾىَالخػػار ي َفػػإفَدعػػاكىَترػػديرَالديسقراطيػػةَاألمر كيػػةَإلػػىَدكؿَالعػػالؼََََََََََََ
ةَالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػةَالثالػػ  َكفػػيَقمبػػقَالػػؾطؽَالعربػػي َتتدػػاق  َلػػيسَفقػػ َبتبشػػيَكحسايػػ

ألنغسةَدكتاتؾر ةَقسعيةَفاسدةَمتخمفة َبلَكتتداق َمػعَتدػاق َالرػؾار خَاألمر كيػةَعمػىَالسػدفَ
كالقرىَكالسشذاتَالسختمفة َفيَعسميةَإلػادةَ ساعيػة َالَتػرحؼَطفػبًلَكالَامػرأةَكالَشػالًاَكالَشػيخًا.َ

ػػفَ َلػػقَمػػؽَتػػدميرَشػػاملَلسقؾمػػاتَالحيػػاةََلسػػاَسػػؾءةَالؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػة كسػػاَُتكذ  تقػػـؾ
البذػػر ة َكفػػيَنهػػبَ شػػؾنيَلثػػركاتَالذػػعؾبَالس مؾبػػةَعمػػىَأمراػػا.َكالذػػؾاادَكثيػػرةَعمػػىَالدػػمؾؾَ

كأقربهاَإلىَالتاكرةَماَحػدثَفػيََ.يةَال ربيةَالسشفمتةلمرأسسالالستؾحشَلمؾالياتَالستحدةَاألمر كيةََك
َفػػيَأكثػػرَمػػؽَقظػػرَعَر بػػي َإمػػاَمػػؽَخػػبلؿَعػػدكافَمباشػػرَتذػػشقَاآللػػةَالعػػراؽ َكمػػاَيحػػدثَاليػػـؾ

يةَاألمر كية َأكَمؽَخبلؿَعدكافَغيرَمباشر َاالقترادالعدكر ةَاألمر كية َكمؽَكرائهاَالفعالياتَ
َلقَأدكاتهاَاإلقميسيةَكالسحمية. َتقـؾ

يةَالكبػػػرى َفػػػيَالػػػداخلَاألمر كػػػي َعمػػػىَاالقترػػػادلمفعاليػػػاتََاسػػػؼكفػػػيَسػػػياؽَالتػػػأثيرَالحَََََََََََ
دياسػػاتَالداخميػػةَكالخار يػػةَلمؾاليػػاتَالستحػػدةَاألمر كيػػة َُيحكػػىَأفَأحػػدَألظػػاؿَالحػػربَالعالسيػػةَال

القائػػدَالعػػاـَلمجػػيشَاألمر كػػيَك يػػؾشَالحمفػػاءَفػػيَأكربػػاَخػػبلؿََالثانيػػة َكاػػؾَالجشػػراؿَأيزنهػػاكر 
لػأفََُنرػاَيػاتَالستحػدةَاألمر كيػة َقػدالتيَأصػباَلعػدَالحػربَرئيدػًاَلمؾالَالحربَالعالسيةَالثانية 

يتررؼَفيَرئاستقَبشفسَالقؾة َالتيَكافَيتررؼَبهاَكجشراؿَفػيَميػاديؽَالقتػاؿ َفأ ػابَالجشػراؿَ
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ناصػػحيقَإ الػػةَكاضػػحة َلأنػػقَلػػيسَالجشػػراؿَالؾحيػػد َالػػتيَيحكػػؼَأمر كػػا َفهشػػاؾَ شػػراؿَمؾتػػؾرزَ
ََؾفَالدمظةَكالشفؾذَفيَأمر كا.اسسك شراؿَإلكتر ػ َكغيراساَمؽَالجشراالت َالتيؽَيتق

الحاكسػػةَليدػ َأفزػػلَمػػؽَالشغػػاـَاألمر كػػي َكالَك ػػقََالعربيػػةَكبظبيعػةَالحػػاؿَفػػإفَأنغستشػػاَََََََََََ
َ شبضَالذػارعَاألمر كػيلَيزعَحدالاًَلمسقارنةَبيشهاَكبيشق.َفهيَأسؾأَمشقَلساَالَيقاس:َاؾَنغاـَ

ك ػػدافعََك حػػاف َعمػػىَالسرػػالاَالؾطشيػػةَالعميػػاَألمر كػػاَك حػػرصَعمػػىَكدػػبَأصػػؾاتقَاالنتخابيػػة 
عشها َلكلَالؾسائلَالستاحة َلساَفيَذلػَالؾسائلَالعدكر ة.َأماَأنغستشاَفهيَأنغسةَتالعػةَلمشغػاـَ
األمر كيَكخادمةَلقَكأداةَطيعةَبيدب َمتشسرةَعمىَشعبها َذليمةَأماـَأعدائق َتػدمرَكطشهػاَكتقسػعَ

َمؾاطشيهاَكتفرطَلالسرالاَالعمياَألمتها.ََ

ََََ(:فيدرالية)اتحاديةَقزيةَتحؾ لَاليسؽَإلىَدكلةَ
إفَتقديؼَاليسؽَإلىَستةَأقاليؼ َلالرؾرةَالتيَأعمشهاَالرئيسَعبدَربق َعمىَرأسَكػلَإقمػيؼَََََََََََ

حكؾمػػةَكبرلسػػافَكسػػمظةَقزػػائيةَمدػػتقمة َكتذػػر عاتَخاصػػة َقزػػيةَخظيػػرةَلم ايػػة.َفػػشحؽَبهػػتبَ
يَكثقافيَمتخمف َاقتراديََكنؤسسَلدك بلتَمدتقمة َفيَكاقعَا تساعنقدؼَبمدًاَمؾحدًاََكالرؾرةَ

 .َترشيعاًََلشرلَإلىَإقامةَالدكلةَالفيدراليةَالسشذؾدة َالسكؾنةَمؽَاتبَالدك بلتَالسرشَّعة

كبعزػػشاَيػػتحججَلػػأفَالػػدكؿَالستقدمػػةَصػػشاعيًاَكمعرؼيػػًاَفػػيَالعػػالؼ َاػػيَدكؿَفيدراليػػة َمتجػػاابًلََََََ
دَكالَُتجزئ.َتؾحدَدَك اًلَقائسةَمدتقمة َلكلَمشهاَشخريتهاَالدكلية َحؿيقةَأفَالدكلةَالفيدراليةَُتؾح  

كػػلَمشهػػاَلحكؾمتهػػاََاحتفػػا فػػيَإطػػارَدكلػػةَفيدراليػػةَذاتَشخرػػيةَدكليػػةَكاحػػدة َمػػعََكتػػدمجها
كبرلسانهاَكمؤسداتها.َكالَنعرؼَمثااًلَكاحػدًاَفػيَالعػالؼَ ػزأتَؼيػقَنخبػقَالدياسػيةَكطشهػاَالسؾحػدَ

 أصبًل َلترشعَمشقَدكلةَفيدرالية.َ

لقدَعبرناَعؽَرأيشاَاتاَفؾرَإعبلفَالدتةَاألقاليؼ َفيَرسػالةَطؾ مػةَك هشااػاَلمػرئيسَعبػدََََََََََََ
(َكنذػرناااَفػيَالرػحافةَالسحميػة َاعيلَالػؾز راسػساآلسػتاذَربقَكلػرئيسَلجشػةَصػياغةَالدسػتؾرَ)

َبيشاَفيهاَمخاطرَالتقديؼ.َثؼَفرمشاَمخاكفشاَكماختناَفيَمقاالتَمشذؾرة َنتكرَمشهػا َعمػىَسػبيل
 السثاؿ َمقاؿَلعشؾافَ)حؾؿَاألقاليؼَالدتة( َيسكؽَلسؽَيهسقَاألمرَالر ؾعَإليق.َ

كالَتعشػػػيَتحفغاتشػػػاَتجػػػابَاػػػتاَالتقدػػػػيؼَرفزػػػشاَلتدػػػسيةَ)األقػػػاليؼ(.َإذَيسكػػػؽَأفَتحسػػػػلََََََََََََ
اءَأقاليؼَأكَكالياتَأكَمحافغات َالَفرؽ َك سكؽَأفَيكؾفَعددااَستةَأكَاسسالتقديساتَاإلدار ةَ

ةَأكَعذػػر ؽَإقميسػػًاَأكَكاليػػةَأكَمحافغػػة.َفهػػتاَلػػيسَأمػػرًاَ ؾار ػػًا.َإفَمػػاَنػػتحف َعميػػقَاػػؾَعذػػَر
اسػػتحداثَسػػ َحكؾمػػاتَكسػػتةَبرلسانػػاتَكأنغسػػةَقزػػاءَكتذػػر عاتَمختمفػػة َفػػيَالػػؾطؽَالؾاحػػد.َ

كبرلسانهاَكمؤسداتهاَالسختمفػة.َلترػباَلػديشاَفػيََلسجمسَكزرائهاإلىَالحكؾمةَالفيدرالية َإضافةَ



245 

 

سبعَحكؾمات َتتشازعَالثػركةَكالشفػؾذ َكتترػارعَؼيسػاَبيشهػاَصػراعًاَقػدَيتخػت َلحكػؼَالتخمػفَاليسؽَ
العػػػاـَكتػػػدنيَالػػػؾعي َطالعػػػًاَمشاطؿيػػػًاَقبميػػػًاَطائؽيػػػًا َؼيدػػػُهلَلمقػػػؾىَالخار يػػػةَابتزازاػػػاَكتظؾ عهػػػاَ

َكمرادرةَقرارااَالدياسي َليزيعَاليسؽَك تسزؽَشعبقَالؾاحد.َََ

كاسػػتحداثَسػػتةَأقػػاليؼ َلالسؾاصػػفاتََتحاديػػةمشػػةَكراءَرفػػعَشػػعارَالدكلػػةَااَلإفَالحجػػةَالسعَََََََََََ
ادبَكمركز تػػقَالسفرطػػة.َفػػإذاَصػػاَأفَاػػتاَاػػؾَاسػػتبدالسظركحػػة َاػػيَالت مػػبَعمػػىَفدػػادَالسركػػزََك

الػػدافع َفػػإفَالت مػػبَعمػػىَفدػػادَالسركػػزَيسكػػؽَأفَيتحقػػقَعػػؽَطر ػػقَانتػػزاعَالرػػبلحياتَاإلدار ػػةَ
غات َانتزاعهاَمشق َكإعظاءَكلَمحافغةَالحقَالدستؾريَفيَإدارةَكلَماَكالسالية َالخاصةَلالسحاف

اتَالحرة َلمدمظةَالعمياَفيَالسحافغة.َنتخالمبدأَااَلَاعتساداؾَشأفَمحميَفيَمشظقتهاَاإلدار ة ََك
فيشتخبَالسؾاطشؾفَفيَالسحافغةَمجمدًاَمحميًاَإلدارتها.َك ختارَالسجمسَالسحميَمؽَبيؽَأعزائقَ

فػػيََشػػقَأفَيحاسػػبقَك بعػػدبَك ػػأتيَل يػػرب َإذاَأخػػلَبؾا باتػػق.َكبهػػتاَالَيػػديؽَالسحػػاف َمحافغػػًا َيسك
التيَعيشػق ََ يكؾفَأاؼَاسؾمقَاؾَإرضاءَالرئيسَلمدمظةَالسركز ةَفيَعاصسةَالببلد َكالتعييشقَ

َكالتزلفَإلىَمعاكنيَالرئيس َالتيؽَتبشؾاَتعييشقَكزكؾبَأماـَالرئيس.َكاإلرضػاءَكالتزلػفَاسػاَبؾابتػا
مجمػػػسََاختيػػػارالحػػػرَفػػػيَالسحافغػػػاتََكَنتخػػػابمبػػػدأَااَلَاعتسػػػادفدػػػاد َالَيسكػػػؽَإغبلقهسػػػا َإالَل

ػػناَاػػتاَالسبػػدأ َاعتسػػدالسحافغػػةَلمسحػػاف  َمػػؽَبػػيؽَأعزػػائقَالسشتخبػػيؽ.َفػػإذاَ كثبتشػػابَفػػيََمشابكفرَّ
سػػتةَحكؾمػػاتََكَ َلدػػ الدسػػتؾر َاػػلَسػػيبقىَاشػػاؾَمبػػررَلتجزئػػةَالػػؾطؽَالسؾحػػدَإلػػىَسػػتةَأقػػاليؼ

 َلاسػتخداـَنفرػاؿ َتذكلَنػؾاةَلػدك بلتَيدػهلَتحر كهػاَمػؽَالخػارج َكتذػجيعهاَعمػىَااَلتنابرلسا
تفتي َاليسؽَإلػىَعػدةََيجعلَالداخميةَكالخار ية َماَاشاؾَمؽَالسؤشراتإفََ؟(السريرَحقَتقر ر)

االقميسيػػةََكاألطسػػاعَالسرػػالاَعتبػػارإذاَمػػاَكضػػعشاَفػػيَاالَالَسػػيساَكاردًا َالًَاحتسػػاَدك ػػبلتَاز مػػة
َكالدكلية َذاتَالتأثيرَفيَمجر اتَاألحداثَفيَلبلدنا.

كمؽَتجمياتَفدادَاتاَالتقديؼَالسظركح َسػيظرةَاإلقميسػيؽَال شيػيؽَلػالثركةَالشفظيػةَكال ػازََََََََََََ
عمػػىَاػػتبَالثػػركة َبػػلَسػػيظرةَالؾاليػػةَضػػسؽَاإلقمػػيؼ َكفقػػًاَلسخر ػػاتَمػػؤتسرَالحػػؾارَالػػؾطشي.َكاػػتاَ

َالػيسؽ.َبػلَسػتتحكؼَفيهػاَيعشيَأفَاتبَالثركةَلؽَتب قىَثركةَكطشية َتسؾؿَخظ َالتشسيةَفيَعسػـؾ
عسميًاَالؾاليات َالتيَتؾ دَاتبَالثركةَفيَمشظقتها َكليسَحتػىَاإلقمػيؼ.َفالؾاليػةَاػيَالتػيَسػتديرَ

كالتظػؾ ر َلذػركاتَالػشف ََستكذػاؼالثركةَالشفظيةَكال از ةَكتعػيؽَالسػؾعفيؽَفيهػاَكتسػشاَعقػؾدَاال
ميةَإفَُك دت(.َألػؽَيذػجعَاػتاَالؾضػعَاإلقميسػيؽَال شيػيؽ َالمػتيؽَالَيتجػاكزَعػددَالعالسيةَ)كالسح

%َمؽَمجسؾعَسكافَاليسؽ َألؽَيذجعهساَعمىَاالبتعادَعؽَاألربعػةَاألقػاليؼَالفقيػرة؟15َسكانهساَ
َنفرػاؿألؽَيجدَاتافَاالقميسافَمؽَالقؾىَالخار يةَمؽَيػز ؽَلحكؾمتيهسػاَحػقَتقر ػرَالسرػيرَكااَل

َبدكؿَالشف َالسجاكرة؟.َلتحاؽاليسشية َكااَلَعؽَالدكلة
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َلية:َنتقاالعدالةَااَل
ليػػة(َكإلػػىَمػػاَدارَحؾلهػػاَمػػؽَنقػػاشَمفيػػد.َنتقااسػػتستع َلاالسػػتساعَإلػػىَكرقػػةَ)العدالػػةَااَلَََََََََََ

ليػةَالَيسكػؽَأفَيػػتؼَإالَنتقاتيَمسػاَسػػسع  َفػإفَتظبيػقَالعدالػةَااَلاسػتفادكرغػؼَاسػتستاعيَبػتلػََك
ليػػةَكمؤسدػػاتَخاليػػةَمػػؽَالفدػػادَكسػػمظةَنتقاةَقؾ ػػةَكقػػانؾفَخػػاصَلالعدالػػةَااَلبؾ ػػؾدَدكلػػةَيسشيػػ

ليةَفيَعركؼَالحػربَالكارثيػةَالرااشػة َلكػلَانتقاقزائيةَنز هة.َكاتاَيعشيَأفَالحدي َعؽَعدالةَ
مؾاصػػػفاتهاَالسعركفػػػةَلشػػػاَ سيعػػػًا َكبكػػػلَانعكاسػػػاتهاَعمػػػىَأ هػػػزةَالدكلػػػةَكعمػػػىَالحالػػػةَاألمشيػػػةَ

 ي َ سيل َلكشقَغيرَقابلَلمتظبيق.َكالسعيذية َاؾَحد

كبشػػاءَالدكلػػةَاليسشيػػةَالؾاحػػدةََسػػتقرارليػػةَاػػيَالدػػبلـَكاألمػػؽَكاالنتقاإفَبؾالػػةَالعدالػػةَااَلَََََََََََ
القؾ ػة َدكلػػةَالشغػػاـَكالقػػانؾفَكالعػػدؿ َالقائسػػةَعمػىَأسػػسَالذػػراكةَالؾطشيػػةَكالسؾاطشػػةَالستدػػاك ةَ

ات.َففػػيَعػػلَدكلػػةَمؾحػػدةَقؾ ػػةَكهػػتب َيسكػػؽَنتخالػػكالتبػػادؿَالدػػمسيَلمدػػمظة َعبػػرَصػػشاديقَااَل
 َلية(.َانتقاالحدي َعؽَ)عدالةَ

لية َبهدؼَانزاجَاألفكػارَكتحديػدَنتقايَالَأعشيَعدـَالحدي َعؽَالعدالةَااَلشكاشاَأؤكدَلأنَََََََََََ
َالحربَكبشاءَدكلةَالذراكةَالؾطشية َبػلَأعشػيَانتهاءأسسَالعدالةَكشركطهاَككيؽيةَتشفيتاا َلعدَ

أفَتظبيقهاَفيَالؾق َالرااؽَغيػرَمسكػؽ َقبػلَإيقػاؼَالحػربَكرفػعَالحرػارَكالتؾ ػقَنحػؾَالحػؾارَ
الؾطشيَالرادؽَالسخمص َالهادؼَإلػىَتجػاكزَحالػةَالحػربَكفالمهػاَك ركحهػاَكفثاراػاَال ػائرةَفػيَ

ََالشفؾس َكإرساءَقؾاعدَالدكلةَاليسشية َالتيَحمسشاَكنحمؼَبها َكعجزناَعؽَتحؿيقهاَحتىَاآلف.

فمشعسلَ سيعشاَمؽَأ لَالدبلـَأكاًل َالدبلـَالستزسؽَإيقػاؼَالحػربَكرفػعَالحرػارَككضػعََََََََََََ
حدَلمتدخلَالخار يَكالتؾ قَنحؾَالحؾارَالجادَالرادؽَبػيؽَاليسشيػيؽ َالسفزػيَإلػىَإرسػاءَقؾاعػدَ

دػاك ةَكالتبػادؿَالدكلةَاليسشيةَالحرةَالسدتقمة َالقائسةَعمىَأسػسَالذػراكةَالؾطشيػةَكالسؾاطشػةَالست
ات.َفػػإذاَمػػاَحققشػػاَذلػػػ َفإنشػػاَندػػتظيعَعشػػدااَأفَنظبػػقَنتخالػػالدػػمسيَلمدػػمظةَعبػػرَصػػشاديقَااَل

َليةَكنظؾيَصفحةَالساضيَإلىَغيرَر عة.ََنتقاالعدالةَااَل
َ
َ
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َاتفاؾيةَالذراكةَاالستراتيجيةَالريشيةَ_َاإليرانية
292َفرصةَ ديدةَأماـَالذعبَالعربي َأـَقيدَ ديد؟

َ
عضَالرحفَككسائلَالتؾاصلَاال تساعيَأخبارَاالتفاؾية َالتيَُعقدتَبيؽَالريؽَتشاقم َل

َيتؾقعَالكثيركف َتأثيرَ كإيراف.َكايَاتفاؾيةَإذاَصاَماَتدربَعؽَمزسؾنها َسيكؾفَلها َكسا
مىَمجسلَاألكضاعَلذكلَعاـ َكعَمدتؾىَالعالؼ اقتراديَكسياسيَكعدكريَلعيدَالسدى َعمى

َخاص.لذكلََفيَكطششاَالعربي

َبيؽَالريؽَكإيراف َستدتثسرَ َاتفاؾيةَاستراتيجية  َإبراـ َتؼ َتقؾؿَاألخبارَالستشاقمة؟: ماذا
عامًا َفيَقظاعاتَمختمفة25ََمميارَدكالرَأمر كيَعمىَمدى400ََالريؽَلسؾ بهاَماَيداكيَ

أكبرَفيَإيراف َكالَسيساَفيَالبشىَالتحتية َكفيَقظاعَالشف َكال از.َك عتبرَحجؼَاالستثسارَاتاَ
برم َاتبَاالتفاؾيةَلعدَمفاكضاتَاستسرتَأربعَسشؾات َاستثسارَدكليَفيَالعالؼَحتىَاآلف.َكقدَأَُ

َلؼَيعرؼَالعالؼَعشهاَشيئًا.

َاؾَ َاالستثسار َكأفَحجؼ َأبرم َفعبًل  َقد َإفَاالتفاؾية َكأفَما400ََكلشقل َدكالر  مميار
ئًاَعؽَاالتراالتَكالسفاكضات َتدربَعؽَمزسؾنهاَصحيا َكأفَماَقيل َلأفَالعالؼَلؼَيعرؼَشي

َلالشدبةَلمؾالياتَ التيَاستسرتَأربعَسشؾات َصحياَأيزًا َرغؼَصعؾبةَترديقَذلػ.َكالَسيسا
الستحدةَاألمر كية َلأ هزةَاستخباراتهاَالستقدمة َالتيَاخترق َكلَمشاطقَالعالؼَكنفتتَأصالعهاَ

غيساتَكصشع َزعاماتَكشؾا َإلىَمفاصلَالدكؿ َفأسقظ َحكؾماتَكأقام َحكؾماتَكأنذأتَتش
َاالتفاؾيةَ َاتب َعؽ َقيل َما َكل َأف َلشقل َكلكؽ َكحياتها. َالذعؾب َلاقترادات َكتحكس  زعامات

 صحيا َفساذاَيعشيَذلػَلالشدبةَلشاَنحؽَالعرب؟َ

كقبلَأفَنحاكؿَاإل الةَعؽَاتاَالدؤاؿ َقدَيكؾفَمؽَالسفيدَأفَنمخصَأبرزَماَقرأنابَعؽَ
َت َكما َاالتفاؾية َاتب َلعضَأاسية َكلدى َاألمر كي َاإلعبلـ َفي َالفعل َردكد َكعؽ َبشؾداا  زسشتق

السدؤكليؽَاألمر كييؽ َالتيؽَلهؼَرؤ تهؼَالخاصةَإلىَأنفدهؼَكإلىَالعالؼ.َفأمر كاَفيَنغراؼَايَ
                                                 

لعػدََـ َككانػ َاألخبػارَعػؽَاالتفاؾيػةَحيشػتاؾَمجػردَتدػر بات.َكقػدَُكقعػ َفعػبًل2020َغدػظسَأ23ََُنذرَفػي292َ
ـ َلعػدَاإلعػبلفَعػؽَتؾؾيػعَاالتفاؾيػة 2021َأبر ل6ََ.َلتاَأعدناَنذربَمجددًاَفيَـ2021مارس27ََفيَذلػ َ

َكدكفَإدخاؿَأيَتعديبلت َأكَإضافاتَ ديدةَعميق.
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َأكَالسقاكمؾفَلهيسشتها َاؼَ َالسشافدؾفَلها رمزَالخيرَكالعدؿَكاإلندانيةَفيَالعالؼ َكاآلخركف 
ََغمؼَكالتؾحشَكاإلرااب.رمزَالذرَكالؿباَكال

َأبرزَماَتداكلتقَاألخبارَعؽَمزسؾفَاتبَاالتفاؾية َماَيمي:ََ
 ََََمجالي َفي َكخاصة َالسجاالت  َمختمف َفي َالريشي َالتقدـ َمؽ َإيراف ستدتفيد

َفيَ َاالتراالتَكرائدة َفيَمجاؿَتكشؾلؾ يا َفالريؽَرائدة االتراالتَكالسؾاصبلت.
َكبشا َالحديدية َالدكػ َكمد َالظرؽ َتحدي َتعبيد َالريؽ َستتؾلى َكسا َالسظارات. ء

 االسظؾؿَالتجاريَالبحري.ََ
 ََََمذكمة َبتلػ َإيراف َفتتجاكز َكال از  َالشف  َمؽ َإيراف َإنتاج َكل َالريؽ ستدتهمػ

َعميها.َ َالسفركضة َالعقؾباتَاألمر كية َالتيَسببتها َالدؾؽَالعالسية  َفي تدؾ قق
َ َلعيدا َالظاقة  َتؾفير َلشفدها َالريؽ َستزسؽ َالدياسيةَكبالسقابل َالتقمبات عؽ

 الدكليةَكالسشاكراتَاألمر كية.ََََ
 َََسُتعتسدَالعسبلتَالؾطشيةَبيؽَلكيؽَكطهراف َكمعهساَمؾسكؾ.َكسيكؾفَلهتاَتأثير

َمؽَ َالثبلث َالدكؿ َكستتخمص َاإليراني. َكاالستثساري َالتجاري َالشذاط َعمى كبير
َاالقتر َحركتها َفي َتتحكؼ َالتي َاألمر كي  َالدكالر َعسمة َكسترباَـيسشة ادية 

العقؾباتَاألمر كيةَغيرَقادرةَعمىَإعاقةَعجمةَالتشسيةَفيَإيراف َكسيداعدَذلػَ
  َعسمتهاَ)اليؾاف(َفيَالتجارةَالعالسية.َيالريؽَفيَتعز زَمداعيهاَنحؾَتثب

 ََََكبالتالي َالعربي  َالخميج َإلى َبتدهيبلتَلمؾصؾؿ َركسيا  َالريؽَكمعها ستحغى
ززَمذركعَطر قَالحر ر َالتيَسيكؾفَلقَتأثيربَإلىَالذرؽَاألكس َكمق.َكسيتع

َاآلسيؾ ةَ َالدكؿ َعذرات َاقتراديات َكفي َعاـ  َلذكل َالعالسي  َاالقتراد في
 السجاكرةَبرًاَكبحرًاَلكلَمؽَالريؽَكإيراف.َ

 ََََالتؾازف َفي َكبيرًا َت ييرًا َتحدث َأف َنفتت  َما َإذا َاالتفاؾية  َاتب َشأف مؽ
َأف َإذ َاألكس . َالذرؽ َفي َ ؾ ًاََالجيؾسياسي َعدكر ًا َتعاكنًا َتزسش  االتفاؾية

َالريشيةَ َلمقاذفات َكسيتاح َاالتحادية. َكركسيا َكإيراف َالريؽ َبيؽ َكامبًل كبحر ًا
َالجؾ ةَ َالقؾاعد َإلى َالسقيد َغير َالؾصؾؿ َالشقل َكطائرات َكالسقاتبلت كالركسية
َالسظاراتَ َلجؾار َمزدكج  َاستخداـ َذات َمشذات َذلػ َأ ل َمؽ َكستبشى اإليرانية.

َستكؾفَالح َكفيَالؾق َنفدق  َكعباداف. َفيَاستافَكبشدرَعباسَكتذابهار الية
َمزدك ةَ َمشذات َاستخداـ َعمى َقادرة َكالركسية َالريشية َالعدكر ة الدفؽ
َالذركاتَالريشيةَفيَالسؾانعَاإليرانيةَالرئيدية َتذابهارَ االستخداـ َبشتهاَحديثًا

 َ.كبؾشهرَكبشدرَعباس
 



251 

 

َردكدَالفعلَاألمر كية:
فَكلَماَتقدـَصحيحًا َفساَايَردكدَالفعلَاألمر كية َعمىَماَتسثمقَاالتفاؾيةَمؽَإذاَكا

َخظرَعمىَالشفؾذَاالقتراديَكالدياسيَكاألمشيَاألمر كيَفيَالسشظقة؟
يعبرَماَنذرَفيَالرحفَاألمر كيةَكماَصرح َلقَلعضَالذخريات َكمشهاَشخرياتَ

َ َاتب َمؽ َاألمر كييؽ َلدى َحؿيقي َقمق َعؽ َيعبر َمؽَرسسية  َالتقميل َمحاكلتهؼ َرغؼ االتفاؾية 
شأنها َكالتذكيػَلجدكااا َمعَإضفاءَالظالعَاإلندانيَعمىَأمر كا َالتيَتسثلَقؾةَالخيرَكتقدـَ
مداعداتَنز هةَلبمدافَالعالؼ َلسقابلَالريؽ َالتيَتسثل َفيَرأيَاؤالء َقؾةَالذرَكتبتزَالدكؿَ

 ردكدَالفعلَاتب َكساَأكردتهاَلعضَالكتالات:َََكتدتشزؼَثركاتهاَالظبيعية.َكفيَماَيميَلعضَمؽَ

 هؾدَترَى َ َستقؾض َاالتفاؾية َلأف َتايسز( َ)نيؾ ؾرؾ َاألمر كية ََصحيفة اإلدارة
َإلى َالشؾك ةََالهادفة َاإليرانيةَكالقزاءَعمىَطسؾحاتها فرضَعزلةَعمىَالحكؾمة
 كالعدكر ة.

 "َ َمارؾَاسبر  َالدفاعَاألميركي  َالريؽَإفَالتحدياتَالتيَتذَ َيرىَكز ر َلشا كمها
َثؼَدكؿَأخرى َتفرضَعميشاَمؾاصمةَ هؾدناَعمىَمداراتَثبلثة:َ أكاًل َثؼَركسيا
َكبشاءَ َحمفائشا َكتعز ز َالجهؾز ة  َكضساف َالفتاكة َاألسمحة َمؽ َالسز د بشاء

 َ."َالذراكات َكأخيرًا َتأايلَكإصبلحَكترشيقَكزارةَالدفاع
 َالسدتذار ؽَفيَ)مع َكبير َ ؾلدبرج  َالديسقراطيات( َك رىَر تذارد َالدفاعَعؽ هد

ارَالتيَش لَفيَالعاـَالساضيَمشربَمديرَ)قدؼَمحاسبةَإيرافَعؽَأسمحةَالدم
َالقؾمي َفيَمجمسَاألمؽ َمفمسَالذامل( َنغاـ َيرىَأفَمؽَالسدت ربَأفَيبيع  

َالحزبَ َإلى َاإليراني َلمذعب َاالقترادية َاألصؾؿ َاإليراني  َكالشغاـ أيديؾلؾ يًا 
يبدكَككأنقَعسلََيارَالسالي.َكفيَنغربَأفَاألمرَ"جشبَاالنهالذيؾعيَالريشي َلت

َمؽَ َسشؾات َمدى َعمى َاإلعبلنات َمؽ َالكثير َرأيشا َلقد َتحد.... َمشق َأكثر يائس
َاالستثساراتَالريشيةَفيَإيرافَالتيَفذم َلدببَالتهديدَلفرضَعقؾباتَأميركية

ََك َالعقؾباتَاألمر كية". َلأفَاتب َالرفقاتَصَ"َ ؤكد َغالبية َلم ايةتجعل ".ََعبة
ك عتقدَ ؾلدبرجَلأفَالريؽَالَتزاؿَغيرَقادرةَعمىَنذرَقؾاتهاَالعدكر ةَلعيدًاَعؽَ

َادفه َفإف َلتا َحدكداا. َمع َعبلقة َبشاء َاؾ َاالستراتيجي َتدمسهاَا َمفمدة  دكلة
َمقابلَاالستثسارَفيَالبشيةَ َلربعَقرفَمؽَالزمؽ  َالظبيعيةَكتراؽَنفدها مؾارداا

جَعؽَنغرةَاألمر كييؽَإلىَأنفدهؼَكإلىَدكراؼَ)الخي  ر(َفيَالتحتية.َك عبرَ ؾلدبَر
ماَمؽَدكلةَفيَالعالؼَساعدتَالسز دَمؽَالشاسَعمىَالخركجَمؽََالعالؼ َلقؾلق:َ"

براثؽَالفقرَكالحرؾؿَعمىَالسيابَالشغيفةَكالبقاءَعمىَقيدَالحياةَكتحقيقَالتعميؼَ
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حؽَالَنبتزَالدكؿَالستمؿيةَاألساسيَأكثرَمؽَالؾالياتَالستحدة.َكبخبلؼَالريؽ َن
 ".َََكالَنرفيَالسؾاردَالظبيعيةَلمبمداف

 َقؾةَمؽَأ لَالخير"ََألميركية َأفَالؾالياتَالستحدةَ"متحدثَلاسؼَالخار يةَاك رى
فيَالسشظقة.َكأنهاَتدعىَإلىَمعالجةَمذاكلَالسشظقةَمؽَخبلؿَالعسلَمعَشركائهاَ

َأيزاًَ َيراعيَمرالحها َ"عبرَتعز زَمرالحهؼ َكبسا َ.َفيَحيؽَأفَلمريؽَتار خًا
َالتيَ َالدكلية َالسعايير َلااللتزاماتَكانتهاؾ َالؾفاء َعدـ َمؽ َلآلماؿ َكمخي بًا محبظًا

َتتحدؽ َأف َمؽ َبداًل َاألخيرة َالدشؾات َفي َأفََساءت َعمى َالستحدث َك ؤكد ."
العقؾباتَضدَالريؽَكإيرافَأدكاتَمهسةَكأفَأمر كاَستؾاصلَاستخدامهاَلالتشديقَ

َكأفَاألمر كييؽَالَيتؾقعؾفَمؽَالدكؿَأفََالؾثيقَمع َالدكلييؽ  َكحمفائها شركائها
"َ َكالريؽ  َبيؽَالؾالياتَالستحدة َعبلقاتََتختار َأفَتؿيؼ بلَيجبَك شب يَعميها

َلقاءَارتباطاتَمعيشةَ قؾ ةَمعشا.َنر دَمؽَالدكؿَأفَتعيَالتكاليفَالتيَستتكبداا
قميسي َكتأثيرااَعمىَالشغاـَالدكليَمعَالريؽَالذعبية َمؽَسيادتهاَكاستقرارااَاإل

َلعقؾد َكاالزداار َاألمؽ َكفر َكالتي َقؾاعد  َعمى َالريؽََالقائؼ َأف َإلى َك ذير ."
"َ َطر قََأحدث  َ)يقرد َكالظر ق َالحزاـ َبمداف َمؽ َالكثير َفي َالفداد َمؽ سمدمة

َالتيَالَ َيتعارضَمعَأساليبَالؾالياتَالستحدةَفيَإدارةَعسمها  الحر ر(.َكاؾَما
َلس َلمريؽمجاؿ َاالقترادية َالقدر ة َاألساليب َمع َالستحدةََقارنتها َفممؾاليات  "

َكتعز زَ َالفقر َمؽ َكالحد َالسدتدامة َالتشسية َمجاؿ َفي َتحققق َما َفي َحافل سجل
َكماَ َالريؽ  َتقدمق َما َبيؽ َتسيز َالتي َالشامية  َالبمداف َفي َالتكشؾلؾ ي االبتكار

قبيلَالسرادفةَأفَاتبَالرفقةََ"َليسَمؽتقدمقَالؾالياتَالستحدةَاألمر كية.َكلتاَ
السفترضةَ)يقردَاالتفاؾية(َتؾا قَمعارضةَقؾ ةَمؽَالظيفَالدياسيَفيَإيراف َ

".َك ؤكدَالستحدثَ"ََحي َيعارضَالشاسَلذدةَفكرةَاالعتسادَالستزايدَعمىَالريؽ
َالبشيةَ َمذار ع َكالتيَتشفت َالريشية  َمؽَالحكؾمة َالسسمؾكة أفَالذركاتَالريشية

ـَبشيةَتحتيةَذاتَؾيسةَك ؾدةَعاليةَمقابلَالساؿََالتحتيةَفي الخارج َأكاًل َالَتقد 
َالبيئةَكاألكضاعَ َكحساية َالرشيدة َالحؾكسة َتتجاال َكثانيًا  عمىَالسدىَالظؾ ل...
َالبمدافَ َإليها َتحتاج َالتي َالقدرات َكبشاء َالتكشؾلؾ يا َنقل َتيدر َكال اال تساعية 

 ".َالشامية
  

كدَالفعلَاألمر كيةَعمىَاالتفاؾيةَالريشيةَ_َاإليرانية.َكاكتاَيرىَعمىَاتاَالشحؾَكان َرد  
َاألمر كيؾفَأنفدهؼ َكالَيهسهؼَماايَحؿيقتهؼ َككيفَيرااؼَاآلخركف.َ
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َالتأثيراتَالسحتسمةَلبلتفاؾيةَعمىَالؾطؽَالعربي:ََ
يتمخصَكاقعَالؾطؽَالعربيَلساَنذاادبَمؽَحركبَأاميةَكعدكافَخار ي َكعسمياتَتفتي َ

َكأضعفَتأثيرًاَم َحجسًا َبدك بلتَأص ر َبيكؾ  َدك بلتَسايكسَ_ َاستبداؿ َتهدؼَإلى َلق  خظ 
كأكثرَطؾاعيةَكتبعيةَلم ربَاالستعساري َتسثلَطؾائفَديشيةَكانتساءاتَعرؾيةَكتكؾ شاتَقبميةَأكَ
َكإنها َلف َنزاعاتها َ)أمر كا(  َإلىَكليَاألمر َلحا ة َكتبقىَدائسًا َبيشهسا  َؼيسا َتتشاحر ءَ هؾ ة 

َكتذرذمًاَكضعفًا َكتزدادَ خرؾماتها َأكَإثارتها َلحدبَالظمب.َفيزدادَالؾطؽَالعربيَبتلػَتسزقًا
نخبشاَالدياسيةَكالثقاؼيةَتبعيةَلمقؾىَاإلقميسيةَكالعالسيةَكغربةَعؽَكاقعهاَكابتعادًاَعؽَتار خهاَ

ََك َالعربي  َالشهزؾي َالؾحدكي َالسذركع َغياب َعل َفي َكبؾطشها  َبهؾ تها َحاممقَكتفر ظًا غياب
َالدياسيَكالثقافي.َََ

َالريشيةَ_َاإليرانيةَ َاالتفاؾية َتأثير َأفَنترؾر َيسكششا َالعربيَالرااؽ  َكؾاقعشا كفيَكاقع 
َتالعة َ َأنغسة َأنها َعشها  َيقاؿ َأف َيسكؽ َما َأقل َسياسية  َأنغسة َالعربيَتحكسق َفالؾطؽ عميق.

ككلَماَيسكؽَأفَتفعمق َاؾَأفَتتؾزعََليد َمؤامةَلمتعامل َتعامبًلَمدتقبًل َمعَاتبَاالتفاؾية.َك
َكمؽَ َكركسيا  َكإيراف َ)الريؽ َاالتفاؾية َاتب َالتيَستشذئق َالجديدة  َالكتمة َمحؾر َبيؽ التبعية 
َاألتباعَ َكسيكؾف َاألكربييؽ. َكحمفائهسا َكإسرائيل َالستحدة َالؾاليات َمحؾر َكبيؽ َبها(  سيمتحق

َالتيَأدمؽَ َالظرؼَاألضعف  َالسحؾر ؽَاؼ َكاستقبللقَالعربَفيَاتيؽ َكثركاتق َلأرضق التفر  
لتحقيقَاألمؽََعؽَأيَ هؾدَصرفتقالتيََ يالق َكانذ لَلرراعاتقَالداخميةككرامتقَكمدتقبلَأ 

كاالستقرارَكالتشسيةَكاستقبلؿَالقرارَالدياسيَكالدفاعَعؽَالسرالاَالعمياَلمذعبَالعربي.َككأنقَالَ
رَأكَذاؾ.َأماَأفَنفكرَلأفَيكؾفَلشاَمحؾرناَخيارَأمامشاَنحؽَالعرب َإالَأفَنمتحقَبهتاَالسحَؾ

التيَتتسددَعمىَحدابشا ََاتبَالسذار عَاإلقميسيةَكالدكليةالخاص َالسعبرَعؽَمذركعشا َكس َ
َفهتاَفيَنغرَالبعض َضربَمؽَالؾاؼ َكنزكعَإلىَالسكابرة َالتيَالَنقؾىَعميها.

َاليأَ َيعشي َال َكلكؽَاتا َدكفَشػ. َلالتذاـؤ  َتؾحي َالمؾحة َتختزفَاتب َاألمة َفهتب س.
طاقاتَاائمة َيدشدااَتار خَمستدَكحزاراتَعغيسة َتكؾن َفيَسياقهاَالذخريةَالعربية َالقادرةَ

كالقادرةَعمىَاالرتقاءَبشفدهاَكت ييرَكاقعهاَالستردي َلترباََىَالسقاكمةَكالقادرةَعمىَاإلبداععم
إالَؾيادةَتار خيةَناضجةَمخمرةََفيَمدتؾىَاألمؼَالستقدمة َكندًاَلها.َكالَيشقرهاَلتحقيقَذلػ

َكبذعبها َ َبشفدها َكاثقة َكنخبَثقاؼية َكاعية  َمشغسةَمتساسكة َسياسية َكحركة نز هةَمزحية 
َفيَ َلمتزحية َكمدتعدة َمخترؽ  َكال َمذؾب َبؾعيَغير َمتدمحة َلأمتها  َمعتزة َبتار خها  مؤمشة

َا َكمذركعق َالسذتركة َكطسؾحاتق َلأحبلمق َكمق  َالعربي َالؾطؽ َكحدة َالشهزؾيَسبيل لؾحدكي
َالعربيَ َالذعب َتعبئة َعمى َالقادرة َكالشخب  َكالحركة َالؿيادة َاتب َمثل َتؾفرت َما َفإذا الؾاضا.
كتؾ يقَطاقاتقَنحؾَتحقيقَمذركعق َفإفَاالستفادةَمؽَاالتفاؾيةَسترباَمسكشة.َإذَأفَالسحؾرَ
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ساَاألكربييؽَكأتباعهساَاألكثرَعداًءَلقزاياَاألمة َكالسكؾفَمؽَالؾالياتَالستحدةَكإسرائيلَكحمفائه
العرب َلؽَيبقىَاؾَالبلعبَالؾحيد َبلَسيدخلَالسمعبَالعبَقؾيَفخر َسيحدثَدخؾلقَتؾازنًا َ
يدساَلمحركةَالدياسيةَالعربيةَلأفَتتحرؾَلحر ةَأكثرَكبخياراتَأكسع.َكفيَكضعَكهتا َفإنشاَ

كتمتيؽَالكبيرتيؽ َلرؾرةَسشكؾفَأقدرَعمىَالسشاكرة َكعمىَاالستفادةَمؽَتشافسَكصراعَكتؾازفَال
َالمتيؽَ َكتالعيؽَإلحدىَااتيؽَالكتمتيؽ  َعمىَأفَالَُنمحقَأنفدشا َاآلف. َلحالشا الَيسكؽَمقارنتها
َمعهساَ َنتعامل َبل َنحؽ  َلسرالحشا َتكترثاف َكال َالخاصة  َمرالحهسا َتحقيق َإلى تدعياف

َكلَماَمؽَلاستقبللية.َنتعاكفَلقدرَماَيخدـَالتعاكفَمرالحشاَالؾطشيةَكالقؾمية َ كنرفضَكنقاـك
شأنقَأفَيمحقَالزررَبشاَكبسرالحشاَكبؾ ؾدنا.َكإالَفدشبقىَفر دة َتتشااذهاَالتئاب َالستكالبةَ

َعميهاَمؽَكلَاتجاب.

ََ

َ
َ
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 293ُعسػافَ

Die Landschaft von Oman 

Beschreibung Von Arabienََفرلَمؽَكتابَ
اؿَاأللسانيَكارستؽَنيبؾر َ  َ Carsten Niebuhrلمرح 

َ
َمػقػدمػة:

ـَأرسػػم َحكؾمػػةَالػػديشسارؾَلعثػػةَعمسيػػةَإلػػىَالػػيسؽ َلمؿيػػاـ1761َفػػيَمظمػػعَعػػاـَ
بدراساتَك سعَمعمؾماتَعشق.َككانػ َاػتبَالبعثػة َالتػيَعرفػ َؼيسػاَلعػدَبَ)لعثػةَنيبػؾر( َ
مكؾنةَمؽَخسدةَعمساء َمختمفػيَالتخررػات َمػؽَبيػشهؼَالعػالؼَاأللسػانيَكارسػتؽَنيبػؾر.َ

ـ.َككػافَمقػررًاَأفَتسكػ َؼيػق1762َفػيَأكاخػرَديدػسبرَمػؽَعػاـََكصم َالبعثػةَإلػىَالػيسؽ
عاميؽَإلىَثبلثةَأعؾاـ.َلكؽَأعزاءااَأصيبؾا َفػيَسػهؾؿَتهامػة َلسػرضَالسبلر ػا َكمػاتَ

كاآلخػرَفػيَمديشػةَيػر ؼ.َككػافَاػتاََءاثشػافَمػشهؼَفػيَالػيسؽ َأحػداساَدفػؽَفػيَمديشػةَالسخػا
ادرَمػؽَلقػيَحيػًاَمػؽَأعزػاءَالبعثػةَميشػاءَسببًاَكاؼيًاَالخترػارَمػدةَالبقػاءَفػيَالػيسؽ.َكغػ

ـ َكتػػؾفيَاثشػػافَمػػشهؼَفػػي1763َالسخػػاَلاتجػػابَالهشػػد َفػػيَأكاخػػرَشػػهرَأغدػػظسَمػػؽَعػػاـَ
عرضَالبحر َقتؼَلجدديهساَإلىَالبحر.َكساَتؾفيَكاحدَفيَمديشةَبؾمبيَلالهشد.َكلػؼَيبػقَ

را عػًاَإلػىَأكركبػا َمؽَأعزاءَالبعثةَحيًاَسؾىَنيبؾر َالتيَأكسلَكحدبَمهسةَالبعثة َكقفلَ
لعدَأفَمك َفيَالهشدَعامًاَكنرفَالعاـ.َكفيَطر قَعؾدتقَإلىَأكرباَمرَلسدػق َثػؼَإيػرافَ
ثؼَالعراؽَفدؾر اَفسررَفقبرصَفتركياَفبم ار اَفركمانياَفبؾلشداَفألسانيػاَثػؼَالػديشسارؾ َالتػيَ

َـ.1767كصلَإلىَعاصستهاَكؾبشها ؽ َفيَأكائلَيشايرَمؽَعاـَ

ـَلػػؼَيسكػػ َطػػؾ بًلَفػػيَمدػػق  َإذَأنػػقَكصػػلَإليهػػاَفػػيَالثالػػ َمػػؽَيشػػايرَعػػاَكمػػعَأفَنيبػػؾر
متجهًاَإلىَإيػراف َفقػدَتسكػؽَمػؽَ سػعَلعػضَالسعمؾمػاتَعػؽََـَكغادرااَلعدَأسبؾعيؽَفق 1765

 Beschreibung von) ُعسػػاف َأفػػردَلهػػاَفرػػبًلَخاصػػًاَفػػيَكتالػػقَ)كصػػفَ ز ػػرةَالعػػربَ
Arabienلػبلدَُعسػػافَ َتحػ َعشػؾاف(َ(Die Landschaft von Oman.ََكاػتاَالفرػلَاػػؾ

َفيَنهايةَالتر سة.َااأثبتشا َكضعَخارطةَلهاَكسا.َمؾضؾعَتر ستشاَاتب
                                                 

ـ.َكتدػسىَلػبلدَُعسػافَحاليػًا1991َ 13َآلداب( َلجامعػةَصػشعاء َعػددَنذػرتَاػتبَالتر سػةَفػيَ)مجمػةَكميػةَا293َ
َ)سمظشةَعساف(.
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كقبلَأفَأسمؼَالقارئَإلىَماَسجمقَنيبؾرَعؽَُعساف َأكدَأفَألف َانتبااقَإلىَأنشيَكش َقػدَ
َـ 1991فػيَعػاـََعسدتَفيَاتبَالتر سة َعشػدَنذػرااَفػيَمجمػةَكميػةَاآلداب َلجامعػةَصػشعاء 

إلػػىَإلقػػاءَ سيػػعَأسػػساءَاألمػػاكؽَكاألشػػخاصَكسػػاَسػػجمهاَنيبػػؾرَنفدػػق.َفقػػدَسػػجمهاَفػػيَلعػػضَ
األحيافَلالحركؼَالبلتيشيةَمتبؾعةَلالحركؼَالعربية َكفيَأحيافَأخرىَاكتفىَبتدػجيمهاَلػالحركؼَ
البلتيشيةَفق .َكاعتسدَفػيَالحػالتيؽَعمػىَالدػساع.َكالخػتبلؼَمخػارجَلعػضَالحػركؼَالعربيػةَعسػاَ
ألفتػقَاألذفَاألكركبيػة َكألفَاألسػساءَغالبػًاَمػاَتشظػق َمػؽَقبػلَسػكافَالسشػاطقَالسختمفػة َلرػؾرَ

يػػرَدقيػػق َمسػػاَيجعػػلَالتعػػرؼَتدػػجيبًلَغَلبعزػػهاذاؾ َفقػػدَ ػػاءَتدػػجيمقََمختمفػػة َبهػػتاَالقػػدرَأك
عػػؽَالسػػادةَبحػػ  َالػػتيَأعددتػػقَأمػػرًاَصػػعبًا.َكاػػتبَالرػػعؾبةَسػػبقَلػػيَأفَصػػادفتهاَفػػيَالَعميهػػا
لسػػاَسػػجمقَالعديػػدَمػػؽََتر ستػػي َكسػػاَصػػادفتهاَأثشػػاء294َعػػؽَالػػيسؽَنيبػػؾرَر خيػػةَفػػيَكتالػػاتالتا

 َعشػػدَنذػػرَ.َلهػػتاَك ػػدتَمػػؽَاألصػػؾبَأفَأكردَاألسػػساء295الػػيسؽَركاالػػتيؽَزاَالرحالػػةَاأل انػػب
كقػدَتػؼَتػدارؾَاػتاَالتػيَسػجمهاَنيبػؾرَنفدػق.ََعمىَنفػسَالرػؾرة َالتر سةَفيَمجمةَكميةَاآلداب

الرػديقَالعز ػز َالػدكتؾرَعبػدَهللاَبػؽَحسػدََةَنذرَالتر سةَفيَاتاَالكتػاب َلفزػلعشدَإعادَاألمر
 َمكرسػًاَكقتػقَالثسػيؽَلسرا عػةَلػيلسدَيدَالعػؾفََابَ َالتيالبادي َسفيرَسمظشةَُعسافَفيَاليسؽ

سػػسًا َكضػػب َمعغسهػػاَكتقر ػػبَاسػػسًاَايػػةَكبدػػ َالخػػرائ َكتتبػػعَاألسػػساء َالكتػػبَكالسعػػا ؼَالج راؼ
يذػػعرَلسذػػقتقَإالَمػػؽَمارسػػقََيػػدرؾَمػػدابَكالَألسػػساءَالسعركفػػةَلػػق.َكاػػؾَ هػػدَاللعزػػهاَإلػػىَا

َابَهللاَعساَبتلقَمؽَ هدَكمثابرةمتشاف.َ َزققَمؽَالذكرَكااللتاَأ دنيَعا زًاَعؽَإيفائقَح كعاناب.
َكماَأبدابَمؽَحساسَكلظف َخيرَالجزاء.

ماَبداَلػيَأفَتؾضػيحقَإضافةَإلىَذلػَسيجدَالقارئَلعضَالهؾامشَالتيَكضعتهاَلتؾضياَ
َقدَيكؾفَمفيدًاَلمقارئ.َ

َ
َكصفَكارستؽَنيبؾرَلببلدَُعساف

َََ
 َكمػؽَ هػةَالذػساؿَالخمػيجWeltmeerَ)296يحدَلبلدَُعسافَمؽَ هةَالذرؽَلحرَالعػالؼَ)

 َكمؽَ هةَال ربَكالجشؾبَالرحراء.َكُعسافَلػبلدَ بميػة َمجػزأةَإلػىَمشػاطقَصػ يرة 297َالفارسي
ؾااؼَإمػػاـَُعسػػاف.َك دػػسىَكػػلَمػػؽَاألمػػراءَالرػػ ارَاآلخػػر ؽ َالػػتيؽَيحكسهػػاَحكػػاـَعديػػدكف َأقػػ

                                                 
 ـ.1990)السادةَالتار خيةَفيَكتالاتَنيبؾرَعؽَاليسؽ( َدارَاآلداب َبيركت َأنغرَكتابي294َََ
 .ـ(2011)اليسؽَفيَعيؾفَالرحالةَاأل انب َالرادرَفيَصشعاء َعاـََأنغرَكتابي295ََ
َكلعلَالسقرؾدَلقَ)َالسحي َالهشدي(.َََ Weltmeer) اكتاَسسابَنيبؾرَ)296ََ
َاكتاَسسىَنيبؾرَالخميجَالعربي.297ََ
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يدػسىَكػلَمػشهؼَ يحكسػؾفَمشػاطقَالجػؾَك بػر ؽَكعفػارَكضػشػَكال بػيَكالغػاارَكمقشيػاتَكصػير 
.َإالَأنػقَال298XVIIIَ)شيخ(.َكقدَكضػع َخارطػةَصػ يرةَلمجػزءَاألكبػرَمػؽَاػتبَالػببلدَتحػ َرقػؼَ

مدػق َكلهػتاَفػإفَأحػدًاَ تاَالجزءَمؽَلبلدَالعػربَسػؾىَيجبَأفَي يبَعؽَالباؿَأنشيَلؼَأزرَفيَا
َ.299لؽَيشتغرَمشيَخارطةَعمىَدر ةَكبيرةَمؽَالدقةَكالكساؿ َكتمػَالخارطةَالتيَكضعتهاَلميسؽ

َكاحد َتقعَبيؽَقر ةَالديبَكمديشةَصحار َفإفَ سيػعَ كماعداَمشظقةَطؾلهاَيقدرَلدفرَيـؾ
 َأراضػػيَليدػػ 300َؽَراسَالحػػدَحتػػىَمدػػشدـاألراضػػيَعمػػىَامتػػدادَالدػػاحلَالذػػرقيَلُعسػػاف َمػػ

أكَرمميةَمشبدظة َبلَإفَ سيعَالسشاطقَالتيَيحكسهاَاإلماـ ََكمهاَمشاطقَ بمية َلسا301ََتهامية
َفيَذلػَالسشاطقَالسبلمدةَلمبحر.َ

كلهتاَفإفَالسديلَالسائيَ)السزارع( َالقر بَمؽَقر  ات َكاآلخرَالقر ػبَمػؽَالدػيب َيتػدفقافَ
اـ.َأماَالسديلَالقر بَمؽَصحار َفإفَميااػقَالَتبمػ َالبحػر َإالَعشػدماَتهظػلَإلىَالبحرَطؾاؿَالع

َاألمظارَل زارة َكلسدةَطؾ مة.

كالذػعيرَكالػترةَكالػدخؽَكالعػدس َككػتاَفػيَثبلثػة302ََكتحققَُعسافَفائزًاَفيَمحاصيلَالبػر
الشخيػل َكالهبللػيَكب ػلَالهبللػي.َكسػاَتكثػرَفػيَُعسػافَأشػجار303ََأنؾاعَمؽَالعشب َتدسىَالرازقي

إلىَدر ةَأنهاَتذحؽَعمىَكثيرَمؽَالدفؽ َكتردرَإلىَالخارج.َاتاَإضافةَإلىَأنؾاعَعديدةَمػؽَ
أشجارَالفؾاكق.َكساَيؾ دَالرصاصَكالشحاس.َأماَالثركةَالدسكية َفهيَمؽَالؾفرة َإلىَدر ػةَأنػقَ

ادَلمحقػػؾؿ.الَيكتفػػىَبتقػػديسهاَطعامػػًاَلؤللقػػار َكل يراػػاَمػػؽَالحيؾانػػات َبػػلَأيزػػًاَتدػػتخدـَكدػػس
                                                 

َكالخػرائ َالتػػيَضػػسشهاَنيبػؾرَكتالػػق298ََ  Beschreibung vonاػتاَاػػؾَالػرقؼَالستدمدػػلَضػػسؽَأرقػاـَالرسػػـؾ
Arabien. َََ

َلعػػضَالبػػاحثيؽَأفزػػلَاعتبػػرتَمػػؽَقبػػلكػػافَنيبػػؾرَأثشػػاءَتجؾالػػقَفػػيَالػػيسؽَقػػدَكضػػعَخارطػػةَمفرػػمةَلمػػيسؽ 299َََ
َخارطةَكضع َلميسؽ َحتىَذلػَالحيؽ.

َ.Ras Mussendomكتبهاَنيؾر300َََ
َاألرضَالتهاميةَايَاألرضَالدهميةَالسشخفغة.301ََ
سػؼَالذػائعَلمقسػاَفػيَالػيسؽَأيزػًا.َكسػاَأفَنيبػؾرَقػدَكتػبَأسػساءَسػؼَالقسػا.َكالبػرَاػؾَاالااكتاَكتبَنيبػؾر302َََ

َلحركؼَالعربيةَكبأسسائهاَالعربية. سيعَالسحاصيلَالستكؾرةَأعبلبَلا
َكتلػَفيَاليسؽ َيظمقَاسؼَ)الرازقي(َعمىَأفخرَأنؾاعَالعشب.303ََ
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َكأاؼَالسدفَالؾاقعةَفيَمشظقةَاإلماـَاي:
.َكسػاَيدػكؽَفيهػاَأيزػًاَالػؾاليَالكبيػر َالػتيَتذػبقَكعيفتػق304َالرستاؽ َكاػيَمقػرَسػيدَالػببلدَ-

 َأكَالباشاَفيَتركيا.َكإضافةَإلىَمديشةَالرستاؽَاػتبَيحكػؼَالػؾالي305َكعيفةَالدكلةَفيَاليسؽ
َ. دسىَالجز رة َالقر بةَمؽَبركاء َ ز رةَالدؾاديالكبيرَمدفَبركاءَكالدؾ ق َكَالديب.َكت

ل َكايَمديشةَقر بةَمؽَالديب َكتحكؼَمؽَقبلَأحػدَأبشػاءَالدػمظافَابػؽَمرشػد.َكربسػاَأنػقَََ- ن خ 
َيحكسهاَلاسؼَاإلماـ.

 َإلػىَالجشػؾبَال ربػيَمػؽَمدػق  َكفيهػاَكالػيَكبيػر.307َ َكتقعَعمىَلعدَخسدةَأيػاـ306نزكَىََ-
كفػيَاػتبََ 309Burkat el mal. َك308كاديَبشػيَركاحػة سسائل َك كتسرَالظر قَإليهاَعبرَ

السشظقة َكفيَمشترػفَمشظقػةَاإلمػاـَتقر بػًا َيقػعَالجبػلَاألخزػر َكاػؾَأكبػرَ بػلَفػيَُعسػافَ
كأعبلااَارتفاعًا َكتكثرَؼيػقَأشػجارَالفؾاكػق َلأنؾاعهػاَالسختمفػة َكخاصػةَأشػجارَالعشػب.َكمػؽَ

َنزكىَيأتيَلعضَالدكر.
َشساؿَنزكى َكفيهاَكاليَكبير.َبهبلء َكتقعَفيََ-
 َكَسػسائل َكَسػسد َكَمػشا َأكثػرَمػؽ310َزكػيSikkiَكلؼَأستظعَأفَأعرؼَشػيئًاَعػؽَمػدفَََ-

َأنقَيؾ دَفيَكلَمشهاَكاليََكبير.
صحار َايَكاحدةَمؽَأقدـَكأشػهرَالسػدفَكالسػؾانعَفػيَُعسػاف َإالَأنهػاَأصػبح َاآلفَعديسػةَ َ-

َاألاسية.
-ََMaskatَ َفيَنهايةَخميج َيبم َطؾلػقَتدػعَمئػة23.37ََخ َالعرض َكتقعَعمى311َمدك 

 َكتحتزػػشقَمػؽَالذػرؽَكال ػربَنتػػؾءات312َخظػؾةَمزدك ػة َكعرضػقَأربػػعَمئػةَخظػؾةَمزدك ػة
صخر ةَ رداء َشديدةَاالنحدار َتقيَالدفؽَالكبيرةَالراسيةَؼيػقَمػؽَأخظػارَالعؾاصػف.َكعمػىَ

القػبلعَالرػ يرة.َكأكبػرَاػتبََ انبيَاتاَالسيشاءَالكبيػرَكضػع َلعػضَالسػدافع َكنرػب َلعػض
                                                 

 أيَاإلماـ.304ََ
 سؼ َالتيَكافَيظمقَفيَاليسؽَعمىَالعامل َعشدَز ارةَنيبؾرَلميسؽ.)الدكلة(َاؾَاال305ََ
 كتبهاَنيبؾرَنزكا.306ََ
لسدافاتَمقاييسَكثيرةَكمشهػاَأيػاـَالدػفر َالتػيَيدػت رقهاَأيَخسدةَأياـَسفر.َكقدَاستخدـَنيبؾرَفيَؾياسَا307ََََ

 السدافرَمؽَمشظقةَإلىَأخرى.
 .Wadi ben Rwahaكتبَاسسقَنيبؾر308َََ
َلعمهاَبركةَالسؾز.309ََ
َلعمهاَإزكي.310ََ
َاكتاَكتبهاَنيبؾرَلالحركؼَالبلتيشيةَكبالحركؼَالعربية.َكايَمديشةَمدق .311ََََ
 ؾةَمزدك ة.السئةَمترَتداكيَحؾاليَستيؽَخظ312ََ
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 َفػؾؽَالقبلعَكأقؾااا َقمعةَالسيرانيَكقمعةَالجبللي َكاساَقمعتافَتشتربافَعمىَ ػانبيَالسديشػة
نحدار.َك سكؽَلهاتيؽَالقمعتيؽَالدفاعَعؽَالسديشة َفػيَك ػقَأيَصخرتيؽَعاليتيؽ َشديدتيَااَل

َلحري.َكمديشةَمدق َمحاطةَلدؾرَمؽَ سيعَ هاتها َماعداَا لجهاتَالسحاطةَلػالبحر َاجـؾ
َرتفاعاتَالعالية.َلالرخؾرَالعار ةَالحادة َذاتَااَلَأك

ك ستدَكراءَالسديشةَسهلَكاسع َإلىَحدَما َمحػاطَلسرتفعػاتَصػخر ةَعار ػةَكحػادة ََََََََََََََ
الَتتخممهاَسؾىَثبلثةَمشافت َأحدااَيفزيَإلىَقر ةَسدابَكاآلخرَإلىَقر ةَكمبؾبَكالثالػ َإلػىَ

تاَنجدَأفَاتبَالسديشةَمحرشة َطبيعيًاَكاصظشاعيًا َتحريشًاَقؾ ػًا.َكسػؾؼَأضػسؽَمظرح.َكاك
َخارطة َتبيؽَمؾقعَالسديشة.Beschreibung von Arabienَكتابيَ

 MoscaَسؼَاArrianus313َكليسَاشاؾَمؽَشػَفيَأفَمدق َايَالسديشة َالتيَأطمقَعميهاَ
عربيػػةَكالفارسػػيةَكالهشديػػة.َكالحركػػةَكالتػػيَكانػػ َفػػيَعرػػرب َكسػػاَاػػيَاآلف َسػػؾقًاَلمبزػػائعَال

التجار ػػةَفػػيَمدػػق َنذػػظةَ ػػدًا َإلػػىَدر ػػةَأفَاأل انػػبَالَيكػػادكفَيعرفػػؾفَمديشػػةَفػػيَُعسػػافَ
سؾااا.َكلتاَفإنهؼَعادةَيظمقؾفَعمىَإماـَُعسافَإسؼَ)إماـَمدق (.َكقػدَاسػتظاعَالبرت ػاليؾفَ

ةَكمهػػػا َلعػػػدَمئػػػةَـ.َكلكػػػشهؼَطػػػردكاَمػػػؽَالسشظقػػػ1508أفَيخزػػػعؾاَمدػػػق َلدػػػظرتهؼ َعػػػاـَ
كخسدػػيؽَعامػػًاَمػػؽَمجيػػئهؼَإليهػػا َكذلػػػ َكسػػاَيقػػاؿ َلفعػػلَمػػؤامرة َحاكهػػاَضػػداؼَكاحػػدَمػػؽَ
البيشيافَ)الهشؾد( َكافَالحاكؼَالبرت اليَفيَمدق َقدَاختظػفَابشتػقَلػالقؾة.َكالَتػزاؿَتؾ ػدَفػيَ

فَكدػكؽَمدق َكشيدتافَكػافَالبرت ػاليؾفَقػدَبشؾاسػا.َإالَأفَإحػدااساَقػدَأصػبح َتدػتخدـَاآل
َلمؾالي َكاألخرىَكسدتؾدعَلتخز ؽَالبزائع.

كفيَمكافَغيرَلعيد َنحؾَالذساؿَمؽَمدق  َتقعَالسديشةَالسدساةَمظرح.َكلؼَأشاادَفيَاػتبََ-
السديشةَأيَبي َمبشيَلالحجارة َفكػلَبيؾتهػاَعبػارةَعػؽَأكػؾاخَمتؾاضػعة.َإالَأفَلجانبهػاَقمعػةَ

بػعَكالػيَمدػق  َكسػاَتتبعػقَطيػؾي َكَدغسػر َكَ بمية.َكسؾقهاَمحاطَلدؾر.َكاتبَالسديشػةَتت
ػػػػػػات َالسديشػػػػػػةَالؾاقعػػػػػػةَلػػػػػػالقربَمػػػػػػؽَ  َكَكاديَالسػػػػػػياَك314َراسَلػػػػػػاداكدBadau’dَقر  

315Goaberَ َالسشظقةَالر يرةَالؾاقعةَلالقربَمؽَقر  ات َحي َيذاادَالسرءَمشا ؼَلمشحػاس 
اَالرصػػاص َ َالقر ػػةَالتػػيَيذػػاادَالسػػرءَلػػالقربَمشهػػاَمشػػا ؼ َيدػػتخرجَمشهػػLangsof316كَ

نتفاعػًاَكبيػرًا َفػيَا ػدَمشػالعَميػابَسػاخشة َيشتفػعَبهػاَكقر تيَيتيَكَغبل.َكفيَكاليةَمدػق َتَؾ
َعبلجَأمراض َكالزاريَكالجربَكأمثالهسا.َكتدسىَالجز رةَالسؾا هةَلسديشةَمظرحجز رةَالفحل.َ

                                                 
 عاشَأر انؾسَفيَبيثيشيػا َالؾاقعػةَفػيَالذػساؿَال ربػيَمػؽَفسػياَالرػ رى َكذلػػَفػيَالقػرفَالثػانيَالسػيبلدي313ََ

 ككتبَعدةَمؤلفاتَعدكر ةَكتار خية َأشهرااَ)تار خَاإلسكشدر(.
 راسَأبؾَداؤكد(َلالحركؼَالبلتيشيةَكالحركؼَالعربية.سؼَ)ااكتاَكتبَنيبؾر314َََ
َتعرؼَعميق.سؼَلؼَيتؼَالا315ََ
َسؼَلؼَيتؼَالتعرؼَعميق.ا316ََ
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مدق َكاساَكباإلضافةَإلىَالسشاطقَاآلنفةَالتكر َتؾ دَمديشتافَص يرتاف َإلىَالجشؾبَمؽََ-
صؾر َكَقمهات.َكاتبَاألخيرةَتعتبرَأقدـَمديشةَفيَُعساف.َكإلىَالذساؿَتؾ دَال برا َكَ

Chalilََكَديل َكَحيل َك317خميل Maha’ ََك318َمحؼ Madsjasََمجز َكَلؾى َك
ليساء.َكلؼَأتسكؽَمؽَالحرؾؿَعمىَََكمبا َك  َك319حديفيؽHo’ssefinَششاص َك

التيَتتبعَإماـَُعساف َكالؾاقعةَعمىَاألرضَالُعسانيةََمعمؾماتَعؽَالسدفَكالقرىَاألخرى 
ََنفدها.َأماَعمىَالذاطعَاألفر قيَفتتبعقَكيمؾبَكزنجبار.

َكأشهرَثبلثَأسرَفيَُعسافَاي:
.َكاػتبَاألسػرةَاألخيػرةَتشدػب320el Arrabiَ َكأسػرةel Hanauiَ َكأسػرةel Gafriَأسػرةَ

سػشؾاتَطؾ مػة َإالَأنهػاَاآلفَقػدَُألعػدتَعػؽَنفدهاَإلىَقبيمةَقر شَالسكية َكقدَحكس َفيَُعسافَ
َالدمظة.َكتسكش َمؽَالحرؾؿَعمىَالسعمؾماتَالتاليةَعشها:

بػػػػؽGoadََبػػػػؽSulta’nََبػػػػؽel ArrabََبػػػػؽMalekََبػػػػؽSulta’nََكػػػػافَاإلمػػػػاـَ
Mursched el jaa’rabiَel321ََ322يحكؼَُعسافَمؽَراسَالحدَإلىَ مفار َكضؼَإليػقKunkَ 

كقدَاتجقَابشقَسيفَبؽَسمظافَنحؾَالداحلَاألفر قيَكاحتلَكيمؾبَكالبحر ؽ.َ ارمز   َك323كَقذؼ
كزنجبار.َكفيَعهدَسمظافَبػؽَسػيفَبػؽَسػمظاف َأرسػلَالحػاكؼَالفارسػي َنػادرَشػاب َ يذػًاَإلػىَ
 مفػػار َلقرػػدَالزحػػفَمػػؽَاشػػاؾَعمػػىَُعسػػاف.َإالَأفَ يذػػقَمشػػيَلالهز سػػة َكفقػػدَعػػددًاَكبيػػرًاَمػػؽَ

ندحابَكالعؾدةَمؽَحي َأتى.َكقدَاستسرَسمظافَبػؽَإلىَااَلَيَالسشاطقَالجبمية َكاضظرر الق َف
سػػسقَدمحمَبػػؽَناصػػرَال ػػافري َمػػؽَاىَمساتػػق.َكبعػػدَمؾتػػقَاسػػتظاعَشػػخص َسػػيفَفػػيَالحكػػؼَحتػػ

مشظقةَ بر ؽ َأفَيبد َحكسقَعمىَمعغؼَمشاطقَُعسػافَكأفَيشرػبَنفدػقَإمامػًا.َإالَأفَابشػقَلػؼَ
ابػػؽَاإلمػػاـَالدػػابق َالػػتيَيدػػسيقَسػػكافََيدػػتظع َلعػػدَمؾتػػق َأفَيحػػاف َعمػػىَسػػمظانق.َكتسكػػؽ

                                                 
َلعمهاَال ميل.317ََ
َلعمهاَصحؼ.318ََ
َسؼ َكلؼَيتؼَالتعرؼَعميق.اكتاَكتبَنيبؾرَاال319ََ
َاكتاَكتبَنيبؾرَأسساءَاألسرَالثبلث.َكلعمهاَأسرةَال افريَكأسرةَالهشائيَكأسرةَاليعربي.320ََ
البؾسػعيدييؽ(َلسؤلفػقَسػعيدَبػؽَحسيػدَبػؽَزربػق ََسسقَكندبقَفػيَكتػابَ)الفػتاَالسبػيؽَفػيَسػيرةَالدػادةاكرد321َََ

 َعمػػىَالشحػػؾَالتػػالي:284َـ َفػػيَص1977السشذػػؾرَمػػؽَقبػػلَكزارةَالتػػراثَالقػػؾميَكالثقافػػةَالعسانيػػة َعػػاـَ
سمظافَبؽَمالػَبؽَأبيَالعربَبؽَسػمظافَبػؽَمالػػَبػؽَأبػيَالعػربَبػؽَدمحمَبػؽَيعػربَسػمظافَبػؽَحسيػرَبػؽَ

َؽَمالػَبؽَاليعربيَاليسشيَالحسيريَاألزديَاأللاضيَاالستقامي.مزاحؼَبؽَيعربَبؽَدمحمَبؽَيعربَب
َسؼَلؼَيتؼَالتعرؼَعميق.ا322ََ
َ ز رةَقذؼ.323ََ
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 Seif ben sultan el jaa’rabi elمدػق  َسػيفَبػؽَسػمظافَاليعربػيَال ر دػيَاألزديَ
koreishi el asdi324ََتسكؽَمػؽَتشرػيبَنفدػقَإمامػًا َكاكتفػىَإبػؽَناصػرَلالبقػاءَشػيخًاَعمػى 

َ بر ؽ. مشظقةَ

ندػػاًءَكثشيػػات َإلػػىَ انػػبَككػػافَاإلمػػاـَسػػيفَبػػؽَسػػمظافَمحبػػًاَلمستعػػة َكضػػؼَإلػػىَحر سػػقَ
الشداءَالسدمسات.َكعداَعؽَذلػَلؼَتكؽَبشاتَرعايابَفيَمأمؽَمؽَنزكاتق.َكلؼَيكؽَيذربَالقهػؾةَ
َلدىَالفرقةَاأللاضية َبلَكافَأيزًاَيذربَالشبيت َكغيربَمؽَالسذػركباتَ فق  َك دخؽَالتب َالسحـر

يكػؽَلهػتاَاإلمػاـَ ػيشَكبيػر َككػافََالكحؾلية َكالَيعظيَمؽَكقتقَلمذؤكفَالعامػةَإالَالقميػل.َكلػؼ
معغػػؼَ شػػؾدبَمػػؽَعبيػػدَالقرػػر َالػػتيؽَلػػؼَتكػػؽَلهػػؼَمرػػمحةَفػػيَالقتػػاؿ.َككػػافَاػػؤالءَالجشػػؾدَ
يدػػتبيحؾفَحرمػػاتَبيػػؾتَالرعايػػا َدكفَأفَيمحػػقَبهػػؼَأيَعقػػاب.َكباخترػػارَفقػػدَأصػػباَاإلمػػاـ َ

الدػمظة َمػؽَقبػلََسػتيبلءَعمػىمػؽَقبػلَ سيػعَرعايػاب َمسػاَسػهلَاالَلدببَطر قةَحكسق َمكركااًَ
َسمظافَبؽَمرشد َالتيَنربَنفدقَإمامًاَعمىَ سيعَمشاطقَُعسافَتقر بًا.

تجقَسيفَبؽَسمظافَإثرَذلػَإلػىَمدػق  َحيػ َكانػ َلديػق َإضػافةَإلػىَعػددَمػؽَالدػفؽَا
الحربيػػةَالرػػ يرة َأربػػعَسػػفؽَكبيػػرة َكقػػاـَبتؾز ػػعَ شػػؾدبَعمػػىَالسديشػػةَكعمػػىَالقمعتػػيؽَالسيرانػػيَكَ

يدتظعَسمظافَبؽَمرشد َالتيَكافَمديظرًاَعمىَالذؾاطعَالُعسانية َأفَيظردَسيفََالجبللي.َكلؼ
بؽَسمظافَمؽَمديشةَمدق .َكفرضَحرارًاَعمىَالسديشة َفسشعَكصػؾؿَالبزػائعَإليهػاَمػؽَناحيػةَ
البػػر.َإالَأنػػقَلػػؼَيكػػؽَلقػػادرَعمػػىَمشػػعَالتجػػارَاأل انػػبَمػػؽَإحزػػارَالبزػػائعَإليهػػاَكحسمهػػاَمشهػػا.َ

الستحرػػمة َعمػػىَاػػتبَالبزػػائع َكبيػػرةَ ػػدًا.َكلسػػاَك ػػدَسػػمظافَبػػؽَمرشػػدَنفدػػقَككانػػ َالزػػرائبَ
عا زًاَعؽَاخزاعَعدكبَلالقؾة َقررَأفَيهتؼَلسيشاءَمظرحَكأفَيظؾربَلذكلَسر ع َليقزػيَبػتلػَ
عمىَمكانػةَمدػق َكسيشػاء.َفخفػضَالتعرفػةَالجسركيػةَعمػىَلزػائعَالتجػارَاأل انػبَإلػىَالشرػف.َ

َلَمديشةَمظرحَمديشةَتجار ةَفيَكق َقرير َعمىَحدابَمديشةَمدق .كأدىَاتاَاإل راءَإلىَ ع

َإليػػقَمػػعَ كتسكػػؽَسػػمظافَبػػؽَمرشػػدَمػػؽَإغػػراءَكاحػػدَمػػؽَأاػػؼَقػػادةَاإلمػػاـَالبحػػر يؽَلالقػػدـك
سػػتيبلءَعمػػىَإلػػىَذلػػػَأفَيدػػتخدـَالحيمػػةَفػػيَاالَإحػػدىَالدػػفؽَالحربيػػة.َكسػػاَاسػػتظاعَإضػػافة
ائدتيؽَمؽَالدػاحلَاألفر قػي َمحسمتػيؽَلالعبيػدَكأسػشافَسفيشتيؽَكبيرتيؽ َمؽَسفؽَاإلماـ َكانتاَع

َالفيمة.

أماَاإلماـَسيفَبؽَسمظافَفقدَكاصػلَحياتػقَفػيَمدػق َعمػىَنفػسَالظر قػةَالقديسػة َالتػيَ
 عمػػ َسػػكافَالسديشػػةَيػػزدادكفَكراـيػػةَلػػق.َكأخيػػرًاَقػػررَأفَيدػػمؼَالسديشػػةَلمفػػرس َالػػتيؽَكػػانؾاَقػػدَ

قميمػة َمدػتخدميؽَفػيَمحػاكلتهؼَ يذػًا َقؾامػقَإثشػيَعذػرََحاكلؾاَأفَيدتؾلؾاَعميها َقبلَسػشؾات
                                                 

َسؼَاتاَاإلماـَلالحركؼَالبلتيشيةَكبالحركؼَالعربية.ابَنيبؾرَاكتاَكت324ََ
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ألفَ شػدي َدكفَ ػدكى.َكقػدَفزػلَأفَيدػمسهاَلمفػرس َعمػىَأفَتقػعَفػيَيػدَغر سػقَسػمظافَبػؽَ
إلػىََكمؽَأ ػلَتحقيػقَاػتاَالهػدؼَتؾ ػقمرشد َرغؼَأفَغر سقَاتاَأقربَإليقَمؽَالفرسَال رباء.َ

إيرافَاسػتظاعَةَقؾ ةَلحسايةَمدق َكقمعتيها.َكفيَإيراف َعمىَعهرَسفيشةَحربية َتاركًاَكراءبَفرق
رساؿَأسظؾؿَمعق َمكػؾفَ_َكسػاَُيػركىَ_َمػؽَأربػعَكعذػر ؽَسػفيشة َلؿيػادةَإأفَيقشعَنادرَشابَل

البكمربيػَمرزاَزكيَخاف.َكعشدماَكصلَاألسظؾؿَإلػىَمدػق  َدخػلَالجشػؾدَالفػرسَالسديشػة.َكلكشػقَ
كأعهػػرَزكػػيَخػػافَعػػدـَرغبتػػقَبػػدخؾؿَالقمعتػػيؽ َ_َأيَاإلمػػاـَ_َلػػؼَيدػػساَلهػػؼَبػػدخؾؿَالقمعتػػيؽ.َ

ككأنػقَلػؼَيػأتَإلػىَُعسػػافَالحتبللهسػا َلرػالاَسػيدبَالذػاب َبػػلَلمسحافغػةَعميهسػاَلرػالاَاإلمػػاـ.َ
كانظمىَاألمػرَعمػىَاإلمػاـ َكسػهلَإقشاعػقَلإقامػةَكليسػةَفػيَقمعػةَالجبللػيَكدعػؾةَزكػيَخػاف َمػعَ

أفَاإلماـَمؾلعَلالسذػركباتَالكحؾليػة َفقػدََمجسؾعةَص يرةَمؽَمرافؿيق.َكلساَكافَالفرسَيعرفؾَف
أختَزكيَخافَمعقَكسيةَمؽَالشبيتَالذيرازي.َكلؼَيسضَكق َطؾ لَحتىَكافَاإلماـَككبارَضػباطقَ
قدَسكركا.َكاستظاعَزكيَخػافَأفَيدػيظرَلدػهؾلةَعمػىَالقمعػة.َكحتػىَيػتسكؽَمػؽَاحػتبلؿَالقمعػةَ

َإلػىََحر ػرَأمػرَإلػىَكبػارَالزػباطَفيهػا األخرى َأيَقمعةَالسيراني َدكفَإراقةَدمػاء َقػاـَبت لمقػدـك
قمعةَالجبللي.َكذيلَاألمرَلختؼَاإلماـ َالتيَكافَاإلماـَالسخسؾرَيزعقَدائسًاَفيَإصبعق.َكمػاَأفَ
 اءَالزباطَمؽَالقمعةَاألخرى َالؾاقعةَفيَالجانػبَال ربػيَمػؽَالسيشػاء َكأصػبحؾاَتحػ َسػيظرتق َ

لهػػا.َفتسكشػػؾاَمػػؽَاحتبللهػػاَلدػػهؾلة َكاستدػػمس َحتػػىَأرسػػلَمجسؾعػػةَمػػؽَ شػػؾدبَالفػػرسَالحتبَل
حاميتها َالتيَكان َقدَأصػبح َدكفَؾيػادة.َكأدرؾَاإلمػاـَسػيفَمػدىَالحساقػةَالتػيَأقػدـَعميهػا َ

سػمظافَ كندـَعمىَذلػ َكلكؽَلعدَفؾاتَاألكاف.َلقدَكافَكلَاسقَأفَيمحقَالهز سةَلعػدكبَالرئيدػي
َبؽَمرشد.َ

ندحابَإلىَصحار َحي َعػؽَأفَلإمكانػق َلالتعػاكفَاَلماَسمظافَبؽَمرشدَفقدَأسرعَفيَاأَك
مػػعَحاكسهػػا َأحسػػدَبػػؽَسػػعيد َأفَيرػػسدَأمػػاـَالفػػرس.َكشػػؽَالفػػرسَاجػػؾمهؼَعميػػق.َكتسكػػؽَمػػؽَ
الرػػسؾدَأمػػاـَكثػػرتهؼَفػػيَالسعركػػةَاألكلػػى.َإالَأنػػقَلػػؼَيدػػتظعَكدػػرَشػػؾكتهؼَفػػيَالسعػػارؾَالتاليػػة.َ

كسػ َصػفؾؼَأعدائػق.َفأصػابتقَرصاصػةََكسق َعددَمؽَأقاربقَقتمػى َمسػاَ عمػقَيشػدفعَمدتبدػبلًَ
لجرحَبمي  َأدىَإلىَكفاتقَلعدَأياـَقميمة.َكتؾفيَاإلماـَسيف َالتيَكافَقدَفػارؽَ ػيشَالفػرس َ
تؾفيَفيَالفترةَنفدها َلقررَفيَمديشةَالرستاؽ.َك عتقػدَالشػاسَأنػقَمػاتَكسػدًاَكحدػرة َعمػىَمػاَ

َتدببَلقَمؽَمأساةَلقَكلرعيتق.

لستشافدافَك دَأحسدَبؽَسعيد َحاكؼَصحار َأفَمؽَالحكسػة َإزاءَكبعدَأفَماتَالخرسافَا
عدكَقؾيَكالفرس َأفَيجشاَإلىَالرما.َكق ب لَأفَيتؼَتعييشق َمؽَقبلَالبكمربيػػَزكػيَخػافَحاكسػًاَ
عمىَصػحارَكبركػاء.َكعػيؽَزكػيَخػافَثبلثػةَحكػاـَفػيَمدػق  َكضػعَاثشػيؽَمػشهؼَعمػىَالقمعتػيؽ َ

َقفلَرا عًا َمعَأسظؾلق َإلىَإيراف.كالثال َعمىَالسديشةَنفدها َثؼَ
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نترار َالتيَحقققَاتاَالقائدَفيَُعسػاف َمػؤلَنفدػقَلػالزاؾ َكأحػسَلعػدَر ؾعػقَإلػىَمؤلَااَل
إيرافَلالرغبةَفػيَأفَيدػتقلَلحكػؼَشػيراز.َكقػدَأثػارَنبػأَاسػتقبللقَقمقػًاَكبيػرًاَفػيَنفػسَنػادرَشػاب َ

ػَالحػػيؽَمذػػ ؾاًلَلسحاصػػرةَمديشػػةَالػػتيَكػػافَيقػػؾدَ يذػػقَفػػيَعسميػػاتَضػػدَاألتػػراؾ.َككػػافَفػػيَذلػػ
السؾصل.َككافَزكيَخافَمحبؾبًا َلدىَسكافَالسشظقةَالجشؾبيةَمؽَإيراف.َفقدَكافَمذهؾرًاَلقدرتقَ
كحشكتق.َكلؼَيكؽَيتؾلىَؾيادةَ زءَكبيرَمؽَالسسمكةَفحدب َبلَككافَأيزًاَيتؾلىَؾيادةَاألسػظؾؿَ

دَاػػتاَالتسػػرد َكاػػؾَفػػيَبدايتػػق.َفرفػػعَالبحػػريَفػػيَالخمػػيج.َكرأىَالذػػابَأفَالسؾؾػػفَيقتزػػيَإخسػػا
الحرارَعؽَمديشةَالسؾصلَكسػارَعمػىَرأسَأفزػلَ ػزءَمػؽَقؾاتػق َلدػرعةَخارقػة َنحػؾَشػيراز.َ
كلؼَيكدَزكيَخافَيردؽَأفَالذابَقدَتسكؽَمؽَالؾصؾؿَإليقَبهتبَالدرعة.َكلؼَتكؽَمديشةَشيرازَ

رةَالَيدتظيعَمعهاَأحدَأفَيدخلَفيَذلػَالحيؽَمديشةَمدؾرة َإالَأفَبيؾتهاَكان َمتبلصقة َلرَؾ
السديشة َإالَعبرَأبؾابها.َكدافعَزكيَخافَعؽَاألبؾابَلزعةَأياـ.َكلكؽَر القَختلؾب َكفتحؾاَأحػدَ
أبؾابَالسديشةَأماـَقػؾاتَالذػاب.َكبالكػادَاسػتظاعَزكػيَخػافَمػعَعػددَقميػلَمػؽَأصػدقائقَأفَيفػركاَ

الظر قَتشكػرَلػقَأقػربَأصػدقائقَكأخمػصََعمىَعهؾرَأحرشتهؼ َمؽَالجانبَاآلخرَلمسديشة.َكأثشاء
سار َكافَيدكؽَفيَكهف َلأحػدَالجبػاؿ.َكمػا لبػ ََخدمق َكتخمؾاَعشق.َفدارَلسفردبَكاختبأَلدىَحَّ

ذلػَالحسارَأفَسمسقَلمذاب.َكقدَعؾملَسكافَشيرازَ سيعهؼَكستسرديؽ َكدمرتَمديشتهؼَالجسيمة َ
ةَزكيَخاف َكتػؼَقظػعَعزػؾبَالتشاسػميَكإعػداـَعمىَيدَسيدَلبلداؼ َتدميرًاَكامبًل.َكلؼَتظلَمحاكس

غترػب َأمامػقَزك تػقَالحبيبػة َمػؽَاشبالًاَص ارًا َأمػاـَعيشيػق َكسػاَأبشائق َالتيؽَكانؾاَالَيزالؾفَ
غترػػابَاػػتبَليدػػ َارَالذػػيراز يؽ َأكػػدَلػػأفَعسميػػةَاالقبػػلَ شػػديَعػػادي.َإالَأفَأحػػدَأعيػػافَالتجػػ

ب َحاكسػًاَعمػىَمشظقػةَصػ يرةَنائيػة.َككػافَكالػدَصحيحة.َكعيؽَزكيَخافَؼيساَلعد َمؽَقبػلَالذػا
اتاَالقائدَالفارسيَالسذهؾرَقدَعسلَرئيدًاَلمسذرفيؽَعمىَقشؾاتَالػريَفػيَفػارس َكسػاَكػافَ ػدبَ

َخبازًاَفيَمديشةَشيراز.

سػػت لَأحسػػدَبػػؽَسػػعيدَغيػػابَزكػػيَخػػافَكامتشػػعَعػػؽَدفػػعَأيػػةَأمػػؾاؿ َلمزػػباطَالفػػرسَفػػيَا
تشاقص َكمسػاَقمػ َالشقػؾدَلأيػديهؼ.َككػافَأحسػدَيؿػيؼَفػيَاػتاَمدق  َالتيؽَأختتَأعدادَ شؾداؼَت

الؾق َفيَبركاء.َكأمػاَمشػاطقَُعسػافَاألخػرى َالتػيَكانػ َتحكػؼَمػؽَقبػلَاإلمػاميؽَالدػالقيؽ َفقػدَ
كان َمؾزعةَبيؽَبمعربَبؽَحسيػر َكبػيؽَشػيخَمشظقػةَصػير َكاسػسقَمظػر َكبػيؽَكاحػدَمػؽَأسػرةَ

َ.325RankَبساَأكََرGrankَسمظافَبؽَمرشد َكافَيؿيؼَفيَ

َإليػقَفػيَ تسكؽَأحسدَبؽَسعيدَمؽَكدبَثقةَحكاـَمدق َالفرس َكطمبَمؽَثبلثػتهؼَالقػدـك
بركاء َليبحثؾاَمعقَالظر قةَالسشاسبة َلمحرؾؿَعمىَالسػاؿ.َفاسػتجابؾاَلػقَكتؾ هػؾا َتحػ َحراسػةَ

اَمػعَمئةَكخسديؽَر بًلَمؽَ شؾداؼ َحامميؽَمعهؼَخيامهؼَالفارسػية َحتػىَيدػتظيعؾاَأفَيتبػاحثَؾ
                                                 

َسؼَلؼَيتؼَالتعرؼَعميق.ا325ََ
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العربَفيَالعراء.َكنغرًاَلسػاَلسدػؾبَمػؽَإخػبلصَاػتاَالحػاكؼَالعربػي َكلعػدـَشػكهؼَفػيَاسػتقامتق َ
قرركاَأفَيتشاكلؾاَطعامهؼَمعقَفيَقمعتق َثؼَيعقدكاَمعقَلعدَذلػػَمحادثػاتهؼ َتحػ َالخيػاـ.َكأثشػاءَ

سػتدعىَ شػؾدب َالظعاـَاستأذفَأحسدَبؽَسعيدَلس ادرةَال رفػة َألمػرَاػاـ َكأغمػقَاألبػؾابَخمفػقَكا
َفاقتحسؾاَال رفة َكقدَاشعمؾاَفتائلَبشادقهؼ َك ردكاَالفرسَمؽَأسمحتهؼ.

ككاف َالسئةَكالخسدؾفَ شديًا َالسرافقؾفَلمحكاـَالثبلثة َقػدَتفرقػؾاَفػيَأحيػاءَالسديشػة َمسػاَ
سهلَعسميةَاعتقالهؼ.َكتؼَلعػدَذلػػَالػبلغَالجشػؾدَالفػرس َالػتيؽَكػانؾاَفػيَمدػق َكفػيَالقمعتػيؽ َ

ستدػبلـ َفدػؾؼَقدرًاَمؽَالسػاؿ َكأمػاَمػؽَيػرفضَاالفَمؽَيدتدمؼَمشهؼَطؾاعية َفدؾؼَيسشاَلأ
غػراءَالسػاؿ َكاستدػمسؾاَطؾاعيػة.َككقػعَباَعبدًا.َكقدَاستجابؾاَ سػيعهؼَإليمقىَالؿبضَعميقَك ر

أحسدَبؽَسعيدَعقؾبةَالسؾتَعمىَعددَقميلَمشهؼ.َكأماَالباقؾفَفقدَأطمػقَسػراحهؼَكأعػادَلعزػهؼَ
َيراف.إلىَإ

كبهتبَالظر قةَتسكؽَاتاَالعربيَأفَيرباَسيدَالداحلَكمق َمػؽَمدػق َإلػىَصػحار.َككػافَ
الح َيديرَفػيَركالػقَحتػىَاآلف.َثػؼَبػدأتَنفدػقَتتػؾؽَإلػىَأفَيرػباَإمامػًا َرغػؼَأفَبمعػربَبػؽَ
حسيرَكافَقدَأعمؽَنفدقَإمامػًا.َكلهػتاَال ػرضَعقػدَأحسػدَصػداقةَمػعَكبيػرَالقزػاة َالػتيَتساثػلَ

مكانةَالسفتي َفيَالسدفَالتركيػة.َكذاتَيػـؾ َفػيَا تسػاعَحاشػد َألقػىَكبيػرَالقزػاةَعمػىََمكانتق
َالحاضر ؽَالدؤاؿَالتالي:

أالَيدػػتحقَمحػػررَالػػؾطؽَمػػؽَنيػػرَاأل شبػػيَأفَيرػػباَحػػاكؼَالػػببلد؟َككػػافَالجػػؾاب َلظبيعػػةَ
ئلَكشػجاعةَالحاؿ َلرالاَالقائدَالعربػي.َكألقػىَالقاضػي َعمػىَإثػرَذلػػ َكمسػة َأشػادَفيهػاَلفزػا

أحسدَبؽَسعيد َكخمعَعميقَلقبَ)إماـَُعساف(.َثؼَتقدـَكقبلَيدب.َكحتىَحتكبَالحاضركفَ سيعػًا.َ
كسرعافَماَقرع َالظبؾؿَفيَالسديشةَكانظمقَالسشادكفَفػيَالذػؾارع َيعمشػؾف:َأفَأحسػدَبػؽَسػعيدَََ

َدَأصػباَإمامػًا حػتبلؿَالفارسػيَ...إلػخ َقػلدعيدي َالتيَحررَكطشقَمػؽَنيػرَاالبؽَأحسدَبؽَدمحمَا
َعتراؼَلإمامتق.كأفَعمىَالجسيعَاال

سػسد.َككػافَقػدَمزػىَعميػقَفػيَمشظقػةAdem326ََككافَاتاَاإلماـَقدَكلػدَفػيَمديشػةَادـَ
سػتةَعذػرَعامػًا َكشػعرَرعايػابَخبللهػاَلكامػلَالرضػاء.َككػافَأكالدبََ 1765327عػاـََ فيَالحكؼ

.َكمػاَأفَبم ػ َأنبػاء328َكزارافَابلؿَكسعيدSahranَكََ SaiidكHalalَالثبلثةَالكبارَيدعؾفَ
تشريبَأحسدَبؽَسعيدَإمامًاَسسعَبمعربَبػؽَحسيػر َحتػىَزحػفَلقؾاتػقَلاتجػابَمشافدػقَاػتا.َكلػؼَ

                                                 
َايَمديشةَأدـ.َسسهاَلالحركؼَالبلتيشيةَكالحركؼَالعربية.ََكااكتاَكتبَنيبؾر326َََ
َاؾَالعاـَالتيَزارَؼيقَنيبؾرَمديشةَمدق .327ََ
َاكتاَكتبَنيبؾرَاألسساءَالثبلثةَلالحركؼَالبلتيشيةَكبالحركؼَالعربية.328ََ
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يكؽَأحسدَمتهيئًا َلسؾا هةَعدكبَالستفػؾؽ َفمجػأَإلػىَحرػؽَأفػيَك سػعَؼيػقَكػلَأشػيائقَالثسيشػة.َ
ل.َكماَكافَلسقػدكرَاإلمػاـَكطؾؽَبمعربَالحرؽَلجشؾدب َالبال َعدداؼَأربعةَإلىَخسدةَفالؼَر 

يػػتسكؽَمػػؽَالفػػرار َثػػؼَمػػؽَ سػػعَ ػػيشَقميػػلَالعػػددَحؾلػػق.َلقػػدَغػػادرََالجديػدَإالَأفَيدتدػػمؼ َلػػؾلؼ
الحرؽَلربحقَاثشيؽَمؽَخدمق َمرتديؽَثبلثتهؼَأسساؿَفقػراءَالعػرب َالػتيؽَيتجؾلػؾف َلحثػًاَعػؽَ

َكاحػدَعػؽَالح رػؽ.َككػافَقػدَاسػتظاعَحذائشَلجسالهؼ َكاتجقَإلىَصحار َالتيَتبعدَمدافةَيػـؾ
أفَيكدبَحبَرعيتقَفيها َعشدماَكافَحاكسًاَعميهاَمؽَقبل.َلهتاَفمؼَيجدَصػعؾبةَفػيَحذػدَعػدةَ
مئاتَمشهؼ َزحفَبهؼَنحؾَعدكب.َككافَمعدكرَبمعػربَيقػعَبػيؽَ بػاؿَمرتفعػة َلػالقربَمػؽَأفػي.َ

أفَيسيػػزََكأعظػىَأحسػدَ شػػؾدبَشػرائ  َذاتَلػػؾفَمعػيؽ َليربظؾاػاَحػػؾؿَرؤكسػهؼ َؼيدػػتظيعَبػتلػ
أصػػدقاءبَمػػؽَأعدائػػق.َثػػؼَكزعهػػؼَمجسؾعػػاتَصػػ يرة َعمػػىَ سيػػعَمػػداخلَالجبػػاؿ َكأعظػػىَلكػػلَ

السجسؾعةََمجسؾعةَمشهؼَبؾقًاَعربيًا َليشفخؾاَفيهاَ سيعهاَفيَففَكاحد َلسجردَتمقيهؼَاإلشارةَمؽ
ح.َفترػاعدَستعدادات َأعظىَابؽَاإلماـَالجديدَاإلشارة َعشدَانػببلجَالرػباالرئيدية.َكبعدَاتبَاال

ضظرابَفيَمعدكرَبمعػرب َعشػدماَأدركػؾاَأفَ سيػعَالسشافػتَيجَمؽَ سيعَالجهات َكسرىَاالالزج
مؽَحؾلهؼَقدَاحتم  َكعشؾاَأفَعدكاؼَمؽَالكثرة َلقدرَماَصدرَعشقَمػؽَضػجيج.َكتحػرؾَبمعػربَ

اـَمػؽَمعَقؾاتق َلاتجابَالسؾقع َالتيَتسركػزَؼيػقَابػؽَاإلمػاـَالجديػد.َكسػرعافَمػاَتسكػؽَابػؽَاإلمػ
 َكأختبَإلىَكالدب.َكقػدَتذػت 329َإصابتقَلظمقَناري َأردابَقتيبًل َكحزَرأسق َحدبَالعادةَالعربية

َ شؾدَاإلماـَبمعربَكأصباَاإلماـَأحسدَبؽَسعيد َشيئًاَفذيئًا َسيدَالببلدَلكاممها.

كمشتَذلػَالحيؽَحاكؿَابؽَسمظافَبؽَمرشدَعدةَمرات َتشريبَنفدقَإمامًا َكلكشقَلؼَيفماَ
ل.أ َبدًاَفيَتحقيقَادفق.َكأخيرًاَتخمىَلقَاإلماـَكألسرتقَعؽَمديشةَن خ 

ك عيشَاآلفَبمعربَبؽَسمظاف َكاؾَأخؾَاإلماـَالدابقَسيفَبؽَسمظاف َككتاَأبشاءَسيفَ
بؽَسمظافَكعػددَمػؽَأفػرادَعائمتػق َيعػيشَ سػيعهؼَكأشػخاصَعػادييؽ َفػيَمشظقػةَاإلمػاـَأحسػد َ

بمعربَيدتظيعَمػؽَدخمػقَأفَيشفػقَعمػىَثػبلثَمئػةَإلػىَأربػعََك تستعؾفَبدخؾؿَعالية َإلىَحدَأف
مئةَعبد.َكقدَتزكجَاإلماـَإحدىَبشاتَسيفَبؽَسمظاف َكاستظاعَأبشاؤبَكبشاتػقَأفَيؾطػدكاَمكانػةَ
األسرة َمؽَخبلؿَالتزاكج َإلىَدر ةَأفَاألسرةَأصبح َترتب َلعبلقاتَقرالةَمػعَكػلَاألسػرَالكبيػرةَ

السحتسلَأفَتفقدَاػتبَاألسػرةَالدػمظةَعمػىَالسػدىَالقر ػب.َكخاصػةََفيَالببلد.َكلتاَفإنقَليسَمؽ
أفَالرعيةَيذعركفَلالرضاءَتح َحكسها.َفيَحيؽَكافَالعبيدَكالعدكرَفيَعهدَاإلمػاـَسػيفَبػؽَ

                                                 
.َبػلَالذػائعةَرغؼَمؾضؾعيةَنيبؾرَالسعركفة َفقدَ انبػقَالرػؾابَاشػا.َفهػتبَالعػادةَ َليدػ َمػؽَعػاداتَالعػرب329َ

فػيَأكربػا َالػتيَابتػدعََمية.َكلعػلَالسشػاخَالثقػافيَالعػاـافػةَالعربيػةَكاإلسػبلايَمػؽَاألمػؾرَالسدػتهجشةَفػيَالثق
صػػؾرةَلمعربػػي َتترػػفَلالهسجيػػةَكاإلراػػاب َكاػػيَصػػؾرةَمػػانزاؿَنعػػانيَمػػؽَفثاراػػاَحتػػىَاليػػـؾ َاػػؾَالػػتيَأكحػػىَ

َإليق َلأفَاتبَالعادة َايَمؽَعاداتَالعرب.
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سػمظافَاػؼَأكبػرَالمرػؾصَكقظػاعَالظػرؽ.َككػافَغيػرَالسدػمسيؽ َالػتيؽَاسػتقركاَفػيَمدػػق  َأكَ
ذػػػؾفَلاسػػػتسرارَأفَيمحػػػقَبهػػػؼَاألذى َمػػػؽَقبػػػلَاػػػؤالءَالػػػتيؽَيػػػأتؾفَلسجػػػردَتبػػػادؿَالتجػػػارة َيخ

المرؾص.َأماَاآلفَفاألمرَمختمفَتسامًا َكالَيكػادَالسػرءَيدػسعَفػيَمدػق َعػؽَأيَحادثػةَسػرقة َ
عمػػىَالػػرغؼَمػػؽَأفَلزػػائعَالتجػػارَتبقػػىَطػػؾاؿَالميػػلَمترككػػةَفػػيَالذػػؾارع َككثيػػرَمػػؽَالدػػكافَالَ

مظاتَالَتزعَاعتبارًاَلسكانةَأطػراؼَالخرػاـ َي مقؾفَحتىَبيؾتهؼ.َكإذاَنذب َخرؾمات َفإفَالد
كالَألديػػانهؼ.َك بمػػ َعػػددَالبيشيػػافَ)الهشػػؾد(َفػػيَمدػػق َحػػؾاليَألػػفَكمئتػػيَندػػسق.َك دػػساَلهػػؼَ
لالعيش َكفقًاَلقؾانيشهؼَالخاصة َكساَيدساَلهػؼَلحػرؽَمؾتػااؼَكباالحتفػا َفػيَبيػؾتهؼَلأكثػانهؼ َ

مػؽَذلػػ َفػإفَالدػمظاتَالَتعيػرَااتسامػًاَلؤلمػر َدكفَمؾاربة َكبجمبَندائهؼَمؽَالهشد.َبلَكأكثرَ
إذاَمػػاَشػػؾادَأحػػدَالهشػػؾدَلػػدىَإمػػرأةَداعػػرة َمػػؽَندػػاءَالسدػػمسيؽ َإالَإذاَتظػػؾرَاألمػػر َلرػػؾرةَ

َخظيرة َفإفَالستنبَعشدَذلػَيمقىَعقالق َبشفسَالظر قةَالستبعةَفيَالدكؿَاألخرى.

َمساَيمي:َيراداتَاإلماـ َفبلَأستظيعَأفَأقؾؿَأكثرأماَلالشدبةَإل
%.َك ػػػدفع6.5َ%.َك ػػػدفعَالسدػػػمسؾف5َيػػػدفعَاألكربيػػػؾفَضػػػر بةَعمػػػىَلزػػػائعهؼَمقػػػدارااَ

سػشؾ ًاَلئلمػاـَلالركبيػة َمػاََ%.َكاػتبَالزػرائبَالجسركيػةَتذػكلَفػيَمدػق َدخػبل9ًَالهشؾدَكاليهؾدَ
 َسػػتةَكسػػتيؽَألػػفَكسػػ َمئػػةَكسػػتةَكسػػتيؽَر ػػااًلَكثمثػػيَالر ػػاؿ330َتػػق َلالر ػػاؿَاالمبراطػػؾرَيؾيس
%َمؽَمحرػؾؿَالػبماَعيشػًا.َكاإلمػاـَنفدػقَتػا ر6َ(.َكساَيحرلَاإلماـَعمى3/2َ66666.66َ)

كبيػػر.َفعشػػدبَأربػػعَسػػفؽَحربيػػة َتحسػػلَإليػػقَسػػشؾ ًا َفػػيَأكقػػاتَالدػػمؼ َ سمػػةَمػػؽَالعبيػػدَكأسػػشافَ
.َكعشػدب َإضػافةَإلػىَذلػػ َثسػافَسػفؽَ الفيمػة َكغيراػاَمػؽَالدػمعَاألفر ؿيػةَمػؽَكيمػؾبَكَزنجبػار

َلسهستهاَفيَمراؾبةَالدؾاحلَلرؾرةَسػيئة َإلػىَص يرةَأخرى َت تؾلىَحسايةَالدؾاحل.َكلكشهاَتقـؾ
َقترابَإلىَمدافةَقر بةَمؽَميشاءَمدق َنفدق.َالقراصشةَيتسكشؾفَأحيانًاَمؽَاالَدر ةَأف

كمعَأفَالعربَفيَُعسافَيتهيبؾفَالسعارؾَالبحر ة َإالَأنهؼَلالتأكيدَأفزلَلحارةَفيَالجز رةَ
كلديهؼَمؾانعَكثيرةَكمستازة َكساَيستمكؾفَسػفشًاَصػ يرةَكثيػرة َترتػادَ سيػعَالسػؾانع ََالعربيةَكمها.

الؾاقعةَبيؽَميشائيَ دةَكالبررة.َفسيشاءَالبررةَكحدبَيدتقبلَمؽَسػفشهؼَالرػ يرةَاػتب َالسدػساةَ
Trankisََ331أكTaradََحؾاليَخسديؽَسفيشةَسشؾ ًا.َكأشرعةَاتبَالدفؽَليد َمرشؾعةَمػؽ 

اؾَالحاؿَلالشدبةَلمدفؽَاليسشية َبلَمػؽَالقسػاش َتسامػًاَكالدػفؽَاألكربيػة.َكتعتبػرََالحرير َكسا
لظؾلهػػا َكاػػيَمشخفزػػةَفػػيَاألمػػاـَكمرتفعػػةَ ػػدًاَمػػؽَالخمػػف.ََالدػػفيشةَالُعسانيػػةَعر زػػةَلالشدػػبة

ك عسػػلَالسجػػداؼَبػػشفسَالظر قػػة َالتػػيَيعسػػلَبهػػاَمجػػداؼَالدػػفؽَالسرػػشؾعةَفػػيَالدػػؾ س.َك ػػتؼَ
                                                 

يسثػلَالعسمػةَالرئيدػيةَفػيََاليسؽَفيَذلػَالحيؽَكقدَاسػتسرَاؾَر اؿَمار اَتير زا َالتيَكافَاستعسالقَشائعًاَفي330َ
 حتىَبدايةَالدتيشياتَمؽَالقرفَالعذر ؽ.َاليسؽ

 سؼَالثانيَاؾَ)طر اد(.الدفؽ.َكلعلَاالَاتيؽَالشؾعيؽَمؽَالتعرؼَعمىَلؼَأستظع331ََََ
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 َلعزهاَببعض َدكفَاستعساؿَالسدػامير.Trankisَفؽ َكالسيساَالدفؽَمؽَنؾعَتثبي َالؾاحَالد
كمؽَبيؽَالعرب َالتيؽَيجمبؾفَالبؽَمؽَاليسؽَإلىَالخميجَالفارسي َعػددَكبيػرَ ػدًا َيشتسػؾفَإلػىَ

فػيَ.َكاػتبَالعذػيرةَاألخيػرةَكانػ َتعػيشَقػديسًا332Ahl su’rَعذػيرتيؽ َتدػسيافَبشػيَسػيراؼَكَ
ضػظراب َالػتيَكػافَيدػؾدَمشػاطقَ يرانهػا َك حػدَمػؽَرَكاالسػتقرابَعدـَاالالخميجَالفارسي.َكبدب
َنتقاؿَإلىَمشظقةَإماـَُعساف.دَكبير َفزم َالعذيرةَلكاممهاَااَلنذاطهاَالبحري َإلىَح

أمػػاَلالشدػػبةَلقػػؾاتَاإلمػػاـَالبر ػػة َفمػػؼَأسػػتظعَالحرػػؾؿَعمػػىَمعمؾمػػاتَأكيػػدةَعشهػػا.َإالَأفَ
 333َالعبيػػد.َكاػؼَمدػػمحؾفَلالبشػادؽ َذاتَالفتيػػل َكبالجشػػابيالجػزءَاألكبػػرَمػؽَ شػػؾدبَيتكػؾفَمػػؽَ

التػيَيحػػرصَ سيػعَالعػػربَعمػىَربظهػػاَفػيَخاصػػرتهؼَإلػىَاألمػػاـ َكبالدػيؾؼَالسدػػتؿيسةَكالػػدركعَ
الرػػ يرة َالتػػيَيعمقؾنهػػاَعمػػىَأكتػػافهؼ.َك تقاضػػىَالجشػػديَشػػهر ًاَعذػػر ؽَر ػػااًلَدمحميػػًا َأكَأربػػعَ

َربيات.

فكػػػػػػػافَنحػػػػػػػؾَالذػػػػػػػساؿَحتػػػػػػػىَرأسَمدػػػػػػػشدـَكتستػػػػػػػدَمشظقػػػػػػػةَصػػػػػػػيرَمػػػػػػػؽَسػػػػػػػاحلَخؾَر
Ras334musse’ndomََكعمػػػػػىَالخمػػػػػيجَالفارسػػػػػي َنحػػػػػؾَال ػػػػػرب َحتػػػػػىَالجز ػػػػػرةَالرػػػػػ يرة 

335Scharedsjeََك ظمػقَالعػػربَعمػػىَاػػتبَالسشظقػةَإسػػؼَ)صػػير(َ.َك قػػعَفيهػا َفػػيَمكػػافَغيػػر.
لعيػػدَمػػؽَالجز ػػرةَالسػػتكؾرة َمقػػرَالذػػيخ.َأمػػاَالفػػرسَؼيدػػسؾنهاَ مفػػار َندػػبةَإلػػىَرأسَ مفػػارَ

336Ras Dsju’lfa’rََالتيَتؾ دَؼيقَقر ةَغيػرَذاتَشػأف.َكاكػتاَسػسىَاألكربيػؾفَسػكافَاػتب 
السشظقػػةَ)عػػربَ مفػػار(.َككػػافَاػػؤالءَالعػػرب َإلػػىَسػػشؾاتَقميمػػةَمزػػ  َيعترفػػؾفَلدػػمظةَاإلمػػاـ.َ
كلكشهؼَاآلفَمدتقميؽ َك ذػشؾفَأحيانػًاَالحػربَعمػىَسػيداؼَالدػابق َك ؿيسػؾفَعبلقػاتَطيبػةَمػعَ

 337Dsja’uَرَاآلخػػر ؽ َالسدػػتقميؽَعػػؽَحكػػؼَاإلمػػاـ َكالسػػيساَمػػعَشػػيخَمشظقػػةَالسذػػايخَالرػػ ا
َالؾاقعةَفيَالجهةَال ربيةَمؽَُعساف.

.َكإلػػى338َ(1765ك شتسػػيَشػػيخَصػػيرَإلػػىَقبيمػػةَاػػبلؿ َك ػػدعىَراشػػدَبػػؽَمظػػرَالقاسػػسيَ)
كسػاَ انبَماتح َيديَاتاَالذيخ َمؽَأراضيَالجز رةَالعربية َيستمػَأيزًاَ زءًاَمؽَ ز ػرةَقذػؼ َ

                                                 
 لعمقَيقردَأالَصؾر332ََ
َ سعَ شبية َكايَالخشجرَاليساني َكغسدبَالسعركؼ.333ََ
َنيبؾرَأسساءَاتبَالسشاطقَلالحركؼَالبلتيشيةَكالحركؼَالعربية.َاكتاَكتب 334َ
 لعمقَيقردَالذارقة.335ََ
َسؼَلالحركؼَالبلتيشيةَكالحركؼَالعربية.اكتاَكتبَنيبؾرَاتاَاال336ََ
َلعمقَيقردَالجؾ.337ََ
َسؼَشيخَصير.َكاؾَالعاـَالتيَزارَؼيقَنيبؾرَلبلدَُعساف.ااَسجلَنيبؾرَالعاـَالسيبلديَلعدَاكت338ََ
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.َكقؾتػقَالبحر ػةَفػيَاػتبRas el 339He’tَكََ lundsjeكKunkَيستمػػَعمػىَالبػرَالفارسػيَ
َسػػفشقَالتجار ػػةَبشذػػاطَتجػػاريَمرمػػؾؽ َداخػػلَالخمػػيجَكخار ػػق.َ السشظقػػةَالَيدػػتهافَبهػػا.َكتقػػـؾ
كمعغؼَرعاياَاإلماـَيشتسؾفَإلىَالفرقةَاأللاضية َأماَرعاياَشػيخَصػيرَفهػؼَمػؽَالدػشة َكمعغسهػؼَ

َالستابَالحشبمي.َكاكتاَتؾ دَفيَُعسافَفرقتافَإسبلميتاف.َمؽَأتباع

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
َ
َ

                                                 
َمشاطقَفيَإيراف َلؼَيتؼَالتعرؼَعميها.339ََ
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ََخارطةَُعساف
 َلكارستؽَنيبؾر
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340َالعرؼَكالذر عةَاإلسبلميةَلدىَؾبائلَالهزبةَاليسشية

َالدكتؾرَكارؿَراثيشسَ

 
 مقدمة:
دَ َ  رافيَألساني َعسلَمداعدًاَعمسيػًاَفػيَمعهػCarl Rathjensَالدكتؾرَكارؿَراثيشسَ

السدػػتعسرات َثػػؼَفػػيَمعهػػدَاالقترػػادَالعػػالسي َلسديشػػةَاػػامبؾرج.َكسػػاَعسػػلَمحاضػػرًاَفػػيَ امعػػةَ
ـ.َككمفػقَاإلمػاـَيحػي1952َـَكحتػى1927َاامبؾرج.َزارَاليسؽَخسسَمػرات َخػبلؿَالفتػرة َمػؽَ

َلسهاـَعديدة َداخلَاليسؽَكفيَأكربا.َ
َاليسؽ َكنذربَفي:كقدَكتبَراثيشسَاتاَالسؾضؾعَقبلَؾيامقَبرحمتقَالخامدةَإلىَ

َJahrbuch des Lindenmuseums, N.F, Band 1, 1951. ََََ  
َتح َعشؾاف:

Taghut gegen Scheria, Gewohnheitsrecht und islamisches 
Recht bei den Gabilen des jemenitischen Hochlandes.ََََََ

اَرأيشػاَذلػػَاػؾامش َحيثسػبهؾامشَتؾضػيحية َفقػدَكضػعشاَكألفَراثيشسَلؼَيزكدَمؾضؾعقَ
ـَدراسػة1940ََـَ_1927َمفيدًا.َك سكؽَلمقارئَالعؾدةَإلىَكتابشاَ)العبلقػاتَاليسشيػةَ_َاأللسانيػة َ

لمؾقػػؾؼَعمػػىَالسز ػػدَمػػؽَالسعمؾمػػاتَعػػؽَشخرػػيةَكػػارؿَراثيػػشس ََ ـ1992كثائؿيػػة( َالقػػاارة َ
ـ َكؾيامػػق1930َكعبلقتػػقَلػػاليسؽَكدكربَفػػيَانزػػساـَالػػيسؽَإلػػىَاتحػػادَالبر ػػدَالعػػالسي َفػػيَعػػاـَ

ببعضَالسهاـَاإلضاؼية َلظمبَمؽَاإلماـ َكظباعةَطؾالعَبر دَلميسؽَفيَبرليؽَكتجهيػزَكسيػةَمػؽَ
األعبلـَاليسشيةَكالدعيَلدىَكزارتيَالخار يةَكالبر دَاأللسانيتيؽَعؽَخبيرَفيَمجاؿَالبر ػد َكغيػرَ

ماسػيَلمػيسؽَفػيَالخػارج َذلػَمؽَاألعساؿ َالتيَعهدَبهاَاإلماـَإليق َنغرًاَلعدـَك ػؾدَتسثيػلَدبمَؾ
َفيَذلػَالحيؽ.

ََ 
                                                 

مػارسََ َفبرايػرَ_30َُنذرتَاتبَالتر سةَفػيَمجمػةَالثقافػةَالجديػدة َالرػادرةَعػؽَكزارةَالثقافػةَاليسشيػة َعػدد340ََ
 ـ.1997



271 

 

َنصَالسؾضؾع
َ

كساَكافَالحاؿَفيَبمدافَأكرباَالسدػيحية َخػبلؿَالقػركفَالؾسػظى َيؾ ػدَفػيَ سيػعَأقظػارَ
الذرؽَاإلسبلميَتراثَشعبي َير عَإلىَمػاَقبػلَاإلسػبلـ َكالَيػزاؿَيفرػاَعػؽَنفدػقَحتػىَاليػـؾ َ

انؾنيػة َالدػائدةَلػدىَ سػاايرَالذػعب.َك تزػسؽَذلػػَفيَالعاداتَكالتقاليد َكحتىَفػيَالسفػاـيؼَالق
َالتراثَقدرًاَمعيشًاَمؽَالعاداتَكالعبلقاتَالقانؾنية َالتيَالَيزاؿَمعسؾاًلَبهاَحتىَاآلف.َََ

كفيَالسديحية َكايَديؽَرسسي َلػقَك ػؾدبَإلػىَ انػبَالدػمظةَالزمشيػة َلػؼَيكػؽَلمقؾاعػدَ
السجتسػػعَالسدػػيحي َالتػػيَاحتمتهػػاَالقؾاعػػدََالقانؾنيػػةَالسدػػيحيةَنفػػسَالػػدكرَكنفػػسَالسكانػػةَفػػي

اإلسػػبلميةَفػػيَالسجتسػػعَاإلسػػبلمي.َحيػػ َدمػػجَاإلسػػبلـَالدػػمظتيؽَالركحيػػةَكالزمشيػػة َكسػػاَدمػػجَ
القانؾفَالعاـَكقانؾفَالعقؾباتَكاألحؾاؿَالذخريةَفػيَتذػر عَديشػيَكاحػد َيدػتشدَلػدىَكػلَالفػرؽَ

ػَالفػرؽ َيدػتشدَإلػىَالقػرففَكالدػشةَالشبؾ ػة َالديشيةَاإلسبلمية َكلدىَكلَالدكؿ َالتػيَأنذػأتهاَتمػ
لساَفيهاَمؽَقؾاعدَمدتقاةَمؽَالتراثَالذعبي َتؼَدمجهاَفيَالقؾاعػدَالديشيػة.َكأصػباَُيشغػرَإليهػاَ

َلسجسؾعهاَكتذر عَديشي َُأطمقَعميقَاسؼَ)الذر عة( َأكَ)الذر عةَاإلسبلمية(.َ

سػػبلمية َمػػعَقػػدرَضػػئيلَمػػؽَكاػتبَالذػػر عةََاإلسػػبلميةَعمػػ َكاحػػدةَلػػدىَ سيػػعَالفػػرؽَاإل
التبايؽَبػيؽَفرقػةَكأخػرى َالَيكػادَُيػتكر.َرغػؼَمػاَحػدثَفػيَلعػضَبمػدافَالذػرؽَاإلسػبلمي َخػبلؿَ
القرنيؽَاألخير ؽ َمؽَتأثر َبهػتاَالقػدرَأكَذاؾ َلػالقؾانيؽَالدػائدةَفػيَال ػرب َكذلػػَلفعػلَالتػأثيرَ

َالثقافيَكالشفؾذَالدياسيَلم رب.َ

محافغةَعمىَالذر عةَاإلسبلميةَاساَالدعؾدةَكاليسؽ َالمتافَلقيتاَكأكثرَالبمدافَاإلسبلميةَ
نقيتيؽَكبعيدتيؽَعؽَتأثيرَالقؾانيؽَال ربيػة َككػتاَمشػاطقَالسحسيػاتَاإلنجميز ػةَفػيَ شػؾبَالػيسؽ َ
التيَابتعدتَفيهاَسمظاتَاالحتبلؿَاإلنجميػزيَعػؽَالتػدخلَفػيَالقؾاعػدَالقانؾنيػة َالتػيَتػشغؼَحيػاةَ

َالشاس.

لسشاطق َفيَشبقَالجز رةَالعربية َكالَسيساَفيَمشظقةَالؾس  َحي َعهرَالػديؽَكفيَاتبَا
اإلسػػبلميَكمفاـيسػػقَالقانؾنيػػة َالتػػيَالَشػػػَأنهػػاَقػػدَشػػكم َاألرضػػيةَالتػػيَقامػػ َعميهػػاَالذػػر عةَ
اإلسبلمية َتعتبرَالعاداتَكالتقاليد َالتيَعمػ َمؾ ػؾدةَفػيَاػتبَالسشػاطقَحتػىَاليػـؾ َكخاصػةَمػاَ

كعيَالذعبَالقانؾني َتعتبػرَمهسػةَ ػدًا.َكتػزدادَأاسيتهػاَلقػدرَمػاَتتعػارضَمػعََاؾَحيَمشهاَفي
القؾاعدَالقانؾنيةَاإلسبلمية َالتيَكضع َفيَزمػؽَمتػأخر.َكذلػػَلسػاَتمؿيػقَاػتبَالعػاداتَكالتقاليػدَ
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مؽَضؾءَعمىَاألكضاعَكالعبلقات َالتيَكانػ َسػائدةَقبػلَانترػارَاإلسػبلـ َكقبػلَسػيادةَالذػر عةَ
 اإلسبلمية.

لقػػدَأصػػباَمتػػؾفرًاَلػػديشاَكػػؼَكبيػػرَمػػؽَالسعمؾمػػات َحػػؾؿَالقؾاعػػدَالعرؼيػػةَلدػػكافَالسشػػاطقَ
السختمفةَفيَشبقَالجز رةَالعربية َالتيؽَيتكؾنؾفَلرػؾرةَرئيدػيةَمػؽَبػدك َيعيذػؾفَحيػاةَالبػداكةَ
كاممػػةَك عتسػػدكفَعمػػىَرعػػيَالجسػػاؿ َكمػػؽَأنرػػاؼَبػػدك َيعيذػػؾفَعمػػىَرعػػيَقظعػػافَالسؾاشػػيَ

فبلحيؽ َيعيذؾفَحياةَاستقرارَك عتسدكفَعمىَالزراعة.َكإلىَ انبَاتبَالجساعاتَالر يرة َكمؽَ
الرئيديةَالثبلث َيبلح َك ؾدَ ساعات َتعػيشَأكضػاعًاَانتقاليػةَبػيؽَأنسػاطَحيػاةَاػتبَالجساعػاتَ
الرئيدػػية.َكاػػتبَالسعمؾمػػاتَمدػػتقاةَفػػيَمعغسهػػاَمػػؽَكتالػػاتَالرحالػػة َالػػتيؽَطػػافؾاَأر ػػاءَشػػبقَ

َة.الجز رةَالعربي

كتبدكَلعضَالقؾاعدَالعرؼيةَمتذابهةَلدىَ سيعَاتبَالجساعات َذاتَاألشكاؿَاالقترػاديةَ
السختمفة.َكبعزهاَاآلخرَإماَمتبايؽ َتبايشػًاَطؽيفػًا َأكَشػديدَالتبػايؽ.َكقػدَتتبػايؽَالقؾاعػدَالعرؼيػةَ

َأحيانًاَبيؽَمشاطقَمتجاكرة َأكثرَمؽَتبايشهاَبيؽَمشاطقَمتباعدة.َ

 َلا تهػػػادَممفػػػ َلمشغػػػر َتسكػػػؽَمػػػؽَ سػػػعA. Grohmannَاسؽَكقػػػدَتسكػػػؽَا.َ ػػػرَك
السعمؾماتَالستؾفرةَعؽَسكافَ شؾبَشبقَالجز رةَالعربيةَ)اليسؽ( َالتػيَتزػسشهاَالكػؼَالهائػلَمػؽَ
كتالاتَالرحالة.َكلكؽَمؽَالسؤسفَأفَتمػَالكتالاتَلؼَتهتؼ َااتسامًاَكاؼيًا َلالتسييزَبيؽَالسشػاطقَ

 رةَالعربية َفػيَأنسػاطَحياتهػاَكتشؾعهػا.َفالتبػايؽَكالتشػؾعَفػيَالسشػاخَالسختمفةَفيَ شؾبَشبقَالجَز
كطبيعػػةَاألرض َمػػؽَمشظقػػةَإلػػىَأخػػرى َقػػدَأدىَإلػػىَتبايشػػاتَممحؾعػػةَفػػيَالسبلمػػاَالجدػػسيةَ
كالثقاؼية َفيَالسشاطقَالسختمفة َالتيَغالبًاَالَيبعدَلعزهاَعؽَلعضَسؾىَلسدافاتَقريرةَ دًا.َ

َخاصة َعمىَمشاطقَالهزبةَفيَاليسؽ.َك شظبقَاتاَالؾاقع َلرؾرة

كمؽَاشاَرأىَالكاتبَ)يقردَراثيشسَنفدق(َمؽَاألاسيةَلسكػاف َالؾقػؾؼَعمػىَتمػػَالقؾاعػدَ
إلػى2000ََالعرؼيةَالدائدةَفيَأكساطَؾبائلَالهزبة َأيَفيَالسشاطقَالتيَيتػراكحَارتفاعهػاَبػيؽَ

تقَاألربع َالتيَقػاـَبهػاَإلػىَمترَفؾؽَمدتؾىَسظاَالبحر َمدتفيدًاَمساَعرفقَخبلؿَرحبَل3000َ
الػػيسؽَ)قبػػلَؾيامػػقَبرحمتػػقَالخامدػػة( َكأقػػاـَأثشاءاػػاَفػػيَالعاصػػسةَصػػشعاء َكمدػػتعيشًاَلكتالػػاتَ

َ ركاسؽَال شية.َ

فؿبائلَالهزبةَفبلحػؾفَمدػتقركف َيعتسػدكفَفػيَزراعػتهؼَعمػىَميػابَاألمظػار َك ختمفػؾفَ
 َلػػػيسَفقػػػ َفػػػيَلعػػػضَالرػػػفاتَعػػػؽَسػػػكافَالدػػػفؾحَالذػػػرؾيةَكال ربيػػػةَكالدػػػهؾؿَالسترػػػمةَبهػػػا

َالجددية َبلَأيزًاَفيَأشكاؿَالحياةَاالقترادية َكبالتاليَفيَالعاداتَكالتقاليد.
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ـَتحػػػ َترػػػرؼَالكاتػػػبَ)أي1934َـَك1931َكعشػػػدماَكضػػػعَاإلمػػػاـَ)يحػػػي(َفػػػيَعػػػاميَ
راثيػػشس(َخسدػػةَطػػبلب َيشتسػػؾفَإلػػىَلعػػضَاألسػػرَالرػػشعانيةَاألكثػػرَعمسػػًا َلتقػػديؼَمختمػػفَأنػػؾاعَ

دةَلق َااتبلَالكاتبَتمػَالفرصة َليكتدبَشيئًاَمؽَالسعرفػة َحػؾؿَ)شػرعَالسشػع(َكَ)شػرعَالسداع
الظاغؾت( َمؽَخبلؿَمشاقذاتَمعَأكلئػَالسداعديؽ َامتػدتَأسػابيعَطؾ مػة.َكقػدَاتزػاَلػقَأنهػؼَ
يفهسؾفَشرعَالسشع َعمىَأنقَمجسؾعةَالقؾاعدَالعرؼيةَالدائدةَبيؽَالؿبائل َكالتيَالَتتعارضَمػعَ

 عةَاإلسبلمية.َأمػاَشػرعَالظػاغؾتَؼيفهسؾنػقَعمػىَأنػقَالعػاداتَكالسفػاـيؼَالحقؾؾيػةَالؾثشيػة َالذَر
التػػيَيشكراػػاَاإلمػػاـَك عاقػػبَعميهػػا َلاعتبػػاربَرأسَالدػػمظةَالديشيػػةَكالدنيؾ ػػةَالز ديػػة َالتػػيَتتبعهػػاَ

َؾبائلَالهزبة.ََ

ليسشػيَحػاييؼَـ َمخظؾطةَاليهػؾديَا1931كإلىَ انبَذلػ َكقع َفيَيدَالكاتب َفيَعاـَ
حبذػػؾش َالتػػػيَيرػػفَفيهػػػاَرحمتػػق َعشػػػدماَرافػػقَالرحالػػػةَالفرندػػي َيؾسػػػفَاػػاليفي َفػػػيَعػػػاـَ

ـ َكطافػػاَمعػػًاَمشػػػاطقَكثيػػرةَفػػيَالػػػيسؽ َحتػػىَكصػػػبلَنجػػراف.َكقػػدَكتػػػبَتمػػػَالسخظؾطػػػة1870َ
َ.E. Gotteinَلالم تيؽ َالعربيةَكالعبر ة.َكُنذرتَالحقًاَمؽَقبلَ ؾتايؽَ

فػيEttore Rossiََدَالسدتذرؽَاإليظػاليَإتػؾريَركسػيَـَصادؼَك َؾ1937كفيَعاـَ
صشعاء َصادؼَك ؾدبَك ؾدَالكاتبَ)راثيشس(َفيها.َككافَركسيََيدرسَفيَذلػَالؾق  َكبرػؾرةَ
مركػػزة َالعػػرؼَلػػدىَالؿبائػػل.َكقػػدَتسكػػؽَمػػؽَالحرػػؾؿَعمػػىَلعػػضَالسخظؾطػػات َالتػػيَربسػػاَير ػػعَ

نقديًاَلمقؾاعدَالعرؼية َالتيَيتزػسشهاَشػرعََعسرااَإلىَمئتيَعاـ.َكقاـَبشدخها َكك دَفيهاَعرضاًَ
السشعَكشرعَالظاغؾت.َكأغمبَالغؽَأفَتمػَالقؾاعدَالعرؼيػةَمػأخؾذةَمػؽَالحافػةَالذػرؾيةَلمهزػبةَ
كسهلَمأربَكالجؾؼ َأكَماَتدسىَ)السذرؽ(.َككفقًاَلساَاستقيتقَمؽَمعمؾمػاتَمػؽَالسدػاعديؽ َ

يػػدَمختمفػػةَعػػؽَالعػػاداتَكالتقاليػػدَالدػػائدةَفػػيَفإنهػػاَالَتػػزاؿَتؾ ػػدَفػػيَتمػػػَالسشػػاطقَعػػاداتَكتقال
أكساطَؾبائلَالهزبة.َكايَعاداتَكتقاليدَيرىَالسداعدكفَأنهػاَالَتشتسػيَإلػىَالظػاغؾتَفحدػب َ
بلَتتجاكزبَإلىَالجاامية َأيَإلىَالؾثشيةَالسظمقة.َكقدَأخبرنيَالسداعدكفَأفَلعضَتمػَالعػاداتَ

ىَؾبائلَاسدافَكأرحب َفيَالذساؿَال ربيَكالذػساؿَكالتقاليدَالَتؾ دَفيَمشاطقَالهزبة َسؾىَلد
َ.341الذرقيَمؽَصشعاء.َكلكشهاَتسارسَخؽية َكبعيدًاَعؽَأعيؽَسكافَالسديشةَكأعيؽَال رباء

كساَذكرَالسدػاعدكفَأفَالؿبائػلَمػاَتػزاؿَتحػتف َلسػدكناتَتحتػؾيَعمػىَشػرعَالسشػعَكشػرعَ
ألفَاإلماـَيعتبرَكػلَمػؽَيحػتف َبهػا َالظاغؾت َكلكشهاَتحرصَعمىَإخفائها َحرصًاَشديدًا.َكذلػَ
َأكَيعسلَلسحتؾااا َمرتدًاَعؽَاإلسبلـ.َكحكؼَالسرتدَالسؾت.

                                                 
َلؼَيبيؽَراثيشسَماايَتمػَالعاداتَكالتقاليد َالتيَأخبربَعشهاَالظبلبَالسداعدكفَلق.341َ 
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كقػػدَنذػػرَركسػػيَمقتظفػػاتَمػػؽَالسخظؾطػػات َالتػػيَندػػخها.َكاػػيَعمػػىَكػػلَحػػاؿَليدػػ َ
مػػدكناتَلمقؾاعػػدَالعرؼيػػةَالقبميػػة َلقػػدرَمػػاَاػػيَعبػػارةَعػػؽَمبلحغػػاتَنقديػػةَلتمػػػَالقؾاعػػد َكتبهػػاَ

َذر عة َصادقؾَاإليساف.مدافعؾفَعؽَال

كفيَماَيميَسػؾؼَنحػاكؿَأفَنعػرضَالقؾاعػدَالعرؼيػةَالدػائدةَفػيَأكسػاطَؾبائػلَالهزػبة َ
التػػيَتقظػػؽَالسشػػاطقَالسحيظػػةَلرػػشعاء َاعتسػػادًاَعمػػىَالسرػػادرَالتػػيَأشػػرناَإليهػػاَفنفػػًا.َكسػػؾؼَ

سشيػة َالقاطشػةَيقتررَعرضشاَعمىَاتبَالؿبائلَفحدب.َأماَالعاداتَالدائدةَفػيَأكسػاطَالؿبائػلَالي
فيَالسشاطقَالحدكديةَالذسالية َفيَعدػيرَكنجػراف َكاػيَعػاداتَأكثػرَابتعػادًاَعػؽَالذػر عة َلسػاَ

كبقايػػاَاألشػػكاؿَاال تساعيػػةَالسشحػػدرةَمػػؽَنغػػاـَاألمؾمػػة َككػػتا342ََفػػيَذلػػػَعػػادةَالختػػافَالستسيػػزة
قػػةَلؿبائػػلَاليهػػؾدَالعػػاداتَالدػػائدةَبػػيؽَؾبائػػلَالسشػػاطقَالدػػاحميةَفػػيَال ػػرب.َكالسعمؾمػػاتَالستعم

الستبديػػػةَكالؿبائػػػلَالتػػػيَتتبػػػعَخؽيػػػةَالػػػديؽَالسدػػػيحيَفػػػيَالسشػػػاطقَالذػػػرؾيةَالستاخسػػػةَلمربػػػعَ
َ َفدؾؼَتكؾفَمؾضؾعاتَلكتالاتَقادمة.343الخالي

عشدَالشغرَإلىَسكافَاليسؽ َالبدَمؽَأفَنسيزَبيؽَسكافَالسػدفَالكبيػرة َالػتيؽَالَتجسعهػؼَ
عربػًا َكبػيؽَالدػكاف َالػتيؽَيشتسػيَكػلَمػشهؼَإلػىَقبيمػةََرالظةَقبميةَك خزعؾفَلمذػر عةَك دػسؾَف

متسيزة َتساـَالتسيز َعؽَالؿبائلَاألخرى َك قظشؾفَالسدفَالر يرةَكالقرى َك عيذؾفَعمىَالزراعةَ
كرعػػيَالسؾاشػػي َك دػػكشؾفَفػػيَبيػػؾتَمبشيػػةَلالحجػػارة َك دػػريَبيػػشهؼَشػػرعَالسشػػع َكاػػؾَالعػػرؼَ

القؾاعػػد َالتػػي َمثمهػػاَمثػػلَشػػرعَالظػػاغؾت َتخػػالفَالقبمػػي َالػػتيَيتزػػسؽَفػػيَمػػاَيتزػػسشقَلعػػضَ
الذر عةَاإلسبلمية.َكاشاؾَعددَمؽَالؿبائلَالكبيرة َالتيَيشقدؼَكلَمشهػاَإلػىَؾبائػلَأصػ رَحجسػًا َ
قدَتدسىَكلَمشهاَ)عذيرة(.َكتشقدؼَالقبيمةَإلػىَأثػبلثَأكَأتدػاع.َكقػدَاكتدػبَالػرقؼَثبلثػةَمعشػىَ

ؼَالقبيمػةَإلػىَحبػاؿَكالحبػلَإلػىَأفخػاذَكالفخػتَإلػىَلحػاـ.َ.َكتشقدػ344سحر ًا َمشتَاألزمافَالدحيقة
َكأص رَ زءَفيَالقبيمةَاؾَالبي  َأكَماَيدسىَلالفريمة َأكَالبظؽ.

كعمىَرأسَالقبيمةَيؾ دَالذيخ.َكفيَلعػضَالؿبائػلَيؾ ػدَشػيخَالسذػايخ.َكاشػاؾَتدػسياتَ
التَنػادرةَيحسػلَ َكعاقػلَالقر ػة.َكفػيَحػا345أخػرىَلمذػيخ َكاػيَلحدػبَتدمدػمها َنقيػبَالعذػيرة

                                                 
 اعتبرَالختافَمؽَالعاداتَاألكثرَابتعادًاَعؽَالذر عة.لؼَيؾضاَراثيشس َلساذا342َََ
كلَاتبَالسعمؾماتَتحتاجَإلىَتدقيق َمؽَقبلَالستخرريؽَفيَعمؼَاال تساع َلتبييؽَمدىَماَفيهػاَمػؽَصػحة343َََ

 كخظأ.
البػؽَكاَيرمزَالرقؼَثبلثةَمثبًلَإلىَالجددَكالشفسَكالركح.َكساَأنقَرمزَالثالؾثَالسقػدسَعشػدَالسدػيحييؽَ)األب344َََ

 َاػيَأعػدادَمزػاعفةَلمػرقؼَثبلثػة.َكفػيَالؾضػؾءَُي دػلَكػلَعزػؾ99َكالركحَالقدس(.َكأسػساءَهللاَالحدػشىَ
 ثبلثَمراتَ...إلخ.

 يظمقَاتاَالمقبَفيَؾبائلَلكيل َكاؾَيؾازيَلقبَ)الذيخ( َفيَؾبائلَحاشد.345ََ
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.َك دػسىَعزػؾَالقبيمػةَ)مقػدمي(َ َكسػاَتدػسى346َالذيخَلقبَ)سمظاف( َأكَ)رئػيس( َأكَ)زعػيؼ(
ـ( َأكَ)العقيػد( ( َكقائدااَيدسىَ)السقدَّ ( َأكَ)القـؾ ـْ الجساعةَالسدمحةَفيَالقبيمةَ)السْقد 
.َأمػا347ََ

بللقَمؽَاألتراؾ َعػاـَالحاكؼَفيَالقبيمةَؼيدسىَ)قاضي( َأكَ)حاكؼ(.َفسشتَحرلَاليسؽَعمىَاستق
 َكلمقزػاةَصػبلحيةَالحكػؼ 348َـ َعيؽَاإلماـَلمسشػاطقَالسختمفػةَعسػااًلَكحكامػًا َأيَقزػاة1919

َلسؾ بَالذر عةَاالسبلمية َالَلسؾ بَشرعَالسشع.

كفػػيَإطػػارَالقبيمػػةَتعػػيشَفئػػاتَعديػػدة َلعزػػهاَيتستػػعَلسكانػػةَا تساعيػػةَعاليػػة َكبعزػػهاَ
لسكانةَالعاليةَفيَالسجتسع:َالدادةَكاألشػراؼ َالسشحػدركفَندػبًاَمكانتقَمتدنية.َكمؽَالفئاتَذاتَا

 َك شتسػػؾفَإلػػىَالعػػربَالسدػػػتعربة َأيَإلػػىَعػػربَشػػساؿَشػػبقَالجز ػػرةَالعربيػػػة 349َمػػؽَالرسػػؾؿ
َالسشحدركفَمؽَصمبَإسساعيل.َفيَحيؽَيشتسيَعربَالجشؾب َالعربَالعاربة َإلىَقحظاف.َ

لظةَالقبمية.َكتشغرَالؿبائػلَإلػيهؼَنغػرةَاحتػراـ َك ذكلَالدادةَكاألشراؼَفئةَخارجَإطارَالرا
كتقػػدـَلهػػؼَالرػػدقاتَكالشػػتكر َكسػػاَكانػػ َُتقػػدـَلدػػدنةَالسعابػػدَقبػػلَاإلسػػبلـ.َكاػػؼَُشػػرَّاحَكمفدػػركَ
الذػػػر عةَاإلسػػػبلميةَكقؾاعػػػدَالعبػػػادات.َكُ ػػػدعؾفَلمتحكػػػيؼَفػػػيَالخبلفػػػاتَالشاشػػػبةَبػػػيؽَالؿبائػػػل َ

فػػيَأمػػاكؽَمشفرػػمةَعػػؽَقػػرىَالؿبائػػل.َكاػػتبَاألمػػاكؽََكلئلصػػبلحَؼيسػػاَبيشهػػا.َكغالبػػًاَمػػاَيدػػكشؾَف
شػػأنهاَشػػأفَلعػػضَالسػػدفَالكبيػػرة َكرػػشعاءَكذمػػارَك ػػر ؼَكإبَكتعػػز َكشػػأفَاألضػػرحةَالسقدسػػة َ
تتسيزَلكؾنهاَتتستعَلحرمةَخاصةَفيَالحرب َكأماكؽَفمشةَكمبلذَلمخائفيؽ.َكُ ظمقَعمىَكػلَمشهػاَ

صػػةَأيزػػًا َكاػػيَأمػػاكؽَاألسػػؾاؽَاألسػػبؾعية َاسػػؼَ)اجػػرة(.َكاشػػاؾَأمػػاكؽَأخػػرىَتتستػػعَلحرمػػةَخا
َالؾاقعةَفيَمشاطقَالؿبائل.

كخػػارجَإطػػارَالرالظػػةَالقبميػػة َتؾ ػػدَفئػػةَتدػػسىَ)القػػرار( َأكَ)القػػركاف( َكمفرداػػاَ)قػػركي(.َ
كتتكؾفَاتبَالفئةَمؽَالعامميؽَلاأل ر َالتيؽَيؿيسؾف َلرؾرةَمؤقتة َفيَمشاطقَالقبيمة َكالعساؿَ

الستشقمػػيؽَكالباعػػةَالستجػػؾليؽ.َكعشػػدماَالَيسػػارسَالقػػركيَعسػػبًلَحػػرًا َفإنػػقََالسؾسػػسييؽَكالحػػرفييؽ
ُيدعىَأ يرًا.َكتشغرَالؿبائلَإلىَاؤالءَالقرارَك رباء َيتستعػؾف َخػبلؿَإقػامتهؼَفػيَمشظقػةَالقبيمػة َ
لحسايةَصاحبَالعسػل َأيَالسدػتأ رَلهػؼ َكبحسايػةَالقبيمػةَلكاممهػا َشػأنهؼَفػيَذلػػَشػأفَالجػارَ

                                                 
 لؿباَ)رئيس(َكَ)زعيؼ(َليداَلقبيؽَمألؾفيؽَفيَأكساطَالؿبائل.346ََ
لػػيسَمجػػردَعزػػؾَفػػيَالقبيمػػة َبػػلَاػػؾَمػػؽَيتقػػدـ َأيَيقػػؾد َمجسؾعػػةَمػػؽَأعزػػاءََالقبيمػػة.َكلقػػبََالسقػػدمي347ََ

ـ(َاؾَلقبَمرادؼَلمقبَ)لسقدمي(.َأماَلقبَ)َالعقيد( َفهؾَلقبَغيرََمألؾؼ.  )السقدَّ
يَفهػؾَالعاملَاؾَعادةَشيخَأكَك يقَقبمي َمهستقَإدار ةَكأمشيةَكعدكر ة َكالَعبلقةَلقَلالقزاء.َأمػاَالقاضػ348ََ

 شخصَتمقىَتعميسًاَديشيًا َيؤامقَليرباَقاضيًاَشرعيًا َيفرلَبيؽَالشاس َكفقَأحكاـَالذر عةَاإلسبلمية.
الدادةَكاألشراؼَيشحدركفَندبًاَمؽَعميَبؽَأبيَطالب َمؽَزك تقَفاطسةَبشػ َالرسػؾؿ.ََفيشحػدرَالدػادةَمػؽ349َََ

 الحديؽَبؽَعمي َك شحدرَاألشراؼَمؽَشؿيققَالحدؽَبؽَعمي.
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لمػػتيؽَسػػشتشاكلهساَؼيسػػاَلعػػد.َكلكػػؽَإذاَانتهػػ َخدمػػةَالقػػركيَلحػػرب َفػػإفَالسدػػتأ رَكالزػػيف َا
َكقبيمتقَليداَممزميؽَلالثأرَلقَإذاَقتل َأكَالسظالبةَبديتق.َ

َ)القػركي(.َكسػاَأفَمكانتػقَ كاشاؾَتبايؽَكبيرَفػيَالسرػادر َالتػيَبػيؽَأيػديشا َحػؾؿَمفهػـؾ
فيَشبقَالجز رةَالعربية َمؽَالبدكَكأنراؼَالبدكَاال تساعيةَلدىَالجساعاتَاالقتراديةَالسختمفةَ

كالحزػػر َتتبػػايؽَمػػؽَ ساعػػةَإلػػىَأخػػرى.َكعمػػىَأيػػةَحػػاؿَفػػإفَ)القػػركي(َلػػدىَالؿبائػػلَاليسشيػػةَ
الحزػػر ةَيعتبػػرَعزػػؾًاَكامػػلَالعزػػؾ ةَفػػيَالسجتسػػع َكإفَكػػافَالَيسمػػػَحػػقَالسذػػاركةَفػػيَتقر ػػرَ

َأمؾرَالقبيمة َالتيَيؿيؼَفيهاَكالَيشتسيَإليها.ََ

أماَلف َ)رعؾي(َك سعقَ)رعيَّة(َ َفيبدكَأنقَليسَمفهؾمػًاَطبؿيػًا َبػلَيحسػلَنفػسَالسعشػى َ
َ)قػركي(.َككفقػًاَلمسعمؾمػات َالتػيَحرػم َعميهػا َفػإفَالرعػؾيَاػؾَكػلَمػؽَالَ التيَيحسمقَمفهػـؾ

َ.350يعسلَفيَالجهازَاإلداريَلمدكلة َكالَيشتسيَإلىَقبيمةَمؽَالؿبائل

فيَالػيسؽ َُيشغػرَإليهػاَكفئػاتَناقرػةَالحقػؾؽ َسػؾاًءَفػيََكإلىَ انبَذلػَتؾ دَعدةَفئات
السػػدف َأكَفػػيَمشػػاطقَالؿبائػػل.َك شغػػرَسػػكافَالسػػدفَإلػػىَالؿبائػػلَنغػػرةَازدراء َكبػػدك َكمفرداػػاَ
)بدكي(.َكلكؽَمؽَالشاحيةَاال تساعيةَيعترفؾفَبهؼَكأنداد َفيَعبلقاتَالزكاج.َأماَالفئاتَناقرػةَ

قاـَمعهاَعبلقػاتَزكاج.َكبعػضَالدػكافَيدػتبعدَحتػىَمجالدػةَالحقؾؽ َكتدسىَ)الشؾاقص( َفبلَت
َ.351ََأفراداا

كتشقدػؼَالفئػاتَناقرػػةَالحقػؾؽَإلػػىَثػبلثَفئػػات:َالفئػةَاألكلػػىَتتكػؾفَمػػؽَمستهشػيَلعػػضَ
السهؽَالسحتقرة.َكالثانيةَاليهؾد.َكالثالثةَتتكؾفَمؽَالسهسذيؽ َالتيؽَيعيذؾفَفيَغربَالهزبة َ

ؾاقعةَفيَالدفؾحَالذرؾيةَلمهزبة َأيَفيَالسذرؽ َعمىَحدكدَفيَساحلَتهامة َكفيَالؾاحاتَال
.َكمػػشهؼ352َالرػػحراء.َكُ دػػسىَمستهشػػؾَاألعسػػاؿَالسحتقػػرةَفػػيَالهزػػبةَ)الخػػدـ( َكمفرداػػاَ)خػػادـ(

الجزاركفَكالحسامؾفَكالسقهؾ ؾفَكالحجامؾفَكالسز شؾفَكالدكاشػيؽَكالس شػؾفَكبػائعؾَالخزػار َكالَ
َكالفجػل  أيَ)القذػاميؽ(.َككػلَاػتبَالسهػؽَمهػؽَيتؾارثهػاَأبشػاءَاألسػرة ََسيساَلائعيَالبرلَكالثـؾ

                                                 
السجتسعَاليسشيَفيَطالعقَالعػاـَمجتسػعَقبمػي.َلهػتاَفػإفَالرعػؾيَيشتسػيَإلػىَقبيمػةَمػؽَالؿبائػلَاليسشيػة.َكلكػؽ350َََ

اػػتبَالتدػػسيةَتشظػػؾيَعمػػىَتسييػػز َبػػيؽَالرعيػػةَ)مفرداػػاَرعػػؾي( َكاػػؼَالسذػػت مؾفَفػػيَاألرضَالزراعيػػة َفػػيَ
بائػلَ)مفرداػاَقبيمػي( َكاػؼَالسذػت مؾفَالسشاطقَاليسشيةَالؾسظى َحي َالركال َالقبميػةَأقػلَتساسػكًا َكبػيؽَالؿ

 فيَالؾعائفَالعدكر ة َمؽَأبشاءَالسشاطقَاليسشيةَالذسالية َذاتَالبشيةَالقبميةَاألكثرَتساسكًا.
 قدَيشظبقَاتاَعمىَفئةَالسهسذيؽ.َأماَالفئاتَاألخرى َفبلَيستشعَأحدَعؽََمجالدتها.351ََ
ـ(.َكاػؼَمػؽَاشاَيخم َراثيشسَبيؽَ)خادـ( َك سعهاَ)أخداـ( َكا352ََ ػد  اـ( َك سعهػاَ)خ  ؼَفئةَالسهسذػيؽ َكبػيؽَ)خػدَّ

يقؾمؾفَعػادةَلأعسػاؿَالخدمػةَالسشزليػة َكمرافقػةَالؾ هػاء َلخػدمتهؼَأثشػاءَتػشقمهؼَكأسػفاراؼ َكالَيشتسػؾفَإلػىَ
 فئةَالسهسذيؽ َبلَيشتسؾفَعادةَإلىَأسرَفقيرةَفيَالسجتسع.



275 

 

 َكالَمػعَالؿبائػل.َكلكػشهؼ353َكالَتشتقلَمؽَأسرةَإلىَأخرى.َكالَيجؾزَلهؤالءَأفَيتزاك ؾاَمعَالعرب
الَيعاممؾفَلاحتقارَفيَالحياةَاليؾمية.َك سكؽَألفرادَمػشهؼَأفَيرػمؾاَإلػىَمؾاقػعَمهسػةَفػيَأ هػزةَ

هؼَفػػيَذلػػػَشػػأفَالعبيػػد.َكاػػؼَإذاَمػػاَعسمػػؾاَلػػدىَالؿبائػػلَلػػاأل ر َفػػإنهؼَالدػػمظةَالسركز ػػة َشػػأن
ُيعاممؾفَكساَيعاملَالقركاف.َكفيَحالػةَتعػرضَأحػداؼَلمقتػل َفػإفَصػاحبَالعسػلَالَيقػعَعميػقَكالَ

.َعشػػدَذلػػػَفقػػ َلػػقَعمػػيهؼَحػػق354َعمػػىَقبيمتػػقَكا ػػبَالثػػأرَلػػق َإالَإذاَكػػافَيتستػػعَبؾضػػعَالجػػار
َالحسايةَكالظمبَبثأرب.َ

 فرؽَاليسشيؾف َتفر قًاَكاضحًا َبيؽَاؤالءَ)الخدـ(  َالػتيؽَيدػسؾفَأيزػًاَ)أاػلَالُخُسػس(ََك
 َكمفرداػػاَأيزػػًاَ)خػػادـ(.َكتختمػػفَمبلمػػاَاألخػػداـَاختبلفػػًاَكبيػػرًاَعػػؽَمبلمػػا355َكبػػيؽَ)األخػػداـ(

الدكافَاآلخر ؽ.َكعمىَاألر اَفإنهؼَمػؽَأندػاؿَأسػرىَالحػربَاألحبػاش َالػتيؽَتخمفػؾاَفػيَالػيسؽَ
 َكأصبحؾاَيعيذؾفَكسهسذيؽ.َككسا356َاالحتبلؿَالحبذيَلميسؽ َفيَالقرفَالدادسَالسيبلديَلعد

سبقَالقؾؿ َفإنهؼَالَيعيذػؾفَفػيَمجسؾعػاتَإالَفػيَغػربَالهزػبةَكشػرقها َكالَيرػادفهؼَالسػرءَ
عمػىَرأسػهاَ)عاقػل(.َكالَزالػ َتدػؾدََ فيَالهزبةَإالَنادرًا.َكلهؼَفيَتهامةَإدارتهؼَالخاصة َالتي

كسػػاطهؼَلعػػضَالعػػاداتَالسشحػػدرةَمػػؽَمجتسػػعَاألمؾمػػة.َفيؾ ػػدَمػػثبًل َإلػػىَ انػػبَ)العاقػػل( َفػػيَأ
                                                 

 يقردَسكافَالسدف.353ََ
فيَفقرةَسالقة َكبيؽَماَكردَاشا.َفقػدَذكػرَراثيػشسَفػيَفقػرةَسػالقة َيؽَماَكردَيبدكَشيءَمؽَعدـَاالتداؽَب354ََ

أفَالؿبائلَتشغرَإلىَالقركافَك رباء َيتستعؾف َخبلؿَإقامتهؼَفػيَمشظقػةَالقبيمػة َلحسايػةَصػاحبَالعسػل َأيَ
رَكقبيمتػقَالسدتأ رَلهؼ َكبحسايةَالقبيمةَلكاممها َشػأنهؼَفػيَذلػػَشػأفَالجػارَكالزػيف َلسعشػىَأفَالسدػتأ 

أحػدََشةَالسشتقرة َإذاَعسػلَأ يػرًاَلػدىممزمافَلأختَالثأرَلمقركيَإذاَُقتل.َكاشا َكرغؼَتأكيدبَلأفَصاحبَالسه
أفرادَالقبيمة َيعامػلَكسػاَيعامػلَالقػركي ََفإنػقَيذػيرَإلػىَأفَصػاحبَالعسػلَكقبيمتػقَليدػاَممػزميؽَلأخػتَالثػأرَ

ي َلحدػػبَالفقػػرةَالدػػالقة َيتستػػعَتمقائيػػًاَبؾضػػعَالجػػارَلػػق َإالَإذاَكػػافَيتستػػعَبؾضػػعَالجػػار.َمػػعَأفَالقػػرَك
 كالزيف َكاؾَماَيقتزىَأختَالثأرَلقَإذاَقتل.

 .349أنغرَالهامشَرقؼ355َََ
فػػيَالحؿيقػػةَتبػػدكَمبلمػػاَاػػؤالءَمبلمػػاَيسشيػػةَكاضػػحة.َفسػػاَعػػداَلػػؾنهؼَاألسػػسر َالػػتيَاكتدػػبقَأسػػبلفهؼَمػػؽ356َََ

 ؿيػػا َالَيسكػػؽَالتسييػػزَبيػػشهؼَكبػػيؽَأيَيسشػػيَفخػػر.َاسػػتيظانهؼَالحبذػػة َكبعػػضَمشػػاطقَأخػػرىَفػػيَشػػرؽَأفَر
فسبلمحهؼَليد َمبلماَأفر ؿيةَعمىَاإلطبلؽ.َمساَيؤكدَلأفَأسبلفهؼَقدَاػا ركاَقػديسًاَمػؽَالػيسؽَإلػىَبمػدافَ
شػرؽَأفر ؿيػػا َلسػػاَفيهػاَالحبذػػة َكاكتدػػبؾاَالمػػؾفَاألسػسر َبتػػأثيرَالسشػػاخ َكلكػؽَمبلمػػاَك ػػؾاهؼَكأ دػػامهؼَ

خ َلتبقػػىَدلػػيبًلَأكيػػدًاَعمػػىَيسشيػػتهؼ.َأمػػاَمتػػىَقػػدمؾاَإلػػىَالػػيسؽ َاػػلَقػػدمؾاَمػػعَال ػػزكَقاكمػػ َعؾامػػلَالسشػػا
الحبذي َأـَقبلَذلػ َأـَلعدَذلػ َفإفَالحراؾَالبذػريَمػؽَالػيسؽَإلػىَالدػاحلَاألفر قػيَالذػرقيَكالعػؾدةَمشػقَ

احلَالذػرقيَلمقػارةَإلىَاليسؽ َلؼَيشقظعَعبرَالتار خ.َبػلَإفَمسالػػَككيانػاتَسياسػيةَمعركفػةَفػيَبمػدافَالدػ
األفر ؿية َقدَأقامهاَاليسشيؾف َفيَفتراتَتار خيةَمختمفة.َكالَشػَفيَأفَاػتاَاػؾَالتفدػيرَالعمسػيَالرػحيا َ
لؾ ػػؾدَاػػؤالءَاليسشيػػيؽ َسػػسرَالبذػػرة َفػػيَمشظقػػةَتهامػػةَالػػيسؽ َكفػػيَمشػػاطقَشػػرؽَأفر ؿيػػا.َفهػػؼَيسشيػػؾفَ

 كليدؾاَأفارقة.
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مشربَتحتمقَامرأة َتدسى َكساَقيلَلي َ)عاقمػةَاألخػداـ(.َكاألخػداـَاػؼَمدػمسؾف َك ػتابؾفَإلػىَ
السدا دَدكفَعؾائق.َرغؼَلقاياَعاداتَمجتسعَاألمؾمة َالدائدةَلديهؼ.َكرغؼَأنهؼَمدمسؾف َفإفَ

َكالؿبائلَالَيؤاكمؾنهؼَكالَيجالدؾنهؼ.357َالعرب

ككفقػػًاَلمذػػر عةَاإلسػػبلمية َفػػإفَالخػػدـَكاألخػػداـَمتدػػاككفَفػػيَالحقػػؾؽَمػػعَغيػػراؼَمػػؽَ
السدػػمسيؽ.َكلكػػشهؼَكفقػػًاَلذػػرعَالسشػػع َالَيذػػاركؾفَفػػيَا تساعػػاتَالقبيمػػة َكالَُيعتبػػركفَ ػػدير ؽَ

ـَالسحاكؼَكذهؾد.َكمؽَبػيؽَاػؤالءَبتدشؼَمشاصبَعامة.َبلَإنقَالَُيدساَلهؼَحتىَلأفَيسثمؾاَأما
َلػالعزؼَكال شػاءَفػيَالسشاسػبات َكإنذػادَ يتستعَالسػز ؽَبؾضػعَخػاصَفػيَالقبيمػة.َفهػؾَغالبػًاَيقػـؾ

.َك حػتف َكػلَشػيخَتقر بػًا َككػلَنقيػبَكعاقػل َبؾاحػدَمػؽَاػؤالء 358َالقرائد َالتيَتذػيدَلالقبيمػة
القبيمة َكإفَكافَالَيسارسَإالَمػؽََلأ رَمعيؽ َمثمساَيؤ رَالقركي.َكلمسز ؽَدكرَمهؼَفيَمجتسع

.َكعداَعؽَذلػ َيسكؽَلمخدـَكلؤلخداـ َكساَيسكؽَلميهؾد َأفَيحرمؾاَعمػىَحػق359َكراءَالكؾاليس
َالجؾار َأيَعمىَحسايةَشخصَمؽَالقبيمة َكبالتاليَعمىَحسايةَالقبيمةَكمها.

السذػرؽ َك دكؽَاليهؾدَفيَمشاطقَعدةَكس َالؿبائل َفػيَالدػفؾحَالذػرؾيةَلمهزػبة َأيَ
كفػػيَمػػدفَالهزػػبة.َكالَيدػػكشؾفَفػػيَتهامػػة َفػػيَال ػػرب.َك عيذػػؾفَفػػيَ ساعػػاتَمدػػتقرة َكلهػػؼَ
أحيػػاؤاؼَالخاصػػةَالسشفرػػمةَفػػيَالسػػدف َكقػػرااؼَالسدػػتقمةَفػػيَمشػػاطقَالؿبائػػل.َك عسمػػؾفَكحػػرفييؽَ
متجػػػؾليؽ َخاصػػػةَفػػػيَصػػػشاعةَاألحتيػػػةَكالجمػػػؾدَكاألدكاتَالسعدنيػػػةَكفػػػيَالخياطػػػة َأكَكباعػػػةَ

قؾفَفيَمشاطقَالر ف َالدمعَالتيَتشتجهاَالسدف.متجؾليؽ َ َيدؾ 

ك ديظرَاليهؾد َأكَكػانؾاَيدػيظركف َكسػاَيسكػؽَلمسػرءَاآلفَأفَيقػؾؿ َلعػدَأفَاػا ركاَفػيَ
العػػاـَالساضػػي َعمػػىَأاػػؼَالحػػرؼَفػػيَكػػلَأنحػػاءَالػػيسؽ َكدلاغػػةَالجمػػؾدَكصػػشاعةَالفػػراءَكاألكانػػيَ

ياغةَالػػتابَكالفزػػة.َكقػػدَعاشػػؾاَفػػيَالػػيسؽ َالسشزليػػةَكالرػػشاعاتَاليدك ػػةَالفشيػػة َكخاصػػةَصػػ
 Chachamمدػتقميؽَفػيَإدارةَشػػؤكنهؼَالديشيػة.َككػػافَعمػىَرأسػػهؼَفػيَصػشعاءَحاخػػاـَلاشػيَ

Baschiََكاؾَالحبرَاألعغؼ.َككفقًاَلمستابَالز دي َالتيَيسثمػقَاإلمػاـ َفػإفَاليهػؾدَلسجسػؾعهؼ 
َ.360مقةيعيذؾفَتح َالحسايةَالدائسة َأيَتح َماَيعرؼَلالتمةَالسظ

                                                 
 يقردَسكافَالسدف.357ََ
 لقرائد َالتيَتذيدَلالقبيمة َأقربَإلىَكعيفةَالدكشاف َمشقَإلىَكعيفةَالسز ؽ.َلعلَإنذادَا358ََ
 لؼَيؾضاَراثيشسَماَاؾَاتاَالدكر َك بدكَليَأنقَيخم َبيؽَكعائفَالسز ؽَككعائفَالدكشاف.359ََ
َإسػػبلمي َالَيقترػػرَعمػػىَمػػتابَإسػػبلميَدكفَفخػػر.َك عامػػلَالػػتميؾفَفػػيَالسجتسػػع360َََ َأاػػلَالتمػػةَمفهػػـؾ مفهػػـؾ

َاإل سػبلميَكفقػًاَلقؾاعػدَشػرعيةَمعركفػة َتتزػسؽَحقػؾقهؼَككا بػاتهؼ َكتكفػلَحسػايتهؼ.َك شظبػقَاػتاَالسفهػـؾ
 عمىَأتباعَالديانتيؽَالدساك تيؽَ)اليهؾديةَكالسديحية( َلرؾرةَخاصة.
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ألػفَندػسةَفػي30ََكفيَالعذرَالدشؾاتَاألخيرةَاا رَاليهػؾدَإلػىَفمدػظيؽَلأعػدادَكبيػرةَ)
ـ َاػا رتَالبؿيػةَمػؽ47ََ/1948َـ(.َكبعدَالحربَالعربيةَ_َاإلسرائيمية َفػيَعػامي1937َعاـَ

َالخسديؽَألفَيهؾدي َحتىَأنقَلؼَيبقَفيَاليسؽَتجسعاتَيهؾديةَكبيرة.

ملَحقػؾؽَالسػؾاطؽ.َكاػتاَالَيعشػيَأنهػؼَكػانؾاَُيعتبػركفَضػسؽَكلؼَيكؽَاليهؾدَيتستعؾفَلكا
فئةَالسهسذيؽ.َفعدـَتسػتعهؼَلكامػلَحقػؾؽَالسػؾاطؽ َير ػعَإلػىَاعتبػاراتَديشيػة.َفمػؼَيكػؽَُيدػساَ
لهػػؼَلحسػػلَالدػػبلح َكالَبركػػؾبَالخيػػل َكالَبشػػاءَمشػػازؿَيز ػػدَارتفاعهػػاَعػػؽَدكر ػػؽ.َكلكػػشهؼَكػػانؾاَ

العربَ)أيَسػكافَالسػدف( َأكَمػؽَقبػلَالؿبائػل َعشػدَنذػؾبَأيَيتستعؾفَلالحساية َسؾاًءَمؽَقبلَ
َصراعات َشأنهؼَفيَذلػَشأفَالشداءَكاألطفاؿ.

كبدػػببَاالخػػتبلؼَالبػػيؽَبػػيؽَالسدػػمسيؽَكاليهػػؾد َفػػيَالظعػػاـَكقؾاعػػدَالػػتلا َلػػؼَيكؾنػػؾاَ
يذػػاركؾفَلعزػػهؼَالػػبعضَالظعػػاـ َكلػػؼَيكؾنػػؾاَُيػػدعؾفَإلػػىَا تساعػػاتَالسدػػمسيؽ َكالَيحزػػركفَ

اتَالقزػػاء َكالَُتقبػػلَشػػػهاداتهؼ.َكلكػػشهؼ َكسػػاَأسػػمفشا َكػػػانؾاَيتستعػػؾفَلحسايػػةَالسدػػػمسيؽَ مدػػ
ك ؾاراؼ.َكماَعػداَذلػػَفقػدَكػانؾاَيزاكلػؾفَحػرفهؼَك سارسػؾفَنذػاطهؼَالتجػاريَدكفَقيػؾد.َككانػ َ
معغػػؼَالحػػرؼَكالتجػػارةَالداخميػػةَكالخار يػػةَفػػيَأيػػديهؼ.َككػػافَمدػػسؾحًاَلهػػؼَحتػػىَصػػشاعةَالشبيػػتَ

َكشربهسا.َكلكؽَكافَُيسشعَعميهؼَبيعهساَلمسدمسيؽ.َكالعرَؽ

أماَأدنىَفئةَا تساعيةَفيَاليسؽ َفهيَفئةَالعبيد.َكرغؼَأفَالعبيدَممكيةَخاصةَلدػيداؼ َ
ممزمؾفَلالؿياـَلأيَأعساؿَتظمبَمشهؼ َفقدَكافَُيشغرَإلػيهؼَمػؽَقبػلَأعيػافَالسجتسػع َسػؾاًءَفػيَ

رةَسػيداؼ.َككػػافَمدػػسؾحًاَلهػػؼَحسػػلَالدػػبلح َبػػلَالسػدفَأكَفػػيَأكسػػاطَالؿبائػػل َكأعزػػاءَفػػيَأسػػ
ككانؾاَغالبًاَيعسمؾفَكحرسَشخريَلديداؼ َكأحيانًاَيشؾبؾفَعشقَفيَاالضػظبلعَلػأعمىَالؾعػائفَ
اإلدار ة.َكقدَعرف َأناَشخريًاَحاالت َقاـَفيهاَأسيادَلإرسػاؿَعبيػدَلهػؼَإلػىَخػارجَالػيسؽ َحيػ َ

كلكشهؼَبداًلَمؽَذلػَكانؾاَيشجزكفَلإخبلصَماَلعثػؾاَكافَلسقدكراؼَأفَيتخمرؾاَمؽَقيدَالعبؾدية.َ
َمؽَأ مق َك عؾدكفَإلىَأسياداؼَفيَاليسؽ.َ

كتحر رَالعبدَمؽَاؤالءَالَيحدثَإالَنادرًا.َبػلَإفَالعبػدَالَيكػادَيتػؾؽَإلػىَاالنعتػاؽ.َكذلػػَ
دًا َي َبتشفيتَأحكاـَألنقَإذاَُعتق َفإنقَالَيتستعَلكاملَحقؾؽَالسؾاطؽ.َككثيرًاَماَيعسلَالعبدَ بل  قـؾ

اإلعػداـ.َكالؿبائػػلَغيػػرَممزمػةَلأخػػتَالثػػأرَلمعبػػدَإذاَُقتػل.َكاػػتاَيشظبػػقَأيزػًاَعمػػىَالقػػركاف َعشػػدماَ
َيخؾضؾفَالحربَكسرتزقة.

ك دسىَا تساعَر اؿَالقبيمة َالقادر ؽَعمىَحسلَالدبلح َالتيَيشاقذؾفَؼيػقَكػلَالقزػاياَ
حيانػًاَيدػسىَ)الخبػر(.َك ػرأسَاال تسػاعَالذػيخَأكَالعامةَلمقبيمة َيدسىَ)الؾعد( َأكَ)السيعػاد( َكأ
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الشقيب.َكاسػاَمشرػبافَكراثيػاف.َأكَيرأسػقَالعاقػل َالػتيَيشتخػبَانتخالػًا.َكمػعَأفَمشرػبَالذػيخ َ
كرئيسَلمقبيمة َاؾَلذكلَعػاـَمشرػبَكراثػي َفػإفَالذػيخَيسكػؽَأفَُي يَّػر.َكاػؾَعمػىَأيػةَحػاؿَالَ

فَفيَمقدمتها.َكإذاَماَُعقدَا تساعَيذػارؾَؼيػقَر ػاؿَمػؽَُيشغرَإليقَإالَكفردَمؽَأفرادَالقبيمة َيؿ
القبيمة َبيشهؼَخبلؼ َفإنهؼَيدمسؾفَأسمحتهؼَفيَبدايةَاال تساع َحتىَالَتتحؾؿَالسشاقذػاتَبػيؽَ

َأطراؼَالخبلؼَإلىَاشتباؾَمدما.َ

ك زؼَاال تساع َالخاصَلفضَالخبلفاتَداخلَالقبيمة َيزػؼَحاكسػًاَأكَقػاض  َُيذػترطَؼيػقَ
فَعالسػػًاَلالذػػر عةَاإلسػػبلميةَكبقؾاعػػدَشػػرعَالسشػػعَأيزػػًا.َكفػػيَالخبلفػػات َالتػػيَتشذػػأَبػػيؽَأفَيكػػؾ

ؼَأكَاجر.َك كؾفَغالبًاَمؽَالدادةَأكَمؽَاألشراؼ َ.361قبيمةَكأخرى َيتؾلىَالفرلَفيهاَمحكَّ

كتػػتؼَالسػػداكالتَفػػيَقزػػيةَالخػػبلؼ َكتدػػسىَأيزػػًاَ)الػػدعؾى( َتػػتؼَلرػػؾرةَعمشيػػة.َكتجػػريَ
سػاَيجػريَفػيَالسحػاكؼَالذػرعية َأيَتظػرحَاألدل ػة َمػؽَخػبلؿَالذػهؾد َكتفحػصَلظر قةَمذابهةَل

َالدعؾى َمؽَخبلؿَالبي شةَكاليسيؽ.َ

كبؾ ػػؾدَالدػػمظةَالسركز ػػةَالحاليػػةَيسكػػؽَالشغػػرَفػػيَالخرػػؾماتَمػػؽَقبػػلَقزػػاةَالسشػػاطق َ
لَصباحَالسعيشيؽَمؽَاإلماـ.َأماَأعمىَسمظةَقزائيةَفيَالببلد َفهيَاإلماـَنفدق َالتيَيجمسَك

َفيَساحةَقرربَلمحكؼَفيَالقزاياَالسظركحةَعميق.

 َعمػى362َكغالبًاَماَتخزعَالقبيمةَلحكامهاَالقبمييؽ َالتيؽَيحكسؾفَإمػاَلالديػةَأكَلػاإلرش
شػػكلَنقػػؾدَأكَشػػيابَأكَكبػػاشَأكَغػػشؼَأكَأثػػؾارَأكَمتػػاع.َكمتػػىَمػػاَنفػػتتَالعقؾبػػةَيرػػباَالسػػتنبَ

قؾبة.َكساَيدتعيدَالستنبَحقؾقػقَكصػفتق َكعزػؾَفػيَالقبيمػة َنؿيًا.َفالشقاءَالَيتؼَإالَلعدَتشفيتَالع
َمؽَ ديد.

كلكؽَاشاؾَلعضَالجرائؼ َالتيَتعتبرااَالؿبائلَ رائؼَشائشة َكالَيسكؽَأفَُتقبلَفيهاَالديػة.َ
َمػػؽَحسايػػةَالؿبائػػل َك حػػلَدمػػق َ ك قػػعَالسخظػػعَفيهػػاَفػػيَالعيػػبَاألسػػؾد َك رػػباَ)أدغػػؼ( َكُ حػػـر

دكفَأفَيترتبَعمىَقتمقَأيةَعقؾبةَأكَمدػاءلة.َكقػديسًاَكػافَأمثػاؿََك سكؽَأليَشخصَأفَيقتمق 
                                                 

َإلىَشؿيققَاألكبرَالحدػؽَبػؽَعمػي َيشتسيَالدادةَإلىَالحديؽَبؽَعميَبؽَأبيَطالب.َأماَاألشراؼ َفيشتسؾَف361ََ
 كساَأكضحشاَفيَاامشَسابق.

 اإلرش َاؾَماَدكفَالشفس َأيَاؾَالجركحَالجددية َالتيَتشتجَعؽَعراؾَبيؽَمتخاصسيؽ.362َ
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َمػؽَحسايػةَالقبيمػةَ)أدغػؼ( َفإنػقَيعاقػبَ اؤالءَُيقبركفَأحياًء.َكإذاَقاـَأحدَلإيؾاءَشػخصَمحػرـك
َ.363َبتحظيؼَاإلناء َالتيَيأكلَمشق َُك حرؽَكيسَالشـؾ َالتيَيشاـَداخمق

حدػاسَعسيػقَكغيػرَعػاديَلالؾا ػبَتجػابَكتفراَ سيعَتعػاليؼَكقؾاعػدَشػرعَالسشػعَعػؽَإ
َراقيَ دًاَلمتعاملَالذر فَبيؽَالشاس. َالجساعةَالقبمية َالتيَيشتسيَإليهاَالفرد َكعؽَمفهـؾ

إفَعػركؼَالحيػػاةَفػػيَشػػبقَالجز ػػرةَالعربيػػةَكمهػا َكخاصػػةَفػػيَالسشػػاطقَالرػػحراك ةَكشػػبقَ
فيَمؾسػسقَإلػىَحػدكثَقحػ َالرحراك ة َالتيَيؤديَفيهاَعدـَاظؾؿَالكسياتَالزئيمةَمؽَالسظرَ

شػػديد َتجعػػػلَحتػػػىَالسجسؾعػػػاتَالقبميػػػةَالقاطشػػػةَفػػػيَمشػػػاطقَالهزػػػبةَاليسشيػػػة َكأكثػػػرَمػػػؽَذلػػػػَ
السجسؾعاتَالبدك ةَكشبقَالبدك ة َالقاطشػةَفػيَالحافػةَالذػرؾية َأيَفػيَالسذػرؽ َتجعمهػاَتعػيشَ

كالحا ةَنػزكعََحياةَذاتَمدتؾىَمتدني َيرعبَعمىَأذاانشاَنحؽَترؾرب.َك شتجَعؽَفتراتَالعؾز
فيَأكساطَالؿبائلَإلىَنهبَكسمبَلعزهاَلعزًا.َكاؾَنزكعَعرفقَتار خَشبقَالجز ػرةَالعربيػةَمشػتَ

َأزمافَسحيقة.َكبظبيعةَالحاؿ َفإفَاتاَالشزكعَيزدادَحدةَفيَأكقاتَالقح .َ

كتدؾدَعادُةَالحػربَكالشهػبَكالدػمبَفػيَشػبقَالجز ػرةَالعربيػةَكمهػا.َكتذػارؾَفيهػاَالؿبائػلَ
ك ػػةَكشػػبقَالبدك ػػةَكالؿبائػػلَالسدػػتقرة َلسػػاَفيهػػاَالؿبائػػلَاليسشيػػةَفػػيَالهزػػبة.َفعشػػدماَيهػػب َالبد

مدػػتؾىَالحيػػاةَإلػػىَأدنػػىَمػػؽَحػػدَالكفػػاؼ َداخػػلَالقبيمػػةَالؾاحػػدة َفػػإفَالقبيمػػةَتػػشغؼَحربػػًاَلشهػػبَ
كسػػمبَقبيمػػةَأخػػرى.َكتدػػسىَاػػتبَالعسميػػاتَلالس ػػازي َكمفرداػػاَ)غػػزك(.َكغالبػػًاَمػػاَتكػػؾفَالؿبائػػلَ

لسدتقرةَضحيةَلم زكاتَأكثػرَمشهػاَغاز ػة.َحيػ َتتعػرضَل ػزكاتَؾبائػلَالسذػرؽ َشػبقَالبدك ػة َا
َالتيَتعانيَمؽَعركؼَمعيذيةَأشدَقدؾة.َ

ككافَيسكؽَلحالةَالتهديدَالدائؼَكالشزكعَالسدتسرَلم ػزك َالدػائدَفػيَشػبقَالجز ػرةَالعربيػة َ
كػؽَاشػاؾَقػانؾفَشػرؼَدقيػق َيزػب َأفَتجعلَاألكضاعَفيهاَتتدؼَلالفؾضىَكاالضظراب َلػؾَلػؼَي

اتبَالحالةَك ؾ ههاَفيَمدارَمحددَككاضا.َفحتىَعسمياتَال زكَتحكسها َشػأنهاَفػيَذلػػَشػأفَ
العسميػػاتَالحربيػػةَاألخػػرى َقؾاعػػدَعرؼيػػةَمحػػددة.َفػػبلَتتعػػرضَالقبيمػػةَال از ػػةَسػػؾىَلحيػػاةَكعتػػادَ

ةَالقبيمةَاألخػرى َفػبلَتتعػرضَلهػؼَمقاتميَالقبيمةَاألخرى.َأماَالدكافَاآلخر ؽ َالقاطشيؽَفيَمشظق
ػػؼَالفئػػػاتَالػػدنياَالسعركفػػةَلػػػالشؾاقصَفػػيَالرػػػراعاتَ لدػػؾء َكالَسػػيساَاألطفػػػاؿَكالشدػػاء.َكالَُتقح 
الشاشبةَبيؽَالؿبائل.َكتسثلَالقؾاعدَالعرؼيةَالستعمقةَلالخبلفاتَكالرراعاتَالقبميةَ ػزءًاَمهسػًاَمػؽَ

َشرعَالسشع َأيَمؽَالقانؾفَالقبمي.
                                                 

كيسَالشـؾ َاؾَكيسَكافَُيرشعَمؽَالقساش َك تدعَلفػردَكاحػد َأكَلفػرديؽ َفػيَحالػةَالػزكجََكالزك ػة.َككػاف363ََ
ؽَالقسػػلَكالبراغيػ  َالتػػيَتهػا ؼَ دػػؼَاإلندػافَلػػيبًلَك ػؾدبَضػركر ًا َفػػيَالسشػاطقَالسرتفعػػةَالبػاردة َلمؾقايػػةَمػ

كتحرمقَمؽَالشـؾ َإذاَلؼَيدخلَداخلَالكيسَك  مققَعميق َبتجسيػعَأطػراؼَ هتػقَالسفتحػؾةَكربظهػاَمػؽَالػداخل.َ
 أماَاألطفاؿَفكافَالكبارَي مقؾفَعميهؼَاألكياسَمؽَالخارج.
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ؼَأكَالهجرَفيَإيقاؼَالرراع َفإنقَيمتقيَمعَمسثمػيؽَألطػراؼَالرػراع.َكإذاَماَأ فماَالسحكَّ
كتبدأَإ راءاتَالدمؼَبتبيحةَمؽَاألغشاـَأكَاأللقار َتدسىَ)عقيرة( َيخرصَلحسهاَلؾليسةَسبلـ.َ
كُ حرػػرَالقتمػػىَمػػؽَكػػبلَالظػػرفيؽَالسترػػارعيؽ.َك ػػتؼَدفػػعَديػػةَلؤلعػػدادَالزائػػدةَمقابػػلَكػػلَرأس َ

شة.َفػتخفضَالديػػةَتخؽيزػًاَكبيػرًا َابتػػداًءَلالدػشةَالثانيػةَعمػػىَانقزػاءَحػادثَالقتػػل.َكبحدػبَالدػ
كُتدفعَالديةَألسرَالقتمى.َكاػيَعمػىَأيػةَحػاؿَالَتبمػ َمبمػ َالديػة َالتػيَتػدفعَعػادةَألاػلَالقتيػل َ
هػاَالتيَُيقتلَفيَزمؽَالدمؼ.َكاتفاؾياتَالدبلـ َالتيَُتعقدَعمػىَاػتاَالشحػؾ َفػيَأكقػاتَالَتؾ ػدَفي

سمظةَمركز ةَتػؤم ؽَالدػبلـَفػيَأنحػاءَالػببلدَكمهػا َإنسػاَتحقػقَحالػةَسػبلـَمؤقػ  َكتبقػىَالحػربَ
َكامشةَتح َالرماد.

كفيَزمؽَالدمؼ َإذاَطاؿَالقتلَشخرًاَمؽَالقبيمة َفإفَأسرةَالقتيػلَكقبيمتػقَممزمتػافَلقتػلَ
الس ػرؽَفػيَالقػدـ َيقػؾدََالقاتل َأكَأحدَأعزاءَأسرتق َأكَأحدَأعزاءَقبيمتق.َكقانؾفَالثأرَاتا 

إلىَسمدمةَمؽَالقتػلَالستبػادؿ َالَتشتهػيَإذاَلػؼَيػتؼَالتؾصػلَإلػىَاتفػاؽَعمػىَدفػعَديػةَإلػىَأسػرةَ
.َكباالتفاؽَعمىَدفعَالدية َتتؾؾفَعسمياتَالثأر.َكالَيتبايؽَمقػدارَالديػةَمػؽَقبيمػةَإلػى364َالقتيل

 َفػإف365َبحدػبَإفػادةَالسدػاعديؽأخرىَفحدب َبلَك ختمػفَأيزػًاَكفقػًاَلسكانػةَكأاسيػةَالقتيػل.ََك
مقػػدارَالديػػةَيتػػراكحَبػػيؽَمئػػةَإلػػىَألفػػيَر ػػاؿ.َكتػػدفعَإمػػاَنقػػؾدًاَأكَلسػػاَيعادلهػػاَمػػؽَالساشػػيةَأكَ

 َلهاَمدلؾؿَركحانيَخػاص َيظػرحَنفدػقَعشػدَتحديػد777َك333ََالستاع.َك بدكَأفَأرقامًا َمثلَ
َ.366َمقدارَالدية

فَلالشدػبةَلمجػ رائؼَاألخػرى َغيػرَ ر سػةَالقتػل َلسػاَفػيَذلػػَكبدفعَالدية َككتاَبدفعَالشَّر 
الجرائؼَالستعمقةَلاالعتداءَعمػىَالسمكيػةَالخاصػة َيدػتعيدَالجػانيَاعتبػاربَكػامبًلَغيػرَمشقػؾص.َإذَ
يرباَلعدَالػدفعَنؿيػًا.َكحتػىَعشػدماَيتعمػقَاألمػرَلالقتػل َلسػاَفػيَذلػػَالقتػلَأثشػاءَعسميػةَالشهػبَ

َفرصةَالتظهر َإذاَتس َالسرالحةَكُدفع َالدية.ََكالدمب َفإفَقانؾفَالقبيمةَيسشاَالقاتل

كتعتبرَالديةَغيرَمقبؾلةَفيَحاالتَمعيشة َعشدماَيسثػلَالقتػلَخرقػًاَلقػؾانيؽَالذػرؼ َالتػيَ
الَُيدػػساَلخرقهػػا.َمثػػلَقتػػلَالسػػرءَلجػػارب َأيَالسدػػتجيرَلػػقَأكَالسدػػتجيرَلالقبيمػػةَأكَقتػػلَرفيػػقَ

لدسيَ)أيَمؽَيحسلَنفسَاسػؼَالقاتػل(َأكَالحميػفَالظر قَأكَالتميَأكَالزيفَأكَالسؤاخي َأكَا
أكَالرػهرَأكَالسػػرأةَأكَالظفػػل.َففػػيَاػػتبَالحػػاالتَيرػػباَالقاتػػلَ)أدغػػؼ( َيحسػػلَعػػاربَكخز ػػقَإلػػىَ

                                                 
  َيتدببَعادةَلإطالةَزمؽَالثأرَكالثأرَالسقابل.عدـَقبؾؿَأسرةَالقتيلَلالدية َكإصرارااَعمىَأختَالثأر364ََ
 خسدةَطبلب َالتيؽَكضعهؼَاإلماـَتح َتررفق َلتقديؼَمختمفَأنؾاعَالسداعدةَلق.يقردَال365ََ
رمز تػقَأيزػًاَلػدىَالحزػاراتَالبذػر ة.َفقػدَخمػقَهللاَالعػالؼ7ََ.َكلمػرقؼ341َأنغػرَالهػامشَرقػؼ3ََحؾؿَالػرقؼ366َََ

 أياـَكالظؾاؼَحؾؿَالكعبةَسبعَمراتَكرميَالجسراتَسبعَحرؾات...إلخ.ََفيَسبعةَأياـَكاألسبؾعَسبعةَ
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األبد.َكذلػَألنقَقػدَارتكػبَ)العيػبَاألسػؾد(.َفقػاـَلقتػلَمػؽَيقعػؾف َكفقػًاَلقػانؾفَالذػرؼَالقبمػي َ
َلسشحهؼَاتبَا َلحساية.تح َحسايتق َكالتيؽَاؾَممـز

كالبػػدَلشػػاَأفَنتشػػاكؿَفػػيَمػػاَيمػػيَعبلقػػاتَالحسايػػة َالتػػيَتعتبػػرَمهسػػة َفػػيَسػػياؽَتقيػػيؼَ
َعبلقاتَالؿبائلَلالفئاتَاال تساعيةَالسختمفةَفيَاليسؽ:

عشدماَيدافرَشخصَغر ب َعبرَمشظقةَقبيمةَمؽَالؿبائل َسؾاًءَكػافَغر بػًاَعػؽَالقبيمػة َ
لَلأحػدَأبشػاءَالقبيمػة َليرافقػقَفػيَسػفرب َعبػرَمشظقػةَأكَغر بًاَعؽَاليسؽ َفبلَبػدَلػقَمػؽَأفَيترػ

قبيمتق َمقابلَأ رَمتفقَعميق.َكبتلػَيرباَال ر بَفيَحسايةَمرافقق َعمىَطؾؿَالسدافةَالستفقَ
َلالثػأرَلػق.َكإذاَلػؼَيثػأرَلػق َيرػباَاػؾَنفدػقَ عميها.َكإذاَتعرضَال ر ػبَلمقتػل َفػإفَمرافقػقَممػـز

افقَإيتاءَال ر بَأثشاءَمرافقتقَلػق َفػإفَال ر ػبَيتؾؾػفَعشػدَأقػربَممزمًاَبدفعَديتق.َكإذاَتعسدَالسَر
قر ػػةَمػػؽَقػػرىَالقبيمػػة َك سػػزؽَثؾبػػقَك رػػرخَثػػبلثَمػػراتَ"عيب...عيب...عيػػب".َكبػػتاَيدػػتحقَ
السرافقَالعار.َكإذاَأقدـَال ر بَأكَالسرافقَعمىَقتلَاآلخر َكقعَالقاتلَفيَالعيبَاألسػؾد َالػتيَالَ

َمػػؽَ أيػػةَحسايػػة َكالَُيرػػفاَعشػػق.َكبالتػػاليَالَيسكػػؽَأفَيعػػؾدَإلػػىَحالػػةَتشفػػعَمعػػقَديػػة َك حػػـر
َ)الشقاء(.َكبالظبعَالبدَمؽَأفَيكؾفَالقتلَقدَحدثَعسدًا َالَعؽَطر قَالخظأ.

َبػيؽَال ر ػبَكبػيؽَالسرافػق َمحػددَزمشيػًاَكمكانيػًا َ كفيَحيؽَأفَاتفػاؽَالحسايػة َالػتيَيبػـر
السرافقة َيسكؽَتدسيتقَ)الحمػف( َيستػدَإلػىَمػدىَفإفَاشاؾَاتفاؽَفخرَمذالقَفيَشركطقَالتفاؽَ

زمشيَأطؾؿ َكالَيشتهيَإالَبشاًءَعمىَرغبة َمؽَقبلَأحدَطرفيَالحمف َكؾيػاـَاػتاَالظػرؼَلػإعبلفَ
َانتهائق.َك دسىَمؽَيرتب َلسثلَاتاَاالتفاؽَ)حميف( َإذاَكافَيعيشَخارجَمشظقةَالقبيمة.

دَمشػتَالبدايػةَبػزمؽَمعػيؽ.َك سكػؽَأفَكاشػاؾَنػؾعَفخػرَمػؽَعبلقػةَالحسايػة َيسكػؽَأفَيحػد
يستدَإلىَأفَُيحلَلإعبلفَأحدَطرؼيقَرغبتقَفيَحمق.َك عقدَاتاَالشؾعَبيؽَشػخصَيظمػبَالحسايػة َ
ر(.َك سكؽَأفَيكؾفَالجارَمػؽَالسظػارديؽَ يدسىَ)الجار( َكشخصَيسشاَالحساية َيدسىَ)َالسجؾ  

صَيبحػ َعػؽَمحػي َفمػؽَيعػيشَفػيَأكَمؽَالسػديؾنيؽَأكَمػؽَالسبلحقػيؽَقانؾنيػًا َأكَمجػردَشػخ
كشفػػق.َك قرػػدَالباحػػ َعػػؽَالحسايػػةَشخرػػًاَمعيشػػًا َمرػػظحبًاَمعػػقَعقيػػر َيتلحػػقَفػػيَمػػدخلَقر ػػةَ
الذػػخصَالسقرػػؾد َأكَفػػيَالدػػؾؽ َمشاديػػًاَذلػػػَالذػػخص َلقؾلػػق:َ" ػػارَهللاَك ػػاركؼ َعقيػػرةَهللاَ

م ْيػ " َكعقيرتكؼ".َكفيَحالةَقبؾؿَالذخصَالسقرػؾدَلظمػبَالحسايػة َيػردَعمػىَالظا لػب َلقؾلػق:َ"ع 
ْش ".َ َأكَ"إ م 

ك سكؽَلمذخصَالسقرؾدَأفَيقبلَأكَيرفضَإعظػاءَالحسايػة َالتػيَتدػسىَ)الجػؾار(.َكفػيَ
حالةَالقبؾؿ َفإنقَيرباَممزمًاَلحسايةَ ػارب َمسػؽَيبلحقؾنػق َكبالػدفاعَعػؽَ سيػعَحقؾقػق.َكعمػىَ
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ر َكالتػيَالجارَأفَيخزعَخزؾعًاَتامًاَلمترتيباتَكاإل ػراءاتَالستعمقػةَل إقامتػقَبػيؽَعهرانػيَالسجػؾ  
رَمدػػؤكليةَكػػلَمػػاَيسكػػؽَأفَيحػػدثَلمجػػار.َكإذاَُقتػػلَ رَنفدػػق َكذػػرطَلتحسػػلَالسجػػؾ   يزػػعهاَالسجػػؾ  
َلأختَالثأرَلق َأكَالسظالبةَبديتق َنيالةَعؽَأسرتق.َكإذاَأقدـَالجػارَعمػىَ رَممـز الجار َفإفَالسجؾ  

ر َأكَالعكس َفإفَالقاتلَيجازىَل َالحرمافَالسظمقَمؽَالحساية َك رباَدمقَمباحًا.َقتلَالسجؾ  

رَمػؽَأعيػافَالؿبائػل َيتػؾلىَحسػايتهؼَكدرءَ ك تستعَكثيرَمؽَاليهؾدَفيَاليسؽَلحسايةَمجؾ  
السغالؼَعشهؼ.َكقدَحدثشيَأحدَالتجارَاليهؾدَاألثر اءَفيَصشعاء َأنقَمقابلَمبال َسشؾ ةَيػدفعها َ

لػػيسؽ.َلهػتاَفػإفَلزػائعقَتشقػػلَإلػىَكػلَمكػػاف َدكفَأفَيتستػعَلحسايػةَ سيػعَالؿبائػػلَالسهسػةَفػيَا
َيتعرضَلهاَأحدَلأذى.

َلػقَالؿبائػلَاليسشيػة َ َالزيافةَكا ػبَتمتػـز ك تستعَكلَمدافرَفيَاليسؽَلحقَالزيافة.َفكـر
َلأفَيدتقبلَالسدػافرَك أك ػق.َأمػاَإذاَكػافَالسدػافرَمػؽَ التزامًاَقؾ ًا.َفكلَفردَمؽَأفرادَالقبيمةَممـز

فَكا ػػبَالزػػيافةَيقػػعَعػػادةَعمػػىَعػػاتقَشػػيخَالقبيمػػةَأكَالقر ػػة َأكَعمػػىَأشػػخاصَالؾ هػػاء َفػػإ
َمحدديؽ َيتستعؾفَبؾضعَمعيذيَأفزلَمؽَاآلخر ؽ.

َلقَالجسيعَتجابَال رباء َأكَمػاَتدػسىَ)ردَالدػبلـ(.َفبلبػدَ كاشاؾَكا بَالتحية َالتيَيمتـز
ال ر ػبَمػؽَاألعػداء َفػإفََمؽَأفَُيردَعمىَتحيةَال ر بَبتحيػةَأحدػؽَمشهػا.َكحتػىَلػؾَاتزػاَأف

الؾا بَيقزيَلأفَُيترؾَليؾاصلَسيربَلدبلـ.َكلؾَكافَاتاَال ر بَمؽَالسظمؾبيؽَبثأر َفإفَكا بَ
الزيافةَيفرضَعمىَأصػحابَالثػأرَأفَيكرمػؾبَكالَيسدػؾبَلػأذى.َبػلَيتحػتؼَعمػيهؼَحسايتػق َطالسػاَ

َمزػيفقَلػإتبلؼَكػلَاأل367لقيَضيفًاَتحػ َسػقفهؼ دكات َالتػيَاسػتخدمها.َ.َكبعػدَأفَي ػادر َيقػـؾ
َحرمانػًاَمظمقػًاَمػؽَأيَ كإذاَأقدـَمزيفقَعمىَقتمق َكاؾَفيَضيافتق َكقعَفيَالعيبَاألسؾد َكحـر

َحسايةَكحلَدمق.

ػة(.َك دػتسدَ مَّ كاشاؾَنؾعَفخرَمؽَعبلقاتَالحسايةَفيَأكساطَالؿبائلَاليسشيػة َك دػسىَ)الت  
دػػبةَلحسايػػةَاليهػػؾدَلذػػكلَعػػاـ َلػػدىَالفرقػػةَاػػتاَالشػػؾعَقؾتػػقَإمػػاَمػػؽَالتػػراث َكسػػاَاػػؾَالحػػاؿَلالش

.َكفػيَاػتبَالحالػة َتكػؾفَذمػًةَمحػددة368َالز دية  َكاػيَذمػةَمظمقػة.َأكَيدػتسدااَمػؽَعقػدَمبػـر
زمشيًا.َك عتبرَاأل شبيَغيرَالسدمؼ َالسدافرَفيَاليسؽ َيعتبػرَفػيَذمػةَاإلمػاـ َأيَتحػ َحسايتػق.َ

ػي(. كتشذػأَالتمػةَالسحػددةَبػزمؽ َتشذػأَبشػاًءََك دسىَمؽَيحرلَعمػىَاػتاَالشػؾعَمػؽَالحسايػةَ)ذم  
َعمىَعقدَأكَميثاؽ َتتحددَؼيقَااللتزاماتَالستبادلة.َ

                                                 
تح َسػقفهؼ َتعشػيَحرؼيػًاَتحػ َسػؿفَبيػتهؼ َأيَداخػلَبيػتهؼ َكلكػؽَالسعشػىَاشػاَيتجػاكزَسػؿفَالبيػ  َإلػى367َََ

 القر ةَكالسشظقة.ََ
 .357أنغرَاامشَرقؼ368َََ
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ك حرصَالرحالةَاأل انبَعمىَتقديؼَاداياَلئلماـ َأكَلر اؿَلبلطق.َكتقابلَاتبَالهػداياَإمػاَ
فػسَالؾقػ َبهداياَأكَلخدماتَمعيشػة.َكالَُتمػز ـَالؿبائػلَلأخػتَالثػأرَلمػتمي َإذاَلػؼَيكػؽَيتستػعَفػيَن

لحقَالجؾارَأكَحقَالزيافة َأكَمػاَلػؼَيكػؽَأ يػرًا.َكلكشهػاَتتحسػلَكا ػبَتػأميؽَحقؾقػقَكالسظالبػةَ
َبتعؾ زقَعؽَأيَأضرارَتمحقَلق.

كتؾ دَبيؽَالؿبائلَلعػضَاألنػؾاعَاألخػرىَمػؽَالعبلقػاتَكااللتزامػات َالتػيَتشذػأَسػؾاًءَبػيؽَ
فػة َبػػلَحتػػىَبػػيؽَأفػػرادَالَيشتسػػؾفَإلػػىَؾبائػػل.َأفػرادَالقبيمػػةَالؾاحػػدة َأكَبػػيؽَأفػػرادَمػػؽَؾبائػػلَمختم

ؼيسكؽَأفَتعقدَبيؽَأصدقاءَعبلقاتَمؤاخاة.َكلؼَأستظعَأفَأتحققَمساَإذاَكان َاػتبَالعبلقػةَتػتؼَ
مؽَخبلؿَمزجَدـَالظػرفيؽَفعميػًا َكسػاَاػؾَالحػاؿَفػيَلعػضَمشػاطقَشػبقَالجز ػرةَالعربيػةَاألخػرى.َ

دَأفَعسميػةَالسػزجَالَتػتؼَعمشػًاَأمػاـَالشػاس.َألنػقَكلكؽَحتىَلؾَكػافَاألمػرَكػتلػ َفإنػقَمػؽَالسؤكػ
َُيشغرَإليهاَكعسميةَكثشية َأيَكظاغؾت.

كاشاؾَنؾعََمؽَالعبلقات َيهدؼَإلىَتعز ػزَعػرىَالرػداقة َمػؽَخػبلؿَتدػسيةَأحػداؼَابشػقَ
َ لاسػػؼَصػػديقق.َكاػػتاَالشػػؾعَيزػػعَحػػامميَاالسػػؼَالؾاحػػد َأيَ)الدػػسيَّيؽ( َفػػيَمرتبػػةَكاحػػدة َكُ مػػـز

تَالثأرَلدسيقَإذاَُقتل.َكساَأفَقتلَأحدَالدسييؽَلآلخػرَيؾقػعَالقاتػلَفػيَدائػرةَالحرمػافَالدسيَلأخ
َالسظمقَمؽَالحساية.

كتتستعَالشداء َأيَالسحاـر َكساَيتستعَاألطفاؿ َالتيؽَلؼَيبم ؾاَلعػدَمرحمػةَحسػلَالدػبلح َ
َعمػيهؼ َيعتبػرَاعتػداًءَعمػىَا لجساعػةَكمهػا.َأمػاَيتستعؾفَلدىَالؿبائلَلحسايةَخاصة.َفأيَاعتداء 

َقتلَأحداؼ َؼيعتبرَمداك ًاَلمعيبَاألسؾد َالتيَيشتجَعشقَالحرمافَالسظمقَمؽَالحساية.َ

ك شتجَالحرمافَالسظمقَمؽَالحسايةَأيزًاَعؽَقتػلَالر ػلَألحػدَأفػردَأسػرتقَأكَصػهرب.َكقػدَ
الؾطؽ.ََأخبرنيَالسداعدكف َلأفَحرمةَعزؾَالقبيمةَغيرَالقادرَعمىَحسلَالدبلح َتعتبرَكحرمة

. َكلمحرؾفَكالسعاقلَحرمةَخاصة.َكأيَتعدَعمىَحرمتهاَيقابلَلعقابَصاـر

كلمعؼَمؽَ هةَاألـ َك دػسىَ)خػاؿ( َكسػاَالبػؽَاألخػ  َمكانػةَخاصػةَلػدىَاألسػرَالقبميػة.َ
َ ك بدكَأفَاتبَالسكانةَايَمؽَلقايػاَنغػاـَمجتسػعَاألـ.َبػلَإفَابػؽَاألخػ َفػيَلعػضَالؿبائػلَُيمػـز

َخالقَلالزكاجَمشها.فيَحالةَترملَابشةَ

ػػقَأيَعبلقػػةَ شدػػيةَغيػػرَمذػػركعةَفػػيَأكسػػاطَالؿبائػػلَلاالنتقػػاـَالذػػديد.َكالسػػرأةَ كتؾا  
ْكم ػْف َتستمػػَمػؽَحر ػةَالحركػة َمػاَالَتستمكػقَالسػرأةَفػيَ القبمية َكتدسىَحرمةَأكَمرةَ)مرأة(َأكَم 

الػدعارة َالسرتبظػةََالسديشة.َكلكؽَأيَعبلقةَ شدػيةَلهػاَمػعَغيػرَزك هػا َُتعتبػرَ ر سػة.َكلػؼَتعػد
َالزيافةَأمرًاَمألؾفًا َإالَفيَلعضَالؿبائلَفيَمشاطقَالحدكدَالذساليةَلميسؽَكفيَعديرَكفيَ لكـر
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لعضَمشاطقَالسذرؽ َكبذكلَمحدكدَفيَلعضَأماكؽَإيؾاءَالسدافر ؽَ)السقااي( َالسؾ ؾدةَفػيَ
شغػػرَإلػػىَإغػػؾاءَالسػػرأةَمػػدفَالهزػػبة َكفػػيَقػػرىَالدػػفؾحَال ربيػػة.َكاػػيَأمػػاكؽَتػػديرااَالشدػػاء.َك َُ

كجر سػةَمدػاك ةَلجر سػةَالقتػػل.َأمػاَمػؽَقػػاـَلإغؾائهػا َأيَالزانػي َؼيعامػػلَكسػاَيعامػلَالقاتػػل َأيَ
َبػػدفعَ يػػدفعَديػػة َأكَُيثػػأرَمشػػق.َكإذاَكانػػ َالسػػرأةَالس ػػررَبهػػاَمتزك ػػة َأيَثيبػػًا َفػػإفَالجػػانيَُيمػػـز

َ.369َنرفَدية َأكَربعَدية َإذاَكافَسيتزك ها

ائل َالتيَالَتعظيَلشدػائهاَميراثػًا َكاػؾَمػاَيػدخلَضػسؽَأحكػاـَالظػاغؾتَكاشاؾَلعضَالؿب
ك تعػػارضَمػػعَالذػػر عةَاالسػػبلمية.َكفػػيَشػػرعَالسشػػعَُتعتبػػرَالشدػػاءَكاألطفػػاؿ َلذػػكلَعػػاـ َأقػػلَ

َمدؤكليةَتجابَالرالظةَالزك يةَمؽَالر اؿ.َكتشعدـَالسدؤكليةَتسامًاَلالشديةَلمسجانيؽ.َ

سػيؽ َالَُتقبػلَشػهادةَكالَيسػيؽَاألشػخاص َالػتيؽَكعشدَالشغػرَفػيَالقزػايا َمػؽَ قبػلَالسحكَّ
ثب َعميهؼَالكتبَكاالفتراءَأكَالدرقة َكالَُتقبػلَأيزػًاَمػؽَالجبشػاء َالػتيؽَيجبشػؾفَعػؽَأخػتَالثػأرَ

370َلقتبلاؼ َكالَمؽَالسدشيؽ َالػتيؽَبم ػؾاَمػؽَالعسػرَعتيػا َكالَمػؽَاليهػؾدَكالسدػيحييؽَكالػؾثشييؽ
َالَتقبلَشهادةَكالَيسيؽَالخادـ َإذاَتعمقَاألمرَلديدب.َكالسهسذيؽَكالعبيد.َكسا

ْمؼ َكالستهؼَيقدؼَعمىَالقظػع.َ ك رتب َحمفَاليسيؽَلظقؾسَخاصة.َفالذاادَيقدؼَعمىَالع 
ك تقدـَمػؽَُيظمػبَمشػقَحمػفَاليسػيؽَإلػىَكسػ َدائػرة َيحػددااَالقاضػيَلجشبيتػق.َكفػيَحالػةَالقتػلَ

سػػيؽ َشػػهؾدَنفػػي َيتػػراكحَعػػدداؼَبػػيؽَعذػػر ؽ َإلػػىَُيظمػػبَمػػؽَالسػػتهؼَأفَيقػػدـ َإضػػافةَإلػػىَالي
خسدػػيؽَشخرػػًا.َكإذاَلقػػيَاشػػاؾَثسػػةَشػػػ َفػػإفَالقاضػػيَيدػػتدعيَشخرػػًاَيتستػػعَلقػػؾىَسػػحر ةَ
َلالكذػػفَعػػؽَالحؿيقػػة َلاسػػتخداـَالبذػػعة َأكَ ػػع َأكَالسرب  ػػع َالػػتيَيقػػـؾ خاصػػة َيدػػسىَالسبذ  

حديدَمتؾاجة.َكاشاؾَعاداتَمذابهةَالتربيع.َكعمىَالستهؼَأفَيسررَلدانقَثبلثَمراتَعمىَقظعةَ
فيَالسدف َمثبًلَفيَحالةَالدرقة.َكلكؽَليسَمجػاؿَالحػدي َعشهػاَاشػا.َكلعمهػاَكانػ َتسػارسَذاتَ

َلدىَالؿبائل. َيـؾ

كبهتاَنكؾفَقدَأتيشاَعمىَذكػرَالقؾاعػدَالعرؼيػة َلسػاَيدػسىَ)شػرعَالسشػع( َكالتػيَالَعبلقػةَ
رنػا َاشػاؾَلعػضَالعػاداتَالدػائدة َالتػيَالَتسػارسَإالَلهاَلالذر عةَاإلسبلمية.َكإضافةَإلىَمػاَذك

فيَالخفػاء َخػبلؿَاالحتفػاالت َالتػيَتؿيسهػاَالقبيمػة َأكَداخػلَاألسػرةَالؾاحػدة.َكاػيَعػاداتَتسثػلَ
                                                 

ألفَتشاقػػلَمػػاَيتعمػػقَلػػالجشسََيرػػظب َعػػادةََاػػتبَالسعمؾمػػات َحػػؾؿَالعبلقػػاتَالجشدػػية َتحتػػاجَإلػػىَتػػدقيق.369ََ
 لالرغباتَكالتخيبلتَكاألكااـ.

 تبدكَالرياغةَاشاَذاتَطالعَتعسيسي.َفالسديحيؾفَكالؾثشيؾفَالَك ؾدَلهؼَفيَاليسؽ.370ََ
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.َك شغػرَالسدػمسؾفَإليهػاَنغػرة371َامتدادًاَلمعرؾرَالؾثشية َالتػيَكانػ َسػائدةَقبػلَعهػؾرَاإلسػبلـ
ماَيسكؽَاعتباربَفيَشر عةَالسشػعَمجػردَعػاداتَمحميػة َالَاستشكار.َكقدَاختمفَالسداعدكفَحؾؿَ

َيرفزهاَاإلسبلـ َكماَيسكؽَاعتباربَطاغؾتًا َأيَعاداتَكثشيةَمشاؼيةَلمديؽَاإلسبلمي.

َمسثلَالذػر عةَاإلسػبلميةَفػيَالػيسؽ َكاػؾَاإلمػاـ َإلػىَ سيػعَعسميػاتَال ػزك َ ك شغرَاليـؾ
َبهاَالؿبائلَلاعتبارااَعريانًاَكتسَر دًا َتدتحقَالؿبائػلَعميهػاَالعقػاب.َكلػتاَفػإفَعسميػاتَالتيَتقـؾ

َال زكَلؼَتعدَمؾ ؾدةَإالَخارجَحدكدَدكلةَاإلماـ َلاتجابَالرحراء.َ

كقدَاتفقَالسداعدكفَفػيَالشغػرَإلػىَمدػألةَالثػأرَلاعتباراػاَتػدخلَضػسؽَإطػارَالظػاغؾت.َ
نغرَالسدػاعديؽَ سػيعهؼ ََكساَأفَالزكاجَاإللزاميَبيؽَأبشاءَالعؼَكحرمافَالشداءَمؽَالسيراث َفي

َيعتبرَخرك ًاَعؽََالذر عةَاإلسبلمية.َ

أمػػاَطر قػػةَالتحكػػيؼَكالشغػػرَفػػيَالقزػػاياَفػػيَأكسػػاطَالؿبائػػلَفقػػدَدارَنقػػاشَسػػاخؽَبػػيؽَ
السداعديؽ َحؾؿَمدىَ ؾازاا َمػؽَك هػةَنغػرَالذػر عةَاإلسػبلمية.َكقػدَمثػلَالػر بلفَالسشتسيػافَ

َإلىَالدادةَمؾؾفَالرفضَالستذدد.

 َانظمقَمؤلفؾاػا َفػيَنغػرتهؼَإلػىَمػا372َسخظؾطات َالتيَقاـَبشذرااَإتؾريَركسيكفيَال
يسكؽَاعتبػاربَ ػائزًاَمػؽَقؾاعػدَالسشػعَكمػاَالَيسكػؽَاعتبػارب َانظمقػؾاَمػؽَالذػر عةَاإلسػبلمية َكاػؼَ

َ سيعهؼَمؽَمؤ ديها.َ

كقدَُطرحَسؤاؿَقبػلَمئتػيَعػاـ َكاػؾَاػلَيسكػؽَاعتبػارَمشػاطقَالؿبائػل َحيػ َيدػؾدَشػرعَ
لسشػػع َدارَحػػربَأـَدارَفدػػق؟َكاػػلَيسكػػؽَاعتبػػارَتمػػػَالؿبائػػلَمرتػػدةَأكَمشافقػػةَأكَكػػافرة َرغػػؼَا

َإقرارااَلالؾا باتَالديشيةَاإلسبلمية؟.َ

كاستشادًاَإلىَماَ سعتقَمؽَمبلحغاتَفيَاليسؽ َكخاصةَأثشاءَتجؾاليَفيَمشاطقَالؿبائػل َ
مػارسَسياسػةَحػترةَتجػابَاألعػراؼََـ 1919فإفَاإلماـَقدَمارس َمشتَتؾلىَحكؼَاليسؽَفػيَعػاـَ

 َقػدَتعػاممؾا373َالقبميةَالقديسة.َككافَاألتػراؾ َالػتيؽَاحتمػؾاَ ػزءًاَمػؽَالػيسؽَمػدةَمئػةَعػاـَتقر بػاًَ
َقبمقَلقدرَمؽَالتداماَمعَأعراؼَالؿبائلَكعاداتها.َ

                                                 
لػػؼَيؾضػػاَراثيػػشسَمػػاَاػػيَاػػتبَالعػػادات َالتػػيَالَتسػػارسَإالَفػػيَالخفػػاء.َمػػعَأفَمسارسػػتهاَفػػيَاالحتفػػاالت 371َََ

 خفاءَإلىَالعمؽ.يخر هاَمؽَال
 السدتذرؽَاإليظالي َالتيَسبق َاإلشارةَإليق.372ََ
 ـ.1918ـ َكحتى1849َالؾ ؾدَالعثسانيَالثانيَفيَاليسؽ َاستسرَحؾاليَسبعيؽَعامًا.َمؽ373َََ
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كفيَتقديريَأفَاإلماـَيركزَاسقَاآلفَعمىَضسافَاالستقرارَكاألمؽَفيَ سيعَربػؾعَالػببلد.َ
َبهػاَاألفػراد َيؾا ههػاََفكل َبهاَالؿبائػل َككػلََعسميػةَثػأرَيقػـؾ عسميةَغزكَأكَنهبَأكَسمب َتقـؾ

َاإلماـَكعسالقَلذدةَمتشاـية.َ

ك تػػرؾَاإلمػػاـَلمؿبائػػلَإصػػدارَاألحكػػاـَاألكليػػةَفػػيَالقزػػاياَالسختمفػػة َك بقػػيَلػػابَالقزػػاءَ
أحكػاـَكقؾاعػدَشػرعَالسشػع ََالرسسيَمفتؾحًا َلسؽَير دَنقضَتمػػَاألحكػاـ َكطمػبَاالسػتئشاؼ.َأمػا

التيَتتعارضَمػعَالذػر عةَاإلسػبلمية َأكَشػرعَالػديؽ َفإنػقَيحرمهػاَتحر سػًاَكػامبًل َلاعتباراػاَمػؽَ
َشرعَالظاغؾت َك عاقبَعميهاَعقالًاَصارمًا.

ك بدكَأفَاشاؾَمػؽَيأمػلَبتظػؾرَشػرعَالسشػع َتظػؾرًاَاادئػًا َليشػدمجَشػيئًاَفذػيئًاَفػيَشػرعَ
َاإلسبلمية.َالديؽ َأيَفيَالذر عة

َ
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 السؤلف

 
 ََ.َالدر ةَالعمسية:َأستاذَدكتؾر
 ؾسػظةَفػيَعػدفَكالثانؾ ػةَالتأايلَالعمسي:َالقرففَالكػر ؼَفػيَالقر ػةَكالسػرحمتيؽَاالبتدائيػةَكالست

َالعدػػكر ةَمػػؽَالكميػػةَالعدػػكر ةَالدػػؾر ةَكليدػػانسَ فػػيَالقػػاارةَكدمذػػقَكبكمؾر ػػؾسَالعمػػـؾ
الدراسػػاتَالفمدػػؽيةَكاال تساعيػػةَمػػؽَ امعػػةَدمذػػقَكالسا دػػتيرَكالػػدكتؾرابَفػػيَالتػػار خَمػػؽَ

ثيػػةَمؤسدػػةَالكدػػشدرَفػػؾفَاسبؾلػػدتَشػػتفتشجَالبحَ امعػػةَبػػؾفَلألسانيػػاَكالزمالػػةَالعمسيػػةَمػػؽ
 . Alexander von Hombuldt Stiftungاأللسانيةَ

 رَخبيرَاإلدارةَالعامةَكرئيدًاَلذعبةَالبحؾث َلالسعهدَالقؾميَلػئلدارةَالعامػةَلرػشعاءَيعسلَنغ
)السعهدَالؾطشيَلئلدارةَالعامةَحاليًا( َثؼَأستاذًاَمداعدًاَلمتار خَالحدي َكالسعاصرَفػيَ امعػةَ

َذًا.صشعاء َفأستاذًاَمذاركًاَفأستا
 مشغسػاتَفػيََمختمفػةمهػاـَتػؾلىََكَ_َالبحثيػةَش لَالعديدَمػؽَالؾعػائفَاإلدار ػةَ_َاألكاديسيػة

كالبحػػ َالعمسػػيََ:َككػػيبًلَلكميػػةَاآلداب َفعسيػػدًاَلهػػا َكعسيػػدًاَلمدراسػػاتَالعميػػابداعيػػةإَكمهشيػػةَ
عديػدَكرئيدًاَكعزؾًاَفػيَالَثؼَمدتذارًاَلجامعةَعدف َ)بدر ةَكز ر( َصشعاءَةكمدتذارًاَلجامع

مػػؽَالمجػػافَالعمسيػػةَكعزػػؾًاَفػػيَمجمدػػيَأمشػػاءَمركػػزَالدراسػػاتَكالبحػػؾثَاليسشػػيَكمؤسدػػةَ
العؽيفَالثقاؼيةَكعزؾًاَفيَالهيئػاتَاالستذػار ةَلعػددَمػؽَالسجػبلتَالعمسيػةَاليسشيػةَكالعربيػة.َ

كػاديسييؽَكرئيدًاَلمجسعيةَاليسشيةَلمتار خَكاآلثارَكرئيدًاَلمرالظةَالثقاؼيةَكأميشًاَعامًاَالتحادَاأَل
اليسشيػػيؽَكنائبػػًاَلؤلمػػيؽَالعػػاـَالتحػػادَالسػػؤرخيؽَالعػػربَكعسيػػدًاَعمسيػػًاَلسعهػػدَالتػػار خَالعربػػيَ

 .تحاد َالتالعَلبَللمدراساتَالعميا
 َيرأسَحاليًاَدائرةَالتار خَالحػدي َكالسعاصػرَفػيَالسجسػعَالعمسػيَالم ػؾيَاليسشػي َكمكمفػًاَلعسػل

 نائبَرئيسَالسجسع.َ
 َثػؼَانرػرؼَإلػىَالعسػلَالحركةَالؾطشيةَكالقؾميػةَإطارطَالدياسي َفيَمارسَفيَشبالقَالشذا 

كلجشةَتشديقَالجهؾدَإليقاؼَ َ.َك رأسَحاليًاَالتجسعَالؾطشيَلسشاضميَالثؾرةَاليسشيةاألكاديسي
 ك ساعةَنداءَالدبلـ.َالحرب

 كاتَنذػػرَخػػبلؿَمدػػيرتقَالعمسيػػةَكتبػػًاَكألحاثػػًاَكمقػػاالتَكتر سػػات َكشػػارؾَفػػيَالعديػػدَمػػؽَالشػػد
كالسػػػؤتسراتَالعمسيػػػة َالسحميػػػةَكالعربيػػػةَكالدكليػػػة َكأشػػػرؼَعمػػػىَرسػػػائلَعمسيػػػةَ)ما دػػػتيرَ
كدكتؾراب( َكُحك  ؼَفيَألحاثَالترؾياتَالعمسيةَألعزاءَايئاتَالتدر سَالجامعية.َكسػاَُحك  ػؼَفػيَ

 ألحاثَلُكتَّابَكباحثيؽ َلتحديدَصبلحيتهاَلمشذرَفيَالسجبلتَالعمسية.َ
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