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املكدَ١
تتبًٛز َٗاّ َ٪ضط( ١ر ،)ٜٔزغِ َٗاَ٘ ا٫خسً ،٣ب نبع ٚتٓظيٚ ِٝإعياد٠
طبييع ايهتييب ٚايهتٝبييات ٚاىبكييا٫ت اىبتٓيياثسً ٠ب اجمليي٬ت ٚايؿييشـ ايكدمبيي،١
يًعدٜيد َئ ايهتياا ٚاىبييجكؿـب ايكيدَا ،٤ايير ٜٔشليِ ايكييدب اىبعًيً ٢ب بٓيا ٤يبٓييات
ايجكاؾ ١ايهُسد ١ٜبػهٌ عاّٚ ،ايًػٚ ١ا٫دا ٚايتازٜخ ايهُسد ٣بػيهٌ خياف ،نُيا
ٖ ٞضباٚي ١٭سٝا ٤إبداعاتِٗ اييت ٜٓيدز ايعجيٛز عًٗٝياٚ ،ز تيصٍ قُٝتٗيا ايعًُٝي١
باقٚ ،١ٝذيو إد ّ٫٬زبٗٛدِٖ اىبكٓٚ ١ٝتعسٜؿِٗ بازب ٌٝازبدٜد ،سٝح إ ٖي٤٫٪
َػُٛز ٕٚيدَ ِٜٗع ا٫ضـ ايػدٜد.
اىباثٌ بـب اٜدٜهِ ٖ ٛازبيص ٤اَ ٍٚ٫ئ اٯثياز ايهاًَي ١ييي(تٛؾٝل ٖٚييب)،
ٖٚيي ٛنبٝييع دزاضييات٘ َٚكا٫تيي٘ اييييت ْػييسٖا عًيي ٢غييهٌ ايهتييب ٚايهساضييات اٚ
َكا٫ت ًب اجمل٬ت ٚازبسا٥د ،آْا عً ٢عًِ بينٕ اىبسسي ّٛقيد ْػيس عيدْ ٠تاديات
اخس ٣بايًػ ١ايعسب ،١ٝعً ٢ضب ٌٝاىبجاٍ ٚيٝظ اسبؿس( ،زدع ١ٝاىباْٚ ١ٝعبياد٠
ايك )٠ٛاير ٟز ْعجس عًَ ٘ٝع ضباٚيتٓا ازباد.٠
اغييهس دٗييٛد نييٌ َيئ ايطيياد( ٠ايييدنتٛز َعييسٚف خصْييدازٖٝ ،ييٛا هبٝييد
غسٜـ ،ؾدٜل ؾاحل ،داْا اهبد َؿطؿ ،٢زداْ ٤ع ِٝؾػرل ،عبيدا شْطٓة.)١
ْن ٌَ إ ٜهٖ ٕٛرا ازبٗد تند ١ٜىبٗياّ ٚاقعي ١عًي ٢عاتكٓيا ٚٚؾيا ٤زبٗيٛد ٙايكُٝي١
ٚإد ّ٫٬يسٚس٘ ايطاٖس.٠

5

*

تٛفٝل ٖٚيب .....يف ضطٛز

ازل٘ تٛؾٝل ٚيكب بي(ٖٚيب) ٖٛٚ ،ابٔ "َعسٚف بٔ ضبُد" .نإ "زضٍٛ
َطيييت" ،دييدَ ٙيئ اَيي٘ٚ ،يييد ًب قؿييب ١كةةٛازتييا ايتابعيي ١ةاؾظيي ١ايطييًُٝاًْ ١ٝب
 .1890/12/31انٌُ دزاضت٘ ًب َدزض( ١ايسغد )١ٜايعطيهس ١ٜبايطيًُٝاْ ،١ٝنُيا
انُييٌ دزاضييت٘ ا٫عدادٜييً ١ب ا٫عدادٜيي ١ايعطييهس ١ٜببػييداد عيياّ َ ،1905كيي ٢افب
اضتٓبٚ ٍٛانُيٌ اىبدزضي ١اسبسبٝي ١ؾٗٝيا عياّ َٚ ،1908ئ ثيِ اؾيبا قيابطاّ ًب
ازبٝؼ ايعجُياْ ٞعياّ  ،1911ؾنْتكيٌ افب ازْاٛ٥دضيتإ (ايباْٝيا سايٝياّ)ًٚ .ب عياّ
 1912-1911غيييازى ًب اسبيييسا اىبٓديعييي ١قيييد اٜطايٝييياًٚ ،ب آا  1919عييياد افب
ايطًُٝاْ.١ٝ
عُـب َعاْٚاّ يًكابط ايطٝاضي ٞبيي"زاًْٚ ،"١ٝب  1920/4/17اْتخيب عكيٛاّ
ًب صبًظ اداز ٠ايبًدٚ ١ٜبكً ٞب َٓؿب٘ ٖرا افب ٚ ،1921بعدٖا َك ٢افب بػيداد،
ٚعٓدَا اضظ ازبٝؼ ايعساقً ٞب  1920/1/6عـب قابطا يتشسنات ازبٝؼًٚ .ب
 1922/9/20نإ ٚاسدا َٔ ٖ ٤٫٪ايكباط ايهُسد ايير ٜٔاتيٛا َيع ايػيٝخ ضبُيٛد
اسبؿٝيد َئ بػيداد افب نؿيس َٔٚ،ٟثيِ ٚؾيًٛا افب ايطييًُٝاًْ ١ٝب ًٚ .1922/9/25ب
اييدٚز ٠ايجاْٝي ١سبهَٛي ١نُسدضيتإ عييـب َعاْٚي ّا زب٬يي ١اىبًيو ضبُيٛدًٚ ،ب ْٗاٜيي١
ايعاّ ْؿط٘ ٚقبطاعد ٠ايطٝد سفـ ١خإ ايٓكٝبَ ،ك ٢افب بػيدادٚ ،قيد ضيذٔ
ٖٓاى يؿذل.٠
ًٚب عاّ  1922قُبٌ ًب ازبٝؼ ايعساقي ٞقبستبي ١ز٥يٝظ ا ٍٚا زا٥يدٚ .نيإ
ٚاسداّ َٔ َ٪ضط ٞاىبدزض ١ايعطهسًٚ ،١ٜب ضٓٛات  1929-1925اؾبا َيدٜساّ
شليير ٙاىبدزضييًٚ ،١ب ٚ ،1929/8/23بكييساز اىبًييو اىبييسقِ  ،156زؾييع َيئ َستبيي١
اىبكييدّ افب َستبيي ١ايعكٝييد (نٛيْٝٛييٌ)ًٚ ،ب ايعيياّ ْؿطيي٘ بعييح افب نًٝيي ١ايكييباط
ا٫قدَـب ًب َدٜٓي- ١نٓي  -ايكسٜبيَ ١ئ يٓيدًٕٚ ،ب عياّ ٚ 1930بيايكساز اىبًهيٞ
اىبييييسقِ ً 105ب  1930/4/30عييييـب َتؿييييسؾاّ يًطييييًُٝاَْٚ .١ٝيييئ 1930/8/22
* اعد ٙبايهسد ١ٜؾدٜل ؾاحل.
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ؾؿاعداّ ٚٚؾل قساز ٚشاز ٠ايداخً ١ٝاىبيسقِ  ،1145اقٝيٌ َئ َٓؿيب٘ٚ ،بعيد ذييو
ايٝيي ّٛإْكطع ي ع٬قتيي٘ َييع ايًييٛا .٤ؾطيياؾس افب بييرلٚت ٚاؾييدز بٝاْياّ عيئ ايككيي١ٝ
ايهُسد ١ٜضٓٚ ،1932 ١بكٖ ٞهرا افب .1935
ٚقييد عييـب عيياّ َ 1936ييدٜساّ ي٬غييػاًٍٚ ،ب ايييٛشاز ٠اٚ٫فب (-1944/6/2
ٚ )1944/8/28ايجاْٝييييييييي )1946/12/20-1944/8/29( ١سبهَٛييييييييي( ١هبيييييييييدٟ
ايبيياك١كةة )٢نييإ ٚشٜيييساّ ي٬قتؿييادًٚ ،ب ايجايجيي ١ييييي(سه ١َٛتٛؾٝييل ايطيييٜٛد)ٟ
( )1950/9/15-1950/2/5نإ ٚشٜساّ يًػ ٕٚ٪ا٫دتُاعٝيًٚ ،١ب سهَٛي( ١ؾياحل
دييدل) ( )1948/1/27-1947/3/29نييإ ٚشٜييساّ يًُعييازفٚ ،قييد َٓشتيي٘ اْ٫هًٝييص
عٓٛإ ايؿٓـ اىبدْ ٞيَ٬دلاطٛز ١ٜايدلٜطاْ ،١ٝقبستب ١اىبسغد ،بايكساز اىبًهٞ
اىبسقِ  1587يطٓ.1949/5/1 ١
ًٚب اعييٛاّ  1950-1948عييـب عكييٛاّ ًب صبًييظ اعٝييإ ايعييسامٚ ،عٓييدَا
اْييديع ثييٛز 14 ٠كبييٛش عيياّ  ،1958نييإ تٛؾٝييل ٖٚيييبً ،ب تسنٝييا ٚز ٜسدييع افب
ايعسام ،بٌ ضياؾس افب يٓيدٕٚ .بكيٖٓ ٞياى افب إ اْتكًي زٚسي٘ ايطياٖس ٠افب زهبي١
زبيييي٘ٚ ،ذيييييو ًب ٜيييي ّٛا٫سييييد اىبؿييييادف ٚٚ ،1984/1/15ز ٟدجُاْيييي٘ بييييٌ
َ يٛؾٝت٘.
"ثريَ٠طش "ٕٚغسبَ ٞد ١ٜٓايطًُٝاْ ١ٝتٓؿٝرا
ْػس َكا٫ت٘ ًب صب٬ت ]دٜاز ٣نٛزدضتإ ،طالٜٚز ،دْ٠ط ٞطَٝت ٞ٣تاص،٠
ضَٛس -ثَٝؼةهٚ١تٔ (ايتكيدّ) ،نةرس ٟشاْٝياز ٣نيٛزد (اجملُيع ايعًُي ٞايهيسد،)ٟ
غييؿل ,ثةة١س٠ٚسد ٚ٠صاْظ ة ايذلبٝييٚ ١اىبعسؾييٚ ،)١دسٜييد" ٠ايتيييخًٚ ،"ٞب خييازز
نسدضييتإ ْػييسٖا ًب صبيي٬ت (نٛزدضييتإ ،1965-نٛزدٜهيياٚ )1968-اجملًيي١
ايتابعيي ١ىبسنييص تكييدّ نسدضييتإ .ييي٘ قؿييـ َٓػييٛز .٠نييإ َييدقكاّ يػ ٜٛي ّا جملًيي١
دْ٠ط ٞطَٝت ٢٣تاص .)٠عياّ ٚ 1939نيإ َيع اَيـب شني ٞبيو ضيباقـب افب تنضيٝظ
(ا٫ذاع ١ايهُسد )١ٜببػدادٚ ،نإ َػسؾاّ يػٜٛاّ ؾٗٝاًٚ ،ب عاّ  1956اؾبا زٝ٥طياّ
ؾخسٜاّ يي(ْاد ٟا٫زتكا ٤ايهسدٟا ٜاْ ٟ١ط١سنٚ١تين نٛسدإ) .اْتخب أ ٍٚزٝ٥ظ
جملًظ ايتعً ِٝايعايً ٞب ايعسام يٝكع أ ٍٚيبٓي ١اضاضيْ٫ ١ٝػيا ٤ا ٍٚداَعيً ١ب
ايعسام ،يهٓ٘ ز ٜدّ ًب َٓؿب٘ ٖرا ىبػاغً٘ ايهيجرل .٠عياّ  1958اؾيبا زٝ٥طياّ
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ييييي"نبع ١ٝايتييينيٝـ ٚايذلنبيييٚ ١ايٓػيييس ايعساقٝييي "١ايييييت ناْي ي تؿيييدز صبًييي١
(ايهاتب)ٚ .قبٌ ذيو ًٚب نياْ ٕٛايجياْ ٞعياّ  1948ذبدٜيداّ نيإ عكيٛاّ َ٪ضطياّ
يًُذُع ايعًُ ٞايعساقٚ ،ٞعـب نعك ٛؾعاٍ ٚاْ ٍٚا٥ب ز٥يٝظ شليرا اجملُيعًٚ ،ب
ايٛق ْؿط٘ نإ عكٛا ًب اجملُع ازبػساًب ايدلٜطياْٚ ،ٞعٓيدَا تنضيظ اجملُيع
ايعًُ ٞايهُسد ٟأْتخب عكٛاّ ؾخسٜاّ ؾ.٘ٝ
ًٚب عاّ ٚ ،1923بطًب َٔ ٚشاز ٠اىبعيازف بيدأ بٛقيع قٛاعيد ايًػي ١ايهُسدٜي،١
ٚنإ ٜتكٔ ن َٔ ّ٬ايذلنٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ١ٝاْ٫هًٝصٚ ١ٜا٫ىباْ ،١ٝنُيا نيإ
ًَُاّ بايًٗذات ايؿازض ١ٝايكدمبٚ ١اىبتٛضطٚ ١اٯظٜطتٚ ١ٝايطٓطهسٜت.١ٝ
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 -17ضؿس َٔ ٠باشٜإ افب ًَ٘ ٣طاضًٛدَ٘ ،طبع ١اىبعازف ،بػداد1965.،
 -18بكاٜييا اىبٝجساٝ٥ييً ١ب اسبكييس ٚنسدضييتإ ايعييسام ٚأثازٖييا ًب اٜ٫صٜدٜيي ،١يٓييدٕ1965 ،
(باْ٫هًٝص.)١ٜ
 -19سَ ٍٛكاٍ َط٪ي ١ٝا٫دٜيب ايهيسد ٟايهيدل ،٣بػيداد(.1973 ،عٓي ٢بٓػيس ٙضبُيد َي٬
عبدايهس.)ِٜ
يًُسس )327( ّٛدزاضٚ ١حبحَٗٓ ،ا (ايدٚ ٜٔايطشس َٝٚجٛيٛدٝيا)( ٚا٫ضيهٓدزايهبرل)
.
 ٚايبطذاغَ ٕٛٝعتكداتِٗ َٓٚظُاتِٗ)....اخل

َٔ اثاز ٙاملخطٛط:١
 -1قاَٛع نسد-ٟضٓطهسٜيت -آؾٝطيت -ؾازض.ٞ
 -2قاَٛع نسد -ٟثازث.ٞ
 -3قاَٛع آؾٝطيت.
 -4قاَٛع تؿسٜـ ا٫ؾعاٍ ايهسد ١ٜاىبسنب.١
 -5قاَٛع اىبؿادز ايًػ ١ٜٛايهسدٚ ١ٜا٫ؾٝطت.١ٝ
 -6تنزٜخ خطس ٚثاغا.
 -7تنزٜخ غٗسشٚز ٚطٛبٛغساؾ ١ٝاىبٓطك َٔ ١عؿس اسبذس ٟست ٢ايَ ،ّٛٝيع دزاضي135 ١
َٔ قبٛز اىبٓطك.١
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تٛفٝل ٖٚيب

*

اهدكت٘ز صفا ١اخلو٘صٛ
قد ٜ٫تنثس ايهجرل ٕٚيسس ٌٝغٝخ ًب ايجاْٚ ١ٝايتطيعـب ،بعيد سٝيا ٠طًٜٛي١
 ٬عئ اىبعيازى ايعطيهس ١ٜايييت خاقيٗا
ساؾً ١قكياٖا ًب ايبشيح ٚايتٓكٝيب ؾكي ّ
ٚاىبٓاؾب ايٛشاز ١ٜاييت تكًيدٖا ٚاىبطيٚ٪يٝات ازبطياّ ايييت اقيطًع بٗيا ،غيرل
َ ذا ذانس ٠خازق١
َ ٚاعٝا
أْين أغعس خب٬ف ذيو عٓدَا ٜهَ ٕٛجٌ ٖرا ايػٝخ ذنٝا
* اذٜع اىبكاٍ عاّ  1984قُٔ بسْاَر (اؾشاا ايسأ َٔ )ٟأذاع ،BBC ١بًٓدٕ.
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ست ٢ايًشظات ا٭خرل َٔ ٠سٝاتي٘ ،ؾؿكيد ٙخطياز ٠يْ٬طياْ ٫ ١ٝتعيٚ ، ٛنيريو
ٖ ٛا٭َس َع ايعَ٬ي( ١تٛؾٝيل ٖٚييب) ؾٗي ٛافب تٛاقيع٘ ازبيِ غينٕ أنيابس ايعًُيا،٤
نإ ذا دًد عذٝب ًب ايبشح ٚا٭ضتكؿاٚ ٤ايتٓكٝب.
ٚيد (تٛؾٝل ٖٚيب)ً ،ب أٚاخس نياْ ٕٛا٭ ٍٚضيٓٚ .1891 ١تيٛؾً ٢ب أٚا٥يٌ
ناْ ٕٛايجياًْ ٞب ضيٓ .1984١دخيٌ تٛؾٝيل ٖٚييب ايهًٝي ١ايعطيهس ١ٜببػيداد أٜياّ
ايعجُاْٝـب ضٓٚ ،1905 ١ربسز ؾٗٝا قابطاّ ضٓٚ .1908 ١ايتشل بهً ١ٝا٭زنيإ
ًب ٚ .1911سازا ازبٛٝؽ اٜ٫طاي ١ٝايػاشً ١ٜب يٝبٝا افب داْب ايكٛات ايعجُاْٝي١
ًب ايطيييٓ ١ذاتٗييياٚ .خيييا غُييياز سيييسٚا ايبًكيييإ َيييابـب ضيييٓيت ،1913 -1912
ٚغازى ًب اسبسا ايعاىب ١ٝا٭ٚفب نكابط زنٔ ٚنُكدّٚ ،ايتشل بعد ذيو بياسبهِ
ايٛطين ًب ايعسام بعد أْؿهان٘ َٔ ا٭َدلاطٛز ١ٜايعجُاْ ،١ٝؾهإ عكَٛا ًب ايًذٓ١
اييييت اْييٝط بٗييا تنضييٝظ ازبييٝؼ ايعساقيي ،ٞؾٗيي ٛأسييد َ٪ضطيي ٘ٝحبييل ٚسكٝكيي١
ٚيًذٝؼ ايعساق ٞإٔ ٜؿخس بي(تٛؾٝل ٖٚيب) ؾكد نإ عُٝداّ يًهًٝي ١ايعطيهسَ ١ٜيا
بييـب ضييين ٚ ،1930–1925زؾييع افب زتبيي ١ايعكٝييدٚ ،أزضييٌ افب بسٜطاْٝييا يٝتًكيي٢
اىبصٜييد َيئ ايدزاضييات ايعطييهسٚ ،١ٜتكًييد خيي ٍ٬اسبييسا ايعاىبٝيي ١ايجاْٝييٚ ١شاز٠
ا٫قتؿادٚ ،بعد إٔ ٚقع اسبسا ايعاىب ١ٝايجاْ ١ٝأٚشازٖا نيإ ٚشٜيساّ يًُعيازف
َ ًب صبًيظ
ٚٚن ّ٬ٝيٛشاز ٠ايدؾاع ،ثِ ٚشٜساّ يًػ ٕٚ٪ا٫دتُاعٚ ١ٝايؿشٚ ١عكٛا
ا٭عٝإٚ ،نإ ػبٝد ايتهًِ بايًػات اٚ٫زٚب( ١ٝاْ٫هًٝصٚ ١ٜايؿسْط ٚ١ٝا٫ىباْٝي،١
ٚقد اخترل ًب سْ ٘ٓٝا٥باّ يسٝ٥ظ اجملُع ايعًُ ٞايعساق ،ٞا ٫أْ٘ زغِ َا أبدأَ ٙ
بساع ١عطهسٚ ١ٜسٓه ١ضٝاض ١ٝنإ ًب قسازْ ٠ؿط٘ غخؿ ١ٝأنادَ ،١ٝؾكد ٚقع
َ.
َ ٚدزاض١
َا ٜ٫كٌ عٔ ( )327حبجا
يكد عسؾي ايؿكٝيد عئ نجيب عًيَ ٢يد ٣ث٬ثيٚ ١ث٬ثيـب عاَياّ ،ؾٛددتي٘ سذيً ١ب
ايتنزٜخ ايكدٚ ِٜسدٜجٗاٚ ،ثكً ١ب اىبعتكدات ٚاىبراٖب ايد ١ٜٝٓقدمبٗا ٚسدٜجٗا،
ٚبًداْٝاّ ٚعاىباّ نبرلاّ ًب عًِ ا٭ؾٛات ٚايًطياْٝات ٚاىبعيادِ ،ؾٗيً ٛب ٖير ٙنًيٗا
ؾازع ٜ٫ػل ي٘ ايػباز ٜ٫ٚصاٍ نجرل َٔ حبٛث٘ ٚدزاضات٘ ضببٛضاّ ٜٓتظس ايٓػس
ً ٖٞٚب عٗد ٠ظبً ٘ٝاسبسٜؿيـب عًي ٢تيساخ أبُٗٝيا ايعظيٚ ،ِٝيبيا ْػيس يي٘ ستي٢
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اٯٕ حبٛثي٘ ايكُٝي ١عئ أغيتكام أؾييٌ تطيُ ١ٝبػيداد ٚنسنيٛى ٚغيٗسشٚز ٚآيتييٕٛ
ن٪ثسٚ ،ٟبٗساّ طٛزٚ ،ا٭خيرل ذبًٝيٌ تينزؽب ٞأضيطٛز ٟيطياْ ٞطسٜيـ ،أثبي
ؾٝيي٘ إٔ أضييِ ٖييرا اىبًييو ايطاضيياْٜ٫ ٞعييين اسبُيياز ايٛسػيي ٞنُييا ديياً ٤ب نتييب
َ قُٝيي ١يباثًيي ١عيئ بكاٜييا ا٫ضييساًٝٝ٥ـب ًب
ايتيينزٜخٚ ،قييد ْػييس باْ٫هًٝصٜيي ١حبٛث يا
ايعيييسام ٚآثازٖيييا ًب ايٝصٜدٜيييٚ ،١عًييي ٢ذنيييس ايٝصٜدٜييي ١نتيييب ؾٗٝيييا ًٚب طكٛضيييٗا
ٚغييعا٥سٖا ايدٜٝٓييٚ ١أؾييًٗا ،ايبشييٛخ ايعُٝكيي ١اىبطتؿٝك يٚ ١سييا ٍٚداٖييدّا إ
ٜدلٖٔ عً ٢أْٗيِ يٝطيٛا َئ عبيد ٠ايػيٝطإٚ ،إلبيا ٖيِ َئ أتبياع َي٬ى زلياٟٚ
أزلييي٘ (ًَيييو طييياٚٚع)َٚ .ييئ نتبييي٘ بايعسبٝيييَ ١كييياٍ بعٓيييٛإ (ايتيييدٚ ٜٔايطيييشس
ٚاىبٝجٛيٛدٝييا)ٚ ،حبييح عيئ ا٫ضييهٓدز ايهييبرلٚ ،آخييس عيئ ايبهتاغييَ ١ٝعتكييداتٗا
َٓٚظُاتٗا.
نييإ ايعَ٬يي( ١تٛؾٝييل ٖٚيييب) ،أزؼب ٝياّ يسٜؿ ياّ ذا دعابييٚ ،١نييجرلاّ َييا نٓييا
ًْتكً ٞب َهتبت٘ ايعاَس ٠ببػداد أْا ٚايؿكٝد (َؿيطؿ ٢ديٛاد) يٓتيصٚد َئ عًُي٘
ايعصٜيييس ًب ايتييينزٜخ ايكيييدٚ ِٜايٖ٬يييٛت ،نيييإ ٚاضيييع ا٭طييي٬ع ًب أضيييايٝب ايذلبٝييي١
ٚايتعً ،ِٝيريو أخترل يٝه ٕٛأ ٍٚزٝ٥ظ جملًظ ايتعً ِٝايعاي ٞيٝكع أضظ أٍٚ
داَعييً ١ب ايعييسامٚ ،يهيئ َػيياغً٘ ايعًُٝيي ١ايهييجرل ٠سايي د ٕٚإضييتُسازً ٙب ٖييرا
اىبٓؿييب ستيي ٢ايٓٗاٜيي ،١ؾنعكبيي٘ ايييدنتٛز (ْيياد ٞا٫ؾيي .)ٌٝنييإ صبًطيي٘ َيئ
صبييايظ ايعًييِ ٚا٫دا اىبعسٚؾيي ١ببػييدادٚ .أذنييس إٔ ذات َييس ٠داز اسبييدٜح سييٍٛ
عظُا ٤ايتنزٜخ ؾسؾع (زهبي٘ ا ) قبكيٜ ١يدً ٙب اشليٛاٚ ،٤قياٍٖ :هيرا ٜسؾيع ايكيدز
َ يي،ٞ
َ بعد اٯخسٜٓٚ ،ظيس افب ٚديٖٚ ِٖٗٛيٜ ٛكي :ٍٛيكيد ؾكيدت إبٓيا
ايعظُاٚ ٤اسدا
َٓر قسٚ ٕٚأْا دا ِ٥ايبشح عٓ٘ ،ؾعط ٢إٔ أن ٕٛقد عجست عًٜٓٚ )٘ٝظس ايًَٝ ٘ٝا
َ
َ ( ،٫بيٌ أخطينت ،أخطينت) ٜٚؿيتا قبكيٜ ١يد ٙؾٗٝي٣ٛ
ٚبًٗؿ ١ثِ ٜؿيس غاقيبا
ايعظ َٔ ِٝعٌ افب َؿرل ٙاةتٖ( ّٛهرا ناْ ْٗا ١ٜا٫ضيهٓدز اىبكيد ْٞٚاييرٟ
َييات ًب ذز ٠ٚغييباب٘ ٖٚهييرا ناْيي ْٗاٜييْ ١ييابًً ٕٛٝب ضيياْ ْٖ٬ٝييٚ ،)١قيياٍ ًب
أدتُاع آخس (ث٬ث ١ربتًل بنخ٬م ؾاسبٗا :قًِ اسبس ٚايطٝازٚ ٠ايصٚدي ،١ييريو
َ يػخـ ٜ٫تذاٚزٖا آخس.)ٕٚ
ػبب إ تهًَ ٕٛها
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ٖٚهييرا بعييد دٛييي ١قازب ي ايكييسٕ ًب أدييٛا ٤ايطٝاضييٚ ١اىبعسؾييٚ ١ا٭دٜييإ
ٚاٯشلٝات ،عاد (تٛؾٝل ٖٚيب) ٜتعُل ًب اٱضٜٚ ّ٬كاعـ إمباْ٘ ؾٝي٘ ،ؾهيإ ًب
أٜاَ٘ ا٭خرلٜ ٠سدد اٯٜات ايكسآْٚ ١ٝنًُيت ايػٗادٜٚ ٠هجس َئ تسدٜيدٖا افب سيد
دعٌ يبسقات٘ ٜٗسبٔ َٓ٘ ٜ٫ ٖٛٚعبن بٗٔ َا داّ ا َع٘ٚ ،قد زلع ؾيٛت٘ ًب
اشليياتـ قبٝيييٌ زسًٝييي٘ ا٭بيييدٖٚ ٟيييٜ ٛيييسدد اٯٜيييات ايكسآْٝييي ١ايهسمبيييٚ١ا٭سادٜح
ايٓبٜٛيي ١ايػييسٜؿٚ ،١أبيي( ٢تٛؾٝييل ٖٚيييب) ا ٫إٔ ٜييدؾٔ ًب تسبيي ١ايعييسام ايعصٜييص بعييد
َ ٚزدد ذنسً ٙب
غسب ١زبع قسٕ ٚعً ٢ضؿا دبٌ (ثري١َ٠طش )ٕٚٚاير ٟغػـ ب٘ سبا
حبٛثيي٘ ٚدزاضييات٘ ٚنييإ ابييدّا ٜكييَ( :ٍٛيياداّ ايبًييٛط ًب سليياي ٞايعييسام ٚايتُييس ًب
دٓٛب٘ ،ؾاسبٝا ٠أشي ١ٝأبدً ١ٜب أز ايساؾد.)ٜٔ

*

أصٌ االنساد ٚيغتِٗ

عاجل اىب٪زخي ٕٛاىبطيًَُ ٕٛطيني ١اؾيٌ ا٫نيساد ،عًي ٢أضياع اضيطٛز،ٟ
ؾًييرا ز تهيئ حبييٛخ َعظُٗييِ ذات قُٝيي ١تنزؽبٝيي ،١أ ٚؾهييس ٠غييرل أْيي٘ ًب ايعؿييٛز
اسبدٜج٫ٚ ،١ضيُٝا ًب عؿيسْا ٖيرا يٗيس بعيا ايبياسجـب ا٭ٚزٚبيٝـب ايير ٜٔأٚييٛا
ٖيير ٙاىبطييني ١اٖتُيياَِٗ ،ؾبييدأٚا بطًطييًَ ١يئ ايبشييٛخ اييييت يً ي َطييتُس ٠افب
اي َٔٚ .ّٛٝبـب اير ٜٔػبب إ ْٗتِ ببشٛثِ ٚآزاً ِٗ٥ب ٖرا اىبٛقٛع ايدلٚؾٝطٛز
(ؾ٬دمبييرل َٛٓٝزضيييه .)ٞؾؿييي ٞزضييياي ١قيييدَٗا افب اجملُيييع ا٫ضتػيييساق ٞاييييدٚيٞ
ايعػس ،ٜٔاير ٟاْعكد ًب بسٚنطٌ ،ضٓ ،1938 ١تعس ايدلٚؾٝطٛز َٛٓٝزضه،ٞ
* اجملُع ايعًُ ٞايهسد(ٟصبً ،)١اجملًد ايجاْ-ٞازبص ٤ايجاْ ،1974 ،ٞف ( )24-1ايكطِ ايعسب.ٞ
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يًبشح عٔ اؾٌ ا٫نساد ،ؾكاٍ" :إ ٚسيد ٠ا٫نيساد ،ػبيب إ تؿطيس عًي ٢اضياع
اِْٗ َاد "ٚ .ناْ اىبٓاقػيات ايييت تٖ٫ٛيا ايدلٚؾٝطيٛز َٛٓٝزضيهٚ ٞغيرلَ ،ٙئ
ايباسجـب َطٛيٚ ١اييرُٜٗٗ ٜٔيِ أَسٖيا ٜطيتطٝع ٕٛايسديٛع ايٗٝيا ،بطيٗٛيٚ ،١اْيا
بد َٔ ٫إ انسزٖا ٖٓا أز ٣إ ا َٔ ِٖ٫ذيوٚ ،ا٫ؾًا ًب ٖر ٙاىبٓاضب ١إ اتيٛفب
َٓاقػ ١ا٫عذلاقات اييت أثرلت قد ؾهس ٠اتؿاٍ ا٫نيساد قبياد .ؾينٕ ٚديدْا إ
ٖيير ٙا٫عذلاقييات بٓٝي عًيي ٢أديييٚ ١آٖييَٚ ١ػًٛطيي ،١ؾٓهيي ٕٛقييد دعُٓييا ايٓظسٜيي١
اىبرنٛز ٠اييت أٜ٩دٖا بيدٚز ،ٟنيٌ ايتنٜٝيد ٖٚي ٞايكاً٥ي":١بنٕ ا٫نيساد ايٝيٖ ّٛيِ
اسؿاد اىباد".
يكد نإ ا٫عذلا  ،ا٫نجس اُٖ ١ٝقد ٖر ٙايعكٝدٚ ٠ازدا َئ َكياٍ يًيدنتٛز (د.
َٕ.هٓصٚ ،)ٟقد ْػس ًب ايتكسٜس ايطٓ ٟٛزبُع ١ٝايًػات ضٓ .1961 ١ؾؿٖ ٞير ٙاىبكايي١
ٚنإ عٓٛاْٗا "اؾ ٍٛايًػ ١ايهسد ،"١ٜعكد َهٓصَ ،ٟكازْ ١بيـب ايًػي ١ايهسدٜيٚ ١ايًػيات
اٜ٫ساْٝيي ١ايطييا٥س ٠قبييا ؾٗٝييا ايؿازضييٚ .١ٝناْ ي اىبكازْييَ ١طييتٓد ٠افب َكاييي ١ي٬ضييتاذ
(تٝدٜطه" )ٛدزاضات شلذً ١ٜٛب ْؿٛف تٛزؾإ ايعا٥د ٠افب ايًػات اٜ٫ساْ ١ٝايػسب." ١ٝ
ٚقد تٛؾٌ افب ا٫ضتٓتاز َٔ ٖر ٙايدزاضات بنٕ ايًػ ١ايهسد ،١ٜػبيب إ تعتيدل َتينثس٠
بايًػ ١ايؿازض ١ٝايٛضط ،٢اييت تٓتُ ٞافب ازبٓٛا ايػسب ٞاٜ٫ساْ ،ٞنُيا أْي٘ أعيسا عئ
غه٘ ؾُٝا أزتاَٛٓٝ ٙزضهٛ٣غرل َٔ ،ٙايباسجـب َٔ إ ايًػ ١ايهسد ١ٜتٓتُي ٞافب ايًػيات
ايػسب ١ٝاٜ٫ساْ ،١ٝتًو اىبٓطك ١اييت تػٌُ ٚطٔ اىباد ايتنزؽبٖٚ .ٞهرا زؾا َهٓيصٟ
ايؿهس ٠ايكا ،١ً٥بنٕ اىباد ِٖ ادداد ا٫نساد اسبايٝـب .ا ٫إ َٔ ازبدٜس بايرنس إ َهٓصٟ
ز ٜطيتكس زأٜيي٘ ْٗاٝ٥يا عًييَ ٢اتٛؾيٌ ايٝيي٘ٚ ،إ َيا قدَيي٘ ز ٜهئ ا ٫ؾسقييٚ ،١ٝيٝطي
ْظس ١ٜقاطع ١ايجبٛتٚ ،اْا أز ٣إ ٖرا ٖ ٛايؿٛاا ،ؾنٕ َهٓص ،ٟاير ٟنإ ضباقساّ ًب
ايًػ ١ايهسدً ١ٜب َدزض ١يٓدٕ يًدزاضات ايػسقٚ ١ٝا٫ؾسٜك َٔ ١ٝايًػٜٛـب ذ ٟٚايػيٗس،٠
ٚيهين َع ذيو اغعس بكسٚز ٠ايتشكٝل ًب ؾش ١ا٫دي ١اييت نبعٗا يدعِ ؾسقٝت٘.
إ أَهاْ ١ٝايتدقٝل ًب ايػخؿ ١ٝبـب انساد ايٚ ّٛٝاىباد ،تػيرل بٛقيٛب ٚبؿيٛز٠
دٖٛس ١ٜافب ق ٠ٛادزاى ا٫نساد يٛسدتِٗ ايتنزؽبٝي ،١ييريو ؾينٕ َئ ٜي َٔ٪بٗير ٙايع٬قي،١
ٜطييتخـ بعبييازات َهٓييص ،ٟاييييت تبييد ٚاسٝاْياّ عٓٝؿيي .١ؾكييد نتييب ٜكيي" :ٍٛإ ضباٚييي١
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ا٫نساد اىبعاؾس ٜٔ٭ضتػ ٍ٬ايتنزٜخ ٖ ٛضباٚي ١ضاذد ،١تٗيدف يًتكٜٛيٚ ١اْ٫عياؽ،
ؾٗيِ عٓيدَا اضتػيعسٚا اسبادي ١يْ٬تطياا افب اديداد ٜتؿيؿ ٕٛبيايبط٫ٛت ٚٚديدٚا إٔ
اىباد ذ ٟٚاشلٝبٚ ١ازب ،ٍ٬ز ٜطتخدَِٗ اسد بعد ًب دٚز يباثيٌ يٓيٛا اْٗيِ ضيٛف ٫
ٜجرل ٕٚقذ ١اذا أضٓدٚا شلِ ايدٚز اىبطًٛاٖٚ .هرا اؾبا َنيٛؾا يد ِٜٗإ ًٜذينٚا افب
َادع ٙٛبعؿس اىبادٚ ،ز ٜهًؿِٗ ذيو ا ٫اقاؾ ١ايسقِ ( ،)612افب تنزؽبٓٝا يٝؿًٛا افب
ايتنزٜخ اير ٟؾتا ؾ ٘ٝاىبادٚ ٣ْٛٓٝ ،دباٖ ٙرا اشبًط اىب٪يـ َئ ٚاقيع قًٝيٌ ٚخٝياٍ
نجرل ،ؾنٕ ايد ٌ٥٫ايًػ ١ٜٛنطب اُٖ."١ٝ
أق ٍٛايٛاقيع إ ا٫نيساد ،ز ٜهْٛيٛا ٖيِ ايير ٜٔاربيرٚا َئ ضيكٛط ْٓٝي٣ٛ
بدا ١ٜايعؿس ،البا نإ (اجملًظ ايؿازض ٞيٜ٬ساْٛيٛش ٖٛ ،)ٟاير ٟقسز إ ٜطُ ٢ضٓ١
( )612م ،.ّ.بٗرا ا٫ضِ َٚ )1ع إ َهٓصٚ ٟديد إ ايػيٛاٖد ايتنزؽبٝي ،١أٚؾيٌ اىبياد
با٫نساد قبجاب " ١خًٝط َٔ ٚاقع قٚ ٌٝ٦خٝاٍ نجرل" ،ؾنْ٘ عس بعد ذيو إ ايػٛاٖد
ايًػ ،١ٜٛشادت ًب اُٖ ١ٝتكسٜس اَهاْ ١ٝذيو ايٛؾٌ.
 َٔٚاىب٪ند إ ٖٓاى ؾعٛبات ،تعذل أَس تكسٜس اتؿاٍ تنزؽب ٞقياطع
ايجبٛتٚ ،يهٓٓا قبٌ إ ْتطسم افب سذير َهٓيص ٟايًػٜٛيْ ،١يٛد إ ْتيدازع يػيصاّ
َٔ ايػاش ايتنزٜخ اير ،ٟضنقذلب ي٘ بعا اسبً ٍٛاةتًُٖٚ ،١را ايًػص ٖ:ٛ
َيياذا سييٌ باىبيياد يكييد ناْ ي اىبٓطكيي ١ايهآ٥ييً ١ب سليياٍ ايعييسام اسبييايَ ،ٞيئ
سلييياٍ دبيييٌ هبيييس ٜٔعًييي ٢طييي ٍٛايػيييٛاط ٧ايػيييسق ،١ٝيٓٗيييس ددًييي ١افب سيييدٚد بييي٬د
(ن١زدٚخ ،)٢سلا ّ٫دص٤اّ َٔ َٛطٔ اىباد ًب ْٗا ١ٜايكسٕ اشبياَظ قبيٌ اىبي٬ٝد (زاديع
شٜٓؿيي ،ٕٛاْييا باضييٝظ)(ًٚ .)2ب ْٗاٜيي ١ايكييسٕ ايطييابع اىبيي٬ٝد ،ٟاْكطييع ذنييس اضييِ اَ٫يي١
اىبطُاَ( ٠اد) ًب اٜسإ ،ؾًِ ٜعد ٜعسف ٖٓاىَٚ .ع ذيو ؾينٕ ٖٓياى بعيا اةؿٛييات
ايتنزؽب ،١ٝاييت تػرل افب اْ٘ ًب ْٗا ١ٜعؿس ايطاضاْٝـب ،نإ ٜ٫صاٍ ٖيرا ا٫ضيِ (َياد)،
ٜذلدد بنغهاٍ َتطٛزَ ،٠جٌ (َاَ ٚ ٟاع) .نُيا أْي٘ ًب اٚا٥يٌ ايعؿيس ا٫ضي ،َٞ٬بكيٞ
ذيو ا٫ضِ ٜرنس بػهٌ (َاٚ ،)ٙنيإ ٖيرا ايًؿيمس ازلياّ ،ىبيٓطكيت (َيا ٙايهٛؾيَ(ٚ )١ياٙ
( )1ضبُد دٛاد َػهٛز ،تنزٜخ اٜسإ باضتإ عً ٢زٚا ١ٜابٔ ايعدل ،ٟطٗسإ ،1947 ،ف .290
( )2زادع اٜكاّ اشبسٜط ١اىبدزد ١ف  ،14م ،نتاا شٜٛٓؾ ،ٕٛتسنب ١زٜهظ ٚازْس.1957 ،
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ايبؿييسٚ .)٠با٫قيياؾ ١افب ذيييو ؾييإ اةؿٛي يات ا٫زاَٝيي ١اىبطييٝش ،١ٝاستؿظ ي بٗييرا
ا٫ضييِ بػييهً٘ ا٫ؾييًٖٚ ٞييَ(( ٛييادا ،)ٟستييْٗ ٢اٜيي ١ايعؿييس ايطاضيياْ ،ٞؾهاْي يؿظيي١
(َادٜا) تعين (ب٬د َاد) َ(ٚادا( )ٟغعب َاد) ،ؾُا اير ٟدد َٔ اسبيٛادخ يتُشيَ ٛئ
ا٫ذٖإ ٖرا ايػعب ازبًٌٝ
آْييا ْ ٫عًييِ عيئ ٚقييٛع نازثييً ١ب ايعؿييس ايطاضيياْ ،ٞأدت افب اْييدثاز اىبيياد ٚعًٝيي٘،
ؾنْين اقذلب باْ٘ اذا نإ اضِ َاد ،قد اْدثس ؾإ اىبيادٜـب اْؿطيِٗ ٜ ٫صايي ٕٛعًي ٢قٝيد
اسبٝا ٠بايتننٝدٚ ،إ ايطهإ ا٫نساد اىبدْٝـب ِٖ ًب زأ ٜٞسؿ ١اىباد.
إ ايكبا٥ييٌ اشلٓييد –ٚاٚزٚبٝيي ١ايهسدٜيي ،١ايكٜٛييَ ١يي ١اقسبييا ِٗ٥ايسسييٌ ا٫خييسٜٔ
اير ٜٔاْدصب ٛا َعِٗ بعد٥ر ناْٛا ٜٗيدد ٕٚبي٬د اىبياد َٓير اقيدّ ا٫شَيإ .ؾعٓيدَا
ٚؾييـ اىبيي٪ز ايْٛٝيياْٜٛ( ٞيبٝييٛع) ( 125/205م ).ّ.اىبيياد ًب ايتييازٜخ ايعيياّ،
قاٍ ٚاؾؿاّ ب٬د (َاد)" :إ نبٝع اسبدٚد اةٝط ١قبًُهي ١اىبياد ،ناْي تكيِ
َدْ ّا ْٜٛاْ ،١ٝبٓ ٝبعد ؾتٛسات ا٫ضهٓدز يؿد ايدلابس ٠اجملاٚز."ٜٔ
ٚأخدلْا اىب٪ز اٜ٫ساْ( ٞسطٔ برلْٝا) ،بنٕ ايكبا ٌ٥ازببً ،١ٝاييت ناْ
كبًو سؿْٛاّ َٓٝعً ١ب عٗد سهِ (ضًٛقظ ايجاْ ٞنايًٝٓٝطيهٛع226/246 -
م ،.ّ.ز تهٔ ذب ضٝطسٚ ٠قبط اسبه ١َٛايْٛٝاْ.١ٝ
ٖرا ٚإ ط ١ًٝعٗد ايطًٛقٝـب ،ز تهٔ اسبهَٛي ١قيادز ٠عًي ٢ايطيٝطس ٠عًي٢
ايكبا٥يييٌ اىبتٓكًييي ١ا ٚغيييب ١اىبتٓكًيييٚ ،١اَيييا ًب عٗيييد خًؿيييا ٤ايطيييًٛقٝـبٖٚ ،يييِ
ا٫زغان ٕٛٝاير ٜٔاْتٗ ٢سهُِٗ ايكيعٝـ ًب ضيٓ 226( ١ا ،)ّ0ؾكيد شادت قي٠ٛ
اسبهاّ ا٫قطاعٝـب اةًٝـبٚ ،بايتاي ٞشادت ضٝاد ٠ايكبا ٌ٥ايسسيٌ عًي ٢اييصزاع
ٚايؿ٬سـبٖٚ .هرا ٜبد ٚبنْ٘ ًب اٚاخس سهِ ايؿسثٝـب ضاد ايػيعب ايهيسد ٟا٭زٟ
ًب اىبٓاطل ازببً( َٔ ١ٝب٬د َاد) .إٔ ٖرا ٜٛس ٞيًُتتبيع با٫ضيباا ايييت دعي
افب اشلذ ّٛعً( ٢ب٬د َاد)ٚ ،اخكاعٗا بؿؿ ١نْٗٛا أٖ ٍٚدف يًًُو ايطاضياْٞ
ا٭١٥ ٍٚسد٠ػري ٟثاث١نإ)  41/226ب.).ّ .
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إٔ َيا ٜطييُ( ٢ناسْاَة١ن١٥ ٞست١خؼةةري ٣بابة١نإ) ،ايييرٜٓ ٟطي ٟٛعًيي ٢خًييٝط
َٔ ايتنزٜخ ٚا٫ضاطرل ٚاير ٟضذٌ ؾتٛسيات (٥ة١زد ٙغيرل) ،اٚقيا ي ٤٬إ ا٫زليـب
(َاض )ٞايرَ( ٖٛ ٟاد( ٚ )ٟنٛزد)( ،)3البا ٜػيرلإ افب غيعب ٚاسيد بعٓٝي٘ٚ .عًي ٢نيٌ
ساٍ ؾنٕ ا٭َيس نيإ نيريو ًب أقيٌ تكيدٜس ًب ْٗاٜي ١ايكيسٕ ايطيادعٖٚ .ي ٛايتينزٜخ اييرٟ
ْطييب افب (نازْاَيي٘ى) ٚقييد ديياً ٤ب ٖييرا ايهتيياا اييير ٟايييـ بايًػيي ١ايؿًٜٗٛييٚ ،١ايييرٟ
ٜتكُٔ تؿاؾٖ ٌٝذ١٥( ّٛسد٠ػري) عًَ( ٢اد)َ ،ا:ًٜٞ
" إٔ (٥يي٘سد٠غييرل) بعييد إ قتييٌ (٥يي٘سدٚٙإ اشبيياَظ) ًَييو ايؿييسثٝـب سػييد
دٝػاّ نبرلاّ َٔ (شابٚ )ٍٛذٖيب يٝشيازا (نيٛزدإ غياَٖ ٞاضي( )ٞنيٛزدإ غياٙ
اىباد( ." )ٟايؿؿٌ )1- 5
ًٚب ايؿؿٌ ْؿط٘ ذنس (ايهازْاَ٘ى) َاٜينت:ٞ
" نإ ازبٝؼ اىبادٜ ،ٟعتكد بنْي٘ ًب َٓذيَ ٢ئ (٥ة١زد ٙغيرل) ،ايير ٟاْيدسس
ٚتسادع افب ب٬د ؾازع "ٚأضتُست ايكؿ ،١تكٚ" :ٍٛإ (١٥زد٠غيرل) ،اعيد أزبعي١
ا٫ف زدٌ ٖٚادِ بِٗ (اىبياد) عًي ٢سيـب غيسٚ ،٠قيد قتيٌ َئ ا٫نيساد اييـ زديٌ
ٚاضس ايباقـب اير ،ٜٔناْٛا بـب َٓيدسس ٚديسٜاٚ .اضيتٛفب َئ ًَيو ا٫نيساد عًي٢
غٓا ِ٥نجرل( ٠ايؿؿيٌ ٚ .)11 ،9 ،5عًيٖ ٢يرا ؾياىبؿَٗ ّٛئ ايٓؿيٛف اىبكتبطي١
اْؿياّ ،إ َ٪يييـ (ايهازْياَة١ى) ،اييير ٟعياؽ ًب ْٗاٜيي ١ايكيسٕ ايطييادع اىبيي٬ٝد،ٟ
نإ ٜعتدل اىباد ٚايهسد ،غعباّ ٚاسداّ ،نُا ضبل ٚذنسْا.
ٚقييد ديياً ٤ب أسييد نتييب ايتييازٜخ ا٫زاَٝيي ،١عيئ ازبٝييٌ اىب٪يؿييً ١ب ايكييسٕ
اشباَظ اىب٬ٝد " :ٟإ ااىبًو ايطاضاْ ٞغاٖبٛز اً ٍٚ٫ب ا ٍٚضٓ َٔ ١سهُي٘
سازا اىباد ،ضهإ ازبباٍٚ ،قٗسِٖ ًب َعسني ١قياز ،١ٜضيٓ42( ١مٖٚ .).ّ.ي٤٫٪
اىباد ازببً٫ ،ٕٛٝبد إ ٜهْٛٛا ِٖ ا٫نساد.
إٔ اىبٓاطل اييت ؾس ا٫نيسادٚ ،ديد ِٖٚؾٗٝيا ناْي ٖي ٞايييت ضيتهٕٛ
نٛزدضتإ اسباي ،١ٝبنٚضع َعاْ ٞا٫ؾط٬ب اىبرنٛزٚ .يهٔ ا٫نساد ز ٜؿسقٛا
( )3اضِ " نٛزد"َ ،هتٛا ًب (ايهازْاَ١ى) بايتا ٤ايؿًٗ ٫ ،١ٜٛبايداٍ.
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اْؿطييِٗ عًيي ٢بيي٬د اىبيياد بننبعٗييا ،ؾؿيي ٞاىبٓطكيي ١اييييت ؾييازت ،تييدع ٢سليياٍ
اذزبٝذإ تذلى قطِ َٔ ايطهإ اخرلاّ ،ا ٟذبٛييٛا افب ايذلنٝي ،١بُٓٝيا اىبٓياطل
ا٫خس ،٣سٛاي ٞغيٛاط ٧ايػيُاٍ ايػسبي ٞيبشيس قيصًٚ ،ٜٔٚب اٚاضيط اٜيسإ ،ز
تهٔ تدع ٢نسد ،١ٜبايسغِ َٔ إ بعا ايًٗذات ًب ٖر ٙاىبٓاطل ناْي تٓتطيب
افب (ايًػيي ١ايهسَاظبٝييٚ ،)١يهيئ اضييِ ايهييسد ًب نييجرل َيئ اىبٓيياطل استكيئ اضييِ
(اىباد)ٚ ،ا٫زلا ٤اييت تعٛد افب ايكبا ٌ٥اٯز ١ٜا٫خس.٣
اْ ٞأز ٣إٔ اضِ (َاد) ،قيد طيٚ ٣ٛسيٌ ضبًي٘ أضيِ (نيٛزد) ،بؿيٛز ٠تعٝيد اييٞ
ايرانسَ ٠يا ًب ؾسْطيا ،سيـب طػي ٢اضيِ (فشْ٠ةو) عًي( ٢غياٍ) ٖ .)4يرا ٚبعيد إٔ تيٛاز٣
اضِ (َاد) ،ؾٓشٔ ْ ٫عًِ بايكبط َت ٢بد ٨بايتُٝٝص بـب ا٫ضيِ اشبياف باييي "نيٛزد"،
نُا نإ ٚبـب اضِ ايطهإ (ايهسَاْر) ،ضهٓ ١اىبدٕ ٚايكس.ٟ
ؾييا٫نساد اييير ٜٔدعييٛا اْؿطييِٗ انييساداّ ،اطًكييٛا عًيي ٢ايطييهإ اضييِ (نسَيياْر)،
ٚاضِ (نسَاْر) ٖرا يٌ ٜطتعٌُ َئ قبيٌ ايكي ّٛاْؿطيِٗ بُٓٝيا ٜطًيل (اييصاشا) ،عًي٢
اْؿطِٗ اضِ (نسد) ،ؾاِْٗ ٜدع( ٕٛايهسَاْر) ،باضيِ (نسداضيَٚ ،)5()ٞئ اةتُيٌ إ
ايهاضع٥( ١اضَ )ٞػتك٥( َٔ ١اضا) ،ؾاذا نإ ا٭َيس نيريو ؾيإ (نيسداع) ،قيد تعيين
حبطب ا٫ضًٛا ايهسدَ( ،ٟاٜػا ٤ايهسد ا ٚايهسد.)ٟ
ًٚب اقً( ُٞٝضٛزإ) َٛ( ٚنسٜ )ٟعسف ايكس ٕٜٛٚاي ،ّٛٝباِْٗ (نسَاْر)ٚ ،يهئ
ٖييرا ا٫ضييِ ًب عييسف اؾييساد ايعػييا٥س ٚضييهإ اىبييدٕ ،البييا ٜييدٍ عًيي( ٢تييابع ا٫ز
اىبًُٛن .)١اَا ضهَٓٓ ١طك ١نسدضتإ اٜ٫ساْ ،١ٝأعين َٓياطل (ضيٓ٘)ٚ ،نيرا ضيهإ
(خاْكـب– خاْ٘قة ،)ٞؾياِْٗ ٜطًكي ٕٛاضيِ (نسَياْر) عًي ٢اٚي٦يو ايكياطٓٝـب ًب ايػيسا
ٚايػُاٍ ،ؾِٗ عً ٢ايتٛايَ ٞا عدا ايك ّٛاىبعسٚؾـب باضِ (طةرسإ) ًب سيـب إ ضيهإ
ايطًُٝاْٚ ١ٝنسنٛى ْطٛا ٖيرا ا٫ضيِٚ ،يي ٛإ ايعٓاؾيس ايباقٝيَ ١ئ غيرل ايطةرسإ ًب
( )4تسادييع اىبكايتييإ ايًتييإ ْػييستُٗا ًب صبًيي" ١ط١الَٜٚةةز" ,بعةةذد  3 ,2ايـةةادس ب باةةذاد ,طةةٓ ,1940 ١سٝييح
ْاقػ ؾُٗٝا اْطٛا ٤اضِ (َاد) ذب اضِ (نٛزد).
()5

زادع  :نُاٍ باد ،٢ًًٜنٛزدب٘ نساَرل ،٣ف .216
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تًييو اىبٓيياطل ٖييِ (نسَيياْر) ،بيي ٬ادْيي ٢زٜييبٚ .اٚي٦ييو ايييرْ ٜٔطييٛا اضييِ (نسَيياْر)،
ٜطًك ٕٛعً ٢ايكسٜٚـب يؿظَ( ١طهـب) (تابع ا٫ز )ٚ ،زقبا تهَ ٕٛػتكَ( َٔ ١ة١ع
ا َاد)ٖ .را ٚإ ا٫نساد ايطانٓـب سلاٍ ايصاا ايهبرل ٜطًكي ٕٛعًي ٢اْؿطيِٗ خاؾي١
اضييِ (نسَيياْر)ٚ ،عًيي ٢يػييتِٗ اضييِ (نسَيياظبٚ ،)ٞيبييا ػبييدز ذنييسٖٓ ٙييا إ ايػيياعس
ايهسد ٟايهبرل (اهبد ٟخاْ٪َ )ٞيـ نتاا (َ٘ ّ  ٚشٜئ) ،عئ ضيرل ا٫بطياٍ (ضيٓ١
ٚ ،)1693اير ٟنتب٘ بايًػ ١ايهسَاْ ١ٝايػُاي ١ٝاضتعٌُ ازل ٞايهٛزد ٚايهسَياْر،
بطسٜل ايتبادٍ ٚاىبٓاٚبْٚ،١كتبظ َٓ٘ َا:ًٜٞ
بآ َ١عشٜف١تٔ بآ ١٥ؿٌَ  ٚبٓٝاد
بفهش ر ع١س٠ب ١ٖ ...تا ظ ١طٛسدإ
نشَاجن ٢ب ١ٜٛػ١ب ٞٗٝبٛسدإ
أ: ٟ
 ٫تدع ايٓاع ٜكٛي ٕٛإ ا٫نساد
َ ٫عسؾ ١شلِ  ٫ٚت٬د
ؾنْظس ابتدا َٔ ٤ب٬د ايعسا ست ٢ب٬د ايهسز ِٖ ايهسَاْر ٜكؿ ٕٛنا٫بساز.
إ اضِ (نسَاْر)  ،قيد سيٌ ضبًي٘ ًب (نسدضيتإ) اضيِ (نيٛزد)ٚ ،سٝيح إ
ٖرا ايتشي ٍٛا٫دتُياعٚ ٞايًػيَ ٟٛطيتُس ،ؾينٕ نًُي( ١نسَياظب )٢قيد بكٝي قٝيد
ا٫ضتعُاٍ باط٬قٓا أٜاٖا عً ٢ايًٗذ ١ايهسدٜي ١ايهيدل .ٟإ ٖير ٙايًٗذي ١ايهسدٜي١
ايهدل ٣تكطِ افب ث٬ث ١ؾسٚع زٝ٥ط:ٖٞ ١ٝ
ايهسَاظبٝيي ١ايػييُايٖٚ ،١ٝيي( :ٞباٜيي٘صٜييدٖ( ،)ٟةة١نيياز( ،)ٟبٛتيياْ( ،)ٞآغييٝين)،
(بادٜٓييياْ( ،)ٞأٚزؾييي٘) ....اخل .ايهسَاظبٝييي ١ايٛضيييطٖٚ ،٢ييي( : ٞضيييٛزاَْ( ،)ٞيييٛنس،)ٟ
(ضًُٝاْ( ،)ٞضٓ٘ .)ٜٞايهسَاظب ١ٝازبٓٛب( :ٖٞ ١ٝن١شلٛز( ،)٣ي٘ ن ،)٢ثؼ ن.)٢ٖٛ
إ اسبدٚد بـب ايهسَاظب ١ٝايػُايٚ ،١ٝايٛضط ٞتطيرل تكسٜبياّ َئ ايٓٗاٜي١
ازبٓٛبٝيي ١يييبشرل( ٠زقييا ،)١ٝ٥ستيي ٢اقييسا ْكطييَ ١يئ (ايييصاا ايهييبرل)َٚ ،يئ ٖٓيياى
تطرل ضباذ ١ٜيًٓٗس ستَ ٢ؿب٘ٚ .اسبدٚد بيـب ايهسَاظبٝي ١ايٛضيطٚ ٢ازبٓٛبٝي١
تطرل تكسٜباّ عً ٢خط سلاٍ نسَاْػا– ٙخاْ٘ قـب– ق٘ غك( ١دبٌ هبس.)ٜٔ
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يكد ذنسْا َٛقٛع تٛشٜع ايًٗذات ،يهْٛ ٞقيا ايتطيُ ١ٝاشباط٦ي ١ايػيا٥ع١
يبعا ايًٗذات غرل ايطٛزاْ ١ٝبايطٛزاْ .١ٝؾتطسق افب ٖرا ايتٛشٜع – ًب َكاييت
– عيئ ايًييٗذات ايهسدٜيي – ١اىبٓػييٛزً ٠ب صبًيي( ١ط١الَٜٚةةز) ،عييدد  ،4ايؿييادزً ٠ب
بػدادً ،ب غٗس ْٝطإ ،ضٓٚ 1940 ١اْا أ َٔ ٍٚدزع اسبدٚد ازبػساؾ ١ٝيًٗذات
ايسٝ٥ط ١ٝايهسدً ،١ٜب تًو اجملً.١
ٚاٯٕ يٓعد افب سدٜجٓا عٔ َهٓص .ٟؾكد نتيب ٜكيً":ٍٛب ايٛاقيع إ ا٫غياز٠
ايٛسٝد ٠ايٛاقش ١عٔ ا٫نساد يد ٣قداَ ٢اىب٪يؿـب قبٌ عؿسْاٖ ،را ٜظٗس اْٗيا
تًو اييت دا٤ت عً ٢ايتتابع َٔ (بٛيٝبٛع) ( ٚيٝؿ( ٚ )ٞضذلاب )ٛعئ (نيٛزت،)ٞ
ؾكيييد ذنيييس اىب٪زخيييإ ا ٕ٫ٚ٫عيييِٓٗ  ":اْٗيييِ نييياْٛا زَييياَ ٠طيييًشـب استٝاطي ياّ ًب
ازبٛٝؽ اىبادٚ ١ٜآضيٝا ايؿيػس ٟؾكيط" .بُٓٝيا نيإ (ضيذلاب )ٛانجيس ؾيساس ١اذ
اطًل عً ":ِٗٝاضِ ازببًٝـب ايبداٝ٥ـب ايطانٓٝـب ًب (بي٬د َياد) ( ٚازَٝٓٝيا) ً ٚب
(ؾازع) اٜكاّ"ٚ.يبا عدا ٖيرا ا٫ضيتجٓا ٤ايٛسٝيد ،ؾيإ نبٝيع اييد ٌ٥٫ايجبٛتٝي١
تػرل افب ن ٕٛا٫نساد ٖيِ اسيد ايػيعٛا اىبادٜيٖٚ .١ي ٞتعيين ٚدٗي ١ايٓظيس ايييت
ابداٖا ايدلٚؾٝطٛز (َٛٓٝزضه.)ٞ
اْ ٞأق ٍٛإ ايباسجـب اير ٜٔحبجٛا ًب ايع٬ق ١بـب (نة١زدٚخي( ٚ )٢نيٛت)٢
ٚايع٬ق ١بُٗٝا ٚبـب اضِ (نٛزد) َتؿك ٕٛنبٝعا عً ٢إ (نٛزت )٢البا ِٖ أديداد
ا٫نسادٚ ،يهٔ ؽبتًؿي ٕٛخبؿيٛف (نة١زد ،) ٚٚايير ٟذنيس ٙشٜٓؿي .ٕٛؾيايبعا
َييِٓٗ آَييٛا بيينٕ (نةة١زد( ٚ ) ٚٚنييٛزت )٢نًُٗٝييا ٜهْٛييإ أقييدّ ا٫غييهاٍ ٭ضييِ
(نييٛزد) ،بُٓٝييا أْهييس ايييبعا ا٫خييس َييِٓٗ إ تهيي ٕٛنًُيي( ١نيي٘ زد ،) ٚشلييا ع٬قيي١
بنضِ (نٛزد).
َٚئ بييـب ايؿييٓـ اَ ٍٚ٫ئ ايبيياسجـب نييإ اىبطيذل (ز.ز .دزاٜؿيي٘س) ،ؾكييد
اٚزد قاَ ١ُ٥طٛي ١بنزلا ٤اقتبطٗا َئ ايهتياا ايكيداَٚ ،٢قياٍ إ ٖير ٙا٫زليا٤
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ذبتيي ٟٛعًيي ٢دييرٚز ٫ضييِ (نييٛزد)(ٚ .)6ؾُٝييآْ ،ًٜٞكييٌ عييددا َيئ تًييو ا٫زلييا٤
ايكدمب ،١نُجاٍ :
ن١زد –  - ( ٚٚخ.)ٞ
نٛست – .) ٟ - ٟ
نٛسد َٜ ٚ -ين).
طرسد – .)َٜٔ - ٟ
طرسد – .)َٜٞ ٟ
نٛسد – َٜٓ ٚا).
ق٘سد – ( ٚٚايطسٜاْ.)ٞ
ٚقد خطن (دزاٜع١س) ،خط ٠ٛابعد ،ؾكاٍ" :ايٝظ َطتبعداّ إ ٜه ٕٛاضبل
أثس ي٬نساد قد ٚدد عً ٢اسيد ا٫ييٛاب ايطٝٓٝي ١ايطيَٛس ،١ٜايييت تعيٛد افب ا٫ييـ
ايجايح (مٚ ).ّ.اييت ْ ٙٛؾ ٘ٝعئ از (نة١سدْ ." )٠كي ٍٛإ ٖيرا ايًيٛب ايطيٝين
ٜعييٛد افب عٗييد سهييِ اىبًييو (غٛزضييـب) َيئ (ًَييٛى اٚز) ( 1970 – 1978م.).ّ.
ٚإ ٖرا ا٫ضِ ؼبتٌُ إ ٜكسأ اٜكاّ بًؿمس (ن١زد٠ن٘) ،اْظس:
).)Ignace , P. 38, HVR . Andsub.
ؾيينٕ اسبسنيي ١اييييت تًيي ٞا٫ؾييٛات ا٫ضييٓاًْ ١ٝب ازبييرز ايعا٥ييد زبُٝييع تًييو
ا٫زلا ٤ايه٬ضيٝه ،١ٝتبيد ٚيي ٞذات َػيصٚ ٣اُٖٝي ١خاؾي .١ؾاْٗيا اَيا إ تهيٕٛ
( )ٟأ )ٚ( ٚيبا ٜدع ْٞٛإ اعتكد اْٗا تطٛزت َٔ ٥ -ي٘ ني٘ ٚ ،-عًيٖ ٢يرا ؾُئ
اىبُهيئ إ ْتؿييٛز ،اذا ز انيئ طبط٦ياّ ،بييإ ( :نيي٘ زد – د( ٚ )ٚنييٛزت – ٚ )٣
(نيٛزد – ( ٚ )٣نةةرسد –  ٚ )ٚنيريو بيياق ٞا٫زليا ٤ايييٛازدً ٠ب ايكاُ٥ي ١قييد تهييٕٛ
ْٛعا َٔ ايتطٛز َٔ ايًؿمس (ن٘ زد –  ٙن٘) ايٛازدً ٠ب ايًٛب ايطٝين ايطَٛس.ٟ

( )6زادع ا٫ضِ (نٛزد)ً ،ب صبً ١ازبُع ١ٝا٫ض ١ٜٛٝاىبًه.1923 ،١ٝ
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نإ ايػهٌ ا٫ؾً ٞيهًُ( ١ب( ) ٝخإ – ٙى)ٖٚ ،ر ٙقد دا٤ت ًب نٌ َئ
شلذات ايهسَاظب ١ٝايػُايٚ ١ٝايًٗذات ايطٛزاْٚ ١ٝايهسَاْػاٖ ،١ٝبػيهٌ (خيإ
–  )ٟاَا ًب شلذيت َٛنسٚ ٟايطيًُٝاْ ،ٞؾٗي( ٞخيإ –  ،)ٚٚبُٓٝيا ٖيً ٞب شلذي١
ضييٓ( ١خييإ – ى)ٖٚ .يير ٙا٫خييرل ٠يٝط ي ا ٫اشبطيي ٠ٛايجاْٝيي ١يتطييٛز ايهًُييَ ١يئ
(خاْ٘ى):
(خإ – ٠ى) – (خإ – ط) – (خإ – ( ٚ )ٟخإ – .)ٚٚ
ٖٚهيييرا مبهٓٓيييا إ ْيييٛزد اَجًييي ١اخيييس ٣نيييجرل٫ٚ ،٠ضيييُٝا ؾُٝيييا ٜتعًيييل
(باىباق ٞاىبطًل –.)Present Perfect
ؾيينٕ ايهاضييع٥( ١ةة١نيي٘) ٖيي ٞناضييعَ ١عسٚؾييَٚ ١نيٛؾييَ ١يئ ايهٛاضييع اشلٓييدٚ
اٜساْ ،١ٝاييت ًٖ ٞب ا٫ؾٌ ٖٓد ٚاٚزٚب.)7(١ٝ
إ (َهٓص ،)ٟعٓدَا اطًل ؾسقٝت٘ ٖير ٙنيإ قيد ٚدي٘ اٖتُاَي٘ افب ا٫ديي١
ايًػ ،١ٜٛانجس يبيا ٚدٗي٘ افب ايتيازٜخٖٚ ،يً ٛب اسبكٝكي ١قيد اعيذلف بنْي٘ عذيص عئ
اٜساد اديٜ ١عكد بٗا ٚدْٗ ١ظيسَ ٙئ ايصَيإ ٚاىبهيإ ،ايير ٜٔؼبتُيٌ إ تهيٕٛ
ا يًػ ١ايهسد ،١ٜقيد ٚقعي ؾُٗٝيا ذبي ْؿيٛذ ايًػي ١ايؿازضي ١ٝايٛضيط ٢نُيا ذنيس،
ٚييريو اضيتٓد افب ا٫دييي ١ايًػٜٛي ١دعُييا يؿهستي٘ تًييو ايؿهيس ٠اييييت  ٫تتعياطـ َييع
عكٝدتٓا بإ ا٫نساد اي ِٖ ّٛٝسؿد( ٠اىباد).
َٚع اْ٘ ٜ ٫عسف ا ٫ايكً ٌٝعٔ ايًػي ١اىبادٜي ،١ؾنْي٘ ٜظٗيس إ َبياد ٨شلذاتٗيا
ًب (آؾٝطت َٔٚ .)١ٝاىب٪نيد إ ايًػي ١اىبادٜي ،١ناْي ايًػي ١ا٫ضاضي ١ٝىبيا ْطيُ٘ٝ
ايػُاي ١ٝايػسبٝي ١اٜ٫ساْٝيٚ ،١نيإ عًُيا ٤ايًػيات َيتؿكـب بؿيٛز ٠عاَي ،١عًي ٢إ
ايًػ ١ايهسد ١ٜايعؿسً ٖٞ ١ٜب اسبكٝك َٔ ١يػات ايؿ ١٦ايػُاي ١ٝايػسب ١ٝاٜ٫ساْ.١ٝ
ٚإ اىبتكيييدَـب ًب ايًػييي ١ايهسدٜييي ١اسبدٜجيييٜ ١عتيييدل ٕٚنيييَ ٬ييئ ايًػيييتـب ا٫زٜيييتـب
ايكدمبتـب (ايهسدٚ ١ٜا٫ؾطت )١ٝاىباد.١ٜ
( )7زادع  :تٛؾٝل ٖٚيب ،اؾٌ اضِ ن١زنيٛى" - :صبًي ١ايهتياا" ،بػيداد ،ايعيدد ا ،ٍٚ٫ايطيٓ ١اٚ٫فب،1958 ،
ف .14
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ٚيييد ٣ادييسا ٤ايتشكٝييل ايييدقٝل ًب اديييَ( ١هٓييص ،)ٟادييد اْٗييا ادْييَ ٢يئ إ
تهًَ ٕٛصَ . ١ؾُئ ا٫ديي ١عًي ٢تينثرل ْؿيٛذ ايًػي ١ايؿازضي ١ٝعًي ٢ايًػي ١ايهسدٜي،١
عس (َهٓصْ ،)ٟكطتـب َعسٚؾتـب يهٌ َطًع عً ٢ايًػات اٜ٫ساْ.١ٝ
ايٓكطيييي ١اٚ٫فبٖ :يييي ٛايتشيييي ٍٛايطيييياز ٨عًيييي ٢ايًػييييات اٜ٫ساْٝييييٚ ١ايهسدٜيييي١
ٚايبًٛغ )" y" ٟ( َٔ ،١ٝاىبٗذٛز اير ٟناْ تبيدأ بي٘ ايهًُيات افب (ز) اسبايٝي،١
ًب سييـب إ ايًٗذيي ١ايهٛزاْٝيي ١اييييت تتكيئُ يبٝييصات ايًػييات ايػييُاي ،١ٝز ٜطييسأ
عًٗٝييا ٖييرا ايتشييٚ .ٍٛىبييا نييإ ايتشيي ٍٛقييد اقتؿييس عًيي ٢ايًػييات ايهسَاظبٝيي١
ٚايبًٛغييٚ ١ٝايؿازضيي ،١ٝؾؿيي ٞزأَ( ٟهٓييص )ٟإ ايًػيي ١ايهسدٜييٚ ١اسبايييٖ ١يير ٙقييد
ته ٕٛتنثست ستُا بٓؿٛذ ايًػ ١ايؿازض ١ٝايٛضط.٢
ٚيهٓٓا ْطنٍ (َهٓصَ ٖٛ ٌٖ ،)ٟطتعد إ ٜتخر ٖرا ايكٝاع ْؿط٘ ،ؾُٝا
ؽبـ ايًػ ١اشلٛزاَٚ ١ٝايًيٗذات اٜ٫ساْٝي ١ا٫خيس ٣يًتٛؾيٌ افب ْؿيظ ايطيبب ًب
ذبٛشلا َٔ "  )Y( " ٟافب (ز).
إ ايًػيي( ١ايهٛزاْٝيي ،)١اييييت ٜؿييذل اْٗييا استؿظي بايؿييٛت اىبٗذييٛز ًب
ايٛاقييع قييد طييسأ عًٗٝييا ايتشيي ٍٛاٜكييا ًب اسييد ٣شلذاتٗييا ٖٚيي ٞايًٗذيي ١اشلٛزاَٝيي١
اىبُٗ .١ؾنٕ نًُٚ ١اسدٜ ٠ظٗس ؾٗٝيا ٖيرا ايتشيٖٚ ٍٛي ٞنًُي( ١ايعٝيد– دة١رٕ) ًب
اشلٛزاَ( ٚ ١ٝد٘ػٔ) ًب ايؿازض َٔٚ .١ٝايهًُات ايكً ١ًٝا٫خس ٣اييت طيسأ عًٗٝيا
ايتشً ٍٛب (اشلٛزاَ )١ٝنًُٜ( ١اَ٘) اييت َعٓاٖا (ايصداز) ؾًٗ ٞب اسباٍ اسباقس
(داّ)ٚ .نرا (١ٜظ( )ٕ١اسبدخ) ؾٗ( ٞدٛإ)َٚ ،عٓاٖا (نبٚ )ٌٝنرا نًُيٜ( ١يات)ٛ
َٚعٓاٖا (ايطشاز)  ٖٞٚاٯٕ (دادًٚ .)ٚٚب ايًػ ١ايؿازض ١ٝايكدمب ١نًُيٜٛ( ١ؾٝيا)
ٚتعين (اىبرل )ٟؾٗ ٞاً ٕ٫ب اشلٛزاَ( ١ٝدٛا).
ٚستييي ٢اذا ضيييًُٓا بيينٕ ايهًُيييات اشلٛزاَٝييي ١قيييد تعتيييدل َطيييتعازَ ٠ييئ ايًػييي١
ايؿازضَ ،١ٝع إ اسس ٣إ ته ٕٛقد تطٛزت نًٗذ ١ؾكط ،ؾإ ْؿظ ايتؿطرل قابٌ
يًتطبٝل ًب ساي ١ايًٗذ ١ايهسَاظبٝيٚ ١ايًيٗذات ا٫خيس ،٣ا ٟؾُٝيا ؽبيـ ابتيدا٤
نًُاتٗا بؿٛت (ز) بد )٣( َٔ ٫ا٫ؾٝطيت َ...ع ذيو ؾكد ٚددت ًب ايهسَاظبٝي١
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آثاز ايؿٛت ا٫ثسٚ )ٟ( ٟذيو ًب (ن )ٛن( )١ٜ–ٛنٜ –ٛا ٖٞٚ ،)٣تطابل َجًٝتٗا
ًب ايؿازضيي( ١ٝنيي – ٛدييا) قبعييين (اٜيئ) ٚنييرا ًب ايهًُييات (٥ةةَ١يي٥( ،)٢ةةٜ – ّ١ييا)٣
(٥( )َ٣ٚ١٥ةٜ –ٚ١يا )ٟايييت تطيابل ًب ايؿازضي( ١ٝاٜئ – ديا) ( ٚإ – ديا) ايًيتـب
ُٖييا قبعٓييٖٓ( ٢ييا) ٖٓ( ٚيياى)َٚ .يئ ازبٗيي ١ا٫خييس ٣ؾييإ ًب ايهسَاظبٝييٜ ١طييتعٌُ
(دٜ ٞا )ٟيٝعين (َهإ) َجًُا ٖ ٛاسباٍ ًب ايؿازض( ١ٝداٚ )ٟاشلٛزاَ ٫ ١ٝتصاٍ
ذبتؿمس باسبسف ((ً )٣ب ايهًُٜ( ١اط )١اييت ًٖ ٞب ايهسَاظبٝي( ١دَٝطةَٓٗٚ )١اٖيا
(اىبهإ).
ايٓكط ١ايجاْ :١ٝاييت اثازٖا (َهٓص ،)ٟؾُٝا ؽبـ ايًٗذ( ١ايهٛساْٝة )١بتشي ٍٛاخيس
ًب ابتدا ٤ايهًُات  ٖٛٚايتش )- ٖٙٛ( َٔ ٍٛا٫ثس ٟافب ايؿٛت اسبياي 0 )w – ٚ( ٞؾيإ
(َهٓييصٜ )٣ييس ٣بييإ ٖييرا ايتشييً ٍٛب ايطرساْٝةةٜ ١ػييعس بييإ ٖيير ٙايًييٗذات اٚثييل ؾييً١
بايؿازضً ٕ٫ ،١ٝب ايهسدٚ ١ٜايؿازض ١ٝذب – ٖٙٛ – ٍٛافب – خ.ٙٛ
اَا اْا ؾًط اعتكد اْ٘ َٔ اىبُهٔ اسبهيِ ،بطيبب ٖيرا ا٫تؿيام ،عًيٚ ٢ديٛد قسابي١
خاؾ ١بـب ايؿازضٚ ١ٝايهسد 0١ٜؾيإ ايًيٗذات اٜ٫ساْٝي ١نبٝعٗيا تكسٜبيا َئ (بياَرل) ًب
ايػييُاٍ ايػييسق ٞافب (نيي( ٚ )ٕ٬ٝنٛزدضييتإ) ًب ايػييُاٍ ايػسبيي ٞبكييُٓٗا تًييو اييييت ًب
اٚاضط اٜسإ قد ذبي ٍٛؾٗٝيا (ٖي )ٙٛافب (خي ،)ٙٛنُيا سؿيٌ ًب ايؿازضي ،١ٝتطيتجين َئ
ذيييو ايًييٗذات ايهٛزاْٝييٚ ١ايصاشاٝ٥ييٚ ١ايبًٛغييٖٓٚ .١ٝيياى نًُييٚ ١اسييد ٠ؾكييط َيئ ايًٗذيي١
اي٬شن١زد ٖٞٚ ١ٜنًُيٚ( ١ؤظ) َئ ا٫ؾٝطيتٖ( ١ٝع١فٓة )١ايييت تعيين (ايٓي .)ّٛاَيا ذبيٍٛ
(ٖ( – )ٙٛف) اىباد ١ٜضٓٓاقػ٘ ؾُٝا: ًٜٞ
إ َهٓييص٫ ،ٟدييٌ إ ٜكييٝـ غييهٛنا اخييس ٣افب اغييتكام ايًػيي ١ايهسدٜييَ ١يئ
ايًػ ١اىباد ١ٜاقاف قا:ّ٬٥
يبا ٜطتشل اىب٬سظ ١ايعابس ٠إ ايًػ ١ايهسد ٫ ،١ٜتتؿل ًب خاؾٚ ١ٝاسد٠
َٔ اشبٛاف اييت تتؿـ بٗا ايًػ ١اىبادٜيٖٚ ،١ي ٞخاؾي ١ٝايتطيٛز (ٖي )- ٙٛافب
(ف) .اقييي ٍٛإ ٖييير ٙاشباؾيييٖ( ١ٝييي( – ٙٛف)  ٫تٛديييد اً ٫ب ا٫ضيييِ (ا٫ؾٝطييييت)
(ٖع١سْ )١اييت تعين (ايٓ .)ّٛاَا ذب – )ٖٙٛ( ٍٛف اىباد ،١ٜضٓٓاقػ ١ؾُٝا:ًٜٞ
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إ َهٓييص٫ ٟدييٌ إ ٜكييٝـ غييهٛنا اخييس ٣افب اغييتكام ايًػيي ١ايهسدٜييَ ،١يئ
ايًػ ١اىباد ،١ٜاقاف قا:ّ٬٥
"يبا ٜطتشل اىب٬سظ ١ايعابس ٠إ ايًػ ١ايهسد ٫ ،١ٜتتؿل ًب خاؾيٚ ١ٝاسيد٠
َٔ اشبٛاف اييت تتؿـ بٗا ايًػ ١اىبادٜيٖٚ ،١ي ٞخاؾي ١ٝايتطيٛز (ٖي )- ٙٛافب
(ف) .أقيي ٍٛإ ٖيير ٙاشباؾييٖ( ١ٝيي" – ٙٛف ")٫ ،تٛدييد اً ٫ب ا٫ضييِ ا٫ؾٝطيييت،
(ٖع١سْ )١اير ٟقبعٓ ٢ا٫ضِ (فة١زْي٘) ،اىبيادَٚ ،ٟعٓيا( ٙاجمليد) (ازب٬يي .)١ظبيد
ا٫ضِ اىباد( ٟف١زْ٘)َ ٍٚ٫ ،سً ٠ب ضيذ٬ت اىبًيو (ضيسد )ٕٛا٫غيٛز– 722( ٟ
 705م ).ّ.عٔ هبًت٘ ًب ضٓ )714( ١افب يبًه( ١ية١تيٝـب) ايٛاقعي ١دٓيٛا حبيرل٠
زقا ،١ٝ٥نإ بـب ايس٩ضا ٤اير ٜٔقدَٛا دص ١ٜزٝ٥ظ َاد ٟازل٘.
()8
(٥يي٘ ٚزَ – ٙيي٘ شدا) ايييرٜ ٟعييين (ايييسا اسبهييٚ ،)ِٝا٫ضييِ ايجيياْ( ٞثةة١سْ، )ٛ
 ٖٛٚتًؿمس اثٛز ٟي٬ضِ (ؾ٘ زْ٘)( ،اجملد ،ازب٬ي ،)١ايرْ ٟيساً ٙب اضيِ (ؾٓٝيد– ٙ
ؾيي٘سْيي٘) يًػييخـ اىبيياد ٟاييير ٟنييإ اسييد َساؾكيي( ٞدازٜييٛؽ) عٓييد اضييذلدادٙ
ايعسؽ ،ضٓ521 ١م.ّ.
ٜٛدد ًب ايؿازض ،١ٝاسبدٜجي ١ازليإ َذلادؾيإ (خةٛس( ٚ )٠ؾي٘س )ٙنُٖ٬يا
بييايسا ٤اىبػييدد ،)٠قبعييين (اجملييد)ٚ .ايجاْٝييَ ١تٛازثيي ١عيئ اىبادٜييً ،١ب ايهسدٜيي١
يدٜٓا اضِ (ؾ٘س)(ٚ ،)9يٝظ يدٜٓا (خٛزٚ )ٙيهٔ يدٜٓا ايهًُيٚٚ( ١ز )ٙايييت تعيين
(اسبصّ ،ا٫قداّ ،ايك ٠ٛاىبعٓٚ )١ٜٛاييت ٜبد ٚاْٗا َتطيٛزَ ٠ئ ايهًُي ١ا٫ؾٝطيت١ٝ
(ٖٛز ،)ْ٘ ٙغنْٗا ًب ذيو غنٕ ايهًُ ١ايؿازض( ١ٝخٛز )ٙآؾٝطت ١ٝا٫ؾٌ.
()8

نإ اضِ اسد ا٫بطاٍ ًب ازبً ٌٝب ايكيسٕ ايسابيع بعيد اىبي٬ٝد ،ؼبتي ٟٛعًي( ٢ؾي٘ ز)ٖٓٚ ،يَ ٛتطيٛز َئ (ؾي٘ زْي٘) اىبيادٟ

ايكييدٚ 0ِٜنييإ ٖييرا ايبطييٌ ًٜكييب بيي(ق ة١س٠داغ) .اضييتٓادا افب َاديياً ٤ب اةؿٛيييات ا٫زاَٝيي ١اىبطييٝش ١ٝؾييإ ازليي٘ نييإ
(طرثةة١س ١٥ -ػٓ١طةةح) ا ٟزتةةذ طٛػٓ١٥١طةةح) ث١سطٛػٓ١طةةح) ثةة١سس – نٛػةةٔ – ١٥ط ة ) ٖٚةة ٛيؿييمس اساَةة ٞيالطةةِ
االٜشاْ ٞف ١س – طٛػٔ – ١٥ط ) ا ٟزتذ طٛػٓ١٥ ١طح) االطةِ طٛػةٔ ١٥طةح) َعٓةا : ٠اذتـةإ ايفًةٖٚ )ٛيرا اسيد
ايتذطدات ايعػس ٠اييت َس بٗا (١ٜص٠ت٘) اىبكاتيٌ (ظش٠ثةش ٠نٓة )١تطيٛز ًب ايؿًٜٗٛي ١افب (ؾي٘ زٖيسإ ،ظة١سٖشاّ ,ظةاٖشاّ) اييرٟ
تطٛز ًب ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١افب (بٖ١ساّ) ًٚب ايهسد ١ٜافب (بازاّ) اضِ ضٝاز اىبسٜخ.
( )9ضٓٓػس َكاٜ ّ٫ه ٕ ٛؾ ٘ٝايبشح عٔ (ف١ز) انجس تؿؿ.ّ٬ٝ
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آْا  ٫ػبب إ ْتٛقع َٔ ايًػ ١ايهسد ،١ٜإ ذبيتؿمس خباؾيَ ١عٓٝي ١ستي٢
ا٫ضييتجٓا٤ات ايٓييادز ٠اييييت اْييدثست ًب نبٝييع ايًييٗذات ا٫خييس ٣غييرل ايؿازضيي،١ٝ
ٚا٫ضيييتجٓا٤ات قيييد ٚديييدت ؾعيييً ٬ب اسيييد ٣قيييسَٓ ٣طكييي( ١ؾيييازع)ًٚ ،ب قيييسٜتـب
ؾػرلتـب ًب ايؿشسا ٤ايٛضط َٔ ٢اٜسإ.
ٚعبٔ ْٛزد اَ٫جً ١ا٫ت٫ ٫ ١ٝدٌ تدع ِٝزأٜٓا اير٫ ٟؼبتاز ايٗٝا ،بٌ ْٛزدٖا
نُعًَٛات اقاؾ:١ٝ
تٛديييد اَهٓيييً ١ب ايًػييي ١ايبادٜٓاْٝييي( ١ايييييت ٖييي ٞشلذييي ١ؾسعٝيييَ ١ييئ شلذيييات
ايهسَاظب ١ٝايػُايً )١ٝب نٛزدضتإ ايعساق ،١ٝسٝح ًٜؿمس ايٓاع (ؾازٕ) بدَ ٫ئ
(خييازٕ) َٚعٓاٖييا (أنييٌ) .نُييا إ ًب ايهسَاظبٝيي ١ايػييُايٚ ،١ٝاٜك ياّ ًب اشلٛزاَٝيي١
ٜٛدد يؿمس (٥اؾ٘ ز) ،بد٥( َٔ ٫ياخٛز) َٚعٓاٖيا (ا٫ضيطبٌ ،اىبعًيـ)ٚ .نيرا ظبيد
ًب ايهسَاظبٝيي ١ازبٓٛبٝيي ،١نًُيي( ١ؾٓٝييو) ٜعييين (زطييب ا  )Coolاييييت تكابًييٗا ًب
ايؿازض( ،١ٝخْٛٛى)ٖٓٚ .اى نًُات اخسٜ ٣ظٗس ؾٗٝا ايؿٛت ( ) ا (ف).
ٚأَيا ًب أٜآَيا ٖير ٙؾيإ ايهًُي( ١ؾٗيس) تطيتعٌُ ًب ايهسدٜي ،١نُيا تطييتعٌُ ًب
ايؿازض .١ٝؾؿ ٞايعاَ ١ٝايهسد ،١ٜتنتً ٞب ايؿؿ ١اىبسنب ١اييت كبجًٗا كباَيا َجيٌ
ايهًُ ١اْ٫هًٝص.١ٜ
َٚع ذيو ؾنٕ ًب ايًٗذ ١اىبٛنسْ ،١ٜس( ٣ف١ز) ًب ايؿؿ ١اىبسنب( ١ب٘ د – ؾ٘ ز) ٖٚيرٙ
ايهًُ ١ايهسد ،١ٜايعؿس ١ٜايييت تكابيٌ ايهًُي ١ا٫ؾٝطيت( ١ٝدٚؽ– ٖع١سْة )١ايييت تعيين
(ايطاؾٌ،ايدْ.)٤ٞتٛدد ًب ايهسَاظب ١ٝاىبتٛضط ١ؾؿ( ١بَ٣ف١س) َٚعٓاٖا (تاؾ٘).
إ (َهٓص٫ ،)ٟدٌ إ ٜؿٛز َٓصي ١ايًػ ١ايهسدً ،١ٜب ْظسٚ ،ٙقع ززليا
بٝاْٝيييا ْكًييي٘ عييئ ديييد ٍٚبايًيييٗذات اٜ٫ساْٝييي ،١نيييإ قيييد نبعييي٘ ايعييياز ايًػيييٟٛ
(تٝدٜطهٚ ،،)ٛعٓد ٚؾؿ٘ ايسضِ ايبٝاْ ،ٞقآٍٖٚ":ا اٜكاّ تبد ٚايًػ ١ايهسد،١ٜ
َبتعد ٠عئ ايًػي ١اىبادٜي ،١اذا كبهٓيا َئ اضيتكسا ٤اضيِ ايعاؾيُ ١اىبادٜي ،١ؾؿيٞ
ايْٛٝاْ ١ٝايكدمب ٘٥( ١نب٘ تاْ٘ٝ٥ ،هب٘تاْٚ )١ايؿازض ١ٝايكدمب )ٕ( ٖ٘ ١نُ٘ تاْ،١
نُٖ٬ا ؼبتٜٛإ عًْ ٢ؿظ ايػهٌ (نُ٘ – ت٘)  ٫ٚغ َٔ ٤ٞذيو ًب ايهسد."١ٜ
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ٚا ٕ٫يٓييدزع ٖيير ٜٔايػييهًـب عًييي ٢ايتييٛاي ،ٞؾاغييتكاقاّ َيئ ا٫ؾٝطييييت
(طة١ت) ( ٚنُة١ت) استؿظي ايهسدٜي ،١بايػيهٌ (١٥طةة١ت) اىبطيتعٌُ ًب تؿييسٜـ
ايؿعيييٌ (ٖييياتٔ) (اتٝيييإ) بُٓٝيييا ًب ايؿازضييي ،١ٝالبيييا ٜكابيييٌ ايؿعيييٌ (اتٝيييإ) ايؿعيييٌ
(٥اَ١د )ٕ٠ايرٜ ٟطتعٌُ ايػهٌ ا٫خس (١٥نُة١ت) ًب ايتؿسٜـٜٚ .سَ( ٣هٓص)ٟ
إ ًب ذيو اغاز ٠افب إ ايًػ ١ايهسد ٫ ،١ٜتستبط ازتباطا تاَا بايًػي ١اىبادٜيٕ٫ ،١
ايهسد ٫ ١ٜتطعٌُ (نُ٘ت) بُٓٝا ايؿازض ١ٝتؿعٌ ذيو.
ٚيهٓٓا ظبد إ ايًػي ١ايهسدٜي ١ف ٜيايٛاقع تطيتعٌُ ْٛعيا َئ تؿيسٜـ ايؿعيٌ
ٜطييتخدّ ٖييرا ايػييهٌ ايييرٜ ٟعطيي ٞاؾييً٘ َعٓييٖ( ٢ييٕ٘ – نُ١تاْةةَ١ٖ( )١ةة١دإ
اسبييايٚ )ٞذيييو ف ٜايؿعييٌ ايييٛازد ًب ايهسَاظبٝيي ١ايػييُاي ١ٝاىبتعييدٖٓٝ( ٟهيياؾؿب)
ٚنرا اي٬شّ (ٖٓٝهٝؿؿب)ًٚ .ب ايًٗذات ايهسَاظب ١ٝا٫خيس ٣اىبتعيد٥( ٟةْ١هياٚتٔ)
ٚاي٬شّ (ْ١٥هيٚٛتٔ)ٚ ،زقبيا إ َهٓيص ٟاطًيع عً٣ا٫غيهاٍ ايػيُايً ١ٝب قياَٛع
دابا (ايهسد –ٟايؿسْطٚ .)ٞيهٔ دابا ز ٜهٔ َؿٝباّ ًب تعٝـب اؾً٘ ،ؾكد نتيب
بنٕ ايؿعٌ (ٖٓٝهٝؿؿب) ْػن ًب ا٫ؾٌ َٔ ْؿظ ازبرز اىبػيتل َٓي٘ ايؿعيٌ ني٘فة
(ضييكٛط)ٚ .يهيئ َيئ ايجاب ي عٓييد ٟإ ايؿعييٌ ْػيين ًب اؾييً٘ َيئ (ْٖ١هَُ١ةة١ت)
بتش )ّ( ٍٛافب (ف) ًب ايهسَاظب ١ٝايػُايٚ ١ٝافب (ً ،)ٚب شلذات اخس.٣
إ ايؿعٌ (ْ١٥طاٚتٔ) َعٓيا( ٙاؾياب ١اشليدف ،ا٫ؾيابٚ ،)١قبعٓاٖيا اسبيسًب
(نبع ،ا ٚقِ ايػ ٧بايػً ٚ.)٧ب ايهسَاظب ١ٝايٛضط ٢تٛدد نًَُ ١سادؾي ١شليرٙ
ايهًُ( ٖٞٚ ١بٝهإ) ٖٚر ٙايهًُ ١اسبدٜج ١تبدٚ ٚناْٗا ْاغ( َٔ ١٦بي٘ – ٜي٘ى –
دإ) ،ايييييت َعٓاٖيييا اسبيييسًب (نبيييع ببعكيييُٗا)ٚ - ،يهٓٗيييا ًب ا٫ضيييتعُاٍ تعيييين
(اؾاب ١اشلدف).
اَا (ْ١٥طٛتٔ) (ٖٓٝطٝعتني)  ٖٛٚؾعيٌ ٫شّ ،ؾاْيَ ١عيسٚف ًب ايهسَاظبٝي،١
ٖٚيي ٛاقييسا َيئ ا٫ؾييٌ (ْٖ١طُةة١ت) ٚيبييا ػبًييب اٖ٫تُيياّ إ غييهٌ ٖييرا ايؿعييٌ
ٚنرا غهٌ تعدٜتْ١٥( ،Its Causative ١طاٚتٔ)ٖٓ( ،طةاف ) ،يٝظ يي٘ ٚديٛد ًب
ايؿازضً ٫ٚ ١ٝب اشلٛزاَ ١ٝنُا اعًِ.
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ٚيهيئ (ٖٓٝطةةاٚتٔ) َٛدييٛد ًب ايؿسثٝييٜٛ ،١دييد ايؿعييٌ (٥يي٘ ْهيي٘ ٚدَٚ )ٕ٠عٓيياٙ
(اْٗا ،٤اكبياّ) ٖٓٚياى نًُتيإ اخسٜيإ َػيتكتإ َجيٌ ذييو َئ (ٖةْ١هُي٘) ُٖٚيا
(٥انيياّ) َٚعٓاٖييا (اْٗييا ،٤خييتِ) ١٥ ٚجناَةةَٚ )١عٓاٖييا (َؿؿييً )١يبييا ٜػييرل افب
ايع٬قَ ١ع ايًٗذات ايػُاي ١ٝايػسب. ١ٝ
إ ايدنتٛز (َهٓصٜ ،)ٟكيذلب ٚديٛد خاؾي ١ٝاخيس ٣تيسبط ايًػي ١ايهسدٜي١
بايؿازضييٚ ،١ٝتبعييدٖا عيئ ايؿسثٝييٖٚ .١يير ٙاشباؾيي ١تتُجييًٌ ،ب زأٜييً٘ ،ب اضييتعُاٍ
ا٫قاؾً ١ب ايهسدٚ ١ٜايؿازض ١ٝايٛضطٚ ٢عدّ اضتعُاشلا ًب ايؿسث.١ٝ
ناْ اٯؾٝطيت ،١ٝتػيتعٌُ ٖيرا ايكيُرل نكيُرل ايٓطيب ١نُيا ناْي تطيتعًُ٘
نا٫قاؾٚ ١يهٔ اضتعُاي٘ ًب ايؿازض ١ٝايٛضط ٢نايكُرل ايٓطيب نيإ ضبيدٚداٖ 0يرٙ
ايًػييات ناْ ي تطييتعٌُ عًيي ٢ا٫نجييس (نيي٘) ٚاَجاييي٘ نكييُرل ايٓطييبٚ .١اَييا ايؿازضيي١ٝ
اسبدٜج ٫ ١تطتعٌُ ايكُرل ايٓطيب ( )ٟايكد ِٜاً ٫ب تػه ٌٝا٫قاؾ.١
ؾيييإ ايًػييي ١ايهسدٜييي ،١ايييييت تتبيييع اٯؾٝطيييتً ١ٝب اضيييتعُاٍ ٖييير ٙايهًُييي١
نا٫قاؾٚ ١نكُرل ايٓطب ١اٜكيا .يطي َطيٚ٪ي ١عئ ؾكيدإ نًُي ١ا٫قياؾَ ١ئ
ايًػييي ١ايؿسثٝييي ،١ذييييو إ ايًيييٗذات ايهسَاظبٝيييً ١ب َكاطعيييات نسَاْػيييا ،ٙضيييٓ٘،
ن١زنٛى ٚستً ٢ب َٓاطل ازبافٚ ،اشلٛزاَ ١ٝضبل شلا إ اضكط نًُ ١ا٫قاؾ١
بعد ا٫زلا ٤اىبٓتٗ ١ٝحبسٚف ؾٛت.١ٝ
ثِ إ ايدنتٛز (َهٓص )ٟػبد إ ايًػ ١ايهسد ١ٜقد تنثست بايًػ ١ايؿازضي١ٝ
ايٛضط٬َ َٔ ٢سظت٘ تطٛز (دً )dw -) )-ٚب ايبدا ١ٜافب (د) .إ ٖر ٙاىب٬سظ١
غرل ٚازد ٠ٚاٜكيا ٖ ٕ٫يرا ايتطيٛز َ٬سيمس ًب ايًػي ١ايبًٛغيَ ١ٝجًُيا ٖيً ٛب ايًػي١
ايؿازضييًٚ .١ٝب ايًػييات ايييج٬خ نييإ شلييرا ايتطييٛز َؿييدزإ ( )1( :دً )-ٚب ايًػيي١
ايؿازض ١ٝايٛضط.٢
(( )2دً )- ٚب ا٫ؾٝطت ١ٝا٫سدخ.
ؾنذا اعتدلْيا إ (د ً )-ب ايًػي ١ايؿازضي ١ٝازبدٜيد ٠تطيٛزت َئ (دً )-ٚب
ايؿازض ١ٝايٛضط ،٢ؾًُاذا  ٫تهي( ٕٛدً )-ب ايهسدٜيٚ ١ايبًٛغيَ ١ٝػيتكَ ١ئ (دٚ
) ا٫ؾٝطييت ١ٝيييريو  ٫ايًػيي ١ايهسدٜيي ٫ٚ ١ايبًٛغيي ،١ٝقييد تنثستييا ًب ٖييرا ايتطييٛز28

بايًػ ١ايؿازض ١ٝايٛضطً .٢ب ٖرا ايؿدد اٚد ٖٓا إ اعٝد افب ايرانس ٠نًُات ا٫ضيتاذ
(تٝدٜطه )ٛاييت نيإ َئ ايٛاديب عًي ٢إ اذنسٖيا َئ قبيٌ" :إ ايتطيٛزات ايًػٜٛي١
مبهٔ إ ذبؿٌ داُ٥ا بؿٛزَ ٠تٛاشَٚ ١ٜطتكً ١بعكٗا عٔ ايبعا".
ؾيينٕ ا٫ضييتاذ (تٝدٜطييه ،)ٛاذ ٜػييرل افب نًُيي( ١غييؿ ) (اسبًٝييب) ًب ايًػيي١
ايػُاي ١ٝايػسب٬ٜ ،١ٝسمس إ نًُ ١ازبٓٛب ١ٝايػسبٖ ،١ٝي( ٞغيرل) ٚإ (غيرل) ٖيرٙ
ٖ ٞايهًُ ١اىبطتعًًُ ١ب ايًػ ١ايهسد ،١ٜؾُيا نيإ َئ (َهٓيص )ٟا ٫إ اربير ذييو
ٚض ١ًٝاخس ٣دعٌ ايًػ ١ايهسدً ١ٜب ؾـ ايؿازض ١ٝايٛضطٚ .٢يهٔ نًُي( ١غيرل)
يٝط َطتعًُ ١ؾكط ًب ايهسَاظبٚ ١ٝايبًٛغ ١ٝبٌ َٖ ٞطتعًُ ١اٜكا ًب ايًػتـب
ايهٗٛزاٜييٚ ١ايبادْٝ٬يي ١ايًييتـب ُٖييا َيئ ايًييٗذات ايهٛزاْٝييٚ .١نييرا ًب ايًييٗذات
اىبسنصَ ١ٜجٌ ف١زٜصْٙذ١ْ ،ٟتْ١ض ،٣ػُٖ١رلشاد ،ٟنً٘ٝن.ٞ
ٚقييد يٛسظي ًب اٍ ٥رطةَٝت )ossetie ١ٝبػييهٌ (٥ةة١خػييرل) ٚاقييسا َٓٗييا
اي ٞغهً ١ا٫ؾً( ٞخػرل) ايرٚ ٟزد ًب اٍ (َٛظب ٖٞٚ )١ٝشلذ( ١ثاَرلَٚ .)١ٜئ
ازبٗييي ١ا٫خيييس ،٣ؾيييإ نًُييي( ١سًٝيييب) ديييا٤ت بػيييهٌ (غيييؿت٘) ًب ايهسَاظبٝييي١
ايهسَاْػاٖٚ .١ٝضٛا ٤ناْ يؿظ( ١غرل) ًب ايهسد ،١ٜقد اضيتعرلت َئ ايؿازضي١ٝ
ازبدٜد ٠أّ ز تهٔ ،ؾإ (غؿ ) اضتُست َٛدٛدً ٠ب ايهسَاظبً ١ٝب بكع نًُات
َٔ قب( ٌٝغٚٛت( )٢غؿت )٢قبعٓ( ٢ايسق( ٚ )ٞغؿت٘د )ٞقبعٓ( ٢اىبسأ ٠ايٛيٛد٠
بنضتُساز).
إ (َهٓيييص )ٟؼبييياَ ٍٚيييس ٠اخيييس ٣إ ػبعيييٌ ايهسدٜييي ،١اقيييسا افب ايًػييي١
ايؿازض ١ٝايٛضطَٗٓ ،٢ا افب ايصَس ٠ايػُاي ١ٝايػسب ،١ٝؾهتب ٜك:ٍٛ
"ٜظٗس إ ايًػي ١ايهسدٜي ،١تػيازى اٜكيا ًب تطيٛز "ثةش" اٜ٫ساْي ٞايكيد ِٜافب (ع)
َع ايؿازضيٚ .١ٝاىبجياٍ ايٛسٝيد اييرْ ٟكًي٘ (تٝدٜطيه )ٛحبيرز يي٘ َياٜدلزٖ ،ٙي ٛايعيدد
(ضيي )٧ايهييسد( ٟث٬ثييٚ .)١يهيئ مبهيئ إ تكيياف افب ٖييرا اىبجيياٍ نًُيي ١قييد تهييٕٛ
َطتعاز ٠عً ٢اغًب ا٫ستُياٍ ٭ٕ َجًٝتٗيا ايييت تكيسا َٓٗيا ًب ا٫ثيس ز تٛديد اً ٫ب
شلذ( ١باػه١سد َٔ )ٟشلذات (َ١نسإ) ٖٚر ٙايهًُ ١ايهسد ٖٞ ١ٜث – َ٢خةٛاغ) اٚ
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ث – َ٢خاٚٚغ) ٜعين اذتةاب) ٚب اٍ باػةه١سد )ٟثةا – خةٛافع)ٚ .ب ايطرساْٝة١
َٖ ٞع بعض ايتبا ٜٔثا – خاس٠ثا) " ٚاطتُش َهٓضٜ ,ٟك: ٍٛ
" إ نةةٌ ٖيير ٙاالػةةهاٍ نهةةٔ تعك ة اثسٖييا نُةةا اػةةاس عًيي ٢بييريو َٚتهشَةةا
ايةةذنتٛس ٥ةة 0 ٞط١سػةة ١فةةٝض ,اييير ٟانتؼةةا اٍ باػةة١نشد )ٟحبٝييح تشدةةع ا
ايهًُ ١االفٝظت ١ٝخعا– ١٥ؤٚثش )٠اييت تعين متًو يباغ ايكذّ يٓفظhaving ١
)ٖ )his own foot wearهرا:
اٯؾٝطت ١ٝخغ ٚٚ١٥ -1-ثش– )٠خٛاٛ٥طةا – خةٛاغ ًب ايهسدٜي )١خ)
ٚا )ٙ ٛ٥س ٠ةةةةٛاٜٚش ةةةةةةةةة صٜشٚا ًب ايهٛزاْ0)١ٝ
(قيييظ  .نيييٛزاْٜ ،٢ييي٘ زٖ ،)3( ٣يييس < ٣ثيييسٜ ٙييي٘  ٚ ،- ٙايكًيييب ًب ايهسدٜييي١
اىبسنص( ١ٜبسٚا) باٚز.
خ  )ٚا )٠ ٛ٥س > -٠خاس + – ٚثا) ًب ايصٖسا.)١ٝ٥
(قظ .شٖسا ٘ٝ٥خ٘ ع – (ايٓ )ّٛــ خع١فظ.)١
أقيي ٍٛإٔ اغييتكام ثةة – ٞخةةٛاغ) اخل 0يٝط ي َعكييد ٠نتًييو بييٌ ٖييً ٞب
اسبكٝك ١بطٝط:١
ؾًٓبييدأ بايػييهٌ ايهييٛزاْ ،ٞثةةا – ٚئ – سٚا) ٚتعييين (ايػييخـ ايييرٜ ٟطييرل
عً ٢اقداَ٘ ،ا ٟايسدٌ اسباًب).
ٚايهًُ ١ايصٖسا ١ٝ٥ثا – خ ١سٚا)ٜ ,ظٗس اْٗيا قيد ْػينت َجًيٗا َئ ثةا –
خةة – ١سٚا) ٚشلييا ْؿييظ َعييين ايصٖساٝ٥يي ١ايجاْٝيي ،١ثةةا – خةة – ١س ٠ثةةا) بايػييهٌ
اٯؾٝطيت َٔ س٠خ) بدَ ّ٫ئ (ز )ٚ ٙايييت تعيين ْؿيظ َعٓي ٢ايهًُي ١ايهٛزاْٝي,١
ثةةا – ٚئ – سٚا)ٚ .االٕ يٓ ة ت ا ايهًُةة ١ايهشَاجنٝةة ,١فٓذةةذ اْٗةةا ث ة –َٞخةةر –
٥اغ) َٚعٓاٖا ْفع َعين ايهًُات اىبسنبي ١ايطيايؿَ ١ةع ٥ةاغ) اٯؾٝطييت بةذالا
َٔ س٠خ) اٯؾٝطيت .إ نٌ ٖر ٙاالػهاٍ سمبا تشدع ا االؿٌ املاد.ٟ
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ؾتذييا ٙيييسٚف نٗييرٜ ٫ ٙبييدَ ٚيئ اىبعكيي ٍٛايكيي ٍٛب ينٕ ايهسدٜيي ،١قييد تبعييح
ايطسٜك ١ايؿازضيً ١ٝب ذبٜٛيٌ (ثيس) افب (ع)ًٚ .ب ؾيدد ذييو ؾيإ ايعيدد ث٬ثيـب ًب
(اشل٘ٚزاَ( ٖٛ )١ٝع) ايرٜ ٟطابل ايًؿمس ايؿازض.ٞ
ٖييرا ٜٚطييتُس ايييدنتٛز (َهٓييصً ،)ٟب ذنييس ايؿيياي اخييس ٟيٝييدلٖٔ عًيي ٢إ
ايهسد ،١ٜقد تهي ٕٛاقيسا افب ايؿازضيَٗٓ ،١ٝيا افب اىبادٜيًٚ .١ب طسٜكيٖ ١يرا اؾتعيٌ
اؾ ي ّ٬خٝاي ٝياّ يًهًُيي ١ايهسَاظبٝيي( ١بيياٚ٫تٔ) (ايتؿييؿٚ )١ٝبييدَ ٫يئ ايييرٖاا افب
ا٫ؾيييٌ اشبٝييياي( ٞثةةة ١س - ٠داٜٚييي ،)- ١ؾي يإْ ٞاقيييذلب ا٫ؾيييٌ ا٫ؾٝطييييت ا٫قيييسا
ي٬ستُاٍ ١٥( ٖٛٚث –١س٦٥ ٠ج )ٙٛاييت ًٖ ٞب يػ( ١ثاصْ٠ذ ازبٓٛب( )١ٝثةاسٚٚد)ٕ٠
ًٚب ايؿًٗ ١ٜٛايطاضاْٚ ١ٝايؿازض( ١ٝثايٚٛد.)ٕ٠
ٚاَا ثاالٚتٔ) ايهسَاظب ١ٝؾعٌ َتعيد ضيبيب اٚ ,Causative ٟيهئ ٜبيد ٚإ
ايهًُييي ١ايهسَاظبٝييي ١ثةةةاص( ٚ )ٕٚٚاشلٛزاَٝييي )١ثةةة١سص )َٜٔاُْٗةةةا َؼةةةتكتإ َةةةٔ
ا٫ؾٝطت ١ٝث ٟ ١سٖ – ٟشص) َٚعٓاٖا (ايتؿؿ ١ٝبدق.)١
ٜٚيسَ ٣هٓيص ،ٟإ ًب ايًػي ١ايهسدٜييَ ،١ي ٬ٝافب ذبٜٛيٌ ( -زش  )-افب ( )-ٍ -نُييا ًب
ايؿازضييٖٚ .١ٝيي ٛقييدّ شلييرا ايػييس قاُ٥يي ١بي ي( )ٍ -ايؿازضيي ١ٝاىبصعَٛيي ١اييييت تظٗييس ًب
اغهاشلِ ايهسدٚ ،١ٜايبًٛغ ١ٝبي( -زش  )-ايػُاي ٞايػسبٚ ٞقاٍ (َهٓص:)ٟ
"إ ايؿسم بـب ايهسدٚ ١ٜايبًٛغً ،١ٝب ٖرا ايؿدد ٜٛس ٞبإ ا٫ؾٌ ايهسد،ٟ
نإ اقسا ؾً ١بايًػ ١ايؿازض ١ٝايٛضط ٢ازبٓٛب."١ٝ
ٚيهيئ ايهسَاظبٝييٚ ١ايبًٛغيي ،١ٝسٛيتييا َع ياًّ ،ب نًُييٚ ١اسييد ٠عًيي ٢ا٫قييٌ غييرل
اىبطتعاز َٔ ٠ايؿازضي -( ،١ٝزش  )-افب (ٖٚ ،)- ٍ -ير ٙايهًُيٖ ١يً ٞب ايبًٛغي١ٝ
(طةةةةجَٝشص( )ٕ٠ايطشيييياٍ) ًٚب ايهسَاظبٝيييي ١طةةةةجٌَ) ايةةةةز ٟقشٜةةة دةةةةذا ا ػةةةةهٌ
طٝج ,)ٍٛايبًٛػ.ٞ
إٔ ايتشيييَ ٍٛييئ ( -زش  )-افب (ٜٓ ٫ )ٍ -بػييي ٞإ ٜعتيييدل ديييي ٬ٝعًييي ٢تييينثس ًب
ا٫غيييتكام بازبٓٛبٝييي ١ايػسبٝيييٚ .١اَ٫جًييي ١اييييٛازدً ٠ب قاُ٥ييي ١ايهًُيييات َييئ قبٝيييٌ
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طةةٝجٛسص) (ايطشيياٍ) ًب ايؿازضيي ١ٝايٛضييط ,٢طةةٝجٌَ) ٥ ٚظةةج( )ٍٛايطشيياٍ) ًب
اٜ٫ساْ ١ٝاىبسنصً ،١ٜب ايًٗذات ايطٖٛ١اس ١ٜايطرساْ ٚ )١ٝايهاػاْ ,)١ٝتتعياز
بكييَ ٠ٛييع ٖييرا ا٫ؾييذلا  .ثييِ اْيي٘ قييد ٚدييد ًب (أشليي٘ٚزاَٝييَ( )١ييٌ) اييييت ٖييً ٞب
ا٫ؾٝطتَ( ١ٝسش) (ايسقبَٚ.)١ع ذيو ؾكد استؿظ ايؿازض ١ٝبي  -سص  )-ب ايهًُات
االفٝظتَ ١ٝجةٌ طة١سص) ايؼةها ٚ )١ٜظة١سص) ايعُةٌ)ُٖ ,ةا ب ايفاسطة ١ٝطة١سص) ٚ
٠ٚسص) ب ايهشَاجن ١ٝنرسٚص ٠ٚ ٚ )-سص) ٚي ٛإ ط١سص  )-تظتعٌُ ب ايفاسط١ٝ
ٚايهشَاجن ١ٝاىبتٛضط ١بػهٌ (طً )١اٜكاّ.
ٚيكييد اقييذلب َهٓييص ٟاٜكييا بييإ شَييسْ -( ٠ييد  )-نُييا ٖييً ٞب ايؿازضيي١ٝ
ايٛضط ٢ؾازت ًب ايهسدٚ. )- ٕ -( ١ٜازبٛاا عً ٢ذيو ٖ ٛإ ايؿٛت اىبسنب
(ْييد) ز ٜعييد َٛدييٛدا ًب ايًييٗذات ايهسَاظبٝيي ١ايػييُايً ٫ٚ ١ٝب اىبٛنسٜييً ٫ٚ ١ب
ايطٛزاْ ،١ٝؾه ٬ايؿٛتـب ًٜؿظإ عً ٢سدٚ ،٠إ ايؿٛت (د) ز ًٜؼَٚ .يع ذييو
ؾنْ٘ ٜٛدد ًب ٖر ٙايًٗذات عدد قً ٌٝدداّ َٔ ايهًُات اييت ؾٗٝا قيد ايػي( ٞد) ٚ
ط) ًب تسنٝيييب (ْ -يييد ْ -( ٚ )-ة ة  )-ايطيييًُٝاْٚ ،١ٝذييييو ًب ايهًُيييات َجيييٌ:
بَ( )ْٞ١سبٛطَ ،ػدٚد) .ؾهًُ( ١بًْ٘ )٢ب شلذ ١ضٓ٘ ،تعين (َسبٛط ،ضذـب).
َٚييع ذيييو ؾؿيي ٞايطييٛزاْٚ ١ٝاىبٛنسٜييٚ ١ايطييًُٝاْ ،١ٝنًُيي ١بْ١ةةذ )ٟتعييين
(ضيييذـب) ٖٓٝ( ٚةةةذ٠ى)ْ١ٖ ,ةةةذَٜو) ٖ ٚةةة )َْٞ١قًٝةةةٌ) ,د )ٕ٠ؿةةةٛت) ,بةةةإ)
دع.)٠ٛ
ٚب ايظةةةًُٝاْْ - ١ٝةةةذٜ )-هةةةَ ٕٛشنبة ة ا َٚتةةةذاخالا َةةةع ايبنٝةة ْ -ة ة )-
ٚبايعهع ,ف ٕ نال َُٓٗا ًٜؿمس نـٛت ٚاسذ َفشد بـٛت اْف ٞطين ب ْ -ذ)
ٚبـٛت اْف ٞسًك ٞب .) ْ -
َٚييئ ازبٗييي ١ا٫خيييس ،٣ؾكيييد ؾييياز ايؿيييٛت (ْ -يييد) ًب ايطيييًُٝاْ ١ٝاسٝاْيييا
ٚايطٓٚ ١ٜٛايهسَاْػاٖ ١ٝداُ٥ا (ٕ)ٚ .ستً ٢ب (اشلٛزاَ( )١ٝيي ْد يي) ؾاز (ٕ)(،)10
(ٚ )11بٗيير ٙاىبٓاضييب ١اغييرل افب دزاضيييت اىبؿؿييً ١يتطييٛزات ؾييٛت (د) ًب ايًػيي ١ايهسدٜييً ١ب صبًيي ١ط١الَٜٚةةز) ,عةةذد ,٠ 4
باةذاد ,طةٓٚ ,1940 ١ب عةاّ  1965دسطة زتةذدا ٚيًُةةش ٠االخةري ٠ادٚاس ؿةٛت د) ب ايًٗذة ١ايظةًُٝاْ 0 ١ٝنتبة ٖةةزٙ
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ٚاٯٕ ْتطيياٖ :ٌ٥ييٌ إ ايهسَاْػيياٖ ،١ٝخاؾيي(ٚ ١اشليي٘ٚزاَ ٝي )١اضييكطتا (د) َيئ
ايذلنٝب (ْد) َتاثس ٜٔبٓؿٛذ ايؿازض١ٝ
ٚازبٛاا طبعا ن ! ٬ؾنْ٘ ػبب إ ٬ٜسمس إ (ْيد) ز ٜطيكط سبطياا (ٕ)
ٚسيييدٖاً ٫ ،ب ايؿًٜٗٛييي ١ايطاضييياْ( ١ٝخبييي٬ف ايؿازضييي ١ٝايٛضيييط ٢اٍ– َاْٝييي–١
تٛزؾإ ً ٫ٚ ،-ب ايؿازض ١ٝاسبدٜج.)١
ٚيٓنت ا ٕ٫اخرلاّ يٓس ٣إ ايدنتٛز َهٓص ٟنتبٜ ،ك:ٍٛ
" إ ايتٛاؾيييل ا٫خيييرل بيييـب ايهسدٜيييٚ ١ايؿازضيييٖ ،١ٝيييً ٛب ا٫ستؿييياي بي يي(ؾس )-
ا٫بتدا ،ٞ٥بُٓٝا ًب نيجرل َئ ايًيٗذات اٜ٫ساْٝي ١ايػيُاي ١ٝايػسبٝي ١ا٫خيس ٣ؾياز
ٖرا ايذلنٝب (ٖس  ،)-ا ٚغبٗ٘ٚ ،نرا ًب ايبًٛغ.)١ٝ
ٚيهٔ ًب ايًػ( ١اي٘ٚزاَٝي٘) ،سٝيح ذبي( ٍٛؾيس) افب (ٖي٘ ز )-نُيا ًب ايهًُي١
(ٖيي٘ زَيي٘ ْيي٘)( ،ايعُييٌ) ْييس ٣إ ايؿييٛت ا٫ؾييً( ٞف  )-قييد بكييً ٢ب اىبؿييدز
(ف١زَاٚا( ،)ٟاَ٫س) .إ ٚدْٗ ١ظس ايدنتٛز (َهٓص )ٟقد قعؿ باىبجاٍ ايٛازد
ًب ايهًُييات ايهسَاظبٝيي ،١سٝييح اْكًييب ؾٗٝييا ايؿييٛت ا٫ؾييً( ٞف) ًب (ؾييس  )-افب
(ٖي) .ؾُج ٬ايهًُ ١ا٫ؾٝطت( ١ٝؾسٜا)  ٖٞٚايؿؿ ١ايكٝاضٖٚ ،)More) ١ٝي ٞاً ٕ٫ب
ايطًُٝاْ ٖ٘ ١ٝز ))Most ٙاييت تطتعٌُ َع ؾؿ ١يتػه ٌٝؾؿ ١تؿؿَ ،١ًٝٝجيٌ
(ٖ١س٠نٛت) (ا٫قؿس)ٚ .نريو ايظسفٚ ،ايهاضع ١ايؿعً.١ٝ
ا٫ؾٝطت( ١ٝؾيس( )ٙؾيسا) قبعٓي( ٢ؾؿياعداّ ،افب اَ٫ياّ) قيد ؾياز ًب ايهسَاظبٝي١
ايؿؿٚ ١ايظسف (ؾس( )ٙنيجرل) > (ٖي٘ ز( )ٙا٫نجيس)ٚ .ا٫ؾٝطيت( ١ٝؾيسا) > ايهسدٜي١
(ٖييي٘ زا) زاَ ،جيييٌ (ٖييي٘ زانيييسدٕ ا زانيييسدٕ) (اييييسنا)( ،زانٝػيييإ)( ،ايطيييشب)
زابٛازدٕ (اَساز)( ،زا ٙٚضتإ) (ايٛقٛف).

ايذساطةة ١بايًاةة ١االْهًٝضٜةة ,١ه اْؼةةشٖا ذتةةذ االٕٚ ,نةةٛص اْٗةةا يةةٔ تٓؼةةش فتبكةةٚ ٢ثٝكةة ١تنزؽبٝيي .١اْيي ٞاقذلس ي ًب َكيياٍ
نتبت٘ بؿيٛز ٠خاؾي ١يًعيدد ا –ٍٚ٫اجملًيد اَ ٍٚ٫ئ صبًي ١اجملُيع ايعًُي ٞايهيسد ،1973 ،ٟطيسد (د) اىبسوبي ١ايييت
اؾييبش دييٛنسا تتذطييد ًب عييدد غييرل قًٝييٌ ًب اؾييٛات نًُاتٓييا ،ؾؿييازت تطييبب عييسق٬ت َُٗييً ١ب ؾٗييِ ايًػيي ١ا٫دبٝيي،١
ٚتعًُٗا َٔ اؾشاا ايًٗذات ايهسد ١ٜايعدٜد ٠اييت  ٫سؿس شلا.
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آْا ْعذلف بإ ايدنتٛز َهٓصٜٓ ٟطًل ًب ازا ٘٥عٔ دسأٚ ٠عكٝيد ٠اؾي١ًٝ
ًب نػييٛؾ٘ ايًػٜٛييٚ ،١يهيئ اقذلاساتيي٘ اييييت قييدَٗا تعصٜييصا يؿسقييٝت٘ ،قييد يٗييست
بايتُشٝـ ايدقٝل يٓا غرل ٚازدَ ٠ع ا٫ضـ ،نُا غيسسٓا ذييو ًب ٖيرا ايبشيح إ
ذبكٝكات ايدنتٛز (َهٓصً )ٟب تكسٜس ٙقد عصشت ا٫زا ٤ايػا٥عٚ .١بكدز َا مبهٓٓا
إ ْكييسز ا ٕ٫ؾييإ ٚشٕ ا٫ديييٜ ١ػييرل بكيي ٠ٛافب إ َٛقييع ايًػيي ١ايهسدٜيي ١نييا ٔ٥بييـب
ايًٗذات اٜ٫ساْ ١ٝايػُاي ١ٝايػسب.١ٝ
أْٓييا َكتٓعيي ٕٛايكٓاعيي ١نًييٗا بؿييش ١ايؿهييس ٠ايكاً٥يي ١بييإ ايًػيي ١ايهسدٜييٖ ١يي ٞضييً١ًٝ
َباغس ٠تطًطً َٔ ايًػات ا٫ز ١ٜايهسد ١ٜايكدمبٚ ١ا٫ؾٝطت – ١ٝاىباد.١ٜ
ًٚب اشبتاّ اٚزد اٜ٫كاب ايبايؼ ا ١ُٖٝ٫اير ٟاٚزد ٙايدلٚؾٝطٛز َٛٓٝزضه.ٞ
ؾًٝظ يد ٣ا ٟضبب ؼبًُين ،نُا هبٌ ايدنتٛز َهٓص ٟعً ٢تعد ٌٜاَ ٚعازق١
ايدلٚؾٝطٛز َٛٓٝزضهً ٞب قٛي٘ بنٕ:
"ٚسد ٠ا٫نيسادٜٓ ،بػي ٞإ تؿطيس عًي ٢اضياع اْٗيِ اىبياد "ٚ .بيايعهظ ؾيإ
يد ٣نبٝع ا٫ضباا اييت ذبًُين عً ٢تنٜٝد ٖر ٙايؿهس ٠نٌ ايتنٜٝد.
ٚاذا ازدت إ اؾٛؽ زأ ٜٞبػهٌ اخس ،ؾاْ ٞاق:ٍٛ
إ اىباد اشلٓد – ٚاٜساْٝـب ِٖ ،انساد اي ،ّٛٝستٚ ٢إ ز ٜهٔ ا٫نيساد اشلٓيدٚ
– اٜساْٝـب َادا ًب ا٫ؾٌ.
يكد اٖتُ ًب ٖرا ايبشيح ،بيدسا ٚتؿٓٝيد ا٫زا ٤ايييت ايكي غيها عًي٢
ؾً( ١ا٫نساد) بي(اىباد)ٚ .يهين ضينٖتِ ًب ؾسؾيَ ١كبًي ١بينٕ اقيدّ اديي ١اػبابٝي،١
عً ٢ايع٬ق ١ايجابت ١بـب (ا٫ؾٝطت ١ٝاىباد(ٚ )١ٜايهسدٚ ،)١ٜضٝه َٔ ٕٛبٗٓٝا اديي١
َبٓ ١ٝعًَ ٢ػاٖداتٚ ٞاضتكؿا٤ات ٞاشباؾ.١

34

د ٜٔايهسد ايكدِٜ

*

عسبٕ ًّ اهلسدٗ ،ٞٙعوق عو .َ :ٕٚمجٚى بِد ٜاهسٗشبٚاُٛ
نًُ ١املعسب:
* اىبؿييدز :ضبُييد نبٝييٌ ايسٚشبٝيياْ ،ٞأثييسإ تنزؽبٝييإ عيئ ايهُييسدَ ،طبعيي ١اجملُييع ايعًُيي ،ٞبػييداد،1995 ،
ف(.)115-61
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عبُييد ايبيياز ٟتعييافب هبييد َيي َٔ٪صباٖييد ؾييًبْٚ ،ؿييًْٚ ٞطييًِ عًيي ٢ضييٝدْا
ضبُد اير ٟأدب٘ خرل تندٜب اعظِ زا،
ٚعب َٔ ٢ٝاي٘ ٚؾشب٘ ٚعذلت٘ ٚاَت٘ ايرْ ٜٔػن ب( ِٗٓٝزداٍ ؾدقٛا َا عاٖدٚا ا
عً ،٘ٝؾُِٓٗ َٔ قك ٢عبب٘ ٜٓ َٔ َِٗٓٚتظسَٚ ،ا بديٛا تبد )٬ٜبيٌ ثبتيٛا َطيتكُٝـب
ننضٛد غًب ...
أَا بعد ي ي ي
ٚبُٓٝا ْكً إَاَاّ ٚخطٝباّ (با٭ضِ) افب قس( ١ٜسلست٘) اىبتنيؿ َٔ ١ث٬ث ١بٛٝت
تكِ ضبع ١ذنٛز إثٓإ َِٓٗ َساٖكإ ٚعدد َٔ ايٓط ٖٞٚ ،٠ٛتكع افب ازبٓٛا ايػسقٞ
َٔ ايبؿسً ٠ب قكا ٤اب ٞاشبؿٝب بعٝد ٠عٓٗا قبطاؾ )35( ١نًَٛٝذلاّ ًب َٓطك ١نيٛت
ايص ٜٔايتابع ١يٓاس ١ٝايطٝبٚ ١اْا َبعد ضٝاضً( ٞب اسبكٝكٚ )١قد أبعد ايٗٝا قبً ٞايػٝخ
ديي ٍ٬اسبٓؿييٚ ٞنٓي ضبسَٚياّ َيئ َتييع اسبٝيياَ :٠ػييسبٗا َٚننًييٗا َٚطييهٓٗا ٚٚضيياٌ٥
ثكاؾتٗييا ٚ ....نٓ ي قييد اؾييطشب َعييَ ٞيياخـ هبًيي٘ َيئ نييتيب ايعسبٝييٚ ١ايهسدٜيي١
ٚايؿازضٚ ١ٝايذلن ،١ٝازتن ٜقتٌ ٚقيت ايؿازؽ بتعسٜب َكا٫ت ْػستٗا صبً( ١طالَٜٚةز
ايؼعش )ٟايهسدً ١ٜب ضٓيت ( )1942 – 1941بعٓيٛإ (دٜةين نةرْ ٞنةٛسدا دٜئ ايهيسد
ايكد ٖٞٚ )ِٜقطِ ثإ َٔ َكا٫ت ْػستٗا اجملً ١بعٓٛإ (سِ٠ط ٚسِٜؼ ٟ١صَاْ ٞنٛسدٟ
=اؾٌ ايًػ ١ايهسدَٓٚ ١ٜػنٖا) ٚتبدأ َٔ اىبكاٍ ايجأَ:
أَا ناتب اىبكا٫ت بايًػ ١ايهسد ١ٜؾٗ ٛايع ١َ٬ايهيسد ٟايهيبرل " تٛؾٝيل ٖٚييب بيو"
اىبتكًع َٔ يػات غسقٚ ١ٝغسب( ١ٝايهسد – ١ٜايؿازض – ١ٝايجازض ١ٝايكدمب – ١ايجًٗ١ٜٛ
– ايعسب – ١ٝايذلن – ١ٝاْ٫طًٝةض – ١ٜايؿسْط – ١ٝا٫ىباْٚ )١ٝايبشاث ١ايٛاضيع ا٫طي٬ع ًب
تنزٜخ ايػيعٛا (اشلٓداٚزٚبٝي ،١اشلٓدٚازٜي )١ضيُٝا تينزٜخ دٜاْاتٗيا ايكدمبيٖٚ ،١ي ٛثبي
ٜ٫كييدّ عًيي ٢عييس ْتاديي٘ ا ٫بعييد ايبشييح ٚايتُشييٝـ ايعُييٝكـب ٚايتننييد َيئ ؾييش١
اىبؿادز ٚا٫خباز ايييت ٜطيتكٗٝا َئ اىبٓيابعٚ ،قيد سياش زتبي ١ايهٛيًْٝٝٛيً ١ب ازبيٝؼ
ٚتكًد ًب ٚيا٥ـ طبتًؿٚ ١أضتٛشز ًب عدٚ ٠شازات ٚعـب عكٛا ًب صبًظ ا٫عٝإ.
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ٚعبٔ اذ ْك ّٛبنعبا ٤تعسٜب ٖر ٙايسضايٚ ١تكدمبٗا افب ايكسا ٤مثس ٠غٗ ١ٝغك،١
ْ ٫تٛخٚ َٔ ٢زا ٤ذيو ا ٫ايٛؾا ٤بايٛاديب دبيا ٙغيعبٓا ،ؾٓنَيٌ َئ اييٛاعـب ايبياسجـب
ٚاةبـب يًعًِ ٚاىبعسؾ ١إ ٜعهؿٛا عً ٢دزاضت٘ٚ ،اْ٫تؿاع ب٘ ٖٚكيِ َاسٛتي٘ دؾتيا،ٙ
ؾإْٓا نُجكؿـب ٌْٓٗ ايعًِ َٔ َٛازد ٙايعرب ،١عًٓٝا إ ْٗتبٌ ايؿسف ٭زتػاف َاتطهب٘
ايرلعات ايطيٝايَ ١ئ ايعؿيازات ايؿهسٜيْٚ ،١تػير ٣قبيا ْٗكيُ٘ َٓٗيا ْ ٫ٚتعياَ ٢قبيا
ٜٓتكد ب٘ َدبر اىبكاٍ أٜياّ نيإ َئ تتبيع يًُٝي ٍٛايطٝاضيٚ ١غرلٖيا ،ؾا٭ديدز ايٓظيس افب
َاقٝييٌ  ٫افب َيئ قيياٍ (ٚيهييٌ ٚدٗييٖ ١ييَٛ ٛيٗٝييا) .ا٫ؾهيياز ٚاىبٝيي ٍٛضبذلَييَ ١يياز تهيئ
عٓؿس ١ٜعدا ،١ٝ٥أ ٚتسٚػبا يًُؿاحل ا٫ضتعُاز ،١ٜأ ٚخدَ ١٭عدا ٤ايٛطٔ اشب..... ١ْٛ
أَيا اضيًٛبً ٞب ايتعسٜييب ؾٗيَ ٛساعيا ٠داْييب اَ٫اْي ١ايعًُٝيَ ١يئ سٝيح ايٓكييٌ
ٚايسدٛع افب ايٓؿٛف ا٫ؾً ١ٝإ تٝطيس اسبؿي ٍٛعًٗٝيا ٚ ....اسبٛاغي ٞايييت
اقؿتٗا افب ايسضاي ١اَا تؿشٝا يٮخطا ٤اييت تطسب ايٗٝا أ ٚاقؿاْٛ ٤ز عًي٢
ايتعابرل اىببُٗ ١خدََٓ ١اضبٚ ١ا َٔ ٚزا ٤ايكؿد ٚ ٖٛٚي ٞايتٛؾٝل .....
َ .مجٚى بِد ٜاهسٗشبٚاُٛ
مشست – ٞك٘ت هوص – ّٙاهبصسٝ
 61مجاد ٜاالٗىل ٓ6731ـ ( 61كاُْ٘ اهجاُ)َ6511ٛ
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"املكاٍ ايجأَ"
 -6اهلِ٘د – االٗزب:)1 ْ٘ٚ
)2
نإ اشلٓيٛد– اٚ٫زٚبٝيً ٕٛب اٚطياِْٗ ايييت اضيتٛطٖٓٛا قبيٌ ايتينزٜخ
ٜعبييد ٕٚايكيي ٣ٛايطبٝعٝيي( ١ايػييُظ ،ايكُييس ،ايٓذيي ،ّٛاىبطييس ،ايؿيياعك ،١ايٓيياز،
ٚغرلٖا ٚ ،)..ناْٛا ٜطَُ ٕٛعبٛدِٖ دٜعةع  Deevsأ ٟاىبػيع ايًُياع – ٖٚيرٙ
ايًؿظ( ١دٜعع ْ Deevsاغ َٔ ١٦يؿظ -١دٜعع – اىبؿدز ١ٜاييت تؿٝيد َعٓي٢
ا٫غعاع ٚايًُعإ .....)3
ٖٚيي ٤٫٪ا٫شليي –١نُييا نيياْٛا ٚاٖيييب ايييٓعِ ٚاشبييرلات – ؾكييد نييإ بٝييِٓٗ ًب
ايٛق ْؿط٘ َٔ ِٖ هبا ٠ايطرلٚ ٠اشبًيلَٚ ،ئ ٖيِ ددبيابس ٠ذ ٚٚقٗيس ٚغكيب.
Indo- Urupeenne

ٚيكد اضتُس (دٜعع) ؼبٌُ ٖرا اىبيدي ٍٛافب َابعيد َٗيادس( ٠اشلٓيٛد اٚ٫زٚبيٝـب)
ٚاْتػييازِٖ ًب زبييٛع (اٚزٚبييا ٚاضييٝا) ٚيهيئ ايييتًؿمس با٫ضييِ تطييسم ايٝيي٘ ْييٛع َيئ
ا٫خييت٬ف ؾؿيياز ًب اي٬تٝٓٝيي( ١دٚع ً )Deevsب ا٫زيٓدٜيي ١ايكدمبيي( ١دٜييا )Diya
ًٚب ازبسَاْٝيييي ١ايػييييُاي ١ٝايكدمبيييي – ١ا ٟايتٛتٓٝيييي( ١شٜيييي ٛاٚتٝييييًٚ )Zio-Tiu ٛب
ايدلٚض ١ٝايكدمب – ١ا ٟايًتٛاْٝي( ١دٝ٥يٛع ًٚ )Devasب ايطاْطيهسٜت( ١ٝدٜؿيظ
ًٚ )Devasب اٜ٫ساْٝيييي ١ايكدمبيييي( ١دٝ٥عةةةةَٚ )Deva ١ييييدي ٍٛايهييييٌ ٚاسييييدٖٚ ،ييييٛ

اىبعبٛد ٖٚ )4ر ٙا٫يؿاي نبٝعٗا َتطٛز( َٔ ٠دٜعع) ٚنريو نًُتيا (دٜي)Dieu ٛ
ايؿسْط( ٚ ١ٝدٜيت  )Deitiا٫ظبًٝص ١ٜتسدعإ ايٗٝا اٜكاّ.

( )1غعٛا از ٜٛا٫ؾٌ نإ بـب يػاتِٗ ٚدٜاْاتِٗ تكازا ٚتٓاضب.

(ٜ )2عتكد إ اٚطاِْٗ ؾُٝا قبٌ ايتازٜخ ناْ سلايَ ٞاٚزا ٤ايٓٗس ٚحبس اشبصز ،ؾٓصسٛا َٓٗا افب اقاي ِٝاخس.٣
(ٜ )3بد ٚإ ٖٓاى ع٬ق ١تػاب٘ ٚتٓاضب بـب نًُات ايكش ،٢ايك ،٤ٛايكٝا ٤ايعسبٚ ١ٝبـب (دٜؿظ) اٜ٫ساْ( . ١ٝاىب٪يـ)

(ً )4ب اعتكييياد ٟإ )دا ٚا داٚٚد ا داٚٚد نٛضيييٛاز( اىبكيييدع ييييد ٣ايكبا٥يييٌ ايهاناٝ٥يييٚ ١قطيييِ َييئ ايػيييعب
ايهييٛزاْٖ ٞيي ٛتطييٛز اخييس ي٬ي ي٘ )دٜعةةٚ (١يةةٝعًِ ب ة ٕ ب نشدطةةتإ ازلييا ٤بكيياع ٚاَهٓيي ١تييرنسْا بٗييرا اىبعبييٛد
(دٜٛاْ Dewane ١دٜٛشْإ ٚ Dewzananدٜٛإ د ٙزٚ ٙغرلٖا.
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ٚيكييد اعتييدل (شزدغ ي ) ( )5دٝ٥عةةً )١ب ايهتيياا اىبكييدع (اظٝظةةتا)  )6غييٝطاْ ّا
ٚؾد ايٓاع عٔ عبادتً٘ٚ ،ب ايبًٗ ١ٜٛاربرت "دٝ٥ؿ٘" غيهٌ (دٜيـ ٖٚ )Devيٞ
اييت تًؿمس اي( ّٛٝدٜٚ )ٜٛعين بٗا ازبٔ ،ايػٝطإ.
نيييإ َكيييدّ َعبيييٛد ٟاشلٓيييد– ٚاٚزٚبيييٝـب– (اييييدٜؿات) ٜطيييُ( ٢دٜ ٟيييٛع ا
ايطُا ،)٤ؾهإ ا٫ي٘ ايطُاٖ ٤را ؾاعٌ خرلٚ .يؿظ( ١دٜٛ ٟع) ٖر ٙاٜكا ْاغ١٦
َٔ يؿظ( ١دٜـ) اىبؿيييدزٖ ،١ٜرا ٚيٝيييعًِ بينٕ (دٜييييياٚع بيٝذل )Diyvuh pitar
اىبعبيييٛد اشلٓيييد ٟاسبييياي( ٚ ٞشٚ٩ع بييياترل

Piter

 )Zeusايْٛٝييياْ( ٚ ٞرٚثةةةٝب

 )Jupiterايسَٚاْ ٞنًٗا (ا٫ا دٜٛغ) ا ٟاالب ايظةُا –٤بعٜ .٘ٓٝكياف افب ٖيرا
إ اشلٓد –ٚاٚز ٚبـب ناْٛا ٜعبد ٕٚازٚاب اباٚ ِٗ٥اددادِٖ اٜكاّ.
 -2دٙاُ ٞاهلِدٗ – اٙساُٚني اهقدمي:ٞ
يكييييد أخيييييرت دٜاْييييي ١اشلٓيييييدٚاٜساْٝـب بعيييييد ايتػيييييعب َييييئ َٓظَٛييييي١
اشلٓييدٚاٚزٚبٝـب – ٚنيياْٛا قبً٦يير عاغييٛا َع ياّ عبيي ٛايؿيي ٞعيياّ – ضييتذد ؾييبػ١
خاؾ ١بِٗ نًػاتِٗ ٚعاداتِٗ .ؾٝبد ٚيٓا ايَ َٔ ّٛٝساض ِٝايد ٜٔاٜ٫ساْ ٞايكيدِٜ

( )5اغٛشدغ ا شزتٛغذل  Zarthoshtraايٓيب ا٫ندل ٚييد َئ ابٜٛي٘ (ثٛزٚغيح – دٚغدٜٚيٚ )١قيد اختًيـ
اىب٪زخييً ٕٛب عٗييد َيي٬ٝدَٚ ٙطييكط زأضيي٘ ،ؾُييِٓٗ َيئ اعتييدلَ ٙعاؾييسا يًُييادٜـبَٚ ،طييكط زأضيي٘ اقًييَ( ِٝيياد)
ايطيييؿً ٢اَٛ ٟنسٜيييإٚ ،إ بًٝيييد( ٠ضسدغي ي ) ربًيييد ازلييي٘ َٚيييِٓٗ َييئ ؼبطيييب٘ َعاؾيييسا ي٬وبٓٝيييٝـب –
اشلاخآَػ 0- ١ٝاَا َٛيد ٙؾؿ ٘ٝاخت٬ف اٜكا ،ؾكد ٚيد سطب زٚا ١ٜسيٛاي 660 ٞمً .ّ.ب َٓطكي ١اٚزَٝٚي١
ٚقييد تٓطييو بعد٥يير ًب قُيي ١دبييٌ ضييب ٕ٬اىبػييسؾ ١عًيي ٢حبييرل( ٠اٚزَٝيي )١ستيي ٢بعييح ًب ايييج٬ثـب َيئ عُييس ،ٙثييِ
اضتطاع اذعإ طؼتاطح) يد ٜ٘ٓعاّ  618مٚ 0ّ0بعد٥ر ٖادس َٛطٓ٘ افب (بًيخ) ؾإضتػيٗد ًب تًيو اىبٓطكي١
عاّ  583مً ٖٛٚ 0ّ0ب ايطابعٚ ١ايطبعـب َٔ عُس ٙعًٜ ٢د دٓٛد دٝؼ (ازداغب) ًَهتيٛزإ (تسنطيتإ).
٫ٚؽبؿٚ ٞدٛد ا٫خطاً ٤ب ٖر ٙايٓاس ١ٝايتنزؽب.١ٝ

( )6اٜٚطتا ،نتياا َكيدع ديا ٤بي٘ شزدغي ٜٚعيين اىبيؿب ا ٚايكياْ ٕٛنتيب بينَس َئ نػتاضيب – نُياٜظٔ –
عً ٢دًٛد اثين عػس ايـ ثٛز قبا ٤ايرٖب ٚقد ؾكد أٜاّ هبً ١اضهٓدز اىبهيد ْٞٚعًي ٢اٜيسإ ثيِ نبيع قطيِ
َٓ٘ َٔ اؾٛا ٙايعًُاٜ( ٤اضٓا ٕ ،طاتٗا ,ػتٗاْٚ ،دٜداد ٚغرلٖا) بنَس َٔ ب٬ؽ ٚابٓ٘ غابٛز.
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إ ناْ ي٘ ؾً ١قسب ٢قسٜبي ١بايدٜاْي ١ايعٝذاٝ٥ة ،)7 )١اشلٓدٜي ،١ؾعًٝي٘ ػبيدز بٓيا
تتبع اثاز ايدٜاْ ١اشلٓد –ٚاٜساْ ١ٝايكدمبً ١ب (زٜو ظٝذا  )rig vidaاشلٓد –ٟايرٟ

ٖ ٛاقدّ نتاا دٜين يًٗٓٛد ،د ْٚشَصَات٘  )8قبٌ اىبي٬ٝد بينيـ ٚوبطيـب َ٦ي١
ضٓٚ ،١نريو تتبعٗا ؾُٝا بًؼ عًُ٘ ايٓٝا َٔ خؿا٥ـ ايدٜاْ ١اٜ٫ساْ ١ٝايكدمب،١
ٜٚتبـب يٓا إ ا٫شلً ١ب ايدٜاْ ١اشلٓدٚاٜساْ ١ٝايكدمب ١ناْٛا عً ٢ايٓطل ايتاي:ٞ
( )1ا٫ي ١ا٫ندل ايؿاعٌ يًخرل ٖ( ٛدٜاٚٚع بٝذل ا ا٫ا ايطُا ٤ا ا٫ي ١ايطُا.)9 )٤
( )2ايةةذٜعات (ا ٟقيي ٣ٛايطبٝعيي ١اىبؿييٛزً ٠ب ؾييٛز َادٜيي ١ضبطٛضييٖٚ )١ييٞ
ْٛعإ :ق ٣ٛخرلٚ ٠ق ٣ٛغيسٜس( ٠عًُيا بينٕ اىبعٝياز ىبعسؾي ١ايكيٛتـب ٚكبٝٝصُٖيا
ايبعا عٔ ايبعا ٖ ٛايظٛاٖس ايطبٝع ١ٝاىبٓطٛب ١ايُٗٝا  )....ؾايك ٣ٛاىبَٓ٪ي١
يًشادات ايبػسٚ ١ٜاىبطُ ١ٓ٦ىبؿاسبٗا تعتدل خرلٚ ... ٠ايك ٣ٛاىبهدز ٠يؿيؿٛ
اسبٝييا ٠اْ٫طيياْٚ ١ٝاىبطيي ١٦ٝىبؿيياسبٗا تعتييدل غييسٜس ٠قيياز ٠طاسبييٚ ،١يًُجيياٍ:
اعبباع اىبطس ،ضبٌ اىبٛضِ ،اغتداد اييدلد ايكيازع ،ايكشيط ٚازبيٛعٚ ،اْتػياز
اَ٫سا ٚايٛبا٤ات نبٝعٗا َٔ اعُاٍ ايك ٣ٛايطاسب..... ١
( )3نإ ي٬ي٘ اضِ اخس ٜطًل عً )ٖٛ ،٘ٝاٖيٛزا  (Ahuraا( ٚاضيٛز – Asura
نُييا ٚزدت ًب ايعٝةةذا٤ات – َٚعٓيي( ٢اٖييٛز) ايهييا ٔ٥ايعظيي ،ِٝاسبيي ٞايعظيي ِٝايييسا
ٚ .....قييد اْػيينت يؿظيي ١اٖييٛز ٖييرَ ٙيئ (٥يي٘  )ahuاىبؿييدز ١ٜاَ ٚيئ (اع (asu
ايطٓطهسٜت ١ٝاييت تؿٝد َعٓ ٢ايٛديٛدٚ .اٖيٛز ٖيرا نيإ ٜطًيل ًب تًهيِ ايعٗيٛد
عًيي ٢ا٫شليي ١ايعظيياّ اييير ٜٔنيياْٛا هبييا ٠اىببيياد ٨ا٫خ٬قٝيي( ١نايؿييدم ٚايؿيي٬ب
ٚايعدٍ ٚايٛؾا ٤بايعٗد  ).....ؾهإ نٌ َٔ (دٜاٚٚع ٜٝذلَٗٚ ،س ا َٝجيسا ا ا٫يي٘
( )7يؿظ " ١ظيدا " ْاغ " َٔ ١٦ظيد ايطاْطهسٜتٚ ١ٝتعين ايعًيِٚ ،ايسضيا ٌ٥ايظؿٝداٝ٥ي ١اىبكدضي ١ازبعي ١نتيب
ربييـ ايدٜاْيي ١ايدلاُٖٝييٖٚ ١يي( ٞضيياَا) ٜٚ samaةةارٚس ٚ yajurاػةةاظا ٚ ashavaزٜييو َ rigييع ازادٝييص
ٚتسات ٌٝاْػدت ًب ٚؾـ ا٫شلٚ ١تًشٔ بنْػاّ ٚاٚشإ طبتًؿ.... ١

( )8شَصَيي : ١تساتٝييٌ دٜٝٓييٜٓ ١ػييدٖا اىبٛبيير ٕٚاثٓييا ٤ذبُٝييدا ٚتعُٝييد ا٫دطيياد ٚغطييٌ ا٫طعُييٚ ١ا٫غييسب١
ٚا٫عُاٍ ا٫خس.٣
( )9نإ ٜعسف ًب (زٜو ٜٚدا) بنضِ (دٜاا ٙٚا  ٖٛٚ Dyauhقبعٓ ٢ايطُا ٤ايؿاؾ ١ٝاةٝط ١بايعاز.
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ايػييُظ) سيياَٝـب يًُشبييٚ ١ايٛؾييا ٤بايعٗييدٚ .ناْ ي ا٫شليي ١ايٓيياز َ )10يئ نبًيي١
(اٖٛ٫زات  )11ا ا٫ضٛزات) .)12
( )4نإ غيساا (َٖٛي٘  )haomaا( ٚضي )13 )soma َ٘ٛنُيا ٚزد ًب ايعٝةذاات
– اير ٟنإ ٜٗب ايطهس ٚاشبًٛد ا٫بدٜـب َكدضاّ يد.... ِٜٗ
( )5ناْ ازٚاب اىبٛتَ ٢كدض ١يد....ِٜٗ
( )7دٙاُ ٞاٙساْ اهقدمي:ٞ
سييـب اْؿؿييٌ اٜ٫ساْٝييَ ٕٛيئ اشلٓييٛد ٚاْػييعب ادبيياِٖٗ ،ؾادبيي٘ اشلٓييٛد
عب ٛازبٓٛا عابس ٜٔدباٍ ُٖٝاٜ٫ا  )14افب (بٓذياا) ٚ ،)15عيسز اٜ٫ساْٝٝي ٕٛعًي٢
ٖكب ١اٜسإ ،نإ اٜ٫ساْ ٕٛٝاْ٦ر ٜعتٓك ٕٛذيو ايد ٜٔاير ٟنإ اشلٓٛد ٜتدٕٜٛٓ
بيي٘ َيئ د ٕٚزٜييب (نُييا ضييبل إ اغييسْا افب ذيييو) ا ٫إ ذيييو ايييد ٜٔز ؼبييتؿمس
قبكَٛاتيي٘ ًب اٜييسإ ،بييٌ تطييسم ايٝيي٘ بعييا ايتػييٝرلات ٚ ،)16ا٫ؾيي٬سات ،اُٖٗييا
ايتعد٬ٜت اييت دست ؾٗٝا َٔ يدٕ (اغٛشزدغ ).
أ -اهدٙاُ ٞاهصزدغت:ٞٚ
( )11يعٌ اىب٪يـ ٜعين با٫شل ١ايٓاز (اذزٚإ  atharwanزا ايٓٛع ايٓاز ا( ٚانين ا ايٓاز اىبكدض.)١
( )11ا ٟا٫شل ١ايعظاّ.

( َٔ )12ايػسٜب إ (اضٛزا ا اٖٛزا) اير ٟنإ ؼبٌُ ًب ايؿٝدا٤ات ايكاا (دٜاٚٚع بٝذل ،ؾازْٚيَ٘ ،يٝذلا ،انيين
ٚ ...غرلٖييا قييد اعبييط غيينْ٘ ًب اشلٓييد سٝييح ؾيياز ٜعييين بيي٘ تييدزػبٝا (ايػييٝطإ) ٚسييٌ ضبًيي٘ ًب اؾييادَ ٠عٓيي٢
ا٫ي ،١ٖٝٛعً ٢ايعهظ يبا دسً ٣ب اٜسإ ،ؾكدؾازت ؾٗٝا يؿظ( ١اٖٛزا) دص َٔ ٤اضِ ا٫ي٘ اسبل (اٖٛزاَياشدا)
ٚؾازت د ٜٛازلا يًػٝطإ.

(ٜ )13يياتسٖ ٣ييٌ إ عػييب "زلٓيي " ٢ايييرٜ ٟطييبخ اٜيياّ عٝييد ْييٛزٚشٖ ،ييَ ٛيئ بكاٜييا ايتكايٝييد ايدٜٝٓييٚ ١تييرنسْا
بي"ض " َ٘ٛاير ٟنإ عػباّ دبًٝاّ ػبُع ٜٚػسا عؿيرل ٙنيدأا دٜيين ٖٚيٜ ٛي٪د ٟافب ايطيهس (اىب٪ييـ) اقيٍٛ
٫غييو ًب إ (زلٓييٖ )ٛييٖ( ٛيي ّٛاجملييٛع) ْؿطيي٘ اييير ٟنييإ غييسابا ٜٓػيي ٧ايكًييب ،ؾٓٝرزْٚيي٘ ٫شلييتِٗ يتٓييتعؼ
اؾ٦دتِٗ ؾتجٛز ؾ ِٗٝزٚب ايبطٛيٚ ١اىببازش.٠
( )14ضًطً ١دباٍ بـب ْٗسٖٓ( ٟدٚع) ( ٚبساُٖابٛزتسا) تؿؿٌ اشلٓد َٔ ايتب  ،اعًي ٢ايكُيِ قُي( ١اٜؿسضي )

ايػٗرل.٠
( )15بٓذاا َٛ :قع ًب سلاي ٞغب٘ دصٜس ٠اشلٓد.

( )16إ نإ تطٛز َا تطسم افب ٖرا ايدً ٜٔب اشلٓد ؾنٕ ذيو ايتطٛز نإ ابًؼ ًب اٜسإ.
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يكد ٚؾـ (شزدغ ) (ا٫ي٘ اٖٛزاَاشدا)– ايير ٟنيإ ٜعيسف ًب بعيا ا٫قطياز
اٜ٫ساْ ١ٝقبٌ إ ٜبعح ْبٝاّ – بنْي٘ ايي٘ ا٫شلي ١ا٫نيدل ،ا٫يي٘ اٚ٫سيد ،ؾاعيٌ اشبيرل،
خييايل ا٫ز ٚايطييُاٚ ،٤ايػيي ٢ا٫شليي ١ا٫خييسَ ٣يئ اَجيياٍ ايييدٜؿات ،اٖ٫ييٛزات،
وبسٖٚ ..... ،١َٛغرلٖا ،نُا ايػ ٢عبياد ٠ازٚاب اىبيٛتٚ ،٢اخير ٜٓطيب ايكيدزات
(ايطًطات) اييت ناْ يتًو ا٫شل :١ايؿاسب ١ايٓاؾعَٗٓ ١ا افب (اٖٛزاَياشدا) ا ٚافب
(ايٝصتييات ا اىب٥٬هييي ،)١اَييا ايطاسبييي ١ايكيييازَٗٓ ٠ييا ،ؾهيييإ ٜٓطيييبٗا افب ا٫زٚاب
اشببٝج ١ايػسٜس.٠
اَا اضِ (دٝ٥ؿ٘) اير ٟنإ ٜعين ب٘ ستي ٢تًيو اْٚ٫ي( ١ا٫يي٘) ؾكيد تطيسم ايٝي٘
ايتػييٝرل ٚؾيياز ٜطًييل عًيي ٢ا٫زٚاب اشببٝجيي ١ايػييٝطاْ .١ٝبييٌ إ (دٝ٥ؿييْ )١ؿطيي٘،
اير ٟنإ ؾُٝا ضيبل اٖ٫يا اؾيبا ًب ْظيس اتبياع ايدٜاْي ١ايصزادغيت( ١ٝغيٝطاْ ّا)،
َٚيئ ٖيير ٙايٛدٗيي ١ناْ ي ايدٜاْيي ١ايصزادغييت ١ٝدٜيئ تٛسٝييد .أَييا ؾًطييؿ ١ايدٜاْيي١
ايصزادغت .)17 ١ٝؾٗ ٞاْ٘ٚ :دد ًب بد ٤اشبًكي ١زٚسيإ تٛأَيإ :اسيداُٖا (ضيبٓت٘
َٓٝييييٚ )mainyu spente ٛا٫خييييس angramainyu( ٣اْهسَٓٝٚيييي )ٛا ٟايييييسٚب
اشببٝح ايػسٜس ٖٚاتإ ايسٚسإ ًَتُ٦تإ ٜٓ٫ؿؿ ٕ٬ابداّ ،ؾُٗا ايًتإ تٛددإ
اسبٝيياٚ ٠اىبييٛت ٜ٫ٚييصاٜ ٕ٫ؿييطسعإ افب إ ٜٓتٗيي ٞايعييازٖٓٚ ،يياى ؾييٛم ٖيياتـب
ايييسٚسـب (ا٫ييي٘ ايٛاسييد ا٫عظييِ اشبييايل اسبهيي ِٝايؿاعييٌ يًخييرل (اٖٛزاَيياشدا) ....
ٚايسٚسيإ اىبييرنٛزتإ تٛاؾييً ٕ٬ب ٖيير ٙايييدْٝا ايعُييٌ بهييٌ سسٜيي ١طبكياّ يًٓظيياّ
اير ٟضٓ٘ شلُا (اٖٛزاَاشدا) د ٕٚإ ٜساقبُٗا اٜٗ ٚتِ بنَسُٖيا ،ؾيايسٚب ايػيسٜس
تطًو ايطسٜل ايباطٌ ايكاٍ ايهاذا ٚايسٚب اشبرل تٓٗر ايطسٜيل اسبيل ايؿيدم
ًٚ ......ب ْٗا ١ٜايؿساع ؽبطيس اييسٚب اىبعسنيٜٚ ١ي ٍٚ٪افب اييدَاز ....اَيا َؿيرل
اْ٫طييإ ًب ا٫خييس ٠ؾٗيي ٛبٝييد (اٖٛزاَيياشدا) ْؿطيي٘ .ؾاييير ٜٔضييًه ٛاسبييل ايؿييدم
ٚسازبٛا ايك ٍ٬ايباطٌ ايهيرا بطي٬ب (اييتؿهرل اسبطئ ،ايكي ٍٛاسبطئ ،ايعُيٌ
( )17ي٬ط٬ع عً ٢ؾًطؿٖ ١را ايد ٜٔبؿٛزَ ٠ؿؿًٜ ١طتشطٔ ايسدٛع افب اشلاَؼ اىبكياف افب نتياا (ٜطيٓا)
(ً )30ب ايكطِ ا َٔ ٍٚ٫نتاا (ناتاٖا) اىبكدع ىب٪يؿ٘ ايدنتٛز بٛز داٚٚد.
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اسبطٔ) ضرلق ٢عِٓٗ (اٖٛزاَياشدا) ؾٝيدخً ٕٛازبٓي ١خاييد ،ٜٔاَيا ايير ٜٔشاغيٛا
عٔ اسبل عب ٛايك ٍ٬ؾاٚي٦و ًٜك ٕٛعراا اشل.ٕٛ
ٖييرا ٚز ػبييٛش ًب ايدٜاْيي ١ايصزادغييت – ١ٝايبتيي٘ – زضييِ  ٫ٚتؿييٜٛس  ٟ٫كبجيياٍ اٚ
ٖٝهٌ ضٛاَ ٤جٌ ذيو ايسٚب اشبرل ا ٚايسٚب ايػيسٜس .نُيا اْي٘ ز تػيسع ًب ٖير ٙايدٜاْي١
نٓا٥ظ ٫ٚبٝع  ٫ٚطكٛع دٚ ١ٜٝٓتكايٝد َرٖبٜ )18 ١ٝكاف افب ذيو نًي٘ إ ايتكيش١ٝ
باسبٛٝإ قسباْا ،سساّ ًب ٖرا ايد ٜٔنػسا اشبُٛز ،ذبسمباّ باتاّ .)19
)20

ٚيكد اطًل شزدغ عً ٢اٚي٦و اير ٜٔز ٜتبعٛا دٜٓي٘ اضيِ (دٝ٥ؿيٜ ١طيٓ٘)
 ا ٟعبد ٠ازبٔ ا عبد ٠ايػٝطإ – ٚإ ٖرا ا٫ضِ ٚإ ز ٜهٔ ي٘ َؿٗي ّٛقبيٝايد ٣عبد( ٠د )ٜٛاْؿطِٗ – ا ٟيد ٣ايير ٜٔنياْٛا ضبيتؿظـب بعكا٥يدِٖ ايكدمبي– ١
ا ٫اْيي٘ ؾيياز اخييرلا قبٛدييب تعًُٝييات (اؾٝطييتا) ٜؿٝييد َعٓيي( ٢عبييد ٠ازبٔاعبييد٠
ايػٝطإ)ٖٓ َٔٚ ،ا ْػنت تطُ ١ٝاتباع شزدغ ايطبٝعـب بنضِ عبد ٠ايػٝطإ
ٚاغاعتِٗ ٖرا ايًكب ًب سكِٗ.
ٖرا ٚعبٔ ظبد دٖٛس ا٫ؾي٬سات ايييت ادخًيٗا (اغٛشزدغي ) ًب ا٫دٜيإ
ايكدمبيي ،١نييريو زٚب ؾًطييؿت٘ ايدٜٝٓييً ١ب زضييا( ٌ٥طةةاتييا) اييييت ٖيي ٞاقييدّ اقطيياّ
(آؾٝطتا).
( َٔ )18اىب٪ضـ إ اىب٪يـ ز ٜػس افب اىبؿادز اييت اضتٓبط َٓٗا ٖر ٙاىبعًَٛات ،ستْ ٢سديع ايٗٝيا ييريو
اضتشطيٓ ْكييٌ َانتبيي٘ (ٖييسٚدٚت) عيئ ايبازضييـب سٝيح ٜكيي( :ٍٛز تهيئ يييد ٣ايبازضييٝـب ايعيياد ٠إ ٜؿييٓعٛا
٫شلتِٗ اشلٝانٌ ٚاىبعابيدٚ ،اىبكيشٝات ،نُيا ز تهئ ييدَٛ ِٜٗاقٝي يًكيسابـب  .....بيٌ نياْٛا ٜتُٗي ٕٛؾياعًٞ
ٖر ٙا٫عُاٍ بازبٓٚ ،ٕٛاعتكد إ ايطبب ًب ذيو ٖ ٛاِْٗ ز ٜهْٛٛا يٝذٛشٚا ْطب ١اشبؿا٥ـ ايبػس ١ٜي٬شلي١
– نُا نإ ايْٛٝاْ ٕٛٝػبٛش ٕٚذيو ( َٔ )131/1ايذلنب ١ايؿازض.١ٝ
( ٫ )19ادز َٔ ٟا ٜٔانتطب اىب٪يـ ٖر ٙاىبعًَٛات ؾًِ ٜهٔ انٌ ايًش ّٛضبسَا ًب ايدٜاْ ١ايصزادغت – ١ٝنُا
يٗس ي٘ – بٌ نإ يبدٚسا ؾًكد قاٍ (ٖسَصد ا اٖٛزاَاشدا) يصزدغ  :سكياّ اقي ٍٛييو ٜاشزدغي ايعظي ِٝاييداز
ٚا ٌٖ٫عً َٔ ٢يٝظ ي٘ داز ٚاٌٖ ٚ ....اؾكٌ ذا ايٛيد عً ٢ا٫بذل ٚ ..ازدا ايػين عً ٢ايؿكرلٚ ...اختياز بيـب
زدًييـب َ :يئ اغييبع بطٓيي٘ َيئ ايًشييِ ْٚيياٍ غييرا ٤طٝبييا عًييَ ٢يئ ز ٜؿعييٌ ذيييو  ..اخل (ٜادداغييتٗا ٟناتاٖييا
ْٚ ،254/2/دٜداد ا٫قطياّ ( 48 – 47ؾسنيسد ،صبُٛعي ١قيٛاْـب شزدغي  ،تسنبي ١اييدنتٛز َٛضي ٢ديٛإ ،ف
.)110
( )21يٝظ ببعٝد إ ته ٕٛيؿظ( ١داضين) اييت تطًل عً ٢ايٝصٜد ١ٜاسٝاْا ضبسؾ َٔ ١دٝ٥ف٘ ٜظٓ.)١
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ب -االصالحات االخس ٠اهيت ضبقت عٔد شزدغت:
٫زٜب ًب إ ايدٜاْ ١اشلٓيد –ٚاٜساْٝي ١ناْي قيد يكٝي ًب اٜيسإ قبيٌ
عٗد شزدغ تعد٬ٜت ٚاؾ٬سات اخسٜ ،٣ظٗس يٓا ذيو بؿٛز ٠خاؾ َٔ ١بٓٛد
ايدٜاْ ١اييت تبعٗا اىبًٛى ا٫وب( ٕٛٝٓٝاشلاخآَػ )ٕٛٝاٚ٫ا ،ٌ٥ؾنِْٗ ٚإ ناْٛا
ٜعتدل( ٕٚاٖٛزاَاشدا) ا٫ي٘ اشبايل ا٫ندل خايل ا٫ز ٚايطيُاٚ ٤ايبػيسٚ ،عيدٚا
يًهرا ٚايكٚ ٍ٬ساَٝا ي٬ضس اىبايهي ،١ؾهياْٛا ًب ايٛقي ْؿطي٘ ٜعتدلْٚي٘ إٖ٫ياّ
ٯشلتِٗ اٜكاّ .)21
ٚايػييس يبييا قًٓييا إ ا٫وبٓٝييٝـب نيياْٛا َٓ٪ٜيي ٕٛباشليي ١اخييس ٣اقيياؾ ١افب
امبيياِْٗ باٖٛازاَيياشداٚ ،يهيئ تًييو ا٫شليي ١نيياْٛا ادْيي ٢دزدييَ ١يئ اٖٛازَيياشدا َٚيئ
اىبعًيي ّٛإ عكٝييد ٠نٗيير ٙز تهيئ يتتؿييل َييع اىببيياد ٨اييييت ضييٓٗا (اغٛشزدغي )
يريو ٫بد ٚإ ْدزى إ َعسؾ ١ا٫وبٓٝيٝـب ي٬يي( ١اٖٛزاَياشدا) ز تينت َئ تعيايِٝ
شزدغ  ،البا اتي َئ تعياي ِٝضيبك تعًُٝي٘  ،)22ؾًي ٛناْي َعسؾي ١ا٫وبٓٝيٝـب
ي٬ي٘ (اٖٛزاَاشدا) بؿكٌ تعً( ِٝشزدغ ) َٛٓ٫ا بايتٛسٝدٚ ،ىبا قاَٛا بتكيدٜظ
ق ٣ٛايطبٝع ١ناشل.١
)23
إٔ ا٫وبٓٝيييٝـب نييياْٛا ٜطيييُ ٕٛاشليييتِٗ (بةة  ، )Bagؾُييئ ٖيييِ ٖييي٤٫٪
ايبهييات (ا٫شليي )١اييير ٜٔنيياْٛا ادْييَٓ ٢صيييَ ١يئ (اٖٛزاَيياشدا) إ أبييا ايتييازٜخ
)24
(ٖسٚدت) سدثٓا عٔ بعكِٗ بكٛي٘ َٚ .....ئ عياداتِٗ (ا ٟعيادات ايبازضيـب)
أِْٗ ٜؿعد ٕٚاعًي ٢عُيِ ازببياٍ ؾٝكيدََ ٕٛئ ؾٛقي٘ ايٓشيٛز افب (شٚٚ٩ع–ٖٚيٛ
( )21اقسأ ا٫يٛاب اسبذس( ١ٜاىبٓشٛتات) ايسادع ١افب عٗٛد اىبًٛى ا٫وبٝٓٝـب.

( )22يكد نتبٓا عٔ ايدٜاْ ١ايبازض ١ٝعً ٢عٗد ا٫وبٝٓٝـب حبجا َطٗبا ًب صبً ١نٜٚ٬ص ،ع  ،1ف .1

( )23نًُ( ١بط) اىبتطعًُ ١اي ّٛٝيًتذًَ ٌٝنثٛزَٗٓ ٠ا ،ؾًكد ناْ نًُ( ١بة ) تؿٝيد ًب اىبٓشٛتيات اسبذسٜي ١ايسادعي ١افب
عٗد اىبًٛى ا٫وبٝٓٝـب َعٓ ٢ا٫ي ١اقً :ٍٛب اعتكاد ٟإ (بط) ٖ ٞنًُ( ١بيؼ) ْؿطيٗا اىبطيتعًًُ ١ب ايؿيـب ،قبعٓي ٢ا٫يي١
ٖٚر ٙايهًُ٫ ١تصاٍ ذبتؿمس بٓؿطٗا قبعٓ ٢ايك ٣ٛايػيدٜد َيع تػيرل ًب َيٛزد اضيتعُاشلا ،سٝيح ٜٛؾيـ بٗيا (ايجيٛز ايكيٟٛ
ؾٝكاٍ طابٛغ٘ –ايجٛز ايكٖٚ )ٟٛر ٙايؿؿ ١ترنسْا بجٛز (اثٝظ) اىبعبٛد يد ٣اىبؿسٜـب ٚبًؿمس (بؼ) ًب بػداد (عط ١ٝا ).
(ٜ ٖٛٚ )24ؿـ د.ِٜٗٓ
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اضِ اطًك٘ ايْٛٝاْ ٕٛٝعًي ٢قبي ١ايطيُا–٤نُيا نياْٛا ٜكيدَ ٕٛايٓشي ٛافب ايػيُظ
ٚايكُسٚ ،ا٫ز ٚايٓازٚ ،اىباٚ ،٤ايسبا  ....اخل) .)25
ٖٚهرا ٜتبـب يٓا إ ا٫وبٝٓٝـب عً ٢ايسغِ َٔ اعتكادِٖ بينٕ (اٖٛزاَياشدا) ا٫يي٘
ا٫ندل ،ؾنِْٗ ز ٜهْٛٛا َرعٓـب يد ٜٔشزدغي كباَياّ ،اذ نيإ (شزدغي ) ٜعتيدل ذبطيب
قيي ٣ٛايطبٝعيي ١اٖ٫يياَ ،يئ عبيياد ٠ايػييٝطإٖٓٚ .يياى غيياٖد اخييس عًيي ٢إ ا٫وبٓٝييٝـب ز
ٜهْٛٛا شزدغتٝـبٚ ٖٛ ،دٛد ايتؿاٜٚس اجملٓشي ١عًي ٢ا٫ييٛاب اسبذسٜي ١ايعا٥يد ٠يعٗيد
(دازا ا ،)ٍٚ٫ؾيينٕ شزدغ ي ز ٜهيئ يٝذييٛش تؿييٜٛس  ٟ٫ذ ٟزٚب ! نييريو ؾييإ ايدٜاْيي١
ايصزدغتٚ ١ٝإ ناْ قد يٗست ًب اٜسإ ًب ٖير ٙاْٚ٫ي ،١ا ٫اْٗيا ز تهئ قيد اْتػيست ًب
ازببٗ ١ايػسبٖ َٔ ١ٝكب ١اٜسإ  ،)26ؾنعتُادا عً ٢ا٫ضباا ايييت ذنسْاٖيا ْطيتطٝع إ
عبهييِ– َيئ د ٕٚادْيي ٢تييسدد بيينٕ ايعكا٥ييد اشلٓييد –ٚاٜساْٝيي ١ايكدمبيي ١ناْي قييد تطسقي
ايٗٝا قبٌ يٗٛز شزدغ ا٫ؾ٬سات .......
ج  -بقا ١أتباع اهعقا٢د اهقدمي ٞيف اٙساْ حت ٟظٔ٘ز اهد ّٙاالضالً:ٛ
ز تكييُشٌ عبيياد ٠ا٫شليي ١اييييت اعتدلٖييا شزدغي غييٝاطـب ،ؾيينٕ ادخيياٍ
تًييو ا٫شليي ١ايعا٥ييدً ٠ب اٜييسإ َيئ د ٕٚزٜييب يًدٜاْيي ١اشلٓييد ٚاٜساْٝيي ١اييييت ايػيي٢
شزدغ عبادتٗا ٚاعتدل عبادٖا عبد ٠غٝاطـب–ًب عداد ا٫شل ١اىبعتدلٚ ٠ايتُطيو
بٗا ند ٜٔعً ٢عٗد (غاثٛس ايجاْ ٞايطاضاْ )379–339 :ٞييدي ٌٝنياف ٫ثبيات
ادعآ٥ا ٖرا ،ؾايػُظ ٚايكُس ٚايػعسٚ ٣ا٫ز ٚاشلٛاٚ ٤ايٓٗس ٚاستطا ٤وبس٠
ٖ ،َ٘ٛناْ نبٝعٗا َٔ ا٫شل ١اىبٓي ٙٛعٓٗياٚ .يهئ ٖي ٤٫٪عيادٚا يًظٗيٛز ْٚيايٛا
ايتكدٜظ بػيهٌ ٜتؿيل َيع ايدٜاْي ١ايصزادغيت ١ٝبايطيُ ١اىب٥٬هٝيٜ( ١صتيٚ ،)١عيدا
(ً )25ب تنزؽب٘ اير ٟتسنب٘ افب ايؿازض ١ٝايدنتٛز ٖادٖ ٟداٜيت ٜ ٖٛٚك : ٍٛنيإ ايبازضيٜ ٕٛٝطيُ ٕٛايطيُا٤
ٚايهيي( ٕٛشٚ٩ع) ؾظيئ (ٖييسدٚت) إ ايبازضييٝـب ٜعتييدل ٕٚا٫ؾيي٬ى ٚا٫نييٛإ اشلييً ١ب سييـب ايبازضييٝٝـب نيياْٛا
ٜعتدل ٕٚا٫ؾ٬ى ٚا٫نٛإ َٔ ؾٓع (اٖٛزاَاشدا) (زادع تسنبٖ ١سٚدٚت ،ز .237/
( )26زادع َكايٓا ايطادع ًب صبً ١طالَٜٚز  ,ع  ,8اق ٍٛؽبايـ ٖرا ايكَ ٍٛاعسف َٔ إ (شزدغي ) بعيح ْبٝيا
ٜ٫ ٖٛٚصاٍ ًب ا٫ز

اذزبٝذإ ايػسب ،١ٝثِ اْتكٌ افب َٓطك ١بًخ .....

45

َاذنسْا ؾنٕ اىبصدضٓ ١ٝقد قبً ايطكٛع ايدٜٝٓيٚ ١تكيد ِٜا٫قياسٚ ٞايكيسابـب
ٚتكدٜظ ازٚاب ا٫باٚ ٤ا٫ديداد اٜكياّٖٚ ،هيرا ايؿي اىبصدضيٓ ١ٝبيـب ايصزدغيت١ٝ
ٚايعكا٥د ايكدمب ١ايتكًٝد.١ٜ
ٖٓ َٔٚا ٜتبـب يٓا إ ايعكا٥د ايكدمب ١ناْ َتبعً ١ب اٜسإ ٚز تيٓظ ٚ..يكيد
قاٍ (ػاثٛس ايجاًْ )ٞب اىبسض ّٛاير ٟاعًٔ ؾ ٘ٝبنٕ اىبسدضيٓ ١ٝاسبدٜجي – ١ايييت
َٖ ٞصز يًدٜاْ ١ايصزادغيتٚ ١ٝايعكا٥يد ايكدمبي – ١دٜئ ززلي ٞيًدٚيي .....( :١إ
غسٜعتٓا باْ بٛقٛب يًُ ٤٬ؾايٛاديب عًي ٢نيٌ غيخـ إ ؼبُيْ ٞؿطي٘ ؾُٝيا
بعد عٔ ايٛقٛع ًب سباي ١ا ٟد ٜٔا ٚعكٝد ٠طبايؿ ١شلرا ايد.)27 )...... ٜٔ
اَا ايطاضاْ ٕٛٝؾُع اِْٗ ناْٛا َٔ اضس ١َٓ٪َ ٠باييدٚ ٜٔعًي ٢اييسغِ َئ
ازبٗٛد اييت برشلا (ازدغرل ا )ٍٚ٫زبُع (آؾٝطتا ٚ )-نريو قٝاّ (غابٛز ايجاْ)ٞ
باعتبيياز اىبصدضييٓ ١ٝدٜٓييا ززلٝييا يًدٚييي ،١ظبييد إ (ازدغييرل ايجيياْ )ٞاييير ٟخًييـ
(غابٛز ايجاْ )ٞعً ٢ايعسؽ قد اعًٔ يًُٮ بإ (ٖسَصد ا اٖٛزاَاشدا) ( ٚاٖسمبٔ
ا اْهسَٚاْٝظ)ُٖ ،ا ٚيدا ايدٖس ا٫بدٜإ .)28 ......
أَا اْتػياز َيرٖب (َياْٚ )29 )ٞتٛضيٝع ايتبػيرل اىبطيٝشً ،)30 ٞب غسبيٞ
اٜسإ ْٚػ ٤ٛاىبصدنً ،)31 ١ٝب أٚاخس ايعٗد ايطاضياْ ،ٞؾهًيٗا ْياتر َئ َطياعد٠

()27

ز ٜػس اىب٪يـ افب َنخيرً ٙب ٖيرا ايبياا ييريو اْتٗيص ايؿسؾي ١ؾينٚزد تسنبي ١ىبيا دياً ٤ب نتياب( ٞاٜيسإ باضيتإ 1517/2

ىب٪يؿ٘ َػرل ايدٚي( ١سطئ برلْٝيا) َ( ٚصدٜطيٓا)  11ىب٪يؿي٘ اييدنتٛز ضبُيد َعيـب سٝيح ٜكي( : ٕ٫ٛيكيد ٚقيع ًب عٗيد غيابٛز
ايجاْ ٞبٔ ٖسَص اخت٬ف سٛا ادصا َٔ ٤ا٫بطتام ،ؾطًب َٔ ايكا٥د ايسٚس ٞاىبدلش (اذزبد بٔ َٗس اضبٓد) – اير ٟنإ َٔ اغٗس
َٛبر ٟايعٗد ايطاضاْٚ ٞقدٜط ٞايصزدغتٝـب – إ ٜتشهِ ًب ا٫خت٬ف ،ؾندا ٫ايٓظس ًب ا٫بطتام ٚاعذل

ضبتٜٛات٘ ٚغسب

اىبطتعؿات ٚؾطس اٜ٫ات عًٗٝا بـب اىبٛبر ،ٜٔؾُٓر٥ر اعتدل نتاا (ابطتام) اىبكدع َٔ قٛاْـب اىبًُه ،١ؾُُا ذنسْيا ٜتيبـب
اْ٘ ز تهٔ ٖٓاى َراٖب طبتًؿ ،١البا ناْ ٖٓاى ازا ٤طبتًؿً ١ب تؿطرل بعا ا٫دصا َٔ ٤ابطتام.

( )28ز عبؿٌ عً ٢اىبؿدز ا٫ؾً ٞشلرا ايٓـ ًب ايهتب ايتيب بـب اٜدٜٓا.
(َ )29اْ ٞبٔ ؾاتو اشلُداْٚ ،ٞيد عاّ  216اً .ّ.ب اسد ٣قس ٣بابيٌ ايييت اْتكيٌ ايٗٝيا أبي – ٙٛؾنغيتػٌ َٓير
ؾبا ٙبدزاض ١طبتًـ ايعً٫ٚ ،ّٛضُٝا عًُ ٞاسبهُٚ ١ايتؿٜٛس ،ؾؿاز ْكاغا َاٖسا ٜكسا ب٘ اىبجيٌٚ ،ىبيا
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ايب٦ٝيييُ٥٬َٚ ١ييي ١اةيييٝطٚ .اىبعًَٛيييات ايييييت ٚؾيييًتٓا َييئ بعيييا اىبؿيييادز
اىبطٝش ١ٝؾٝجُيا ٜتعًيل بعكا٥يد قطيِ َئ ا٫نيساد ًب عٗيٛد َاقبيٌ ا٫ضي– ّ٬نُيا
ضيٓٛزدٖا– يييدي ٌٝاخييس عًي ٢إ اىبصزدضييٓ ١ٝز تعييِ اٜيسإ ناًَييٚ ،١ز تعتٓييل ًب
نبٝع اؾكاعٗا ٚإ ناْ قد اْتػست ؾٗٝا بؿيٛزٚ ٠اضيعٚ ،١عُيٌ عًُيٗا ايبيايؼ
ًب تطييٜٛس عكا٥ييد اييير ٜٔز ٜعتٓكييٛا ايصزدغييت – ١ٝاعييين ايعكا٥ييد اييييت اضييتُست
ضبتؿظ ١بٓؿطٗا ست٣ظٗٛز ايدٜاْ ١ا٫ض ١َٝ٬عً ٢ايسغِ َٔ اْٗا ناْ قد ؾكدت
ؾٛزتٗا ا٫ؾً..... ١ٝ
د -دٙاٗٗع:
ٚنُيييييا ذنسْيييييا ًب ؾيييييدز ايبشيييييح ،نيييييإ ا٫شلييييي ١ا٫عظيييييِ ًب ايعكا٥يييييد
اشلٓدٚاٚزٚبٚ ١ٝاشلٓدٚاٜساْ" ١ٝدٜٛ ٟع" ا٫ي٘ ايطُا ٖٛٚ ،"٤اييرٜ ٟيس ٣ايٝيّٛ
ًب ايؿٝداات عً ٢غهٌ دٜاٚٚع بٝذلًٚ ،ب ايسَٚاْ ١ٝايكدمب ١بػهٌ "رٚثٝب" ٚب
ايْٛٝاْ ١ٝايكذن ١بٗ ١٦ٝشٚ٩ع ثاتري) ٖٚر ٙا٫زلا ٤نًٗا تعين "ا٫ا ايطُا."٤
َٚييع آْييا  ٫ظبييد شلييرا ا٫ضييِ ا ٟاثييس ًب ايٛثييا٥ل اٜ٫ساْٝيي –١أً ٟب ايهتييب
ا٫ؾٝطتٚ ١ٝايبًٗٚ ١ٜٛايٓكٛؽ اسبذس ١ٜاىبٓشٛت ١ايسادع ١افب ايعٗد ٜٔا٫وبيٝين
ٚايطاضيياْٚ ٞنتييياا ايػييآٖاَ ،١ا ٫اْييي٘ ٜٓبػييي ٞيٓييا اْ ٫يييذلدد ًب إ اٜ٫يييساْٝـب
ايكداَ ٢ناْٛا ًب بدْٗ ٤كتِٗ ٚاْتػازِٖ ًب ا٫ؾيكاع قيد عسؾيٛا ٖيرا ا ٫يي٘ ،ؾكيد
دا٫ ٤زل٘ ذنس بـب ازلا ٤ا ٫شل ١ايؿٝداٝ٥ي ١ايكدمبي ١ايييت نياْٛا ٜعبيدْٗٚا سيـب
تػعبِٗ َٔ اشلٓٛدٚ .اذا عسؾٓا ذيو ؾُاذا سٌ بعد٥ر بٗرا ا٫يً ١ب اٜسإ ؾيسسِ
ا ابا ايتازٜخ (ٖسٚدٚتظ) اير ٟعجس عًً ٘ٝب عٗدً ٙب يبًه ١ايبازضيٝـب ٚييٙ٫ٛ
بًؼ ب٘ ايعُس ( )34ضٓ ١ادع ٢ايٓبيٚ ،٠ٛزلي ٢اسيد٪َ ٣يؿاتي٘ (غيابٛزنإ) بنضيِ اىبًيو غيابٛز ،ؾعطيـ عًٝي٘
ٚعً ٢اتباع٘ ٚاعطاِٖ اسبس ١ٜايهاًًَ ١ب ْػس ايدعاٚ ،١ٜيهٓ٘ ؾًب عاّ 276ا .ّ.بنَس َٔ اىبًو بٗساّ.
(ْ )31طب ١افب اىبطٝا عٝط ٢بٔ َس ِٜؾاسب ا٫ظب ٌٝاىبكدع اىبهٌُ يًتٛزا.٠

(ْ )31طييب ١افب َييصدى بيئ باَييداد ،اييير ٟيٗييس ًب عٗييد قبيياد ايطاضياْ ٞا ٍٚ٫ايير ٟتييٛفب ايطييًطَٓ ١يئ  488افب
 .ّ531ثِ اضتُست ايدٜاْ ١اىبصدن ١ٝست ٢يٗست ًب ايعٗد ايعباض ٞبنضِ (اشبسَْ )١ٝطيب ١افب صبيددٖا (بابيو
خسّ د.)ٜٔ
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يؿكدْا ٙافب ا٫بد ٚ ....اثبي اعتكياد ٟقبيا اذنيسَ .....( : ٙئ عياداتِٗ – اَ ٟئ
عادات ايبازضٝـب – اِْٗ ٜؿيعد ٕٚافب اعًي ٢قُيِ ازببياٍ ؾٝكيدَ ٕٛقيسابَ ِٗٓٝئ
ؾٛقٗا افب (شٚ٩ع)  ٖٛٚاي٘ ٜطًك ٕٛازل٘ عً ٢ايهٚ ٕٛا٫ؾ٬ى" .)32
ؾؿ ٞاىبعًَٛيات ايييت خًؿٗيا يٓيا (ٖيسٚدٚتظ) بػينٕ دٜاْي ١ايبازضيٝـب عًي٢
عٗييد ا٫وبٓٝييٝـب – ٚاييييت ْكًٓييا قطييُا َٓٗييا ًب ؾييدز ايبشييح  ،)33ذنييس ؾييسٜا
يدٜاٚٚع ٖٚ .....ر ٙايعبازات ايٛزاد ٠يتدٍ بٛقٛب – َٔ ٚدٗـب عًي ٢إ ا٫يي٘
دٜاٚٚع نإ قُٔ صبُٛع ١ا٫شل ١ايجازضٝـب :ايٛد٘ ا ٍٚ٫تكدضِٗ يكب ١ايطُا٤
بهاًَٗاٜ ٫ٚ ،عين بٗا ا( ٫دٜاٚٚع)ٚ .ايٛد٘ ايجاْٚ ٖٛ ٞزٚد ازل٘ بؿساس.١
ٚاسبل ٜكاٍ نإ شٚ٩ع ييد ٣ايْٛٝياْٝـب ا٫يي٘ ايطيُاٚ ،٤نيإ ٖيٚ ٛدٜياٚٚع
َٔ َٓػن ٚاسدٚ ،نيإ ٖٓياى ايي٘ ٖٓيد -ٚاٜساْي – ٞآٖ –ٚيد –ٚاز ٟاخيس ٜيدع٢
ظاسٚ )١ْٚقذ ْؼ امس َٔ ١ظش )٠اىبؿدز ١ٜاىبؿٝدَ ٠عٓ ٢ايؼُٚ ٍٛايظبٚ ,قذ
ٚؿا ب ايعٝذاات) ب ْة : ١اية ١ايظةُاٚات ايؼةاٌَ ايظةاتش يًهة ٕٛنًةٚ ,١يهٓٓةا ال
ْطييتطٝع ايكيي ٍٛبيينٕ قبيي ١ايطييُا ٤اييييت نييإ ايبازضييٜ ٕٛٝعبييدْٗٚا ،ناْي تييدع٢
"ؾاز "ْ٘ٚاذ ناْ (ؾاز )ْ٘ٚييد ٣ايْٛٝياْٝـب عًي ٢غيهٌ (اٚزاْيٛع)ٚ ،ييٝظ َئ
اىبعكييي– ٍٛايبتييي٘– إ ٜبًيييؼ اييييرٖ ٍٛبي يي(ٖرلٚدٚتظ) سيييداّ ٜؿيييٛت عًٝييي٘ َعسؾييي١
"ؾاز ْٚي٘" ؾٝطييتبدي٘ ب يي(شٚ٩ع).....اَا إ ٜهييٖٓ ٕٛايييو استُيياٍ ٚاسييدٖ :يي ٛإ
ٜه ٕٛاىبعيين بكبي ١ايطيُا ٤ييد ٣ا٫وبٓٝيٝـب (اٖٛزاَياشدا) ْؿطي٘ ،ؾاْي٘ استُياٍ
قييعٝـ دييداّ ،ؾييإ (اٖٛزاَيياشدا) ايييرْ ٟطييتٓبط ازليي٘ ٚؾييؿات٘ َيئ ايٓكييٛؽ
اسبذسٜيي ١ا٫وبٝٓٝيي ١نييإ ْؿطيي٘ خييايل ا٫ز ٚايطييُا ،٤ؾكييد ديياً ٤ب ايٓكييٛؽ
اسبذس ١ٜايعا٥د ٠يعٗيد (ازدغيرل ايطاضياْ ٞاً )ٍٚ٫ب ْكيٛؽ زضيتِ " :إ ٖسَيصد
اضيييتبدي بًؿظييي( ١شٚ٩ع) ايْٛٝاْٝييي ،"١بٝيييد إٔ اؾيييادٖ( ٠يييسٚدٚتظ) اىبيييرنٛز٠
(ٖ )32سٚدٚت ( )131/1ايذلنب ١ايؿازض.١ٝ
( )33البا اٚزد اىب٪ييـ ٖيرا ايكطيِ بعٓٝي٘ ًب ؾيدز ايبشيح ٚيهٓٓيا ْكًٓيا ايكطيِ ا ٍٚ٫ايير ٟعٓيا ٙعئ تسنبي١
نتاا ٖسٚدٚتظ ايؿازضٚ ١ٝثبتٓاً ٙب ايـ .130
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ؾييسؼب ١دييدا ؾاْيي٘ ز ٜكييٌ إ قبيي ١ايطييُاٖ ٤يي( ٞشٚ٩ع) بييٌ قيياٍ إ شٚ٩ع نييإ
ازلا ٜطًل عً ٢قب ١ايطُا ،٤ؾُٔ ٖرا ٜتبـب إ (ٖسٚدٚتظ) قد زلع ذيو ا٫ضِ
بٓؿطٖ٘ٓٚ ،ا ٜتطسم افب ايباٍ اعذلا ٖرا ؾشٛا : ٙنٝيـ ٜتؿيٛز إ ايبازضيٝـب
قد اعذلؾٛا بسب ١ٜٛنٌ َٔ (اٖٛزاَاشدا) ( ٚدٜاٚٚع) ًب إ ٚاسد
ٚدٛابٓا عًي ٢ذييو آْيا ْعًيِ إ ايبازضيٝـب ز ٜهْٛيٛا قيد تسنيٛا عبياد ٠قي٣ٛ
ايطبٝع ١بعد ،ؾُٔ اىبُهٔ إ ٜه( ٕٛدٜياٚٚع) ز ٜيصٍ اٖ٫يا َئ تًيو ا٫شلي.... ١
بٝد اْ٘ َٔ اةتُيٌ اٜكيا إ تهي ٕٛا٫ؾي٬سات ايييت ظبيدٖا ييد ٣ا٫وبٓٝيٝـب
ناعتبيييازِٖ اٖٛزاَييياشدا اٖ٫يييا ي٬شلييي ،١قيييد ادت افب تيييٓشط َٓصيييي( ١دٜييياٚٚع) افب
ايدزد ١ايجاْ َٔ ١ٝا٫ي ،١ٖٝٛؾكد دسٖ ٣را اسبط ْؿط٘ بايٓطب ١افب (دٜاٚٚع) ًب
ايؿٝدا٤ات نُا ْبـب ذيو ؾُٝا:ًٜٞ
ٚاذا نييإ دٜيياٚٚع ز ٜييصٍ َعبييٛدا يًبازضييٝـب ستيي ٢ايعٗييٛد ا٫وبٝٓٝيي،١
ؾهٝـ مبهٔ ا٫دعا ٤بيإ عبياد ٠ذييو ا٫يي٘ ايعظي ِٝايتكًٝدٜي ١قيد ايػٝي ًب ايعٗيد
ذات٘ ًب َكاطعيات اخيسَ ٣ئ اٜيسإ ز تؿيًٗا بعيد دعي ٠ٛايدٜاْي ١ايصزدغيتٚ ١ٝز
دبس ؾٗٝا ٫ؾ٬سات ايد ١ٜٝٓاييت دست ًب ايدٜاْ ١اىبتبع ١يد ٣ا٫وبٝٓٝـب ،نُا
إ َٔ غرل اىبتؿٛز اٜكا إ ته ٕٛعبادٖ ٠را ا٫ي٘ ًَػياً ٠ب ايعٗيد ٜٔاىبهيدْٞٚ
ٚايدلثييي 330( ٞم 226 ،.ّ.م ).ّ.ذٜٓيييو ايعٗيييد ٜٔايًييير ٜٔناْيييا عٗيييد ٟوبيييٍٛ
ايتبػرل ايصزدغيت (باضتجٓاَ ٤بتداُٖا َٓٚتٗاُٖا)ٖ .را ٚاَا ايٛقع اييدٜين ًب
ايعٗد ايطاضاْ ٞؾكد بٓٝاً ٙب ؾدز ايبشح ٚؾُٝا اذا ناْ تًيو ايعكا٥يد ايكدمبي١
ز تذلى ًب اٜسإ طٛاٍ تًو ايعٗٛد – نُا اثبتٓا ذيو – ػبب إ ٜه( ٕٛدٜاٚٚع)
اير ٟنإ َكدّ ا٫شلً ١ب ايعكا٥د اىبرنٛز ٠قد كبهٔ َئ اسبؿياي عًيَٛ ٢دٛدٜتي٘
طٛاٍ تًو ايعٗٛد.
ٓـًِ -ػأ (آ٘زاًاشدا):
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ٖٓا أْتٗص ايؿسؾ٫ ١بدا٬َ ٤سظات سَ ٍٛعسؾ( ١اٖٛزاَياشدا) :إ اٖٛزاَياشدا
ٜعادٍ يد ٣اٜ٫ساْٝـب (ظاس )١ْٚأ ٟاطةٛسا– ظاسْٚة )١املٛدةٛد ب ايعٝةذاات اييرٟ
اعتدل اٖ٫ازلاٜٚا ني(دٜاٚٚع) ،ؾهُيا إٔ دٜياٚٚع اضيِ ٚؾيؿ ٞيًطيُا ٤نيريو
(ظاسْٚةةٚ )١ؾييـ ٫ساطيي ١ايطييُا ٤بييا٫ز اساطيي ١ايػييُٚ ٍٛا٫ضييتٝعاا اذ إ
يًُطياٚ ٤ؾييؿـب :ايًُعيإ ٚا٫ساطيي ١ايػيياًَٚ ،١قيد نييإ ا٫يي ١ايطييُاَ ٤طييًُ ٢ب
ايبد ٤بايؿؿ ١ا٫شي( ١ٝدٜٛ ٟع) ثِ قدع بؿؿت٘ ايجاْٝي( ١ؾازْٚي٘)َٚ ،يع تكيادّ
ايعٗد اعتدلت ايؿؿ ١ايجاْ ١ٝاٜكاّ اٖ٫ا بسأض٘ .ؾاةتٌُ إ ته ٕٛعػرلَ ٠ا اٚ
عػا٥س عدٜد ٠قد زل ٝا٫ي٘ ايطُا ٤بنسيد ايٛؾيؿـب ٚقياّ قطيِ اخيس بتكدٜطي٘
بايٛؾـ ايجاْ ،ٞثِ اي اسباي ١افب إ ٜكدع نٌ َٔ ايطسؾـب َٛؾٛؾ٘ نني٘ عً٢
سد ،)34 ٠اذ آْا ْتبـب َٔ ايؿٝداات إ دٜاٚٚع نإ ا٫ي ١ا٫عظِ ،بٝد اْ٘ تٓياشٍ
غ٦ٝا ؾػ٦ٝا عٔ َٓؿب٘ ٍ (ؾاز ،)ْ٘ٚبٌ إ (ؾاز )ْ٘ٚاٜكاّ ز ؼبتؿمس قبسنص ٙافب
ا٫خييرل بييٌ تسنيي٘ ٍ (آٜييدٜسا) ايييرٖ ٟيي ٛاييي٘ اَ٫طيياز ٚاسبييسٚا ؾٗيي ٛا٫ييي٘ ا٫دييٌ
ا٫قدع.
ٚيكد ٚؾـ اي٘ ايطُا( ٤دٜاٚٚع) ًب ايؿٝداات بنْ٘ اسبه ِٝا٫نيدل ايؿاعيٌ يًخيرل ذٚ
ايعييصّ ٚا٫زادٚٚ " ٠ؾييـ (ؾازْٚيي٘) اييير ٟنييإ اييي٘ ايطييُاً ٤ب ايًٝييٌ بنْيي٘ " اييي٘ اسبهُيي١
ٚايٓظاّ ٚايكاْٚ ٕٛايعدٍ ٚايؿيدم ٚايطٗياز ،)35 "٠اذ إ (ؾازْٚي٘) ايي٘ زٚسي ٞاخ٬قي،ٞ
َٚعسؾ ١اي٘ ٖرا غنْ٘ َٔ قبٌ اشلٓٛد خطٚ ٠ٛاضيع ١عبي ٛايتٛسٝيدٚ .يكيد نيإ (ؾازْٚي٘)
ًٜكب ًب ايؿٝيداات بًكيب (اضيٛزا) اييرٜ ٟكابًي٘ ًب اٜ٫ساْٝي ١اٖيٛزا .نُيا نيإ (دٜياٚٚع)
ًٜكب بٓؿظ ايًكب ؾً ٛقازْا (اضٛزاؾازْٚا) ا (اٖٛزاَياشدا) يٛديدْا اًٖٚ ٍٚ٫يٚ ١ديٛد
( )34ديياً ٤ب ايييـ َيئ نتيياا تيينزٜخ ايتُييدٕ اٜ٫ساْيي ٞىبذلنبيي٘ (دييٛاد ضبيييب) إ (دَٚصٜييٌ) ٜكيي : ٍٛز ٜهيئ
ايػعب اٜ٫ساًْ ٞب بد ٤ايتازٜخ يٝعتكيد بيدٚ ٜٔاسيد ،اذ ز ٜهئ ًب اَ٫هيإ يكبا٥يٌ ٚعػيا٥س َتعيدد ٠تعيٝؼ ًب
اشبٝاّ زس ٬إ تبتػ ٞدٜٓا ٚاسدا ،ؾًِ ٜهٔ ييد ٜٔايطيهاٝ٥ـب (ايطيٝتٝـب) ا ٟغيب٘ بايدٜاْي ١اىبتبعيَ ١ئ قبيٌ
ايبازضٝـب ،نُا ناْ ايدٜاْ ١اىبتبع َٔ ١قبٌ ايبازضـب طبتًؿ ١اخت٬ؾا نًٝا َع َعتكيدات ايكبا٥يٌ ايكاطٓيً ١ب
غسق ٞاٜسإ.
( )35نتاا َصدٜطٓا ىب٪يؿ٘ ايدنتٛز ضبُد َعـب ،ف .38
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ايػب٘ بُٗٓٝا بد ٕٚساد ١افب ايتعُل ،ؾهُٖ٬ا (اٖٛزا) ٚنُٖ٬ا َطُٝإ بنضِ ٚؾيؿٞ
ؾي(ؾازٚ )ْ٘ٚؾـ اساط ٞسلٛي ٞيًطُاٚ ،٤اٖٛزاَاشدا ٚؾـ سهُيٖٚ ٞيٜ ٛعيين زا
)36
اسبهُٚ ،١يهٌ َُٓٗيا ضيبع ًَيو َكيسا ،ؾُ٥٬هي( ١ؾازْٚي٘) ٜيدع( ٕٛادٜتٝي٘ )Aditia
)37
٥٬َٚهيي( ١اٖٛزاَييياشدا) زليييٛا ًب (آؾٝطيييتا) بييي(اَػ٘ ضيييبْ٘تةةةا ، Amesha spenta
َٚعٓا ٙايطٝب اىبخًد.
ْعِ إ ٖٓاى غ٦ٝا ٚاسدا ٖ ٛإ ا٫ؾ٬سات اييت قياّ بٗيا (اغٛشزدغي )
بػست بٛسداْ ١ٝا٫ي٘ اٖٛزاَاشدا .اَا ايدٜاْ ١اشلٓد ١ٜؾًِ تؿٌ ٖر ٙايدزديَ ١ئ
ايهُاٍٚ 0عبٔ نُيا ظبيد تػيابٗا نيبرلا بيـب (ؾازْٚي٘) ( ٚاٖٛزاَياشدا) ظبيد نيريو
(ؾازْٚيي٘) ( ٚدٜيياٚٚع) نُٖ٬ييا َيئ َٓػيين ٚاسييد ،ؾًييريو ٫بييد ٚإ عبهييِ بيينٕ
(اٖٛزاَاشدا) اَا ْاغ َٔ ٧تطٛز ا٫ي٘ ايطُا( ٤دٜاٚٚع) – اير ٖٛ ٟا٫ي٘ ا٫نيدل
ؾاعيييٌ اشبيييرل (اٖيييٛزا – اضيييٛزا) اْ ٚاغيييَ ٧ييئ تطيييٛز (ؾازْٚييي٘) – ا ٟإ ٜهيييٕٛ
اٜ٫ساْٝيي ٕٛقييد غييرلٚا (ؾازْٚيي٘) افب (اٖٛزاَيياشدا)ًٚ ،ب نًتييا اسبييايتـب ٜتذًيي ٢يٓييا
َٓػن (اٖٛزاَاشدا) ٖ ٛا٫ي٘ ايطُا.٤
 -1دٙاُ ٞاالكساد قبى االضالَ :
نإ ايتبػرل بايدٜاْ ١ايصزدغيتً ١ٝب ايعٗيد ايدلثي( ٞا٫غيهآَْ )ٞتشٝيا ْاسٝي١
ايػسا َٔ ٖكب ١اٜسإٚ ،ناْ شلا قٛتٗا ايؿعايً ١ب اٚاخس ٖرا ايدٚز بؿيٛز ٠خاؾيً ١ب
سـب إ ايعكا٥د ايكدمب ١ناْ ْػط ١اٜكا ًب َكاَٚتٗا َئ اخيس ،٣ثيِ اربيرت ايدٜاْي١
اىبصدضًٓ ١ٝب عٗد غابٛز ايجياْ ٞايطاضياْ ٞدٜٓي ّا ززلٝي ّا ٜ٫يسإٚ ،ناْٗيا ناْي تٛؾيل
بـب ايدٜاْ ١ايصزدغتٚ ١ٝبـب ايعكا٥د اٜ٫ساْ ١ٝايكدمب.١
( )36ادٜت Aditia ١ٝنإ ازلا ٫سد ا٫شل ١اشلٓدٚاٜساْٝـب ايطبع ١اير ٜٔبًػٓا ًب ايؿٝداات ازليا ٤ث٬ثيَ ١يِٓٗ
ؾكط َٝ( ِٖٚجسا  Mithraؾاز Varuna ْ٘ٚآٜدٜسا .Indira
(ٚ )37عيييييددِٖ ضيييييبعٖٚ( :يييييَٓ ٛييييي٘  Vohomanahاغٖٗٝٛػيييييت٘  Ashavahishtaخػييييي٦س٥ٚ ٠رلٜييييي١
 Xshathravairyaضيبٓت٘ ازَ٦يٝيت ٛ٦ٖ Spenta araitiزتيات  Haurvaiaiاَستيات Ameretat
ٚعً ٢زأضِٗ ضبٓت٘ َ.Spentaminu ٛٓٝ
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اَييا ًب ايعٗييد ايطاضيياْ ٞؾييإ ايدٜاْيي ١ايصدضييٓٚ ١ٝإ ناْي قييد بًػي اٚز ايكيي٠ٛ
ٚاىبتاْ ١ا ٫اْٗا ز تطتطع إ تطٛد نٌ غيدل َئ اىبٓياطل اٜ٫ساْٝي – ١نُيا بٓٝيا ذييو
ضابكاّ– ٜٚظٗس يٓا َٔ ضبتٜٛات (طاتا) .)38
إ ايدٜاْ ١ايصزدغت ١ٝناْ تعين بايػ ٕٚ٪اىبايٚ ١ٝايكسٜٚيٚ ١ايصزاعٝيٚ ،١تعياز
ايذلسٌ ٚايعيٝؼ ًب اشبٝياّ ،ستي ٢إ شزدغي ْؿطي٘ نيإ ٜهيس ٙايسسيٌ ٚقطياع ايطيسم
ٚايًؿٛف ٚا٫قطاعٝـب اير ٜٔنياْٛا ٜعتُيدً ٕٚب عٝػيِٗ عًي ٢ايظًيِ ٚايػيدز ٚايطيًب
ٚايٓٗب ٚايظعٔ ،ؾإ اؾ٬سات (شزدغ ) بايػا ٘٥ا٫شل ١اييت ناْي تتؿيل ؾيؿاتٗا َيع
َيياِٖ عًٝي٘ َيئ ايػييدز ٚايظًييِٚ ،بدعٛتيي٘ افب تييسى ايذلسييٌ ،يًتطييٛز َيئ اسبٝييا ٠ايبدٜٚيي١
ايبداٝ٥ييي ١افب ايطيييهًٓ ٢ب ايكيييسٚ ٣اىبيييدٕ ٚا٫غيييػاٍ بايصزاعييي ،١ناْيي نبٝعيياّ تتٓييياؾ٢
ٚربايـ اطباعِٗ ٚعياداتِٗ َٚؿياسبِٗ َٓٚياؾعِٗٚ ،يبيا  ٫زٜيب ؾٝي٘ إ زٚ٩ضيا ٤تًيو
ايكبا٥ييٌ ٚايعػييا٥س اىبطييتكًً ١ب غييْٗٚ٪ا ٚاىبذلبٝيي ١عًيي ٢اىبٓاشعييات ٚاسبييسٚا نيياْٛا
ٜبييري ٕٛازبٗييٛد ي٬ستؿيياي قبسانييصِٖ َٚؿيياسبِٗ ايػخؿييٚ ١ٝاسبًٛٝييي ١د ٕٚاْؿ٬تٗييا
َٔ اٜد.ِٜٗ
ًٚب ٚضيييعٓا ايكييي ٍٛإ ايدٜاْييي ١اىبصدضيييٓٚ ١ٝإ ناْيي قيييد اْتػيييست بيييـب اىبيييدْٝـب
ٚايكييسٜٚـب ضييٛا ،٤ا ٫اْٗييا ز تييٓذا ايٓذيياب ايهاَييٌ ًب اْ٫تػيياز ٚايتٛضييع بييـب ايعػييا٥س
اةازبيي ١اشباقييع ١يسٚ٩ضيياٗ٥ا خكييٛعاّ تكًٝييدٜاّ اعُييٚ .٢بعييد ٖييرا ايتكييدّ يٓسدييع افب
اىبعًَٛييات ايتازؽبٝيي ١اييييت بييـب اٜييدٜٓا ؾُٝييا ٜتعًييل بدٜاْيي ١ا٫نييساد ًب ذيييو ايعؿييٛز
ٚا٫شَيييإ ،ؾاىبعًَٛيييات اىبتعًكييي ١بدٜاْييي ١ا٫نيييساد ٚإ ناْيي ْتؿيييا قًًٝييي ١ا ٫إ دا٥يييس٠
اىبعازف ا٫ض( ١َٝ٬اْ٫طهًٛبٝدٜا) قد نبع تًو ايٓتـ ٚايـ بُٗٓٝا ،ؾًٓطيتُع ايٗٝيا:
"ٜعتكد ا٫نيساد اْؿطيِٗ بيإ اديدادِٖ ا٫قيدَـب نياْٛا صبٛضيٝـب (شزدغيتٝـب) َٚ )39ئ
اةتٌُ إ ته ٕٛنًُ( ١بٗدٜٓإ) ا٫ضِ ىبٓطك ١ايعُاد.)40 ١ٜ
( )38ناتا  َٔ :اقدّ اؾٝطتا ايهتاا اىبكدع اير ٟدا ٤ب٘ شزادغ .
(ٜ )39سادع  :ضاٜهظ اخس َرلاخ اشبًؿا ،٤ف .435

( )41بًدً ٠ب نسدضتإ ازبٓٛب ،١ٝسلاي ٞاىبٛؾٌ ناْ َسنصا َ٫از ٠بٗدٜٓإ َ٦ات ايطٓـب.
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بكَ ١ٝئ َؿيطًشات (بٗيد )41 )ٜٔاَيا اىبؿيادز اىبطيٝش ١ٝا٫زاَٝي )42 ١ؾنْٗيا
تؿٝيييد بييينٕ ا٫نيييساد نييياْٛا ٜكَٛييي ٕٛبٓيييٛع َييئ عبييياد ٠ا٫ؾيييٓاّٚ ،إ "َازَييياز
اٚزؾ٘"(226ا) اضتطاع ًب ايكيسٕ ايجاييح اىبي٬ٝد ٟايكٝياّ ًب "غيٗسقسد" بٗداٜي١
ًَو ٚغعب٘ افب ايدٜاْ ١اىبطٝشٚ ،١ٝنياْٛا ٜعبيد ٕٚا٫غيذاز ٜٚكيدَ ٕٛايكيشاٜا
ٚايكسابـب ٫ؾيٓاّ َؿيٓٛعَ ١ئ ايٓشياع (ٚناْي غيٗس قيسد ٖير ٙتكيع بيـب ازبيٌ
ٚداقييٛم ٚ -)43يهيئ ايييسادا عٓييدٖ ٟيي ٛإ غييٗس قييسد ناْيي ًب غييسقَ ٞكييٝل
دزبٓدباشٜإ ٚقد اغست افب ذيو ًب صبً ١طالَٜٚز ,ع  ,3غ .)1
ٚقذ ػٝذ اٜؼٛعٝاب  ,)44ؿَٛع ١بايكشب َٔ مثاْـب– ايكسٜب َٔ ١دصٜيس٠
بٔ عُس ًب اةٌ اير ٟنيإ ا٫نيساد ٜكيدَ ٕٛقيسابٚ ِٗٓٝقيشاٜاِٖ افب ايػيٝاطـب
( !!) ٚنإ ا٫نساد ايرٖ ٜٔداِٖ َازضابا ( 485ا ).ّ.افب ايدٜاْ ١اىبطشَٔ ١ٝ
عباد ايػُظ .)45
( )41ضين .اَا اىب٪زخٚ ٕٛاخـ بايرنس َ٪يـ غسؾٓاَ ١ؾاِْٗ ٜعتدل ٕٚنًُ " ١بٗدٜٓإ " طبؿؿي٘ َئ " بٗيا٤
ايدٜٓإ " ًٚب اعتكاد ٟإ " بٗا ٤ايدٜٓإ " ْاغ َٔ ١٦بٗد ٜٔؾٛدٛد اضاَ ٞدػساؾ ١ٝطبتًؿ ١اَجاٍ" ٖٛدٜيإ
" ازلا يهٗـ قسا ز ٚاْدز " ٚداضٔ " عًُا زببٌ ًب سلاي ٞاىبٛؾٌ  " ٚداضين " ازلا يًٓشً ١ايٝصٜدٜي– ١
 ٖٞٚضبسؾ " َٔ ١دٝ٥ؿ٘ ٜطٓا " – نًٗا غٛاٖد عً ٢إ ٖر ٙايهًُيات َئ بكاٜيا َؿيطًشات ايدٜاْي ١ايهسدٜي١
ايكدمب.١
( )42نإ ا٫زاَٜ ٕٛٝطهٓ ٕٛسلاي ٞؾًططـب ٚقد اْكسقٛا تكسٜباٚ ،يهٔ يػتِٗ ا٫زاَ٫ ١ٝتيصاٍ َطيتعًُ ١بيـب
ازبُاعات اىبطٝشً ١ٝب نسدضتإ ًب ايهٓا٥ظ ٚاىبدازع ايٖٛ٬ت َٔٚ ...... ١ٝاىبعً ّٛإ ا٫زاََ ١ٝئ ايًػيات
ايطياََ ١ٝجيٌ ايعسبٝيٚ ١ايعدلٜي ،..... ١غياع ٖير ٙايًػيً ١ب ايعٗيٛد ايبابًٝيٚ ١ايبازضيٚ ١ٝنتبي بٗيا ْبي٤ٛات "
داْٝاٍ " ٚضؿس " عصزا." ٤

(ٜ )43ظٗس اْٗا ناْ بايكسا َٔ دزبٓدباشٜإ.
( )44اٜػٛعٝاا ا٫زشْٚاب َٔ ٞزداٍ ايٓؿـ ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايطادع.

(ٖٛ )45ؾُإ اٚضتٛن٘ ،ف ٖ 75را ٚاسطب إ " َازضابا " قاّ بتبػرل ٙبـب انساد ٖاٚزاَيإ َٚسٜيٛإ ،ؾكيد
نإ َازضابا ٖرا قبيٌ اعتٓيام اىبطيٝشَ ١ٝصدضيٓٝا ٚازلي٘ اْ٦ير " نٛغيٓ٘ زداد " ٖٚيَ ٛئ ضيهٓ ١قسٜي ١نيإ
ا٫زاَٝييٜ ٕٛييدعْٗٛا " ب ٝي ن٬بييٚ – " ٞيعًييٗا بييا ٟنييً ٕ٬ب ٖاٚزاَييإ – ٚناْ ي تكييع قيئُ َٓطكيي ١خيياْكـب
اسبايٚ ٞإ اضِ بادْ ٕ٬اغَٗٓ ٧ا ٚقد غدا اب ٙٛؾُٝا بعد َٛبرا (َؼ بد) ًب بيدزَٚ ،ٙئ اىبعًي ّٛإ اىبٛبرٜي١
َٓؿب َٔ َٓاؾب ايتػه٬ٝت اىبصدضٓ ،١ٝيريو ٫بد يٓا إ ْؿِٗ إ عباد ٠ايػيُظ ييد ٣ا٫نيساد ايير ٜٔقياّ
" َازضابا " بايتبػرل اىبطٝش ٞب ِٗٓٝناْ ربتًيـ عئ عبياد ٠ايػيُظ ييد ٣ا٫نيساد ايير ٜٔقياّ "َازضيابا"
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ٚا٫خباز اىبتعًك ١بايطع ٞيتٓؿرل ا٫نساد ٚاخكاعِٗ يًدٜاْ ١اىبطٝش١ٝ
قً ١ًٝددا ،ض ٣ٛإ "اىبطعٛد "ٟؼبيدثٓا ًب نتابي٘ َيسٚز اييرٖب ،قيا ":ّ٬٥نيإ
ايٝعاقبيييٚ ١ازبٛزقيييإ َييئ َطيييٝش ٞا٫نيييساد ٜكطٓيييْ ٕٛيييٛاس ٞاىبٛؾيييٌ ٚدبيييٌ
ازبييٛد )46 "ٟؾييٓؿِٗ َيئ اىبعًَٛييات ايطييابك ١إ اىبصدضييٓ ١ٝز تٓتػييس بييـب قطييِ
نبرل َٔ ا٫نساد ايكاطٓـب ًب غسب ٞدباٍ "شاغسٚع"ً ،ب ايكسْـب ايسابع ٚاشباَظ
اىب٬ٝدٜـبٖ .را ٖ ٛاير ٟظبدً ٙب ازبصٜيسٚ ٠بٛطيإ ًٚب اىبٓياطل ايٛاقعي ١غيسقٞ
نسنٛى ًب ايطًطً ١ازببً ١ٝايٛاقعً ١ب ازبٓٛا ايػسقَٗٓ ٞا ،ؾعًٓٝيا اذا إ ْبعيد
عكا٥يييد ايهيييسد ايكييياطٓـب ًب ٖييير ٜٔايعٗيييدً ٜٔب ض٬ضيييٌ دبييياٍ شاغيييسٚع عيييئ
اىبصزدضييٓ ١ٝانجييس ؾييننجسَٚ .يئ اىبُهيئ إ ٜهيي ٕٛايكطييِ ايػييسقَٗٓ ٞييا نايكطييِ
ايػسبيي ٞاٜكيياّ .ا ٫إ اىبصدضييٓ ١ٝكبهٓيي إ تتكيي ٣ٛنييجرلا ًب ايكييسٕ ايطييادع
اىبيي٬ٝدًٚ ،ٟب َكتبييٌ يٗييٛز ايييد ٜٔا٫ضيي ،َٞ٬ؾكييد دخًي تٓظُٝاتٗييا ايسٚسٝيي١
اىبييدٕ ٚايكييسٚ ٣عيييـب ؾٗٝييا اىبٛبييرٚ ٕٚاىبٛبيييراتٚ ،ناْيي اىبطييٝشٖٚ – ١ٝيييٞ
اىبٓاؾط ١ايٛسٝد ٠اييت تكا ّٚاىبصدضْٓ – ١ٝػيطً ١ب تبػيرلاتٗا ًب غسبي ٞاٜيسإ
اٜكا بتػه٬ٝتٗ ا اىبٓتظُي .١ؾٝتكيا يٓيا َئ نيٌ َيا ضيبل إ ا٫نيساد ًب َبتيدأ
ايكسٕ ايطادع ًٚب َٓتٗا– ٙاً ٟب َطًع يٗٛز ايد ٜٔا٫ض –َٞ٬نإ ؾُٝا بِٗٓٝ
َييئ ٜعتٓكييي" ٕٛاىبصدضيييٓٚ ،"١ٝاىبطيييٝش ١ٝنيييريو َٚييئ ٜتشؿظييي ٕٛبتكايٝيييدِٖ
ٚعكا٥دِٖ ايكدمبٚ ،١إ ا٫نساد اىبستبطـب بايعكا٥د ايكدمب ١ناْٛا ٫ٚغيو – نُيا
بٓٝا اضبابٗا ؾُٝا قبٌ– َٔ ايسسٌ ٚاٌٖ اشبٝاّ اىبطتكًـب.
ٜ ٫ٚبعد إ ٜه ٕٛضهإ ٚاد ٟغٗسشٚز ٚقٛاس ٞايطًُٝاْ ١ٝاسباي ١ٝقد
قبًٛا اىبصدضٓ ١ٝنطهإ نسنٛى ٚازبٌ .)47
بايتبػرل اىبطٝش ٞب ِٗٓٝناْ ربتًـ عٔ عباد ٠ايػُظ يد ٣اىبصدضٓٚ ١ٝإ ته ٕٛعباد ٠ا٫نساد ضبتؿظي١
بايطكٛع ٚايٓظِ ايكدمب( ..... ١اىب٪يـ).

( )5( )46ز  ،3ف .245
( )47قنضِ قسَٛ " ١ٜإ " اىبٓشٛت٘ َٔ "َػإ "  " ٚعسب " اىبطشؿَ ١ئ " اثسبي "  " ٚشزنتي٘ " اىبخؿؿي٘
َٔ " اذزند " ٙتٜ٪د زأٜٓا ((اىب٪يـ).
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ٜٚظٗس إ َهاْ ١ايٓؿٛذ اىبصدضين ناْ تتٓاضب َيع قيسا اىبٓطكيَ ١ئ ايعاؾيُ١
َٚيع ْؿيٛذ اسبهَٛي ،١ؾُييج ٬اذا ذٖبٓيا َئ "طٝطيؿ "ٕٛعاؾييُ ١ايطاضياْٝـب ايييت َيئ
آثازٖييا "طيييام نطيييس –"٣عبييي ٛايػيييسم ستيي ٢دبييياٍ شاغيييسٚع ز ظبيييد ؾٗٝيييا – غيييرل
اىبصدضٓ ١ٝأ ١ٜعكٝد ٠اخس ،٣اذا اضتجٓٓٝا اىبطيٝشٚ .١ٝيٓعيد ا ٕ٫افب عبياد ٠ايػيٝطإ
يد ٣ا٫نساد ؾٖ ُٔٝر ٙايٓاس ١ٝي ٛز ذبدثٓا اىبؿادز اىبطٝش ١ٝىبا ؾاتٓيا – اٜكياّ –
ايعًِ بينِْٗ نياْٛا ٜعسؾي ٕٛبٗيرا ايعٓيٛإ ،اذ ْعًيِ إ ايير ٜٔز ٜتبعيٛا "شزادغي " ،نيإ
شزادغ ْؿط٘ قد اطًل عً ِٗٝاضيِ "دٝ٥ؿي٘ ٜطيٓ٘" اييٛازدً ٠ب نتياا "شْيد اؾٝطيتا"–
اير ٖٛ ٟتسنبٚ ١غسب يهتاا اؾٝطتا بايًػي ١ايبًٜٗٛي ١تكابًيٗا ًب اٜ٫ساْٝي" ١دٜةا" ًٚب
ايطاَ" ١ٝغٝدا"  ،)48ؾُدي " ٍٛغٝدادات "ًب شْد اؾٝطيتا ،طبًيٛم اٖيسمبٔ ا ٚطبًيٛم
ايػٝداٜاتٚ ،ناْي عبياد " ٠دٝ٥ؿي٘ – ايييت ٖيً ٞب اسبكٝكي ١عبياد ٠ايكي ٣ٛايطبٝعٝي– ١
دعً ٝب "شْد اؾٝطتا" بعٓيٛإ "غيٝداٜصنٚ "ٞقيد نبعي نًُي ١غيٝدا ًب شْيد اؾٝطيتا
عً ٢يؿظ" ١غٝدإ" ٖٚهرا ٚقبسٚز اييصَٔ اغيٝع بيـب ايٓياع عٓيٛإ ددٜيد ٖٚي ٛعبيد٠
ايػٝطإ "عبد ٠غٝدإ" ٚؾاز ٜطًل عً ٢عبد ٠ايك ٣ٛايطبٝع.١ٝ
ًٚب ايٛاقع إ عباد ٠ق ٣ٛايطبٝع ١نعباد ٠ايػيُظ ٚايكُيس  ....اخل ناْي
قد عادت نطابكتٗاٚ ،نإ اىبصداضٓ ٕٛٝطبكا يتعاي ِٝشزادغ ٜٗ٫ياب ٕٛا٫زٚاب
ايػييسٜس ،٠بييٌ عًيي ٢ايعهييظ َيئ ذيييو ،نيياْٛا ؼبازبْٗٛييا ٖٚيي ٛآَييَ ٕٛيئ يؿييسِٖ
عًٗٝا .اَا اير ٜٔناْٛا َئ اتبياع ايعكا٥يد ايكدمبي ١ؾينِْٗ نياْٛا ٜعبيد ٕٚايكيدزات
اشبرلٚ ١ٜايػسً ١ٜب ايك ٣ٛايطبٝعٚ ،١ٝناْٛا ٜٗاب ٕٛايك ٣ٛايعاًَ ١يًػسٚ ،نياْٛا
بد َٔ ٫إ ؼبازبٖٛا ٜكيدَ ٕٛشليا ايكيسابـب ٚػبتٗيد٫ ٕٚزقياٗ٥ا ٚدًيب عطؿٗيا،
ؾهاْ ؾداق ٤٫٪ٖ ١يًك ٣ٛاىبايه ١يًكدز ايػسٜس ٠تؿٝدِٖ َٔ ث٬ثٚ ١د:ٙٛ
( )1ابعاد اْؿطِٗ َٔ غسٖا.
( )2اضتخداَٗا قد اعدا.ِٗ٥
( )48ايؿٛاا إ " غٝدا ا ايػعاع " نًُ ١اٜساْٜٚ ،١ٝعين اىب٪يـ " ضاتإ " ايطاَٚ ١ٝقد تطٛزت َٓٗا نًُ " ١ايػٝطإ ".
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( )3اقييداَِٗ عًيي ٢يًييِ ايٓيياع ٚغييسِٖ ،اتباعييا يطبيياع تًييو ايكيي ٣ٛؾهيياْٛا
ٜٓتؿع ٕٛبريو ٜٚيدْ ّٚؿيٛذِٖ ،شليرا ز تهئ َعسؾي" ١اٖٛزاَياشدا (ٖسَيصد)  ٚشزٙ
ٛ٥غييذل( "ٙشزدغ ي ) يييت ِ٥٬سٝيياٖ ٠يير ٙايعػييا٥س اةازبييَٚ ١ؿيياحل زٚ٩ضيياٗ٥ا
اشباؾ ،١ا ٫إ ٖ ٤٫٪اٜكاّ ،نإ شلِ اي٘ اعظِ ٜعُيٌ اشبيرل ٖٚيرا ا٫يي٘ ايطبٝعيٞ
اير ٟناْٛا عسؾَ ٙٛع بكاٜا تًو ا٫شل ١ايطبٝع ١ٝا٫خسَٓ ٣ر ادٚاز َاقبٌ ايتازٜخ
ٚناْٛا قيد ٚزثيٛا َعسؾتي٘ َئ اديدادِٖ ا٫قيدَـب ٚنيإ ٖيرا ا٫يي٘ ٖي" ٛدٜياٚٚع
بدز" ايرٜ٫ ٟصاٍ ايداضيٓ ٕٛٝا ايٝصٜيدٜ ٕٜٛعبيد ٕٚييٜٚ ٕ٬عسؾْٛي٘ باضيِ اىبًيو
طاٚٚع ا" ٚابطاٚٚع ا عب طاٚٚع" .)49
إ غخؿٖ ١ٝرا ا٫ي٘ ايكدمبٚ ١إ ناْ ز تبيل ًب ذانيس ٠ايداضيٓ ١ٝا ٫إ
ٖر ٙا٫زلا ٤يٝط ا ٫ايػهٌ ا٫خرلٚ ،ايذلنب ١ا٫خرل٫ ٠ضِ "دٜاٚٚع ٜدز".

املكاٍ ايتاضع
ًِاقػ" ٞاالفلاز اهسا٢ج ٞح٘ي ًِػأ عباد ٝاهػٚطاْ
هد ٠اهٚصٙدٗ ٞٙاهسد عو ٟتوم االزا:١
كبٗٝد:
إ ايعًُا ٤اير ٜٔذبسٚا عٔ َٓػين عبياد ٠ايػيٝطإ ييد ٣ايٝصٜدٜي ١قيد سياَٛا
سييي ٍٛؾهيييستـب( :اُٖ٫ٚيييا) إ ٖييير ٙايعبييياد ٠ديييا٤ت ضبسؾيييَ ١ي ئ ايصزادغيييتٚ ١ٝ
(ثاُْٗٝا) اْٗا يٗست ًب ايعٗٛد ا٫ض.١َٝ٬
 –1ايييرٜ ٜٔظٓيي ٕٛإ عبيياد ٠ايػييٝطإ يييد ٣ايٝصٜدٜيي ١دييا٤ت َتطييٛز ٠عيئ
ايصزدغت ١ٝقد بٓٛا ْظسٜاتِٗ عً ٢اىب٬سظات ايتاي: ١ٝ
(َ )49كدَ ١نتاا ازبً( ٠ٛا  ٖٛٚ )2 – 1اسد ايهتابـب اىبكدضـب يد ٣ايٝصٜد.١ٜ
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أ -إ اجملٛضييي ١ٝايييييت بٓٝيي عًييي ٢ا٫عتكييياد بٛديييٛد ديييٖٛسَ ٜٔتكيييادٜٔ
اسدُٖا اشبرل ٚا٫خس ايػس َٔ ،اىبُهٔ إ ٜطٛم اىبس ٤افب ايتًُل يًذٖٛس ايػيس
دًبا يذلقٝت٘ بتكد ِٜايعباد ٠ي٘ ،اذ ٫بد إ ٜه ٕٛايٝصٜد ٕٜٛاسباي َٔ ٕٛٝبكاٜيا
اٚي٦و اير ٜٔازتدٚا عٔ ايد ٜٔايصزدغيت خٛؾا َٔ ازبٖٛس ايػس.
ا– إ نًُٜ" ١صٜد "ٟدا٤ت َٔ نًُٜ" ١صد" - :اٜيصد اٜ ٚيصدإ – اىبسادؾي١
يًؿظ" ١ا " ايعًُ.١ٝ
 -2اَا ايرٜ ٜٔظٓ ٕٛإ عباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜد ١ٜقيد يٗيست ًب ايعٗيٛد
ا٫ض ١َٝ٬ؾنِْٗ ٜبٓ ٕٛادعا٤اتِٗ عً ٢اسبٛادخ ايتاي: ١ٝ
أ -إ تطُٖ ٢را اىبرٖب بايٝصٜد ١ٜدي ٌٝعً ٢ايػًً ٛب سب ٜصٜد بٔ َعا١ٜٚ
ٚعً ٢اْتطابِٗ اي ،٘ٝيريو ٫بد إ ته ٕٛايٝصٜدٜيْ ١اغيَ ١٦ئ ايعكا٥يد ا٫ضي١َٝ٬
ٚإ ٜه ٕٛاتباع اىبرٖب ًب ا٫ؾٌ َطًُـب ثِ غٚٛا ٚازتدٚا ..........
ا– بعا ايبٝاْات ايؿادز َٔ ٠ادًَ ١تؿًٛب بػداد.
ز – اَييس ؾييادز َيئ ايػييٝخ عييد ٟؾُٝييا ٜتعًييل باَ٫تٓيياع عيئ يعيئ ايػييٝطإ
ؾؿاز ضببا يٓػن ٠عباد ٠ايػٝطإ بـب ايٝصٜدٜـب.
ٖٚر ٙتعايٝكٓا:
()1
عباد ٝاهػٚطاْ هد ٠اهٚصٙد ٞٙهٚطت ًتط٘ز ًّ ٝاهصزادغت:ٞٚ
بعد تؿِٗ اسبكا٥ل اييت تًٚ – ٢اييت ضبل إ أٚزدْاٖيا ًب َكايٓيا ايطيابل
(ٜعين اىبكاٍ ايجيأَ) – بؿيٛزَ ٠ؿؿيً ،١ييٝظ َئ اىبُهئ إ ٜتكبيٌ اىبيس ٤إ
عباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜدْ ١ٜاغ َٔ ١٦ايصزادغت:١ٝ
أ -إ اٯشل ي ١اييير ٜٔنييإ اٜ٫ساْٝييٜ ٕٛعبييدَ ِْٗٚيئ قيي ٣ٛايطبٝعييٜٚ ١ييدعٕٛ
"دٝ٥ؿ "١نإ شزادغ قد اعتدلِٖ ًب ْظاَ٘ اييدٜين َئ ا٫زٚاب اشببٝجيٚ ١زلي٢
عبادِٖ بنضِ "دٝ٥ؿٜ ١طٓا"  ٖٛٚاير ٟاؾبا ؾُٝيا بعيد عًُيا ٜطًيل عًي ٢عبيد٠
ايباطٌ ايهرا ٚا٫زٚاب اشببٝج.١
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ا -إ شزادغ ي اقيياؾ ١افب اْيي٘ سظييس عً ي ٢ايٓيياع اىبٗابييٚ ١اشبييٛف َيئ ا٫زٚاب
اشببٝج – ١ا ٟايػٝاطـب – ؾكد اَس قبشازبتِٗٚ ،بػس بايػًب ١عًَ ِٗٝاٚ ّ٫عاقب.١
ز -إ "اثسَٝٓٝٚظ" – ايرٚ ٟزد ًب "آؾٝطيتا" قبعٓي ٢اييسٚب اشببٝجيٚ ١ؾياز ًب
ايبًٗ" ١ٜٛاٖسمبٔ" ٚإ نإ ٜسً ٣ب اىبصدضٓ ١ٝاسبدٜج ١نايٓد ايكيد "ٖسزَيصد" ا ٫إ
"ٖسَصد" ٜػًب عًً ٘ٝب اىباٍ ٜٚكك ٢عً ٘ٝبايػٓاٚ ٤ا٫ضباً ٤ب ا٫خس.٠
د -إ "دٝ٥ؿ٘" اييت ؾازت ًب ايبًٗ ١ٜٛبعد٥ير عًي ٢غيهٌ "دٝ٥يـ" دياً ٤ب
شْد اؾٝطتا بًؿظ" ١غٝدا" اييت دبُع عً" ٢غٝداْٚ "١تعين ايػٝطإ.
ٖي -عبياد ٠غيٝدإ اطًكي عًٗٝيا ًب شْيد اؾٝطيتا يؿظي" ١غيٝدا ٜصني "ٞايييت
َديٛشلا "عباد ٠ايػٝطإ".
ؾعباد ٠ق ٣ٛايطبٝع ١اىبتكادًَ ١ب ايعٗد ،ايييت اغيتٗست حبطيب ايٓظياّ
ايصزدغيت بنضِ "عباد ٠ايػٝطإ" قد اضتُست ًب اٜسإ ست ٢يٗٛز ا٫ض.ّ٬
ٖٓٚا ٫بد إ ْكٝـ غ٦ٝاّ:
ا -ّ٫ٚي ٛؾس إ عباد" ٠دٜـ" ايكدمب ١قد ْطيب كباَياّ ْٚػينت َهاْٗيا
ًب اٚاخيس ايعٗييد ايطاضيياْٚ ٞاٚا٥يٌ ايعؿييس ا٫ضيي َٞ٬عبياد ٠ايػييٝطإ اسبدٜجيي،١
يٛدييب إ ٜهيي ٕٛشليير ٙايعكا٥ييد اٜكييا نهييٌ عكٝييد ٠ددٜييد ٠شعيي ِٝغييٗرل ييي٘ اعييٛإ
ٚاتبيياعٚ ،شلييا تػييه٬ٝتٗا ايسٚسٝيي ١اىبرٖبٝييَٚ ١بػييس ٕٚبٗييا َٚتعسقيي ٕٛشلييا،
ٚيهٓٓا ٫ظبد ًب ايعٗد ايطاضياْٚ ٞبيا٫خـ ًب اٚاخيس ايعٗيد ايير ٟظبيد ٚقا٥عٗيا
انجييس تطييذ ٬ٝبايٓطييب ١افب غرلٖيياَ ،اٜييديٓا عًيي ٢يٗييٛز سادثيي ١عبيياد ٠ايػييٝطإ
نشٛادخ يٗٛز اىباْٚ ١ٜٛاىبصدن ١ٝبٌ ست ٢آْا ٫ظبيد ٚقيٛع َجيٌ ٖير ٙاسبادثي١
ًب ايعٗد ا٫ض.... َٞ٬
ثاْٝييياّ -إ اييييرٜ ٜٔيييدع ٕٛإ عبييياد ٠ايػيييٝطإ ييييد ٣ايٝصٜدٜييي ١دييياَ ٤ييئ
ايصزادغتٜٛ ١ٝزدَ ٕٚطتٓدا اخس اٜكا  ٖٛٚإ اضِ ايٝصٜدْ ١ٜػنت َئ "ٜيصت"
(اٜصت– اٜ ٚصدإ) ٚيًتنند َٔ سكٝكٖ ١ر ٙا٫دعيا٫ ٤بيد إ تتشيس ٣عئ اىبؿيدز
ا٫ؾً ٞشلر ٙايهًُيٚ ١عئ َػيتكاتٗا ٚٚاقيع اضيتعُاٍ اؾيٛشلا ٚايتطيٛزات ايييت
تعسقي ي ايٗٝيييا  :إ نًُيييٜ" ١يييصد" اٜ" ٚيييصدإ" ْاغيييَ ١٦ييئ "بيييص" اىبؿيييدز١ٜ
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ا٫ؾٝطت ١ٝاييت َديٛشلا ايعبادٚ ٠ايتكدٜظ سطب َطًو َرٖيب ٚتكيد ِٜايػيهس
ٚاسبُد ٚايٓرٚز ٚايكسابـبٚ ،قد دا٤ت ٖر ٙايهًُ ١ايؿازض ١ٝايكدمب ١عً ٢ؾيٛز٠
"ٜد" ًٚب ايطاْطيهسٜت ١ٝعًي ٢ؾيٛزٜ" ٠ير" ،ؾُئ نًُيٜ ١يص ا٫ؾٝطيتاْ ١ٝ٥ػينت
ٜصت٘ ايٛؾؿ ١ٝاييت تؿٝد َعٓ ٢ا٫ي٘ اىبًو اىبعبٛد ٖٚرا ا٫ضيِ ايٛؾيؿ ٞاؾيبا
ًب اؾٝطييتا ازلييا عًُٝييا ييي٬زٚاب ايطييُا ١ٜٚاييييت نييإ اىبصدضييٜٓ ٕٛٝكييدَ ٕٛشلييا
قسابٚ ِٗٓٝؾًٛاتِٗٚ ،زٝ٥ظ ٖر ٙا٫زٚاب ايطُا( ١ٜٚأ ٟايٝصتات اىبرنٛزات) ٖٛ
اٖٛزاَاشدا (ٖٛزَصد).
ٖٓٚايو اٜكاّ ازٚاب ازق ١ٝضؿًٜ( ١ٝصتات) َجٌ ايٓياز ،غيساا َٖٛي٘ ٚغرلٖيا
ٚ ....ز٥ييٝظ ٖيي ٤٫٪ا٫زٚاب ٖيي" ٛشز ٙغييذل( "ٙشزدغ ي ) ٖٚيي ٤٫٪ا٫زٚاب خاؾيي١
باىبصدضييٓٝـب ؾكييد ديياً ٤ب ٜاضييٓا (َ )25يئ نتيياا اؾٝطييتا َييا 33 – " :ًٜٞعبيئ
عبُد نبٝع ا٫زٚاب ايطُا ١ٜٚاىبكدضٜ( ١صتات)  – 24عبٔ عبُيد نبٝيع ا٫زٚاب
ا٫زق ١ٝاىبكدضٜ( ١صتات  )50ؾنؾبش نًُٜ" ١صت٘ ً Yazateب ايًػ ١ايبًٜٗٛي" ١
ٜصت "  "Yazatثِ ؾازت " ٜصد " ٚ Yazadػب ٧ٝنبعٗيا عًي ٢شْيٜ " ١صتيإ "
– أٜ" ٚصدإ" ثِ تػرلت نًُٜ ١يصدإ (بؿيتا اسبيسؾـب اٚ٫ييـب) ًب اييدٚز ا٫ضيَٞ٬
افب "ٜييصدإ" (بطييه ٕٛاسبييسف ايجيياْٚ )ٞاقييش بؿييٛزت٘ اسبايٝييٖٚ – ١يي ٞاضييِ
نبع يًؿظٜ" ١صت" ازلا ير ٟازب٬ي( ١ا ) – قبديٛشلا ايؿسد ٫ ٟازبُعي ٞطبعيا
– ٚنريو يؿظ ١اٜصت ايٓاغٜ" َٔ ١٦صد" ىبؿسد اؾبش اٜك ّا ًب ايدٚز ا٫ضَٞ٬
عًُييا يًبيياز ٟتعييافب ،ؾنخيير اٜ٫ساْٝييٜ ٕٛطييتعًًُ ٕٛب ايعٗييٛد ا٫ضيي ١َٝ٬يؿظيييت
اٜصدٜٚصدإ قئُ ازليا ٤ا اسبطيٜٓٚ ٢كٛيي :ٕٛاٜيصد تعيافب ٜٚيصدإ بياى ،ؾينذا
ناْ ي ٖاتييإ ايًؿظتييإ اىبٛؾييٛؾتإ تطييتعًُ ٕ٬ب ايعٗييد ا٫ضييَ َٞ٬ييسادا بُٗييا
ايبيياز ٨عصٚدييٌ ؾًييٝظ َيئ اىبعكييً ٍٛب ايٛقيي ْؿطيي٘ اضييتعُاٍ نًُييٜ ١صٜييدٟ
اىبٓطٛب ١افب اٜصد – اٜ ٚيصدإ عًُيا يٓشًي" ١عبيد ٠ايػيٝطإ" ٚييٝظ ًب اَ٫هيإ
( )51ز ٜسد ٖيرإ ايبٓيدإ ًب تسنبي ١اييدنتٛز ٜيٛزداٚٚد يهتياا " ٜطيٓا " ٚبعيد ايبشيح يٗيس يٓيا بينٕ ايعَ٬ي١
تٛؾٝل ٖٚيب اقتبظ ايبٓد َٔ ٜٔايذلنب ١ايؿسْط ١ٝيهتاا "اؾٝطتا " بكًِ " ٖازيَ " ٞئ اييـ  312ايطبعي١
ايبازٜط.....١ٝ
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اٜكاّ إ ٜه ٕٛقد اطًل قبٌ ايعٗٛد ا٫ض ١َٝ٬اضِ َجٌ "ٜصد "ٟعًَ ٢يرٖب اٚ
عبًَ ١كياد ٠يًدٜاْي ١اىبصدضيٓٚ ،١ٝقيد ضيبل إ قًٓيا :إ اٖيٛزاَصدا ٖي ٛز٥يٝظ
ي٬زٚاب ايطُاٜ( ١ٜٚصتيات ٚإ شزادغي ز٥يٝظ يي٬زٚاب ا٫زقيٜ( ١ٝصتيات) ،ؾًيٛ
نإ عباد ايػٝطإ َصدضٓٝـب – نُا ٜصعِ اٚي٦و – ٚقد زبنٚا افب عباد ٠اٖسمبٔ
(ايػٝطإ) خٛؾا َٓ٘ٚ ،اعتدلْا ٖيرا ا٫د عيا ٤سكٝكيٚ ١اقعٝي ١ىبيا نيإ َئ ازبيا٥س
اٜكا إ ٜطًل عً ٤٫٪ٖ ٢عٓٛإ َػتل َٔ نًُٜ ١صد ،اذ اْ٘ نُا ز ٜطًيل اضيِ
"ٜصد "ٟعً ٢اىبصدضٓٝـب َٜٛا َا ،نريو ز ٜعٗد إ اطًل عٓيٛإ "ٜيصدً ٫ "ٟب
اؾٝطتا ً ٫ٚب شْد اؾٝطتاا ايػسب ٚايذلنبي٫ ١ؾٝطيتا بايًػي ١ايبًٜٗٛي ٫ٚ – ١بيـب
ايػييعٛا ايبازضيي ١ٝايييرٜ٫ ٜٔصايييَ ٕٛيئ اتبيياع ايدٜاْيي ١اىبصدضييًٓ ٫ٚ ١ٝب اٜييسإ
ٚا٫دبٝييات اٜ٫ساْٝيي ١ايعا٥ييد ٠يًعٗييٛد ا٫ضيي ،١َٝ٬ؾكييد زليياِٖ "اؾٝطييتا" ًب بييد٤
ايعٗييد "دٝ٥ؿييٜ ١طييٓ٘" عبييد ٠دٜييـ (ايػييٝطإ) ٚقييد تسنبي عبيياد ٠ايػييٝطإ ًب
ايهتب ايبًٗ ١ٜٛا "غٝدا ٜصن."ٞ
ٖرا ٚبٗر ٙاىبٓاضب ١ػبدز بٓا إ ْٛزد ا٫زلا ٤اييت اطًكٗا ايبعا عًي٢
اىبصدضييييَٓ ١ٝطييييتكٝا اٜاٖييييا َيييئ ا٫داْييييبَ ،جييييٌ :اىبصدضييييٓ ،١ٝاجملٛضيييي،١ٝ
ايصزادغيت ،١ٝعبيد ٠ايٓياز ،شْادقي ،١دٜئ بٗٝي .... ١اخل ٖٚير اطي٬م َئ عٓيد ٙغيرل
َطتٓد ٠افب سكٝك ١عًُ. ١ٝ
ؾنٕ اير ٜٔازتنٚا إ نًُٜ" ١صٜدْ "ٟاغٜ" َٔ ١٦يصد" ؾكي ٬عئ اْٗيِ تؿيٛزٚا
إ عبيياد ٠ايػييٝطإ يييد ٣ايٝصٜدٜيي ١دييا٤ت ضبسؾييَ ١يئ اىبصدضييٓٚ ١ٝإ ايٝصٜييدٜـب البييا
قاَٛا بٗر ٙايعباد ٠خٛؾاّ َٔ "اٖسمبٔ – ايػٝطإ" ٚابتػاَ ٤سقيات٘ ،ؾكيد ٚديدٚا بيـب
ايتكايٝد ايٝصٜدٚ ١ٜخساؾاتٗا اىبتُاشد ١اغٝا ٤اضتٓتذٛا َٓٗا :اْٗا تتعًيل بايصدضيٓ،١ٝ
إ ٖ ٤٫٪انتؿٛا ًب اىبٝدإ ايؿطٝا اير ٟخاق ٙٛخبط ٢ضبدٚد .٠بٝد إ ٖرا اىبٝيدإ
اير ٖٛ ٟخاق ٙٛاٚضع َٔ إ ؼبؿس ْطاق٘ ًب صبُٛع ١ا٫شلي ١اىبصدضيٓ( ١ٝبياْت)ٕٛ٥ٛ
بٌ ست َٔ ٢إ ذبٝط بٗ ١ايؿًطؿ ١ايصزادغت ١ٝاييت دا٤ت نػيسٜع ١اؾي٬س ١ٝيًعكا٥يد
اىبٓتػسً ٠ب اٜسإ آْ٦ر....
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()2
عباد ٝاهػٚطاْ هد ٠اهٚصٙد ٞٙغري ُاغ ًّ ٞ٣اهدٙاُ ٞاالضالًٞٚ
ايـ -يٝط يد ٟسذ ١ذب ٍٛد ٕٚاغذلانً ٞب ايسأَ ٟع اٚي٦و ايعًُا ٤ايرٜٔ
ٜدع ٕٛإ ا٫ضِ ايٝصٜد ٟالبا ٜدٍ عً ٢اْتطاا "ايٓشً ١ايٝصٜد "١ٜافب "ٜصٜد بٔ
َعا ،"١ٜٚؾكيط ٚإ ايٛثيا٥ل ايتنزؽبٝي ١ايييت اٚزدٖيا ا٫ضيتاذ عبياع ايعيصاً ٟٚب
نتابييي٘ ْكييي ٬عييئ ايطيييُعاْ ،)51 ٞاىبتيييًٛب عييياّ ٖ 562يييي ا ٚ .ّ1166أبييي ٞؾيييساع
( )51قييياٍ ايطيييُعاًْ ٞب ف َ 600ييئ اْ٫طييياا ٚ .......":نباعييي ١نيييجرل ٠يكٝيييتِٗ بيييايعسام ًب دبييياٍ سًيييٛإ
ْٛٚاسٗٝييا َيئ ايٝصٜدٜييٖٚ ١ييِ ٜتصٖييدً ٕٚب ايكييس ٣اييييت ًب تًييو ازببيياٍ ٜٚييننً ٕٛاسبيياٍ (ا ٟايطييـب) ٚيظيياٖس
(اسبٚ )ٍ٬قًُا ؽبيايط ٕٛايٓياع ٜٚعتكيد ٕٚاَ٫اْي( ١ايظياٖس اَ٫اَيً )١ب ٜصٜيد بئ َعاٜٚيٚ ١نْٛي٘ عًي ٢اسبيل،
ٚزأٜيي نباعيييَ ١يييِٓٗ ًب دييياَع اىبيييسز (َيييسز ايكًعييي ١ا ضيييسخ٘ دشٚ )ٙزلعيي إ ا٫دٜيييب اسبطييئ بييئ بٓيييداز
ايدلٚدٛزدٚ ٟنإ ؾاقَ ٬طؿازا ْصٍ عً ِٗٝبطٓذاز ٚدخٌ َطذدا شلِ ؾطني٘ ٚاسد َٔ ايٝصٜدٜيَ : ١يا قٛييو
ؾكيياٍ  :اٜييؼ اقيي ٍٛؾيي ُٔٝذنييس ٙا تعييافب ًب نتابيي٘ ًب عييدَٛ ٠اقييع سٝييح قيياٍ ٜ( :صٜييد ًب اشبًييل
ًب ٜصٜييد
َاٜػا )٤ضٛز ٠ايؿاطس ٜ( ٚصٜد ا اير ٜٔاٖتدٚا ٖد )٣ضٛزَ ٠س .... ِٜقاٍ  " :ؾننسَٚ ْٞٛقدَٛا ي ٞايطعياّ
ايهجرل  ....اخل اْتٗٚ . ٢اْ ٞاق : ٍٛإ اىبس ٤يٝهاد إ ٜهرا ٖرا ايسأ ٟيٛد:ٙٛ
إ ايطُعاْٚ ٞعد ٟبٔ َطاؾس ناْا َعاؾسٚ ٜٔنإ عيدٜ ٟعيٝؼ ًب دبياٍ ٖهياز ٟسلياي ٞييٛا ٤اىبٛؾيٌ
ٚقييد ٚدييد ايطييُعاْ ٞايٝصٜدٜييً ١ب دبيياٍ سًييٛإ ًب ازبٓييٛا ايػسبييَ ٞيئ نسَٓػيياٚ ٙبُٗٓٝييا (ا ٟبييـب ضييٓذاز
ٚدباٍ سًٛإ) َطاؾ ١تصٜد عً٦َ ٢ات ايهًَٛٝذلات ٚتتٛضيطُٗا اْٗياز ٚدبياٍ ٫ٚضيُٝا (ايْٛيد – ضيرلٚإ –
ايصاا ايؿػرل – ايصاا ايهبرل – اشبابٛز ؾُٔ اٚؾٌ ايطسٜكي ١ايعدٜٚي ١افب ٖير ٙاىبٓطكيً ١ب سٝيا ٠ايػيٝخ عيدٟ
بٗر ٙايطسعٚ ١نٝـ تكبٌ ضهإ َٓاطل " سًٛإ " تكدٜظ ٜصٜد ٚايكي ٍٛباَاَتي٘ َٚعظيِ ضيهإ اىبٓطكي١
َٔ ايػٝعٚ ١ايهانا ١ٝ٥اىبػايـب ًب سب اٍ ايب ! ٝحبٝح ٜطُ " ٕٛعً ٞاشل." ١ٝ
اَا ايطُعاْ ٞؾٗ ٛاب ٛضعٝد عبدايهس ِٜبٔ ضبُد ايطُعاْ(....... ٞاىب٪يـ).
 ٖٛ 1اب ٛؾساع عبٝدا بٔ غ ٌٝبٔ اب ٞؾساع بٔ نب٪َ ٌٝيـ نتاا ايسد عً ٢ايساؾكٚ ١ايٝصٜدٜيْ ١كيٌ عٓي٘
ايطييٝر عبيياع ايعييصاً ٟٚب نتيياا " ايٝصٜدٜييٚ ١اؾييٌ عك ٝيدتِٗ " (ف  : )82–81قٛييي٘ ..... " :ؾُييِٓٗ – أٟ
ايكييايـب – طا٥ؿيي ١قييد اْتُييٛا افب َييرٖب ايساؾكييٚ ١ايصٜدٜييٚ.... ١طا٥ؿيي ١كبطييهٛا بييازا ٤ازبٗيياٍ َيئ ايعدٜٚيي١
ٚايٝصٜد ٜيٚ ١نًتييا ايطييا٥ؿتـب عًيي ٢طييسًب ْكييٝاٖ .يي ٤٫٪ايٝصٜدٜيي ١قيي ّٛقييد اضييتشٛذ عًيي ٢عكييٛشلِ ايػييٝطإ
َٚازضِٗ ٚٚضٛع شلِ ضببٜ ١صٜد بٔ َعا ... ١ٜٚاخل " ٚايٓـ ٜ٪ٜد إ ايعدٚ ١ٜٚايٝصٜدَ ١ٜتػاٜسإ.
 1ابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓز ٖٛ ٟضبُد بئ َطيًِ بئ قتٝبي ١ايهيسد ٟاىبتٛييد ًب دٜٓيٛز ًب غيس ٠زديب ضيٖٓ 213 ١يي ا
 ٟ.ّ 828نسدضتإ اٜ٫ساْ ١ٝنإ اعًِ اٌٖ شَاْ٘ ،ايـ ًب غت ٢اىبٛاقٝع ايعًُٚ ١ٝا٫دب ١ٝعبي٪َ )36( ٛيؿيا
قُٝا ٚقد ْكٌ عٓ٘ ا٫ضتاذ ايعصاً ٟٚب نتاب٘ " ....ايسد عً ٢ازبُٗٚ ١ٝاىبػبٗٚ " :" ١ىبا زأ ٣ق َٔ ّٛايٓياع
اضيساف ٖيي – ٤٫٪ا ٟازبُٗٝيٚ ١اىبػييبًٗ – ١ب ايٓؿيي ٞعازقي ِٖٛبا٫ضييساف ًب ايتُجٝيٌ ٖٚ .....يي ٤٫٪سييـب زأٚا
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عبٝيدا اىبتيًٛب عياّ ٖ725يييا ،)52 ّ1324بيٌ ٚبيا٫خـ ابيئ قتٝبي ١اىبتيًٛب عيياّ
ٖ276يا .)53 ّ889شل ٞد ٌ٥٫ناؾ٫ ١ٝثبات إ ايٝصٜدٜـب اقدَٛا عً ٢اؾساطِٗ ًب
غً ٛايساؾكً ١ب سب عً( ٞز ) ٚتكدمب٘ عً َٔ ٢قدَ٘ زض ٍٛا (ف) ٚؾشابت٘ عًٚ ٘ٝادعا ِٖ٤ي٘ بػسن١
ايٓيب ًب ْبٛت٘  ٚعًِ ايػٝب يٚ َٔ ١ُ٥٬يد.... ٙاخل ،اخسد َٔ ًِٗٗ ٙٛا ١ُ٥اشلد ٣افب نبًي ١اُ٥ي ١ايؿيؿب ٚز
ٜٛسبييٛا ييي٘ اضييِ اشب٬ؾيي٫ ١خييت٬ف ايٓيياع عًٝيي٘ٚ ،اٚدبٖٛييا ًب ٜصٜييد بيئ َعاٜٚيي٫ ١نبيياع ايٓيياع عًٝيي٘ (! )
ٚاتُٗييٛا َيئ ذنييس ٙخبييرل ....اخل َي ٔ ٖٓييا اضييتدٍ ا٫ضييتاذ عبيياع ايعييصا ٟٚبيينٕ "ايٝصٜييدٜـب" ا٫نييساد ٫بييد ٚإ
ٜهْٛٛا َٔ بكاٜا ٖٚ ٤٫٪يهٔ ٜظٗس خطن ٙؾايبعد بُٗٓٝا غاضع.

( ٖٛ )52اب ٛؾساع عبٝدا بٔ غ ٌٝبٔ اب ٞؾساع بٔ نب٪َ ٌٝييـ نتياا اييسد عًي ٢ايساؾكيٚ ١ايٝصٜدٜيْ ١كيٌ
عٓ٘ ايطٝر عباع ايعصاً ٟٚب نتاا " ايٝصٜدٚ ١ٜاؾٌ عكٝدتِٗ " (ف  : )82–81قٛيي٘ ..... " :ؾُيِٓٗ – أٟ
ايكييايـب – طا٥ؿيي ١قييد اْتُييٛا افب َييرٖب ايساؾكييٚ ١ايصٜدٜييٚ.... ١طا٥ؿيي ١كبطييهٛا بييازا ٤ازبٗيياٍ َيئ ايعدٜٚيي١
ٚايٝصٜد ٜيٚ ١نًتييا ايطييا٥ؿتـب عًيي ٢طييسًب ْكييٝاٖ .يي ٤٫٪ايٝصٜدٜيي ١قيي ّٛقييد اضييتشٛذ عًيي ٢عكييٛشلِ ايػييٝطإ
َٚازضِٗ ٚٚضٛع شلِ ضببٜ ١صٜد بٔ َعا ... ١ٜٚاخل " ٚايٓـ ٜ٪ٜد إ ايعدٚ ١ٜٚايٝصٜدَ ١ٜتػاٜسإ.
 2ابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓز ٖٛ ٟضبُد بئ َطيًِ بئ قتٝبي ١ايهيسد ٟاىبتٛييد ًب دٜٓيٛز ًب غيس ٠زديب ضيٖٓ 213 ١يي ا
 ٟ.ّ 828نسدضتإ اٜ٫ساْ ١ٝنإ اعًِ اٌٖ شَاْ٘ ،ايـ ًب غت ٢اىبٛاقٝع ايعًُٚ ١ٝا٫دب ١ٝعبي٪َ )36( ٛيؿيا
قُٝا ٚقد ْكٌ عٓ٘ ا٫ضتاذ ايعصاً ٟٚب نتاب٘ " ....ايسد عً ٢ازبُٗٚ ١ٝاىبػبٗٚ " :" ١ىبا زأ ٣ق َٔ ّٛايٓياع
اضيساف ٖيي – ٤٫٪ا ٟازبُٗٝيٚ ١اىبػييبًٗ – ١ب ايٓؿيي ٞعازقي ِٖٛبا٫ضييساف ًب ايتُجٝيٌ ٖٚ .....يي ٤٫٪سييـب زأٚا
غً ٛايساؾكً ١ب سب عً( ٞز ) ٚتكدمب٘ عً َٔ ٢قدَ٘ زض ٍٛا (ف) ٚؾشابت٘ عًٚ ٘ٝادعا ِٖ٤ي٘ بػسن١
ايٓيب ًب ْبٛت٘  ٚعًِ ايػٝب يٚ َٔ ١ُ٥٬يد.... ٙاخل ،اخسدٙٛ

ًِٗٗ َٔ ا ١ُ٥اشلد ٣افب نبًي ١اُ٥ي ١ايؿيؿب ٚز

ٜٛسبييٛا ييي٘ اضييِ اشب٬ؾيي٫ ١خييت٬ف ايٓيياع عًٝيي٘ٚ ،اٚدبٖٛييا ًب ٜصٜييد بيئ َعاٜٚيي٫ ١نبيياع ايٓيياع عًٝيي٘ (! )
ٚاتُٗييٛا َيئ ذنييس ٙخبييرل ....اخل َيئ ٖٓييا اضييتدٍ ا٫ضييتاذ عبيياع ايعييصا ٟٚبيينٕ "ايٝصٜييدٜـب" ا٫نييساد ٫بييد ٚإ
ٜهْٛٛا َٔ بكاٜا ٖٚ ٤٫٪يهٔ ٜظٗس خطن ٙؾايبعد بُٗٓٝا غاضع.
َ 2يئ اَجيياٍ ابيي ٞايؿتييٛب اهبييد بيئ ضبُييد ايػصاييي –ٞأخيي ٞابيي ٞساَييد ضبُييد بيئ ضبُييد ايػصاييي ٞايؿًٝطييٛف
اىبعسٚف – قدّ بػداد َٔ طٛع ٚٚعمس بٗيا ٚضيًو َطيًها َٓهيسا ْ٫ي٘ نيإ ٜتعؿيب ٫بًيٝظ  ....ستي ٢قياٍ
َٜٛا عً ٢اىبٓدل  َٔ " :ز ٜتعًِ ايتٛسٝد َٔ ابًٝظ ؾٗ ٛشْدٜل ،اَس إ ٜطذد يػرل ٙضٝد ٙؾنب ".... ٢غيسب
ْٗر ايب٬غ٫ ١بٔ اب ٞاسبدٜد ،ز ،1ف .35
( )53ابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓز ٖٛ ٟضبُد بٔ َطًِ بٔ قتٝب ١ايهسد ٟاىبتٛيد ًب دٜٛٓز ًب غيس ٠زديب ضيٖٓ 213 ١يي ا
 ٟ.ّ 828نسدضتإ اٜ٫ساْ ١ٝنإ اعًِ اٌٖ شَاْ٘ ،ايـ ًب غت ٢اىبٛاقٝع ايعًُٚ ١ٝا٫دب ١ٝعبي٪َ )36( ٛيؿيا
قُٝا ٚقد ْكٌ عٓ٘ ا٫ضتاذ ايعصاً ٟٚب نتاب٘ " ....ايسد عً ٢ازبُٗٚ ١ٝاىبػبٗٚ " :" ١ىبا زأ ٣ق َٔ ّٛايٓياع
اضيساف ٖيي – ٤٫٪ا ٟازبُٗٝيٚ ١اىبػييبًٗ – ١ب ايٓؿيي ٞعازقي ِٖٛبا٫ضييساف ًب ايتُجٝيٌ ٖٚ .....يي ٤٫٪سييـب زأٚا
غً ٛايساؾكً ١ب سب عً( ٞز ) ٚتكدمب٘ عً َٔ ٢قدَ٘ زض ٍٛا (ف) ٚؾشابت٘ عًٚ ٘ٝادعا ِٖ٤ي٘ بػسن١
ايٓيب ًب ْبٛت٘  ٚعًِ ايػٝب يٚ َٔ ١ُ٥٬يد.... ٙاخل ،اخسد َٔ ًِٗٗ ٙٛا ١ُ٥اشلد ٣افب نبًي ١اُ٥ي ١ايؿيؿب ٚز
ٜٛسبييٛا ييي٘ اضييِ اشب٬ؾيي٫ ١خييت٬ف ايٓيياع عًٝيي٘ٚ ،اٚدبٖٛييا ًب ٜصٜييد بيئ َعاٜٚيي٫ ١نبيياع ايٓيياع عًٝيي٘ (! )
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تكدٜظ "ٜصٜد بٔ َعاٚ "١ٜٚا٫عتكاد ب٘ َٓر عٗد غابس ست ٢بًػٛا ًب ايٓتٝذي ١افب
ايػًي ٛؾٝي٘  ...ييريو ؾينٕ اعتبياز ٖير ٙاىبٓاضيبٚ ١ايػًي ٛضيببا يٛؾيـ ٖير ٙاىبًي١
بٛؾـ ايٝصٜدٜ ١ٜسدا عً ٢بك ١ٝا٫زا..... ٤
ا– يكييد أْتكييد "َطيي ٛٝزٚشٜسيطييهْ "ٛظييسٜيت نييٌ َيئ اهبييد تُٝييٛز باغييا
ٚا٫ضتاذ ايػصا ٟٚبػدٚ ٠ؾساَ ١تًو ايٓظيسٜتـب ايًيتـب تتًخؿيإ ًب :إٔ بعيا
ا٫قييٛاٍ ايػيياذ ٠ايؿييادزَ ٠يئ عييدد َيئ ادًيي ١ايؿييٛؾً،)54 ١ٝب بػييداد ٫ٚضييُٝا ًب
ايكسْـب اشباَظ ٚايطادع اشلذسٜـب ٖ ٞاييت ادت افب سدٚخ عكٝد ٠عبياد ٠ايػيٝطإ
بييـب ايٝصٜدٜييٚ .١يكييد ادزز نييٌ َيئ تُٝييٛز ٚايعييصاٚ ٟٚيطييه ٛاقييٛاٍ ايؿييٛؾ ١ٝايػيياذ٠
اىبيي ٢َٛايييً –ِٗٝب نتييبِٗ ،ا ٫إ اتٗيياّ بعييا ا٫قييٛاٍ ايؿًطييؿ ١ٝايؿييادزَ ٠يئ بعييا
ؾٛؾ ١ٝبػداد– اير ٜٔذبدثٛا بٗا يتنٜٝد بعا ايعكا٥د ا٫ض ١َٝ٬ؾُٝا ؽبيـ ايتٛسٝيد
ٚا٫مبييإ با٫قييداز ٚبييإ اشبييرل ٚايػييس نًيي٘ َيئ ا – بنْٗييا ٖيي ٞاييييت ناْي ايطييبب ًب
يٗٛز َرٖب عباد ٠ايػٝطإ بـب قس ٜٞٚدبياٍ سهياز٫ ،ٟتٗياّ َيسدٚد نٓظسٜي ١اَ٫يس
بييذلى ايػييٝطإ ايييرْ ٟاقػييٓا ٙضييابكاّ ،ؾكييد ناْ ي بييـب بػييداد ٚدبيياٍ سهييازَٓ ٟطكيي١
ٚاضيعَ ١نٖٛيي ١بيا٫نساد كبتيد عبي ٛايػيسم قبطياؾ ١طًٜٛيٚ ،١ز تيصٍ ٖير ٙاىبٓطكيي– ١
َٓييير عٗيييد َٓػييي ٧ايطسٜكييي ١ايكادزٜييي –١صبيييا ٫ؾطيييٝشا يًُبػيييس ٜٔبٗييير ٙايطسٜكييي،١
ٚاىببػييس ٕٚاىبييرنٛز ٕٚنًييِٗ نيياْٛا َيئ اىبسٜييد ٜٔاييير ٜٔتًكييٛا دزٚضييِٗ ٚتعييايً ُِٗٝب
بػيداد (طبكياّ ىبييا ٜدعٝي٘ َطي ٛٝيطييهٚ )ٛنياْٛا نبٝعيا ًَُييـب قبطيايو ؾيٛؾ ١ٝبػييداد
ٚازاً ِٗ٥ب (ابًٝظ) َٚع ذيو ؾًِ ْطُع ي ٕ٬بظٗٛز ا ١ٜعكٝدٝ٥٫ٚ ٠ي ١يًػيٝطإ ربيايـ
ايد ٜٔا٫ضً َٞ٬ب ٖر ٙاىبٓطك ١ايٛاضع.١
ٚاتُٗييٛا َيئ ذنييس ٙخبييرل ....اخل َيئ ٖٓييا اضييتدٍ ا٫ضييتاذ عبيياع ايعييصا ٟٚبيينٕ "ايٝصٜييدٜـب" ا٫نييساد ٫بييد ٚإ
ٜهْٛٛا َٔ بكاٜا ٖٚ ٤٫٪يهٔ ٜظٗس خطن ٙؾايبعد بُٗٓٝا غاضع.
(َ )54ئ اَجيياٍ ابيي ٞايؿتييٛب اهبييد بيئ ضبُييد ايػصاييي –ٞأخي ٞابيي ٞساَييد ضبُييد بيئ ضبُييد ايػصاييي ٞايؿًٝطييٛف
اىبعسٚف – قدّ بػداد َٔ طٛع ٚٚعمس بٗيا ٚضيًو َطيًها َٓهيسا ْ٫ي٘ نيإ ٜتعؿيب ٫بًيٝظ  ....ستي ٢قياٍ
َٜٛا عً ٢اىبٓدل  َٔ " :ز ٜتعًِ ايتٛسٝد َٔ ابًٝظ ؾٗ ٛشْدٜل ،اَس إ ٜطذد يػرل ٙضٝد ٙؾنب ".... ٢غيسب
ْٗر ايب٬غ٫ ١بٔ اب ٞاسبدٜد ،ز ،1ف .35
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ٜكييي ٍٛا٫ضيييتاذ ايعيييصا" : ٟٚإ ايبشيييح سييي ٍٛعبييياد" ٠ايػيييٝطإ" ييييد٣
ايٝصٜد ،١ٜقد يٗس يًٛدٛد بؿٛز ٠دًً ١ٝب ايكسٕ ايجاْ ٞعػس اشلذسٜٚ ."ٟكيٍٛ
َط ٛٝيطه" :ٛإ ٖرا اىبٛقٛع يٗيس يًٛديٛد َ ٍٚ٫يسً ٠ب نتياا اييـ ًب ايكيسٕ
اسباد ٟعػس اشلذس."ٟ
ؾهُٖ٬يييا مبييي ٕ٬ٝافب – إ – عبييياد ٠ايػيييٝطإ قيييد بييدأت بؿيييٛز ٠تدزػبٝييي١
َتهتُ ١عئ ايٓياع ،اَيا اْيا ؾينق ": ٍٛيي ٛناْي عبياد ٠ايػيٝطإ ييد ٣ايٝصٜدٜي١
ْادب َٔ ١اقٛاٍ ؾادز َٔ ٠بكع ١زداٍ َٔ َتؿًٛب بػداد ،يهإ ٫ٚبد إ تظٗس
اثييازً ٙب عٗييد ايػييٝخ سطيئ – اً ٟب ايٓؿييـ اَ ٍٚ٫يئ ايكييسٕ ايطييابع اشلذييسٟ
(ايجايييح عػييس اىبيي٬ٝد – ٟاذ نُييا ؼبييدثٓا ابيئ تُٝٝيي ١اىبتييًٛب عيياّ ٖ728ييي ا
ً ّ1327ب نتاب٘ ايسضاي ١ايعد" :١ٜٚإ ايٝصٜدٜـب ناْٛا قد سادٚا ًب تًو ا ١ْٚ٫عئ تًيو
اىبباد ٨اييت ضٓٗا شلِ ايػٝخ عدٚ ٟناْٛا قد اًُٖٛا طسٜكت٘ ْٚطٖٛا كباَاٖٚ ،ا ٖيٛ
ؼبدثٓا ًب تًو ايسضاي ١قا :ّ٬٥يكد شادٚا –ٜعين ايٝصٜيدٜـب – ؾٗٝيا ًب عٗيد ايػيٝخ عيدٟ
اغييٝا ٤باطًييٚ ،١اؾسطييٛا ًب غًييً ِٖٛب ايػييٝخ عييدًٚ ٟب ٜصٜييد ،ؾيياتٛا ًب ْظُٗييِ ْٚجييسِٖ
بنغٝا ٤باطً ١ربايـ طسٜك ١ايػٝخ عد ٟا٫ندل (قيدع ضيسٚ )ٙاسبيل ٜكياٍ إ طسٜكتي٘
ناْ ضًٚ ،١ُٝز ٜهٔ ؾٗٝا غٖ َٔ ٧ر ٙايبدع "......
ٜيياتس !! ٣نٝييـ ٜعكييٌ إ ؼبهييِ بييإ ٖيي ٤٫٪ت ينثسٚا – بعييد َييسٚز َ٦ييات
ايطٓـب ٚبعد إ ْطيٛا َبياد ٨طسٜكي ١ايػيٝخ عيدَٛٚ ٟاعظي٘ َٚيا ْتػيس ٙبٝيِٓٗ
خًؿا َٔ ٙ٩ايتًكٓٝيات – بينقٛاٍ ؾيٛؾ ١ٝبػيداد !! عًُيا بنْي٘ ز تظٗيس بٝيِٓٗ
ست ٢بعد عٗد ايػٝخ سطٔ بٓش ١٦َ ٛضٓ ١ؾهيس ٠طبايؿي ١يًيد ٜٔا٫ضي َٞ٬ؾُٝيا
ؽبيـ ايػيٝطإٖٚ ،يرا اييسأ ٟاقياؾ ١افب َيا اٜيد ٙابئ تُٝٝي ١اٜيد ٙابي ٛؾييساع ًب
نتيياا "ايييسد عًيي ٢ايساؾكييٚ ١ايٝصٜدٜيي "١اٜكياّ ،اذ اْيي٘ سييـب ٜكيي ّٛباْتكيياد اْييٛاع
ايك٫٬ت ٚايبدع اىبٓتػس ٠بـب ايٝصٜدٜ ٫ ،١ٜتطسم افب َياؽبـ اْتػياز عبياد٠
ايػٝطإ ب." ..... ِٗٓٝ
ٚاسبل ٜكاٍ إ ْطب ١تًكـب ؾهسٖ َٔ ٠يرا ايكبٝيٌ افب ايػيٝخ عيد ٟإ ٖيٛ
ا٫قسا َٔ ايٚ ِٖٛا٫بتداع اشبٝايٚ. ٞاذا داشيٓا إ ْتكبٌ اْي٘ نيإ ًَُيا بيازا٤
64

َتؿٛؾ ١بػداد ايػاذ ،٠ا ٫اْ٘ ز ٜطذٌ ايتازٜخ – نُا ز ٜٓكٌ َٔ اسد اٜكاّ –
ٚدٛد ازاٖ َٔ ٤را ايكبً ٌٝب عكٝد ٠ايػٝخ عيدٚ ٟطسٜكتي٘ ايتؿيٛؾٚ ١ٝتًكٓٝاتي٘
ايكٛيٝيييٚ ١ايؿعًٝييي( ،١نُيييا ضيييذً حبيييل نيييٌ َييئ اسبييي٬ز ٚعبيييدايكادز ايهْ٬ٝيييٞ
ٚايػصايً٫ ،)ٞب عٗد ايػٝخ عدْ ٟؿط٘ ؾشطيب ،بيٌ ًب عٗيد خًؿا٥ي٘ اٜكيا اَجياٍ
اب ٞايدلنات ؾخس بٔ ؾخسٚ ،اب ٞاىبؿاخس عد ٟبٔ اب ٞايدلناتٚ ،ايػٝخ سطٔ
بٔ اب ٞاىبؿاخس بٔ عيد - ٟايير ٜٔيٓيا اطي٬ع قبطيايهِٗ ايتؿيٛؾٚ – ١ٝقيد سياد
ايٝصٜدً ٕٜٛب عٗد ا٫خرل َٔ اىبرنٛز – ٜٔز تٓكٌ ا ١ٜؾهس ٠ا ٚا ٟزأ ٨غاذ ؾُٝا
ٜتعًل بعباد ٠ايػٝطإ ،نُيا اْي٘ ز ٜيدزى ا ٟاثيس َئ ٖيرا ايكبٝيٌ ؾُٝيا ؽبيتـ
بايػٝطإ ٚتكدٜط٘ زٚا ٙاسد َٔ ايػ ٛٝاىبرنٛز ٜٔاْ ٚطب٘ اي. ِٗٝ
ؾً ٛآْا ْطبٓا يٗٛز عباد ٠ايػٝطإ بـب ٜصٜيد ٜٞدبياٍ سهياز ٟبعيد ايكيسٕ
اسباد ٟعػس بٌ ست ٢قبٌ ذيو ًب ايكسٕ ايعاغس ،افب بٝاْات ؾادزَ َٔ ٠تؿٛؾ١
بػداد – ز ٜهٔ قد ضبل إ ؾدز َجًٗا بعد اىبٓتؿـ ا َٔ ٍٚ٫ايكسٕ ايطابع –
يهإ يٓا اسبل إ ْك" :ٍٛاذا ؾسقٓا دٛاش ٖر ٙايٓطب ١نإ َٔ ايٛادب إ تظٗس
اثيياز ايؿهييسً ٠ب ضييٛزَٚ ١ٜؿييس اٜكيياٚ ،نييرايو ًب اىبٓيياطل ايٛاقعيي ١بييـب بػييداد
ٚدباٍ سهازًٚ ٟب بػداد ْٛٚاسٗٝا اٜكاّ !! بصَٔ اقدّ َٔ ذيو ....
ٖٓٚا ٫بد َٔ تؿشٝا تٚ ِٖٛقع ؾ" ٘ٝيطيهٖٚ "ٛي ٛاْي٘ قياٍ ًب نتابي٘ ":
ٜ .....ظٗييس َيئ نتيياا "غييسؾٓاَ " ١إ ايٝصٜدٜييٚ ١دييدت شلييا اغييٝاعا ٚاتباعييا ًب
ايػسم – ٚيعًي٘ ٜعيين غيسم نسدضيتإ – ًٚب اطيساف ايطيًُٝاْ ١ٝاٜكيا " .....
ٚنريو ايٗس ًب اشبازطي ١ايييت ازؾكٗيا بهتابي٘  " :إ َدٜٓي ١ايطيًُٝاْ ١ٝناْي ًب
ايكييسْـب اشبيياَظ عػييس ٚايطييادع عػييس اىبيي٬ٝدٜـب (ايعاغييس ٚاسبيياد ٟعػييس
اشلذسٜـب) نإ ضهاْٗا َٔ ايٝصٜدٖٚ ١ٜرا ا٫دعا ٤طبايـ يًشكٝك ١ىبا :ًٜٞ
ا -ّ٫ٚإ نتيياا "غييسؾٓاَ "١ايييـ عيياّ ٖ 1005ييي ا ٚ ،ّ1590ز ٜتعييسف عًيي٢
َد ١ٜٓايطًُٝاْ ،١ٝؾٗ ٞز تهٔ َ٪ضطً ١ب تًو ايعٗٛد البا اْػ ٦بعد٥ر ًب عاّ
ٖ 1199ي ا .ّ1784
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ثاْٝاّ -ناْ إَاز" ٠ضًُٝاْ ٢ا ضًٝؿاْ "٢ايييت ؼبيدثٓا عٓٗيا اَ٫يرل غيسف
اييد٪َ ،ٜٔييـ نتياا " غيسؾٓاَٖٚ " ١يَ ٛؿيدز "َطي ٛٝيطيه "ٛايٛسٝيد ًب ٖيرا
ايباا – َتػعب ١افب غعبتـب :ايػعب ١اٚ٫فب اَاز ٠قًب (بطُإ) ،ايػعب ١ايجاْٝي١
اَازَٝ ٠اؾازقـبٖٚ ،اتإ اىبٓطكتإ ربكعإ اي ّٛٝزبُٗٛز ١ٜتسنٝا قُٔ ١ٜ٫ٚ
دٜازبهس (ٚتطُ ٢اي ١ٜ٫ٚ ّٛٝباٜصٜد  .ز).
ز -اَا ايعصا ٟٚؾكد بٓ ٢زأ ٜ٘اشباف عٔ اىبٓػن ا٫ؾً ٞيعبياد ٠ايػيٝطإ
يد ٣ايٝصٜدً – ١ٜب نتاب٘ – عً ٢ا٫دعا ٤بإ اَسا ؾيادزا َئ ايػيٝخ عيد ٟقبٓيع
يعٔ ايػٝطإ ؾاز ضببا ًب سدٚخ ٖرا اىبرٖب ،ؾٝكً ٍٛب نتاب٘ (ف ....: )37
ٚيهٔ اٚقا غً ٤ٞب طسٜكت٘ ٖرَ ٖٛ ٙكاطع ١ايًعٔ ٜٚ" .....تًخـ ًب اْ٘ سرز
َٔ ايتًؿمس بهًُ ١ايًعٔ ست ٢يعٔ ايػٝطإ ٚ ")55قيد دعيٌ ايعيصاٖ ٟٚيرا ا٫دعيا٤
اضاضاّ يكٓاعت٘ ًب زأ ٜ٘ايرٜ ٟبد ٜ٘بعد٥ر قاٖٚ ......" :ّ٬٥را – ا ٟيٗٛز عباد٠
ايػٝطإ بـب ايٝصٜد – ١ٜالبا ْتر عٔ اسبرز َٔ يعٔ ايػٝطإ ."......
ًب ْكدْا يًعيصاً ٟٚب زأٜي٘ ْكي :ٍٛقبيٌ نيٌ غي ٧ٝإ نؿيساّ ؾيسؼباّ نٗيرا ٖٚيٛ
ؽبايـ ْـ ايكسإ ايهس " ِٜؾينخسز َٓٗيا ؾنْيو زديٚ ِٝإ عًٝيو يعيٓيت افب ٜيّٛ
ايد )56 "ٜٔبعٝيد ييو بعيد عئ عكٝيد ٠ايػيٝخ عيد ٟاسبٓٝيـ اىبطيًِ اييٛزع ايتكيٞ
ايعاز ٖٓٚ ......ا اتطا ٌٖ :ٍ٤ػبٛش ىبطًِ إ مبٓيع َطيًُا اخيس َئ قيسا ٠٤اٜي١
"ٚإ عًٝييو يعييٓيت افب ٜيي ّٛايييد "ٜٔاَ ٚيئ ايتعٜٛيير "اعييٛذ بييا َيئ ايػييٝطإ
ايسد "ِٝاذا ازاد ايكسا ٠٤ا ٚايذلدٜد !
ؾً ٛؾسقٓا إ ابت ٤٬اغٝاع ايػٝخ با٫ؾساط ًب اضتعُاٍ نًُ ١ايًعٔ ضام
ايػييٝخ افب إ ٜتخيير تييدبرلاّ خاؾ ياّ نٗييرا ،ؾكييد نييإ َيئ ايطييٌٗ ايٝطييرل عًٝيي٘ إ
ٜعظِٗ :بإ ا تعافب خـ ايًعئ بيابًٝظ ؾي ٬ػبيٛش اضيتعُاي٘ يػيرل ٙابيداَٚ .ئ
( )55اذا ؾسقٓا إ ايطسٜك ١ايعد ١ٜٚسسَ يعٔ ابًٝظ عً ٢ايٝصٜدٜـب ،ؾُٔ سسَ٘ عً ٢ايهاناٖٚ ١ٝ٥ي ٛيٝطيٛا
َٔ اتباع عد!! ٟ
( )56ايطٛز /15 ٠اٜ٫تإ .35 ،34 :
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ازبً ٞإ اَساّ نٗرا ي ٛؾدز َٔ ايػٝخ يهإ ٜؿػ ٞايٜٚ ٘ٝطاع اْكٝاداّ ٚاذعاْاّ،
ؾكييد ناْي نًُتيي٘ ْاؾيير ٠ؾيي ِٗٝافب سييد ؾييٛم َييدزى ايتؿييٛز – نُييا اعييذلف بييريو
ايعصاْ ٟٚؿط٘ سـب قاٍ ًب اٍ ف  َٔ 48نتاب٘ٚ :اطاع ٙٛاطاع ١عُٝاَ ٤اٚزاٖ٤ا
طاعي ١ستي ٢ؾياز ٜ٫يسد يي٘ قي .ٍٛؾسؾعي٘ ايًعٓيٚ – ١اسباييٖ ١ير – ٙعئ ايػيٝطإ
ْكييا ىببييدأ ايكييسإ ايهييسَ ِٜيئ اضاضييٖ٘ٚ ،ييرا َيياز ٜعًُيي٘ ايػييٝخ عييد ٟابييداّ
٫ٚزقيي ٞبيي٘ٚ ،بعييد ذيييو اقييٚ ...... ": ٍٛاْيي٘ يٝطي ٖٓايييو اٜييٚ ١ثٝكيي ١تنزؽبٝيي١
تجب بإ ايػٝخ عد ٟاَس بسؾع ايًعٔ عٔ ايػٝطإ ،ؾً ٛنإ ذب اٜدٜٓا َطتٓد
تينزؽبٜ ٞجبي ؾييدٚز اَيس طبييايـ يًييٓـ ايكساْيي – ٞايير ٟذنسْييا – ٙيهييإ يٓييا
اسبييل اْ٦يير إ ْكييع ًب ايييٚ ِٖٛايػييو ؾُٝييا ٜتعًييل بعكٝييد ٠ايػييٝخ عييد ٟايدٜٝٓيي١
ٚزغبات٘ ْٛٚاٜاَٚ ٙانإ ؼبذلف عً...... ٘ٝ
" اذا ،اْ ٜٔتشس ٣عٔ اىبٓػن ا٫ؾً ٞيعباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜد:"!! ١ٜ
(ٜ )1ظٗس إ ايرٜ ٜٔصعُ ٕٛإ عباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜدَ ١ٜتطيٛز ٠عئ
اىبصدضٓ ١ٝز ٜهًؿٛا اْؿطيِٗ عٓيا ٤ايبشيح ًب اؾيداز ٖيرا اسبهيِ ،اذ اْي٘ بعيد إ
عًييِ إ اىبصدضييٓ ١ٝدٜاْيي ١اٜساْٝييَ ١بٓٝيي ١عًيي ٢ا٫عتكيياد ييٖٛسُٖ : ٜٔييا ايييسٚب
اشبرل( ٠ايي٘ اشبيرل) ٚاييسٚب ايػيسٜس( ٠ايي٘ ايػيس)ٚ ،بعيد إٔ عًيِ إ ايٝصٜيدٜـب َئ
ا٫قٛاّ اشلٓد –ٚاٚزٚب َٔ ،١ٝغعٛبٗا اشلٓد ٚاٜساْٝيَ ١ئ قطيُٗا اٜ٫ساْيٚ ،ٞاْٗيِ
ٜ٫صاي ٕٛضباؾظـب َطتُس ٜٔعً ٢بعا ايتكايٝد ٚايطكٛع اشباؾ ١باىبصدضٓ١ٝ
ٚاْٗييِ َيئ اغييٝاع "ا٫ييي٘ ايػييس" ٚإ ا ٍٚغييٜ ٧تؿييٛز ٙعكييٌ نييٌ غييخـ ٖيي ٛإ
ايٝصٜدٜـب خاؾٛا "اي٘ ايػس" ايكاز اىبعذلف ب٘ يد ٣اىبصدضٓ ،١ٝاخرٚا ٜعبدْ٘ٚ
 ًُٕٜٛٗٚعباد" ٠ا٫ي٘ اشبرل " اير َ٘ٓ ٌَ٪ٜ ٫ ٟعٌُ قاز ،ؾننتؿ ٢اٚي٦يو بٗيرٙ
ايتعً٬ٝت ايبطٝط ١ايبداٚ ١ٝ٥نإ عً ِٗٝقبٌ اؾداز ٖرا اسبهِ ايططش – ٞيهٞ
ٜؿًٛا افب ْػن ٠ؾهس" ٠اي٘ ايػس" يد ٣اىبصدضٓ – ١ٝإ ٜبشجٛا عئ ا٫ؾي٬سات
اجملسٜاً ٠ب ايصزدغتٚ ،١ٝعٔ ايتازٜخ ايرٜ ٟطبل عٗٛد ٖرا ا٫ؾ٬ب ٚايتطٛزات
اييت تطسق ايٗٝا بعد٥ر .....
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اَا ايطبك ١ايجاْ ١ٝاييرٜ ٜٔيدع ٕٛإ عبياد ٠ايػيٝطإ ييد ٣ايٝصٜدٜيَ ١ئ بيدع
ايعٗد ا٫ض َٞ٬ؾكد سؿً يدٖ ِٜٗر ٙايكٓاع َٔ ١إ ايٝصٜدٜـب ناْٛا ًب ا٫ؾيٌ
نباع ١اض ١َٝ٬حبت ٤٫٪ٖٚ ،١بعيد ٚؾيٛشلِ افب ٖير ٙاسبكٝكي ١اخيرٚا ٜبشجيً ٕٛب
نٌ سادث ١دٚ ١ٜٝٓتطٛزات ؾٛؾ ١ٝاضًٚ .١َٝ٬ب اثٓا ٤حبجِٗ عجسٚا عً ٢بكيع١
اقييٛاٍ ؾًطييؿ ١ٝىبتؿييٛؾ ١بػييداد نيياْٛا قييد تؿٖٛييٛا بٗييا ؾُٝييا ؽبييـ ايػييٝطإ
ؾتُطهٛا بٗا بهٌ قٛاِٖ ٚقسزٚا بإ بدع ١عباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜدٜي٫ ١بيد إ
ته ٕٛقد ْػنت َٔ ٖٓا ،ؾنخرٚا ٜٓػس ٕٚتؿٛزاتِٗ ٖر ٙعًي ٢لبيط ٜكٓعي ٕٛبي٘
ايٓاع ،بٝد اْ٘ ىبا ٜجرل ايعذب ٚايدق ١إ ٖ ٤٫٪ايهتاا نبٝعا ٜعذلؾ ٕٛبإ يدٟ
ايٝصٜد ١ٜبعكاّ َٔ ايتكايٝد ايٛزاث ١ٝايعا٥د ٠ىبا قبٌ ا٫ضٚ ،ّ٬يهِٓٗ ٜ ٫تعُكٕٛ
ًب ايبشح عٔ درٚز تًو ايتكايٝد !! بٌ اِْٗ ٜكؿ ٕٛيد ٣اَ ٍٚسسًَ ١ئ غاٜياتِٗ،
ؾهييإ عًييٖ ٢يير ٙايطبكيي ١اٜ ٫هْٛييٛا َتطييسعـب َتذييس٥ـب افب ٖييرا اسبييد ًب اعييٕ٬
اسهاَِٗ ايكطع ١ٝقبٌ ايبشح ايط ٌٜٛايعُٝل اير ٟػبب عً ٢نٌ باسح.
٫ٚبد إ ْعًِ دٝدا اْ٘ ي ٛؾسقٓا إ ْػس ا٫زا ٤ايؿادزَ ٠ئ َتؿيٛؾ ١بػيداد ؾُٝيا
ؽبـ ايػٝطإ اغتدت ايدعاٜي ١شليا بيـب ايٝصٜيدٜـب ،ا ٫إ تًيو ا٫زا ٫ ٤تي٪د ٟابيدا افب
اسداخ َرٖب عباد ٠ايػٝطإ – ذيو اىبرٖب اير ٟيي٘ اضياع عُٝيل ثابي ًب ايعكا٥يد
اٜ٫ساْ ١ٝايكدمب.١
( )2اذا ،عًٓٝا إ ْتشس ٣عٔ َٓػن عباد ٠ايػٝطإ ًب ايعكا٥د اٜ٫ساْ ١ٝايكدمبي١
ي٬ضباا ايتاي:١ٝ
ا -ّ٫ٚإ عباد ٠ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜد – ١ٜنُا اثبتٓياَ ٙئ قبيٌ – يٝطي َتطيٛز٠
َٔ ايصزادغت.... ١ٝ
ثاْٝاّ ٫ -تٛدد ًب اييدٜاْات ايٛٗٝدٜيٚ ١اىبطيٝشٚ ١ٝا٫ضيَ ١َٝ٬اتٓػين َٓي٘ عبياد٠
ايػٝطإ.
ثايجاّ -ناْ عباد ٠ايػٝطإ َٛدٛدً ٠ب اٜسإ قبٌ يٗٛز ا٫ض.ّ٬
زابع ياّ -بييـب ايتكايٝييد ٚاشبساؾييات اىبٛدييٛد ٠يييد ٣ايٝصٜييدٜـب َيياٜسدع افب ايييدٜاْات
اٜ٫ساْ ١ٝايكدمب( ١اشلٓد – ٚاٜساْٚ ١ٝاشلٓد -ٚاٚزٚبَٗٓٚ ،)١ٝا َاْرنس ٙؾُٝا :ًٜٞ
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 -1عبيياد ٠اىبظيياٖس ايطبٝعٝيي( ١ا٫شليي :)١ايػييُظ ،ايكُييس ،ايصٖييس ،٠ازبيي ،ٛايطييُا،٤
ايؿًو ٚ .....تسدع ٖر ٙايعكٝد ٠افب ا٫ؾًـب اشلٓد – ٚاٜساْ ٚ ٞاشلٓد – ٚاٚزٚب.ٞ
 -2عبييياد ٠اىب٥٬هييي ١اىبكيييسبـب ايطيييبع – ١ا ٚا٫شليييً ١ب ايدزدييي ١ايجاْٝييي – ١اييييرٜٔ
ٜعٓٝيي ٕٛا تعييافب ًب اداز ٠ايهييٖٚ ٕٛيير ٙتسدييع افب ا٫ؾييًـب "اَػيي٘ طةةجْ ١تيي٘ Imsha
 "spentaاىبٛدٛدً ٠ب آؾٝطتا " ٚادٜتٝا  "Adityaاىبٛدٛدً ٠ب ايؿٝدا٤ات ....
 -3استؿاشلِ بعٝد تعادٍ ايًٚ ٌٝايٓٗاز (ْٛزٚش) ٚبعٝد اشبسٜـ (َٗسطإ).
 -4يبطِٗ ايكُيٝـ غيرل َػيكٛم ازبٝيب – ا ٟغيرل اىبؿتٛسي ١زقبتي٘ – ٖٚيرا ٖيٛ
قُٝـ "ضٛدز " Sodra ٙيد ٣ايصزادغتٝـب.
 -5سظس اطؿا ٤اىبؿباب بايٓؿخ عًٚ ٘ٝايبؿل عً ٢ايٓازٖٚ ،را ٜسديع افب ا٫ؾيٌ
اشلٓد –ٚاٜساْ.ٞ
 -6ايً ػ ١اييت ٜتهًِ بٗيا ايٝصٜيدٖ ٕٜٛيَ ٞئ َٓظَٛيات اٜيسإ ايييت ٖيَ ٞئ ؾيسم
ايًػييات اشلٓييد – ٚاٜساْٝيي ،١اييييت ناْ ي ٖيي ٞغييعبَ ١يئ اضييس ايًػييات اشلٓييد – ٚاٚزٚبٝيي١
اىبختًؿ.١

املكاٍ ايعاغس
"عباد ٝاهػٚطاْ هد ٠اهٚصٙد ٞٙاهَ٘ٚ
تط٘ز اخري هعباد ٝاهطبٚع ٞهد ٠اهػع٘ب اهلِدٗ– اٗزٗب:"ٞٚ
"عبياد ٠ايػييٝطإ يييد ٣ايٝصٜدٜيي ١اضييتُساز يعكٝييد ٠عبيياد ٠ايػييٝطإ ىبييا قبييٌ
ا٫ض:" ّ٬
 -1يكد اثبتٓا ًب اىبكاٍ ايجأَ– اير ٟنإ َتعًكا بايتشكٝل عئ دٜئ ايهيسد
 )٬ز تٓطؿي ٧غيعًتٗا ًب اٜيسإ
ايكد ،ِٜإ عباد ٠ايك ٣ٛايطبٝع( ١ٝعباد ٠دٜيَ ٛيج ّ
ست ٢يٗٛز ا٫ضٚ ،ّ٬يكد اعتدل "دٜي "ٛغيٝطاْاّ َٓير شَئ قيدٚ ِٜزلٝي عبياد٠
"د "ٜٛعباد ٠ايػٝطإٚ ،ايطبب ًب ٖر ٙايتطيُ ،١ٝنُيا ضيبل إ ذبيدثٓا عٓي٘ ًب
اىبكاٍ اىبرنٛز نإ نُا: ًٜٞ
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"سييا ٍٚشزادغي د ٕٚعبيياد ٠قيي ٣ٛايطبٝعيي ١اييييت نيياْٛا ٜطييُْٗٛا "دٝ٥ؿيي٘ ا
د ،"ٜٛؾنيػ ٢عبادتٗاٚ ،عدل عٔ ايكدز اشبرل ١ٜاىبٛديٛد ٠ؾٗٝيا بيا٫زٚاب اىب٬نٝي١
عًيي ٢ا ٫تهييٖٓ ٕٛيياى اٜييَٓ ١اضييب ١بييـب ا٫زٚاب اىب٬نٝييٚ ١بييـب قيي ٣ٛايطبٝعيي،١
ٚخؿـ اط٬م اضِ "دٝ٥ؿ٘" با٫زٚاب اشببٝجٚ ،١ز تهٔ ي٬زٚاب اشببٝج ١اٜكاّ
اٜيَٓ ١اضيبَ ١ييع ايعٓاؾيس ٚايكيي ٣ٛايطبٝعٝيٚ ،١قييد اخير شزادغي ٜطيُ ٢اغييٝاع
ا٫زٚاب اشببٝجيي" ١دٝ٥ؿيي٘ ٜطييٓ٘" تًييو ايهًُيي ١اييييت نييإ ٜعٓيي ٢بٗييا اْ٦يير "عبييد٠
ايهرا ٚايػس".
ثِ تطٛزت نًُ" ١دٝ٥ؿ٘" افب "دٚٚ "ٜٛقع ضبًٗا ًب "شْد اؾٝطتا" -اييرٟ
ٖ ٛتسنبٚ ١غسب ٫ؾٝطتا بايًػ ١ايبًٗ – ١ٜٛنًُ" ١غٝدا" ٚزل ٝعباد ٠ايك٣ٛ
ايطبٝعٝييي" ١غيييٝدا ٜصنٚ"ٞنًُييي" ١غيييبدا" دبُيييع عًييي" ٢غيييٝدإ" ٚيكيييد نيييإ
اىبصدضٜ ٕٛٓٝعتدل" ٕٚاْسَٝٓٚظ ا اٖيسَٔ "ا٫يي٘ ا٫نيدل يعبيد" ٠دٜيـ ا دٜي"ٛ
ٚنُا إ ٖٛ٫زاَاشدا ًب ايتعاي ِٝاىبصدضٓ ١ٝضبع ًَو َكيسبـب ؾينٕ ْ٫يسَٓٝٚظ ا
اٖسمبٔ اٜكا ضبع غٝاطـب َكسبـب ...
ٖٓٚا ػبب اٜ ٫ػٝب عٔ بايٓيا ايتؿيٛز بينٕ عبياد ٠قي ٣ٛايطبٝعي – ١ايييت
نإ اغيٝاعٗا د ٕٚزٜيب ٚغيو َئ ايعػيا٥س اَٝ٫ي ١ازباًٖيٚ – ١قيد يكٝي قبيسٚز
ايصَٔ تطٛزا غهًٝا ؾإ ايدٜاْات ٚاىبراٖب ايييت يٗيست سيٛايٚ – ِٗٝبيا٫خـ
ايتعاي ِٝايصزادغتٚ ١ٝاىبصدضًٓ – ١ٝب تًو ا٫دٚاز قد عًُ عًُٗا ًب ٖرا ايتطٛز
ٖٚ .....هييرا يييٌ عبييد ٠ايطبٝعييٖ ١يي – ٤٫٪اييير ٜٔنيياْٛا ٜعبييد ٕٚقيي ٣ٛايطبٝعيي١
ايٓاؾعيٚ ١قيي ٣ٛايطبٝعي ١ايكيياز ٠عًيي ٢ايطيٛا ،٤د ٕٚإ تهيي ٕٛشليِ ع٬قيي ١بنغييٝاع
ايدٜاْ ١اىبصدضيَٓ – ١ٝعيسٚؾـب ستي ٢عٗيد يٗيٛز اييد ٜٔا٫ضي َٞ٬بعٓيٛإ عبيد٠
دٜـ (عبد ٠ايػيٝطإ)ٖ .يرا ٚبيـب اضيِ “غيٝدا ،غيٝدإ" " ٚضياتإ" اييٛازد ًب
ايتٛزاٚ ٠ايتًُٛد ٚاْ٫اد ٌٝغب٘ يؿظَٚ ٞعٓ ٟٛنبرل.
 -2إ اضتعُاٍ نًُييت "غي ْٝدا  -غيٝدا" قبعٓي " ٢دٜةغ ا دٜيً " ٛب ايًػي١
ايبًٗ ١ٜٛز ٜنت ازدبا َٔ ٫د ٕٚاضاع عسٜيل ،ؾيإ نيَ ٬ئ "غيٝدا" " ٚدٜيـ"
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ٜؿٝدإ ًب ا٫ؾٌ َعٓٚ ٢اسداّٚ .ي ٔ٦نإ ايكٛمبظ اىبًشيل بهتياا "زغيد ايًػي١
ايبًٗ – "١ٜٛاير ٟايؿي٘ ايعَ٬ي" ١دٖٚيازيٝص" انيد عًي ٢اْٗيا نًُي ١ضياَ ،١ٝؾياْين
اعتكييدٖا "ٖٓييد – ٚاٜساْٝيي ،"١ؾؿيي" ٞاؾٝطييتا" نًُييَ ١ؿييدز ١ٜتًؿييمس "خػييا" اٚ
"خػيي "٢تؿٝييد َعٓيي ٢اسبهييِ ٚا٫غييعاع (ايًُعييإ) ٚقييد دييا٤ت ٖيير ٙايهًُييً ١ب
ايطاْطهسٜت ١ٝعً ٢غهٌ "نػٚ "ٞتؿٝد َعٓ ٢اسبهِ اٜكاّ.
ٚٚزدت ًب اؾٝطتا " نًُ ١اخسَ ٣ػتكٖ َٔ ١ر ٙايهًُ ١اىبؿدز ٖٞ ١ٜنًُ١
"خػٝ٦ت٘" ايٛؾؿ ١ٝاييت تعين اييسٝ٥ظ اسبيانِٚ ،تؿٝيد ًب ايٛقي ْؿطي٘ َعٓي٢
اىبػييع ايَ٬ييع ،ؾتطييٛزت "خػييٝ٦ت٘" ٖييرً ٙب ايبًٜٗٛييٚ ١ايؿازضيي ١ٝاسبدٜجيي ١افب
"غييي ، ٝغيييٝد" ٚيًُجييياٍ :إ نًُيييات "خٛزغيييٝد" اؾيييًٗا "ٖؿيييس ٙخػيييٝ٦ت٘"
َٚديٛشلا "ايػُظ اىبػعٚ "١دِ غٝد "اؾًٗا "ب ُ٘ٝخػيٝ٦ت٘" َٚعٓاٖيا "ديِ
اىبػع ايَ٬ع ".
ًٚب ايؿازض ١ٝاسبدٜج٘ تكابٌ نًُي" ١غيٝدا" تياز" ٠ايٓيٛز ،ايكيً "٤ٛب ايعسبٝي١
ٚتاز " ٠اجملٓ " " ٕٛاىبعت " ٙٛنبعٗا غيٝدإٚ ،نًُي " ١غيٝد– غيٝدإ " ا" ٚ
غٝدإ –غٝد " تؿٝد َعْٓ " ٢يٛز اْ٫يٛاز " (زاديع ؾسٖٓيو ْٛبٗياز)ٚ ،غيٝدإ –
غٝد " ٖر ٙتسنٝب بًٗٚ ،ٟٛتًؿمس ًب ايهسد" ١ٜغ " ٝقبعٓ ٢اجملٓ ٕٛاىبؿت،ٕٛ
ٚنًُ" ١غيٝدا – غيٝد" ايييت ٜعيين بٗيا ايَ٬يع ٜظٗيس إ َعٓاٖيا تبيدٍ اخيرلا افب
ايػعاع ٚايٓٛز ثِ يهٜ ٞطتٓبط َٓٗا َديٚ ٍٛؾؿٜ ٞكابٌ ايَ٬ع ًب ايعسبٝي ١شٜيد
ًب اخسٖييا ايييـ ؾؿييازت "غييٝدا – غييٝد" ٖٚهييرا اضييتعًُ "غييٝدا – غييٝدا" ًب
ايبًٗ ١ٜٛقبعٓ" ٢د ٜٛا ايػٝطإ".
اَا ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١ؾكد زاعي َئ ٖير ٙايٓاسٝي ١ايتٓظيٚ ِٝايتٓطيٝل انجيس
ؾننجس ،ؾكد ْظست ًب نًُيت"غٝد ٚد "ٜٛايًتـب تكابً ٕ٬ب ا٫ؾٌ ايَ٬ع ٚتبيديتا
اخيييرلّا افب َاٜؿٝيييد َعٓييي" ٢ايػيييٝطإ" ؾيييازادت إ دبُعُٗيييا تؿٝيييد إ َيييديٍٛ
"ايػيييٝطاْ – "١ٝا" ٚايػيييٝطٓ – "١ا ٚايٓطيييب ١افب "ايػيييٝطإ" ،ؾيييصادت ًب اخيييس
ايهًُ ١اٚ٫فب سيسف " أ " ٚاسبكي بياخس ايجاْٝي" ١اْي٘" ٖٚهيرا ؾيازت ايهًُتيإ
"غٝدا" " ٚدٜٛاْ٘".
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َ ٫ٚ -3هإ اضتُساز عباد ٠ايػٝطإ – ايييت عبئ بؿيدد ايبشيح عٓٗيا –
ًب ايعٗيد ا٫ضيٚ َٞ٬زبطٗيا بعبياد" ٠ايػييٝطإ" اىبعسٚؾي ١سايٝياّ بنضيِ ايٝصٜدٜيي١
ْييتُهٔ إ ْكيي" :ٍٛؾهُييا اضييتطاع "اىبصدضييٓٚ "١ٝايعكا٥ييد اىبختًؿيي ١ا٫خييس٣
اىبٓاؾ ١ٝي٬ض–ّ٬عً ٢ايسغِ َٔ أقًٝي ١اتباعٗيا– إ تعيٝؼ َطيتُسً ٠ب اٚ٫اضيط
ا٫ضٚ ،١َٝ٬إٔ تجب ٚدٛدٖا ،نريو اضتطاع عباد ٠ايػٝطإ ٖر ٙإ تطيتُس
ٚتبكٚ .٢ؾع ٬ظبد اي ّٛٝغيهَ ّ٬ئ اغيهاٍ عبياد ٠ايػيٝطإ َطيتُس ٠خاؾيً ١ب
تًو اىبٓاطل اييت نإ اىببػس ٕٚباىبطٝش ١ٝؾادؾٖٛا ؾٗٝا قبٌ يٗٛز ا٫ض.ّ٬
ٚاذا نإ ايٓؿٛذ اىبصدضين قد وبد بؿٛز ٠ضيسٜع ١بعيد يٗيٛز اييد ٜٔا٫ضيَٞ٬
ْٚطيي ٞازلييا ٤ا٫عكيياً ٤ب َٓظَٛيي" ١ا٫شليي ١اىبصدضييًٓ "١ٝب ٚق ي َبهييس ،ا ٫إ
اٜ٫ساْٝـب اير ٜٔدخًٛا ًب ا٫ض ّ٬قد استؿظيٛا بيبعا ٖير ٙا٫زلياٚ ٤خؿؿيٛا
شليييا ًب ا٫ضيييَ ١َٝ٬كاَيييات َتكابًيييَ ١تؿيييٛز ،٠ؾُيييجَٗٓ ٬يييا "اٜيييصد" "ٜيييصدإ"
"أٖسمبٔ" "ضسٚؽ"ٚ ،قد أضتعٌُ "اٜصد – ٜصدإ" بد ّ٫عٔ يؿظ ١ا ا ازب٬ي١
" " ٚاٖيسمبٔ" بيد ٫عيئ "ايػيٝطإ" " ٚضيسٚؽ" بييد ٫عئ "ددلٜيٌ ا ايييٛس"ٞ
ٖرا افب داْب اضتعُاشلِ "ا " ،ايػٝطإ ٚددل ،ٌٜا٫ض ١َٝ٬اٜكاّ....
إ اٚي٦و ازبُٛع اير ٜٔز ٜكبًيٛا ايدٜاْي" ١اىبصدضيٓ "١ٝنيإ قيد طيسم زلعٗيِ
بنٕ "اٜصد– ٜصدإ" َٔ َعبٛد ٟاىبصدضٓٚ ،١ٝإ اشلِٗ زلي ٞبينَس َئ ايي٘ اىبصدضيٓ١ٝ
بنزلييا" ٤اٖييسمبٔ ،غييٝدا ،غييٝدإ" ٚاْيي٘ اعتييدل عييدٚا أَييس قبشازبتيي٘ َٚعاداتيي٘ٚ ،طييسم
زلعٗييِ ًب ايعٗييد ا٫ضيي َٞ٬نييريو إ ٖٓيياى اشلييا َٚعبييٛدا بنضييِ "اٜييصد ا اٚ – ٚإ
ٖٓيياى غخؿيي ١ٝزدُٝييَ ١عًْٛيي٘ ؼبييرز ايٓيياع َيئ ا٫ضييتُاع ايٝيي٘ بيينَس ا٫ييي٘ اىبييرنٛز
ٚازلٗا "اٖسمبٔ" –ا ٚايػيٝطإ– ييريو ز ٜهئ ٖٓاييو بيد– ٚ٫ي٦يو ايير ٜٔز ٜهْٛيٛا
يٝعسؾٛا عٔ سكٝك ١ايعكا٥د ا٫ضيٚ ١َٝ٬غيسٜعتٗا غيّ ٦ٝا ٚنيإ دٜيِٓٗ يتايؿي٘ َئ بعيا
ايعكا٥د ٚاشبساؾات ٚشبكٛع٘ يًظسٚف ٚايب ١٦ٝاةٝط ١ب٘ ًب ساي ١تطيٛز داُ٥ي –ٞإ
ؼبٌ ايد ٜٔا٫ض َٞ٬اىبٓتػس ًب ذيو اةٝط ٚايٛضط ،بتٛاي ٞايعؿٛز ،ضبيٌ ايدٜاْي١
اىبصدضيييٓ ١ٝاىبٓطيييٚ ،١ٝإ ٜٓكًيييب ايٛقيييع بعبيييد " ٠دٜيييـ " ٖييي ٤٫٪دبيييا ٙايدٜاْييي١
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ا٫ض ١َٝ٬عًٖ ٢را ايُٓط ْؿط٘ ،ؾٛقعيٛا ًب ازببٗي ١اىبعادٜيْ ١ؿطيٗا ايييت نياْٛا عًٗٝيا
قبٌ يٗٛز ايد ٜٔا٫ضٚ ،َٞ٬ناْ َٓا ١٥ٚيًُصدضٖٓٚ ،١ٝهيرا ٚديدٚا اَياَِٗ "ا " ٚ
"ايػٝطإ" ًب ا٫شلٝات ا٫ض ١َٝ٬بد ٫عٔ "ٜصدإ اٖٚسَصد"– ٚبد ّ٫عئ "اٖيسمبٔ" –
ا ٚزٝ٥ظ دٜؿات اىبصدضٓ." ١ٝ
نييإ يبكييا ٤اضييِ "ٜييصدإ" اىبصدضييين ازلييا (تعييافب دييٌ غيينْ٘) ٚيبكييا ٤اضييِ "
اٖسمبٔ "– اير ٟنإ ٜطًل ؾُٝا ضبل ازليا عًي" ٢دٜؿيات ا غيٝدإ " ثيِ اطًيل َئ
قبييٌ اىبصدضييٓ ١ٝعًيي ٢نييبرل ا٫شليي – ١ازلييا يًػييٝطإ ًب ا٫شلٝييات ا٫ضييٚ ،١َٝ٬نييريو
يٛد يٛد اىبٓاضييب ١بييـب اضييِ "غييٝدإ" – اييير ٟنييإ ًب ٚقتٗييا اضييِ نبييع يًؿظيي ١اضييِ
ازب٬ي ١اىبطًل عً ٢نبرل اشلتِٗ – ٚبيـب "ايػيٝطإ" ،تينثرل نيبرل ًب ٖيرا ايتطيٛز ،بٝيد
إ ٖٓيياى غيي٦ٝاٖٚ ،يي ٛإ اىبطيييًُـب ٚإ نيياْٛا ٜعتييدلٖ ٕٚيييَ ٤٫٪يئ عبييد ٠ايػيييٝطإ
ا٫ضيٖٚ َٞ٬ييِ اْؿطيِٗ اٜكييا ٜعتيدل ٕٚاْؿطييِٗ عبيد ٠ايػييٝطإ ،ا ٫اْٗيِ اضييٓدٚا تًييو
ايتكايٝد ٚايطكٛع ايعايك ١برانستِٗ ؾُٝا ٜتعًل بهبرل اشليتِٗ ،افب ايػيٝطإ ا٫ضي،َٞ٬
ٖٚهرا اخرت عباد ٠ايطبٝع ١اىبعسٚؾ ١قدمباٚ ،عبياد ٠ايػيٝطإ اىبسعٝي ١قبيٌ ا٫ضيّ٬
تطتُسإ بـب ايٝصٜدٜـب عً ٢ايػهٌ ا٫خرل اير ٟاد ٣اي ٘ٝايتطٛز ......
ٜٚ -4ييسد اٖ ٕ٫ييرا ايطيي٪اٍٖٚ :يي ٛاذا نٝييـ اْكًييب ايٝصٜييد ٕٜٛاييير ٜٔنيياْٛا
َطييًُـب خايؿييـب ستيي ٢اد ٣بٗييِ غًييً ِٖٛب تكييدٜظ "ٜصٜييد بيئ َعاٜٚيي "١افب إ
ٜطُٛا ؾُٝا بعد بايٝصٜد ١ٜا عبد ٠ايػٝطإ !!
ؾٓكً ٍٛب ديٛاا ٖيرا ايطي٪اٍ" :إ ايٝصٜيدٜـب" اىبطيًُـب ايير ٜٔغيايٛا ًب
ٜصٜد بٔ َعاًٚ ١ٜٚب ايػيٝخ عيد ٟضيُٝا ًب عٗيد ايػيٝخ سطئ اىبؿيادف يًكيسٕ
ايجايييح عػييس اىبيي٬ٝد( ٟايطييابع اشلذييس )ٟنيياْٛا قييد سييادٚا عيئ َبيياد" ٨ايػييٝخ
عييد "ٟؾهييإ قيي٬شلِ َطيياعدّا ٜ ٕ٫تًكييٛا ايييدعاٜات اىبػايٝيي ١اىبخايؿيي٘ يًعكييٌ
ٚاىبٓطل نبٝعٗا بايكبٚ ،ٍٛيعًِٗ خي ٍ٬قي ٬شليِ ٚتبًبيٌ عكا٥يدِٖ سؿيٌ شليِ
اتؿاٍ ٚكباع َع نباع ١ؼبًُ ٕٛاؾهاز عباد ٠ايػٝطإ ،ؾنختًطٛا بٗيِ ؾؿياز
ايطسؾييإ ٜصٜدٜييٚ ١عبييد ٠ايػييٝطإٚ ،يتنٜٝييد ْظسٜتٓييا ٖيير ٙتطيياعدْا ضبتٜٛييات
نتاب ِٗٝاىبكدضـب اىبدعٜٛـب " :دًَٚ ،٠ٛؿشـ زؽ ".
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ؾؿيي ٞنتيياا "دًيي :" ٠ٛإ ًَييو طيياٚٚع – ٖٚيي ٛبنعتبيياز يكبيي٘ اىبًييو تسنٝييب
اضٚ ،َٞ٬بنعتباز َهاْت٘ اي٘ َطتكٌ برات٘ – ٖ ٛاىبٛدٛد قبٌ نٌ اشب٥٬ل ....
 ٖٛٚاير ٟازضٌ "عب طاٚع" افب ٖر( ٙنرا ) ايعاز يهي ٞمبٝيص ٜٚؿٗيِ يػيعب٘
اشبييافٜٓٚ ،ذٝيي٘ َيئ ايكييٚ ٍ٬اييي ،ِٖٛثييِ بٛاضييطٖ ١يير ٙايهتيياا  .....ا٫شليي١
ا٫خس ٣يٝظ شلِ َداخً ١بػػًَٓٚ ،ٞع ٞعٔ َُٗا قؿدت٘ َُٗا نإ ٚ ....ابؿ٢
افب ايٓٗا ١ٜبتطًط ٞعً ٢اشب٥٬ل (ايٓـ ايعسب ٞيهتاا دً.)٠ٛ
اَا َهاًَْ" ١و طاٚٚع" ٖر ٙؾتعٛد افب ايتكايٝد ٚايعادات اىبسع ١ٝؾُٝا
قبييٌ ا٫ضيي ،ّ٬استؿظي بٗييا اسييد ٣ازبُاعييات ًب غييهٌ َيئ ا٫غييهاٍ .اَييا نتيياا
"َؿيييشـ زؽ" ،ؾاْييي٘ ٜعيييذلف بٛديييٛد "ا "– تعيييافب ديييٌ د٬يييي٘ – ٜٚعتيييدل
"عصزا –"ٌٝ٥زٝ٥ظ اىب٥٬ه ١اير ٟاْكًب اخرلاّ غٝطاْاّ ًب ا٫شلٝيات ا٫ضي– ١َٝ٬
اؾ ّ٬ىبًو طاٚٚع ،ؾًُو طاٚٚع طبًٛم تعافب ؾكد ٚزد ًب بدا ١ٜايهتاا "
إ ا خًل ضبع َ٥٬و  " .....ؾٗرا ايعيدد ٚإ نيإ ٜعيٛد افب ايتكايٝيد "اشلٓيد –
اٜساْ "١ٝا ٫إ ازلا ٤٫٪ٖ ٤اىب٥٬هٚ ١اضيِ زٝ٥طيٗا "ًَيو طياٚٚع" (عصزاٝ٥يٌ)
باعتبازُٜٗييا ايسٚسييٚ ٞازبطييُٜ ،ٞعييٛدإ افب ا٫شلٝييات ا٫ضيي٫ٚ ،١َٝ٬ضييُٝا ٚإ
ا٫زلا ٤ازبطُاْ٫ ١ٝبد ٚإ ته َٔ ٕٛازلا ٤ايػ ٛٝايٝصٜدًٚ ،١ٜب ٖرا ايهتياا
ْؿط٘ ذنس يٓب" ٠ٛايػٝخ عد "ٟؾًكد داً ٤ب اخس ايهتاا َاْؿ٘" ،ثيِ خًيل ا
ضت٘ اشل َٔ ١ذات٘ َٔ ْٛزٚ ،ٙخًكتِٗ ؾازت نُا اذا ٚقد اْطإ ضساز (نرا) َئ
ضساز ا٫خس( ٠نرا ).
ٚقيياٍ ا٫ييي٘ اٚ ٍٚ٫ايجيياْ ٞاْييا خًكيي ايطييُا ٤ؾكييط ،اؾييعد افب ايطييُا٤
ٚاخًل غ٦ٝا ؾؿعد ٚؾاز سلطاّٚ :قاٍ ي٬خس ٚؾاز قُساّٚ ،ايسابع خًل ايؿًو،
ٚاشباَظ ؾاز ظبِ ايؿباٚ ،ايطادع خًل ايؿساؽ" ٖٚ )57را اٜكي ّا غيهٌ أقيدّ
( )57يكييد انبييع اىب٪زخيي ٕٛعًيي ٢ايعبييازات اىب٪يؿيي ١بٗييا ايهتابييإ " دًييَ ،٠ٛؿييشؿا زؽ" ٖييَ ٞطييبٛن ١ضييبها
ٖص ٬ٜطبايؿا يًكٛاعد ايعسبٚ ،١ٝإ ًب ايٓطخ اىبٓتػس َٔ ٠ايهتيابـب اخت٬ؾيات ًب ايعبيازاتٚ ،شليرا ظبيد ؾسٚقيا
ٚاضع َٔ ١ايٓؿٛفٚ ،اْ ٞادٌٗ اىبؿيدز ايير ٟاضيتكَٓ ٢ي٘ " ايعَ٬ي ١تٛؾٝيل ٖٚييب " ايٓؿيٛفٚ ،اعتكيد
اْ٘ اخرٖا َٔ َؿادز اؾسظب ،١ٝؾشـب زدع افب ايٓؿٛف ًب نتب " ا٫ضيتاذ عبياع ايعيصا " ٚ " ٟٚا٫ضيتاذ
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عبدايسشام اسبطين "  " ٚا٫ضتاذ ؾدٜل ايدًَٛدٚ " ٞددت ايؿسٚم بـب ايٓؿٛف اييت ْكًٖٛيا ٚنيٌ َيِٓٗ
ٜعتدل َاْكً٘ ْؿا َنَْٛا َكُ ٕٛايؿيشٚ 0١يهئ نُيا قٝيٌ " ٚييو ٜيدعٚ ٞؾي ٬بًًٝي ٞل ٚيهئ يًٝي٫ ٢تكيس
برانا".
ًٚب ايطبع ١ايجآَ ١يهتاا " ايٝصٜدً ٕٜٛب ساقيسِٖ َٚاقيْ " ِٗٝػيس ا٫ضيتاذ اسبطيين ،بٝاْيا ٖاَيا ًب اييـ
 105بـب ؾ ٘ٝإ زبٓ َٔ ١عًُا ٤ايٝصٜد ١ٜتػهً بينَس َئ اَيرل ايٝصٜدٜي ١ايػيٝخ ذبطيـب بيو ٚدقكي ايهتياا
ؾشرؾ ٚشادت يبا دعٌ ايهتاا ٜعتُد عً ٢ؾشَ ١ادا ٤ؾ ،٘ٝنُا إ " ا٫ضيتاذ ؾيدٜل اييدًَٛد " ٞادعي٢
بإ نتاب٘ اسطٔ نتاا ًب اىبٛقٛع ٚاْ٘ عاغس ايٝصٜد ١ٜضٓـب عدٜد ٠ست ٢اؾبا سهُا ًب اَيٛزِٖ َٚسدعيا
َٔ َسادعِٗ ٚعُد ٠شلِ ٚ 00قبا إ ايبٝإ ايرْ ٟػس ٙاسبطين ز ٜٓكا َٔ ايٝصٜد ١ٜييريو اٚزد ايٓؿيٛف
اييت ْكًٗا ايع ١َ ٬تٛؾٝل ٖٚيب (َػٛب ١ببعا ا٫خطاٚ ٤ا٫خت٬ؾات) َؿشش َٔ ١نتاا اسبطين:
 -1اىبٓك َٔ ٍٛازبًً ٠ٛب ايـ " :53اىبٛدٛد قبٌ نٌ اشب٥ ٬يل عٓيد طياٚٚع ًَيوٖٚ ،ي ٛازضيٌ افب
ٖييرا ايعيياز عبييد ( ) طيياٚٚع يهيي ٞمبٝييص ٜٚؿٗييِ ٜٚعًييِ يػييعب٘ اشبيياف َيئ ايتٝيي٘ ا ٫ٚبتطييًِٝ
َػاؾٗٚ ،١ثِ بٗرا نتاا ازبً ٠ٛايرَ ٟاػبٛش ٫سد َٔ اشبازدـب اٜ ٚكسأ ٙاٜ ٚسا." ٙ
" اْا نٓ َٛٚ ،دٛد اٚ ،ٕ٫يٝظ يْٗ ٞاٚ ،١ٜي ٞتطًط عً ٢اشب٥٬ل"
ف  " 1نبٝع ا٫شل ١يٝظ شلِ َداخً ١بػػًَٓٚ ٞع ٞعُٓٗا قك ..... " ١َُٗ ١ٝف ،1ف .54.
ٚ -2اَا اىبٓك ٍٛعٔ نتاا " َؿشؿا زؽ " ؾٖٗ ٛهرا:
" ًب ايبداٜيي ١خًييل ا دز ٠ايبٝكييَ ١يئ ضييس ٙايعصٜييصٚ ،خًييل طييرلا ازليي٘ اْػييسٚ ،دعييٌ ايييدز ٠ؾييٛم
يٗسٚ ،ٙضهٔ عًٗٝا ازبعـب ايـ ضٓ:١
ا ،ّٜٛ ٍٚا٫سد خًل ًَو عصزا ٖٛٚ ،ٌٝ٥طاٚٚع ًَوٚ ،زٝ٥ظ ازبُٝع  ّٜٛ ....ا٫ثٓـب خًيل ًَيو
دزدا ٖٛٚ ،ٌٝ٥ايػٝخ سطٔ.
 ّٜٛايج٬ثا ،٤خًل ًَو اضساؾ ٖٛٚ ،ٌٝغٝخ سلظ ايد.ٜٔ
 ّٜٛا٫زبعا ،٤خًل ًَو َٝها ٖٛٚ ،ٌٝ٥غٝخ اب ٛبهس.
 ّٜٛاشبُٝظ ،خًل ًَو ددلا ٖٛٚ ،ٌٝ٥ضذاد.ٜٔ
 ّٜٛازبُع ،١خًل ًَو سلٓاْ ٖٛٚ ،ٌٝ٥اؾس ايد.ٜٔ
 ّٜٛايطب  ،خًل ًَو ْٛزاٜ ٖٛٚ ،ٌٝ٥د( ٜٔؾخسايد.)ٜٔ
ٚدعٌ زٝ٥طاّ عً ٢ازبُٝع طاٚٚع ًَو ،ف .56 - 55
ؾؿ ٞايبدا ،١ٜخًل ا ضت ١اشل َٔ ١ذاتْ٘ٛ َٔٚ ،زٖٚ ،ٙهرا خًكتِٗ ناْ تػب٘ اْطيإ اذا اٚقيد ضيساز اخيس،
ؾكاٍ ا  :اْا خًك ايطُا ،٤ؾًٝؿعد ٚاسد َٓهِ ٚيٝخًل غ٦ٝا ؾٗٝا ،ؾؿعد ايجاْٚ ٞخًل ايػُظٚ ،ؾيعد
ايجايح ٚخًل ايكُسٚ ،ايسابع خًل ايؿًوٚ ،اشباَظ خًل ايكسؽ أ ٟظبُ ١ايؿيباٚ ،ايطيادع خًيل ايؿيسدٚع،
ٚايطيابع خًيل دٗيِٓٚ ،يكيد اسطئ اييدًَٛد ،ٞسيـب اغياز افب اخيت٬ف ايٓطيخ ،يؿكيد نتيب " عيب طياٚٚع "
طبكا ىبا ضذً٘ تٛؾٝل ٖٚيب " ٫ ،عبدطاٚٚع " – نُا ضيذً٘ اسبطيين – خطيا َبٓٝياٚ ،نتيب ًب اىبيؿب " :
َٓٚعي ٞعُٓٗيا قكيَُٗ ١ٝي " ١ثييِ اضيتدزى اخيت٬ف ايٓطيخ ؾهتيب ًب اشليياَؼ َٓٚ" ....عي ٞعئ َٗيِ قؿييدت٘
َُٗا نإ ".
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يًُ٥٬ه ١ايطبع اىبٛدٛدً ٠ب ايتكايٝد اشلٓيد – ٚاٜساْٝيَٚ ،١ئ ٖيرا نًي٘ ٜظٗيس إ نتياا
"َؿشؿا زؽ" َٔ مثسات اخت٬ط ق٫٬ت "ٜصٜد ٟاىبطًُـب" ببكاٜا تكايٝيد ٚعكا٥يد
"عبد ٠ايطبٝعٚ .... "١اْ ٞاعتكد بنٕ ازبُاعي ١ايير ٜٔهبًيٛا ؾهيس ٠عبيد ٠ايػيٝطإ ٖيِ
"ايداضييٓ ،"ٕٛٝؾيينٕ ا٫نييساد اىبطييٝشـب ايييرٜ ٜٔكطٓيي ٕٛسليياي ٞايعييسام قيئُ ٖييرٙ
اىبٓاطل – َٓر َاقبٌ ا٫ضيٜ ٫ – ّ٬صاييٜ ٕٛعسؾي ٕٛعبيد ٠ايػيٝطإ اىبيرنٛز ٜٔبنضيِ
"داضييين" ٚ ،)58البييا اطًكي ايٝصٜدٜيي ١عًيي ٢عبييد ٠ايػييٝطإ َيئ قبييٌ غرلٖييِٚ ،عٓييٛإ
ايٝصٜد ١ٜعٓٛإ ززل ٞاطًكت٘ عً ِٗٝاسبه ١َٛؾكط.
أَا ايداضٓ ٤٫٪ٖ ،ٕٛٝا ٜٔأْػنٚا َٚت ٢اختًطٛا بايٝصٜدٜـب ٚنٝـ
سؿٌ ٖرا ايتُاع ٚا٫خت٬ط ٚافب ا ١ٜدزد ١بًؼ تنثس ٖ ٤٫٪بايعكا٥د ا٫ض١َٝ٬
قبٌ اخت٬طِٗ بِٗ نيٌ ٖير ٙا٫ضي ١ً٦حبادي ١افب حبيح ٚكبشيٝـ عُيٝكـب ٚافب
اسبؿ ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل اخس ،٣ا ٫إ ٖٓايو غ٦ٝاّ ٚاسداّ ٖٚي ٛأْي٘ َئ اةتُيٌ إ
ٜه ٕٛاضِ "داضين" ضبسؾاّ َٔ "دٝ٥ؿ٘ ٜطٓ٘"– اير ٟنإ "شزدغ " قيد خيـ
اط٬ق٘ عً" ٢عبد ٠د ،)59 "ٜٛاير ٜٔعسؾٛا اخرلاّ بعٓٛإ "عبد ٠ايػٝطإ".
ٚع ٠ٚ٬عً ٢إ اٜ٫كاسات اييت أديٓٝا بٗا ي ٕ٬ناؾ٫ ١ٝثبيات إ عبياد٠
ايػٝطإ يد ٣ايٝصٜد ٖٞ ١ٜاخس تطٛز يعباد ٠ايطبٝع ١يد" ٣اشلٓد –ٚاٚزٚبٝـب"
ًب أدٚاز َاقبييٌ ايتييازٜخ ،ا ٫آْييا اذا قُٓييا – اقيياؾ ١افب ذيييو– بنثبييات إ "ًَييو
طيياٚٚع" " ٚدٜيياٚٚع بييٝذل" نُٖ٬ييا غخؿييٚ ١ٝاسييد ٠يهاْ ي ايٓتٝذيي ١اييييت
تٛؾًٓا ايٗٝا تتنٜد ،نُا إ ايدلاٖـب اىبجبت ١اييت ْبدٜٗا ؾُٝاٜ٪ٜ : ًٜٞيد اٜكياّ
(ٜ )58هؿي ٞغياٖدا إ اىبٓطكي ١ايييت ٜطييهٓٗا ايٝصٜيد ٕٜٛقبيٌ إ ٜطًيل عًيي ِٗٝعٓيٛإ ايٝصٜدٜي ،١ناْي تعييسف
بنضِ دبٌ " داضٔ " ٚقد داٖ ٤را ًب نتاا َعذِ ايبًدإ يٝاقٛت اسبًُ ،ٟٛب سسف ايداٍَ ،اد( ٠داضٔ).
(ٖٓ )59ا ًٜٛب ي ٞغ ٖٛٚ ٧ٝإ اىبؿطس ٜٔيًكسإ ايهس ِٜقايٛا عٓد تؿطرل ا ١ٜ٫ايهسمب " : ١قٌ اٚس ٢اي ٞاْي٘
اضتُع ْؿس َٔ ازبٔ  00اخل(ضٛز ٠ازبٔ  1/72إ اىبيساد بيازبٔ ٖٓيا " دئ ْؿيٝبـب " ؾٝياتسٖ ٣يٌ ناْي "
ْؿييٝبـب " ًب ايعٗييد ا٫ضيي َٞ٬يبًهيي ١يًذيئ اَ ٚطييهٓا ي٬نييساد ٚبييايطبع ٜ٫كييس ايعكييٌ إ ٜهيي ٕٛازبيئ
َهػٛؾـب افب ٖيرا اسبيد ستيٜٓ ٢طيبٛا افب ايبًيد ٠ايؿْٝ٬يَ( ١يجٚ )٬اْيا بيدٚز ٟازٚ – ٣إ ز ٜطيبكين افب ٖيرا
ايسأ ٟاسد– إ اىبكاف ضبرٚف ٚإ اىبساد "عبد ٠ازبٔ" – ِٖٚايٝصٜد –ٕٜٛاسباي ٕٛٝضهإ تًو اىبٓياطل،
ٚسرف اىبكاف ؾج ٞايكسإ ايهس.ِٜ
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َييا أدعٓٝيياَ :ٙيئ إ "اىبييادٜـب" "ٚايبازضييٝـب" سييـب سًييٛا ٖكييب ١اٜييسإ أخييرٚا
نيينخٛاِْٗ "اشلٓييٛد" ٜعبييد " ٕٚدٜيياٚٚع بييٝذل " ٫ٚزٜييب ًب إ "ا٫ييي٘ ايطييُا"٤
اير ٟنإ ٖسٚدٚتظ قد زلع بنزل٘ ييد ٣ايبازضيـب ٚشعُي٘ "شٚ٩ع" إ ٖي ٛا٫
"دٜاٚٚع" ٚسطب.
()2
ًِػأ "ًوم طاٗٗع" املعـسٗ هـد ٠اهٚصٙـدٙني ٓـ٘ "دٙـاٗٗع بـٚل االهـٕ
اهطٌا "١هد ٠االق٘اَ " اهلِدٗ – اٙساُ " ٞٚاهر ٜكاْ ٓـ٘ ٗ "شوٗع بـاتري" اهُ٘ٚاُٚـٗ ٞ
"شٗبٚتري" اهسًٗاُ ٞٚغدصٗ ٞٚاحد ٝبع:ِٕٚ
أًَ -و طاٚٚع:
يكد كبهٔ صبُٛع" ١اشلًَ ١و طياٚٚع "اييرٖ ٜٔيِ َعبيٛد "ٚايٝصٜدٜي١
بؿٛز ٠خاؾ َٔ ،١اةاؾظي ١عًيَ ٢هياْتِٗ ايييت نياْٛا عًٗٝيا قبيٌ ا٫ضيً ،ّ٬ب
نتاا "دًي ،" ٠ٛاييرٖ ٟي ٛاسيد ايهتيابـب اىبكدضيـب ييد ٣ايٝصٜدٜي ١انجيس ؾيننجس،
ؾًُيييو طييياٚٚع ٚإ نيييإ ؼبُيييٌ ًب ٖيييرا ايهتييياا عٓيييٛإ "ًَيييو" ايعا٥يييد يًعٗيييد
ا٫ضيي ،َٞ٬ا ٫إ ييي٘ َهاْيي٘ اييي٘ َطييتكٌ عظيي 0ِٝبٝييد آْييا ْييسً ٣ب ايهتيياا ا٫خييس
اىبطييَُ " ٢ؿييشؿا زؽ "إ ًَييو طيياٚٚع تكُييـ غخؿيي" ١ٝاىبًييو عصاشٜييٌ"
اىبٛدٛد ًب ا٫شلٝات ا٫ض ،)60 ١َٝ٬اير ٟاْكًب ؾُٝا بعد غٝطاْاّ ،ؾياىبعسٚف ًب
ا٫شلٝات ا٫ض ٖٛ ١َٝ٬إ عصاش ٌٜنإ ًب بد ٤أَس ٙزٝ٥طياّ يًُي٥ ٬هي ،١ثيِ أد ٣بي٘
غييسٚزٚ ٙاضييتهبازَ ٙيئ اشبكييٛع يًطاعيي ،١افب إ ٜطييسد ٙا َيئ ازبٓييٜٚ ١كًبيي٘
غٝطاْاّ.
ا -صبُٛع ١اشل" ١عب طاٚٚع":
ٜبدأ نتاا "دً "٠ٛقبا:ًٜٞ
 -1اىبٛدٛد قبٌ نٌ اشب٥٬ل ًَٖ ٛو طاٚٚع.
( )61إ نًُ ١عصاش ،ٌٜعدلاْ ١ٝاْتكً افب ايكؿـ ا٫ض َٔ ١َٝ٬اشبساؾات ا٫ضسا.١ًٝٝ٥
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 ٖٛٚ -2اير ٟازضٌ "عب طاٚٚع" افب ٖر( ٙنرا" ايعاز يه ٞمبٝيص ٜٚؿٗيِ
يػعب٘ اشب٬فٜٓٚ ،ذ َٔ ٘ٝايكٚ ٍ٬اي.ِٖٛ
ٚ -3ا ٍٚذيييو بتطييً ِٝايهيي ّ٬غييؿاٖٝا ،ثييِ بٛاضييطٖ ١ييرا ايهتيياا اىبطييُ٢
"دً ٖٛٚ "٠ٛايهتاا اير٫ ٟػبٛش إ ٜكسأ ٙاشبازد ٕٛعٔ اىبً.)61 ١
َٚييئ ايػسٜيييب ديييدا إ ايعًُيييا ٤ايييير ٜٔاخيييرٚا ٜعٓييي ٕٛبايهتابيييْٚ ١ػيييس
اىبعًَٛييات عيئ ايٝصٜدٜيي ،١بعييد إ تطييسب ْطييخ ايهتيياا افب اشبييازز يٝييد غييرل
ايٝصٜييدٜـب ز ًٜتؿ ي اَ ٟييِٓٗ افب "عييب طيياٚٚع" اييير ٟػبعًيي٘ نتيياا "دًيي"٠ٛ
زض ّ٫ٛيًًُو طاٚٚع !!  ٫ٚادز ٟىبياذا ز ًٜؿي ْظيسِٖ ٫ٚدًيب دقي ١تؿهيسِٖ
!! ٚاسبكٝك ١إ "عب طاٚٚع"٫ ،مبس ي٘ ذنس ًب نتياب ٞايٝصٜدٜي ١اً ٫ب ايبٓيدٜٔ
اٚ٫يـب ،نُا إ اىبؿادز ٚايسٚاٜات ا٫خس ٣ايٝصٜد ١ٜنًٗا ز تٓيبظ ببٓي غيؿ١
س" ٍٛعب طاٚٚع" ،بنضتجٓاٚ ٤زٚد ذنسً ٙب اسد ٣اىبٓاضبات.
ؾؿيي ٞعيياّ ( )1889بٓييا ٤عًيي ٢ايكييساز اييير ٟاربرتيي٘ اسبهَٛيي ١ايعجُاْٝيي٫ ١خيير
ازبٓد َٔ ايٝصٜدٜـب نإ ايٝصٜد ٕٜٛقد قدَٛا يًُكاَات اىبختؿَ ١كبط ١سٛت
ث٬ث ١عػس َاد ،)62 ٠بٓٝيٛا ؾٗٝيا ا٫ضيباا ايدٜٝٓي ١ايييت ذبي ٍٛد ٕٚكبهيِٓٗ َئ
ا٫يتشام خبدَ ١ازبٝؼْ ،ػرل افب اىباد ٠اشباَطَٗٓ ١ا:
"سـب مبٛت اسدْا ػبب إ ؼبكس َٛت٘ اخ ٙٛا٫بدٚ ،ٟغٝخ٘ ،ثرلٚ ،٠أسد
ايكييٛايـب ٜكيي ٍٛييي٘ (ٖيير ٙايعبيياز :)٠اْي ! اٜٗييا ايطييادد اىبًييو طيياٚٚع كبييٛت ًب
ا٫مبييإ اىبٛدييٛد عًٝيي٘ اييير ٟتعبييد ،ٙاعييين ا٫ييي٘ ايطيياَ" ٞطيياٚٚع ًَييو" ً ٫ب
امبإ اخس ." .....

(ٖ )61ييرا ايييٓـ ايعسبيي ٞاىبٓكييَ ٍٛيئ تيينزٜخ ايٝصٜدٜيي ١ىب٪يؿيي٘ ا٫ضييتاذ عبيياع ايعييصاٚ ٟٚيهيئ ايييٛازد ًب نتيياا
ايٝصٜد ١ٜي٬ضتاذ ؾدٜل ايدًَٛد ٞؽبايـ ٖرا ًب بعا عبازات٘.
( )62دعًٗا ايدًَٛدَ )14( ٞاد.٠
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ز -يكييد نييإ اضييِ اىبًييو طيياٚٚع قبييٌ تيينثرل ا٫شلٝييات ا٫ضيي ١َٝ٬ؾٝيي٘ "اا
طاٚٚع" ٚز ٜهٔ عدا ٙاسد َٔ اشل ١طاٚٚع ،نُا ْٛقا ذيو :
ً -1ب َدخٌ ٖرا ايبشيح ٫بيد ٚإ ْكي ّٛبتؿيشٝا َبيدأ ٟيًؿظي ١اضيِ "عيب
طاٚٚع" ،إ ا٫نساد ىبا ز ٜهٔ شلِ ًب اؾٌ يػتِٗ ؾٛت "ع" يريو ْساِٖ سيـب
اقتباضِٗ ايهًُات ايعسب ١ٝاييت ؾٗٝا " عـب " ٜػرل ٕٚؾيٛت٘ افب سسني ١ا ٚسيسف
اخييس اضييٌٗ ؾًٝؿظيي" ٕٛعًيي " "ٞاييي" ٞبيياشلُص ،" ٠ا" ٚسًيي "٢باسبييا ٤نُييا اْٗييِ
ٜبدي ٕٛنجرلا َابعا اسبسنات افب "ع " ٚيهٔ بؿٛت اخـ يبا ٜتًؿظ٘ ايعسا،
ؾُيييجٜ ٬تًؿظييي : ٕٛا ٚطيييٛا ا عبييي ٛطيييٛا ،اذٜييي ١ا عصٜييي ،١ابيييداٍ ا عبيييداٍ،
عٛداٍ  ،)63اباعبٝد ،٠اباب ٌٝاعباب ،ٌٝاْطإ ا عٓطإ .)64
ٜٚظٗس ي ٞإ ٖير ٙاسبادثي ١ايييت ٖي ٞخاؾيَ ١ئ خيٛاف ايًػي ١ايهسدٜي١
تعطٓٝا ايؿ٬س ١ٝبإ ٜتًؿمس "عب طياٚٚع" "اا طياٚٚع"ٚ ،بٗيرا ايتؿيشٝا
ايكً ٌٝظبد إ ايهًُ ١يٗس شلا َعٓ" ٢بابا طاٚٚع".
ً - 2ب نتيياا "َؿييشـ زؽ" ايييرٜ ٟييبـب عًٝيي٘ ايتيينثرل ا٫ضيي َٞ٬بؿييٛز٠
دً ،١ٝإ اىبًو طاٚٚع ْؿطي٘ َيع ا٫شلي ١ايطيت ١ايييت ًب َعٝتي٘ نًيِٗ خاقيعٕٛ
َ٫س ا ٚازادت٘ٚ ،ز ٜسد ذنس ي٬ا طياٚٚعً ،ب ٖيرا ايهتياا ييٝظ عٓيد ايبشيح
عٔ تعٝـب ايٛيا٥ـ ٚاىبُٗات يًُ٥٬ه – ١ا ٚا٫شل ١ايطبع – ؾشطب ،بيٌ بؿيٛز٠
َطًكيي .... ١اَييا ًب اثٓييا ٤تعييٝـب ٚيييا٥ؿِٗ َُٗٚيياتِٗ ،ؾٓذييد ؾُٝييا ٜتعًييل بٛيٝؿيي١
اىبًو طاٚٚع ًب ايؿكس َٔ )22( ٠نتاا َؿشؿا زؽَ ،ا: ًٜٞ
( ٫ )63اعتكييد بييتػرل " عييٛداٍ " َيئ ابييداٍ ؾييإ نًُيي " ١عييٛداٍ " نسدٜيي ١اؾيي ١ًٝتؿٝييد َعٓيي ٢ايٛييي٘ ،ايؿييب "
ٚست ٢إ نًُ " ١ابداٍ " ْؿطٗا يٝط عسب ١ٝالبا دخً ايعسب ١ٝنُؿيطًا ؾيًٛبٜ ،كي " ٍٛادّ َتيص " زقبيا
ناْ ٖر ٙايهًُ ١تعسٜبا يًهًُ ١ايؿازض " ١ٝبدز " اييت تدٍ عً ٢ا٫با ٖٞٚ ،٤اييت تدٍ عًي ٢ايكا٥يد ايسٚسيٞ
َٓر عٗد ايػٓ ٛضطٝـب افب عٗد ؾسق ١ايٝصٜدٜـب " برل " اسبكاز ٠ا٫ض.30/2 ١َٝ٬
(ٚ )64تنٜٝداّ سدثين اسد عًُا ٤ا٫نساد ايدٜٝٓـب ،ؾكاٍ  :نٓ ادزع ط٬ا ايعً ّٛايدٜٝٓيً ١ب َٓطكي ١دشٜ ٙيٞ
ًب يٛا( ٤ضباؾظ )١ازب ٌٝقٛاعد ايًػ ١ايعسب ،١ٝؾرنست اىبجياٍ " عبيْ ٛعيِ ايسديٌ شٜيد " ؾتًؿظي٘ ايطاييب " ْعيٛ
عبِ ايسدٌ شٜيد " ،ؾهًُيا ساٚيي ازغياد ٙإ ًٜؿيمس ا٫سيس ف نُياٖ ،ٞز تطاٚعي٘ يطياْ٘ ،ييٝظ ٖيرا ايطاييب
ؾكط بٌ شَ ٙ٩٬اٜكاّ.
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" .....ثييِ ْييصٍ ًَييو طيياٚٚع افب ا٫ز ٫دييٌ طا٥ؿتٓييا اىبخًٛقييٚ ١اقيياّ يٓييا
ًَٛى (نيرا) ً .")65 ....ب سيـب آْيا ظبيد ًب نتياا ازبًي" : ٠ٛإ َُٗي ١ايٓيص ٍٚافب
ا٫ز قد عٗد بٗا افب "عب طاٚٚع" َٔ قبٌ ًَو طاٚٚع ،ؾكيد دياً ٤ب ايؿكيس٠
(َ َٔ ) 2كدَ ١ازبًَ ٠ٛاْؿي٘ ٖٚ ":يد ايير ٟازضيٌ عيب طياٚٚع افب ٖير( ٙنيرا)
ايعاز يه ٞمبٝص ٜٚؿِٗ يػعب٘ اشباف ......اخل " .)66
ٚعبٔ ظبيد ا ٫تؿياٚت بيـب ٖياتـب اىبُٗيتـب ،ؾينذا نيإ ًب اضيتطاعًَ" ١يو
طيياٚٚع" ايٓييص ٍٚافب ا٫ز ٚاداز ٠غييعب٘ اشبيياف بؿييٛزَ ٠باغييس ،٠ؾُييا ايييرٟ
اسٛدييي٘ افب ازضييياٍ غيييخـ اخيييس بنضيييِ "اا طييياٚٚع" شليييداٜتِٗ َييئ ايكيييٍ٬
ٚاْكاذِٖ َٔ اي. ِٖٛ
ٚاقاؾ ١افب ذيو يص ّٚغٗاد ٠ايكٛاٍ اييت ٜػٗد بٗا يًُشتكس ٜٔقبشكس َٔ
اىبًييو عييب طيياٚٚع ٜ )67ييديٓا عًيي ٢إ "عييب طيياٚٚع" يييٝظ َيينَٛزاّ بنزغيياد
ايٝصٜييدٜـب ًب ٖيير ٙايييدْٝا ؾكييط ،بييٌ اْيي٘ مبًييو ًب ا٫خييس ٠اٜكييا َؿييرل َكييدزات
ازٚاسِٗ ٚتعٝـب َؿا٥سِٖٖٚ ،ر ٙنًيٗا غيٛاٖد ٚد٥٫يٌ عًي ٢إ ٖٓياى قسبي ٢بيـب
ًَو طاٚٚع ٚاا طاٚٚع.
ٚ - 3اسبكٝك ١إ ايػخؿيٝتـب ناْتيا ًب ايطيابل ٚاسيدٚ ،٠إ اؾذلقتيا ايٝي،ّٛ
ٚؾازتا اشلـب طبتًؿتـب ،اذ اُْٗيا ؼبُيً ٕ٬ب ا٫ؾيٌ اضيِ "طياٚٚع" ذاتي٘ ،اَيا
ازبيص٤إ َيئ ا٫زلييـبٚ ،اعيين بُٗيياًَ :ييو ٚاا ؾاُْٗيا يٝطييا اٚ ٫ؾييؿـب َييتُُـب
ي٬ضِ ا٫ؾً٫ ،ٞغرل ،بٌ اسبكٝك ١ا٫ضاض ٖٞ ١ٝإ عٓيٛإ ًب ًَيو ايير ٟاقيٝـ
افب ا٫شل ١ايعظًُ ٢ب نتاا ازبً ،٠ٛيٝظ عٓٛاْا ي٬شلً ١ب َؿشؿا زؽ.
اَا عٓٛإ "اا ا ثٝذل – ثاترل" ،ؾهُا ٜعًيِ قيد اطًيل عًي ٢ا٫شلي ١ايعظُيً ٢ب
صبُٛع ١ا٫شل ١اشلٓد ٚاٚزٚبٚ ،١ٝقد نيإ " طياٚٚع" َئ د ٕٚزٜيب عٓيدَا نيإ
( )65ايٓـ ايعسبَ ٞنخٛذ َٔ نتاا ا٫ضتاذ عباع ايعصا.ٟٚ
( )66نرا ايٓـ َنخٛذ َٔ نتاا ا٫ضتاذ عباع ايعصا.ٟٚ

(ٜٛ )67دد اخت٬ف بـب ايٓـ اىبٓكٚ ٍٛبـب ايٓـ اير ٟاٚزد ؾ ٘ٝاىبكبط ١ايدًَٛد.ٞ
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ٜطًل عً ٘ٝعٓٛإ "اا طاٚٚع" ازلَٓ ٢صيَ ١ئ ايعٗيد ايير ٟنيإ ٜيدعًَ ٢يو
طاٚٚع ،ؾإ عٓٛإ "ًَيو" ؼبُيٌ ؾيبػ ١ا٫شلٝيات ا٫ضي ٚ ،١َٝ٬قيد تكبيٌ "اا
طاٚٚع" عٓٛإ ًَو بايكسٚز ٠عٓدَا ؾاز "عصاش "ٌٜغٝطاْاّ.
ٚاْيي ٞاز ٣إ عٓييٛإ "ًَييو عييب طيياٚٚع" ايييٛازد ًب اىبظبطيي ١اىبكدَيي ١ضييٓ١
 ،ّ1889يٝظ اًَ" ٫و طاٚٚع" ْؿط٘ٚ ،إ ٖرا ا٫ضِ دآَ ٤ك َٔ ٫ٛايتكايٝد
ٚايعيياداتٚ ،يهٓيي٘ ًب ايٛقي اييير ٟايييـ نتيياا "دًيي "ٙٛاعتييدلت ٖيير ٙايػخؿيي١ٝ
ْؿطٗا اشلـب طبتًؿـب ًَ" :و طياٚٚع – عيب طياٚٚع" ؾيإ سبادثي ١قسٜبيَ ١ئ
ٖر ٙاَجًً ١ب اشلٓد– ٚاٜساْ ،١ٝؾكد نيإ "ا٫يي٘ ايطيُا "٤قبً٦ير "دٜياٚٚع" ؾكيط
ٚنييإ ٖييرا ا٫ضييِ ازل ياّ ٚؾييؿٝاّ اطًييل عًيي " ٢ا٫ييي٘ ايطييُاْ " ٤طييب ١افب ىبعييإ
ايطييُا ،٤ثييِ ؾيياز ؾييؿ ١اخييس ٣يًطييُاٖ ٤يي" ٞايطييذل – ايتػطٝيي " ١ت٪خيير بٓظييس
ا٫عتباز ،ؾظٗس يٛدٛد اي٘ اخس يًطُا ٤ؼبٌُ اضِ " قاز ،"١ْٚيٝظ ٖرا ٚسطب،
بييٌ اْييين اعتكييد إ اضييِ " اٖييٛزاَصدا" َعبييٛد اىبييادٜـب ٚايبازضييـب ،دييا ٤نييريو
ْطيييب ١افب ؾيييؿ ١اسبهُييي ١اىبتؿيييـ بٗي يا "ا٫يييي٘ ايطيييُا "٤ؾيييإ َعٓيييا "ٙاييييسا
اسبه.)68 "ِٝ
ْٚس ٣نريو إ "اا طاٚٚع" ٚإ نإ قد تٓاشٍ عٔ َٓؿب٘ يًًُو طياٚٚع
ا ٫إ ازلييي٘ ٜ٫يييصاٍ – ًب ايدٜاْييي ١ايٝصٜدٜييي ١ايييييت ٖييي ٞنبًيييَ ١ييئ اىبٓكييي٫ٛت
ٚاةؿٛيات ؾكط ،عايكاّ برنسات ا٫تباع افب ايعٗٛد ا٫خرل ٠اييت ايـ ؾٗٝا نتاا
"ازبً "٠ٛؾخؿؿ ي٘ ََُٗ ١تعًك ١بػخؿًَ" ١ٝو طاٚٚع" ٚٚيٝؿت٘.......
 -4إ اضييتعُاٍ نًُيي" ١اا" ايطيياَ ١ٝبييدَ ّ٫يئ َكابًييٗا اٜ٫ساْٝييً ١ب تسنٝييب
"اا طاٚٚع" ٜعٛد افب ضابك ١ي٬ض ّ٬سـب ناْ ايًػ ١ا٫زاَ ١ٝزا٥ذَٓ ١تػس،٠
َٚيئ ايعًيي ّٛإ ايًػيي ١ا٫زاَٝيي ١ناْ ي قييد ٚدييدت شل يا طسٜكييا ْاؾييرا افب اٜييسإ ًب
عٗييدا٫وبٝٓٝـب ،بييٌ إ ايًػيي ١ا٫زاَٝيي ١اييييت ْكييرت افب " بابييٌ " " ٚا٫ثٛزٜييً "١ب
ايكسٕ ايجأَ قبٌ اىب٬ٝد ،ناْ َسغش ١٭ٕ ذبٌ ضبٌ ايًػ ١ا٫ثٛز ،١ٜبعد تٗذرل
(ٜ )68سادع اىبكاٍ ايجأَ.
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( )200000غخـ ازاَ ٞافب اىبًُه ١ا٫ثٛزٜي ١بينَس َئ "ضيٓشازٜب" (- 705
 680مٚ ).ّ.قد سً ضبًٗا بايؿعٌ.
ًٚب اسبكٝك ١إ ايًػ ١ا٫ثٛز ١ٜناْ قيد أغيسؾ عًي ٢اْ٫كيسا ًب اييب٬د
ا٫ثٛزً ١ٜب اٚاخس اٜاّ ايدٚي ١ا٫ثٛز ،١ٜؾشً ضبًٗا ايًػ ١ا٫زاَٝيً ١ب اةادثيات
ٚاىبهاتباتٚ ،أخرت ايًػ ١بعد اْٗٝاز اسبه ١َٛا٫ثٛز ١ٜاٜاّ غًب ١ايدٚي ١اىبادٜي١
– نٛزاث ١ي٬ثٛزٜ ١ٜتطع ْؿٛذٖا بسٚاز عب ٛايػسم .....
ٚبعد اؾ ٍٛظبِ اىبادٜـب ٚسً ٍٛعٗد ا٫وبٝٓٝـب ،اؾبش ايًػ ١ا٫زاَ ١ٝيػي١
ززلٝييي ١يًدٚييييً ١ب ا٫دازٚ ٠اىبٛاؾييي٬ت ايداخًٝيييً ١ب اَ٫دلاطٛزٜييي٫ٚ ،١ضيييُٝا ًب
اٜا٫تٗا ايػسبٝيٚ ،١يي ٔ٦ناْي ايطسٜيل قيد اْؿتشي اَياّ تٛضيع ايجكاؾي ١ايْٛٝاْٝي١
ٚاْتػيازٖا ًب ايعٗيٛد اىبهدْٝٚيي ،١ا ٫إ ايًػي ١ا٫زاَٝيٚ ١سسٚؾٗييا قيد كبهٓي َيئ
أعييادْ ٠ؿٛذٖييا ٚبطييط ضييًطاْٗا ًب اٚاخييس عٗييٛد ايييدلثٝـب (ا٫غهاْٝـب)ٚٚ،ؾييً
ايكًُ ١ب ايعٗيٛد ايطاضياْ ،١ٝؾنربيرت يػي٪َ ١يؿي – ١بػيهٌ غسٜيب – َئ ايًػيتـب
ايبازض ١ٝا٫زاَٝي ١قيد ضيًٗ َُٗي ١ايتبػيرل اىبطيٝش ٞاييرْ ٟؿير َئ ضيٛزٜا افب
ايعسام ايًػ ١اىبؿٓع ١بٗر ٙايػساب ،١تطُ ٢اي( ّٛٝايبًٗ... )١ٜٛ
٫ٚصباٍ يدٜٓا ًب ٖرا اىبكاٍ يٓػسب ؾ ٘ٝايؿٛز ٠اييت تػهٌ قبٛدبٗا ايًػي١
ايبًْٗٚ ،١ٜٛبشح ًب تنزٜخ تػهًٗا ،ا ٫إ ايرٜ ٟؿٝدْا اٖ َٔ ٕ٫ر ٙايٓاسٝيٖ ١يٛ
آْا ٫ظبد ًب ايهتب ايبًٗ ١ٜٛذنسا يهًُ" ١ثٝب – بٝي " ايييت تكابيٌ ًب اٜ٫ساْٝي١
نًُ" ١ا٫ا" ًب ايطاَ ،١ٝبٌ ظبد اْي٘ اضيتعًُ بيدشلا نًُي" ١اا" ا٫زاَٝي ،١نُيا
ظبد اسٝاْاّ اْ٘ اضتعًُ نًُ" ١اّ" ا٫زاَ ١ٝبد ٫عٔ "َاتس – َيادز " اٜ٫ساْٝي،١
نريو آْا نجرلا َاظبد يؿظٜ" ١ذل" –  ٖٞٚدص ٤ا٫خرل َٔ نًُ ١بٝذل اٜ٫ساْٝي– ١
قد اسبك بهًُ" ١اا" ا٫زاَ ،١ٝؾنضتعًُ ٖهيرا "ابيٝذل" ٚنيريو اسبكي بهًُي١
"اّ" ؾاضتعًُ "اَٝذل" َهإ نًُيت "بدز– َادز" ًب ايًػ ١اٜ٫ساْ ١ٝاىبكيابًتـب
يهًُيت "اا – اّ" ًب ايًػ ١ايعسبٜٚ ... ١ٝظٗس إ ايًػ ١ا٫زاَٝي ١قيد ضيًٗ َُٗي١
ايتبػرل ٚايٛٗٝد اىبٛدٛدً ٕٚب سلاي ٞايعسام (نسدضتإ) ٚايػيُاٍ ايػسبيَ ٞئ
82

اٜسإ ٜ٫صايٜ ٕٛتشادث ٕٛؾُٝا بٝيِٓٗ بايًػي ١ا٫زاَٝيٜٚ ،١تهياتب ٕٛبٗيا ستي ٢إ٫
ٚيهٓٗا ز تبل ازاَ ١ٝخايؿ ،١بٌ َػٛب ١بايًػ ١ايهسد.١ٜ
ٜٚ -5بييد ٚييي ٞإ ايتؿؿيي٬ٝت ايطييابك ١ناؾٝيي ١يؿٗييِ ا٫ضييباا اييييت ادت افب
اضتعُاٍ يؿظ" ١اا" ًب تسنٝب "اا طاٚٚع" بيد ٫عئ َكابًيٗا اٜ٫ساْٝيٚ ١إ٫
بعد إ عًُٓا َا عًُٓاْ ٙطيتطٝع إ ْبيدٍ نًُي" ١اا" ٖير – ٙايييت ز تطيتعٌُ
بييد ٫عيئ َكابًييٗا اٜ٫ساْيي ٞا ٫يهيي ٞتتخيير َيئ سييداثتٗا ٚدييدٜتٗا ٖٝبييٚ ١زْٚييل
سييدٜجإ ٜكييؿٝإ عًيي ٢طيياٚٚع – بهًُيي" ١بييٝذل" ،ؾٓكييعٗا ًب ضبًييٗا ا٫ؾييً،ٞ
اىبٛاؾل يًذلنٝب ًب ايًػ ١اٜ٫ساْ ،١ٝؾؿٖ ٞر ٙاسباي ١ؼبؿٌ يٓا َسنب "طياٚٚع
بٝذل" اير ٖٛ ٟضبسف عٔ "دٜاٚٚع بٝذل" يٝظ ا!! ...... ٫
ٚيتذسب ١اَهإ تػيٝرل " دٜياٚٚع " افب "طياٚٚع"ْ ،كي : ٍٛيبيا ٜٓ٫هيس اْي٘
خييي ٍ٬ايتطيييٛزات ٚاْ٫ك٬بيييات اىبدٖػييي ١ايييييت تعسقييي شليييا يػتيييا اىبيييادٜـب
ٚايبازضٝـب تًيو اْ٫ك٬بيات ايييت بيصؽ قسْٗيا َٓير عٗيد ا٫وبٓٝيٝـب ،نيإ اييتًؿمس
ا٫ؾً ٞيهًُ" ١دٜياٚٚع" قيد تعيس اٜكيا يًتطيٛز ٚايتػيٝرل ٚايٝيو اَ٫جًي: ١
يًكٝاع عًٗا ،ؾُج ٬تػرلت:
" -1اٜسٜٓيييي٘"ً ،ب ا٫ؾٝطييييتا ١ٝ٥افب "اٜييييسإ" ًب ايبًٗٛبييييٚ ١افب "اٜييييسإ" ًب
ايؿازض ١ٝاسبدٜج.١
" -2غٝاتً "ٞب ايؿازضي ١ٝايكدمبي ١افب "غياتً "١ٝب ايبًٜٗٛيٚ ١افب "غياد"ٟ
ًب ايؿازض ١ٝاسبدٜج.١
ٚعًييٖ ٢ييرا ٜظٗييس إ "دٜيياٚٚع" تػييٝرلت افب "داٚٚع" َ ٍٚ٫ييس ،٠ثييِ
تطييٛزت افب "طيياٚٚع" َٚيئ اىبعًيي ّٛإ تػييٝرل " داٚٚع " افب "طيياٚٚع" اٟ
تػييٝرل " د " افب "ط" سادثييَٝ ١طييٛز٫ٚ ٠ضييُٝا ًب َجييٌ ٖيير ٙاسبايييٚ ،)69 ١بٗييرٙ
ايتطٛزات ٚايتػٝرلات ؾكدت "دٜاٚٚع" َديٛشلا ا٫ؾً( ٞايطُا )٤ؾٓط ٞكباَيا
ٚسييدخ شلييا َييدي ٍٛددٜييد ؾيينطًل ننضييِ دييٓظ عًييْ ٢ييٛع َيئ ايطٝييٛز ًب ايًػييات
( )69اقسا َجاٍ شلرا ايتػٝرل "داقٛم ا طاٚٚم"  ٚداضين – طاضين" " ٚبديٝظ – بطًٝظ".
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اٜ٫ساْ ١ٝنسَص عً ٢ايػسٚز ٚايعظُٚ ،١نًكب ي٬ستػياّ ٚايػعػيع ١ستي ٢إ َئ
اىبُهيئ إ ٜهيي ٕٛاضييِ ٖييرا ايطييرل ايصاٖيي ٞبييا٫يٛإ اىبػييعْ ١اغيي٦ا َيئ اضييِ "
دٜاٚٚع " ا ٚزَصا ي٘ عً ٢ا٫ز  ٖٞٚ ،ذبٌُ ْؿظ اىبعٓ.٢
ْ -6كً ٍٛب ْٗا ١ٜايكطِ ايجاْٖ َٔ ٞيرا اىبكياٍ َيا" : ًٜٞإ دٜياٚع (ا٫يي٘
ايطُا )٤يد " ٣اشلٓد – ٚاٚزٚبٝـب " ٚ )70اير ٟتػرل ازل٘ ًب "اشلٓد – ٚاٜساْ"١ٝ
افب "دٜيياٚٚع بييٝذل" قييد ٚزد ًب ايؿٝييدا ات – ًب ايدٜاْيي ١اشلٓدٜييَ – ١ييع ايعًييِ اْيي٘
ٜٛ٫دد ي٘ اضِ ابدا ًب ايٛثا٥ل ٚاىبؿادز اٜ٫ساْ 0١ٝا ٫إ "ٖرلٚدٚتيظ" ٜػيٗد
بيييإ عبييياد ٠ا٫يييي٘ ايطيييُا ٤ييييد ٣ايبازضيييٝـب ًب ايعٗيييٛد ا٫وبٝٓٝييي ١ناْي ي اضيييِ
"دٜياٚٚع"  ......اَيا ا٫ضيباا ايييت ادت افب ْطيٝإ اضيِ "دٜياٚٚع" ًب اٜيسإ
ؾٗيي ٛايػيياَ ٙ٩يئ قبييٌ شزدغي ٚتطييُ ١ٝاتباعيي٘ " دٜؿييات ا عبييد ٠ايػييٝطإ " ٚ
دٜاٚٚع – اير ٟنيإ انيدل اشلي > ١عبيد ٠ايطبٝعي – " ١اعتيدل بعد٥ير ،ا ٟبعيد إ
دخييييٌ قيييئُ شَييييس " ٠ايػييييٝاطٝـب " – زٝ٥طييييا انييييدل يًػييييٝاطـب ًب ا٫شلٝييييات
اىبصدضًٓٚ .١ٝب ايٛق اير ٟته ٕٛعباد ٠ايػٝطإ ٖر ٙتدٚ ّٚتطتُس ًب ايعٗيٛد
ا٫ضيي ١َٝ٬اٜك ي ّا ٫بييد ٚإ تهيي ٕٛعبيياد ٠ا ٫ييي٘ ا٫نييدل ؾٗٝييا – ٚخٗييَ ٞيئ يييٛاشّ
ايعكٝد ٠اي٬شَ ١شلا – َٛدٛدَ ٠طتُس ٠اٜكاّ.
ٚبعد اؾداز ٖرا اسبهِ اىبعك ،ٍٛنإ عًٓٝا إ تتعُل ًب ايبشح عئ ا٫يي٘
ييد ٣عبييد ٠ايػييٝطإ اىبٛدييٛد ايٝيي ،ّٛؾظٗيس يٓييا بٓتٝذيي ١ايبشييح ٚايتُشييٝـ إ
"اىبًو طاٚٚع" – َعبٛد ايٝصٜدْ ٖٛ – ١ٜؿظ غخؿ" ١ٝاىبًو اا طاٚٚع"،
ٚإ "اىبًو طاٚٚع" البا ٖ ٛعًِ سدٜح اطًل عًٖ ٢ر ٙايػخؿٚ ١ٝإ ٚؾيؿ٘
قبًهييِ البييا ٖيي ٛيكييب عا٥ييد يًعٗييٛد ا٫ضيي .١َٝ٬اَييا تسنٝييب "اا طيياٚٚع" ؾٗييٛ
تسنٝييب ٜعييٛد افب َاقبييٌ ا٫ضييٚ ،ّ٬قييد ْػيين ذبيي تيينثرل ايًػيي ١ا٫زاَٝييَٚ ،١يئ
اةتٌُ إ ٜهي ٕٛقيد ْػين ًب ايعٗيد ايطاضياْٚ ،ٞقيد كبهٓيا بتػيٝرل ايذلنٝيب افب
تسنٝييب اٜساْييَ ٞيئ اسبؿيي ٍٛعًيي ٢غييهٌ " طيياٚٚع بييٝذل " اييير ٟز تييذلدد ًب
( )71اىبكاٍ ايجأَ.
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َعسؾت٘ ،بنْ٘ ضبسف َئ " داٚٚع بيٝذل "ٚ .بعيد إ اثبتٓيا بنَجًي ١قٝاضي ١ٝبيإ
َٔ اةتٌُ إ ٜه" ٕٛداٚٚع" ْاغ٦ا َٔ "دٜاٚٚع" اعبً يٓا ايعكدْ٫ٚ ٠ي
اىبػيييهً ١كباَي ياّٖٚ .هيييرا ٚديييدْا "دٜييياٚٚع بيييٝذل" – ا٫يييي٘ ايطيييُاَ – ٤عبيييٛد
اىبادٜـب ٚايبازضٝـب – يد ٠ايٝصٜد ،١ٜبعد إ نإ ٜظٔ بنْ٘ قاع ٚؾكد ......
ٖراٚ ،يٓبد ٖٓا اقاؾ ١افب َاذنس ٖر ٙاىب٬سظ ١نع:٠ٚ٬
ٜظٗس َٔ "َؿشـ زؽ" إ اٚفب اىب٥٬ه ١ايطيبع اىبكيسبـب ايير ٜٔخًكٗيِ ا
ًَٖ" ٛو طاٚٚع"ٚ ،إ ا ٍٚا٫شل ١ايطت ١اير ٜٔخًكِٗ ا ٖ ٛا٫ي٘ ايطُا ،٤ؾاذا
نإ َؿدز ايسٚاٜتـب اضطٛزٚ ٠اسدٜٓ ،٠بػ ٞإ ته ٕٛغخؿًَ" ١ٝيو طياٚٚع
" ٖر" ٖٞ ٙا٫ي٘ ايطُا "٤ضابكاّ ." ......

بكاٜا املٝجسا١ٝ٥
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يف احلضس ٚنسدضتإ ايعسام
*
ٚآثازٖا يف االٜصٜد١ٜ
ايػس َٔ ٖر ٙايدزاضْ ،١ػيس َيا انتػيؿت٘ ضيٓ 1954 ١٭َ ٍٚيسَ ٠ئ بكاٜيا
عٓاؾييييس ايدٜاْيييي ١اىبٝجساٝ٥ييييً ١ب اٜ٫صٜدٜييييَٚ ١يييئ اىبٓشٛتييييات ٚايييييسقِ اييييييت
اضتخسادٗا َٔ (اسبكس) دٓٛب ٞغسب( ٞاىبٛؾٌ)َ .ئ آثياز اىبٝجساٝ٥يَٗٓٚ ١يا
إثبييات ديياشّ بييإ اٜ٫صٜدٜيي ١يٝط ي عكٝييد( ٠عبيياد ٠ايػييٝطإ)ٚ .تتكيئُ ٖييرٙ
ايهساض ١أٜكا آزا ٤عٔ ٚدٛد آثاز اىبٝجساً ١ٝ٥ب اىبٓطكٚ ١ايٛاقع ١بـب ْٗيس ددًي١
ٚضًطييً ١دبيياٍ صاطةةشؤغٚ ,نييريو دزاضييَ ١ييٛدص ٠يدٜاْيي ١ايهييسد ستيي ٢يٗييٛز
(اٱضٚ ,)ّ٬بعا اىب٬سظات س ٍٛقطِ َٔ اىبراٖب ذات ا٭ضساز (ايباطٓ.)١ٝ

تٛط٦ـــــــــ:١
يف ًعِ ٟاضٍ االٙصٙد:ٜ
اىبييرٖب (ايعييد ،)٣ٚاييير ٟاضييتشدث٘ (ايػييٝخ عييد ٟبيئ َطيياؾس) اىبتييًٛب
سٛاي ٞضٜٓ 1154 ١عسف ا ٕ٫بدٜاْ ١طا٥ؿي ١اٜ٫صٜدٜيٚ .١يٝطي ٖٓياى َعًَٛيات
تبطٌ ايٓظس ١ٜايكا ١ً٥بإ ٖر ٙايتطُ ١ٝدا٤ت َٔ تني ِٗٗٝييي(ٜصٜد بئ َعاٜٚي, )١
بييٌ عًيي ٢ايعهييظ ؾٗٓيياى انجييس َيئ ديٝييٌ َكٓييع ٜ٪ٜييد ٖيير ٙايٓظسٜيي ١اييييت ٖييً ٞب
اسبكٝك ١زأ ٟايػايب ١ٝايعظُ ٢ىبٔ حبجٛا ًب ٖرا اىبٛقٛعَٚ .ع ذييو ؾاىبٛقيٛع
اييير ٟنييإ ٜ٫ٚييصاٍ َٛقييع ايٓكيياؽ بييـب ايبيياسجـب ٖيي ٛايب ي ًب َٓػيين عبييادتِٗ
ايػٝطإ ٚاؾٛشلا.

* اىبؿيدز :تٛؾٝييل ٖٚيييب ،بكاٜييا اىبٝجساٝ٥ييً ١ب اسبكييس ٚنُسدضييتإ ايعييسام ٚآثازٖييا ًب اٜ٫صٜدٜيي ،١تسنبي٘ عيئ
اْ٫هًٝص ٜي ١غييٛن َيي ٬ازلاعٝييٌ سطيئَ ،يئ َٓػييٛزات ز٥اضيي ١بًدٜيي ١ايطييًُٝاْ ،١ٝايطييًُٝاْ،2004 ،١ٝ
54ف.
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إٌٓاي اهتعٌٚق يف اهبخح:
ؾييتؼ ايبيياسجَٚ ٕٛييا شاييي ٛعيئ اىبٓػيين ا٭ؾييً ٞيعبيياد ٠ايػييٝطإ عٓييد
اٜ٫صٜد ١ٜاير ٜٔاغتٗسٚا باضِ (عبيد ٠ايػيٝطإ)ٚ ،يهيِٓٗ ز ٜعٓيٛا سيل ايعٓاٜي١
بإثبات اْ ٚؿ ٞعبادتِٗ ا ٚعدّ عبادتِٗ ي٘ٚ .اسبكٝك ١إ ايباسجـب اقٓعيٛا قيُٓاّ
بؿش ١تًو ايٓظس ,١ٜد ٕٚاٱتٝإ افب َادً ٕٚب ٖرا اىبٛقٛع ًب نتب َتعدد.٠
ٜٚعتكد قطِ َٔ ٖ ٤٫٪ايباسجـب إٔ (عبد ٠ايػٝطإ اٜ٫صٜد ِٖ )١ٜبك ١ٝعبيد٠
(اٖسمبييإ) ٖٚيي ٛاىبييرٖب ايييرْ ٟػيين َيئ (ايصزدغييت( ,)١ٝنييرا) ٚخايؿٗيياٜٚ .عتكييد
آخييس ٕٚبنْٗييا يٗييست ًب ايعؿ يس اٱضييَ َٞ٬يئ صبُٛعيي ١أسادٜييح نبيياز َتؿييًٛب
بػييداد ٚؾ٬ضييؿتِٗ ًب ذيييو ايعؿييسٖٓٚ .يياى أٜك ي ّا ايٓظسٜيي ١ايكاً٥يي ١بيينٕ عكٝييدتِٗ
ْػنت َٔ اسبكٝك ١اييت بػس بٗا (ايػٝخ عدٖٚ )ٟي ٞذبيس ِٜايًعئ ٚقيد عيدلت ًب
َكا٫تٚ ٞضباقسات ٞاشباؾ ١عٔ زأٜي ٞبينٕ دٜاْي( ١عبيد ٠ايػيٝطإ اٜ٫صٜدٜي،)١
إلبا ٖ ٞاَتداد يعباد( ٠اٖسمبإ) اييت ز تهٔ ْابع َٔ ١ايصزدغت ١ٝبيٌ اْتػيست
ًب (إٜسإ) خؿ ١ٝزغِ ٚدٛد ايصزدغت ١ٝاييت ناْي دٜاْي ١إٜيسإ ايسزلٝيٚ ١بكٝي
ًب ؾٛزتٗا تًو ست ٢ايؿتا اٱض.َٞ٬
االزتباط احملتٌى بني االٙصٙدٗ ٞٙاملٚجسا:ٞٚ٢
نإ اعتكادً ٟب َٓػن عبياد ٠ايػيطإ ييد ٣اٜ٫صٜدٜي ١ذييو ايير ٟذنستي٘ افب
ايٝيي ّٛاييير ٟشازْيي ٞؾٝيي٘ ايطييٝد ؾيي٪اد ضييؿس (ٚقييد نييإ َطيي ٫ّ ٚ٪عيئ ايتٓكٝييب ًب
اسبكييس) بعييد ْٗاٜيي ١اٚفب ضييٓٛات تٓكٝبيي٘ٚ ،أزاْيي ٞؾييٛزاّ يػخؿييـب ٚدييدٖا بييـب
اٯثاز اييت عجس عًٗٝا ٖٓاىٚ ,سـب أْعُ ايٓظس ًب تًو ايؿٛز قً يٜ٘ :بد ٚيٞ
إ إسداُٖا ؾٛزَٝ( ٠جسا) اي٘ ايػيُظٚ ,ا٭خيس ٣ؾيٛز( ٠اردٖياى) ٚقيد ْكػي
نُا اعتاد ايؿسع تؿٜٛسً ٙب ْطخ غيآٖاَ ١اشبطٝي ١ايكدمبيٚ ,١قيد سؿيستين ا٭خبياز
عً ٢ا٫عتكاد َبدٝ٥اّ بإ ٖياتـب ايؿيٛزتـب كبيج ٕ٬بكاٜيا (اىبٝجساٝ٥ي ،)١ايييت قيد تهيٕٛ
دٜاْيي( ١اسبكييس)ٚ ،نٓ ي عًيي ٢عًييِ بيينٕ (اٖسمبييإ) أ( ٟايػييٝطإ) نييإ َيئ َعبييٛدات
ايدٜاْيي ١اىبٗسٜييٚ .١عٓييدَا ْكًي تًييو اٯثيياز َيئ (اسبكييس) افب َتشييـ اٯثيياز ايكدمبييً ١ب
بػداد اتٝا ي ٞقبع ١ْٛأحباخ (نَْٛٛٝي ) إ اثبي ٖٜٛيَ ١عظيِ تًيو ايٓكيٛؽ ايٓابعي١
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َيئ اىبٗساٝ٥ييٚ ١اتكييا ييي ٞإٔ ايػخؿيي ١ٝاييييت غييبٗتٗا بيي (اردٖيياى) ناْي ًب اسبكٝكيي١
ٚايٛاقيع (اٖسمبييإ) (ايػييٝطإ) ٚتننييد يييَ ٞيئ دزاضييات ٞنييٌ ايتننييد إ اىبٗسٜييً ١ب ٖييرا
ايبشح بـب اٜ٫صٜدٚ ١ٜاىبٗس ١ٜأز َٔ ٣ايكسٚز ٠قبهإ ايتُٗٝد يريو بٓبر ٠عئ (اٯشلي١
َٝجسا) ٚعٔ يٗٛز ايدٜاْ ١اىبٝجسا.١ٝ٥
ًٚجسا:
ا٫ي٘ ايعظَٝ( ِٝجسا) َٔ ،ا٭زباا اىبعبٛد ٠اييت ضبل إ عبدتٗا ايػيعٛا (اشلٓيد-
اٜساًْ )١ٝب َٛطٓٗا ا٫ؾً ٖٛٚ ٞا٫ي٘ اير ٟهباَ ٙٚعِٗ ًب سًِٗ ٚتسسياشلِ ٚ ,قيد ديا٤
ذنييسً ٙب اقييدّ ايهتييب اىبكدضيي( ١زٜييو ؾييدا) باضييِ (َٝجييسا) ًٚب آؾطييتا باضييِ (َٝجييسا)،
ٚٚؾييـ باْيي٘ اييي٘ ايٓييٛز سيياَ ٞاسبكٝكييٚ ١عييد ٚايهييرا ٚاشبطيينٚٚ ,زد ًب (اؾطييتا) عيئ
(اىبٝجسا) أْ٘ ٜعاقب نٌ َٔ سًـ مبٓٝاّ ناذبٚ ١اعبسف عٔ اسبل ٚايؿيٛاا ٚايٓصاٖي, ١
ٚاْ٘ ؼبطِ ايكباٚ ٌ٥ازبُاعات اىبٓاٖك ١يٜ٘ٗٚ ,ب ايؿشٚ ١ايؿيداقٚ ١ايسديا ٤يًيرٜٔ
مبذدٜٚ ْ٘ٚه ٕٛسًٝؿاّ َٜ٪داّ ىبٔ ٜٓرز ٕٚاْؿطيِٗ ييَ٘ٝ( ٚ .جيسا) ٚاديد َئ تًيو ا٫يي٘
اييييت يًي عبادتٗييا ًب إٜييسإ َييع إ (شزدغي ) نييإ قييد أيػاٖييا ٚابطًييٗا ٚسييٛزت نًُيي١
(َٝجسا) َٓر ايكسٕ ا٭ ٍٚبعد اىب٬ٝد افب (َٗس) ؾاؾبا (َٗس) افب ايػُظ ٚايعكٛد ٚييٌ
ًب ايعٗد اٱض َٞ٬ازلاّ يًػُظ ٚيؿهس ٠ايػؿكٚ ١اةب.١
ظٔ٘ز املٚجسا:ٞٚ٢
ْتٝذيي٫ ١تؿيياٍ طبكيي ١ايهٗٓيي ١ايؿييسع بايهٗٓيي ١ايبييابًٝـب بعييد غييص( ٚنييٛزؽ)
ا٭ندل يبابيٌ (539م .).ّ.اقتيبظ اٚ٫ييَ ٕٛبدأ(ايصزٚاْٝي( )١اييصَٔ) َئ ايبيابًٝـب
ٚاربيييرٚا (شزٚإ) ٚاييييدا يًتيييٛأَـب (ناثييياع) (ضيييبٓٝتاَا(ٚ )ٜٛٓاييييسٚب ايطييياٖس
اشبايييييد) (ٚاْهساَييييا )ٜٛٓأ( ٟايييييسٚب ايػييييسٜس اشلايييييو) ٚذيييييو بعييييد إ عييييسف
(ضبٓٝتاَا )ٜٛٓبنْ٘ (اٚزَيصد) ٚشليرا ايطيبب ْؿطي٘ باتي آشلي ١ايؿيسٜكـب َتُاثًي١
ٚتػابٗ عباد ٠ايطاَٝـب يًٓذَ ّٛع اضطٛز ٠ايطبٝع ١يد ٣اٜ٫ساْٝـب َٔٚ .تًو
ايتشكٝات ايػخؿٚ ١ٝادسا ٤ايتػبٗٝات تٓطبل اسبايْ ١ؿطٗا ًب نًتيا اييدٜاْتـب
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بـب (ايػُاع)َٝ( ٚجسا) ,اي ١ايعدايٚ ١اسبل ْٛز ايطُاٚ ,٤اٖب ايٓؿس ٚايظؿس افب
اةييازبـبٖٚ .يي ٛسيياَ ٞاىبًييٛىٜٚ .ظٗييس إ (اجملييٛع) ،بييدأٚا ٜبجيي ٕٛايييدع٠ٛ
يدٜاْتِٗ ازبدٜد( ٠ايصزٚاًْ )١ٝب ب٬د َا بـب ايٓٗسَٝ(ٜٔطٛبٛتاَٝا) ٚبـب ا٭نيساد
ازببًٝـب اير ٜٔناْٛا مبازض ٕٛايدٜاْ ١اشلٓد-ٚاٜساْ ١ٝايتكًٝدٚٚ ،١ٜدٗٛا بعد٥ر
ايٓػيياط غييطس ايػييسا ؾػييٝدٚا ًب اٚاضييط ايكييسٕ اشبيياَظ قبييٌ اىبيي٬ٝد َسنييصّا
ىبُاز ١ٜايصٚزاًْ ١ٝب اضٝا ايؿػس.٣
ًٚب اييييييدٜاْات ايصٚزاْٝييييي ١اجملٛضييييي ١ٝايييييي٘ نيييييٌ َييييئ (اٖيييييٛزا َيييييصدا)ٚ 1
(اْهساَا 2)ٜٛٓاَا َٝذلا ؾكد ْاٍ اىبستب ١اٚ٫فب ًب ايصزٚاْٚ ١ٝاؾبا اشلاّ يًكشاٜا
ٚايكسابـب َٚيداز ّا تيدٚز سٛيي٘ ا٭ضياطرل ٚتٓطير عٓيد اىبيراٖب اشلٓيد-ٚاٜساْٝي.١
ٚايطبب ًب ذيو ٖ ٛا٫عُاٍ ايبياٖس ٠ايييت قياّ بٗيا ٖيرا ا٫يي٘ ؾاؾيبا ازلي٘ عًي٢
ا٭ضييٛاز اٱٜساْٝيي ١اييييت ْجييست بييرٚزٖا ًب ا٫قطيياز ايػسبٝييٚ ١يهيئ ز تٓييٌ اىبهاْيي١
اىبسَٛقييي ١عٓيييد اسبهَٛيييات ايطيييُا ١ٜٚذات ايٓظييياّ ايهٗٓيييٛتٚ .ٞغيييد انتطييياب
اىبعييدْٚـب يًيييب٬د ًب  331م ّ اقيييذلٕ ازبيياا آزإ باىبيييد ٠ا٫غسٜيييل ؾييينقذلٕ شٚإ
بييي(نسْٛٚع)ٚ ,أٖٛزاَصدا بيييي(شٜٛع) ٚايؿاتا ايعظ( ِٝؾيرل ٟتسادٓيا) بيييي(ٖرلقٌ)
ٚا٫ي٘ َاْاٖٝتا بييي(ازطُٝظ) َٝ( ٚذلا) اييت عبيدت ًب بابيٌ بييي(سلاع) ٚأعتيدلت
ؾييٓٛا ييييي(ًٖٛٝٝع)ٖٚ .هييرا تطييٛزت اىبٝجساٝ٥ييْ ١تٝذيي ١ي٬خييت٬ط اسباؾييٌ بييـب
ايدٜاْ ١ايصزٚاْٚ ١ٝايعكٝد ٠ا٫غسٜك.١ٝ
اىبٝجسا ١ٝ٥ناْ ْٛعاّ َٔ ايصزٚاْ ١ٝاييت نإ ٜعبد ؾٗٝا نٌ َٔ (َٝذلا) (اي٘
ايػيُظ) (ٚاْهساَيا( )ٜٛٓايي٘ ايبػيس) ٚناْي ادتُاعيات عبيدتٗا تعكيد ًب ايعياد٠
ضساّ ٚنإ عً ٢سدٜج ٞايعٗد باعتٓاقٗا إ ػبتاشٚا طسقاّ ٚاضساز ايعػيا٥س خؿٝي١
ؾييعبٚ .١ناْيي اىبٝجساٝ٥يي ١ندٜاْيي ١يًكييٛات اىبطييًش ١تٓتػييس ًب ا٭قطيياز اييييت

 1اختؿست ٖر ٙايهًُ ١ؾُٝا بعد افب (اٖٛزَصد) ثِ افب (أٚزَصد) (اي٘ اشبرل ,ا٫ي٘ اسبه.)ِٝ
 2اختؿست بعد ٥ر افب (اٖسمبإ) ٜٚعين ايسٚب اىبًٗه ١اي٘ ايػس (ايػٝطإ).
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تؿًٗا ازبٛٝؽ ايصزٚاْ .١ٝا ٫اْٗا تًك ايكسب ١ايكاق َٔ ١ٝايدٜاْ ١اىبطيٝش١ٝ
ًب ايكسٕ ايسابع بعد اىب٬ٝد.
ُ٘ع املٚجسا ٞٚ٢يف احلضس:
اىبٝجسا ١ٝ٥ايتي ٢ناْي عكٝيد ٠اٖيٌ اسبكيس ز تهئ َئ ْيٛع اىبٝجساٝ٥ي ١ايسَٚاْٝي١
اييت عيادت افب ايػيسم ٚتنؾيً بيٌ ٖي ٞاعتيل َٓٗيا ٖٚيً ٞب اسبكٝكي ١شزٚاْٝيْ ١ػينت
عً ٢عٗد ايبازثٝـب قبٌ إ تعدل ايبشس اىبتٛضط افب اي َٔٚ ّٛٝبعد ذييو تهي ٕٛا٫زتبياط
ؾُٝا بُٗٓٝا ب٬زٜب ؾايجاب اييت ْساٖا تهطٛا اؾٓاّ اسبكس تعيٛد افب اييصَٔ ايبيازثٞ
َع إ َعظِ تًو اىبٓشٛتات َٔ ؾبع ؾٓاْ ٞاٱغسٜل.
ُ٘عاْ ًّ غعا٢س عباد ٝاهػٚطاْ:
 -1عباد ٠ايػٝطإ ندٜاَْ ١طتكً ١براتٗا ٖٞ ,ايييت اتبعي ضيساّ ٚاضيتُست
(شزدغت )١ٝايػهٌ ست ٢يٗٛز ا٫ضٚ .ّ٬اضظ عباد ٠ايػٝطإ َٛقٛع ايبشيح
ٖ ٞعباد ٠ايعؿازٚ ٜيبازض ١ايطشس ٚازبشٛد ٚا٫باسات ٚايعكٛبات.
 -2عباد ٠ايػٝطإ ًب اىبٝجسا ٖٞٚ ,١ٝ٥اييت ضًـ ذنسٖا ٚنإ سدٜج ٛايعٗد
باىبٝجساٝ٥يي ،١مبازضيي ٕٛغييعا٥س َٓاضييبٚ ١تعيياش ِٜخاؾيي ١يتذٓٝييد ايعؿازٜيي ًب
خييدَتِٗ ٚاضييتخداَِٗ قييد اعييدا ِٗ٥أَيً ّ٬ب ا٫قكييا ٤عًيي. ِٗٝؾآَي اىبٝجساٝ٥يي١
خبًٛد ايسٚب ٚ ,ب ّٛٝاسبطاا ( ّٜٛايكٝاَٚ )١بايبعح بد اىبٛت ٚبٓٗا ١ٜايدْٝا.
املِخ٘تات املٚجسا ٞٚ٢يف احلضس:
ناْي اىبٓشٛتييات اىبٝجساٝ٥ييَ ١يئ ؾييٓع ايؿٓيياْـب ا٫غسٜييل اييير ٜٔز ٜعييدَٛا
ايكابًٝييً ١ب اؾييباؽ ايؿييٛز اييييت اعتدلٖٚييا َُ٥٬يي ١سطييب عكٝييدتِٗ ا٫غسٜكٝيي١
اشباؾ ١بِٗ عً ٢اشل ١اٜ٫ساْٝـب ٚقد ْػست اخرلاّ ؾٛز ا٫غيهاٍ اىبعجيٛز عًٗٝيا
ًب اسبكس عً ٢ؾيؿشات صبًي ١ا٫خبياز ايًٓدْٝي ١اىبؿيٛزٚ .٠يتطيٗ ٌٝاسبؿيٍٛ
عًٖ ٢را اىبسدع ضنبـب تنزٜخ اجملً ١اييت ْػست ؾٗٝا تًو ايؿٛز .با٫قاؾ ١افب
ا٫زقييياّ ايتؿيييٓٝؿ ١ٝيًؿيييٛز ْؿطيييٗا َيييع بٝيييإ اييييسأً ٟب ذبكٝكيييات ٞايػخؿييي١ٝ
بؿددٖا ٚ .اْبٗا ازلا.٤
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 63تػس ّٙاالٗي 6516
ايعددَ 7-اْ ٖٛ – ١ا٫ي٘ اٜ٫ساْ( ٞايكُس) ا ا٫ي٘ ا٫غسٜك( ٞضًٝـب)
ايعدد 3-ا٫ي٘ ْؿط٘ ًب ؾٛز ٙايج٬خ ,اشل ,ٍ٬ايبدز ,اةام
ايعدد –َٗ 8س ا ًٖٛٝٝع ا٫غسٜكٞ
ايعددٖٚ 9-را ي٘ ؾٛزتإ:
أ .عكاا مبجٌ ايطُا( ٤ايطُا – ٤شَـب – شٚزؾإ)
ا .عًِ (اسبكس) اىبٝجسا ٞ٥ايرْ ٟكػ عً ٘ٝايطُاٚ ٤اىبٗس.
ايعييدد – 11أٖسمبييإ ا بًٛتييً ٛب ايعيياز ايطييؿًَ ٞييع شٚدتي٘ (دٗٝييٖ٘ٝ -هييات
( ٖٞٚدايط ١عً ٢بعد َٓ٘ ًٚب ٜدٖا عًِ (سكس اىبٝجسا.)ٞ٥
 61كاُْ٘ االٗي 6511
ايؿٛزتإ اىبسقُتإ  7 ,6ربؿإ شٚزقإ – نسْٛٚع– زلا َٔ ٤اَ٫اّ
 َٔٚاشبًـ .
 21كاُْ٘ االٗي 6511.
عدد -اسبا٫ت ايج٬خ ي٬ي٘(قُس) ًب ؾٛز( ٠اثٓٝا) عً ٢ث٬ث ١اغهاٍ.
عدد – 7صبُٛع َٔ ١اىبٝجساٝ٥ـب ًب ازدٜتِٗ ايداي ١عً ٢زتبِٗ ايعاي.١ٝ
عدد 8-شٚزؾإ – نسْٛٚع – اي٘ ايصَٔ.
عدد 10 -أٖسمبإ – بًٛت – ٛاي٘ ايعاز ايطؿً.٢
عدد –  3ؾرل ٟتساخٓا – ٖسقٌ.
أثاز املٚجسا ٞٚ٢بني األكساد:
ٚيًتعُييل ًب دزاضيييٖ ١يييرا ايبشيييح ػبيييب ايتؿتيييٝؼ عييئ آثييياز اىبٝجساٝ٥يييً ١ب
اىبٓطك ١ايٛاقع ١بـب ْٗيس ددًيٚ ١ضًطيً ١دبياٍ شاطزؤع َيع اديساَ ٤ؿازْي ١بيـب
ايٝصٜد ٚ ١ٜاىبٝجساٝ٥ي .١اٜ ٫صٜيد ٕٜٛنياْٛا َئ اتبياع ايدٜاْي ١اشلٓدٚاٜساْٝي ١عًي٢
ٚد٘ ايتننٝد بهٌ َادس ٣عًٗٝا َٔ ايتطٛزات اىبتٛاي ١ٝستي ٢ايعٗيد ا٫ضي. َٞ٬
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 َٔٚاةتٌُ اِْٗ قد َازضيٛا ستي ٢يٗيٛز شزدغي ًب ايٓؿيـ اَ ٍٚ٫ئ ايكيسٕ
ايطادع م .ّ.ا٫دٜإ ايتاي:١ٝ
 -1ايدٜاْ ١اشلٓدٚاٜساْ ١ٝايتكًٝد ١ٜاييت ضادت اٜسإ  ٖٞٚعبياد ٠دٜؿيا– دٜيٛ
(ايعؿازٜي ) ٚاشليي ١ايطبٝعيي ١اشبييرل ٚايػييس(اٖٛزا)ساَ ٞهبيي ٢اسبهُييٚ ١اىببيياد٤٣
ا٫خ٬قَٖٛ(ٚ ١ٝا) اي٘ اشب٬عٚ ١ايػساا اىبطهٛز (ؾساؾاؽ) (ازٚاب ا٫ض٬ف) .
 -2قدع ا٫يي٘ ايػيسٜس (دٜؿيا) با٫قياؾ ١افب عؿازٜي اشلٓدٚاٜساْٝيٜ( ١ياتٛع)
ٚنإ ايؿذٛز َٔ اىبكتكٝات ايكسٚز ١ٜشلر ٙايدٜاْ. ١
 -3عبيياد( ٠اٖييٛزا)ٜ( ٚؿييا) اشبييرل باضييِ (بهييات) بهييات دازٜييٛع اٜ ٍٚ٫عييين
ايبهات ايهسَاٚ ,٤اطًل اضِ (دٜؿا) (دٝ٥ؿا خطرل غا )ٙعً ٢ا٫يي٘ ايػيسٜس ٠ايييت
ايػ ٝعبادتٗا.
ٚناْ ٖر ٙايدٜاْ ٖٞ ١ايدٜاْ ١ايتكًٝدْ ١ٜؿطٗا بعد إ دست عًٗٝا تٓكٝشات
ٚتعد٬ٜت ٚعً ٢ايعهظ َٔ ذيو ؾكيد ضياعدت اسبايي ١عبيد( ٠دٜؿيا) ايير ٜٔزليٛا
بعبد ٠ايػٝطإ باعطا ِٗ٥اْهساَا( ٜٛٓاٖسمبإ) قبجابي ١ايي٘ ايػيس يٝهي ٕٛزٝ٥طيا
يدٝ٥ؿا ٚنُٖ٬ا َٛدٛدإ عً ٢ا٫ز ٚايعؿاز ِٖ ٜاَساٖ ٤رت ايدْٝاٚ .يٓذلى
عؿييس ٟاىبكييدْٝٚـب ٚايبييازثٝـب اييييت انتػييؿ ؾٗٝييا اىبعتكييدات ايدٜٝٓييٚ ١ادزى
خ٬شلييا ا٫عبيي ٍ٬ادٜييإ ٖييرا ايعٗييد ؾبكٝي خؿٝيي ١غييرل دًٝيي( ١ىبييد ٠وبطيي ١قييسٕٚ
ْٚؿـ)ٚ .نإ عً ٢ايصزدغت ١ٝاييت طٛزٖا ًَٛى ايطاضاْٝـب اٚ٫اٚ ٌ٥قدضٖٛا
إ ذبازا عددا َٔ ا٫دٜإ ايكايٚ ١عددا َئ ا٫دٜيإ ايؿاضيك ١ستي ٢بيد ٤ايػيصٚ
ا٫ض.٢َ٬
 . 2اه٘ضع اهدٙين هولسد يف اهعٔد اهطاضاُ:ٛ
ًوخ٘ظ:ٞ
يًيي ايػايبٝيي ١ايعظُييَ ٢يئ ا٫نييساد َكُٝيي ١عًيي ٢دٜاْتٗييا اشلٓييد ٚاٜساْٝييي١
ايتكًٝدٜييي ١بػيييهًٗا (ايصزٚاْٝييي -١اجملٛضي ي )ٞبُٓٝيييا ناْي ي ًب ايكيييسٚ ٣ا٫زٜييياف
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نباعات َٔ ا٫نساد ٜعتٓك ٕٛايصزدغتٚ ١ٝاخس ٕٚغرلِٖ اغساِٖ َبػس ٚايدٜاْات
اىبختًؿ.١
ًٚب اسبكٝكي ١نييإ زأع اشليي ١ايهييسد قاطبييَٗ( ١ييس) اةبييٛا ًٜٚؿييمس ًب ايًػيي١
ايهسدٜيي ١اسبدٜجيييَ( ١ييرل) ٖٚييي ٛاييييسا اييير ٟؼبًؿييي ٕٛبييي٘ اشلييا يًبطٛييييٚ ١ايٓؿيييس
ٚاىبؿد ,٣ايي٘ ايػيُظ ٚقيد عبيدٚ ٙٚقيدَٛا يي٘ ايكيسابـب ٚاييربا٥ا سطيب غيعا٥س
ا٫دٜإ اىبختًؿ ١اييت ناْٛا ٜعتٓكْٗٛا ٜٚتبعْٗٛا ٚاييت عبد ؾ( ٘ٝاىبٗس).
نإ (َٗس) ،ي٬نساد ًب ذييو ايعٗيد اضيب٘ ا"عًي ٞابئ ابي ٞطاييب" (نيسّ ا
ٚدٗ٘) تكسٜب ّا اي ٖٛٚ ّٛٝقٝاع َع ايؿازم ًب ايػيب٘ ٚايتُجٝيٌٚ .ناْي ايطٛا٥يـ
ايهسدٜييي ١ناؾييي ١تعتيييدل اييييسا اىبؿيييد ٣ا ٫اٜ٫صٜدٜيييٚ ١نييياْٛا ٜؿسطيييً ٕٛب تبذًٝييي٘
ٜٚػيياي ٕٛبعابدتيي٘ ستيي ٢اعييدل ٙبعكييِٗ قبٓصييي ١ا طبكييا يييٓٗر ا٫عتكيياد ايييدٜين
اىبختًييـ عٓييدِٖ ْٚطييذ سٛييي٘ خساؾييات ٚاضيياطرل ددٜييدٚ , ٠دييددت ْطييب١
اضاطرل اٚ٫يـب اسبسب ١ٝايٚ ٘ٝابطً بؿعٌ ذيو ؾؿات ناْ اقٝؿ افب ايٖٝٛت٘
ٚاعُاي٘ اشبازق ١يًطبٝع.١
املدُٗات اهسٗحاُ:ٞٚ
ٜطتؿاد َٔ اىبؿادز ايد ١ٜٝٓا٫زاَ ١ٝإ َبػس ٟاىبطيٝشً ١ٝب ايكيسٕ ايجاييح
ٚاشباَظ ٚايطادع سيازبٛا اييٛثٓٝـب ٚاؾيطدَٛا بٗيِ ٚبعبيد ٠ا٫غيذاز ٚعبيد٠
ايػُظ ٚعبد ٠ايػٝطإ ًب َٓاطل َعسٚؾٚ ١اقعً ١ب غسقْٗ ٞس ددً ١بـب دصٜس٠
ابٔ عُس سلاي ٞاىبٛؾٌ ٚبايكسا َٔ خاْكـب ًب ايعسام.
ؾًكد عهـ اىببػيس نازنياز( ٟايسٖياً )ٟٚب ايكيسٕ ايجاييح عًيٚ ٢عيمس ا٫قيٛاّ
اييت تعٝؼ ًب َدٜٓي( ١غيٗس نيست) ايٛاقعي ١بيـب داقيٛم ٚازبٝيٌ ٚنياْٛا َئ عبيد٠
ا٫غذاز ٚا٫ؾٓاّ اىبؿٓٛع َٔ ١ايٓشاع ا٫هبس  ,ؾٗداِٖ َع ًَهِٗ افب ايدٜاْ١
اىبطٝش.١ٝ
 َٔٚاىب٪ند إ اىبًو ٚغعب٘ ايرٜ٫ ٜٔدٜٓإ بايصزدغت ١ٝناْا َٔ َعتٓكٞ
اىبٝجساٝ٥يي ١ضييسا طاىبييا ز تهيئ يعبييد ٠ايػييٝطإ ا٫قشيياب ضييع ١ايتٗييرٜب ايييدٜين
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ايكييسٚز ١ٜيتنضييٝظ اىبًُهييٚ ١غيئ هبًيي ١اقييطٗاد غييدٜد ٠عًيي ٢ايػايبٝييَ ١يئ
ايصزدغتٝـب ٚاىبطٝشٝـبٚ .اؾبش (غٗسنست) ًب ضٓ ،ّ 356 ١بايسغِ َٔ ٖيرٙ
ا٫قطٗادات َسنصا ربسز َٓ٘ ايدع ٠ٛافب ا٫نساد يًدخً ٍٛب ايد ٜٔاىبطٝش.ٞ
ٚأز ٣إ اضِ ٖر ٙاىبدٜٓيَ ١ئ َػيتكات نًُي( ١خػيا -ٚٛ٥نستي٘) ايييت ٖيٞ
نًَُ( ١ادَٚ )١ٜعٓاٖا اسبسًب ايبٓا ٤اىبػٝد يًًُيٛى ا ٚايعُياز ٠ايطيًطاًْٚ , ١ٝب
اعتكاد ٟاٜكاّ إ اضِ (ضازان )ٞاير ٟزددَ ٖٛٚ ٙا ٜرنس ًب ايتطُٝات اةً١ٝ
ىبٓطكييي ١نسنيييٛى اغيييتكام اغسٜكييي ٞيهًُيييَٝ( ١يييدٜإ خػييياتسٚنرلات٘) عٓيييد غيييرل
ا٫غسٜكييي ٞايييييت ناْيي تعيييين (سيييانِ ايٜ٫ٛييي )١افب نًُييي( ١ضييياتساا) أ ٟاييييٛاي.ٞ
ٚضنغب٘ َٛقع غٗس نست اضتٓادا عً ٢اشبسا٥ب ايكدمبي ١اىبعسٚؾي ١بيي (نٛيٓيد)ٟ
افب ايػُاٍ ايػسب َٔ ٞايطًُٝاْ ٤٫٪ٖ َٔٚ .١ٝاىببػيسَ( ٜٔازضيابا) ايير ٟبػيس
يٓظسٜت٘ ًب ايكيسٕ اشبياَظ بيـب ا٫نساتيد ًب ضيٓ 485 ١ا ّ.ؾظٗيس يي٘ اْٗيِ عبيد٠
ايػُظ.
اْتطييب (َازضييابا) ،افب (بٝي نيياٍ) ًب ب٬غييرل ًب َٓطكيي( ١سًييٛإ) (ب٬غييرل)
(عظُ ١قا٫ؽ) َٖ ٛانإ ٜطُ ٢بٗا قيدمبا (قؿيس ٟغيرل(ٚ )ٜٔبٝي نياٍ) نًُي١
ازاَ ١ٝتعين (َٛطٔ ناٍ) (ب ٝناٍ) ٚتػرلت (بي ٢نٜ٬يا) ايييت ٜتًؿكيٗا ايعيسا
(باد )١ٜ٬ؾؿ ٞاٚا ٌ٥ايعٗد ا٫ض َٞ٬نإ ٜٛدد ًب ايػُاٍ اىبٛؾٌ ًب ٚادْٗ ٟس
اشبابٛز َٛقع ذنست٘ اىب٪يؿات ايعسبٝي ١ايتنزؽبٝي ١باضيِ (بادٜ٬يا) ٖٚي ٞايؿيٝػ١
ا٫زاَ ١ٝيًهًُ ١ايهسد( ١ٜباد )ٕ٬نُا ٖ ٞاسباٍ ًب نٛزداٜيا ا٫زاَٝي ١ايييت تًؿيمس
ًب ايهسد ١ٜبٗرا ايػهٌ (نٛزدإ) ٚاييت تعين (ا٫نساد).
ؾي(اٜا) ًب ا٫زاَ(ٚ ١ٝإٔ) ًب ايهسد ١ٜاداتا نبع تكاؾإ افب ْٗا ١ٜا٫ضِ اىبؿيسد
ؾٓٝش ٍٛافب ازبُع ٖٚرا ٜ٪ٜد قدّ (باد )ٕ٬اييت ٖي ٞايٝي ّٛاضيِ عػيرلَ ٠عسٚؾي١
تطيييهٔ بيييايكسا َييئ َٓطكييي( ١سًيييٛإ ايكدمبيييٚ .)١قيييد ضيييبل إ ٚديييد (َيييازٟ
اٜػٛعٝاا) ًب ايكسٕ ايطادع انيساداّ ٜطيهٓ ٕٛبيايكسا َئ (مثياْـب) ٖٚي ٞقسٜي١
تكع عًيَ ٢كسبيَ ١ئ (دصٜيس ٠ابئ عُيس) ٜٚعبيد ٕٚايػيٝطإَٚ .ئ اةتُيٌ اْٗيِ
ناْٛا (َٝجساٝ٥ـب).
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اهلٔ٘ ٗاملعابـد :ذبتياز ايهٗيٛف ايهيجرل ٠اىبٛديٛدً ٠ب نسدضيتإ ايعيسام افب
ذبكٝييل عًُييَ ٞيئ ٚدٗيي ١ايٓظييس اىبٝجساٝ٥ييٚ ,١ضييا ٤غييسب ايكًٝييٌ َٓٗييا :ناْ ي
ايطٛا٥يييـ اىبٝجساٝ٥ييي ١غايباَاربتييياز يػيييعا٥سٖا اىبٓشٛتيييات اسبذسٜييي٫ٚ ١ضيييُٝا
ايكسٜب َٔ ١ايٓٝابٝع اىبتدؾك ١ا ٚاىبا ٤ازباز.ٟ
كو ٛشزدنٜٛ :دد ًب ايطؿا ايػُايَ ٞئ دبيٌ َكًيٛا ,غيسق ٞاىبٛؾيٌ ٚاد
نبٝييٌ عًيي ٢داْبٝيي٘ ْتيي٤ٛات ؾييخس ١ٜؾييؿسا ٤تيي٪د ٟافب قًييب ٖييرا ازببييٌ ا٫غييِ
ًَِي ٞشزدى) ايييت تعيين (اىبكيٝـ ا٫ؾيؿس) ٚؾٝي٘ َٝياٙ
ٜٚطٖٓ ٢يرا اييٛاد ٟبيي (ن
دا ١ُ٥ازبسٜإ ٚعً ٢داْيب ايٛاد ٟنٗٛف ْكػ ددزاْٗا اسبذسَ ١ٜئ اييداخٌ
باىبٓشٛتات .
ٚايظاٖس يًعٝإ إ ٖرا ايٛادْ ٟؿطي٘ َيع َيا ؼبتٜٛي٘ َئ ايهٗيٛف ٚايٓشيٛت,
نإ َٛقعا َكدضا ؼبر اي ٘ٝا٫نساد ٜٚك ُٕٛٝؾٝي٘ اعٝاد(اىبٗسنيإ) ٚمبازضيٕٛ
ايػيييعا٥س ايطيييسَ ١ٜجًُيييا ٜكييي ِٝايٝييي ّٛايٝصٜيييد ٕٜٛغيييعا٥سِٖ اىبكدضيييً ١ب ٚادٟ
(٫ي١ؽ) ٚؼبذ ٕٛايٜٚ ٘ٝتٓاٚي ٕٛؾ ٘ٝايعػا ٤ايسباْ.ٞ
كٔف اهػٚذ عد( ٜاملصاز) :نٗـ َكدع ٚاقيع ًب اضيؿٌ قيسٜا ايػيٝخ عيدً ٟب
(٫شلؼ) سٝيح اييٛاد ٟاىبكيدع ٖٚيَ ٛئ اقيدع َكدضيات اٜ٫صٜدٜيٜ ٫ٚ ١طيُا
يًػسبيياٚ ٤ستيي ٢يٜ٬صٜييد ٜٔاْؿطييِٗ عييدا (باباغييٝخ)ٚ ،عييدد اخييس قًٝييٌ اٖٚ ٫ييِ
ايطدْ ١بايدخ ٍٛاي.٘ٝ
ٜٓٚبع َٔ ٖرا ايٛاد ٟاىبكدع (ناْ ٢طةج ,٢ايٓٝبيٛع ا٫بيٝا) ايير ٟتكيٍٛ
ا٫ضييطٛز ٠اْيي٘ تييدؾل عًيي ٢اثييس قييسبٚ ١دٗٗييا ايػييٝخ عييد ٟافب ازقيي ١ٝايهٗييـ.
ٚا٫ستُاٍ ايظاٖس ٖ ٛإ ٖرا ايهٗـ ٜٓٚبٛع٘ اىبتؿل ؾٝي٘ نيإ َٛقعياّ ٜعبيد ؾٝي٘
ا٫ي٘ (َٗس) ٚا٫شل( ١اْاٖٝتا) اييت عسؾ بعد٥ر بيي(ْاٖٝد )ٙثيِ (ْاٖٝيد) ٖٚي ٞاشلي١
ايٓٝابع اىبتدؾكٚ ١اىبٝا ٙازباز ١ٜايػصٜس ٠ؾػٝد عً ٢ضيطا ايهٗيـ َعٗيداّ يًٓياز،
ٚايير ٟاعتكيد ٙأْييا إ ٖيرا ايهٗيـ نييإ اىبٛقيع ايير ٟمبييِ غيطس( ٙايػيٝخ عُييد)ٟ
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ٚاربر ٙؾَٛع ١يًتنٌَ بايتٗرٜب ايٓؿط ٞأزبعـب َٜٛاّ أَ ٍٚا ٚطينت قيدَا ٙتًيو
اىبٓطك.١
ٚقد دعٌ ايػٝخ عُدٖ َٔ ٟرا ايهٗـ قاعد ٠يٓػاط٘ ايتبػرل ٟا٭ٚيٚ ٞاخر
عً ٢عاتك٘ إدسا ٤ايتػٝرلات ًب ايبٓا ١ٜاىبػٝد ٠ؾٛم ايهٗـ ٚٚضعٗا.
ٜكيي ٍٛإزلاعٝييٌ بة إ ٖييرا ايهٗييـ ٖيي ٛاىبعبييد ايكييد ِٜيػييٝخ عُييدٖٓٚ .ٟيياى
نٗـ ؾػرل ًب سلاي ٞاىبٛؾٌ سؿس ْٚظِ يٝهَ ٕٛعبداّ يًُٗساٜٛٚ 3١ٝ٥دد نٗـ
اخييس بييايكسا َيئ قؿييب ١غييك ٠ٚ٬عًيي ٢ايطييؿٛب ايػييُاي ١ٝيييي(ضؿـب) ٜييدع ٢نٗييـ
(غخؿ٘ زهبٔ) ربًٝداّ ٫ضِ (ؾًٛب نٛزد )ٟنإ ٜطهٔ ؾ ٘ٝقبٌ وبطي ١قيسٕٚ
َك .
ٜٚظٗس إ ايسٖبإ اىبطٝشٝـب اغػًٛا ٖرا ايهٗـ َد َٔ ٠ايصَٔ نُيا اغيػً٘
قبًِٗ اىبٝجسا ٕٛٝ٥سطبُا اعتكد ٜٛٚدد بايكسا َٓ٘ ٜٓبٛع دؾام.
ًٚب ازبٗ ١ايػيسقَ ١ٝئ قسٜي( ١داضيٓ٘) ٜٛديد نٗيـ يباثيٌ قبشياذات (ٚادٟ
ضٛزداؽ) سلاي ٞايطًُٝاْٖ . ١ٝرا ٚقد قاَ يٝد ٟدزاٚز بصٜاز ٠نٗـ َكيدع
ًب (باٖصاْ( .)ٞاْظس.ٟ :ع دزاٚز طاٚٚع ًَو ف . )55
املٚجسا ٞٚ٢يف ًد( ِٞٙعاُ )ٞاه٘اقع ٞعؤُ ٟس اهفسات:
ًب ضييٓ 1920 ١قكيي ٝغييٗسا ٚاسييدا ًب َدٜٓيي( ١عاْيي )١سٝييح قٝييٌ ييي :ٞإ
زٖطا َٔ قاطٓٗٝا اىبطًُـب ناْٛا قد عبيدٚا ايػيُظ ٚعكيدٚا ادتُاعيات ضيس١ٜ
ٚقيياَٛا بػييعا٥سِٖ ًب نٗييـ غييرل بعبييد عيئ اىبدٜٓييٖ ١ييرٚ .ٙعٓييدَا اضؿطييست عيئ
ازلاٚ ِٗ٥ددتِٗ غرل غسبا ٤عين ٚز اغو ًب اِْٗ َٔ بكاٜا اىبٝجسآٖ ١ٝ٥اى.

(اهقطٍ االٗي)
 3تٛدد ؾٛزتإ شلرا ايهٗـ ًب دا٥سَ ٠دٜس ١ٜاٯثاز ايكدمب ١ايعاَ-١بػداد.
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اثاز املٚجسا ٞٚ٢يف اهد ّٙاالٙصٙدٜ
 .6أضظ تل٘ ّٙاخلوٚق ٞعِد اهباطِ:ٞٚ
ٜعتكد اىبطً ٕٛاىبطتكُٛٝا ايسأ ٟإٔ ا قادز عً ٢نٌ غ ٤ٞخًل ايهَ ٕٛئ
ايعدّ باَس (نٔ) ٚايباطٓ ١ٝيد ِٜٗتؿطرل َطيتذل شلير ٙاسبكٝكي ١ايكساْٝيٜٚ ١كٛييٕٛ
ز ؽبًل ايه٫( َٔ ٕٛغ )٤ٞبٌ اْ٘ يٗٛز يهٓ٘ ايسا َٕٛٓ٪ٜٚ .باْ٘ ز ٜهٔ ٖٓاى
غيييً ٤ٞب ا٫شٍ ضييي ٣ٛا ٖٚيييرا اضييياع ايباطٓٝيييٖ ١ييي ٛايٛسداْٝيييٚ :١اعتكيييدت
ا٫زلاع ١ًٝٝاييت يٗست قبٌ اٜ٫صٜد ١ٜاسبكٝك ١ٝبعيد ٠قيس ٕٚباْبجيام ايهيَ ٕٛئ
(نٓ٘ ا٫سدً )١ٜب تٛاٍ مبهٔ بٓٝاْ٘ عً ٢ايٛد٘ ايتاي:ٞ
ايٛاسد– اَ٫س (نٔ) ايطبب ايهٖ( ْٞٛرا ٖ ٛاشبايل)
 -1تٛدد ؾٛزتإ شلرا ايهٗـ ًب دا٥سَ ٠دٜس ١ٜا٫ثاز ايكدمب ١ايعاَ – ١بػداد.
اييسٚب ايهيٖ( ْٞٛيرا ٖي ٛايعاَييٌ ايير ٟخًيل َئ ْؿطيي٘ دطيُا يٓؿطي٘ ٖٚي ٛايهيي)ٕٛ
ايعٓاؾس ا٫زبع ١اىبٛاد ا٫زبع( ١اىبٛاد اي٬عك , ١ٜٛايٓباتيات  ,اسبٛٝاْيات) .قيازٕ ٖيرا
ا٫عتكاد با٫ؾ٬ط ١ْٝٛاسبٝجٚ . ١دد (دزٚضٝظ) اعتكادِٖ َبٓٝا عً ٢ا٫ضظ ْؿطيٗا .
ٚتتػاب٘ ايبهتاغٚ ١ٝا٫زلاعً ١ًٝٝب اُْٗا تعتكيدإ بيإ ايهي ٕٛعبياز ٠عئ اْبجيام نٓي٘
ايسا ايكادز عً ٢نٌ غ.٤ٞ
ًٚب ايٛاقع اَ٫سإ نٌ َٔ ٜٓياٖا ٖيرا ا٫عتكياد ا ٚبهًُي ١اخيس ٣نيٌ َئ ٜيدع ٞإ
ايه ٕٛي٘ نٝيإ َٓؿؿيٌ عئ ا ٜؿيُ ْ٘ٛبايػيسى .اَيا ًب ايهاناٝ٥ي ١ؾيسغِ إ ايتؿيٛز
ا٫ضاض ٞيًٛديٛد َطيتُس ا ٫إ ٖٓياى بْٛيا غاضيعا ًب اضيًٛب٘  ,ؾايهاناٝ٥ي ١تعتكيد إ
ايييسٚب ايهيي ْٞٛعييادص عيئ خًييل عيياز َٓبعييح َيئ ذاتيي٘ .نذطييِ قييا ِ٥براتيي٘ ٖٚييِ بٗييرا
ٜؿسقيي ٕٛبييـب ايٛدييٛد ا٫شليي ٞنييسٚب ذبًيي ٞايٛدييٛد ا٫شلييً ٞب ٖٝييٛي ٞاىبسٝ٥ييات ٖٚهييرا
ٜعتكد ٕٚبإ ايهآ٥ات اسب ١ٝقطسات َٓبعجَ ١ئ ْيٛز ا ايكيادز عًي ٢نيٌ غي .٤ٞعًي٢
إ ايعٓاؾييس ا٫زبعييٚ ١ا٫دطيياّ ايطييُآَ ١ٜٚبجكييَ ١يئ ْييٛز ايييسا بؿييٛز ٠غييرل َباغييس٠
ْٗ٫ا يٗست َٔ ي٪ي ٠٪خًكٗا ا َٔ ْٛزٚ ٙايً٪ي ٠٪تعتدل َادْ ٠رل.٠
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ٚاٜ٫صٜد ٕٜٛايرٜ ٜٔعتكد ٕٚبنٕ ايه ٕٛز ؽبًل َٔ ايعدّ ٜتؿكَ ٕٛع ايهاناٝ٥يً ١ب
ا٫عذلاف بٓٛعـب َٔ ايتذًي :ٞزٚسياَْٚ ٞياد ٟؾكيد ْػينت اشليتِٗ ايطيبعَ ١ئ ْيٛز ا
سطب اعتكادِٖ ,ذيو بايٗاز َٓ٘ٚ ,ايه ٕٛاىبس ٞ٥ؾٓع َٔ اقًع ايً٪ي ٠٪ايييت خًكٗيا
ا َيئ ْييٛز ٙيٝهييَ ٕٛطييهٓ٘ َٓيير ايبداٜييٚ .١يهييِٓٗ ؽبًطييٖ ٕٛييرا ا٫عتكيياد بايٓظسٜيي١
ا٫ؾ٬ط ١ْٝٛي٬ؾهاز ايييت ايؿٗيا اىبطيًُٚ ٕٛايؿ٬ضيؿ ١اىبعاؾيس ٕٚؾياِْٗ ٜكٛيي ٕٛعٓيدا
نإ ا قازاّ عً ٢نٌ غ ٤ٞداخٌ ايً٪ي ٠٪ايبٝكا ٤خًيل ؾيٛز ا٫شلي ١ايطيبع ١يي٬ز ٤
ايػييُظ ٚايكُييس ٚاْ٫طييإ ٚاسبٛٝاْييات ٚايطٝييٛز ٚاسبٛٝاْييات ايٛسػييٚٚ ١ٝقييعٗا ًب
دٛٝا دبت٘ (اشبسق ١ايتؿٛؾ.)١ٝ

عوٍ اهالٓ٘ت االٙصٙد:ٜ
اٜ ٫صٜدٜيي ١دٜيئ َسنييب ٚايظيياٖس أْيي٘ َيئ عُييٌ ؾييًٛب ٚاسييد ا ٚنباعييات
ؾٛؾ ١ٝطبتًؿَ ١تتابع ١تؿُٗٛا ايدٜاْ ١اٯّ أ ٟايدٜاْ ١ا٫ضيٚ ١َٝ٬كبهٓيٛا َٓٗيا
ٚذبسٚا ًب اضتخساز اىبعاْ ٞاشبؿ ١ٝيٜ٬ات ايكساْٚ ١ٝنياْٛا اٜكيا َطًعيـب عًي٢
َبادٚ ٤ٟاؾهاز ايؿ٬ضؿ ١ا٫غسٜيل ٚايؿًطيؿ ١ا٫ؾ٬طْٝٛي ١اسبٝجي ١اىبنيٛؾي ١عًُيا٤
ايعؿس ٚقد ٜهٖ ٕٛرا ضبتَُ ٬ع ايػُٚ ٛايٓكـ اىبٛدٛد ًب ْطيخ (َؿيشـ
زٖيييؼ) ( ٚازبًييي )٠ٛايييييت ٖييي ٞصبُٛعيييات َييئ َكيييا٫ت عييئ اضيييظ ايؿًطيييؿات
ٚاىبعتكدات اىبختًؿ ١عئ اشبًل(اشبًٝكيٚ )١عًيِ ايٖ٬يٛت ٚا٫ضياطرل ٚاشبساؾيات
ايبطييٝط .١اَييا َيئ سٝييح اضييتٓتادِٗ ا٫خييس اضييظ دٜييِٓٗ اىبػييتٌُ عًيي ٢بعييا
ايعكا٥د اىبٝجسا ١ٝ٥ذات ا٫ؾٌ اٜ٫ساْ ٞؾٗ ٞعًٚ ٢د٘ ايعُ ّٛغرل ٚاقش.١
يكييد ذنييس ًب (َؿييشـ ز٠ؽ) إ ا ايكييادز عًيي ٢نييٌ غيي ٤ٞخًييل ضييبع١
َ٥٬ه ١نٌ ٚاسد ًب  َٔ ّٜٛاٜاّ ا٫ضبٛع اسدِٖ طاٚ٩ع اىبًو خًك٘ ًب اّٜٛ ٍٚ
َٔ اٜاّ ا٫ضبٛع ( ّٜٛايػُظ) ٚدعً٘ زٝ٥طا ي٬خسٖٚ ٜٔيرا ٖيًَ ٛيو ايػيُظ.
نُا ٚذنيس ًب ٖيرا ايهتياا إ ا ايكيادز عًي ٢نيٌ غي ٤ٞخًيل ضيت ١اشلي( ١اٚزقبيا
ضبعً ١ب ا٫ؾٌ َٔ ,ؾطست٘ ْٛٚز ٙنُيا ٜػيعٌ اْ٫طيإ َػيعَ ٬ئ غيعًَ ١ػيعٌ
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اخس ,ثِ خًل بٓؿط٘ (أ ٟا ) ايطُاٚ ٤اَس ا٫شل ١بايٓؿٛذ افب ايطُا ٤يهي ٞؽبًيل
نٌ ٚاسد َِٓٗ دسَاّ زلاٜٚاّ.
ؾٗٓيياى اخييت٬ط ٚعييدّ تييسبط ًب ايٓطييخ اىبختًؿيي ١شلييرا ايهتيياا سيي ٍٛازلييا٤
ا٫دساّ ايطُا ١ٜٚاىبخًٛق ١عً ٢ذيو اييُٓط ٚيهئ ايٓطيخ اىبختًؿيَ ١ئ ايهتياا
تتؿل نبٝعا عً ٢إ ا٫ي٘ ا ٍٚ٫خًيل ايػيُظ ٚايجياْ ٞايكُيس ٚاشبياَظ ايصٖيس٠
ٚايبكٝيي ١ايج٬ثيي ١ز ؽبًكييٛا تٛابييع َٚيئ ٖييرا ْػيين بعييا ايػييو ًب إٔ ا٫شليي ١ايطييت١
اير ٜٔخًكِٗ ا ايكدٜس َٔ ؾشصاْٚ ٙيٛزٚ ٙايًيرٖ ٜٔيِ ا٫ضيظ يي٘ ْؿيظ اىب٥٬هي١
ايطبع ١اير ٜٔخًل نٌ ٚاسد َِٓٗ ًب  َٔ ّٜٛاٜاّ ا٫ضبٛعًٚ .ب اسبكٝكٜ٫ ١عيسف
ايٝصٜد ٕٜٛاشل ١اخس ٣غرل ٖ ٤٫٪اىب٥٬هي ١ايطيبع ١ؾٗيِ ٜعتكيد ٕٚبينِْٗ غخؿي١ٝ
ٚاسدَ ٠ع (طاٚ٩ع اىب٥٬ه.)١
ٚعًٖ ٢را ا٫ضياع ٜهي ٕٛاىبًيو اٖ ٍٚ٫ي ٛا٫يي٘ ا ٍٚ٫خيايل ايػيُظ ؾٗيٛ
(اييي٘ ايػييُظ) ٚاىبًييو ايجيياْٖ ٞيي ٛا٫ييي٘ ايجيياْ ٞخييايل ايكُييس ؾٗيي( ٛاييي٘ ايكُييس).
ٚا٫ضتد ٍ٫اىبٓطك ٞيَ٬س ٖرا  ,اعتكد َ٪ضظ اٜ٫صٜد ١ٜايباطٓ ١ٝإ نٌ ٚاسيد
َٔ ايهٛانب ايطيٝاز ٠مبجيٌ ا٫يي٘ ايير ٟخًكي٘ اَيا ًب اٜآَيا ٖير ٙؾاْيا اغيو ًب إ
يٜ٬صد ١ٜاقٌ عًِ عٔ ا٫دساّ ايطُا ١ٜٚؾُٝا عدا ايػُظ ٚايكُس ٚايصٖس.٠
دطييد اٜ٫صٜييدٖ ٕٜٛيير ٙا٫شليي ١ايطييبعً ١ب غييٛٝخِٗ ايطييبع ١اييير ٜٔكبجًييِٗ
سسَِٗ اىبٛدٛد ٠عً ٢ا٫ز ٚاىبطُاَ( ٠عبيٛدات) .ييريو ؾٗيِ ٜطيتٓذد ٕٚبٗيا
ًٜٚييٛذ ٕٚحبُاٖييا تكييسعاّٚ ,قييد تييسى ايٝصٜييد ٕٜٛتنيٝيي ١غييٛٝخِٗ عٓييدَا ٚؾييًٛا
ايعدد اىبطًٛا  ٖٛٚايطبع٪َ ١ثسا بعدد ايهٛانب أ ٟا٫شل ١اىبٝجسا ١ٝ٥ايطبع.١

حبح عّ تطٌ ٞٚاهلتابني املقدضني:
 .1دًيي :٠ٛتعييين سسؾٝييا (يٗييٛز) ًٚب ا٫ؾييط٬ب ايؿييًٛب تعييين (ايطبٝعيي ,١ايهيي)ٕٛ
ٚيهٔ نتاا ايٝصٜد ٟاسباٌَ شلرا ا٫ضِ ٜ٫بشح عٔ اشبًٝكي ١اذ خؿيـ نًٝيا اعيس
أشلييتِٗ  ,طيياٚ٩ع اىب٥٬هييً ١ب قٛتيي٘ ٚضيي٪ددٚ ٙأٚاَييسْٛٚ ٙاٖٝيي٘ٚ ,تعايُٝيي٘ ٚذبرٜساتيي٘
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ٚٚعدٚٚ ٙعٝدٚ .ٙي ٛقازْت٘ َع (ايكؿٝد )٠اىبٓطٛب ١افب ايػيٝخ عيدٚ ٟديدت اْٗيا ٖيٞ
ؾاذب ١ىبؿب نتاا (دًَٚ . )٠ٛع ذيو ز ٜسد ؾ ٘ٝذنس يعباد ٠ايػُظ.
َ .2ؿييشؿا زٙؾٜ :ػًييب عًيي ٢ايظيئ إ اىبٛقييٛع ايييسٝ٥ظ يًٝصٜدٜيي ١ايييرٟ
طٛا ٙايٓطٝإ ا٭نٝد ًب ٚؾـ (اىبؿشـ) اييرَ ٟعٓيا(ٙايكسإ) ْٚعتي٘ بيي (زؽ)
ز ٜهٔ ايكؿد َٓ٘ ايً ٕٛا٭ضٛد ٚالبا اضتعًُ ايهًُ ١ايهسدٜي( ١ز ٙؽ) ايييت
َعٓاٖا (اضٛد) ًب (َؿيشؿا زٙؾ) يًد٫يي ١عًيَ ٢عٓي ٢ايػيدٜد ايكي ٟٛاىبٓيتكِ.
ٜٚعين (َؿيشؿا زٙؾ) ًب عيسؾِٗ ايهتياا اييرٜ ٟعاقيب ضيسٜعا ٚغيدٜدا نيٌ َئ
ٜييٓكا ضييٓٓ٘ ٚؾسا٥كيي٘ اَ ٚيئ ؼبًييـ بيي٘ شٚزاًّٚ .ب اسبكٝكيي ,١إ ٖييرا ايٓع ي ييي٘
ْؿييظ َعٓيي( ٢ز ٠ؽ) اىبطييتعًًُ ١ب نًُيي( ١ز٠ؽ) ٖٚيي ٞايؿييٝػ ١ايهسدٜيي ١يًييسٜا
ايػدٜد ٠ايعٓٝؿ ١ايك , ١ٜٛؾًٝظ َعٓا ٙاييسٜا ايطيٛدا ٤بيٌ ٖيَ ٞئ قبٝيٌ اجملياش
ننٕ ٜكاٍ عٔ ؾ ٕ٬اْ٘ اضٛد ايطايع (أ ٟذ ٚسمس ْهد با٥ظ) .
ٚعًَ ٢ا ٜبد ٚي ٞآْا ْطتعٌُ ازلٖ ٞير ٜٔايهتيابـب بنضيًٛا خياط ,٤ٞاذ
ٜطتعٌُ (دً )٠ٛيًد٫ي ١عً ٢ضبت ٣ٛايهتاا ايرٜ ٟبشح عٔ اشبًٝك ١أ( ٟدً)٠ٛ
ًب َعٓاٖا ايسَيصٜٚ ,ٟطيتعٌُ (َؿيشـ ز ٙؽ ايهتياا ايػيدٜد) قبعٓي ٢نتياا
ؼبت( ٣ٛؾيسا٥ا ايكيً ٠ٛب ؾيٝػ ١اٚ٫اَيس ٚايٓيٛاَٖٚ )ٞيع ذييو ؾسقبيا نيإ ٖيرإ
ايهتابإ ًب ا٫ؾٌ اقطاَا َٔ نتاا ٚاسد زلا ٙناتب٘ ايؿيًٛب (دًيَٚ )٠ٛئ ثيِ
اعط ٢ي٘ اضِ (َؿشـ ز ٠ؽ) يتش ٌٜٛاْظاز ايٓاع عٔ ايكسإ اجملٝدٚ .مبهئ
َ٬سظييٖ ١ييرا ايباعييح ًب نييجرل َيئ دعيياٚ , ِٗ٥عًيي ٢ضييب ٌٝاىبجيياٍ ,ايًكييٛا يكييب
(اسبيير) عًيي ٢ايصٜيياز ٠ايطييٓ ١ٜٛىبسقييد ايػييٝخ عييد ٟسٝييح تعكييد َٓاضييو اسبيير ًب
(٫يؼ) ٚ ,اطًكٛا اضِ ازببٌ ايٛاقع ًب ازبٗ ١ايػسقَ َٔ ١ٝسقد ايػٝخ نُا زلٛا
(ناْ ٞضيب) شَصَاّٚ ,سذس ٠بي(اسبذس ا٫ضٛد)  ًِٖٚدساٚ .ايداؾع شلر ٙاييدعٛات
ٖ ٛؾسف ايٓاع عٔ اسبر افب (َه ١اىبهسَٚ )١ذبه ِٝقبكتِٗ عًٗٝيا ًب (٫ييؼ)
ٚابكا ِٗ٥عًٖ ٢را ايٓش ٛعً ٢د ِٜٗٓايٝصٜد.ٟ
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اهقطٍ اهجاُٛ
اثاز املٚجسا ٞٚ٢يف اهالٓ٘ت اهٚصٙدٜ
االهل ٞاهطبع ٞعِد االٙصٙد:ٞٙ
ٜظٗس دًٝاّ إ عدد ا٫شل ١ايطبعً ١ب ايٝصٜدٚ ١ٜاضًٛا اْبجاقٗا َئ ا  ,ثيِ ايٛاسيد
َٔ ا٫خس البا َٖ ٞكتبط َٔ ١ا٫ؾهاز ايصزدغت ١ٝاييت ت َٔ٪بايهٝاْيات ايراتٝي ١ايطيت١
٫ي ١اشبرل (اٖٛزَصدا) ٚاْبجاقٗيا َٓيٜ٘ٚ .طيُٖ ٢ي ٤٫٪ايطيت( ١اَػيا ضيبٓدات ايهسَيا)٤
اشبايداتٚ .بايسغِ َٔ اْبجام ا٫شل ١اٜ٫صٜدْٛ َٔ ١ٜز ا ايكدٜس ٚذا ت٘ ؾاسبكيا٥ل ايييت
ٜؿؿش ٕٛعٓٗا َٔ إ نٌ ٚاسد َٔ ٖ ٤٫٪ا٫شل ١خًل ًب ٜيَ ّٛئ اٜياّ ا٫ضيبٛع ٚمبجيٌ
نٌ ٚاسد َِٓٗ اسد ايهٛانب ايطبع ١نُا اةٓا ايٗٝا تػرل حبصّ افب ايهٛانيب ايطيبع١
اييييت اعتكييد بٗييا اىبٝجساٝ٥يي ٕٛناشل يٚ .١ز٥ييٝظ ٖيي ٤٫٪ا٫شلييٖ ١ييَ( ٛييٝذلا) اييير ٟاعتييدلٙ
(سلطاّ) تٗد ٣اي ٘ٝايكسابـب عٓد ؾًل ايؿبا.
ٚنييإ ا٫عتكيياد ايطييا٥د إ نييٌ ٚاسييد َيئ ٖيي ٤٫٪ا٫شلييَ ١طيي ٍٚ٪ع ئ ٜييَ ّٛيئ اٜيياّ
ا٫ضبٛع اير ٟزل ٞبازل٘ َجٜ (SUNDAY) ّ٬ي ّٛايػيُظ ٜ (MONDAY) ٚي ّٛايكُيس)
 ) …-WEDNEDAYٚTWESDAY ( ٚاخل َٚا ٜصاٍ ٖرا ا٫ضيًٛا َػيٗٛداّ ًب اٚزبيا افب
َٜٓٛاٖرا.
ًٚب اىبٝجسا ١ٝ٥دعً ايهٛانب ايطبع ١اشل ١سبظٛي ايبػس ؾػبٖٗٛا باْطإ ٜطيُع
ٜٚطسَ ٟا ٜؿسب ب٘ َٚا ؼبيصٕ ٚؽبُيد غٝظي٘ ٜٚهي ٕٛنطيب ٚد ٙبايؿيًٛات ٚا٫دعٝي١
ٚتكد ِٜا٫قاس ٞايَٚ. ٘ٝا ٜصاٍ ٖرا ا٫عتكاد ضا٥دا بـب ايٝصٜدٜيٚ ١ز ٜتطيسم ايٝي٘ أٟ
تػييٝرل ٖٚ .ييِ ٜكييدَ ٕٛؾييًٛاتِٗ ٚقييسابٚ ِٗٓٝاقيياسً ِٗٝب َعابييد غييٛٝخِٗ اىبيي٪شلـب
اىبطُاَ( ٠عبٛدات – اٚثإ ٚ )-كبجٌ ايػ ٛٝايهٛانب ايطيبع ١اىببتػي ٢ايييت تٗيدٟ
َٔ غكبِٗ ٚت َٔ٪شلِ عطؿِٗ.
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ُصٗي االهلٞ
ًب (َؿشؿا ز٠ؽ) عبازَ ٠ؿادٖا اْ٘:
((َٓر ايطٛؾإ ستَٜٓٛ ٢ا ٖرا سكب ١تبًؼ ضيبع ١ا٫ف ضيٜٓٓ ١يصٍ افب ا٫ز
ًب نيٌ ايييـ ضييٓ ١اييي٘ ٚاسييد َيئ ا٫شلي ١يٝييٓظِ يٓييا اٜ٫ييات ٚايكييٛاْـب ٚايتػييسٜعات
ٜٚعييسز بعييد ذيييو افب ايطييُاٜٚ .))٤بييد ٚاّ َؿييدز ٖيير ٙا٫ضييطٛز ٠تسنبيي ١يٜ٬يي١
ايكساْ ١ٝايتاي:١ٝ
ٜدبس (ا ) اَ٫س َٔ ايطُا ٤افب ا٫ز ثِ ٜعسز ايً ٘ٝب ٜي ّٛنيإ َكيداز ٙاييـ
ضٓ ١يبيا تعيد . ٕٚضيٛز ٠ايطيذد .-5-٠نيإ ايؿكٝي٘ اٜ٫صٜيد ٟبازعياّ ًب تسنبي١
ا ١ٜ٫ايكساْ ١ٝاعيٚ ٙ٬ساذقيا ًب تؿطيرل اٜ٫ي ١ايكساْٝي ١ادْياٚ(( ٙإ َٜٛيا عٓيد زبيو
نايـ ضٓ ١يبا تعد( .ٕٚضٛز ٠اسبر .)46
ٚنإ ايػس َٔ ذييو ابيساش ايع٬قي ١اىبٛديٛد ٠بيـب ا٫شلي ١اىبٝجسا٥ي ١ايطيبع١
ٚاٜاّ ا٫ضبٛع بػ ١ٝتٓظ ِٝا٫ضظ ازبٖٛس ١ٜيٖٛ٬ت اٜ٫صٜد ٟايرٜٛ ٟس ٞاَيّ٬
ق ٜٛياّ ٚؾييدلاّ يييد ٣اتبيياع ايٝصٜدٜييٚ ١يٝطييٛز َٓييصيتِٗ ،اتٓٝييا بٗييرا اىبجيياٍ يبٝييإ
ايتشسٜيييـ ايييير ٟاتبعييي٘ نبييياز ايؿكٗيييا ٤ايؿيييٛؾً ١ٝب ايدزاضييي ١اىبكازْييي ١يًؿؿيييٍٛ
ٚا٫دييصا ٤اىبختًؿيي ١اىبطييتُدَ ٠يئ ايعكا٥ييد اىبتبآٜيي ١ؾٛقييعٖٛا ًب قايييب ددٜييد
يتهَ ٜٔٛرٖب َٔ اضتٓباطاتِٗ.
 ٫ٚازاْ ٞخازداّ عٔ ايؿدد اذا ذنست ٖٓا إ ( ّٜٛايدٜاْ ١ا٫زلاعًٝٝيٖ )١يٛ
ايـ ضٓ(ٚ ١اضبٛع دٜاْتِٗ) ٖي ٛضيبع ١ا٫ف ضيٓ .١ؾُيِٓٗ َٓ٪ٜي ٕٛبظٗيٛز (اَياّ
ايصَإ) َس ٠نٌ اييـ ضيًٓ ١ب دٚزات َتهيسز ٠افب ضيبع ١ا٫ف ضيٓٚ .١زقبيا ٜهيٕٛ
ا٫عتكاد ايطا٥د بيـب اٜ٫صٜدٜيً ١ب ْيص( ٍٚطياٚ٩ع ًَيو) افب ا٫ز يػيس اْكياذ
غعبِٗ اىبتينز َئ بعيد اْتػياز ازبيٓظ ايبػيس ٟعًيٚ ٢دي٘ ا٫ز ٖي ٛؾيٝاغ١
َٓاضب٫ ١ضطٛز ٠ازضاٍ (َٝجيسا) َئ قبيٌ (اٖيٛزَصدا) زبًيب ٚضيا ٌ٥ايعيٝؼ افب
ا٫ز ٚسبساض ١ايبػس َٔ َعادا( ٠اٖسمبٔ) اىببٝد.. ٠
اهعِاصس االزبع ٞاالشًِ ,ٞاالعٌد:ٝ
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ازبعٚــات االٙصٙدٙــ :ٞديياً ٤ب نتيياا (دًيي )٠ٛذنييس (يًعٓاؾييس ا٫زبعيي , ١ا٫شَٓيي١
ا٫زبعيٚ ,١ا٫عُييد ٠ا٫زبعيي ١اييييت اسييدث سطييب َكتكييٝات اشبًييل) .بٝييد إ ٖييرا
ايٓـ ىبا نإ ٜبشح عٔ اشبًٝك ١نإ َٛقٛع٘ اسبكٝكَ( ٞؿشـ ز ٠ؽ) َٚئ
ايػسٜب إ دا ٤ذنسً ٙب (دً.)٠ٛ
اهعِاصس االزبعـ :ٞايعٓاؾيس ا٫زبعيٖ ١ي( ٞاشليٛاٚ ٤ايٓياز ٚاىبياٚ ٤ا٫ز ) ٖٚيٞ
اييت اشل ًب اىبٝجساٚ .١ٝ٥قبٓاضبٖ ١ر ٙاىبػابٗ, ١ػبدز بٓا ايكي ٍٛإ ايؿياب١٦
اٜكا عبدٚا ايعٓاؾس ا٫زبعٖٚ , ١را َا ٜطتٓتر َئ َػياٖد ٠ايؿيٛز ا٫زبعيً ١ب
اختييياَِٗ اىبكدضييي( ١ضيييهاْد )٫ٚايييييت تيييس ٣عًٗٝيييا (ايٓشًيييٚ )١ا٫ضيييد ٚايعكيييسا
ٚا٫ؾع )٢ؾشطبُا اعتكد اْٗا تسَص افب ايعٓاؾس ا٫زبع , ١ؾايٓشً ١تسَيص افب اشليٛا٤
ٚا٫ضد افب ايٓاز ٚايعكسا افب اىباٚ ٤ا٫ؾع ٢افب ا٫ز .
االشًِ ٞاالزبع : ٞا٫شَٓ ١ا٫زبع ١اىبػاز ايٗٝا ٖٓا ٖ ٞايؿؿ ٍٛا٫زبع.١
ؾؿ ٞاىبٝجسا ،١ٝ٥نإ نٌ ٚاسد َٓٗا ٜته َٔ ٕٛث٬خ زَٛش بسد ,١ٝؾعبد َيع
تًو ايسَٛشٜٚ .ظٗس إ َ٪ضظ ايٝصٜدْ ١ٜبر عاد ٠زَٛش ا٫بيساز ٭ٕ عيددٖا ٜبًيؼ
اثييين عػييس ادتٓاب ياّ َٓيي٘ ا٫عييذلاف قبييرٖب (ا٫ثٓيي ٢عػييس( ٚ )١ٜايعًٜٛييٚ ,)١اْيي٘
انتؿيي ٢بعبيياد ٠ايؿؿيي ٍٛا٫زبعييَ ١ييع ا٫ستؿيياي بج٬ثيي ١زَييٛش يهييٌ ؾؿييٌ ٚيهيئ
ْ٫ؿٝب شلر ٙايسَٛش ًب ايعباد.٠
ٜٚكاّ ًب نٌ ؾؿٌ َٔ ٖر ٙايؿؿ ٍٛعٝد ٫دسا ٤ايػعا٥س عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1عٝد ايسبٝع – ٚ ّٜٛاسد ،ازبُع ١اٚ٫فب َٔ غٗس ْٝطإ (ْٛزٚش – ايطٓ ١ازبدٜد.)٠
 .2عٝد ايؿٝـ– ٜطتُس َد ٠ث٬ث ١اٜاّ ( 21 – 18كبٛش).
 .3عٝد اشبسٜـٜ ،طتُس ضبع ١اٜاّ – ابتدا 23 ّٜٛ َٔ ٤أًٚ .ًٍٜٛب اسبكٝكي١
إ ٖرا ايعٝد َٖٗ( ٛسنإ).
 .4عٝد ايػتاٚ ّٜٛ – ٤اسد  ,ازبُع ١اٚ٫فب يػٗس ناْ ٕٛا.ٍٚ٫
ٚقييد ع ٓٝي ٖيير ٙا٫عٝيياد ًب تكيي ِٜٛايعطيي٬ت ايسزلٝيي ١يطييٓ( 1960 ١تعييدٌٜ
قاْ ٕٛايعط٬ت ايسزل ١ٝيطٓ.1960 ١
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االعٌد ٝاالزبع٫ :ٞبد َٔ إ ٜه ٕٛايػس َٔ ا٫عُد ٠ا٫زبع ١اىبػاز ايٗٝا ٖٓا
ٖيي ٛايييسبا اييييت تٗييب َيئ ازبٗييات ايسٝ٥طيي ١ٝا٫زبعييٚ ١تعٗٓٝييا ايبٛؾييًٚ ١تطييُ٢
اغاز ٠ايبٛؾًً ١ب ايًػ ١ايعسب ١ٝبي (اعُد ٠ا٫ز ) ٜٚكاٍ ًب اىبٝجسا ١ٝ٥عٔ ايسٜاب
ا٫زبع ١باْٗازبط بايؿؿ ٍٛا٫شل ١ٝا٫زبع ٖٞٚ ١تؿؿس نيازبٔ  ,تيٛس ٞاشبيٛف
سٓٝا ٚاسبب سٓٝا آخس.

اهقطٍ اهجاهح
اثاز املٚجسا ٞٚ٢يف بعض اهطق٘ع ٗاهػعا٢س االٙصدٞٙ
عٚد تِاٗي اهعػا ١اهسباُ:ٛ
اٖيييِ ٚاسليييٌ عٝيييد بيييـب نبٝيييع اعٝييياد ايٝصٜدٜييي , ١ايعٝيييد اييييرٜ ٟطيييُْ٘ٛ
(نباعٝييٜ )١كُٝيي ٕٛؾٝيي٘ غييعا٥سِٖ خيي ٍ٬ضييبع ١اٜيياّ ( 23افب  30أًٜييٚ .)ٍٛاْييين
٫اغو ًب كباثٌ اٜاّ ايعٝد ٖرا َع اٜياّ عٝيد (َٝجسانيإ) اَٗ( ٚسنيإ) ايير ٟنيإ
ٜكيياّ ززلٝياّ ًب شَيئ َاقبييٌ ا٫ضييٖٚ ّ٬يي ٛعٝييد اشبسٜييـ ٚزقبييا ْطيي ٞايٝصٜييدٕٜٛ
َٓػن ٖرا ايعٝد  ِْٗ٫اخطنٚا ًب تكدٜس َٛعد ٙاسبكٝكٜ ,ٞدٍ عً ٢ذيو اقتٓياعِٗ
باٜ٫اّ اىبعً ١ٓٝب (تعد ٌٜقاْ ٕٛايعط٬ت ايسزل ١ٝضٓ.)1960 ١
ٚقد نإ (َٗسنإ) عٝداّ خاؾاّ با٫شليَٗ( ١يس) يٛديٛد ع٬قي ١بيـب سًيٜ ٍٛيّٛ
(َٗييس) ًب غييٗس (َٗيس) نييٌ ضييٓٚ .١ايظيياٖس إ اىبسغييد ايٝصٜييد ٟاييير ٟاقييذلب عٝييد
تٓييا ٍٚايعػييا ٤ايسبيياْ ٞزبُٝييع ايٝصٜدٜيي ١ضييً ١ٜٛب ٚاد٫ ٟيييؼ اىبكييدع يًشيير
ٚيًػعا٥س اٚ٫فب اييت دخً َرٖبِٗ٫ٚ ,ظباش ايطكيظ ايطيٓ ٟٛايطيس ٟاشبياف
بايطُس ايً ًٞٝنٌ ذيو دؾع٘ ٜ ٕ٫عـب ٚقت٘ بؿيٛز ٠تؿيادف اٜ٫ياّ ايييت ربيـ
عٝد اىبٗسنإ.
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ٚضٛف اغسب بعيا ايطكيٛع ٚايػيعا٥س ازبازٜي ١خيٖ ٍ٬يرا ايعٝيد ضبيا٫ٚ
بريو تعٝـب اثاز اىبٝجسا ١ٝ٥ؾٗٝا.
حفو( ٞمسا):
ٜرنسايدًَٛد ٞاستؿا ّ٫دٜٝٓاػبسً ٟب ضسَ ١ٜطًكً ١ب يٝياي ٞاعٝياد تٓياٍٚ
ايعػا ٤ايسباْٜ ٞك:ٍٛ
اٜ٫صٜدٜ ١ٜطُ( ْ٘ٛزلا) أ( ٚزلا )ٜٞاغاز٠افب تٛضي٬تِٗ ايهيجرل ٠بايطيُا٤
ٚاضتًٗاَاتِٗ َٓٗاٜٚ .طتُس ؾٝكٜٓ :ٍٛذص ٖرا ٫طكظ نبيع َهيَ ٕٛئ عػيسٜٔ
غخؿاّ ًب ايؿٓا ٤اىبكابيٌ ىبسقيد ايػيٝخ عيد ٟسي ٍٛسلعيدإ ٜطيُ( ٢دكيٌ تي)ٛ
( ) ْؿب ٚضط ايؿٓاٚ ٤عً ٢زأض٘ اْا ٤يبًي ٤ٛبصٜي ايصٜتي ٕٛاغيعً ؾٝي٘ ايٓياز
ْٚظُ س ٍٛاْ٫ا ٤ؾتا ٌ٥عدٜد ٠تتٛضيط اْ٫يا ٤ؾتًٝي ١غًٝكي ١عًي ٢غيهٌ ٚزد٠
نبرل ٠اسبذِٚ .ذنيس اييدًَٛد ٞباْتظياّ دزديات ٚزتيب ٖي ٤٫٪ا٫غيخاف ايبيايؼ
عددِٖ عػسْ ٜٔؿساّٚ ,بـب َٛاقيعُٗو ًب سًي ١ذبيٝط بايػيُعدإ اىبٛديٛد ؾٗٝيا
ؾتا ٌ٥تػتعٌ اغتعاٜ ,ّ٫طتُس قا :,ّ٬٥تٓذص ٖر ٙبدٚزاِْٗ بط٦ٝاّ س ٍٛايػُعدإ
ث٬خ َسات خ ٍ٬ضاعات ازبع( ١نرا) ,بُٓٝيا ايكٛايي ٕٛدايطي ٕٛاَياّ عتبي ١بياا
اىبسقد ٜسدد ٕٚايذلاْٜٚ ِٝكسب ٕٛايدف ٜٓٚؿخً ٕٛب اىبصاَرل (نرا).
ٖرا ٚاضسد ؾُٝا  ًٜٞتعًٝكات ٞعًٖ ٢ر ٙاسبؿً ١ايد ١ٜٝٓبكيدز َيا ٜطيُا ييٞ
ايٛؾييـ ايكؿييرل اييير ٟذنييس ٙايييدًَٛد -:ٞؾُييا ٫غييو ؾٝيي٘ إ طكٛض ياّ سكٝكٝيي١
خؿٝي ١نٗيير٪ٜ ٙدٜٗيا ايٝصٜييد ٕٜٛخي ٍ٬ا٫ستؿييا٫ت بعٝيد تٓييا ٍٚايعػيا ٤ايسبيياْ,ٞ
ٚذيو ٫ٚدٌ ٖرا ايطكظ غرلٚا (اىبٗسطةإ) اشبياف بعٝيد اشبسٜيـ افب (نبياع)ٞ
اىبػتل َٔ اىبؿطًا ايػاَا (عـب ازبُع) ايرَ ٟعٓا( ٙا٫دتُاع ا٫ندل)ٖٚ ,يٛ
ا٫دتُاع حبكٛز ا اَ ٚع ا اَ ٚع اىبعبٛدات.
ٜبييد ٚييي ٞإ َاٜطييُ ٘ٝايييدًَٛد ٞسلعييداْا ٖيي ٛعييسٜؼ ًب غييهٌ (ايطييٓذل)
اشباف بِٗ ٖٚيٜ ٛػيهٌ ضيَ ١ٜٛيع ايطيرل اىبٛديٛد ؾٛقي٘ (ايطيٓذام) ٚيهئ ٖٓيا
ٜػهٌ ايعسٜؼ ضٓذاقا ٖٚ ٛايػعً ١اىبٛدٛد ٠ؾٛقي٘ عٛقيا عئ ايطيرل اىبعتياد,
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ٚقبا إ ايطٓذام مبجٌ اىبستب ١ايسٚساْ٫ ١ٝشلتِٗ ايطبع , ١تتعدد اىبػاعٌ سبد
ضييبعَ ١ػيياعٌ ,اىبػييعٌ ايهييبرل ًب ايكطييِ اٚ٫ضييط مبجييٌ طيياٚ٩ع اىبًييو– اييي٘
ايػُظٚ ,ايطت ١ا٫خس ٖٞ ٣ا٫شل ١ايباق.١ٝ
تهػـ ا٫قٛا ٤ايطبع ١شلر ٙايطٓادل ٖ ١ٜٛايسَيص ٚمبهئ اعتبياز ٙيياٖس٠
دًٝيي ١تجب ي اعتكادْييا بهيي ٕٛاشليي ١اٜ٫صٜدٜيي ١ايطييبعٖ ١ييِ َعبييٛدات ايكييًٚ ,٤ٛب
ا٫ؾييييٌ ٖيييي ٞايهٛانييييب اىبٝجساٝ٥يييي ١ايطييييبعٚ ١أزً ٣ب دٚزإ ايٝصٜييييدٜـب سييييٍٛ
َعبييٛداتِٗ ازتباطياّ بييدٚزإ ايهٛانييب سيي ٍٛا٫ز (بٓييا ٤عًيي ٢ا٫عتكيياد ايطييا٥د
قييدمباّ)ٜٚ .ظٗييس إ اييييدًَٛد ٞؽبًييط (زليييا) ايٝصٜدٜيي ١بهًُييي( ١زلييا) ايعسبٝييي١
اىبسقكيَ ١ئ (زلياً )٤ب سيـب ٜطيتعٌُ ايٝصٜيد ٕٜٛنًُي( ١زليا) يًد٫يي ١عًيٖ ٢يرا
ايطكييظ اشبييافٖٚ ,يي ٛاؾييط٬ب زَييص ٟخؿيي ٞيًطكييٛع اييييت دبييس ٟبايييدبهات
ٚاىبٛضيييٝكٚ ٢ايػٓيييا .٤أَيييا َٓػييين ايدبهييي( ١زليييا) ًب نتييياا ايطكيييٛع ؾتٓطيييبٗا
ايباطٓٝيي ١افب (زلييا) اٚ٫فب اييييت قيياّ بٗييا (زديياٍ ايػٝييب ا٫زبعيي )ٕٛعٓييدَا ازضييٌ
ضبُد (ف) زضٖٚ( ٫ٛر ٙبيايطبع ز تؿياسبٗا اىبٛضيٝكٚ ٢ايػٓيا( ٤اْظيس اؾيٌ
دٌ َرلإ).
ٚايهًُييٖ ١يير ٙعسبٝيي ١ا٫ؾييٌ ؾٗيي( ٞزليياع) ًٚب ايهسدٜيي ١نًُيي( ١زلييا) تعييين
(به )١ؾتهٖ ٕٛر ٙايهًُ ١قيد اضيتعرلت َئ اْظُي ١اييدزاٜٚؼ َٓير قيد ِٜايصَيإ.
ٜك ٍٛاىبٛي ١ٜٛعٔ (زلا) اْٗا استؿاٍ ػبيس ٟباييدٚزإ ٚا٫يتؿياف سي ٍٛايػيٝخ,
ايعسٜؼَ ,ع اْػِ دٛق ١ا٫٫ت ايٛتس .١ٜؾاِٖ زَص ٚع ١َ٬ا٫سظٗا ًب ٖرا ايطكظ
ٖٚ ٞقع سسن ١ايدزاٜٚؼ ايتدٚمب.١ٝ
ًٜبظ ايدزٜٚؼ اىبٛي ٟٛزدا ٤ا ٚعً ٢زأض٘ قبع ١طبسٚطٝي ١ايػيهٌ ٖٚيٛ
ساًب ايكيدَـب ٜيدٜس ذزاعي٘ ايُٓٝي ٢اىبُتيد ٠افب ازباْيب ٚايٝيد ًب َطيت ٣ٛاييسأع
بُٓٝييا تهيي ٕٛنؿيي ١ايٝييد ْؿطييٗا افب ا٫عًييٚ ,٢كبٝييٌ ٜييد ٙايٝطييسٜٚ .٣بييد ٚييي ٞإ
(زلييا) اىبٛيٜٛيي ١ؾٗٝييا اثيياز اىبٝجساٝ٥يي .١ؾايييدزٜٚؼ اىبٛيييً ٟٛب ٖييرا ايطكييظ َييع
ٚقع دطُ٘ ٚسسنت٘ ايتدٚمب( ١ٝايدٚزإ ٚا٫يتؿاف) مبجٌ (َٝجسا) ساَ ّ٬يٛا١ٝ٥
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ا٫ثٓـب ,اعكا ٤ثايٛثٚ ١اسد عً ٢مب ٖٛٚ ٘ٓٝغرل َسؾيٛع ا٫خيس عًيٜ ٢طيازَ ٙيع
َػعٌ َكًٛا ٚزس٬ت٘ اىبطتُسً ٠ب ايطُا ٤س ٍٛا٫ز .
ٜٛٚدد بـب ايػُعداْات ايييت ٜػيعًٗا ايبهتاغيً ٕٛٝب عٝيدِٖ اىبطيُ( ٢عيـب
ازبِ) سلعدإ ٚاسد اندل َٔ ا٫خيس ؾٝي٘ ثي٬خ ؾتا٥يٌ كبجيٌ ثيايٛخ ايبهتاغيٝـب:
ا –ضبُييد– عًيي( .ٞايسَيص ايييرٜ ٟػييرل افب اسبهُيي – ١ازبُيياٍ– اجملييد) ٚبعبيياز٠
اخس ٖٞ ٣ثايٛخ اىبٝجساٝ٥ـب ًب ا٫ؾٌ ,ضبُد ٚعًُٖ ٞا ايًٛا٤إ ا٫ثٓإ .ؼبٌُ
ايػُعدإ ا٫ندل يًبهتاغٝـب ازبعٚ ١اثٓات ٢عػس ع ١َ٬اٜكاّ ,ايعَ٬يات ا٫زبعي١
كبجٌ َ٥٬هيتِٗ ا٫زبعيٚ ,١ابيٛاا اٖيٌ ايتؿيٛف ٫مبهئ إ ٜهي ٕٛشليا َٓػين غيرل
ا٫زبات ٚايعٓاؾس ا٫زبع ,١ايسٜاب ا٫زعٚ ١ايؿؿ ٍٛا٫زبع )١اشباؾ ١باىبٝجسا,١ٝ٥
ٚايعَ٬ات ا٫ثٓي ٢عػيس  ٠ايييت كبجيٌ اُ٥٫ي ١ا٫ثٓي ٢عػيس ٖيَ ٞئ سٝيح اىببيدأ
اغازات افب ايدلٚز ا٫ثٓ ٢عػس.
عٚد اهقاباغ:
ٜك ّٛاٜ٫صٜدً ٕٜٛب اي ّٛٝاشباَظ َٔ عٝيد تٓيا ٍٚايعػيا ٤ايسبياْ ٞبطكيٛع
ؾسٜك( ١ايكاباؽ)  .تتطيًل نبتعيَ ١يِٓٗ قُي ١ازببيٌ اىبػيسف عًيَ ٢سقيد ايػيٝخ
عد ٟسٝح تطًل ايٓرلإ َئ بٓيادقِٗ استؿيا ٫بابتيدا ٤اسبؿيٌ ثيِ تٓيصٍ افب َسقيد
ايػٝخ عد ٟسٝح ٜك ّٛايسداٍ ٚايٓطا ٤ض ١ٜٛبايدبهات عًْ ٢ؿخ اىبصاَرل ٚقسع
ايطبيي ٍٛبُٓٝييا ؼبكييس (َرلغييٝخإ) ,ثييٛزاّ قييخُاّٜٚ ,طيينٍ ٖيي ٤٫٪اسباقييسٜٔ
هباٜتي٘ عئ نييٌ َهيسٚ ٙٚاذ .٣ؾٝتطيًُ٘ غييبإ صبذي ٕٛبايطي٬ب ٜٚنخرْٚيي٘ افب
َييصاز ايػييخ سلييظ ايييد ٜٔقيياطعـب ايٛعييد باعادتيي٘ افب َسقييد ايػييٝخ عييد ٟضيياىباّ
َعاؾ َٔ ٢نٌ اذٚ –٣بُٓٝا ٜك َٕٛٛبذلدٜيد اٚزاد ٚؾيًٛات غيرل َؿٗيَٛتـب ييد٣
غرل ايٝصٜدٜ ١ٜك ّٛاثٓإ بايدخ ٍٛافب ؾؿٛؾِٗ ضساّ ٜٚطسم اسدُٖا ايجٛز خدع١
ؾرلتؿيع ايٓيٛاب ٚايعٜٛييٌ بيـب ايٓيياع اجمليتُعـب ,ثييِ ػبيد ٕٚايجييٛز بػتيٚ ١يهييِٓٗ
ٜ٫بييد ٕٚاٜيي ١اغيياز ٠افب َيئ ٖيي ٛايطييازم ,ادعييا ٤عًيي ٢نيي ٕٛاضييِ ايطييازم صبٗييّ٫ٛ
ٜ٫عًِ أ سيد حبكيٛزٖٓ ٙياى ؾٝكيٛد ٕٚايجيٛز بعد٥ير افب َسقيد ايػيٝخ عيدٚ ٟضيط
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ؾسس ١عظٚ ١ُٝاغتباط غدٜدٚ .ذبتػد ايكبا٥يٌ ًب َهيإ ٜيدعَٝ( ٞيداْ ٞدٗياد)
ٜٚتكدّ افب اَ٫اّ عػس ٠زداٍ غذعإ سبُا ١ٜايجٛز.
ًٚب تًييو ايًشظييٜ ١عًيئ (اىبييرل) إ ٫ساديي ١اييي ,ِٗٝاذ ٖييسا ايجييٛز .ذيييو ٕ٫
ايػخؿـب اير ٜٔضبل إ ضسقا ايجٛز قد دخي ٬اىبسقيد َتٓهيسَ ٜٔظٗيس ٜٔاُْٗيا
َئ زدياٍ اىبيرل ٚقيد ديا٤ا سبُاٜي ١ايجيٛز ,ؾٗٝسبيإ بي٘ بعيد ذييو افب َيصاز ايػييٝخ
سلظ ايكسٜب َٔ َسقد ايػخ عد ,ٟسٝح ٜكسب٘ ايٝص ٕٜٛٝبايعؿيٚ ٢ايؿيٝاط
ؾا٥شـب ثِ ٜرحب.4ْ٘ٛ
ٖٚرا ا٫ستؿاٍ يٝظ اسدَ ٣ساسٌ ايعٝد نُا ٜدع ٞبٌ ًٖ ٛب ت٬ؾيٌ طكيظ
دٜين ىببازن ١ايػًٚ ١اشبؿب  ٜ٘٪ٜ ,اٜ٫صٜد ١ٜبايػهٌ ايتكًٝيدْ ٫ٚ .ٟيدز ٟافب
أَ ٟد ٣تبًؼ َعًَٛات شعُا ِٗ٥ايتنزؽب ١ٝعٔ درٚز ٖرا ايطكظ
ٚايػ٤ٞايٛاقا ًب ٖرا ا٫ستؿياٍ ٖٛاسبٝيٛإ اييرٜ ٟكيش ٢بي٘ اعيين ايجيٛز
ؾاْ٘ ٜكسا اَاّ َصاز ايػٝخ (سلظ)( .ايػُظ) ٖ( ٛاىبٗس) ٚبيريو مبهئ ايكيٍٛ
إ ا٫ستؿاٍ ٜتعًيل قبٝجيسا ٜٚعتيدل ؾيٛز ٠ضبسؾي٫ ١ضيطٛز ٠قٝياّ (َٝجيسا) باضيس
ايجيييٛز ٚذحبييي٘ ٖٓٚ .يييا اٚزد يهيييِ اضيييطٛزَٝ ٠جيييسا بػي يهٌ ٚدٝيييص َييينخٛذ ٠عييئ
ن: َْٛٛٝ
يكد أضس (َٝجيسا) ا ٍٚاسبٛٝاْيات اسبٝيٚ ,١نيإ ثيٛزا خًكي٘ (اٖيٛزَصدا) ؾيٓذا
َٝجسا ًب ضشب٘ افب نٗؿ٘ ٚ ,يهٔ ايجٛز ٖسا َٔ ضيذٓ٘  ,ثيِ اضيتطاع َٝجيسا بينَس
َٔ ايطُا( ٤عٔ طسٜل ايػيُظ) َئ اػبياد ايجيٛز َيس ٠اخيسٚ ٣اؾيطٝادٚ ٙقتًي٘
بػييسش ضييه ٘ٓٝاشبيياف َيئ اىبكييبا ًب خاؾييست٘ ثييِ نبًيي ١اخساديي٘ َيئ دطييِ
ا٫قش ١ٝاييت تعاْ ٞضهسات اىبٛت نبًيَ ١ئ ا٫عػياا ٚاْ٫بتي ١اىبؿٝيد ٠ايييت
تهط ٛا٫ز باخكسازٖا ٖٚهرا  ,خسز َٔ غباع٘ ايػٛن ٞايكُا ايير ٟتؿيٓع
َٓ٘ اشببص  َٔٚدَ٘ ايهسّ ايرٜ ٟعؿس َٓ٘ ايػيساا اىبكيدع اشبياف بايػيعا٥س
ايد.١ٜٝٓ
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عٚد ًٔازغ ٞاهجرياْ (طقظ ظسب اهج٘ز):
ٚنُييا ٜكييسا اٜ٫صٜييد ٕٚايٝيي ّٛايجييٛز بايطييٝاط ٚايعؿيي ,ٞقبييٌ ذحبيي٘ ,
ؾا٥شـب ٖاتؿـب  ,نإ ايعٌُ ْؿط٘ دازٜا بياَ٫ظ عٓيد ايصزدغيتٝـب اىبتينخسٜٔ
(اذ نإ ايصزدغتٜ ٕٛٝكسب ٕٛايكش ١ٝباشلسا ٠ٚقبٌ اضتعُاٍ ايطهـب.
٫ٚشٍ ٜتبع اٜ٫ص ١ٜٝعٓد ذبا اسبٛٝاْات باْٛاعٗا ٖرا ا٫ضًٛا ايصزدغيت
بٌ إ ٖيرا ا٫ضيًٛا خياف حبايي ١ذبيا ايجيٛز ًب عٝيد ايكابياؽ د ٕٚغرلٖيا ٖٚ .يرا
بسٖإ قاطع بإ ايعٝد ٜسدا عٗد ٙافب َاقبٌ ا٫ض.ّ٬
ٗه ٌٞٚجى ًٚصاْ (مساط جى ًرياْ):
ٜك :ٍٛاْ٘ نإ ايػٝخ عد ٟازبعي ٕٛسٛازٜيا تعيـب ؽبدَْٛي٘ بياخ٬ف َٚئ
بـب ٖ( ٤٫٪ؾخس ٟدٌ َرلإ) ٚنإ َٔ (عيـب ضيؿين)  ٚ ,شليرا ايطيبب غيٝدٚا يي٘
ٖٓاى بدا ١ٜتازؽبٚ . ١ٝؾْٗ ٢ا ١ٜاٜاّ عٝد تٓيا ٍٚايعػيا ٤ايسبياْٜ ٢يرحب ٕٛثيٛزا
ٜٚطبخ ْ٘ٛافب إ ٜطٗ ٢سبُ٘ دٝدا ٜ ٚدع ْ٘ٛبٛي( ُ٘ٝديٌ َيرلإ)  ٚايٗٝيا ٜٗيٛع
نبٝع ايٝصٜدٜي ١يٝاخيرٚا ضيٗاَِٗ َٓي٘ ٜ ٚكي ّٛنيٌ َئ (اىبيرل) ٚ( ٚشٜيس غيٝخ) ٚ
بابا غٝخ باخساز قطع ١نبرل َٔ ٠ايًشيِ َئ ايكيدز ًٜ ٚكٗٝيا عًي ٢ز٩ٚع ايٓياع
اةتػد ،٠ؾٝتًكاٖا اسباقس ٕٚبتًٗـ بايؼٜٚ ،كطيُْٗٛا سٝيح نيٌ ٚاسيد َيِٓٗ
عً ٢قطعَٗٓ ١ا َُٗا ناْ ؾيػرلٜ ٚ . ٠ؿيٌ ايتًيٗـ ببعكيِٗ سيد َيد ايٝيد افب
ايًشِ اىبٛدٛد ؾ ٢اىبا  ٤اىبػًي ٢اعتكيادا بيإ ا ٣غيخـ ٜانيٌ قطعيَٓ ١ي٘ َُٗيا
ناْ ؾػرلٜ ،٠هْ ٕٛؿب ٘ٝايؿٛش بكطط َٔ اسبل.
آْ ٢اَٝيٌ افب ا٫عتكياد بيإ ٖير ٙاىبساضي ِٝالبيا ٖيَ ٢يا نيإ ٪ٜدٜي٘ عػيام اعٝياد
ايتؿٛف ؾ ٢ا٫ستؿاٍ اشباف بتَٝ٬ر ايؿيٛؾ ١ٝاىبتبيد٥ـب  ٚنيإ ٜتكئُ ا٫ستؿياٍ
قييش ١ٝايجييٛز ذنييس٫ ٣خييس عػييا ٤استؿييٌ بيي٘ ((َٝجييسا)) َييع ((ًٖٝٝييٛع)) ٚاتبيياعِٗ
ا٫خس َٔ ٕٚايعُاٍ ْٗ ٚا ١ٜنؿاسِٗ اىبنيٛف قبٌ عسٚدِٗ افب ايطُا.٤
ٚتكيي ّٛايػييٝخ ا٫خييسَ ٣يئ ايباطٓٝيي ١بطكييظ تٓييا ٍٚايعػييا ٤ؾيي ٢ختيياّ غييعا٥س
سييدٜج ٢ايعٗييد بٗييا ،ا ٚبعبيياز ٠اخييس ٣غييعا٥س اىبكبييٛيـب ايٗٝيياَ ،جيياٍ ذيييو َييا يييد٣
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(ايهانا ٚ ١ٝ٥ايعً ٢اي )١ٖٝ٬ؾ ٢ادتُاعِٗ اىبطُظ (دِ)ٚ ،ؾ ٢ايبهتاغي ١ٝؾي( ٢عٓٝي٢
دِ) (دِ اختؿاز يهًُ( ١نبع)) ( ٚع ٢ٓٝدِ) تطتعٌُ يًد٫ي ١عً( ٢عـب ازبُع).
اصى جى ًرياْ:
 ٚقبا إ اؾٌ دٌ َرلإ َٓ ٢يد ٣ايٝصٜد ؾاِْٗ ٜٓصييَٓ ِْٗٛصيي ١سيٛاز٣
ايػييٝخ عييدٜ ٚ ٟكؿييد بٗييِ ايهٗٓيي ١ايسٚسيياْ ٕٛٝا٫زبعيي ٕٛاييير ٜٔدبطييدت ؾييِٗٝ
غخؿييٝات ايكدٜطييـب ذ ٣ٚايؿييٜٛ ٚ . ٝدييد غييَ ٧يئ ايتبييا ٚ ٜٔايتؿيياٚت بييـب
ايػٝع اىبختًؿ ١بايٓطب ١افب تػخٝؿِٗ طبكا يًعكا٥يد اىبتعيدد ٠يتًيو ايطٛا٥يـ.
ايييرٚات ا٫زبعيي ٕٛايعذييب ٖييِ اتبيياع ا اىبتذطييدٚ ،ؾيي ٢اسبكٝكيي ١شلييِ اٚ ٫سييد٠
ايٛدٛد ْؿط٘ َع ا شلِ ٚسد ٠زَص ١ٜنُا ٖ ٛعًٗٝا ازبطِ ايٛاسد.
ا٫زبعييي ٕٛايسٚسييياَْ ،ٕٛٝعسٚؾييي ٕٛييييد ٣ايؿيييٛؾ ١ٝبطيييبب ا٫دتُييياع اٍٚ٫
اىبٓعكد بعد َعساز ضبُد ((ف))  ٚاير ٣تؿيدز ٙضبُيد (ف) بٓؿطي٘ ٚ .تعتكيد
ايباطٓٝيي ١إ عً ٝياّ (ىٖ )ٚ.يي ٛاييير ٣تؿييدز ذيييو ا٫دتُيياع  ٚزلييا ةُييد (ف)
بايييدخ ٍٛايٝيي٘ بعييد ايتُاضيي٘ ذيييو سٝييح عييسف ضبُييد (ف) ؾيي ٢ذيييو ا٫دتُيياع
اسبكٝكييي ١ايطبٝعٝييي ١ؾييي ٢إ (عًٝيييا ٖييي ٛا ) .ؾٝطيييُ ِٗٝايهاناٝ٥ييي ١بيييي(دٌ تييئ)
(ا٫غييخاف ا٫زبعييٚ )ٕٛايبهتاغيي ٕٛٝبييي(قسقًس) (ا٫زبعيي( ٚ ،)ٕٛقسقًييس َٝيييداْ)٢
عبياز ٠عئ ايؿياي ١ايتيٜ ٢عكيد ٕٚؾٗٝيا خي ٍ٬ايًٝيٌ (عيـب ازبيِ) ٜ٫ ٚيد إ ٜهيٕٛ
اؾٌ ايعدد اىبكدع اٜ٫اّ ا٫زبعـب ؾ ٢اٚاضط ؾؿً ٢ايؿٝـ  ٚايػيتا ٚ ٤ايتي٢
بٓ ٝعًٗٝا ا٫ضاطرل ايؿؿً ٚ ١ٝايصزاع ٚ ١ٝضبػ ؾؿ ١اْ٫طإ عً ٢ا٫ي.١
طقظ اهقسباْ املقدع:
ف ٟاملٚجساٚ٢ـَ :ٞئ اةتُيٌ إ ٜسديع اؾيٌ ٖيرا ايطكيظ ؾي ٢اىبٝجساٝ٥ي ١افب
طكيييظ خبيييص اىبكيييدع  ٚاىبيييا ٤اىبخيييتًط ا (َٖٛيييا) اىبطيييهس ييييد ٣ايصزدغيييتـب
ٚاقتبط٘ َِٓٗ اىبٝجسا ،ٕٛٝ٥ا ٫اِْٗ اضتعًُٛا ايػيساا بيدَ ٫ئ (َٖٛيا) ايير ٣ز
ٜهٔ َعسٚؾيا ييد ٚ . ِٜٗنيإ ٜكياّ طكيظ ايكسبيإ اىبكيدع ؾي ٢اىبٝجساٝ٥ي ١بٛقيع
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زغٝـ َٔ اشببص  ٚناع َٔ اىبا ٤اىبختًط بايػساا اَاّ ايؿيٛؾ ٢ؾٝكيسا عًٗٝيا
ايكدٜظ ايذلت ٌٝاىبكدع.5
ف ٟاهص٘ف:ٞٚ
ٚاقٖ ِٝرا ايطكظ ؾ ٢ادتُاع (ا٫ؾساد ا٫زبعـب ايعذيب) ايير ٣ذنيسا عًي٢
سٝح غسبٛا ض ١ٜٛعؿاز ٠عٓكيٛد عٓيب ٚاسيد عؿيس ٙاسيد ا٫زبعيـب اسباقيسٜٔ
ٚقييد نييإ ضبُييد (ف) ٖيي ٛاييير ٣عؿييسا يعٓكييٛد نُييا قيياٍ بعكييِٗ ،بُٓٝييا ٜكييٍٛ
اخييس ٕٚإ (ضييًُٝإ) ٖيي ٛاييير ٣عؿييس ٚ .ٙدبييس ٣يبازضيي ١ايطكييظ (َٛقييٛع
ايبشح) بـب نبٝع ايؿٛؾٝـب بػسا ايعؿيرل اسبًي ٛا ٚايػيساا اىبطيهس اعتُيادا
عًيي ٢ايٓظيياّ اشبيياف بٗييرا ايػييإ ٚ .تبشييح ايباطٓٝيي ١عيئ ايطكييظ ايسغؿييإ ؾيي٢
ا٫دتُاع اشبؿ ٢ا ٍٚ٫يًرٚات ا٫زبعـب .
فــ ٟاالٙصٙدٙــٜ : ٞبييد ٚفب اْيي٘ يييٝظ َعكيي ٫ٛبييإ ايٝصٜدٜيي ١ايػييدٜد ٣ايتييٝكمس
ٚاقيع ٢ايكياْ ٕٛاًُٖيٛا ٖيرا ايطكيظ اييد ٢ٜٓاىبٗيِ ا ٣طكيظ ايكسبيإ اىبكيدع
ايييرٖ ٣يي ٛزَييص ْييرز ايكطييِ با٫مبييإ .اذ ٜكيياّ طكييظ اشببييص  ٚاىبييا )21( ٤ؾيي٢
ا٫ؾبش ١خ ٍ٬اعٝاد تٓا ٍٚايعػا ٤ايسباْٜ ٚ ٢كاّ طكظ اشببص  ٚاىبا ٤ؾّٜٛ ٢
عسؾات ( 9ذ ٣اسبذ )١ايرٜ ٣طبل  ّٜٛعٝد ا٫قش.٢
 ٚػبٛش اعتباز نيٌ َئ اىبٓاضيبتـب قبجابي ١طكيظ ايكسبيإ اىبكيدع ٚ ،اْيين يعًي٢
ثك ١بإ طكظ اىبا ٚ ٤ايطـب (اْظس ضٓذل بسات  ٚقٛاٍ) ايير ٣ػبيس ٣خي ٍ٬ا٫ستؿياٍ
بصٜاز ٠ايطٓذل عبياز ٠عئ طكيظ ايكسبيإ اىبكيدع٬ْ .سيمس ذييو ايطكيظ ؾي ٢سؿي٬ت
شٚادِٗ اٜكاّ ،اذ ػبب اْٗاٖ٩ا قبساض( ِٝقطع ١اشببص) ايتٜ ٢ػيذلى ؾٗٝيا َعيا نيٌ َئ
ايعسٜظ  ٚايعسٚع ػبب إ ٜهَ ٕٛؿدز ايكطع ١داز ايػٝخ.
نييريو ٜػييسبإ دسعييَ ١ييا ٤بعييد ا٫نييٌ َ ٚ .يئ ازبييا٥ص ا٫ضتعاقيي ١عيئ قطعييِ
اشببص بابت٬ع نُ ١ٝقً َٔ ١ًٝتساا َسقد ايػٝخ عد ٟبعد عذٓ٘ باىبا.٤
اهتعٌٚد:
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َٔ بيـب ايػيعا٥س ايتيٜ ٢هي ٕٛقيد ٚزثٗيا ايٝصٜدٜيَ ١ئ اىبٝجساٝ٥ي ١ايتعُٝيد .اذ
ٜك ّٛاٜ ٫صٜد ١ٜبتعُٝد ا٫ٚدٖيِ ثي٬خ َيسات ؾي ٢ديسٕ ؾٝي٘ اىبياَ ٤ئ ْبيع (نياْ٢
ضييبٖ )٢يي ٢يػييس ايتعُٝييد بيي٘ .ؾيياذا ز تطيياعد ايظييسٚف يتعُٝييد اطؿيياشلِ ؾيي٢
عسقييِٗ يبيئ ازبييا٥ص اضييتدزاى ذيييو ؾيي ٢ا ٣عؿييس نييإ .اَييا عيئ ايتعُٝييد ؾيي٢
اىبٝجسا ١ٝ٥ؾٝك ٍٛنَٛٛٝدت يد ٣تعكٝب٘ عً ٢اىبٓاؾط٘ ايت ٢ناْ َٛديٛد ٠بيـب
اىبٝصاْ ٚ ١ٝاىبطٝش ١ٝؾ ٢ايكسٕ ايجايح  .إ ايػعا٥س ايت ٢ناْٛا مبازضْٗٛا ؾٗٝا
َػابٗات عسب ١ٝؾُج ٬ناْ اتباع ايطٛا٥يـ اٜ٫ساْٝيَ ١ئ عٝيدَ( ٙيرلا) ٜطٗيسٕٚ
اْؿطِٗ بايتعُٝد كباَا َجٌ اىبطٝشٝـب.

اهقطٍ اهسابع
اثاز املٚجسا ٞٚ٢ف ٟبعض زً٘ش ٗ تقاهٚد االٙصٙدٞٙ
اهطٌ( ٞعالً ٞاملستب:)ٞ
زبط َٓدَ( ٜٛٚرل) أغسط ١بٝكا ٤سي ٍٛز٩ٚع ايٝصٜدٜي ١بعيد اْ٫تٗياَ ٤ئ ٚيُٝي١
(قٌ َرلإ) يكا ٤مثٜٔٚ .عٛد ٕٚافب بٛٝتِٗ ًب اي ّٛٝذات٘ ؾسادٚ ٟنباعات (ٚ .)4ايػ٧
ايرٜ ٟط ُ٘ٝغسٜطا ٖ ٛيؿاف ابٝا ٚ ,زد ًب اْ٫ظُ ١ايباطٓ ١ٝاْ٘ نيإ ٜكياّ ْؿطي٘ ًب
بيياد ٨اَ٫ييس عٓييد اْتٗييا ٤عٝييد ايكسبييإ اىبكييدع ًب ا٫دتُيياع اىبعكييٛد َيئ قبييٌ (ايييرٚات
ا٫زبعـب)  ,ناْ تعط ٞع ١َ٬افب اىببتد٥ـب ًب اىبٝجسا.١ٝ٥
اهربات:
ػبب عً ٢نٌ اٜصٜد ٟهبٌ غٗادت٘ ٚيبطيٗا اتكيا ٤يًػيسٜس ٚتكبًٝيٗا بهيس٠
ٚاؾييٚ .٬ٝتطييُٖ ٢يير ٙايػييٗا ٠بييييي(بسات) ٖٚيي ٞعبيياز ٠عيئ سبيي ١ضييبش ١سذُٗييا
ٜكازا سذِ ديٛش ايبٓيد ؾ ؿيٓعٗا ايكٛاييَ ٕٛئ تيساا َسقيد ايػيٝخ عيدٚ ٟاىبيا٤
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اىبكدع ٜ ,بٝعْٗٛا َٔ اسبذاز  َٔٚاٜ٫صٜد ١ٜعٔ شٜازتِٗ ايطيٓذام .نُيا ٜبٝيع
ايكٛاي َِٗٓ ٕٛتساا اىبسقد عً ٢غهٌ َطشٛم اٜكاّ.
ٚػبٛش يٜ٬صٜد ١ٜانٌ تًو اسببات ,اَا ايذلاا اىبطشٛم ؾابت٬ع٘ غ٫ ٤ٞبد
َٓ٘ ٚقد ٜهتػـ ايبشح ايتاي ٞا٫ؾٌ اىبٝجسا ٞ٥يتًو ايػٗاد:٠
ؾٝشييدثٓا ايكييدٜظ اٚغطييطـب عيئ اسذيياز َٓكٛغيي ١ناْي تعطيي ٞاىبييدزبـب ًب
ْٗاٜيي ١اَتشيياِْٗ نييد ٌ٥٫عًيي ٢دخييٛشلِ افب ؾييـ ا٫خييٚٚ ٠ٛضييا ٌ٥ترنازٜيي ١بييـب
ا٫عكا ٤نبٝعِٗ.
اهقـــــــــــ٘اي:
اعتييدل (َٝجييسا) ٖيي ٛايػييُظٚ ,اربيير خدَ يْ٫ ١ؿطييِٗ اضييِ (زناقيي ٛقييسف
ايػُظ)( .دًٛٝٝدزَٚظ) ًٚب اىبٝجساٝ٥ي ١اطًيل ذييو ا٫ضيِ عًي ٢اعكياٗ٥ا َئ
ايدزديي ١ايطادضييٚ .١تػيياب٘ ٚادبييات ايكييٛايـب ٚغييازاتِٗ ًب ايٝصٜدٜيي ١افب سييد َييا
ٚادبات (زناق ٞقسف ايػُظًٖٛٝٝ -دزَٚظ) ًب اىبٝجسا ١ٝ٥سكيا اْي٘ تػياب٘
عذٝب  .ؾنسد ٚادبات ايكيٛايـب ٖي٬َ ٛشَتي٘ َيِٓٗ ايطيٓذام ٚايتطيٛاف بي٘ بيـب
ايٝصٜد٫ ١ٜدساَ ٤ساض ِٝتعٛد اٜ٫صٜدٜـب بعبادتٗا
ٜٚطتخدّ اَ٫سا ٤٫٪ٖ ٤ايكيٛايـب اقياؾ ١تياٚ ٣اديبِٗ اْ٫يـ اييرنس ضيؿسا٤
شلِ افب اٜ٫صٜد ١ٜايبعٝد ٜٔعٔ ايدٜاز ٜٚ .طُ ٕٛبيي(تاش )ٟأ( ٟايهًيب ايطيًٛق.)ٞ
 ِٖٚزاق ٕٛبٗر ٙايتطُٜٚ ١ٝصعُ ٕٛإ ايػٝخ عد ٟخًيع عًي ِٗٝا٫ضيِ اىبيرنٛز
 ِْٗ٫اغب٘ بايهًب ايطًٛقً ٞب خدَ ١ايػيٝخ عيدٚ .ٟنًُي( ١تياش )٣أ( ٚتياظب)٢
أ ٚتاشً )٣ب ايًٗذات ايهسد ١ٜتؿٝد َعٓ( ٢ايهًب ايطيًٛق )ٞأَيا َعٓاٖيا ا٫ؾيًٞ
ًب درٚز (ا٫ؾطتا) ؾٗ( ٛايسنا) اذ َٖ ٞػتك( َٔ ١تاز) قبعٓ( ٢ايسنا) .
اهطِجق:
َ اذ إ
اِٖ ٚاغٗس زَٛش ايٝصٜد ١ٜبرلم ٜطُ ْ٘ٛبيي (ضيٓذل) ا ٚبطياٚٚع خطين
ايطرل اىبٛدٛد عً ٢ضاز ١ٜايطٓذام يٝظ طاٚ٩ضاّٜٚ .طيُ ٢ايطيٓذل ًب ؾتي٣ٛ
ايػٝخ ايسبتان ٞت ٞبي(عًِ ايػٝخ عدٚ )ٟضٝنت ٢ايتٓ ٜ٘ٛبٗا ؾُٝا بعيدٚ .تعيين
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نًُ ١ضٓذل ًب ايًػ ١ايذلن( ١ٝايعًِ) ا ٚايًٛا ٤ا ٚايبرلم ٚناْ ٖر ٙايهًُ ١غا٥ع١
َٓر ايكسٕ اسباد ٟعػس سٝح اضيتعًُٗا ايطي٬دك ١يًد٫يي ١عًيْ ٢يٛع َئ اسبهيِ
ايراتٚ .ٞيٜ٬صٜد ١ٜاي ّٛٝضبع ١ضٓادل ,تسَيص افب عيدد آشليتِٗ اىبعبيٛدٚ ,٠نًيٗا
ٚاسد ,٠يبجً ١يهٚ٪ع ًَو.
ٚاعتكد إ ضٓذل ايٝصٜد ١ٜؾٛز ٠ضبسؾي ١يعًيِ اسبكيس ايهٝجسا٥ي ٞاذ ٜتهيٕٛ
عًِ اسبكس َٔ صبُٛع ١زَٛش زنب عًي ٢طي ٍٛضياز ١ٜتٓتٗي ٞبيسَا ٖ٬يي ٞذٟ
ث٬خ زٚ٩ع ًب َسنصٖا ْطس ٜػب٘ ايٓطس اير ٟمبجٌ ْطس ايؿًو ٜٚػاٖد ازا
ايعًِٜٛٚ .6دد ًب ضٓذل ايٝصد ١ٜغ٦ٝإ ,اَ ٖٛ ٍٚ٫اانتػؿ٘ ايطٝد عبد اييسشام
اسبطييين ؾطييُاٚ :ٙضييا٥دٚ .7تبييد ٚييي ٞاْٗييا اغييب٘ ٜا٫غييسطٚ ١ا٫قُػيي ١اىبعًكيي١
خًـ عًِ سكساىبٝجساٚ ,ٞ٥ايهنع نُا ْعًُ٘ عباز ٠عٔ ايهينع اىبكدضي ١ايييت
ٜطييك ٞبٗييا ايكٛاييي ٕٛايٝصٜدٜيي ١ايكييادَـب يصٜيياز ٠ايطييٓذلٜٚ .ييتِ ايطكييظ باعطييا٤
(ايدلات) َٚطشٛم تساا َسقد ايػٝخ عد ٟافب ايصا٥س ٜٔؾٝبتًعْٗٛا قبع ١ْٛدسع١
َاٜ ٤عطٗٝا شلِ ايكٛاي َٔ ٕٛايهنع اىبكدع (اْظس ايدلات ٚغعا٥سِٖ).
اضط٘زتاْ ًٚجساٚ٢تاْ أخسٙتاْ يف االٙصٙد:ٞٙ
ً -1ب عكٝييد ٠ايٝصٜدٜيي ١إٔ (ايٓٝبييٛع ا٫بييٝا) (نيياْ ٞضيييب) اىبٛدييٛد ًب نٗييـ
ايػٝخ عد ٖٛ ٟاسدَ ٣عذصات٘ سطبُا دا ٤ذيو ًب (ايكؿد )٠اىبٓطٛب ١افب ايػيٝخ.
ٜٚعتكييد ايبهتاغيي ٕٛٝإ َيئ َعذييصات (سيياد ٞبهتيياؽ) تؿذييرلٜٓ ٙبٛع ياّ قييسا قسٜيي١
(سيياد ٞبهتيياؽ) ًب تسنٝيياٚ ,ايػيي ٤ٞايػسٜييب ٖيي ٛاْٗييِ اٜكييا ٜطييُ( ْ٘ٛام بْٛيياز)
َٚعٓاٖيييا بايًػييي ١ايذلنٝييي( ١ايٓٝبيييٛع ا٫بيييٝا) ٖٚيييَ ٛجيييٌ َعٓييي( ٢نييياْ ٞضييييب)– فب
اٜ٫صٜدٜييٜٚ .)١سدييع اؾييٌ ٖيير ٙا٫ضييطٛز ٠افب (َٝجييسا) اذ ؾييٛا (َٝجييسا) ضييُٗا افب
َٓشس ٠ؾاظبظ َُٓٗا اىباٚ ٤ازاد بريو اْكاذ ايبػس َٔ ازبدا اير ٟعِ ايدْٝا.
 6يػس اسبؿ ٍٛعًَ ٢عًَٛات انجس س( ٍٛايدلات) ٚايطـب اشبصًب اْظس :ؾيدٜل اييدًَٛد ،ٞف -66–65
 ) .138 -137اْظس ايؿٛز ٠زقِ  17 , 9تػس ٜٔايجاْ 1951 ٞصبً ١ا٫خباز ايًٓدْ ١ٝاىبؿٛز.٠
 7ؾدٜل ايدًَٛد ,ٞف .53 –51
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ٚتعتكد ايباطًٓ ١ٝب اٜسإ بٛدٛد ٜٓيابٝع دازٜي ١ؾذسٖيا (اَ٫ياّ عًيًٚ .)ٞب عكٝيد٠
ضييهإ َدٜٓيي ١ايطييًُٝاْٚ ١ٝاىبٓيياطل اجمليياٚز ٠شلييا إ ٜٓبييٛع (ضييسدٓاز) ,ايييرٖ ٟييٛ
اغييصز ايٓٝييابٝع اىبٛدييٛد ٠افب دييٛاز اىبدٜٓيي ،١نييإ قييد ؾذييس ٙاَ٫يياّ عًيي ٞبكييسبَ ١يئ
ضييٝؿ٘ ذ ٟايؿكيياز ٖٚييرا ا٫عتكيياد بكيي ٢ضييا٥دا َٓيير إ اْتػييست ايباطٓٝيي ١ؾُٓٝطكيي١
(غٗسشٚز).
يكد نإ عـب ضسدٓاز ًب قد ِٜايصَإ َهاْاّ َكدضاّٜٚ .ػًيب ايظئ باْي٘ نيإ
ًب شَٔ َا قبٌ ا٫ضَ ّ٬عبيداّ ٫شلي ١اٜ٫يساْـب اىبكدضي( ١اْيا ٖٝتيا) اشلي ١ايٓٝيابٝع,
ٚاىبٝييا ٙاىبتدؾكييٚ ١ا٫زاقيي ٞاشبؿييبٚ .١زقبييا نيياّ ْبييع ضييسدٓاز َعبييد (اٜٝٓييا)
بايييرات اييير ٟاٚزد (اضييذلاب )ٛذنييسٚ ٙاثبي َٛقعيي٘ بييايكسا َيئ نسنييٛى (ٚاٜٝٓييا)
ذبسٜـ يي(اْا ٜتٝظ)  ٖٛٚايٓطل ا٫غسٜك ٞييي(اْيا ٖٝتيا)ٚ ,دباٚزٖيا قسٜي ١تطيُ٢
(شزنت٘) ٚزقبا اغتك نًُ( ١شزنت( َٔ )١أذزندَٚ )٠عٓاٖا (َعبد ايٓاز).
ٜ -2عتكد ايٝصٜد ٕٜٛبيإ ايػيٝخ عيدٜ ٟدخًيِٗ ازبٓيً ١ب ٜي ّٛقٝاَي ١اىبيٛت٢
بػرل سطياا  ٫ٚعكياا ٚ .يكيدنإ (َٝجيسا) عٓيد اىبٝيصاٝ٥ـب ا٫ا ايطيُا ٟٚاييرٟ
اضييتكبًِٗ ًب َطييهٓ٘ ايبٗييٚ ٞاستكييِٓٗ نُييا ؼبتكيئ ا٫ا ابٓيي٘ اييير ٟعيياد َيئ
زسً ١بعٝد.٠

ًوم اهطالًَ ,رياْ بّ ُ٘ح:
داً ٤ب (َؿشؿا زٙؾ) نإ ايٝصٜد َٔ ١ٜضي٬يًَ ١يو ايطيَ ّ٬يرلإ بئ ْيٛب.
٫ٚغييو ًب إ ٖير ٙا٫ضيياَ ٢تييدٍ عًييَ ٢عيياْ ٞطبؿٛؾيي .١إ ًَييو ايطييً :ّ٬ب
َعتكات ا٫زلاع( ٖٛ ١ًٝٝزا اييصَٔ) ٚايجاييح َئ ايطيٓ ١اييدٜ ٜٔيات ٞنيٌ ٚاسيد
َُٓٗخ ٍ٬ايـ ضٓ َٔ ١دٚز ٠ضبع ١ا٫ف ضٓ ١سطب اٜآَا اسباي… ١ٝ
ٚقد اؾطشب نٌ ٚاسيد َيِٓٗ اسيد اْ٫بٝيا ٤ايطيت ١ابتيداَ ٤ئ ادّ افب ضبُيد
(ف) ٚنإ اييسا ايصَيإ ايطيابع (َْ٫ٛيا سطئ) ايير ٟديا ٤ضيٓٚ ّ 1164 ١نيإ
ايسا ا٫عظِ ي ّٛٝبعح اَٛ٫ات .عياؽ ًَيو ايطيً ّ٬ب شَئ اييٓيب ابيساٖٚ ِٝنيإ
ازلاع ٌٝاْبا ي٘ ٚابساٖ ِٝسذٚ ١زلا ٙا٫زلاع( ًٕٛٝٝاٚغٝداز) (ٚاٚغٝد ازَيا)
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ٜٛٚدد ًب سدٜح َٓك ٍٛإ (شزدغ ) ٖ ٛسذت٘ ٚقد يٗس ًب اٚاخس عٗيد ابيساِٖٝ
ٜٓٚبػ ٞي ٞا٫عذلاف بعذص ٟعٔ ازبٛاا عً ٢نٝؿٝي ١اقتبياع ايٝصٜدٜي ١اضيطٛز٠
ًَو ايط ّ٬اشباف با٫زلاع.١ًٝٝ
ٚيهيئ زبييط ًَييو ايطيي ّ٬بييي(اٚغٝداز) ًٜكيي ٞعًيي( ٢اٚغييٝدازَا قيي ٤ٛاؾييطع
ؾشطب ا٫عتكاد ايطا٥د ًب ايصزدغت ١ٝإ شزدغ ًٜد ث٬ث ١ا٫ٚد :اٚغٝد ازَا ٚ
اٚغٝد ازٚضا  ٚغٝاْظ ته ٕٛايؿذل ٠بـب ٫ٚدتٗيِ اييـ ضيٖٓٚ .١ي ٤٫٪ضيٝهْٕٛٛ
ازبابييا يًصَييإ ٚتتذييدد ايدٜاْيي ١ايصزدغييت ١ٝؾيي ٢اٚا٥ييٌ ايعؿييس ا٫يؿيي ٢ايطييعٝد ٍ
(اٚغٝداز) ( ٚاٚغٝدازَا) ٜ ٚؿادف  ّٜٛايبعح اَٛ٫ات عٗد (ضاٚغٝاْظ) بعد
إ ادتاش ايبػس ناؾ ١اىبٓادِ اىبؿٗٛز ٠ؾتٛثس ؾ ِٗٝنبٝعا سطب ْٛع ١ٝاسبٝا٠
ايت ٢عاغٗا نٌ ٚاسد َِٓٗ سـب ٚدٛد  ٙعً ٢ا٫ز ٜٚعيٛد ٕٚافب سٝيا ٠خاييد٠
ؾَٓ ٢تٗ ٢ايػبظٚ ١ايطسٚز .
ًــرياَْ :ييرلإ ٖيي ٢ايًؿظيي ١ايهسدٜيي ١اىبسادؾيي ١يهًُييَٗٝ( ١ييسإ) اىبػييتكَ ١يئ
(َٝجيسا) اذ ناْي (َٝجييسا) تًؿييمس ؾيي ٢ايكيسٕ ا ٍٚ٫بعييد اىبيي٬ٝد (َٗييس)َٓٚ .يير ذيييو
ايٛق اؾبا ازليا ي٬يي٘ ايػيُظ ضبياَ ٞايعكيٛد  ٚاسبيل  ٚايؿيٛاا نُيا ديا٤
ذنس ٙاع.ٙ٬
ٚإ ؾً ١بهًَُٗ( ١يس) ادا ٠نبٝيع يًد٫يي ١عًي ٢ا٫سيذلاّ نُيا ٖي ٢اسبايي ١ؾي٢
نًُٜ( ١صدإ)َٗ(ٚ .سإ) اضِ عًيِ َئ بكاٜيا ايعٗيد ايطاضياْٜ٫ٚ ٢يصاٍ ٜطيتعًُ٘
اٜ٫ساْ ٕٛٝؾا٫زَٔ ٚا٫نساد اير ٣ؾشؿ ٙٛافب (َرلإ)  ٖٛٚغا٥ع عيدِٖ افب َٜٓٛيا
ٖييرا قييد ٜهيي ٕٛا ٫ٚيكييب (َييرلإ) ايييداٍ عًيي ٢ا٫سييذلاّ ٚايييرٜ ٟطييتعًُ٘ ا٫نييساد
ي٬غخاف َجٌ (َرلإ ،ؾدٜل) قد دا َٔ ٤عـب ا٫غتكام (َرل) َ( ٚرلإ) ٚزقبا
اغتك َٔ ايهًُ ١ايعسبَ( ١ٝرل).
ٚنًَُ ١رلإ اىبٛدٛدَ ٠ع ًَو ايط ّ٬اغتك َٔ (َٗس) اٜ٫ساْٚ ١ٝقيد ٜهيٕٛ
ايطييبب ؾيي ٢ادعييا ٤ايٝصٜدٜييٚ ١دييٛد ع٬قيي ١بييـب َٗٝييسإ ًَييو ايطييٚ ّ٬بييـب َييرلإ
ا٫ضطٛز ٣يبا ٜكٛد ديرٚز ٙافب َاقي ٢اَيسا ِٗ٥اىبٓطي ٢ؾيذل ٣ديا٥صا إ ٜهيٕٛ
اددادا اَسا ِٗ٥اسبايٝـب َٔ اتباع ايرٖب اىبٝجسا.٢٥
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اهفصى اخلاًظ
االٙصٙد ْ٘ٙهٚط٘ا بعبد ٝهوػٚطاْ
طاٗٗع ًوم:
اهوفظ اهصـخ ٚهالضـًٍٜ :ؿيمس ا٫ضيِ ؾي ٢ايعياد( ٠طياٚع ًَيو) َ ٚعٓيا( ٙاىبًيو
طياٚ٩ع) (طيياٚ٩ع اىبًييو)  ٚايًؿظيي ١ايؿييشٝش ١ييي٘ نُييا ٜطييتعًُٗا اٜ٫صٜييدٕٜٛ
(طاٚٚضييًَ ٢ييو) َييع ٜييا ٤ا٫قيياؾ ١اىبٛدييٛد ٠ؾيي ٢ايًٗذيي ١ايهسَاظبٝيي ١ايػييُاي١ٝ
ؾٝهَ ٕٛعٓا( ٙطاٚ٩ع ًَو) .
اضتعٌاي هقب طـاوٗعٜ :طيتعٌُ يكيب (طيا٩ٚع اىبًيو) يًد٫يي ١عًي ٢ا٫سيذلاّ
ٚايتكدٜس ٚيبٝيإ اجمليد ٚايطيٓاٚ ٤ايجٓياٚ ٤ايعذيبٚ ،قيد تعيازف عًٝي٘ ايؿيٛؾ٘ٝ
َٓيير ايكييدّ ٚنٓييٛا قييدٜظ ايكييسٕ ايتاضييع ا٫عظييِ (باٜصٜييد ايبطييطاَ )٢بطيياٚٚع
اىب٥٬هييٚ .١تٛؾييـ ايػييُظ ؾيي ٢ا٫دا اٜ٫ساْيي ٢ايه٬ضيي ٢بييي(طا٩ٚع اتػييـب
بس)(ايط٩ٛع ذ ٣ا٫دٓش ١ايٓازٚ .)١ٜاٜكاّ (طا٩ٚع عًي ٣ٛاغيٝإ) (ايطيا٩ٚع
ايطييُا ٣ٚايعييؼ)( ٚ .طييا٩ٚع ًَييو) ٖيي ٛددلٝ٥ييٌ ،اييي٘ ايػييُظ (َٗييس َٝ:جييسا)
ٚ.يعً٘ َٔ غرل اىبعك ٍٛإ ٜدفب ٖٓا بسا ٣ؾ ٢إ َ٪ضظ (ٜصٜد ١ٜعبد ٠ايػيُظ)
اضبؼ ؾ ٢ا٫ؾٌ يكب (طيا٩ٚع اىبًيو) عًي( ٢ددلاٝ٥يٌ) ز٥يٝظ اىب٥٬هي ١ا٫زبعي١
… ثِ ىبيا ازتؿيع عيدد اىب٥٬هي ١افب ضيبع ،١ستيٜ ٢تطياَ ٣ٚيع ا٫شلي ١اىبٝجساٝ٥ي١
ايطبع ،١ابك ضٝاد( ٠طا٩ٚع ًَو) عً ٢نبٝع اىب٥٬ه ١ا٫خسٚ ٜٔبريو اؾيبا
َعاد ٫ي٬يَٗ( ١س)َٝ( ،جسا) ٚ ..ؾ ٢اسبكٝك ١نإ ايكٛاٍ ايسٝ٥ط ٞقد أعًيِ (يٝيد٣
دزاٚز) بإ (طاٚٚع ًَو) ٖ ٛزٝ٥ظ اىب٥٬ه ١ايطبعَ ٖٛٚ ١ع ددلاٚ ٌٝ٥اسد.
ابوٚظ (اهػٚطاْ) كـاْ جِـا :ناْي اشلُٓٝي ١عًي ٢دٜاْيات ايٓياع ،عًيٚ ٢دي٘
ايتييدقٝل َٓٛطياّ بايكا٥يد ايسٚسيي ٢ا٫نييدل ايير ٣نييإ ٫بييد ٚإ ٜسادييع ْ٫يي٘ َؿييدز
نبٝع ايػسا٥ع اىبب .١ٓٝؾاضتشاٍ عً ٢ايٓاع اتباع اي٘ ددٜد ٚايطًب َٔ ايكا٥د
ايسٚس ٢اير ٣نإ ٖ٪َ ٛشلا إ ٜعبد بدٚز ٙا٫ي٘ ازبدٜد.
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ٚايػٝخ اٜ٫صٜد ٣اير ٣نإ ؾٛؾٝاّ َتعًكاّ ٚقادزاّ عً ٢اْػيا ٤دٜاْي ١ددٜيد٠
َيئ ا٫دييصا ٤اىبٓتكيياٚ ٠اىبطييتُدَ ٠يئ طبتًييـ ايييدٜاْات ٚايؿًطييؿات بهييٌ دقيي١
ٚسراقٜ ١ؿعب ايتؿدٜل بعدّ اضتطاعت٘ اػباد اي٘ اخس يٝه ٕٛعً ٢زاع ا٫شل١
ايطبع َٔ ١غرل (ابًٝظ) ٫ضُٝا ٚإ ابًٝظ يٝظ َٔ اىب٥٬ه ١بٌ ٖ ٛدٔ  ٕ٫ا
ايكدٜس قاٍٚ( :اذ قًٓا يًُ٥٬ه ١اضذدٚا ٫دّ ،ؾطيذدٚا ا ٫ابًيٝظ نيإ َئ ازبئ
ؾؿطل عٔ اَس زب٘ (ضٛز ٠ايهٗـ .)50
كتاب اجلو٘ ٝمل ٙصدز عّ اهٕ اهػس٫ٚ :دٌ ايكٓاع ١بإ ا٫ي٘ اير ٣عبد ٙاٜ٫صٜدٜيٖ ١يٛ
اي٘ ايػس اٜ٫ساْٜ ٢تشتِ عًٓٝا إ تجب إ نتاا ازبً ٠ٛن ّ٬اي٘ ايػس.
ٚارباذْا ٖرا ايساٜ٫ ٟدلز ٙضٓد ق٫ٚ ٟٛمبهٔ اييدؾاع عٓي٘ دؾاعياّ ْادشياّ ٕ٫
(طا٩ٚع اىبًو) ٜ٫بد ٚانجس قطٚ ٠ٛؾساََٝ( َٔ ١جسا) ؾ ٢عكابي ١اعيدا ،ٙ٤ذييو
َٝ ٕ٫جسا ؼبُ ٢اْ٫طإ َٔ عيدا ٤ايػيٝطإ ٚتابعٝي٘ ٜٚبعيدِٖ عئ غٛاٜتي٘ ٖٚيٛ
اٚ ٍٚاٖب يًٓعُٚ ١ايدلني ١يْ٬طيإ ٖٚيٜ ٛؿيين ايكبا٥يٌ ٚايػيعٛا اىبٓاٖكي ١يي٘
(اْظس ايكطِ ا( 12-3 ٍٚ٫دً.)٠ٛ
ًقازُ ٞبني طاوٗع املوم ٗ اهػٚطاْ
طاٗوع املوم

اهػٚطاْ
ٖ ٛدٔ طبًٛم َٔ ايٓاز.
َطسٚد ٚدْ ٟٛٝدْظ ًَٚعَ ٕٛػكٛا عً.٘ٝ
عد ٚيًذٓظ ايبػس.ٟ
٫قدز ٠ي٘ عً ٢اْ٫طإ.
ٜكًٌ  ٚؽبدع ازبٓظ ايبػس. ٟ
اْ٘ بػسَ ٟاَ ٚ ٥ؿرلْ ٙازدِٗٓ.

ٖ ٛاْبعاخ َٔ ذات ا .
َ٬شّ سبؿمس ايعاز ٚؾٝاْت٘.
يٝظ عدٚا يًبػس.
ي٘ قدز ٠اشل ١ٝعً ٢اْ٫طإ.
ٜ ٫كًٌ ٫ ٚؽبدع ايبػس.
اي٘ اشي ٞابد.ٟ

طاٗوع ًوم ٗ ًٚجسا:
َٔ ايظاٖس ٠ايت ٢اضتخًؿتٗا َٔ (َؿشـ ز٠ؽ) ػبدز ب ٢إ اختِ ايبشيح
بكييٛفب إ (َؿييشـ ز٠ؽ) ا ٚستيي ٢اشليي ١ايهٛانييب ايهرلاْٝيي ١افب ا٫شليي ١ايطييبع١
اٜ ٫صٜدٜييٚ ١إ طييا٩ٚع اىب٥٬هييَ ١طييا ٚيًػييُظ ٖٚييَٝ( ٢جييسا) (اْظييس ايكطييِ
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اشباَظ ( ) 1اٜكياّ) ٫ٚ .تكيـ اىبكازْي ١عئ ٖيرا اسبيد بيٌ ستي ٢إ َٓصيتٗيا ؾي٢
اسبهِ ايهٗٓٛت ٞا٫شلْ ٖٞ ٞؿظ اىبٓصيٜ ١ك ٍٛنٜ : َْٛٛٝػيب٘ َٝجيسا يٛنيٛع
ايكد( ِٜابٔ ا  ،ا ٚايه ّ٬ا٫شل )ٞؾٗ ٛاْبعاخ َٔ ا ْٚ ،دٚ ٙضًطاْ٘ .8
ٚاَ٫س ٜػب٘ افب سد نبرل ن( ٕٛيا٩ٚع ًَو) اْبعاثيا َئ ((ا )) َ ٚطيّ٫٩ٛ
اَاَ٘ ْٚداّ ي٘ سبُاٜي ١ايعياز ٚسؿظي٘ سطيب اعتكياد اٜ٫صٜدٜيٚ .١قيد اْبعيح َٓي٘
بايتٓاٚا ضت ١اشل٘ نبٝعِٗ عباز ٠عٔ ذاتٚ ١ٝاسد. ٠
اتٔاَ االٙصٙدٙني بأٍُ كاُ٘ا عبـد ٝاهػـٚطاْ :ز تبيد عًي ٢اٜ٫صٜدٜي ١اٜي ١يياٖس٠
تدٍ عً ٢تهيتُِٗ سكٝكي ١تيني ِٗٗٝايػيٝخ عيد ،ٟبيٌ ذٖبيٛا ابعيد َئ ذييو ؾياشلٛا
٬
ٚعبدا (ٜصٜد بٔ َعا )١ٜٚاٜكياّ ،عًيْ ٢ؿيظ ايػيانً . ١ؾاربيرٚا ٜصٜيد اشليا دييّ ٝ
عًيي ٢ا٫شدزا ٤بيياشبطس سُٓٝييا دييا( ٤عًٝييد بابيياٜظ) َيئ خساضييإٖٚ ،ييدد ٚقييع
ايعييدٜٚـبٚ ،نييإ (عًٝييد) ٜتبعيي٘ عػييسات ا٫ف ايييدزيٜٛؼ اشلييازبـب َيئ اىبػييٍٛ
ٜبشجْٛيي٘ عيئ ًَذييا٤شلِ ؾيي ٢ضييٓذاز ٚاىبٓيياطل ازببًٝيي ١ا٫خييس ٣ؾيي ٢نسدضييتإ
ايعسام .
 ٚسكييا ؾكييد نييإ يتا٤يٝيي٘ ٖييرا ايعٓؿييس اييير ٣انييسَ ٙييا ٜهيي ٕٛؾيي ٢ايتييازٜخ
ا٫ض َٞ٬تاثرل ْ ٚتٝذ ١غرل َسغيٛا ؾٗٝيا َئ ييدٕ اٖيٌ اىبيرٖب ْٚ .تٝذي ١شليرا
ايعٌُ اطسب ايعياز ا٫ضيٖ َٞ٬يرا اىبيرٖب داْبياّ ،ثيِ عًُي ا٫تٗاَيات اىبٛدي٘
ايٝيي٘ تاثرلٖييا ايبييايؼ ؾٝيي٘ ٚاعتكييد بؿييشتٗا يًطييبب ْؿطيي٘ٚ ،عًييٚ ٢ديي٘ ايتشدٜييد
اتٗاَِٗ بعباد ٠ايػٝطإ.
االتٔاًــات :اٚفب ا٫تٗاَييات ابتييدات بييا٫ؾذلا ٤عًييَ ٢عتكييداتِٗ ْٚطيير ايٛغيياٜات شلييا،
ؾظٗييست َيئ اٜ٫صٜدٜيي ١عكا٥ييد عؿٝؿييً ،١ب ٚقي ايتؿييـ بٗييا ايكيي ٍ٬ايييدٜينٖٚ ،سطكيي١
عبيياد ٠ايػييٝطإَُٗٚ .ييا باْي عًيي ٢اٜ٫صٜدٜيي ١اسبكييا٥ل اىبًُٛضييٚ ١ايتُٗيي ١اىبًتؿييك١
بٗا ،ا ٢ٖٚ ٫عباد ٠ايػيٝطإ ،ؾياٚد إ بيـب عيدّ ٚديٛد يياٖس ٠غياًَ ١تٜ٪يد ؾيش ١اٚ
 8يٛناع ( logosيٛناع) (نًُ ١ا ).
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اسك ١ٝتًيو اييتِٗ ٚغرلٖيا ايهيجرل اييٛاؾس ،اذ ٖي ٢صبيسد اسكياد ٚيٓي ٕٛربيايـ ايٛاقيع ٚ
اعُاٍ خبح اضتٓبطٗا اعدا ٚ ِٖ٩ايبٛا ايٓؿٛع بٗا عً.ِٗٝ
ٚنُييا ٜكاضيي ٢اٜ٫صٜدٜييٖ ١ييرا نييريو قاضيي ٢ايهاناٝ٥ييٚ ١ايكييصٍ باغييٚ ١ٝغرلٖييا َيئ
اىبراٖب اشبؿ ٖٛٚ ١ٝاؾذلاٚ ٤ذبسٜل غيرل َكبيَ ٫ٚ ٍٛيدلز يي٘ َطًكياّٚ .يي ٫ ٛا٫ؾيذلاٚ ٤
ايتشاٌَ ز ٜتُٗٛا بعباد ٠ايػٝطإ ؾاضيتؿاد اسباقيدٚ ٕٚنيريو غيرل اىبيدقكـب َئ ٖيرٙ
ا٫تٗاَات ٚسسقٛا ا٫خس ٜٔعً ٢اؾيداز ؾتيا ٣ٚديا٥س ٠تيدلز اغيٗاز اسبيسا عًيٖ ٢يرا
اىبرٖبٚ ،اعداّ اؾشاب٘ ٚاضتباس ١يبتًهات َسٜدَٚ ١ٜعتٓك.٘ٝ

اهفتاٗ:٠
مل ٙتٍٔ االٙصٙد ْ٘ٙبعباد ٝاهػٚطاْ قبى اٗاضط اهقسْ اهجاًّ عػس:
اسدخ ٖر ٙايؿتيا ٣ٚنُيا ٜصعُيٖ :ٕٛي ٢ايتيْ ٢طيب افب غيٝخ ا٫ضي ّ٬ابي ٢ضيعٛد
ايعُاد )ّ 1579-1490( ٟاٚزدٖا ايدًَٛد 9٢ؾ ٢نتاب٘ ٚذبت ٟٛايؿكس ٠ايتاي:١ٝ
((سبِٗ ازبُاع ٞيًػٝطإ  ٚسب٘ شليِ  ٚاعتكيادِٖ بي٘ ؾي ٢اْي٘ (طيا٩ٚع ًَيو) ..
ٜك ٍٛايدًَٛد ٢عٔ ٖر ٙايؿت ٣ٛباْٗا ((ن ّ٬ؾادز عٔ دٌٗ َطبل  ٫ايٓي٘ َئ
عٌُ اىبؿيت ايعُاد.))ٟ
ٚايدًَٛد ،٢ؾا٥ب ؾ ٢زأ ٜ٘اع ٙ٬ؾٗٓاى ازبع ١اضباا تٜ٪د عدّ ٚدٛد َجيٌ
ٖر ٙايؿت ٣ٛست ٢بعد َٓتؿـ ايكسٕ ايجأَ عػس بعد اىب٬ٝدْٚ ،كؿيد ايؿتي٣ٛ
ايتٚ ٢زدت ؾٗٝا ٖر ٙايعبازٜ(( ٠طُ ٢اٜ٫صٜد ١ٜايػٝطإ بطا٩ٚع اىبًو)):
ا -ز ٜييسد ذنييس يعبيياد ٠ايػييٝطإ عٓييد ايٝصٜدٜيي ١ؾيي ٢نتيياا ايػييسؾٓاَ٘ َ٫ييرل
(غسف ايد ٜٔايبتًٝط ،)٢ايير ٣نيإ عيسف عئ ا٫نيساد انجيس َئ غيرل )ٙؾي ٢ذييو
ايٛق اير ٣اْٗا ب٘ عًُاّ بنٕ ؾ ٢ايهتاا اغازات عيابس ٠افب دٜياْتِٗ ؾي ٢ؾيدد
سدٜج ١عٔ (سهاّ ازبصٜس )٠اذ ٜكي(( : ٍٛتبٓيٛا افب سيـب اضيايٝب  ٚخؿياٍ زٖيط
اٜ٫صٜدٜيي ١اىبٓشٛضيي ١ثييِ سييادٚا عيئ تًييو اشلسطكييٚ ١ازتهٓييٛا افب ايييد ٜٔاسبٓٝييـ
 9ؾدٜل ايدًَٛد ،ٞف.438-433
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…ٚ . )).خ ٍ٬ذبدث٘ عٔ تيازٜخ طٛا٥يـ (اييدْبًٚ )٢سهياَِٗ ٜعيسف اٜ٫صٜدٜي١
باْٗا (خؿًَ ١طتكبش.10)١
ا-ؾ ٢ضٓ ّ1654 ١شاز ضٓذاز ايسساي ١ايذلني( ٢اٚيٝيا دًبي ٚ )٢اؾيذل ٣عًي٢
اٜ٫صٜد ٚ ١ٜاتُِٗٗ بتِٗ باطً ٚ ،١يهٓي٘ ز ٜػيس افب عبيادتِٗ ايػيٝطإ ٚز ٜيٛزد
ذنسا ٫ضِ (طا٩ٚع ًَو).
زَ ٚ -ييع ايييتِٗ ايباطًيي ١اىبٓطيي ١ٜٛافب ايٝصٜدٜيي ١ايييٛازد ٠ؾيي ٢ؾتيي ٣ٛايػييٝخ
عبييدا ايسبتهيي( ٢نييإ ؾكٗٝييا نسدٜييا ٜكيي ِٝؾييَٓ ٢طكيي ١دبيياٚز اٜ٫صٜييدٜـب ضييٓ١
 )ّ1724ؾًٝظ ؾٗٝا ذنس يطا٩ٚع ًَو ا ٚيعباد ٠ايػٝطإ.11
د -داً ٤ب ؾتٛب ايػٝخ عبدا اىبػاز ايٗٝا اع ٙ٬اِْٗ ناْٛا ٜطيُ ٕٛعًُٗيِ
(أ ٟايعًِ ايرٜ ٟطُ ْ٘ٛاي ّٛٝطياٚ٩ع) بعًيِ ايػيٝخ عيدٖٚ 12٣يرا ديٝيٌ ٚاقيا
عً ٢عيدّ اتٗياَِٗ اٜ ٫صٜدٜي ١بعبياد ٠ايػيٝطإٚ ,إ اشلُٗيِ طياٚ٩ع ًَيو) نيإ
َعسٚؾ ياّ ستيي ٢يييد ٣ا٫داْييب ًب اٚاضييط ايكييسٕ ايجييأَ عػييسًٚ .ب اَ٫هييإ اػبيياد
ٚؾـ اٚقا يًػُظ ٚعباد ٠ايػٝطإ بـب اٜ٫صٜدً ١ٜب َكاي ١نتبٗا ضبُد اَـب
ايعُس ٣ضٓ.13 1785 ١

 11غسؾٓاَ – ١طبع ١بطسضبٛزؽ ،ف .312–115
 11ؾدٜل ايدًَٛد ،ٞف .439-433
 12ؾدٜل ايدًَٛد ،ٞف.435
 13ؾدٜل ايدًَٛد.441 ،ٞ
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اخلامتٞ
ال ميلّ اْ تعتقد اهٚصٙد ٞٙب٘ج٘د اهػٚطاْ يف اه٘اقع:
عٓد ذنس اشبًٝؿ ١يد ٣ايباطٓ ١ٝاْؿيا بٓي٘ إ ايعياز اْبعياخ َئ نْٛٓٝي ١ا٫يي,١
ٚيييٝظ امباْييا بٛدييٛد ايػييٝطإ ٚ ,يييريو ٜٚييسؾا ايٝصٜدٜيي ,١ا٫عييذلاف بٛدييٛد
ايػٝطإ ًب َدَ ٣ػازنتِٗ ٖرا ا٫عتكاد س ٍٛاشبًٝؿ .١خر َجيا ٫ييريو َيا قايي٘
(ْاؾييس خطييس )ٚعيئ اعتكيياد ا٫زلاعًٝٝيي ١قبؿييدز ايػييٝطإ ًب ايكييسٕ اسبيياد٣
عػس :ايػٗ ٠ٛاىبؿسط ١غٝطإ ايؿ٪اد.
اىبطتٓؿس بيا (ْيصاز ازلاعٝيٌ) ايكيسٕ اشبياَظ عػيس قياٍ اٜكياّ :نيٌ َيا
ذبدخ يو َٔ اةاضٔ ٖ َٔ ٞايًْٛٚ ١ز عكًوَٚ ,ا تكع عًٝو َٔ اىبطياٖ ٨ٚيٞ
َٔ خطاا ْؿطو (. )4
قيياٍ ايػييٝخ ايكييٛايـب ييييي(يٝد دزاٚز) اضييتٓادا عًيي ٢اعتبيياز طييا٩ٚع اىبًييو
غٝطاْاّ قْ ٫ّ ٛدزد٘ ادْا:ٙ
ايػس ايير ً ٟب قًيٛا ايٓياع ييٝظ َئ طيا٩ٚع اىبًيو  ,بيٌ َئ اْؿطيِٗ ()5
ٚبهًُ ١اخسٚ٫ ٣دٛد يًػٝطإ.
هٚظ اهٚصٙد ٞٙعبد ٝاهػٚطاْ بى ٍٓ عبد ٝمشظ:
ؾهتِ اسبكٝك ١اييت تدؾع اْهاز ايٝصٜدٚ ١ٜدٛد ايػٝطإ ديَ ٌٝكٓيع ًب ذاتٗيا
ٜص ٌٜعِٓٗ تُٗ ١عباد ٠ايػٝطإ (با٫قياؾ ١افب اسبكيا٥ل اييٛازدً ٠ب ٖيرا ايؿيدز,
اْب ا٫حباخ ايطايؿٚ .)١يهٓين از َٔ ٣اىبؿٝد يد ٣اختتاّ دزاضييت إ اعٝيد
افب ا٫ذٖإ قاعدتـب اضاضٝتـب يعباد ٠ايػٝطإ:
-1اضتعُاٍ ايطشس يتذٓٝد َطاد ٠ايػٝطإ ًب اظباش َنزا ايػخـ.
- 2دشٛد ايعكاا ٚازبصاً ٤ب ا٫خ.٠ٛ
ٚعًيي ٢سيياٍ  ٫مبييازع ايٝصٜدٜيي ١ايطييشس  ,نُييا َٓ٪ٜيي ٕٛبايعكيياا عيئ طسٜييل
ايتٓاضخ َٓ٪ٜٚي ٕٛبازبٓيً ١ب اييداز ا٫خيسٚ , ٠شليرا ػبيب إ ْٓٗي ٞايبشيح ٚعبئ
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عً ٢ا ايجك ١بإ ايٝصٜدٜـب ٜ ٫عبد ٕٚايػٝطإٚ ,بعباز ٠اخس ,٣ايٝصٜد ١ٜاسبك١
ٖ ٞدٜاْ ١تٛسٝد تهْٛي َئ ايباطٓٝيٚ ١يًُٝجساٝ٥يٖٚ( ١يرا َيا ٜٓكيرٖا َئ تُٗي١
عباد ٠ايػيٝط إ) ٚباَ٫هيإ إ ْعًيل ايتطيُ ١ٝايتايٝي ١شليا دٚ ٕٚديٌ بييي(ايعباد٠
اشبؿ ١ٝيًػُظ) .

عِ٘اْ اهِص االُلوٚص:ٜ
Yazidees are the remnants of mithrism
By:
H. E. Tawfiq Wahbi
London, 1965
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(َٔ نتاب االحباخ ايهُسد – ١ٜايفازض)١ٝ

3

َكدَ" :١ضري ح ٍٛايطٛزإ"
قام بتحقيقة :حممد مجيل الرؤذبياني

َكدَ: ١

ايع ١َ٬ايبشاث" ١تٛؾٝل ٖٚيب" (زهب٘ ا ) ،غين عٔ ايتعسٜـ ،ؾكد نإ
َٔ قباط ايدٚي ١ايعجُاْ ،١ٝؾنتكٔ ايعً ّٛايعطهسٚ ،١ٜتكًع بًػات غسق١ٝ
ٚغسب ١ٝعدٜدٚ ،٠بعد إٔ داي ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝزدع افب ٚطٓ٘ نسدضتإ ايعسام،
ٚناْ ايدٚي ١ايعساق ،١ٝقد تػهً اْ٦ر ؾتٛفب ؾٗٝا ٚيا٥ـ طبتًؿَٓٚ ،١اؾب
عًٝا َسَٛقًٚ ،١ب ايٛق ْؿط٘ أْؿسف افب دزاض ١ا٫دا ٚايتنزٜخ ،ؾنغتػٌ بؿك٘
ايًػ ١ايهسدٚ ١ٜقٛاعدٖاٚ ،عٌُ ًب ا٭حباخ اٯثازٚ ١ٜايتنزؽب ،١ٝؾهتب حبٛثاّ
َٚكا٫ت غت ٢بايًػات ايهسدٚ ١ٜايذلنٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝا٫ظبًٝص ،١ٜطبع قطِ َٓٗا
ٚبك ٞقطِ نبرل طبطٛطاّ يٌ بعد ٚؾات٘ ًب يٓدٕ ،ذب أٜدٚ ٟيد َٔٚ .ٜ٘سطٔ
اسبمس أْين ٚددت بـب أٚزام َبعجس ٠حبجاّ قُٝاّ ي٘ س" ٍٛطرسإ" " ٚباد،"ٕ٬
نبع ؾْ ٘ٝبراّ يبا نتب٘ عدد نبرل َٔ اىبطتػسقـب ٚايهتاا اٯخس ٜٔسٛشلُا،
ٚقد أختاز َٔ ٙبـب َكا٫تِٗ ٪َٚيؿاتِٗ اي ٞ٥٬دْٖٛٚا بايًػات ا٫ظبًٝص١ٜ
ٚايؿسْطٚ ١ٝا٫ىباْٚ ١ٝايسٚضٚ ١ٝغرلٖا..
ٜٚبد ٚإٔ ٖرا اىبكاٍ دا ٤تهًُ ١يبشح آخس َط ٍٛبعٓٛإ "ا٫حباخ
ايهسد – ١ٜايؿازض ،"١ٝز ٜٛؾل يٓػسٚ ،ٙيهٔ ٖرا ايكطِ بك ٞنُطٛد ٠ز كبد
ايٜ ٘ٝد ايؿكٌ ٚايتبٝٝا ٚتؿشٝا ا٭ضاَ ٞايهٛزد ١ٜاىبطتكاْ َٔ ٠ؿٛف
اىبطتػسقـب اىبطذً ١خطن ،نُا ٖ ١٦ًَٝ ٞبنضاَ ٞقباٚ ٌ٥عػا٥س ٚأَهٓ١
ٚأغخاف ز ٜتٝطس ي٘ تؿشٝشٗا ،ؾٓذد َج :ّ٬ا٭زلا ٤اىبسنب ١قد نتب َؿهه،١
ننٕ نُ ّ٬أضِ بسأض٘ٚ ،ظبد أزلا ٤نتب  ،نُا اقتبظ َٔ ا٭َ ٤٬اي٬تٝين.
 3ضبُد نب ٌٝايسٚشبٝاْ ،ٞاثسإ تنزؽبٝإ عٔ ايهُسدَ ،طبع ١اجملُع ايعًُ ،ٞبػداد ،1995 ،ف()60-3
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 َٔٚاىب٬سمس إ اىبطتػسقـب –اذا أضتجٓٓٝا ايعَٛٓٝ ١َ٬زضه –ٞز
ٜطتطٝعٛا إٔ مبٝصٚا بـب طرسإ ايعػرل ٠ايكاطًٓ ١ب َٓاطل " طٗٛاس – ٠نسْد "
ٚايكس ٣اييت تتبعٗا ًب ضباؾظ" ١نسَاغإ ا باخذلإ ايٚ "ّٛٝبـب " "طرسإ"
نُتهًُـب بايًٗذ ١ايطرساًْ ١ٝب َٓاطل نسدضتإ ايهدل( ٣ا ٟنسدضتإ ايعسام،
نسدضتإ اٜسإ ،نسدضتإ تسنٝاٚ ،نسدضتإ ضٛزٜا)ًٚ ،ب َٓاطل َٔ ضباؾظ١
خساضإٚ ،ضباؾظ ١طٝالٕ ٚغرلُٖا ًب اٜسإٚ ،بـب إٔ ٜه ٕٛاىبعين بطرسإ أسد
ايؿسٚع ا٭زبع ١يًػعب ايهسد( ٟنسَاْر – طرسإ – يٛز -نًٗٛز) ،نُا داً ٤ب
بٝإ اَ٫رل غسف خإ ايبديٝطً ،ٞب َكدَ( ١غسف ْاَ٘) عٓد تٛشٜع ايًٗذات
ايهسد ،١ٜنريو بـب َا زلع َٔ ٙٛأْاع أَٝـب ًب إٔ اىبعين بطرسإ ٖ ٛايؿ٬ب،
ايسع ،١ٝاشبدّ ،اسبسع  ًِٖٚدسا ........
ٚيعً٘ طٛم أزلاع اىبطتػسقـب اير ٟأٚزدٚا غ٦ٝاّ عٔ طرسإ :اِْٗ
زلعٛا بنٕ ا٫نساد ايسسٌ َٔ عػا٥س ازباف ٚغرلِٖ ،ناْٛا ٜتعد ٕٚعً٢
ايكسٜٚـب (ًب ايكسٕ ايطابع عػس ٚايجأَ عػس ٚايتاضع عػس ٚاٚا ٌ٥ايكسٕ
ايعػس ،)ٜٔسـب ناْٛا ٜسسً ٕٛيًُػاتً ٞب ضٗ ٍٛغاز٠شٚز – غرلٚاْ٘ – نؿس،ٟ
أ ٚدً – ٤٫ٛقصيسباط (ضعد ١ٜاي.)ّٛٝ
ا ٚسـب ناْٛا ٜسسً ٕٛيًُٓاطل ايبازدً ٠ب ايؿٝـ طًباّ يًُسعٚ ٢ايهٮ،
بطسب َٛاغً ِٗٝب َصازعِٗٚ ،أقتطاف أمثاز ايؿٛان٘ َٔ ا٫غذازِٖٚ ،
ؽباطب ِْٗٛبهًُات ْابَ ،١ٝج " :ّ٬طرساْ ١خٝض ٟ٠طٚٛي٥ ١اٚان١س ٠ا أٜٗا
ايطرسإ ازببٓا ٤اىبتػٛط ٕٛداخٌ ايعُسإ ،أً ٚب ساؾ ١اىبٝا ،"ٙأ ٚاِْٗ سـب
ناْٛا مبس َٔ ٕٚأطساف ايكس ٣يٚ ،ّ٬ٝقد زنٔ أًٖٗا افب ايطهٜ ٕٛسددَ ٕٚجٌ
ٖر ٙاٖ٫اشٜر ٠ٜٛ١ٖ :ػ ٠ٚ١ت١قًٚ١د ،٠ٚ٠طرساْ ١خٝض ٠كا ٚي ١خ( " ٠ٚ١ايًٝايٞ
َكُس ،٠ؾكؿصاّ ٚزنكاّ ،فايطرزإ ازببٓا ٤غازق ١ايعً ٕٛٝب ايٓ ... )ّٛؾننجس
اىبطتػسقـب ىبا زلعٛا أَجاٍ ٖر ٙاٖ٫اشٜر ٚاشبصعب٬ت َٔ أؾٛا ٙاَٝ٫ـب،
أختًط عً ِٗٝأسابٌ بايٓابٌ ،ؾتاز ٠يٓٛا بنٕ "طرسإ" ،تعين ضهٓ ١ايكس،٣
ؾتاز ٠يٓٛا بنٕ "طرزإ" ،تعين ضهٓ ١ايكسٚ ،ٟأعتكدٚا تاز ٠بنٕ "طرسإ"،
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تعين ضهٓ ١ايكسٚ ،٣أعتكدٚا تاز ٠بنٕ "طرسإ تعين ازببإ اشبا٥ـٖٚ ،هرا ...
ٖٚا ٖ" ٛزٜر" زلع ًب ايطًُٝاْ ،١ٝبنٕ ايطرسإ تعين ازببإٚ ،زلع ًب (ضٓ٘)
بنٕ "طرزإ" ،تعين خدّ ا٭ضٝاد ٚتؿٜٛباّ ،اق :ٍٛإ طرزإ نُتهًُـب بايًٗذ١
ايطرزاْ َٔ ١ٝشلذات ايًػ ١ايهسد ١ٜقباٚ ٌ٥عػا٥س طبتًؿَٓ ١تػسً ٠ب اؾكاع
نسدضتإ ايهدل ٣نًٗا ،ؾُج : ّ٬ا٫نساد اىبعسٚؾ ٕٛبنضِ "شاشا ا يايا)ايدْبً١ٝ
ًب نسدضتإ تسنٝا ٚضٛزٜا ِٖ َٔ ايطرزإٚ ،ا٫نساد ايدْابًً ١ب خٛ٣ٛأعبا٤
تدلٜص (اذزبٝذإ ايػُايً )١ٝب اٜسإ اير ٜٔغهًٛا اَ٫از ٠ايدْبًً ١ٝب ايكسٕ
ايتاضع يًٗذسٚ ،٠قبا" ٌ٥تاتَ"ٚ "ٞاد "ٛايكاطًٓ ١ب اعبا ٤دَاْٚد ٚقصٜٔٚ
ٚقبا" ٌ٥نبػهصى" "ٚباشٚن "ٞاىبسسًـب ًب ايعٗد ايؿؿ ٟٛافب خساضإ َٔ
"دزضٚ "ِٝقبا" ٌ٥ضٓذاب "ٞاىبؿسع َٔ ١صْطَٓٓ ١طك ١طٓطا( ٚضٓهاا ا
ضٓذاا) ٚايكاطًٓ ١ب َاٖٝذ٠ػ ) ٚأعباٗ٥ا ًب ضباؾظ ١نسَاغإٚ ،قباٌ٥
"ضٝآَ ٙؿٛز" ٚغرلٖا ًب ضباؾظ ١شظبإ (شْهإ) ٚاييت زسٌ قطِ نبرل َٓٗا
ًب عٗد ايػا ٙعباع ايؿؿ ٟٛافب بًٛدطتإ ٚاؾػإٚ ،نريو قبا" ٌ٥طايؼ" ٚ
"طاٚباس ٠ا دابسقً "١ب ضباؾظ" ١طٝالٕ" باٜسإٚ ،بعا ايكبا ٌ٥اىبتهًُ١
بايطرزاْ ١ٝاىبختًط ١با٫يٛاز ًب يٛزضتإ ٤٫٪ٖ ،نًِٗ ٜتهًُ ٕٛبايًٗذ١
ايطٛزاْ ،٘ٝبنخت٬ف قًً ٌٝب ضشٓاتِٗ ،نُا ٚإ اشلٛزاَاْٝـب ًب اٜسإ ٚنسدضتإ
ايعسام " ٚايهانا" ٚ "١ٝ٥صْطٓ" ٚ "١غٝخإ نٚ" ٚ"ٌٝضٝاٙ
َٓؿٛز""ٚايطالي" ٚ "١ٝبادً "ٕ٬ب ضباؾظيت ايطًُٝاْٚ ١ٝنسنٛى ٚازبٌٝ
ٚايعػا٥س ايطبعً ،١ب قكا ٞ٥غٝخإ  ٚايعكسً ٠ب ضباؾظ ١اىبٛؾٌ ٜتهًُٕٛ
نبٝعاّ بايًٗذ ١ايطرزاْ ،١ٝنريو "يػبو" " ٚايبادٛإ" " ٚايؿازي "١ٝاىبتنثس٠
َٔ ايٓاس ١ٝاىبرٖب ١ٝبايًػ ١ايذلنُاْ ١ٝايكس ٙقٜ٫ "١ًْٜٝٛٛصاي ٕٛضبتؿظـب
بهتبِٗ ايد ١ٜٝٓاىب٪يؿ ١بايًػ ١ايطرساْٜ ِٖٚ ،١ٝتًْٗٛا ًب اىبٛاضِ ٚا٭عٝاد
اىبرٖبٚ ١ٝسؿ٬ت اىبٛيد ايٓبٚ ٟٛتًكـب ا٭َٛات .
ٖر ٙاىبكدَ ١اىبٛدص ٠ضطست تٛقٝشاّ يٮخطا ٤اييت ٚقع ؾٗٝا
اىبطتػسقٚ ،ٕٛقد ؾيت (تٛؾٝل ٖٚيب) ايتعًٝل عًٗٝا تؿٜٛباّ ٚتؿشٝشاّ،
126

ٚضٛف ٜ ٫ؿٛتين ايتعًٝل عً ٢ا٭خطاً ٤ب ضبًٗاٚ ،اضتدزاى َاؾات اىب٪يـ
ابدا ٤ايسأ ٟؾ.٘ٝ
ٖرا ٚا َٔ ٚزا ٤ايكؿد. .
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إٔ اىبؿادز ايكدمب ١افب ضٓ 1840 ١ذات ؾذٛات (ْكـ ًب اىبٛقٛع) ٚيهٔ
ٚقع "يسز ْ،4"Lerchظس ٠عاًَ ١ب حبج٘ اىبطبٛع بايسٚض( ١ٝبطسضبٛز ً 1852ب
ازبص ٤ا ،ٍٚ٫ف َٚ 98ا بعدٖاٚ .قد نتب ٖر ٙاىباد ٠بؿٛز ٠أٚضع ًب ايهتاا ايرٟ
٫مبهٔ ا٭ضتػٓا ٤عٓ٘ ،اىبطُ" ٢غسؾٓاَ٘" ىب٪يؿ٘ "ؾساظبٛٝع بسْازد FRANCOIS
 ،5"BERNARDاىبطبٛع ًب بطسضبٛزز ٚ .1868ضرل أخس ٣ددٜدً ٠ب نتابات
ايػسم ٚايػسا س" ٍٛأٌٖ اسبل" ؾٗٝا اْطباعات يبتاش ٠عٔ "ايعً ٞا٭شل " ١ٝؾعب١
اىبتٓا ٍٚعً ،ٞاذ اْٗا َهتٛب ١بايًػ ١ايسٚض.١ٝ
ٚاىبٛقٛع ا٭خس غصٜس اىبادٚ ٠عُٝل ايبشح٬َ ،سظات سَ ٍٛرٖب أٌٖ
اسبل (َطبٛع ًب بازٜظ  )1922-1921يًُ٪يـ َٛٓٝزضهٚ .6ٞىبا نإ ايعدد
ا٫ندل َٔ اتباع ٖرا اىبرٖب َٔ ازبٛزإ(طرسإ) نإ يصاَاّ إ ٜه ٕٛايه ّ٬اٜكاّ
عَِٓٗٓٚ .ر يٗٛز َ٬سظات َٛٓٝزضه ٞيٗست َكا٫ت ٚنتب سٖ ٍٛرا
اىبٛقٛعٚ .قد أٖتُ اْ٫طٝهًٛبٝدٜا (اىبعًُ )١ا٫ض ١َٝ٬قبكايت٘ "ا٫نساد" ًب
ادصاٗ٥ا  36 ،35ضٓ .1928 ،1927 ١آْا ْهتؿٖٓ ٞا برنس ايهتب اىب٪يؿ ١بٗرا
اىبٛقٛعٚ ،ضٛف ْتٛضع ًب اىبٛقٛع عٓد ضٓٛب ايؿسف ًب ايؿؿ ٍٛا٫ت،١ٝ
نريو ضٛف ْتٓاً ٍٚب حبجٓا قب" ١ًٝايباد "١ْٝ٬بؿؿٌ خاف بٗا.

4

ٜعين "ا .أ  .يس "٪َ ،ضظ ايدزاضات ايهسد ١ٜايسٚض ،١ٝي٘ دزاضات ًب تنزٜخ ا٫ضتهساد ايسٚضٚ ٞي٘

دزاضات عٔ ا٫نساد اٜ٫ساْٝـب ٚعٔ اددادِٖ اشبايدٜـب ايػُايٝـب ًب ث٬ث ١ادصا ،٤طبع نتاب٘ ْٚػس ًب 1856
–.1858

ٜ 5عين ب٘ غازَٛا ف .ا َٔ .نسض ٞايًػات ايؿازض – ١ٝايسٚض َٔٚ ،١ٝتَ٬ر ٠اىبطتػسم ايػٗرل
"ضًٝٝؿٝطذل د ٟضاض ،"ٞعًُا باْ٘ يٝظ َ٪يؿاّ يه تاا "غسؾٓاَ٘" بٌ َذلدِ ي٘ افب ايسٚضٚ ١ٝقد عًل
عًٗٝا تعًٝكات دٛغساؾ ،١ٝتنزؽبٚ ،١ٝاثٓٛغساؾ ١ٝزؾً ١ٓٝب ضين  0 1875-1868اَا َ٪يؿ٘ ؾٗ ٛاَ٫رل
غسف خإ ايبديٝط.ٞ
 6ؾ٬دمبرل ؾٛٝد ٚزٚؾٝر َٛٓٝزضه ،ٞايعاز اىبعسٚف بتشكٝكات٘ ٚتدقٝكات٘ ايتنزؽب ،١ٝنإ عكٛاّ ًب زبإ
ذبدٜد اسبدٚد بـب اىبًُه ١ايعجُاْٚ ١ٝاْ٫دلاطٛز ١ٜاٜ٫ساًْ ،١ٝب ضٓٚ 1913 ١بعدٖا ،ؾكاّ خ ٍ٬عًُ٘
بدزاضٚ ١اضعً ١ب َٓاطل َٔ نسدضتإ ايهٛزاْٚ ٕٛٝايهًٗٛز ،ٕٜٛٝثِ ايك ٢ضباقسات عدٜد ٠عٔ اؾٌ
ا٫نسادٚ ،ايـ نتبا ٚزضا ٌ٥ؾُٝا ؽبـ اىبٛقٛع.
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شعب طؤراى
إٔ ايطٝد" ٜٔغازيظ ٚيٝاّ ٚيطٔ"ٖ" ٚ 7اْس ٟزاٚيٓطٔ"ٜ ،8عتكدإ إ
أضِ ايطٛسإَ ،عٓا ٙضهٓ ١ازبباٍُٖٚ ،ا ٜػتكاْ٘ َٔ "طٛس  "Gurا" ٚطري "Gir
إ ايباد ْٞ٬ذنس ،إ "طري َ ،"Girعٓا ٙايساب .9 ١ٝنريو ٜسدعَ ٕٛعٓ ٢ذيو افب
شاطشؤع ا صاطش ٟا ازبٗ ١ايجاْ َٔ ١ٝازببًٌٚ ،ب ايؿازضٜ ١ٝذلدِ افب "ثٛػت١
ن " ٠ٛثؼته .)٠ٛأْين اذنس ٖرا ايسأٚ،ٟيهٔ  ٫أتكٝد ب٘ٚ ،إٔ َا ذنس " ٙضٕٛ
 َٔ ،10"Sunطٛسإ ٖ ٛاضِ نٛزَاظب ،ٞغًط ياٖس ٕ٫ ،ايطرسإ ذنسٚا عٓد
"ضذلاب ،11"Estirabo ٛؾٝذب عً ٢اىبس ٤إ ٜعتكد إٔ ٖرا أضِ قدٜ ِٜطًل عً٢
ايػعبٚ ،نريو عً ٢نٛزَاظب.) !( ٞ

7

ز أدد ي٘ تسنب ١سٝاٚ ٠يعً٘ َ٪يـ نتاا سلاٍ ايعسام ٚغعب٘ Wilson, WG, F Northern Traa

.Andlts people

 8ضرل ٖاْس ٟزاٚيٓٝطٔ عطهس ٟبسٜطاَْ ،ٞطتػسم آثاز ٟضٝاض ٞعاؽ ًب اٜسإ ٚدخٌ نٛزدضتإ ٖٛٚ
اير ٟقسأ َٓشٛتات بٝطت" ٕٛبؼ اضتإ"  "ٚطام بطتإ"  " ٚثٝهٛي " ٚ "ٞقس ٙداؽ " ،ي٘ تييٝـ عدٜد: ٠

اشبطٛط اىبطُاز ،١ٜاٯثاز ايبابًٚ ١ٝايطاضاًْ ١ٝب  4صبًدات ،طبتؿس تنزٜخ آغٛز ٚغرلٖا0
ْ٫ 9دزٖ ٖٛ َٔ ٟرا ايبادٚ ! ْٞ٬يهٔ ز ٜنت " طري " ًب ايًػ ١ايهسد ١ٜقبعٓ ٢ايساب ١ٝأبدا  0البا ايهًُ ١اىبعادي١
يًسابً ١ٝب ايًػ ١ايهسد " ٖٞ ١ٜطشد" ا ٟاىبدٚزٖٓ َٔٚ ،٠ا اطًل عً ٢ايتًٚ ١ايسابْٗ٫ ١ٝا َدٚز " ٚ ،٠طٛسإ " ز تنت
قبعٓ ٢ازببٌ بٌ بايعهظ تطًل "طرس " بايسا ٤ايكخُ ١عً ٢ايطاس " ١طرس٠ثإ " ٚعً ٢ايٛسدٚ ٠ايكدل "طرسٟ
ػٝخ "ٞاَا "طرس" بايسا ٤اشبؿٝؿ ،١ؾتعين "اسبُاز ايٛسػ" ٚ "ٞطرس" تعين ايعذٌ ٚقد تطٛزت افب " طرس٠ن."١

 10عطهس ٟضٝاض ٞزسٌ افب اٜسإ ثِ دخٌ نٛزدضتإ نتادس اٜساْٚ ٞضا٥ا ٚخادّ  ٚناتب ؾازضًٚ ،ٞب
عٗد ا٫ست ٍ٬ا٫ظبًٝص ٟزدع سانُا ضٝاضٝاّ شباْكـب ٚايطًُٝاْ ٖٛٚ ،١ٝاير ٟقك ٢عً ٢سه ١َٛايػٝخ

ضبُٛد ايهسد ! ١ٜقبػانطت٘ٚ ،تكازٜس ٙافب اسبه ١َٛايدلٜطاْ. ١ٝ
 11ضذلاب ،ٛعاز ْٜٛاْٚ ٞيد  63م .ّ.ؾنعتٓ ٢بايتنزٜخ ٚازبػسؾٝا ،ؾؿاز نتاب٘ ًب ازبػساؾٝا َٓبعاّ َٚؿدزاّ
ىبعسؾ ١ايدْٝا ايكدمبٚ ،١أٚفب خط ٠ٛيتنيٝـ اىبعًُات (دٚا٥س اىبعازف) تٛؾ ٢ا.ّ.
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نريو أٚقا "ض "ٕٛإ اضِ طٛسإٜ ،طًل عً ٢اسبسع ٚايؿ٬سـب،
ٚيهٔ ٖاتـب ايؿؿتـب دا٤تا َتنخستـب ،نريو َٔ ايؿؿات ا٫ؾًَ ١ٝاٜطًل عً٘ٝ
ٖرا ا٫ضِ "ايػصا ،٠ا ٚايطسام"ٚ ،قد أعتدل ٖرا ا٫ضِ عٓد ".ٛ٥يبإ"O. Mman
ًب حبج٘ "انساد َهسٚ ."Mukri Kurden12 ٟز أدد اضِ طٛسإ ،ننضِ يًػعب
َهتٛباّ عٓد أٌٖ طٛسإ ،ا ٫حبسف "ٚاٚ ،13 "ٚعٓد" ٛ٥يبإ  ،"O. mmanز
تهٔ ايهتابَ ١تشد ،٠ؾنْٓا ْكسأ "طرساًْ "ٞب نتاب٘ اىبطُ" ٢حبح ًب ا٫نساد
ٚايؿسع" ًب ايؿؿٌ  ،1ف ًٚ 23ب ايؿؿٌ  ،2ف  ،14ع ٚ ،26يهٔ ًب
اشبسٜطٖ َٔ ١را ايبشح ظبد ٛ٥يبإٜ ،هتب " طرساْ "ٞدَ ٕٚد .14
ٚقد ٜه ٕٛيهٌ َٔ ٖر ٜٔايٓٛعـب ؾشت٘ غرل اْ ٞاتبع ايهتاب ١اٚ٫فب .إ
"ضٜ "ٕٛهتبٗا ًب صبً ١ازبُع ١ٝاىبًه ١ٝاٯضً ١ٜٛٝب بسٜطاْٝا ايعظُٚ ٢اٜسيٓد٠
داُ٥ا قبد ... ٠نريو َٛٓٝزضهٜ ٞهتبٗا ًب حبج٘ "ايهُسد" ًب اْ٫طٝهًٛبٝدٜا
ا٫ض ،١َٝ٬غرل اْ٘ ًب َ٬سظات٘ ايكدمبٜ ١هتبٗا طبتًؿ.١
"ايطرسإً ،ب عًِ ا٫دٓاع ايبػس ،١ٜيٝطٛا َٔ ايؿسع  َٔ ٫ٚاىبٝدٜـب
ٜعتكد "ٖاْس ٟزاٚيٓطٔ" إ ايطرسإ َٔ اؾٌ ٜٛٗدٚ ،15 ٟيهٔ ٖرا ايصعِ ٜ ٫تؿل َع
 12يعً٘ ٜعين "ٛ٥ضهازَإ" ايعاز ا٫ىباْ ٞاير ٟعاؽ ًب اٜسإ َد َٔ ٠ايصَٔ أَٓٝا ىبهتبَ" ١ظؿسايد ٜٔغاٚ " ٙعين
ُع ايكؿـ ٚايذلاخ ا٫دب ٞايػعيب يًػعب ايهسدً ،ٟب نتاا زلا" ٙذبؿَ٘ ٣ظؿسٚ "ٜ٘ؼبتٌُ إ ٜه ٕٛغرلَٔ ٙ
اىبطتػسقـب ايسٚع ٚعبٔ ز ْتعسف عًٚ ٘ٝز ظبد ي٘ ذنسا ًب اىبعادِ اييت بـب اٜدٜٓا.

 13ز ْؿِٗ َػصٖ ٣را اسبسفٜٛ ٫ٚ ،دد غٖ َٔ ٤ٞٝرا ايكب.ٌٝ
ٜ 14تًؿمس ا٫نساد نًُ ١طرسإ ،بٛا ٚيباي ١افب ايؿتش ٕ٫ ،١طٛزإ ،بايٛا ٚاىبُدٚد ٠تعين اْط ٬ازبًد َٔ
َؿدز "طٚٛس " ٕٚٚا ٟايطًخ ،أَا اىبطتػسق ٕٛاير ٜٔزلعٛا ايًؿظ ١يبدٚد ٠ؾنِْٗ تًكٖٛا َٔ ايدازضـب
بايًػ ١ايؿازض َٔ ٫ ،١ٝايهساد ايعاَ .... ١اَا "طرساْ "ٞؾتعين ا٫سبإ اىبٛضٝكٚ ،١ٝقد دا ٤اضِ " سٝذس
طرسإ " ًب ف  ،139زٚ 269 ٚ ،1بعدٖا َٔ نتاا تٛسؿَٛ ٟ١ي٘ ؾ٘ ز ،ٜ٘اىبطبٛع ًب بػداد.

 15إ اىبطتػسقـب اير ٜٔشعُٛا إ " طرسإ " َٔ اؾٌ ٜٛٗد ،ٟقد زلعٛا بنزل " ٞدا " ٚ " ٚبٓٝاَـب "
بـب أضاَ ٞايكدٜطـب يد ٣ايهاناٚ ،١ٝ٥قد دًٗٛا إ " دا " ٚيٝظ طبؿؿا َٔ " داٚٚد" البا ٖ ٛطبؿـ "
دٜاٚع ا دٜؿاع ا د َٔ " ٜٛآشل ١ايهسد ايكدَاٚ ،٤إ " بٓٝاَـب " دا َٔ ٤ايتٓاضخ سٝح إ ايهاناٝ٥ـب
بكُس ٕٚازٚاب قدٜطً ِٗٝب ايعظُا ٤اىبعؿَٛـب ٜ ِٖٚعٓ ٕٛببٓٝاَـب ثرل خكس باغا َٔ ٖٛ ،قدٜط،ِٗٝ
ٚيٝظ ٖرا ايصعِ بعٝدا َٔ اْاع ٜ٫ؿُٗ ٕٛايتنزٜخ ،ؾٗٓاى اْاع دًٗٚ ١ؾٌ بِٗ ازبٌٗ سدا شعُٛا بنٕ "
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ايًػٚ ١ايدٚ ٜٔايعاداتٚ ،يريو ٜ٫كبٌ "َٛٓٝزضهٖ "ٞرا ايصعِٚ ،قد عس قبً٘
"ض "ٕٛشلرا ايسأً ٟب نتاب٘ (ؾُٝا بـب ايٓٗس ،ٜٔاىبطبٛع  ،1912ف َٚ ،386ابعدٖا
ٚ16عٓد زأٚ" ٟيطٔ" س ٍٛانساد نًٗٛز" اِْٗ اؾٌ يًٛٗٝد َٔ ،قب ٌٝاشبٝاٍٚ ،ز
ٜكع شلر ٙاىبعازق ١اُٖٚ ١ٝانتؿ ٢بكٛيٜ٘ٛ ٫ :دد ضبب ٭ٕ ٜعتكد إ ايهًٗٛزَٔ ،
أؾٌ غرل اؾٌ ا٫نساد ،غرل اِْٗ يبصٚد َٔ ٕٛدّ ايًٛزٚ ،يهٔ عً ٢نٌ ساٍ يٝطٛا
َٔ أؾٌ آخس غرل اؾًِٗ اىبعسٚؾـب ب٘(ُٜٓٗٚ)15ا قبٌ نٌ غٖٓ ٧ٝا ايًػ ،١إ ايًػ٫ ١
تدٍ عً ٢إ ايطرسإ َٔ ض٬ي ١ايٛٗٝدًٚ ،ب صبُٛع ١نًُاتِٗ تٛدد نًُات عسب،١ٝ
ٖٚر ٙبايطبع ٫تسدع ا ٫افب ايؿتا ا٫ض.َٞ٬
بٓٝاَـب " ايكدٜظ يد ٣ايهانا ٖٛ ،١ٝ٥بٓٝاَـب ايتط( ًٞٝتٛد )ْٞ٫اسباخاّ ايٛٗٝد ٟايسساي ،١اير ٟدخٌ
بٚ ِٗٓٝسسؾِٗ عٔ ايد ٜٔا٫ض ! َٞ٬ؾٝا يًػبا.٠ٚ

ً 16ب ايؿؿشات َٚ،161ابعدٖا (ز َٔ )2تسنب ١ؾ٪اد نب ٌٝيسسً " ١ضٚ " ٕٛزدت ايٓظس ١ٜاييت ازتنٖا " زاٚيٓطٔ "
ٚضبؿًٗا اِْٗ َٔ ذز ١ٜايٛٗٝد اير ٜٔضاقِٗ "ْبٛخر ْؿس" افب ا٫ضس " ضباٜا " ٚ 000قد أداد " ؾ٪اد نبً " ٌٝب
تسنبت٘ نتب اىبطتػسقـب ٚيهٓ٘ ادخٌ اْؿ٘ ؾُٝا ٜ ٫عٓ ٘ٝبتعًٝكات خاط ١٦تاؾٗ ١د ٕٚعًِ باىبٛقٛع.
(٫ )15غو ًب إٔ اٍ"نًٗٛز" َٔ ا٫نساد ا٫ؾًٝـبٚ ،أِْٗ َتُطه ٕٛبٛطِٓٗ َٓر عٗٛد ايهٛتٝـب ٚايهاضٝـب

ٚايعَٝ٬ٝـب ٚاىبٝدٜـب ٚا٫وبٝٓٝـب ،ؾنضِ نًٗٛز طبؿـ َٔ "نٌ آٖٛزا Kall Ahuurahأ ٟنبرل اٯشل ،١٭ٕ
ايػعب ايهًٗٛز ٟناْٛا َٔ عبد" ٠نٌ آٖٛزا" سٝح نإ ضبط صبطُات اٯشل" ١بؼ اضتإ ا بٝطتَٓ ،"ٕٛر ايكدّ
افب إٔ اختطـ اٯغٛز ٕٜٛصبطُات ا٫شل ١تًوٜ٫ٚ .صاٍ ايهًٗٛز ٜطهٓ ٕٛأضؿٌ َٔ دبٌ ٜٝطتً ٕٛب َٓاطل "
طٝالٕ غسا ،غا ٙاباد ،طرَازَٓ ،دي ،ٞبدز ،٠دؿإَٗ ،سإ ،نٛت ،اسب ،ٞغٝخ ضعد ٚغرلٖا َ ِٖٚتطسؾً ٕٛب
ايهسد ١ٜافب سد ،أترنس سادث ١طسٜؿ :١سـب نٓ أَاَاّ ٚخطٝباّ َٚدزض ّا ًب َٓديً ٞب ضين  ،1958-1957اذ ْكٌ
ايٗٝا ذات  ّٜٛقاُُ٥كاّ َٔ أٖاي ٞايطًُٝاْ َٔ ٖٛٚ – ١ٝا٫نساد ايهسَاْر ازبٓٛبٝـب – َ ٖٛٚع أْ٘ ػبٝد ايًػ١
ايهسد ١ٜأباّ عٔ دد ،ا ٫اْ٘ ٜ ٫عسف ايًٗذ ١ايهًٗٛز ،١ٜؾذا ْٞ٤أسد ٚدٗآَ ٤ديٚ ٞقاٍ ي٥" :ٞاػٝخ قان١قاَٞ
ساَإ ٖاتط ١فش نٛسدْٝ ٟف ! ُٖ ١نٛسد داف "١ا أ ٟداْ٤ا قاُُ٥كاّ ٜ٫ؿِٗ قطعاّ ايًػ ١ؾكط – أنساداّ ٫غرل،
ٜٚطُ ٕٛا٫نساد ايهسَاْر داؾاّ ٭ِْٗ َتذاٚزٚ ٕٚعً ٢كباع دا ِ٥بِٗ...
ٖرا ٚايتنزٜخ غاٖد بنٕ ايٛٗٝد ألبا د ٧ٝبِٗ افب ايعسام َٓٚطك ١اٖٛ٫اش أضسً ٣ب عٗد ًَهِٗ" ٜٜٛٗاق "ِٝسٝح
غصاِٖ "ْبٛخر ْؿس" (541 – 604مٚ ).ّ.ضباِٖ ٚهبًِٗ افب بابٌٚ ،ز ٜٓتػسٚا ًب اىبٓاطل ازببًَٔ ١ٝ
نسدضتإ قبٌ أْتػاز ايد ٜٔا٫ضٚ ،َٞ٬نُا قًٓا ضابكاّ إٔ ٖرا ايصعِ ْاغٚ َٔ ٧دٛد أزلـب زَصٜـب بـب ايطٛسإ
ايهاناٝ٥ـب ُٖا "داٚ – "ٚيٓ " ٙٛداٚٚد"ٚ " -بٓٝاَـب " ٚيٓ " ٙٛبٓٝاَـب ابٔ ٜعكٛا" أ ٚنُا ذٖب اي ٘ٝبعا
ازبًٗ ١بنْ٘ " بٓٝاَـب ايتط "ًٞٝايسساي ١اىب٪ز اىبعسٚف .عًُاّ بنٕ ايهتاا ايطٛزاْٝـب اير ٜٔأخرٚا ٜتذسإٔٚ
ؾٝؿػ ٕٛبعا ا٫ضساز اىبرٖبٜٓ ١ٝؿ ٕٛعً ٢إٔ " دا "ٚيٝظ ا ٫طبؿؿاّ َٔ " دٜاٚٚع" ٚايػاٖد ٖ ٛإٔ " دنإ
داٚٚد" ًب اشلٛزاَإ يٗس بنْ٘ َدؾٔ " آضتٝاى" اير ٟؾاز عٓد ايهانا " ١ٝ٥ضًطإ اضشام" ٚإ " بٓٝاَـب " يكب
زَص يًكدٜظ " برل خكس غاٖ "ٛاىبصاز اىبعسٚف (زادع نتاا – ضس ضدلدنإ).
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ٌٖ ٜسدع أؾٌ ايطٛسإ افب اىبٝدٜـب ! ٌٖ ناْٛا َٔ اؾٌ َٝد ! ٟأِٖ ٚ
َٝد.! ٕٜٛ
أٗال  -عٓد ضذلابً ٕٛب نتاب٘ "ازبػساؾٝا" :إٔ ايهٜ ّ٬دٚز س ٍٛضهإ دباٍ
أزَٝٓٝا َٔ ،ايٓاس ١ٝايجاْ ١ٝاير ٜٔػباٚز ٕٚايطرسإ ٚاىبٝدٜـبَ ،ع إ ايطرسإ
ػباٚز ٕٚاىبٝدٜـب يهِٓٗ يٝطٛا َٝدٜـب ،إ ازبٛاز ٜ ٫عين إٔ اىبتذاٚزَٔ ٜٔ
دٓظ ٚاسدٚ ،يٝطٛا َتطاٜٚـب ًب ايًػٖٚ ،١هرا اٜكاّ قسز "اٜٛدٔ ٚشلًِ" َٔ
طبطٛط بٝطت II ٕٛف َٚ ،92ا بعدٖا عٓد ذنس "ايجاسثس"  "ٚايؿازنإ" اٚ
"اشبازنس"( ،16ذيو إ ايطرزإ ناْٛا درلاْاّ يٰخس...ٜٔ
ثاُٚا – ٖٓاى سها ١ٜتنزؽب ١ٝأخس ٣غا٥ع ١عٔ اٚ٫زاَٝـب ())17تػب٘ َادا٤
عٓد "ضذلابٚ ،"ٕٛقد اخرٖا "ض "ٕٛنُاٜنت :ٞإٔ "ٚزاّ" ٚأخا" ٙناْدَٔ "ٍٚ
اىبٝدٜـبٚ ،قد طسدِٖ "دازٜٛع"ٚ ،قد طسدِٖ َٔ َٓطك" ١دمبٛاْد"(ٚ ،)18يهٔ
"ض ،"ٕٛز ؽبدلْا عٔ ايٓـ اٜ٫ساْ ٞاسبدٜح ايرٜٛ ٟقا ٖر ٙايكؿٚ ،١يريو
( )16ز ظبد ًب اىبعادِ اييت بـب اٜدٜٓا تعسٜؿاّ بٗر ٙا٫ضاَ..ٞ
()17

ٜك" ٍٛضستٝب عً ٞزشَيزا" ًب نتاب٘ "دٛغساؾٝاْ ٟظاَ ٞاٜسإ – نسدضتإ/1ف  :54إٔ أٖايٞ

اٚزاَإ َٔ ايعسم ايهسد ٟا٫ؾٚ ،ٌٝيهٔ تذلدد عً ٢ايطٔ اًٖٝ٫ـب أضاطرل ٚآزا ٤طبتًؿ :١بنٕ اؾٌ نًُ١
"اٚزاَإ" ٖ" ٞازَٔ" ٚاِْٗ َٔ ايعسم ا٫زَينٚ ،يهٔ يٝظ ٖٓاى ٚثا٥ل َٚطتٓدات تنزؽب ١ٝتجب ذيو.،،
ٚأْين تنٜٝدا يكٛي٘ أترنس إ ا٫ضاطرل ترنس بنٕ غرلٕ شٚد ١خطسٚ ٚعػٝك٘ ؾسٖاد ناْ َٔ ؾاتٓات ازَٔ،
ؾنز ٣إ ايػس َٔ ا٫زَٔ ايػعب اٚ٫زاَاْ ٫ ،ٞازَٔ ازَٓطتإ ايبعٝدَٓ َٔ ٠طك ١ضهٓ ٢ؾسٖادٖ .را ٚاَا
اضِ "اٚزاَإ" ؾنْين اعتكد إ ؾٛاب٘ "ٖٛزاَإ" اَ( ٟكس ٖٛزا ا اَ ٟعبد ٖٛزا) ٚعبٔ ْعسف بنٕ نًُ١
"َإ" تس ادف نًُ ١خإ ا اىبٓصٍٚ ،اْ٘ ناْ ًب ٖٛزاَإ َعابد عدٜد ٠ي٘.

(ٜ )18عين "دَاْٚد"ٚ ،قد دا٤ت ايذلنب ١ايعسبً ١ٝب ايٓـ  َٔ 2/156تعسٜب ايطٝد ؾ٪اد نب ٌٝيسسً ١ضٖ ٕٛهرا:
ٚبايٓظس افب اضطٛز ٠زا٥ع ١عٓدِٖ :طسد دازا اىباد ،ٟاٚ٫زاَاْ ٞا٫ؾًَٛ َٔ ٞطٓ٘ ،قسا "دمباؾٓد ا دَاْٚد" ًب
ؾازع ايػُايٚ ١ٝؾس َ٘ اخ" ٘ٝنٓد "ٍٚافب "َاذ "ٟيٝذد ًب غعاا ٖر ٙازبباٍ ًَتشداٖ ،ا ٖٓا أضتكس ٚأضظ ا٫ضس٠
اٚ٫زاَاْٜٚ – " ١ٝظٗس إ ايتعسٜب غاب٘ ضٗ ٛؾًِ ٜنت ٚاؾٝاّ ،ؾايؿسم بـب ايعسٜبـب غاضعٜٚ .تبـب َٔ ق ٍٛض":ٕٛاْ٘
ز ٜسد بدازا دازٜٛع اشلخاَػٝين (ا٫وبٝين) اير ٟدسس ٙاضهٓدز اىبهدً ْٞٚب " طٛط َ ،"٬ٝبٌ ٜسٜد " دازٜٛع
اىباد ٟابٔ اخػٛزؽ" ايرٚ ٟزد ازل٘ ًب ايهتاا اىبكدع :ايباا ايطادع/ايبٓد ا" :ٍٚ٫تٛفب دازٜٛؽ اىبادٟ
ايطًطٚ ١عُس ٙاثٓإ ٚضت ٕٛعاَاّ ،نرايو  :ايباا ايتاضع/ايبٓد اً :ٍٚ٫ب ايطٓ ١اٚ٫فب نإ دازٜٛؽ بٔ اخػٛزؽ َٔ
ض٬ي ١اىبادٜـب ًَهاّ عً ٢يبًه ١ايهًداْٝـب.
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ؾنْٓا ْ ٫عسف غهٌ ايتطُ ١ٝايػعب ١ٝيًُٝدٜـبٚ ،ي ٛآْا ازدْا إ ْعسف ٌٖ :إ
ايػعب ايؿازضٚ ٞاىبٝد ٟؽبتًـ كباّ ا٫خت٬ف اسدُٖا عٔ اٯخس! ٚيريو
ٜ٫صاٍ عٓدْا َؿدز ٖر ٙاسبهاَ ١ٜظًُاّ .آْا عًُٓا َٔ ٖر ٙازبًُ ١بنٕ
اىبٝدٜـب ٚايؿسع غسبا ٤عٔ اٚ٫زاَاْٝـب ٚأِْٗ ٜٓ٫تُ ٕٛافب اىبٝدٜـبٖٚ ،را
قسٚز ٟ٭ٕ اٚ٫زاَاْٝـب ٜعد ٕٚعً ٢ا٫ضاع ايكد َٔ ِٜايطرسإ.
()19
ثاهجا  -تنت ٞؾؿ ١اخس ٖٞٚ ٣اىب٬بظ اييت كبٝص "اسبادٝذَٔ "ٞ
اٚ٫زاَاْٝـب ٚايبادً ٕ٬ب ايكسٕ ايعاغس َٔ ا٫نساد ٚايؿسع  َٔٚبك ١ٝازبرلإ
(٫سمس َٓظس داْيب يًباع ايسأع بٓا ٤عً ٢اطًظ اٚيٝعش ،ف َٚ ،)20()34ا
سؿمس َٔ ايكطع ا٫ؾً ١ٝيًُ٬بظ عٓد اسبذٝذٝـب َٔ اٚ٫زاَاْٝـب اييت عسؾٓاٖا
ضٓ 1867 ١عٔ "ٜ٫و يُٝا ٚ "Lyck lema
"ٚاٜظ ٖٛي  "Wiysholtؾنْ٘ ضاؾس ّ ض( ٘ٓٝضٓ٘) افب ايطًُٝاْ ١ٝيٝظ
عً ٢دٗ ١اٚ٫زاَاْٝـب ،بٌ تسنِٗ افب دٗ ١ايػُاٍ نُا ؾعٌ َجً٘ قبً٘ "زٜر"
ٚيهٔ ٖٚ ٛؾٌ ًب  19ا ًٍٜٛضٓ 1867 ١بايكسا َٔ ض( ٘ٓٝضٓ٘) َازاّ بكس١ٜ
دسٚض٘( ،)21ايرٚ ٟدد ؾٗٝا ضانٓاّ َٔ اٚ٫زاَاْٝـب ،ؾنخدلْا :اْ٘ ٚدد ًب
دسٚض٘ زدًٜ ّ٬بظ قبع َٔ ١غهٌ ٜه ٕٛخًؿ٘ غًَ ٧ٝتٜ ٛػب٘ ايكسٕ ،تػب٘
َاًٜبط٘ ا٫غخاف اير ٜٔغاٖدتِٗ بايكسا َٔ "نسَٓػا("ٙنسَاغإ) ،ؾعًُ
إ ٖر ٙغطا ٤ايسأع ا٫عتٝاد ٟيػعب خاف ٜبعد َطاؾ ١ازبع ١اٜاّ َٔ
( )19اشلذٝرٚ :ايؿٛاا "اشلذٝر" نباع ١خاؾ ١تصٜد ْؿٛضِٗ عً ٢ايـ اضس ٠تعٌُ داٖدً ٠ب ضب ٌٝايعٝؼ
نايٓشٌ ؾٓٝطبل عً ِٗٝق ٍٛايػاعس" :ق ّٛاذا زلعٛا قبه ١أنً ١سذٛا ايٗٝا قبٌ اسبذٝر بعاَـبٚ "...قاٍ
اسدِٖ ؾْ ِٗٝظُ اّ "غٛق ٞايٝو نػٛم اشلذٝر افب ايطؿس َ ًٞٝايٝو نُ ٌٝاسبذٝر افب اسبذس" ٤٫٪ٖٚ
ٜػبٗ ٕٛايػذس ًب نٌ غ ٤ٞض ٣ٛاِْٗ ٜ٫كتٓ ٕٛقٛتاّ ًٜ٫ٚبط ٕٛا ٟغ ٧ا َٔ ٫ؾٓع اٜد.ِٜٗ

()20

يبا ٪ٜضـ ي٘ إ ايدنتٛز ٜٛضـ سيب اير ٟعسا نتاا "اٚيٝع "١ٝز ٜعسا ٖر ٙاىبباسح ٚز ٜدزز

اشبسا٥ط ٚا٫طايظ ًب ايذلنب.....١

( )21ز ظبد أزلاّ نذسٚض٘ ًب ايهتب ازبػساؾ ١ٝاشباؾ ١بهسدضتإ(ضٓ٘ٚ ،اىب٪يـ ٜ٫كؿد "طشٚغ"
طبعاّٚ،يعٌ ٜعيت "خسٚض "١اىبٓطك ١ازببً ١ٝبـب "ضٓ٘ –َسٜٛإ"( ،اْظس ازبد ٍٚف ً 80ب دٛغساؾٝاٟ
ْظاَ ٞاٜسإ /نسدضتإ يطٓ 1230 ١ؽ .تنيٝـ ضستٝب عً ٞزشّ آزا).
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"ض( ،"٘ٓٝضٓ٘) ًب غعاا دباٍ تطُ ٢اشلٛزاَإ٫ ،مبهٔ إ تؿٌ ايٗٝا ايبػاٍ
ٚاسبُرل ٚاشب ٌٝاييت ز تٛيد ًب ٖر ٙاَ٫انٔ.
ٚضهإ ٖر ٙازبباٍ ٜعسؾ ٕٛبنضِ "سذٝذَ ِٖٚ ،"ٞتؿسق ٕٛؾُٝا ٜكسا
َٔ وبط ١عػس قسٜ٫ ِٖٚ ،١ٜتهًُ ٕٛايؿازض ٫ٚ ١ٝايهسدٚ ،١ٜيهٔ ٜتهًُ ٕٛيػ١
اٍ"َاكر – َاك ٖٞٚ ,"ٛيا ١اؿً ١ٝقذن ِٖٚ ,١فكشا٪َ ٤دبٜٚ ٕٛعتدلَٔ ٕٚ
اىبطًُـب اةاؾظـب عً ٢ضٓٝتِٗٚ ،مبًه ٕٛعدداّ قً َٔ ّ٬ٝاىباعص ٚاسبُرل
ٜٛ٫ٚدد ايكنٕ عٓدِٖ ؾْ ٬عذ٫ٚ ١بكس( ٠زادع زسًً ١ب زٚضٝا ٚايكٛقاع
ٚؾازع ،ازبص ٤ايسابع ،1875 ،ف .)57
إٔ "زٜر  ،"Richاير ٟضاؾس ضٓ 1820 ١ز ٜؿـ يٓا َ٬بظ اٚ٫زاَٝـب،
ٚيهٔ اعطاْا ؾٛزً ٠ب ز،1ف.)22( َٔ203
نتاا "ْازاتٝـ  ،"Narativيسدًـب َكاتًـب َٔ بـب َاٜكسا َٔ َ ١٦ضبازا
ًب "ضٓ٘"ٚ ،غطا ٤ايسأع ٜه ٕٛعً ٢غهٌ قسٕ تٓصٍ َٓ٘ أزبع ١خطٛطَٔٚ .
اةتٌُ إ ذيو َاذنس ٙزٜرً ،ب نتاب٘ ْازاتٝـ " ن ٚ٬طج"Kulashsphid ٞ
ايكبع ١ايبٝكا "٤اييت ناْ َعسٚؾ ١عٓد ايطرسإٚ ،نريو انساد ايبًباع زلٛا
عً ٢أضاع ٖر ٙايكبع .١إ ايكٓؿٌ ايعاّ ايؿسْط" ٞزٚض "ٛذنس ًب قا ١ُ٥ايعػا٥س
ايهسد" ١ٜن ٙ٬ضؿٝد– ً ،"Kolahsefidب َهإ أضِ "طرسإ" اىبؿكٛدً ٠ب ٖر ٙايكا.١ُ٥
ٚذنس "دُٝظ ضًو بٛنٓذٗاّ" اير ٟقاّ ضًٓ 1816 ١ب غٗس ا ًٍٜٛبسسً ١قبٌ زسً١
زٜرً ،ب ٚؾؿ٘ ي٬نساد :إ عػا٥س ايباد( ٕ٬اير ٜٔنإ ايه ّ٬قبٚ ّ٬بعداّ عِٓٗ) ًب
ضٗ" ٍٛشٖٚاا ٜٚ ،)23("Zuhabكع ٕٛعً ٢زٚ٩ضِٗ قبع ١ذات غهٌ نسَٔٚ ،ٟٚ
غهٌ ٖر ٙايكبع( ١نٛؾ )٘ٝتػب٘ َعاطؿِٗ (ضذلِٖ)()24اييت َٔ طسؾٗا ايتشتاْٞ
( )22ف  ،106ز َٔ ،1تسنب ١بٗا ٤ايدْٛ ٜٔز ٟيسسً ١زٜر .1820
()23

شٖاا ،اضِ يبًٝد ٠عً ٢طسٜل قؿس غرل – ٜٔنسَاغإَ ٖٞٚ ،سنص ايكس( ٣دٜٗطتإ) ،أضطٗا سانِ

تابع يًدٚي ١ايعجُاْ ١ٝعٓد است ٍ٬اىبٓطكٚ ١دعًٗا َكساّ َ٫از ٠بادٚ ،ٕ٬ا٫ضِ َ٪يـ َٔ "ش ٙآا ا اىبا٤
ايهجرل) ْطب ١افب نجسَ ٠ا ٤ايْٛد.

(ٜ )24طُ ٢ا٫نساد ٖر ٙايكبع( ١ت١ثًَ ٖٞٚ )١ؿٓٛعٚ َٔ ١بس اشبسؾإًٜ ،بدٖا اسب٬د ٕٛعً ٢أغهاٍ
طبتًؿ ،١خاؾ ١با٫يٛازٚ ،ايهًٗٛزٜـب ٚايط٪زإ ٚاشلٛزاَاْٝـب ٚست ٢اشلُداْٝـب .اَا ايطذل اىبعٓ ١ٝؾٗٞ
َعسٚؾ ١بنضِ ؾ١ز٠ظب ،ٞاىبؿٓاع َٔ ١ايٛبس سؿظا يكس ايػتاٜٚ ٤طُ " ٢نري ١ف١س٠جن "ٚ "ٞؾ١ز٠ظب"ٞ
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َكطٛعٚ ،١اييت تسدع افب ذٚم اي٬بظ ،اَا َط ١ٜٛافب ا٭َاّ أَ ٚذلٚن ١افب ذب ،
ٚأنجس ٖ ٤٫٪غعٛزِٖ ط ١ًٜٛزلسا ٤صبعد ٠تتدفب عً ٢أنتاؾِٗ.
ٖرا ايٛؾـ ايرْ ٟػس عاّ ٜٓ 1829طبل كباّ ا٭ْطبام عً ٢ؾٛز٠
اىبكاتًـب اٚ٫زاَٝـب اييت ٚزدت عٓد زٜر ،اير ٟز ٜٓػس َرنسات٘ اثٓا ٤زسً١
بٛنٓذٗاّ ٚ، Bokinghamقبعٖ َٔ ١را ايطساش ٫سظٗا ًب عاّ  1796ايؿسْطٞ
"د٥ .ٞاٛ٥ .يٝعري  ،"G. A. Olivirعٓد ا٫نساد َٔ "طشث "ٍٛافب "نسْد"
ٚؾٛزٖاٚ ،يكد ٫سمس اِْٗ ًٜبط ٕٛقبع ١ؾٛؾ ١ٝتٓتًٗ ٞب نٌ دٗ َٔ ١دٗاتٗا
بظؿرل( ٠قؿرل()٠زسًً ١ب اَ٫دلاطٛز ١ٜايعجُاَْ ،١ٝؿس ٚؾازع ،بازٜظ،
 ،1807ت ٚ 7 ،IIIأطًظ  IIIيٛٝزاٜط ،ٕٛف ًٚ .)34ب ٚؾـ غرلاش قاٍ
"طاسط "Garstenإٔ اغًب ايؿسع ًٜبط ٕٛقبع ١ته َٔ ٕٛذب ٚاضعًٚ ١ب نٌ
ْاسَٗٓ ١ٝا قؿرلتإ َجٌ أغهاٍ )ٚ ،)Tabula XXXVTTعٓدَا ٜكسأ اىبسٖ ٤رٙ
ازبًُٜ ١تبادز افب ذٖٓ٘ إ ٖر ٙايكبع ١تػب٘ َانإ ًٜبط٘ اٚ٫زاَٚ ،ٕٛٝٝيهٔ
عٓدَا ٬ٜسمس اىبس ٤ايؿٛز ٜظٗس ي٘ سا ّ٫ايؿسٚم بُٗٓٝا.
إٔ قبع ١ايؿسع ْطبٝاّ ته ٕٛأندل ٚأعًٚ ٢أٚضع بايٓطب ١يسٚ٩ع اي٬بطـب،
ٚايكطع اييت تػط ٞا٫ذْـب تتشدز قً ّ٬ٝافب ذب ًٚ ،ب قبع ١اٚ٫زاَٝـب (عً٢
َادا ٤عٓد زٜر) َجًُا ًب قبع ١ا٫نساد (عًَ ٢ادا ٤عٓد اٚيٝعش) َٔ سٝح ايطٍٛ
ٚايكٝل ٚايكؿرلٜ ٠تطاٜٚإٚ ،قبع ١ايؿازع َٔ ايُٖٛا ! (٤نرا) َٔ أٌٖ غرلاش
طبسٚطَ ١ٝدبب(١عًَ ٢ادا ٤عٓد نازضؿب) ،كب ّ٬َٝ ٌٝداْبٝاّ قًٚ ،ّ٬ٝيهٔ تنخر
غهٌ قسَْٓ ٞشين ،إ قبع ١اىبكاتًـب اٚ٫زاَٝـب شلا ًب ْٗاٜتٗا ايعًٝا غطا ٤ي٘
غهٌ شزاز ،ترنسْا بكبع ١ايطاضاْٝـب اييت شلا غهٌ اشبٛذ ٠ذات ا٫شزاز(بص)ِٜ
زادع (آ .ظ .ٞا .ن .ٟٛبًٝدز ،أطًظ غهٌ  ،60ف  ،75ضٓ 1925 ١اىبؿٛز
ايؿين ٚثكاؾ ١آضٝا ايٛضطٚ ،A. V. B. Coy bilder Atlas٢شلرا ٫مبهٔ إ تٛدد
ع٬ق ١قٝاض ١ٝنُا ٜصعِ .
يٰطٛاٍٚ ،قاثٛت يًؿسظب ٞايٛاضع ايرٜ ٟكتٓ ٘ٝايؿ٬ب ٚايعاٌَ يؿٝاْ ١ايٓؿظ َٔ قس ايػتا ٤اذا ْاّ خازز
ايعُسإ ،ؾٝتخر ٙؾساغاّ ٚغطا.ً٤
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ٚعٓد ا٫نساد ا٫ؾًٝـب (اٌٖ ايكسٕ ايتاضع عػس) قبع ١طبسٚطٚ،١ٝيهٓٗا
َتعدد ٠ا٫غهاٍٚ ،إ ا٫ؾط٬ب اىبطتعٌُ َٔ قبٌ ا٫نساد "ايكبع ١ايبٝكا ٤ا
ن ٙ٫ٛضؿٝد" ،يػطا ٤زأع ايطرسإٚ ،يًٓاع ايرًٜ ٜٔبطْٗٛا ٜه ٕٛايػهٌ داُ٥اّ
ٖ ٛايع ١َ٬ايؿازقٚ .١عً ٢ايكد َٔ ذيو ْعسف إ غهٌ ايكبع ١ا٫هبس ٖ ٛغطا٤
زأع اٯنسادٚ .يكد قاٍ آَد ٜٛبست  "Amede yubertاير ٟقاّ بسسً ١ضٓ١
 ،1806/1805عٔ ا٫نساد َاٜنت:ٞ
"اِْٗ ًٜبط ٕٛع ٛايعُاَ ١قبع ١ط َٔ ١ًٜٛقُاؽ اهبس ًٜـ سٛشلا
طبطط َٔ اسبسٜس زَاد ٟايً ٕٛتتؿٌ بٗا قؿا٥س َٔ اسبسٜس تتدفب عً٢
أنتاؾِٗ(.زسًً ١ب ازَٝٓٝا ٚب٬د ؾازع ،بازٜظ  ،1821ف َٚ 80ا بعدٖا) نريو
ذنس اىببػس "ٖٛزٌَ ،"Horm`e -اير ٟزسٌ (ٜعين قاّ بسسً )١عاّ ً ،1836ب
اٜسإ ٚنسدضتإٚ ،ؾـ غطا ٤ايسأع ايهسد ،ٟؾكاٍ :اْٗا قبع ١هبسا ٤ذات
زأع عاٍ َدبب تٓصٍ افب ايهتؿـب اير ٟنجرلاّ َاًٜـ سٛشلا نٛؾ ١ٝتكَ ّٛكاّ
ايعُاَ( ١صبً ١ايتنزٜخ اسبدٜح زبُاع ١ايتبػرل ٚنباع ١ايهتاا اىبكدع باشٍ،
ايعدد ايطٓ ،1837 ٟٛف .)511
ٚاىبؿٛز "ؾْ٬د "Fland`n -ٜٔاير ٟزسٌ عاّ  1840زأ ٣غطا ٤زأع
ا٫نساد ايرٜ ٜٔتنوب ٕٛاٜسإ عٓد "خ "Xoy -٣ٛقبع ١عاي ١ٝطبسٚطَٔ ١ٝ
ؾٛف اهبس (زسًً ١ب ؾازع ،ز ،1بازٜظ ،1851 ،ف .)118
ٚقاٍ "ضرل زٚبست نرل ثٛستش ً "Sir Robert ker Porterب زسًت٘ ًب دٛزدٝا
ٚؾازع ..31 ...يٓدٕ  ،1822ز ،2ف  )196عٓد ٚؾؿ٘ ٫نساد َٓطك ١نسَٓػا:ٙ
ًٜبظ ايؿسع قبع ١ضٛدا ٤خب٬ف ا٫نساد ايرًٜ ٜٔبط ٕٛقبع ١بٝكا ٤طبسٚط١ٝ
َدبب ١طبتًؿ ١ا٫زتؿاعٚ ،يعًٗا َٔ دٗاتٗا َاٜػب٘ ايػطاٜ ٤ػط ٞا٫ذٕ يتشؿظِٗ َٔ
بسد ازبباٍ(َ٬سظ ١اٚ ،)1818 ًٍٜٛيهٔ مبهٔ يًُس ٤إ ٜػو ًب ٚؾؿٜ٘ ٌٖ :ؿـ
ا٫نساد ا٫ؾًٝـب ا ٚاْ٘ ٜؿـ ضهإ ازبباٍ َٔ ايطٛسإ !
ٚعٓد اٍ"َٛنش ٟصثٛغ بشانٛى" نُادا ٤عٔ ".ٛ٥يبإ ،"O. mman
قطِ  ،4ز ،3ؾؿٌ  ،1ف ،129فٜ 130ؿادف ا٫ؾط٬ب "نآل ٟٚكٛاس
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طٜٛلو  ،Kulaue cuar gucikقطِ  ،)25(1909 ،IIاير ٟتسنب٘ .ٛ٥يبإ :اْ٘
قبعَ ١ع ازبع آذاْاتًٚ ،ب اىب٬سظٚ ،24 ١قشٗا بنْٗا غطا ٤ايسأع
يًُطتذد(ٜٔايػشاذَٚ ،)ٜٔع ا٫ضـ اْ٘ ز ٜعط يريو ٚؾؿاّ دقٝكاّ ،بدٕٚ
اذاْات ته ٕٛايكبع ١ذات ايكُ ١غطا ٤ايسأع ٭نساد آخس.ٜٔ
إٔ "ٖٓس ٟبٓدز  ،"Henri Banderاير ٟزسٌ عاّ  ،1885قد ذنس بـب
ايكطع اييت يبطٗا أسد أبٓا ٤درالَشط ًب يباع ايعٝد(نسدضتإ،1887ف)172
نًٛع دًد (نًٚ ...)ٚ٬ب ف 175تهًِ بٛقٛب عٔ قبعَٔ ١
ازبًد(نًٛع"ًٚ )Kilosب ؾٛزَ ٠كٝؿً ١ب كٛالَشط ،ف ًٜ 168بظ ا٫طؿاٍ
َجٌ ٖر ٙايكبع ١اىبخسٚط ٖٞٚ ١ٝبطٝط ١اٜكاّ (ٚعً ٢نٌ ٖ ٞاقٝل ٚأط،)ٍٛ
َجٌ ايكبع ١ايهٝط ١ٝىبٓشٛت دازٜٛع َٔ بٝطت ٫ٚ ٕٛربسز ًب غهًٗا عٔ
نْٗٛا نس....٠
ٖر ٙايكبع ١ايهسد ١ٜعٓد ٠بٓٝدز ،اندل ٚأعً َٔ ٢اييت ؾٛزٖا "زٜر" َٔ
قبع ١اٚ٫زاَٝـب ،سٝح ٜٓكؿٗا اشبطٛط ايتشتاْٚ ١ٝايطُو ًب ايٓٗا ١ٜايعًٝا .إ
ايكبعات اىبخسٚط ١ٝمبهٔ إ تٓطر عً ٢أغهاٍ طبتًؿ .١اَا ايع٬قات ايتنزؽب١ٝ
بـب قبعات اٚ٫زاَٝـب ٚايبادَ ٕ٬ع غطا ٤ايسأع يػهٌ خاف َٔ َٓشٛت
بٝطت ٕٛايكد ،ِٜناخ Kakhe ٞزٚضتِ بايكسا َٔ دازاا ٚ ،Darabػاثٛز
بايكسا َٔ ناشْ ٕٚذلنٗا َطًكْ ٫ ١تعس شلاٚ ...بٓا ٤عً ٢عدّ َعسؾتٓا تنزٜخ
ايتؿسٜل ؾنٕ ازتباط ايعَ٬ات ايكدمبَ ١ع ايعَ٬ات اييت تعٛد افب ايكسٕ ايتاضع
عػس ٫مبهٓٓا ازبصّ بٗا .إ تٛقٝا ا٫غهاٍ اييت عً ٢طساش اىبٓشٛت ايكدِٜ
( )25يبا ٪ٜضـ ي٘ إٔ ايسساي ١اٚ٫زٚبـب اير ٜٔاضتك" ٢تٛؾٝل ٖٚيب"(زهب٘ ا ) أقٛاشلِ اختًط عً ِٗٝاَ٫س،
ؾايكبعات طبتًؿٚ ١خاؾ ١باىبٓاطل ٚايعػا٥س ايهسد ١ٜعً ٢اخت٬ف اشٜا ،ِٗ٥ؾايكبع" ١ت١ثً "١بنْٛاعٗا
اىبختًؿ ١خاؾ ١با٫يٛاز ٚايهًٗٛزٜـب ٚاشلاٚزاَاْٝـب ،اَا ايكبع ١ايط( ١ًٜٛنًٛف) ؾخاؾ ١بعػا٥س غهاى
ٚد٬يٚ ٞغٝخهاًًْ ٛب َٓاطل اٚز – ١َٝٚخ .ٟٛاَا نًٝت ١ؾخاؾ ١باشلسنٝـب ٚايطٛزدٝـب ،اَا "نالٚقرسى"
ايػب ١ٗٝبايػبكات اٚ٫زبٚ ١ٝاىبؿٓٛع َٔ ١ايٛبس َٔ دٓظ ايًبد ،٠ؾاْٗا خاف بايؿٝـ يًشؿاد ٚايسعٝإ

تٛقٝا َٔ اسبس....
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َػهٛى ؾ٫ٚ ٘ٝػبب إ تتػاق ٢عٔ ايؿسٚم ًب ش ١ٜٓايػعس ،ؾنٕ "بٛنٓذٗاّ
 ،"Bokinghamتهًِ عٔ ايػعس ايط ٌٜٛايرٜٓ ٟصٍ عً ٢ايهتؿـب عٓد ايبادٕ٬
ًب ضٗ ٍٛشٖٚاا ،نريو ؾٛز زٜر .اةازبـب اٚ٫زاَٝـب َٔ اٖاي" ٞضٓ٘" بُٓٝا
ا٫نساد اىبطًُـب (اىبطًُ )ٕٛؼبًك ٕٛزٚ٩ضِٗ(.اْظسٜٛ :يدلت.)26()Yubert

()26

ز ٜهٔ ًب ايطابل ؾسم بـب ا٫نساد ايطٛساْٝني ٚايطٓٝـب ٚايػٝعٝـب ًب تط ٌٜٛايػعس ،ؾايهان ٍٛايػعس

ايط ٌٜٛنإ دٜدٕ ايػبإ ست ٢اٚا ٌ٥ايكسٕ ايعػسٜ٫ٚ ،ٜٔصاٍ ايٝصٜدٜ ٕٜٛتخر ْ٘ٚدٜدْاّ.
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ايفصٌ ايسابع
(احلٝا ٠ايد ١ٜٝٓعٓد الطؤراى)
شعِ (غازيظ ز ،)Sharls Riee ٜٛإ ايطرسإ ؼبتٌُ إ ته ٕٛدا٤ت
َٔ "طرسإ  " Gauoranإ ايطرسإ ؼبتٌُ إ ته ٕٛدا٤ت َٔ "طرسإ -
 ،"Gauoranعبد ٠ايٓرلإ " ناتايٛى ٚ "Catalogue II 7282يهٓٓا ػبب عًٓٝا
إ  ٫غبًطٗا بهًُ" ١طاٚسإ  "Gawranا ٚبهًُ" ١طربإ ً ،"Gabrawب ايًػ١
ايدازدٚ ،١ز ٜؿًين افب اٯٕ دي ٌٝعً ٢إ ايطرسإ ناْٛا ًب ايكدَ ِٜعسٚؾـب َٔ
عبد ٠ايٓرلإ ،نريو ٜ٫طتطٝع اىبس ٤إ ٜطتٓتر َٔ ؾؿات قبعاتِٗ ايبٝكا٤
اِْٗ َٔ اتباع "شزادغ "ٚ ،نريو ًب ايكً ٌٝاير ٟدا ٤عٔ ايطرسإ ًب ايهتابات
"زٜٛع" ،غرل أْ٘ نإ عً ٘ٝإ ٜعتُد عً٢
ايكدمب٫ ،١ظبد َاٜعاز ؾس
َاٜك ٟٛزأٚ ،ٜ٘اىبعسٚؾ ٕٛعٓدْا َٔ عبد ٠ايٓرلإ ًب ؾازع ٜٓ٫تطب ٕٛيًطرسإ،
ضٛا ٤أنإ ذيو َٔ دٗ ١ايًػ ١ا َٔ ٚدٗ ١ازبٓظ (زادع ايٓظس ٠ايعاًَ ١ب ازبص٤
ا ٍٚ٫اىبطبٛع ٖ َٔ 1936را ايكطِ ،ف .)LX 71
إ ايػايب َٔ ١ٝايطرسإ ،ايرٜٓ ٜٔتُ ٕٛعً ٢ا٫نجس افب اٌٖ اسبل(ِٖ ،)27
"عً ٞا – "١ٖٝ٫ا٪ٜ ٟشل ٕٛعًٝاّ ٚ ،-إ اىبكًد ٜٔ٭ٌٖ اسبل ٜ٫كتؿسٕٚ
عً٢ايطرسإ ،نُا ٜجب ذيو نتابِٗ ذ ٟايج٬خ يػاتٚ ،عٓد ايعُل ًب َعسؾ ١اٌٖ
اسبل ٜظٗس اِْٗ خ٬ف َا عً ٘ٝاىبرٖب ايسزل ٞايػٝعً ٞب اٜسإٚ ،خ٬ف َا
()27

يكد حبح َٛٓٝزضهً ،ٞب َ٬سظات٘ عٔ َرٖب اٌٖ اسبل حبجا َطتؿٝكاٚ ،ثب ذيو َٔ د ٕٚغو ًب

اِْٗ خازد ٕٛعً ٢ا٫ضٚ ،ّ٬ي ٛاِْٗ اقً ١ٝخطرل ٠ذبٌُ بعا تعاي ِٝا٫ض( ّ٬اىب٪يـ).
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عً ٘ٝضٓ ١ا٫نساد(ٚ ،)28إ َكاي٘ ".ٛ٥يبإ ً ،"O. mmanب صبًٜ٫ ١بطو اىبؿٛز٠
عدد  2 - ،3383يطٓ ،1908 ١ف  ،838تٛقا اذ ايطرسإ ؽبتًؿً ٕٛب دٜاْتِٗ عٔ
ا٫نساد ٚايؿسعٜٚ ،سدع ذيو افب ايكسٕ ايتاضع عػس ٚايعػس ٜٔعً ٢ا٫قٌٖٓٚ .اى
بعا ا٫ضتجٓا٥ات ،تسدع افب اخت٬ؾات ضبًٚ ،١ٝنجرلاّ َا تٓاقا ا٫خباز عٔ ٖرٙ
ا٫خت٬ؾات  ....اَا عٔ دٜاْ ١ا٭ٚزاَٝـب (خاؾ ١اسبذٝذـب) ،ؾاِْٗ ضٓ ٕٛٝنُا
اخدلْا "ٜ٫و ٫مبا ( "Lyek Laimaاْظس ايؿؿٌ س ٍٛتازٜخ ا٫دٓاع).
ٚقد بـب خ٬ف ذيو "َٛٓٝزضهً "ٞب ايؿؿٌ اير ٟحبح ؾ ٘ٝعٔ انساد
"ضٓٝا" (ضٓ٘) اْ٫طٝهًٛبٝدٜا ا٫ض ،١َٝ٬قطِ  Eضٓ ،1926 ١ف )243 – 1
ؾكد قاٍ :إ ايػٝعٜ ١دِٖ اىبسً ٤ب غرل َٓطك" ١اضٓؿٓد آباد" ايهسدًٚ ،١ٜب
ايٛق ْؿط٘ ػبب إٔ ْرنس إٔ أضسٚ" ٠اي ٞازدٜٓ "ٕ٫تُ ٕٛافب اىبرٖب ايػٝع،ٞ
ٚقد ٜسدع ذيو افب إ آباٜ ِٖ٤طهٓ ٕٛبـب ايطرسإ ايرٜ ٟد ٕٜٛٓبايعً ٞا١ٖٝ٫
(َٚ ،)29صاز ٖر ٙايؿسق" ١ثريد ٛٝ٥اس" (ثشد٠ٛ٣٥ ٟس)(ٜ )30كع عً ٢ايػاط٧
ا٫مبٔ َٔ ضرلٚإ – اٚزاَإ شل ،ٕٛؾٛم دطس"ثشد ٣نٛسِإ" (دطس ايؿتٝإ).
إ ضهإ اسبذٝذْ َٔ ٞؿظ اىبٓطكٜ ١صعُ ٕٛاْ٘ (نرا) ٜٓتطب افب
ايدزاٜٚؼ ايطبع ١اير ٜٔدا ِٖ٤افب ٖرا اةٌ ،اىبدؾ ٕٛؾ" ٖٛٚ ٘ٝنٛضاا
ايسدٌ اَ٫سد"(٫ٚ ،)31مبهٔ إ ٜهٖ ٕٛرا اىبكدع غرل "عبٝدا " أسد اٍخٛإ إ
ا ١ُ٥٫ايجُاْ ١ٝايػٝع.)32(١ٝ
( )28عًُا ٤ايػٝعٜ ١عتدل ٕٚايعً ٞا ١ٖٝ٫نؿسَ ٠ػذلنـبٚ ،ي ٛاِْٗ ٜعتكدً ٕٚب باطِٓٗ بهجرل َٔ ازا ٤عًُا ٤ايعً ٞا،١ٖٝ٫
٫ ِٖٚؼبازب ِْٗٛنُشازبتِٗ ايبٗا ،١ٝ٥ؾايعً ٞا ،١ٖٝ٫تكادَٛا َع دٜدِْٗ ،اَا ايبٗا ١ٝ٥ؾٝعتدل ٕٚنؿسَ ٠ستد ٜٔعٔ ايدٜٔ
ا٫ضٚ َٞ٬اىبرٖب ايػٝع ،ٞؾبكتً ٕٛطبكا يًكسإ ايهسٜ َٔٚ( ِٜبتؼ غرل ا٫ض ّ٬دٜٓا ؾًٔ ٜكبٌ َٓ٘).

( )29اعتكد إ ا٫ضس ٠اَ٫س ٠ا٫زد ،١ْٝ٫ناْٛا ًب بد ٤تػه ٌٝدٚيتِٗ َٔ ايطرسإ – نُا داً ٤ب غسؾٓاَ٘  ،-ثِ
اْكًبٛا ضٓـب ،نُا ٜظٗس َٔ َكدََ" ١نَ ٕٛبو" ًب َرنسات٘ ،سٝح ٜجين عً ٢اشبًؿا ٤ا٫زبعٚ ١اسبب ايهساّ،
ثِ اْكًبٛا غٝعٝـب بعد إ تؿاٖس "خإ اهبد خإ" َع ايػا ٙعباع ايؿؿٚ ٟٛتصٚز اخت٘ " شز ٜٔن" ٙ٬
ًب اعٛاّ  1025 – 1000ا ....ّ1618 – 1592
( )30ؾشٝا ايًؿظ " ١بسدٚ ٞ٥ز Pird- eeWarا بٌ ٖرا ايطسف "  -ا ٟايطسف ا٫مبٔ َٔ ازبطس اىبٓعكد

عًْٗ ٢س ضرلٚإ ،سٝح ادتُع ايطًطإ اضشام باؾشاب ٖٛٚ( ١اىبعسٚف بادتُاع " بٝابظ.
( )31اعتكد إ ايًؿظَ ١سوب" َٔ ١نٛضإ اضًطإ ازببٌ " " ٫نٛض ١ا ايهٛضر " ايرٜٓ ٫ ٟب ي٘ غعس.

( )32اىبعسٚف إ عبٝدا بٔ اَ٫اّ اىبٛض ٢ايهايِ ٜسقد ًب " نشَ ٠ٜٛاٜني " ،عً ٢طسٜل نسَاْػا – ٙاٚزاَإ.
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ٚعًَ ٢اٜكٛي٘ ايطهإ ًب اٚزاَإ إ ضهإ سذٝذ ،ٞقد دخًٛا ًب ا٫ضّ٬
َتنخس ٜٔبٛاضط" ١نٛغاٜؼ ٜ٫ ِٖٚ "goshaishصايٜ ٕٛكدض ٕٛقسٜا "ثريغايٝاز
  " Pirrshaliyarأَاَِٗ ايدٜين قبٌ دخٛشلِ ا٫ضٜٛٚ ،ّ٬دد عٓدِٖ نتاا تطذٌؾ ٘ٝتكايٝدِٖٜ ،كاٍ اْ٘ ضبؿٛي ًب "ْػطٛد Nigasud -ا ْٚ١ضٛد" .إ ضهإ
َ اٚ٫زاَاْ ِٖ ٕٛٝضٓ ١خًـ ،نُا ٜك" ٍٛزٜر"–
"ضٓٝا" ،اييت اْتػس ؾٗٝا ضابكا
َاعدا أضس ٠ايٛاي ٞاير ٟتػٝع اٍداب ١يسغب ١ايػا( ٙاْظس ازبص ٤ا ،ٍٚ٫ف ،209
ٍ"تازاتٝـ ٚ ."Narativeعًَ ٢اٜرنس "ٜ٫و َ٫ا" (زسً،١ز ،6ف ،74ضٓ،)1875 ١
إ اٖاي ٞضٓٝا (ضٓ٘) ،ضٓ ٕٛٝنبٝعِٜٗٚ .رنس "زاٚيٓط " Rawlisnson -ٕٛإ
ضهإ زدب( ،)33نًِٗ ضٜٓٚ ،١تؿل َع٘ اٜكاّ ".ٛ٥يبإ ً ،"O. mman-ب نتاب٘
َ٬سظات دػساؾٝا ..اخل ًب اىبكاي ١اييت ربـ زدب :إ ضهاْٗا نًِٗ ضٓٚ .١قاٍ
خٛزغٝد اؾٓدً ،ٟب نتاب٘( :ناَاشٚف نس ٜٔنرلٜر بٛز ،فgamazofe gren ،130
 ،)grlch buchس( ٍٛشازدا  )Aardaإ ضهإ ضٓذل شٖٚاا نًِٗ ضَٓ ١اعدا أٌٖ
شزدا  ،zardaؾاِْٗ ْؿرلٚ .ٕٜٛاَا "ٛ٥يبإ" ،ؾنْ٘ ٜرنس ًب نتاب٘ اىباز ايرنس :إ أٌٖ
ٖر ٙايكس ١ٜغٝعٚ ،١ٝبعهظ ذيو ٜرنس َإ :إ اٌٖ "بازإ" َٔ ،ايطٓ ١اىبطًُـب
(ايؿؿٌ ايجايح ،1903 ،- 3 ،ف َٚ ،)28ع ا٫ضـ ز ْطتطع إ ْعسف َٔ "َإ"
عٔ عكٝد ٠اٌٖ باد"ٚ .ٕ٬نازضؿب ٜ ،"garistinرنس ؾكط عٔ أٌٖ باد ٕ٬س ٍٛددً:١
ؾنْ٘ ٜهتب عٔ َطًُٚ( ٕٛؾـ ايسسً ١افب ايب٬د ايعسب ،١ٝز ،2نٛبٓٗانٔ)1778 ،
ٚقاٍ :اْ٘ ٜطهٔ ًب "ضٝد نٓد َ "Saiyd kendطًُ( .ٕٛف ٚ .)370-369قاٍ
"بٛنٓذٗاّ" ًب ٚؾـ شٖٚاا ،اىبٓدثسً ٠ب ذيو اسبـب ٚاييت ناْ َكس باغا ا٫نساد
ًب باد ،ٕ٬ف  :46إ ايطهإ َطًُ ٕٛنًِٗ (زسً ١بـب ا٫غٛزٜـب ٚاىبٝدٜـب
ٚايؿسع ،ف  ،49يٓدٕ.)1829 ،
()33

إ اضِ "زدب" البا ٚزد ًب نتاا "دػساؾٝا غسا اٜسإ " ىب٪يؿ٘ "راى دَٛٚسطإ " ف – 89 – 62

 َٔ ،91ايذلنب ١ايؿازض ،١ٝزٚ ،2يهين اعتكد إ "زاٚيٓطٔ" ٜ٫عٓٗٝا ،البا ٜعين "زشاا ا زذا "ٚاسدٟ
ْٛاس ٞنسدضتإ ازد ٕ٫ايكسٜبَ َٔ ١سٜٛإ ،ؾٗ ٞاييت ابٓاٖ٩ا َٔ ايطٓ ،١اَا زدب  ٖٞٚقس ١ٜقسٜبَٔ ١
بْٛٝر ،ؾٛم نسْد ،ؾإ ضهاْٗا َٔ ايهانا ١ٝ٥ا ايعً ٞا - ١ٖٝ٫ا ٚاٌٖ اسبل – نُا ؼبب ٕٛإ ٜطُٛا .....
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ٚقاٍ "َٛزطٔ" َٛدصاّ عٔ اىبٓطك ١دٓٛباّ َٔ "َاٖد ٙغ "
" ٚشٖٚاا افب بػته" :ٙٛإ ضهإ ٖر ٙاىبكاطع ١نًِٗ غٝعَ ٕٛٝطًَُٚ ،ٕٛع
ذيو ؾنْ٘ ًب "نسْد ٚ ،" Kirindشٖاا َٚا داٚزٖا َٔ اسبدٚد نباع َٔ ١ايطٓ١
ٚعدد غرل قً َٔ ٌٝايعً ٞا ،١ٖٝ٫اْظس (٥تٛدٜظ دٛغساًب دٜٛظ Etudeis
)ٚ ،geographi gues T. II 1895 , 515عًَ ٢اٜكٛي٘ زابRmm vol, 38, ( ٛٓٝ
 :)1925, 5.19إٔ أٌٖ بادً ٕ٬ب َٓطك ١قؿس غرلٕ ضٓ.. ١
إ اضِ "ايطٝد"ً ،ب يػ ١اايطرسإ ايدازد ١تدٍ عً ٢ايػخـ اير ٟي٘
ؾً ١قبشُد (ف)ٚ ،يهٔ بعا ا٭ضٝاد ٜبعد ٕٚنٌ ايبعد عٔ ايٓيب ايعسب،ٞ
ٚيهِٓٗ َ٪ضط ٕٛيًؿسم اييت ز تبل ًب ْطام ايػٝعٖٚ ،١ٝر ٙتظٗس ًب نباع١
اٌٖ اسبل َٚا تؿسؽ عٓٗا َٔ ايؿسمٚ .قد ٚقا َٛٓٝزضهٚ ٞزل ٢اَجاٍ ٖ٤٫٪
ا٭ضٝاد ًب نتاب٘ ".Note sur La See te "des Ahle Hagg
إ اسباي ١ايد ،١ٜٝٓاييت عًٗٝا ايطٛسإ ،يٝط ًَ )! ( ١ْٛنُا داً ٤ب
ا٫خبازٚ ،نُا دا ٤عٓد َٛٓٝزضهً ٞب اْ٫طٝهًٛبٝدٜا ا٫ض ،١َٝ٬ؾاْ٘ ًب ضبٌ
اٚقا  :إ ايطرسإ ،دخًٛا ا٫ض ّ٬ياٖسٜاّٚ ،٭دٌ إ ٜتذٓبٛا اٜ٫را ٤ؾنٕ
ايهجرلٜ َِٗٓ ٜٔكُس ٕٚعكا٥د طبتًؿًٚ ،١ب ياٖسِٖ اِْٗ َطًًُٚ .ٕٛب انساد "
()34
! ٜدع ٢ايعً ٞا .١ٖٝ٫طرسإ (زادع.ٛ٥ :يبإ (O. Monn, K.B.F.
اىبٛزنٞ
.A.B.T. TV II Teil I 1909 S. 995 AMM 13
Mah dasht

"طسٜك ١ضهٓ ٢الطؤراى بايٓطب ١يالنساد ٚايفسع":
ٚيبا ًٜؿ ايٓظس إ "ضً ،"ٕٛب زسًت٘ افب َابـب ايٓٗس ،1912 ،ٜٔف
 ،171قد أْهس إ اٚ٫زاَٝـب َٔ اؾٌ نسد ،)35(ٟقاٍ "زٜر" إ اايطرسإ ِٖ
ضهإ ٖر ٙا٫ز ا٫ؾًٝـب خب٬ف ايكبا ٌ٥ايسسٌ ،)36()Na rralivel,) 133نريو
()34

اعتكد إ ا٫ضِ ضذٌ خطن ؾٛاب٘ "انساد ازبٛزن َٔ ،"ٞقبا ٌ٥با٫ن ٠ٜٛٛايًٛز ١ٜايكاطًٓ ،١ب "رب

دـب" سٛايْٗ ٞس "اْاز زٚد" اير ٟؽبتًط بٓٗس اخس ،ؾٝػهْٗ ٕ٬س "شاٍ" اىبٓشدز افب "نسخ."١
( )35ف  َٔ ،2/156تسنب ١ؾ٪اد نبٚ ،ٌٝقد عًكٓا عًٖ ٢را ايصعِ ضابكا ًب اشلاَؼ ( )12قبا ؾ ٘ٝايهؿا.١ٜ
( )36ف  ،106ز َٔ ،1تسنب " ١بٗا ٤ايدْٛ ٜٔز " ٟيسسً ١زٜر .1920
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ػبصّ ".ٛ٥يبإ "O. mman -إ ايطرسإ َٔ ا٭شَإ ايكدمب ١قّٛ
َتشكس( )37(ٕٚاجملً ١ا٫نادمب ١ٝايسٚض ،١ٝعدد  ،18انتٛبس .)1902
ٚذنس اٜكاّ (.ٛ٥يبإ)ً ،ب ايبشح "ا٫ز ٚايطهإ ًب دباٍ شاغسٚع ًب
غسا اٜسإ"ً ،ب اجملً ١اىبؿٛز ٠اييت تؿدز ًب ٜ٫بطو ،عدد 30 ،3383
ْٝطإ  ،1908ف  :"839إ نبٝع ايطهإ ايكدَا ٤يطًطً ١ازبباٍ اييت ذبد
تسنٝا ؽبتًؿ ٕٛكباّ ا٫خت٬ف عٔ ا٫نساد ايرٜ ٟظٗس اخرلاّ اِْٗ اعبدزٚا افب ٖرا
اىبهإٚ ،إ ايطهإ ايكدَا ٤تسادعٛا اَاّ ٖ ٤٫٪اير ٜٔاعبدزٚا ايٚ ِٗٝغًبِٖٛ
عً ٢أَسِٖ ٚتطًكٛا ازبباٍ ايٛعس ،٠اييت ٜ٫طٌٗ ؾتشٗا٫ٚ ،مبهٔ يهسدٟ
ايساسٌ اير ٟبٝت٘ َٔ ايػعس ا٫ضٛد إ ػبعًٗا ضب ّ٬ىبسعَٛ ٢اغٖٚ ،٘ٝرٙ
ا٫ز ز تهٔ َٜٛاّ َا ضب ّ٬يًصزعٚ ،يريو ؾإ ضهإ ايكسً ٟب ٖر ٙاة٬ت
اضتػًٛا اىبٝا ٙاييت عٓدِٖٚ ،تهاد ته ٕٛشزاعتِٗ اغذاز ايؿٛان٘ ايهجٝؿ ١بدٕٚ
اضتجٓا.)38(... ٤
()37

اْ ٞاعتكد إ ايدٚي ١اسبطٓ ،١ٜٝٗٛثِ ايعٝاز ١ٜثِ ا٫زد ١ْٝ٫نًٗا قاَ بـب ايػعٛا اىبتهًُ ١بايًٗذ١

ايطٛسا ْ ١ٝايهسدٚ ،١ٜشلرا استؿظ

باسبكازْ ٠طب ١اي ٞا٫نساد ايسسٌٚ ،ايدي ٌٝعً ٢ذيو إ ادا ايػعب

ايهسدً ٟب َٓاطل بػته– ٙٛنًٗٛز – (بدز – ٠ست ٢نسَاْػا – )ٙايطٛسإ (بـب ضرلٚإ – ايصاا ايؿػرل –
آَ ٟاطل ازد – ٕ٫غٗسشٚز ايكدمب – ١ضباؾظات –ضٓ – ١ايطًُٝاْ -١ٝنسنٛى) ناْ بايًػ ١ايهٛزاْ،١ٝ
ست ٢ضٝطس ٠ايبابإ ٚتٛضع٘ٚ ،اْتػاز ايًٗذ ١ايهسَاظب ١ٝازبٓٛبَٓ( ١ٝاطل بػدز َٛنسٜإ) بٛاضط ١ا٫دا
اير ٟنإ َٔ زٚاد " ٙاىب ٬ضبُد ابٔ اسباز ْ ،اي ،ٞنسد ،ٟضاز) سٝح ْاؾظ ايهٛزاْ ٞاير ٟاْتٗ ٞدٚزٙ
بايػاعس ايعظَٛ ِٝيَٚ ٟٛعاؾس.ٜ٘
( )38إ اْطشاا ا٫نساد اىبكُٝـب ًب ايكسٚ ٟايبٓٝإ ،د ٕٚؾازم بـب ايهٛزإ ٚايهسَاْر افب ازبباٍ ٚا٫زاقٞ
ايٛعسْ ،٠اغ َٔ ٧ايؿساز َٔ ايهٛازخ ٚاىبٛاْع ايطبٝعٚ ١ٝهب ٠٬ايػصا 0 ٠اَا اخت٬ف ايًٗذات ؾاٜكا ْاغ٧
َٔ اىبٛاْع ايطبٝع ١ٝاييت ز تهٔ يتكٗس ؾُجٚ ٬دٛد اْٗ٫س ٚايسٚاؾد ازبازؾ َٔ ١اَجاٍ " ناز ،ٕٚؾُٝس،٠
ناَٚاضاا ايْٛد ،ضرلٚإ ،ض١ُٓٝٝزٚد ،شز ١ٜٓزٚد ،ايصاا ايؿػرل ،ايصاا ايهبرل ،اشبابٛز ،ددً ،١ايكسات
 ًِٖٚدسا ،افب داْب عدّ ٚدٛد ا٫٫ت ٚا٫دٚات يعبٛز اْٗ٫س بؿٛز ٠يبهَٓٓ ١تظُ ١ضبب ًب ايكد ِٜتباعد
ايًٗذات ،نريو تػًب ايػصاٚ ٠اىبطتعُسٚ ٜٔؾس يػاتِٗ عً ٢ابٓا ٤ايػعٛا نٌ ٖرا ضبب تٛضع غك١
ايتباعد بـب ايًٗذاتٚ ،بـب اخ٬م ايطهإ٫ٚ ،ضُٝا ايسسٌ ايبعٝد ٜٔعٔ اسبكازٚ ٠ايجاؾ ١اير ٜٔز ٜهْٛٛا
ٜؿُٗ ٕٛض ٣ٛا٫نتطاب ٚا٫دتٝابَٚ .اقؿ " ١بدز ٜٔسطَٓ "١ٜٛع ايعػا٥س ايسسٌ اير ٜٔناْٛا ٜككٕٛ
عًَ ٢صازع اىبصازعـب ايكسٜٚـب ٚاْ٫تكاّ ايتندٜيب اير ٟقاّ ب٘ " بدز " ،ببعٝد عٔ اذٖآْا َٔ ايٓاس١ٝ
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ًٚب ايؿٛز ،)839 ،30 ،70(٠تس ٣اٜكاّ طاس ١ْٛيًشبٛا كبجٌ ٖرٙ
ايكس ٟازببً ،١ٝإ ٖ ٤٫٪ايطهإ ايكدَا ٤قَ ّٛطاىبٚ ،ٕٛاعُاشلِ ايبٝتٖٞ ١ٝ
ايبطط ٚايطذاد ٖٞٚ ،عسٜكٚ ١طٚ ،١ًٜٛاسب َا يد ِٜٗضهٓ ٢ا٫نٛا ًب
ايؿٝـ (اْظس ايؿٛزً ٠ب ف  ،839ذب دٗ ١ايٝطاز)َٚ .جٌ ٖرا اٜكاّ ذنس
(٥ـ .د٥ .ٞاْدزٜظ ،)F.G. Oindressقاٍ :إ ا٫نساد ايسسٌ ٚددٚا عٓد ايؿتا
قَٛاّ ٜطهٓ ٕٛبٛٝتا ثبت ٖٛ ١بك ١ٝاٚ٫زاَٝـب ٚايطرسإٚ ،قد بـب ".ٛ٥يبإ O.
 "mmanايؿسٚم بـبايطرسإ اىبكُٝـب ٚبـب ايكبا ٌ٥ايسسٌ ٚاغًبِٗ انسادً ،ب
َرنسات٘ دػساؾٝا قبا ٜنت" :ٞطسٜل يًكٛاؾٌ َطسٚم ٫دٌ ايسس٬ٝ٥" ٖٛ ٌٝت
 ،)39("Jilatمبتد َٔ َٓطك ١طرسإ ،سلا َٔ ّ٫نٗٛازَٝ" َٔ )40(ٙاْدزباْد" (َٝإ
دزبٓد) َٔ َٓطك ١زٚاْطس ٚدٛاْس٬ٝ٥ٚ ٚت (ؾايهطاْ ،)41(ٞضٓذاا( ،)42اهبد
اْٚد(ٚ،)43بٛٝت.......)44(ٟٛاخل)
َٚبتدٝ٥اّ َٔ بٛٝتِٗ ًب ايؿٝـ ًب ازبباٍ اىبرنٛزَ ٠ازاّ ا"تٛغاَ"ٞ
ٚقاطعاّ يطٗ"ٍٛدٜ ٍٛاسإ ٚصسد ٠افب نازَػرل" ًب ضٗ ٍٛشٖٚاا ،ؾاْ٘ ًب
ايؿٝـ َجٜ ٬كتطـ أٌٖ شٖٚاا ايؿانٗ ١نبٝعٗا ست ٢ازبٛش قبٌ ْكٛد٘،
ايتازؽبٚ .١ٝاْ ٞاترنس إ ايكؿاؾـب ٚاىبػٓٝـب ناْٛا ًب اقؿ ٢ازبٓٛا َٔ سدٚد نسنٛى ٜكسأ ٕٚايكؿـ
ٚاىب٬سِ بايًػ ١ايهٛزاْ ،١ٝا ٫إ ايٛقع تػرل بعد اسبسا ايعاىب ١ٝاٚ٫فب ،بعدإ اْتػست ازبسا٥د بايًػ١
ايهسَاظب ١ٝازبٓٛب ،١ٝاييت زلاٖا ا٫ضتعُاز " ضٛزاْٚ ،" ٞتٛضع ا٫دا ايهسَاظب ٞايصاسـ َٔ َٛنسٜإ
افب َٓطك ١ايطًُٝاْ ،١ٝؾاْكسق ايًٗذ ١ايهٛزاْٚ ،١ٝادبٗا ا ٫بـب اْاع ضبدٚد..... ٜٔ

( )39يٝظ ٖٓاى َٛقع باضِ " ٬ٝ٥ت " ؾنعتكد إ ؾٛاا ايعباز٫ : ٠دٌ زس ٌٝا٬ٜ٫ت ا ايعػا٥س ايسساي.١
( )40قسَ ١ٜعسٚؾ ١عً ٢ايطسٜل ازببً ٞايٛعس َازا بهسْد افب غا ٙاباد (ٖاز ٕٚاباد ضابكاّ).
(19 )41

ز ظبد ازلا نٗرا ًب ايهتب ازبػساؾ ١ٝاشباؾ ١باىبٓطك( ١نسَاْػإ –يٛزضتإ) ٚسيت ًب نتب

ذبدٜد اسبدٚد  َٔٚاةتٌُ اْتهًَ" ٕٛهػاٖ.)ٞ
( )42يعً٘ ٜعين " ضٓذاب ٞا ضٓها ٜٞا ضٓهاً ٖٞٚ " ٟٚب ا٫ؾٌ َٔ عػرل ٠شْهًٓ ١ب َٓاطل ضٓهاٚ
اْؿؿً َٓٗا ًب ٚق َا.
( )43اهبد ْٚد َٔ عػا٥س ايًٛز ًب " ديؿإ ".

( )44ز ظبد ٖرا ا٫ضِ ٚيعً٘ ضبسف َٔ " ٝ٥تْٛد " ا " ٚبٛتْٛد " ايٛازد ًب غسؾٓاَ ،27 ،١ز.1
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خٛؾاّ عًٜ َٔ ٘ٝد ايًؿٛف عٓد َسٚز ايكبا ٌ٥ايسسٌ بطسٜل نازَاغرل(،)45
ٚعًٚ ٢د٘ ايعُ ،ّٛؾكد ضهٔ ايطرسإ ٚايهسد ًب اٚا ٌ٥ايكسٕ ايعػس ٜٔنٌ ٚاسد
َِٓٗ بعٝداّ عٔ ا٭خسًٚ ،ب بعا ٜٛدد اضتجٓا٤ات خاؾ ،١عٓدَااخر ا٫نساد
مب ًٕٛٝافب ايطهٓٚ ٢نجس ذيو ....
إ "ٖٓس ٟبٓدز" ،اير ٟنإ ٖٜ َٔ ٛعتُد عً ٘ٝايطبٝب ايؿسْطً ٞب
نسَٓػا – ٙػبٗ ٕ٬يػ ١اٌٖ ايب٬د ٜؿـ قسَٖٛ" ١ٜشًَ( )46("١نرا) قبا ٜنت:ٞ
"إ ًب ايكس )250( ١ٜدازاّ ٜطهٔ ؾٗٝا ( )1/200غخـ أغًبِٗ انساد عًٝاّ
ىبرٖب ايػٝعٜ ِٖٚ ،ٞعٛدً ٕٚب أؾًِٗ افب نسْد ،نٛزٖاّ(،)47طرسإ ٚنًٗٛز ٚافب
بك ١ٝايسسٌ اير ٜٔاضتٛطٓٛا (اْظس ًب يٛزضتإ ٚبـب ايٓٗسٚ ٜٔؾازع ،بازٜظ
 ،1887ف ٚ .)348افب داْب ا٫نساد " ٚايطرسإ" اٜكاّ اٜ٫ساًْ ٕٛٝب ٖرٙ
اىبٓطك ،١ذنس "َٛزنٔ" ًب نتاب٘ (دزاضات ًب ازبػساؾٝا ،ايكطِ ايجاْ ،ٞبازٜظ،،
 ،1892ف َٚ 92ا بعدٖا) :إ عدداّ نبرلاّ َٔ ايكسً ٟب ضٗ ٍٛنسَاْػاٙ
َٚاٖادغ (َاٜدغ ) أًٖٗا ؾسع ٜتهًُ ٕٛيػ ١عاََ١ٝطتٗذٓ ١يبصٚد ١بايؿاي
نسدٜ ِٖٚ ،١ٜعُس ٕٚاىبٓطك ١ايطًٖٗ َٔ ١را ايٛادٜ ِٖٚ ،ٟطهٓ ٕٛأغين بكع١
َٚدْٗا ًب  ١ٜ٫ٚنسَاْػاٜ ٖٛٚ ،ٙظٔ إ ٖ ٤٫٪ايؿسع قد د ٧ٝبِٗ َٔ قبٌ
ايطاضاْٝـب افب ٖرا اةٌ ايكسٜب َٔ عاؾُتِٗ( )48قد ذنس ايطرل زٚبست
نرلبٛتس  ،Kerportrاير ٟعسف نسَاْػاً ٙب ا 1818 ًٍٜٛإ ايؿسع ٜطهٕٓٛ
س ٍٛاىبدٚ ،١ٜٓيطُع٘ ٖرا ايٛاد ٟباشبؿب أغس ٣ايهجرل َٔ ٜٔايؿسع ايرٟ
( )45يعٌ ايًؿظ " ١ناَٝػإ " ايكسٜب " َٔ ١باباٜادناز " ا ٚاْٗا ضبسؾ " َٔ ١نسَطرل ا اىبٓاطل اسباز."٠
( )46اعتكد إ ايًؿظ ١تطسم ايٗٝا اشبطن ،ؾٛابٗا " ٖ " ٌَٛؾكدداً ٤ب ذبكٝكات ضسسد ،١ٜف  " ،141بٓدز ."ٌَٖٛٚ
( )47ز ظبد ٖرا ا٫ضِٚ ،يعً٘ "نٛزٜإ" بصزى.

( )48داٖ ٤را اىبٛقٛع ًب ف  ،94ز َٔ ،2ايذلنب ١ايؿازضٚ ،١ٝيهٔ بـب ايذلنبتـب اخت٬ؾاٜ ،طسْ ٞإ اٚزد
ايذلنب ١ايؿازضَ ١ٝعسبً ": ١ب ضٗ ٍٛنسَاْػاٖإ َٚا ٖٝدغ اٜساْ َٔ ،ٕٛٝاةتٌُ اِْٗ ْكًٛا افب ٖرٙ
اىبٓطك ١بٛاضط ١ايط٬طـب ايطاضاْٝـب سـب اْػاَ ِٗ٥كساتِٗ اىبطتشطٓ ١اىبسق ١ٝاْب (طام بطإ)
 ٤٫٪ٖٚاٜ٫ساْ ٕٛٝايرٜ ٜٔتهًُ ٕٛبًٗذَ ١تػرل ٠طبًٛط ١بهًُات نسد ،١ٜقد اضطٛا قس ٟعدٜدٚ ،٠اضتػًٛا
يًصزاع ١تًو ا٫زاق ٞاشبؿبٚ ،١دعًٖٛا اغين ٚاَدٕ ايٓٛاس ٞيًشه ١َٛايهسَاغاٖ." ١ٝ
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ٜطهَٓٓ ٕٛاطل تتشهِ ؾٗٝا اجملاعٚ ١قد ٖادست أضس بهاًَٗا ،افب ٖرا اةٌ
َٔ اؾؿٗإ ٚناغإ ٚقِ ٚغرلٖا ،يٝذدٚا شلِ ًَذن ٜك ِٗٝازبٛع ،زادع( :زسً١
ًب دٛزدٝا ؾازع ..اخل ،صبً ،II ١يٓدٕ ذ ،822ف .)195
قضاٜا خمتًف عًٗٝا يف تأزٜخ الطؤراى:
إ عسقا تنزؽبٝاّ يًػعب ايطرساْٜ ،ٞطتطٝع اىبس ٤إ ٜعسق٘ ،يٝظ
َٔ ٚاديب إ اقع٘ ؾٗٝرا ايهتااٚ ،يهٔ اعس ْكاطاّ َُٗ ١ؾكط:
( )1قكَ ١ٝطانٔ ايطرسإ ًب ايصَٔ ايكد: ِٜ
ٌٖ ٜ٫صاٍ َٓر ؾذس ايتازٜخ اىبطٝش ٞازبُاعاتايطرساْٝنيٜ،طهٕٓٛ
ًب ْؿظ اةٌ ايرٜ ٟطهٓ ْ٘ٛاي ّٛٝاعين ًب طسٜل اسبر عدل شطشؤع !
ٚمبهٓين إ أدٝب عٔ ٖرا ايط٪اٍٚ ،يهٓين اقسز َاٜات :ٞإ ايؿشٝؿ١
َ َٔ 4كاي ١ضذلاب ٕٛتظٗس َٛاؾك١يًك :ٍٛباِْٗ ضهٓٛا قدمباّ ًب ٖرا اةٌ
ايرٜ ٟطهٓ ْ٘ٛاي ،ّٛٝ٭ْٓا اذا ْظسْا افب اةٌ ايرٜ ٟسا ٙضذلابٕٛ
اَاضٝا َٔ ،Amasiaدٗ ١ايػسا ؾاِْٗ ٜطهٓ ٕٛخًـ ازَٝٓٝا  ٚاْب اىبٝد،ٜٔ
ٜٚتؿل َع٘ ًب ٖرا ايسَ ٟاداً ٤ب زقٛم ايدنتٛز اٜ٫ساْ ٞضعٝد ٚي ٛإ يػٖ ١رٙ
ايسقٛم ٖ ٞيػ ١اٜساْ ،١ٝيٝظ ؾٗٝا أثس ايًػ ١ايطرزاْ ،١ٝغرل اْ٘ ٜٛ٫دد بسٖإ
قد ؾسقٓا ضهٓ ٢ايطرسإ ًب َٓطك" ١شاطشؤغ" ،٭ْ٘ ٜٛدد اٍستُاٍ إ
ايطرساْ ١ٝز تهٔ يػ ١ايهتابً ١ب ذيو ايصَٔ ،بٌ إ اىبس ٤اضتعٌُ ًب َٓاطل
(. )49
ايطرسإ ايًػ ١ا٫زضانٝد. ١ٜ
()49

ز ظبد بـب ددا ٍٚيػات ايػعٛا ايكدمبٚ ١اسبدٜج ١يػ ١ا٫زضانٝد ٫ٚ ١ٜغعباّ بنضِ ازضانٝدٚ ،يعٌ

اىب٪يـ أٚزد ٖرا اىبؿطًا اتباعاّ يًُطذل زٜر سٝح أٚزد ًب نتاا " زسًً )20 ١ب اٍ ف (243تسنب ١ايًٛا٤
بٗا٤ايدْٛ ٜٔز)ٟقا :٬٥يكد نإ َٓظس ايطٓـ اىبططا اير ٟزقبا نإ َدؾٓاّ ي٬زضاضٝدٜـب تعً ٙٛايكًع( ١اٟ
قًع ١ازب ..)ٌٝثِ ٜكً ٍٛب ايـ  : 245ؾكد سدخ بـب َانإ اسباز عبدا بو ٜػٝد بٓا ١ٜؾٛم ايطٓـ إ
انتػـ ايعُاٍ سبدا ؾ ٘ٝدج ١ز تػرل اٜ٫اّ َعاىبٗا ٚيهٔ ازبج ١ز تًبح إ تؿت بعد إ تعسق يًٗٛا٤
قً ،ّ٬ٝؾاذا ضا يين إ ٖرا ايطٓـ نإ َدؾٓاّ ي٬زضاضٝدٜـب ،ايٝظ َٔ اةتٌُ إ ته ٕٛازبج٫ ١سد
اىبًٛى ايجسثٝـب !.
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إ اٚ٫زاَٝـب ز ؼبطبٛا اْؿطِٗ نباعَ ١ك ١ُٝبٌ نباعَ ١تٓكًٚ ... ١أسد
أخبازِٖ اير ٟتهًُٓا عٓ٘ ًب ايؿؿٌ ايرٜ ٟبشح عٔ تنزٜخ ا٭دٓاع ؽبـ
اؾٌ اٚ٫زاَٝـب ٚايهٓدٚيٝـب اِْٗ َٔ َٓطك ١تبعد تكسٜباّ َٔ  500افب 600
نًَٛٝذل عٔ "دمبٛاْد (دَاْٚد)" ٜٚسدع ٚق ٖذستِٗ افب أٜاّ دازٜٛع شَٔ
اىبٝدٚ ،يٖ ٛرا ايٛق ٜعٛد افب شَٔ دازٜٛعٚ ،يهٔ ًب ا٫خباز ايػؿ ١ٜٛػبب
عً ٢اىبس ٤إ ؼبددٖا بصَٔ خاؾ ١اذا ناْ تعٛد افب ا٫ف ايطٓـب.
ٚإ ايك ٍٛبإ ايطرسإ ناْٛا ٜطهٓ ٕٛغسق ٞطٗسإ (ٜ )50ظٗس إ ي٘
ْؿٝباّ َٔ ايؿشْٗ٫ ،١ا تتؿل َع ْتا٥ر تٛؾٌ ايٗٝا اْ٫طإ َٔ طسٜل آخس.
٭ْ٘ نُا عسف " .ٛ٥يبإ" باْ٘ ٜظٗس بعا ا٫تؿاقات بايٓطب ١يٜ٬ساْ ١ٝاسبدٜج١
بـب ايطرساْٝني ٚايصاشاٚ ،بٗر ٙاىبٓاضب ١ايؿ ٢نًُْ ١تٝذ ١زسًت٘ ايجاْ١ٝ
 1906/7اَاّ ازبُع ١ٝايعًُ ١ٝايسٚضٚ ،١ٝبـب ايطرزإ ٚايصاشا ،تكسٜباّ ًب بعا
اىبٝصات .يكد نتب إ ايصاشا َٔ زع (نرا) (ٚيعًٗا َٓر) ايكد ِٜؾ٬س ٕٛيٝظ
عٓدِٖ تكط ِٝايكبٚ ١ًٝيٝظ عٓدِٖ اثس يًبداٖٚ ،٠ٚرا ٜتؿل َع ايطرسإٚ ،إ
يػتُٗا تكسٜباّ ٚاسدٚ ،٠إ تكايٝدِٖ اٜكاّ ربايـ تكايٝد ايبدا ،٠ٚنريو ًب ايًػ١
ايدازد ١يًطانٓـب غسق ٞنسَٓػا ٙاؾبش نًُ ١طرسإ َسادؾ ١يهًُ ١ؾ٬ب (،)51
ٚإ قس ٣ايصاشا َجًٗا نُجٌ قس ٣ايطرسإ عاي ١ٝسطب اَ٫هإ ًٚب ضٗ ٍٛدباٍ
ٚعسٖٓٚ ،٠ا اٜكاّ عٓد ايصاشا َجًُا عٓد ايطرسإ اٖ٫تُاّ باسببٛا قً،ٌٝ
ٚايعٓا ١ٜبصزاع ١ايؿٛان٘ نجرل.٠
َٔ ٖر ٙايعبازات تظٗس إ اىبطذل زٜر ٜكؿد با٫زضاضٝدٜـب " ا٫زغانٝـب" اضس ٠اسبهاّ ايجسثٝـبَٔ ِٖٚ،
ْٗاْٚد ٚيػتِٗ ايًٛز ١ٜنُا داً ٤ب ا٫خباز ايطٛاٍ ،ا َٔ ٚخساضإ نُا ٜصعُ٘ اىب٪زخ ٕٛاٜ٫ساْ.ٕٛٝ

( )50اعتكد إ ايصعِ بإ ايهٛزإ ناْٛا ٜطهٓ ٕٛغسم طٗسإ ْاؽ~ َٔ إ ايهجرل َٔ ٜٔايكبا ٌ٥ايهٛزاًْ ١ٝب
َٓاطل ازد ٕ٫سلًِٗ ايتٗذرل ًب عٗد اشب٬ؾ ١ايعباض ١ٝاٚ٫فبًٚ ،ب ايعٗد ايؿؿ ،ٟٛيرا ظبد اٍ " تات "
(تات َٔ ِٖٚ – )ٛضهٓ ١اٚزاَإ – َكُٝـب ًب َٓاطل َٔ دَاْٚد ٚقص ِٖٚ ،ٜٔٚاْؿطِٗ ٜدزن ٕٛباِْٗ َٔ
اىبتهًُـب بًٗذَ ١ادٚ ٛاِْٗ َٔ اىبسسًـب قٗسا.
( )51اعتكد باْ٘ ٜعين غسب ٞنسَاْػا ٙآَ ٟاطل ضٓ٘ (ضٓٓد ) ؾٗٓاى ٜعٓ ٕٛبايهٛزإ ايؿ٬ب نُا اغاز افب
ذيو زٜر.
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ٚقداطًل " اْدزع "اضِ "دىب ،)52("ٞافب ؾسٜل َٔ ايصاشا َ ٖٛٚنخٛذ َٔ ايد،ًِٜ
ٚايد ًِٜتكع دٓٛا دباٍ ايهطب( ْ٘٫ ،53ناْ َطهٔ ايصاشا ًب ايكد ِٜبايكسا َٔ
َطانٔ ايهٛزإ ايكدمبٚ ،١قد ذنس "َٛٓٝزضه "ٞإ ايع٬ق ١بـب نًُ" ١دىب "ٞنرا
(ٚيعً٘ دًَ ،ٞنُا اغسْا افب ذيو) ٚايد ًِٜتطتٓد عً ٢خدل اٚ٫زاَٝـب اير ٜٔتهًُٓا
عٓ٘ ،نريو زقبا مبهٔ يًُس ٤إ ٜكٝـ خدل "سذٝذٚ ،"ٞيهٔ يٝظ ذب ٖرا ايسأ،ٟ
إ اسبذٝذً ٞب اٚزاَإ ٜعد ٕٚاْؿطِٗ ابٓا ٤ايدزاٜٚؼ ايطبع.)54(١
اير ٜٔداٚ٤ا بكٝاد ٠زدٌ ًَكب "نٛضٚ "١إ نًُ ١نٛض٘ ،تنت ٞبعد
سذٝذٚ ،ٞنًُ"١نٛض٘" اييت اٚقشٗا َٛٓٝزضه ٞقبٔ  ٫سب ١ٝي٘ قدته ٕٛأضِ
قب ١ًٝنٛضا ،ؾنذا ؾا ٖرا ا٭ستُاٍ ا٭خرل عٓد ذيو ته ٕٛع٬قَ ١باغس ٠بـب
ايصاشا ٚايهٛضا َٔ ،سٝح ايًػٚ ،١س٦ٓٝر ٜه ٕٛعً ٢نٌ ساٍ إ ؾسٜكاّ قًّ٬ٝ
َصػباّ َٔ ايهٛضا ٚايصاشا دا ٤افب اٚزاَإٚ ،يٝظ ايؿسٜل ايهبرل اير ٟاْتػس
ٚتؿسم ًب ايػساٚ ،ي ٛإ ايهًُ ١ايدازد ١سذٝذً ٞب اٚزاَإ ،اييت ز تهٔ
َعسٚؾ ١يدٜٓا اٯٕ َكازب ١ىبا ٖ ٛعٔ ايهٛضا – شاشا انجس يبا َٖ ٛعسٚف عٓد
بعا ايكس ٟاٚ٫زاَاْ ،١ٝيهإ ا٫ستُاٍ اير ٟذنست٘ ضبككاّ ،نريو مبهٓٓا عٓد
َكازْ ١ايعاَ ١ٝإٔ ْؿٌ افب َعسؾ ١غ ٧عٔ َطانٔ ايصاشا ايكدمبًٚ .١ب ازبص٤
اٖ َٔ 1926،ٍٚ٫را ايكطِ ،ف  ،195تٛؾً افب ْتٝذ ١عددٝب ١عٓدَا قازْ
تؿسٜـ ايؿعٌ "عٌُ" بـب يػ ١شاشا ٚبـب يػ" ١شْهٝصاز.)55("٣
( )52ايؿٛاا " دًَ " Dummali ٞاييت تطٛزت ًب ايكٛاَٝظ ايعسب ١ٝافب " دْ ٖٞٚ " ًٞٝز تٓػن َٔ " د "ًِٜابدإ٫ ،
ايد َٔ ٖٛ ًِٜغعٛا نٜ٫ ٕ٬ٝصاٍ َعسٚؾا بٗرا ا٫ضِ َٓر تنضٝطِٗ اَ٫دلاطٛز ١ٜايب ١ٜٝٗٛايدٚ ،١ًُٜٝقد اغست افب ذيو ًب
زضاييت عٔ ايدْابًٚ ،١اذا ؾسقٓا بإ ايتػرل قدٚدد طسٜك٘ افب نًُ " ١د " ًِٜؾ٬بد إ ْطاْد ايدنتٛز َؿطؿ ٢دٛاد
(زهب٘ ا ) ًب زا ١ٜبإ ايدي ،ِٝايعػا٥س اىبٓتػسً ٠ب ضباؾظ ١اْ٫باز اسبايً ِٖ ١ٝب ا٫ؾٌ َٔ ايد ًِٜسٝح ناْ بكاٜاِٖ
ٚق ا٫ست ٍ٬ايطًذٛق ٞيًعسام ٚايككا ٤عً ٢اَدلاطٛزٜتِٗ ًب ي ٍ٬اشب٬ؾ ١ايعباض ١ٝا٫زلً ،١ٝب ضاَساٚ ٤تهس. ٜ

(ٜ )53عين دباٍ " قصٚ " ٜٔٚقد اخر ايًؿظ " َٔ ١ناضبـب " اييت اطًكٗا اٚ٫زٚب ٕٛٝعًَٓ ٢طك " ١قس." ٜٔٚ
( )54اعتكد بإ اضطٛز ٠ايدزاٜٚؼ ايطبعً ١ب اٚزاَإ َٔ بكاٜا ايعكا٥د ايكدمب " ١ايٝصتات " "
اَ٫ػطبٓداْات " ٚقد تطٛزت ًب ايعٗد ا٫ض.َٞ٬
(ٜ )55عين يػَٓ ١طك " ١ضٓهطسً " ٟب َٓطك ١زلٓإٚ ،يد نبع " ايعاز اٜ٫ساَْٛٓ ٞدٗس ضتٛد " ٠قاَٛضا
ًب ايؿاي اىبٓطك ١بعٓٛإ " ؾسٖٓو زلٓاْ – ٞضسخ٘ ا٫ – ٟضهسد – ٟضٓهطس – ٟغُٗرلشاد"..... ٟ
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تكع غسقاّ َٔ طٗسإ بايكسا َٔ زلٓإ ٖٚر ٙتهاد ته ٕٛعـب اىبٓطك١
عـب اىبٓطك ١اييت دا٤ت أخباز اٚ٫زاَاْٝـب عٓٗا اْٗا َطانِٓٗ ايكدمبٚ .١يكد
نتب ايعُس( ٟؾكٌ ا ايعُس ،)ٟايعسبً ٞب ايٓؿـ ا َٔ ٍٚ٫ايكسٕ ايسابع عػس
إ َطانٔ ايطرسإ ٖٞ ،دباٍ ُٖدإ ٚغٗسشٚزْٗٚ ،را َا ٜتؿل عً ٘ٝاسباي١
()56
اي.ّٛٝ
()57
ًب
ٚقد ذنس اىبستد (ٜعين اىبٗتد )ٟاجملس" ٟابساَٖ ِٝتؿسق"١
تهًُت٘ ٍ"دٗإ ْاَ ،)58("١يًشاز خًٝؿ ١ف  ،448عَٚ 5،ا بعد :ٙإ قًع١
دبٌ بًٓهإ اييت  ٫تؿتا َٖ ٞطانٔ ايطرسإ ا٫ؾًٖٚ ،١ٝر ٖٞ ٙبايٓهإ اييت
 ٫تؿتا َٖ ٞطانٔ ايطرسإ ا٫ؾً ،١ٝنُا اؾًشٗا "دإ اٚتس" ًب زسًت٘ (ًب
تسنٚ ١ٝاٜسإ ،بازٜظ  ،1784ف  ،236بُٓٝا تبع٘ ًب بك ١ٝايؿهس ٠كباَا دٕٚ
إ ٜرنس.ٙ

ٜطتطٝع اىبس ٤اذا زادع ايهًُات ٚنتبٗا با ٤٬َ٫ايهسد ٟاىبعذلف بٗا اي ّٛٝإ ٜعٝد ايهًُات افب ايًٗذ١
ايهٛزاْٚ ،١ٝػبسدٖا َٔ ايػب٘ ايؿازض ٞكباَا.

( )56ائ إ ايع ١َ٬تٛؾٝل ٖٚيب( ،زهب٘ ا ) ز ٜطًع عًُ٣طايو ا٫بؿاز بٓؿط٘ البا ْكٌ َا ٚددً ٙب
خ٬ؾ ١تازٜخ ايهسد ٚنسدضتإٚ ،يهٔ ايطٝد ضبُد عً ٢ع( ْٞٛزهب٘ ا ) اٚزدايؿكؿٌ اشباف با٫نساد
َٔ َطايو ا٫بؿاز ْك ٬عٔ ايٓطخ ١اىبخطٛط ١زقِ ( ،)8سـب تعسٜب٘ اىبٛقٛع ًب نتاا خ٬ؾ ١تازٜخ
ايهسد ٚنسدضتإ ،ز ،1ف ٚ ،360قد داً ٤ب ايهتاا َاْؿ٘  ٠ ...... " :ثِ ذنس َٓٗا عػسَ ٜٔهاْا ًب نٌ
َهإ َٓٗا طا٥ؿ َٔ ١ا٫نساد.
 -1دٜاٚغ (َا ٙدغ ) َٔ دباٍ غٗسشٚزٚ ،غٗسشٚز َ ٖٛٚكاّ طا٥ؿ َٔ ١ا٫نساد ايهٛزاْٚ ١ٝشلِ اَرل
ؽبؿِ  - 2دزاتٓو (دزتٓو ا َكٝل عكب ١سًٛإ) َ ٖٛٚكاّ طا٥ؿ ١ثاْ َٔ١ٝايهٛزاْ ١ٝاٜكا ٚشلِ اَرل
ؽبؿِٚ ،ايطا٥ؿتإ نبٝعا ٫تصٜد عدتِٗ عً ٢وبط ١ا٫ف زدٌ .يكد ؾُٗٓا َٔ عباز " ٠ايعُس " ٟاْ٘
ٜكؿدَٓطك ١دباٍ شانسٚعٖٚ ،ر ٙاىبٓطك ١ازببً ١ٝيبتد ٠طٚ ٫ٛعسقا َٔ اشبًٝر ست ٢ازازات َٔٚ
ض٬ضٌ دباٍ نسدضتإ ازبٓٛب ،١ٝستَٓ ٢تٗ ٞايدلش –دَاْٚد ؾايط 1/600 ٍٛنِ ٚايعسٚ
 320نِ ٜتؿاٚتٚ ،ناْ ايػٗس ٠قدمبا اشلُدإ ٚغٗسشٚز ٚازبٌ ؾكط.

َٔ  160افب

( )57ابساَٖ ِٝتؿسق ،١صبس ٟا٫ؾٌ اضًِٚ ،اٚدد ًب اىبًُه ١ايعجُاْ ١ٝؾٔ ايطباعٚ ١ايـ نتبا عدٜد ،٠تًٛب
ضٖٓ 1158 ١ذس.)ّ 1745( ١ٜ
( )58ايؿٛاا إ اضِ ايهت اا " دٗإ لبا " ٜٚعين باسباز خًٝؿ١ناتب دًيب َ٪يـ نػـ ايظٓ.ٕٛ

149

" ح ٍٛتطٛز ايعالقات ايطٝاضٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝبني الطؤزإ ٚاالنساد:
ٜهاد نبٝع ايسسايـب اسبدٜجـب ٜه ْٕٛٛعاي ١عً ٢ايسساي" ١زٜر" ،ؾُٝا
ؽبـ ايع٬ق ١ا٫دتُاعٚ ١ٝايطٝاض ١ٝبـب ايطرسإ ٚايهسد ،نالبا ِٖ ٜسٜد ٕٚإ
ٜعازبٛا قك ١ٝػبب إ ٜه ٕٛتٛدٗٗٝا َٔ ٚدٗ ١طبؿٛؾ .... ١اَا
اىبتنخس ،ٕٚز ٜؿهسٚا ًب إٔ بـب اٜدَ ِٜٗرنسات تعٛد افب "زٜر" ٚإ َجٌ ٖرٙ
اىبرنسات اي ،١َٝٛٝته ٕٛعادَ ٠عسق ١يًتػٝرل عٓد اعاد ٠طبعٗا ،خاؾٚ ١إ
اىب٪يـ ز ٜطبعٗا بٓؿط٘ ،بٌ طبع بعد ٚؾاتْ٘ ،ػستٗا شٚدت٘ٚ ،إٔ ا٫عتُاد
عًَ ٢جٌ ٖر ٙاىبرنسات اييت ز ٜٓػسٖا ؾاسبٗا بٓؿط٘ ؼبتاز افب تؿهرلٚ ،إ
زٜر ْؿط٘ اخر سدٜجاّ ضٝاضٝاّ َٔ اخس "ضبُٛد" ،باغا ا٫نساد ًب ايطًُٝاْ١ٝ
س ٍٛزأً ٜ٘ب ايطرسإ  ٖٛٚخؿِ يٛايٞايطرسإ ًب "ضٓٝاا ضٓ٘ َٔ ازد،ٕ٫
ٚاعتدلٖا سكا٥ل َنخٛذا بٗا ،ز ،1ف  ،)59(88اذ نتب َاٜنت :ٞاْ٘ ٜٛدد ًب
نسدضتإ طبكتإ ا٫نس( ٠اشبدّ  ِٖٚايؿ٬س ٕٛاٚايطرسإ ،اَا طبك ١اٍ "ن،"ٕ٬
ؾِٗ اةازب ٕٛا٫نسادٚ ،ايطبك ١اةه ١َٛقسْٗا زٜر ،بطبك ١ايعبٝد ًب اشلٓد
ايكسٜب ِٖٚ ،٠21دٓظ خٛاف (ز ،1ف ٚ ،)60(215إ زٜؼ (زٜر) ،ز ٜؿطٔ افب
ٖرا ايطٝد ايطًُٝاْٚ ،ٞقد ؾات٘ إ ايكك ١ٝتدٚز س ٍٛزأ ٟضٝاض ٞمبجٌ زأٟ
ايطًُٝاْٜ ،١ٝساد ب٘ ايتنثرل عً ٢اْ٫هًٝص قد اضس٠ايطرسإ  ٕ٫ٚ ،)61زٜر ز
ٜعاجل قك١ٝايطرسإ ،ؾكد اًُٖٛا بٓظس !! ٙؾًُا انٌُ زٜر زسًت٘ افب "ضٓٝا"
( )59داٖ ٤را اىبٛقٛع ًب ايـ  َٔ 57زسً ١زٜر تعسٜب بٗا٤ايدْٛ ٜٔزٚ ،ٟيهٓ٘ ضباٚزَ ٠ع ضبُٛد باغا،
ْؿطَ٘ ٫ ،ع اخ ،٘ٝاَا ضباٚز ٠زٜر َع خاي٘ باغا بابإ اخ ٞضبُٛد ،ؾكد داً ٤ب ايـ  َٔ ،26ايهتاا.
()60عسا بٗا ٤ايدْٛ ٜٔز ،ٟاىبٛقٛع ٖهرا ٜٚ " :طُ ٢ا٫نساد ايعػا٥س ٕٜٛاْؿطِٗ باٍ " ضبا( ٙازبٓد) اٚ
ا٫نساد اةازبـب " كبٝٝصا ْ٫ؿطِٗ َٔ ا٫نساد ايكسٜٓٝٚع  0اَا ايكس ٕٜٛٚؾ ٬اضِ يبٝص شلِ ًب ٖر ٙا٫ؾكاع
َٔ نسدضتإ غرل زعبَ( ١طهـب) – ن ًٜٞٛا دٜٗاتٚ ،ٞيكد اعذلف ي ٞاسد ابٓا ٤ايعػا٥س ذات َس ،٠قا: ٬٥
إ ايعػا٥س ٜٓظس ٕٚافب ايكسٜٚـب عً ٞاِْٗ خًكٛا شبدَتِٗٚ ،إ ساي ٤٫٪ٖ ١ايؿ٬سـب ا٫نساد تعط ١سكا
تػاب٘ ساي ١ايسقٝل ا٫ضٛد ًب اشلٓد ايػسب ١ٝافب سد نبرل  ......اخل.
( )61ا ٟتنثرل !! ز ٜهٔ اْ٫هًٝص اْ٦ر قد استًٛا ايعسام !  ٌٖٚنإ يسدٌ ضا٥ا نسٜر قدزً ٠ب ْظس ا٫نساد
ٜ٫ ِٖٚدزَٓ ٕٚصيت٘.
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تعسف بطسا ٟايٛاي ٞاؾبا تؿٜٛسِٖ ٚايتعبرل عِٓٗ خ٬ف َا َس ذنس ٙؾكد نتب
زٜؼ (زٜر) " 201ؾ ،"VOL I.201 ٍٛإٔ ا٫ضٝاد اير ٜٔيكٝتِٗ ٖٓا ز ٜهْٛٛا
َطتعبدٚ – ٜٔنًِٗ َٓاؾٌ نٛزاْٜٚ –ٞتهًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝبايًػ ١ايهسد ١ٜايطرساْ،١ٝ
ٜٚتهًَُ ٕٛع ٞبايؿازضٚ ،)62(١ٝايٛاي ٞذب زعاٜت٘ ٚعدايت٘ عدد غرل قً َٔ ٌٝا٫نساد
ايسسٌ ( 217ؾ Rech vol I 217ٍٛزٜر) ٚعً ٘ٝؾنْ٘ ٜٛدد قطِ َٔ ايهٛزإ زع١ٝ
ا٫نساد ايطًُٝاًْٚ ،١ٝب ازد ٕ٫إ ايكك ١ٝعً ٢ايعهظ ًٚ ...ب زدٛع٘ افب ايطًُٝاْ١ٝ
ًب  23ا ًٍٜٛضٓ ،1820 ١اعذلف اْ٘ َٔ سٝح – اٜكاب – ادٓاع زع ١ٝايباغا قد
خدع  "VOL. I ." 217ؾنٕ ايباغا اعطا ٙازلا ٤ا )Elan( ٕ٫٫ايرٜ ٜٔعٛد ٕٚاي٘ٝ
نسَاْر بد" َٔ ّ٫ب٘ب " Behbeh ١ؾعسف زٜؼ (زٜر) اْ٘ َٔ ايؿعب عً ٘ٝإ ؼبؿٌ
عً ٢خدل تاّ َٔ اٌٖ اىبدٚ ،١ٜٓيهٔ زٜؼ ،ز ٜطتٓتر – َٔ – خدل ايٛاي ٞغرل
ايؿشٝاٚ ،ز ؼبطٔ تًو اىببايػات اييت ٚؾًت٘ عٔ ايطرسإٚ ،تبع ضذلاب ٕٛؾُٝا
ذنس َٔ ٙإ ايطرسإ غعب ٜٛقع قبؿاف اىبٝدٜـبٚ ،يهِٓٗ اخرلاّ اؾبشٛا غعباّ
َطتعبداّ ضٝاضٝا ٚادتُاعٝاّ ،غرل إ ٖر ٙاسباي ١ز ٜطتُس طٚ ّ٬ٜٛاخرلاّ اختؿ ،
 َٔٚتػرلات ايتازٜخ ٚتطٛزات٘ نُا ٚؾؿٗا زٜؼ ضٓ 1820 ١ز تطتكس اَٛ٫ز عً٢
سايٚ ١اسد ،٠ؾكد ٚؾـ ايعُس( ٟتٛؾ ٢ضٓ)ّ 1390 ١ايطرسإ ،باِْٗ ق ّٛاقٜٛا٤
ضبازبًٚ 0ٕٛب "غسف ْاَ٘" (انًُ ضٓ )1097 ١اطًل عً٢ايطرسإ (عػرل ٠نًٗٛز-
ايهسد) ا ٟإ ايطرسإ ناْٛا اضٝاد ايهًٗٛزٚ ،)63(.بعد اىبعاٖد ٠ايذلن ١ٝايؿازض١ٝ
ٚ ،1639بعد اسبام قب ١ًٝازباف سهِ ايطرسإ بهاٌَ قٛتِٗ "نٗٛاز "ٙغرل إ قٛتِٗ
()64
اختؿ تدزػبٝاّ ،أختؿ قٛتِٗ ".
()62

عباز ٠ايذلنبً ١ب زسً ١زٜر اىبعسبٚ " : ١ايسداٍ اير ٜٔقابًتِٗ ٖٓا – ٚيهِٗ نٛزاْٜ – ٕٛٝتخاطبٕٛ

بايهسد ١ٜايهٛزاْٚ ،١ٝيهِٓٗ ٜهًُ ْٞٛبايؿازض ،١ٝف  ،142ز .1

(ٜ )63ظٗس إ تٛؾٝل ٖٚيب ،ز ٜٗكِ عباز " ٠غسف ْاَ " ١دٝدا ؾؿُٗٗا بعهظ َاٚزد ٚايٝو تعسٜب ايٓـ "
ايؿؿٌ ايعاغس ًب ذنس اَساٚ ٤سهاّ " نًٗٛز" ايرٜ ٜٔستك ٕٛبٓطبِٗ افب نٛدزش بٔ ن ،ٛٝاير ٟنإ ؾ ٘ٝعٗدٙ
ٚاي ٞبابٌ ي٘ ابٔ ٜدع( ٢زٖٚاّ) ٜٚعين ب٘ ؽب ايٓؿسَٚ ،ا بسب سؿدت٘ َٓر ذيو اسبـب َتكًد ٜٔشَاّ اسبهِ ًب
تًو ايدٜاز ٚتدع ٢عػرلتِٗ نٛزإ .ف  408ايٓـ ايؿازض ،ٞطبع ١ايكاٖس 338 ،٠تعسٜب زٚشبٝاْ.ٞ
(ٖ )64ر ٙايعبازَ ٠كطسبٜ٫ ١ؿِٗ َٓٗا َعٓ َٔٚ ،٢اىب٪ضـ آْا ز ْتعسف عً ٢اىبؿدز يٓك ّٛبايتؿشٝا.
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ٚعٓدَا تكٛت اىبًه ١ٝاٜ٫ساًْ ،١ٝب ايكسٕ ايتاضع عػس اختؿ ق٠ٛ
ايطرسإ َٔ ايٛدٛد ٚاضستًِٗٚ )65( .ب ابتدا ٤ايكسٕ ايعػس ٜٔعً ٢سطب َا
ذنس ٙض ٕٛاضتُس ايتطٛز ،ؾهإ َٔ ْتٝذ ١ذيو إ ايطرسإ اْطشبٛا َٔ اَاّ
ايهًٗٛز ٚتسنٛا شلِ اىبٝدإٚ ،اسطٔ َٔ ثب ِٖ اٚ٫زاَ. ٕٛٝ
الطؤراى احملازب:ٕٛ
َٔ اشَإ طبتًؿٚ ١اخباز َتؿك ١عسف ايطرسإ بايكٚ ٠ٛايػذاعٚ ١سب
اسبس ١ٜخب٬ف َا ٚزد عٔ انساد ايطًُٝاْٚ ١ٝعٔ َٓاؾط ِٗٝا٫زدٚ ،ٕ٫خب٬ف َا
اثبت٘ عِٓٗ "ايسٜر" ًب َرنسات٘ ايٚ .١َٝٛٝيكد ضاِٖ اىب٪ز ايعسب ٞايعُسٟ
بنِْٗ غعب ضبازا ؾ ِٗٝازبٓدٚ ٟؾ ِٗٝايؿ٬ب (اْظس ؾؿٌ ا) (.))66
ٚيكد اعذلؾ سه ١َٛاٜسإ قبكدزتِٗ اسبسب ،١ٝؾنٚيتِٗ ثكتِٗ (نرا
ٚايؿٛاا ثكتٗا) ًب سساض ١اسبدٚد بٚ ِٗٓٝبـب تسنٝا(ً ،)67ب َٓطك ١شٖٚاا
يًدؾاع عٓٗا قد ٖذُات ا٫تساى ايعجُاْٝـب ،نُا اخدل عٔ ذيو "زاٚيٓطٔ" ًب
ا ٍٚؾشٝؿ َٔ ١زضايت٘ ايهبرلً ٠ب ٚ ....يكد نإ عً ٢ايطرسإ ،إ ٜكدَٛا عدداّ
َٔ اةازبـبٚ ،قد قاد "زاٚيطٔ " ؾٛز ايطرسإ َد ٠ضٓتـب ٚ .سدثٓا ٖٛزاتٛٝ
عٔ عؿٝإ ؾٛز ايطرسإ ٚعٔ اَتٓاع ايؿسم َٔ ا٫غذلاى ًب هبًٖ " ١رلات "،
(زسًً ١ب ازَٝٓٝا ،نٛزدضتإ ،ؾازعَ ،ابـب ايٓٗس ،ٜٔز ،2يٓدٕ ،1840 ،ف
َٚ 143ا بعدٖا).
( )65يعً٘ ٜعين اْٗٝاز اسبه ١َٛاٜ٫ساْ ١ٝعاّ  ،)ّ1867( 1284سٝح تٛؾ ٢اَإ ا خإ ٚاْتٗص ْاؾس ايدٜٔ
غا ٙقاداز ،ؾٛفب عُ٘ " ؾسٖاد َرلشا َعتُد ايدٚي ١ٜ٫ٚ " ١ازدٚ .ٕ٫يبا ٜٓبػ ٞذنس ٙإ سه ١َٛازدٕ٫
ايطر زاْ ١ٝز ٜطتطع َٜٛا َا اخكاع " نًٗٛز " ؼبدثٓا " اَ٫رل غسف خإ " عٔ ٖرا اىبٛقٛع بكٛي٘ :
عصّ تُٛٝز خإ بٔ ضًطإ عً ٞخإ اَرل ازد ٕ٫عً ٢غص " ١ٜ٫ ٚ ٚابٔ عُس بٝو نًٗٛز "ٚ :يهٔ غاٚ ٙزدٟ
خإ سانِ يٛزضتإ ضإ ابٔ عُس بٝو اثٓا ٤قٝاَِٗ بايػاز ٠ؾتؿدٜا ي٘ ٚقت ٬خًكا نجرلا َٔ اتباع٘ ٚاضسا
تُٛٝزخإ ْؿط٘ ،ف  َٔ 125 – 124ايطبع ١ايؿازض ١ٝايكاٖس ٚ ١ٜف  َٔ 25تازٜخ ازد ٕ٫يَ٬رل ٠ايهسد١ٜ
" َطتٛز ٠خامن " بايًػ ١ايؿازض.١ٝ
(ٜ )67عين ايدٚي ١ايعجُاْ ،١ٝاذ ز تتػهٌ س٦ٓٝر دٚي ١تسنٝا.

152

ٚقد نتب "ْازاتٝـ" ،عٔ ايكا٥د (د )ٕٛاير ٟعسف ايطرسإ ضٓ1844 ١
ًب نتاب٘  ،1857ف  159قبٌ عػس ضٓٛات عٓدَا ْظِ ازبٝؼ اٜ٫ساْ َٔ ٞقبٌ
اْ٫هًٝص ،نإ اىبادٛز "زاٚيٓطٔ" اٜكاّ َعِٗ ٚنإ ذب قٝادت٘ ؾٛز
َٔايطرسإ شبدَ ١ايدٚيٚ ١قد قادً ٙب عد ٠ثٛزاتٚ ،ضهٔ ًٖ ٛب (دٗٛاز– ٙ
نٗٛازٚ ،)- ٙقد أغسف ٖرا ايكا٥د عً ٢ته ٜٔٛازبٝؼ بنؾ ٍٛز تهٔ َعسٚؾ١
ٖٓا ست ٢اٚؾً٘ افب ايهُاٍ .ثِ سدخ تػٝرل نبرل عٓدَا اْطشب ايكباط
اْ٫هًٝص َٔ تٓظ ِٝازبٝؼ اٜ٫ساْ ،ٞؾاْ٘ بعد إ ناْ ؾسقت٘ تعد ( )800دٓدٟ
َٓظِ عادت افب ( )350زَابٚ .نإ ضبب اعبطاط ازبٝؼ ٜعٛد افب ا٫دباز
ٚزثاث ١ساي ١ازبٓدٚ ٟا٫غبساط ًب ازبٓد ١ٜغرل اىبٓظِٖ ،ر ٙا٭ضباا ًب قٛتٗا
ٚقعؿٗا ٖ ٞايعًٌ اٚ٫فب ًب تدٖٛز ازبٝؼ اٜ٫ساْ ،ٞنريو قػط اسبه١َٛ
ٚقعـ ايػا ٙاسبايٚ ٞيًِ  ٠٫ٚا٫قاي ،ِٝنٌ ذيو شاد ًب تدٖٛز ازبٝؼٚ .يكد
ذنس "اٚ٫بسض غا "ٌٜعً ٢ايطُع ١ايطٝب ١اييت نإ ٜتُتع بٗا ايؿٛز ايرٟ
نإ ٜتنيـ َٔ ايكبًٝتـب ايهًٗٛز ٚايهٛزإ .زادع (ايطرل غا ،ٌٜٝيٓدٕ ،1856
ف ٚ.68(383داً ٤ب صبً ١ازبص )38( ٤ضٓ ،)1884( ١ف ( : )44يكد نإ عدد
زاب"ٛٓٝ
دٓٛد ايطرسإ ًب ازبٝؼ اٜ٫ساْ )2/00( ٞدٓدٚ .ٟنتب "-ZPMG
اير ٟعسف ايطرزإ ًب بد ٤ايكسٕ ايعػسً ٜٔب  RMM ،38ضٓ 1920 ١ف
 :0/24إ ؾٛز اىبػا ٠ايطرساَْ ٞهْٛا (نرا) َٔ مثاْ ١ٝنتا٥ب نٌ نتٝب١
َه )100( َٔ ١ْٛزدٌ.
نتب "شٚنٛؾطهً "ٞب  ،ZV.V.Iز ،2ضٓ 1887 ١ف  ،18عٔ ْٛادز
ايػذاعٚ ١ا٫قداّ ٚعدّ دسب ازبٓد ٟايطرساًْٚ ،ٞب اسبسا ايعظُ1916 ٢
سازا ؾسضإ ايهٛزإ َع ا٫ىبإ قد ايسٚع (اْظس زٝ٥ظ ازنإ سسا دٝؼ
اىبسغاٍ"نٛىبسؾ ٕٛغٛيٝر" ًب شسـ ايػسم بـب ٥انٝظ ٚشانسٚع ٜٝ٫طو
( )68ازا ٤اىبطتػسقـب ٖٓا تدٚز س ٍٛنٛزإ ،نعػرل ٠خاؾَٓ( ١طك ١نسَاغإ)  ٫نؿسع نبرل يًػعب
ايهسد ٟذب ٟٛته دٓاسٗا عددا نبرلا َٔ ايعػا٥س ،اَجاٍ ايصْهٓ ،١ضٝآَ ٙؿٛز ،دهين ،بباشٚنٞ
ٚغرلٖا ًب نسدضتإ ايهدل.٣

153

 1921ف  ،230 ،219 ،210ؾاْ٘ ز ؼبطب قٖ ٠ٛرا ازبٝؼ غرل اىبدزا اقٌ
َٔ َجً٘ َٔ ازبٛٝؽ اٚ٫زٚب ،١ٝاَا ًب داخً ١ٝاٜسإ ؾاْ٘ ز ٜكع َكٝاضاّ شلِ
ٚقٌ ذيو عٔ ايًٛز ٚا٫نساد داٚ٤ا عٓد ٙبايدزد ١ايجاْ ١ٝبعد ايطرسإ.
ايكبا ٌ٥ايطرساْ ١ٝاىبَُٗٚ ١طانِٓٗ ًب ايكسٕ ايتاضع عػس ٚايكسٕ ايعػس:ٜٔ
ؾُٝاٜنت ٞأثب بعا ا٭خباز اىبتؿسقٚ ١ا٫سؿا٤ات عٔ قبا ٌ٥ايطٛسإ
َٓٚاطكِٗٚ ،يًتخًـ َٔ ا٫زتباى ضٛف أعاجل َٛقٛع اٚ٫زاَاْٝـب عً ٢سد٠
ًب ؾؿٌ اٚ٫زاَاْٚ ٞأعاجل َٛقٛع ايبادٚ ٕ٬سدِٖ ٭ِْٗ ٜه َٔ ْٕٛٛسٝح
ايطٝاضٚ ١اىبرٖب نباع ١يٛسدٖا.ايطرسإ ًب َٓطكتِٗ ايسٝ٥ط:١ٝ
أغًب ١ٝايطرساْٝني ٜطهٓ ٕٛدباٍ صاطشؤغ ٚطسٜل اسبر اىبُتد َٔ
ُٖدإ (طسٜل خساضإ ايكد )ِٜقاطعاّ ٖر ٙازبباٍ افب ضٗ ٍٛددًٚ .١قد تهًِ
"زاٚيٓطٔ" اير ٟعاجل قكاٜا ايطرسإ ضين  .1934 -1936عٔ قُإ َٓطك١
شٖٚاا َٔ قبٌ ز٩ضا ٤قبا ٌ٥ايطرسإ ًب ف  ،27تًهِ :عٔ ا٬ٜت ايطرسإ ايرٟ
ٜػتً ٕٛب ضٗ ٍٛشٖٚاآٖٚ ،اى ٜبَٓ ٕٛطهِٓٗ ٚؾ٬ستًِٗٚ ،ب ايؿٝـ تهٕٛ
َساعً ِٗٝب ازبباٍَٚ ،اعد ٣ذيو زل ٞدٗٛاز ٙطٗٛاس )٠قًب ازاقٞ
ايطرسإ،ف ٚ ،2ؾًٝهظ د ،ٕٛاير ٟزسٌ 1844،أضتعٌُ انجس َٔ َس ٠أضِ
"عً ٢اشل" ٚ "ٞطرسإ" قبعٓٚ ٢اسد ٖٛٚ ،غرل ضبل بريوٚ ،نريو أقتبظ َٔ
"ْازاتٝـ" ف ٚ :163ي ٛإ ايعً ٞا،١ٖٝ٫عًٚ ٢د٘ ايعُٜ ّٛتذُع ٕٛسٍٛ
ٚؾٛم اَ٫انٔ ايعايَٓ َٔ ١ٝاطل صاطشؤغ ٜٓصيً ٕٛب ضًٗٛشلا ٚق ايػتا ٤سٝح
ازبَ ٛعتدٍٚ .قد ؾادف زاٚيٓطٔ بعا ا٫ضس اىبٓتػسً ٠ب يٛزضتإٚ ،يهٓين
أعتكد أْ٘ ْادزاّ َاٜتذاضس ايطرسإ إ ٜرٖبٛا افب ازبٗ ١ايجاْ َٔ ١ٝشٖٚاا.
ٚنريو ٚاقاف ا٫بسض غا ،ٌٜعً ٢نتاا شٚدت٘ ف  ،401ذب عٓٛإ قباٌ٥
نسَاْػا :ٙايطرسإ  3300بٚ ٝخ" ١ُٝيٝهظ" ٚقد أزاد بٗرا ايًؿمس ًب ف
 ،394تًو ايكب ١ًٝاييت تتهًِ يػ ١اٜساْ ،١ٝاييت يٝط اٜساْٚ ١ٝيٝط نسد،١ٜ
ٚيهٔ ٖر ٙاىبعًَٛات ز ػبُعٗا بٓؿط٘ ًب اةٌ ٚاىبهإ اىبعً ،ّٛبٌ أعتُد
ؾٗٝا عً ٢أسد اٜ٫ساْٝـبٚ .إ خٛزغٝد أؾٓد ٟايذلن ٞذنس ًب نتاا زسً١
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اسبدٚد(ايذلنب ١ايسٚض ١ٝيهاَاشٚف  ،1877ف  )130إ ايكس ١ٜاىبٗدَ ١اييت
تكع ًب دبٌ "بإ شازد" اىبطُا" ٠ناَ"Kamiraih ٞإ سكٛهلا ًَو يًطرسإ,
ٚب ايذٜش بايكشب َٔ قسٜا باباٜادطاس ٜعٝؼ داُ٥اّ دزٜٚػإ َٔ قب ١ًٝايطرسإ،
ف 133،نريو ٜػرل اىب٪يـ ايذلن ٞافب إ ضهإ نسْد َٔ ،طا٥ؿ ١ايطرسإَٔٚ ،
بعد تًو ايؿشا٥ـ اىبرنٛزٜٛ ٠دد خرل اٜكاّ د ٕٚإ ٜرنس َؿدز :ٙإ اضٝاد
"دزْ٘" ِٖ َٔ قب ١ًٝايطرسإٚ ،بعد ؾتا ٖر ٙاىبٓطك َٔ ١قبٌ تُٛٝز يٓ ,)70
سٛيٛا قسٜتِٗ افب َهإ آخس ٜدع( ٢ضدات) ٖٚر ٙايكس ١ٜاييت ذنست ًب ف 132
عً ٢اْٗا ضبٌ صباٚز يكًع ١شْٝاز(قًع ١شظبرل) ،دا٤ت اٜكاّ ًب ف  ،134اْٗا
ٚاقعً ١ب "ْاس ١ٝثؼيت تٓ  "Nahiya Puche Tangاييت تعٛد افب شٖاا،
ٚنإ سٓٝراى ( )1851عػسَ ٠طانٔ قخَُ ١طه َٔ ١ْٛايطرساْٝني َجبت٘
باٯدسٚ ،نإ قَٝٛطس ايجػٛز ايؿازضً ٞب َٓتؿـ ايكسٕ ايتاضع عػس اىبطُ٢
"غٗس عبدا َرلشا دعؿسخإ"( )71ذنس ًب تكسٜس( ٙطبتؿس َٔ ناَاشٚف
ايذلنب ١ايسٚض )١ٝف  :385إ دغ يٚ ٌٝدغ سس ٜهْٛإ اىبساع ٞزبُاع١
ايطرسإ َٔ قًع ١شظبرل ٚبْٝ ٙٛٝر(.)72
نتب "غٓٝداز  "ZDMG Bd 38ضٓ ،1884 ١ف  :44إ ايرٜ ٜٔتهًُٕٛ
ايعاَ ١ٝايطرساْ َٔ ١ٝايكباً ٌ٥ب غسا نسَاْػاً ٙب َٓطك ١نسْد َكُٕٛٝ
ٜٚكطُ ٕٛقطُـب "طرساْ ٞضٝا" ٚ "ٙطرساْ ٞضؿٝد" ٜٚطُ ٕٛاْؿطِٗ ايػٝع.١
إ ايطرساْ ٞضٝا ٙبايٓطب ١افب ؾسعِٗ ايسٝ٥طٜ ٞطُ ٕٛاسٝاْاّ "طرساْ ٞقًع٢٥١
شظبرلٜٚ "٣ته 16000 َٔ ْٕٛٛاضسٜ ٤٫٪ٖٚ ٠طهًٓ ٕٛب ايكسٚ ٣بٛٝت ايػعس،
()70

ؼبدثٓا َ٪يـ يؿسْاَ "١غسف ايد ٜٔعًٜ ٢صد "ٟبنٕ قٛات تُٛٝز سـب هبًتِٗ عً " ٢دزبٓدتاغٞ

خات ٕٛا َكٝل دزتٓو" اسدثٛا صبصز ٠عاًَ ١ب ا٫نساد ست ٢اِْٗ دسسدٛا( 700غخـ َٔ ا٫نساد َٔ
ؾٛم اعً ٢دبٌ َاتٛا نبٝعاّ(ف ٥245ا) َٔ ايطبع ١ايسٚض.١ٝ

( )71ؾٛاا ا ٫ضِ " َرلشا ضٝد دعؿس خإ َػرل ايدٚي٪َ "١يـ نتاا ذبكٝكات ضس سد."ٜ٘
(ٚ )72زد اىبٛقٛع ًب ف  َٔ 110نتاا ذبكٝكات ضس سدٖ ١ٜهرا" :دغتًٚ ٌٝدغ سس َستعإ يط٪زإ
قًع ١شظبرلٚ ٟبْٝٛٝر.
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ٖٚرا ايعدد ٜٛدد  4000اضس ٠ضٓ َٔ ١ٝازباف ٤٫٪ٖٚ ،كبتد َطانِٓٗ َٔ
ايػُاٍ ست" ٢ضٓٝا"(ضٓ٘)ٖ .را ايكطِ ٜكدَ 1000 ٕٛدٓد ٟيًشه١َٛ
ٚقا٥دِٖ ٜكً ِٝب "دٗٛاز ٠اطٗٛاس "٠غسق ٞنسْد.
ٚقد ٚدد "ض J.R. A. S. 1921, 5,g 9 "ٕٛإ نتاب ١غٓٝديس ٚاضع ،١ا ٫اْ٘
٫سمس عًٗٝا َاٜنت :ٞاْ٘ ذنس خطن اضِ "ايٓرلش ،ٟتاٝ٥ػ "ٞبـب ايرٜ ٜٔتهًُٕٛ
ايعاَٚ ،١ٝاُْٗا ٜتهًُإ ايهٛزَاظب ِٖٚ ،ٞأنسادٚ .أخدل "شٚنٛؾطهZ. V. O. T. II ٞ
 ،( 1887) ov." Zkovskiyف ،2اىب٬سظات ا٫ت :١ٝعٔ قبا ٌ٥ايطرسإ :طٗٛاس،٠
باشٜاْ ،ٞناشباْ(،ٞقًخاْ )ٞقًع ١شظبرل ،ٟبٝبٝاْ ٞباد( ًٕٛٝباد ،)ٕ٬ثِ ذنس بٗرٙ
اىبٓاضب :١إ نجرل َٔ ٜٔايطٛا٥ـ ايطرساْ ١ٝقد سذصٚا عٔ َهاِْٗ ايسٝ٥ظ اير ٟؾ٘ٝ
غعبِٗ بايكطِ ايػسب َٔ ٞنسدضتإ اٜ٫ساْٚ ٞتؿسقٛا ًب نبٝع ب٬د ؾازع ٚنتب
"ٛ٥يبإ ً "O. Mman-ب نتاب٘ َ٬سظات دػساؾٝا عٔ ايػعب ايطرساْ ٞؾكاٍ َِٓٗ
كادسْؼني (ضهٓ ١اشبٚ )ِٝقطِ َِٓٗ دْ ٙػـب(ضهٓ ١قس )٣عددِٖ ٜذلاٚب بـب
ٚ 4000بـب  5000بٚ ٝشلِ ؾٛز َػاَ ٠ه 8 َٔ ٕٛدضتا(سظرلٚ )٠عً ٢نٌ دضتا
ضًطإ نُا ٜظٗس َٔ ايكا ١ُ٥ا٫ت:١ٝ
ترل ٙتفٓطل ،٢رب ِٝسلا َٔ ّ٫طٗٛاس ٠افب اقً ِٝنسدضتإ افب َٓطك ١دٛاْس،ٚ
ٚزٚاْصٜس(زٚاْطس) .أَا ايترل ٙايباق ١ٝؾنْٗا كبتد افب دٗات شٖٚاا ابتدا َٔ ً٤طٗٛاس.٠
ٚدضتتإ َٔ ازباف ايرٜ ٜٔطهًٓ ٕٛب اىبٓطك ١ايذلن( ١ٝايعجُاْ )١ٝتػعباّ ٚدخً ٬ب
قُٔ ايطرسإٚ ،ؾُٝا ًٜٞقا ١ُ٥طا٥ؿ ١قًع ١شظبرلَ ٟهتٛب ١بٝد اسد ايطهإ ا٫ؾًٝـب،
ٚقد نتبٗا ٛ٥يبإ َٔ دٗ ١ايُٝـب باسبسٚف اي٬تٚ ١ٝٓٝذنس اىبراٖب ايد.١ٜٝٓ
طٛا٥ف طؤراى قًع ١شدمري:٣
 .1طٗٛاس ,٠ثا ٣رب (ساقس )٠طرسإ.
 .2دضت٘ تفٓطلٚ ٞباشٜاْ ٞد ٚٚترل( ٙطا٥ؿتإ).
 .3دضتْ ١رلٜص.٣
 .4دضت ١قًخاْ ٞد ٚٚترل.ٙ
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 .5دضت٘ داف قادز َرلٜٚط.٢
 .6دضت ١بٜٛاْ(ٞبٝبٝاْ.)٢
ثِ  ًٜٞأزلا ٤ايس٩ضاٚ ٤ايكباط:
 دٓاا َٓؿٛز اىبًو سطـب خإ اَرل تَٛإ سانِ ايهٌ. دٓاا خإ خاْإ َريثٓر ْاٜب اسبه ١َٛثرياٜؼإ. ازلاع ٌٝخإ طشٖٓ ٚي٘ اٜكاّ ا َساد خإ عُٛشاد ٙدٗإ خبؼخإ ختتطا.٠
 سطـب عً ٢ضًطإ طٗٛاس.٠ ضٗساا ضًطإ ؾسز ،ضًطإ تفٓطل.ٞ نبػٝد ضًطإ ٚغسخإ(غرلخإ) ضًطإ. قًع ١شظبرل ٣بْٗ ٞسداف
 عً ٢بٝو ضًطإ ثاالٕب ٞب ٞبإ
 غهس ا ضًطإ ب ٞب ٞبإٚاضاف" .ٛ٥ممإ  ،"O. Mmanقا٥الً:
عدا َاذنس َٔ تكط ِٝايكبا ،ٌ٥يًطرسإ عدد نبرل َٔ ايكس ٣ضهاْٗا َهْٕٛٛ
َٔ ٖر ٙايترلٖ(ٙهرا) ٚاىبُٖٗ َٔ ١ر ٙايكس ٣عدا طٗٛاسَ ٠اٜنت:ٞ
 تٛغاَ" ،ٞكٝاب ،"Chiybu ٚٛسلا ًّ ٫ب طسٜل اىبُس ىب ْٞ٬ٝاَرلخإ ٚقدٚؾؿٗا ".ٛ٥يبإ" دػساؾٝا قباٜنت" :ٞككا" زاب ١ٝؾػرلٚ ٠تطُ ٢اٜكاّ
"كٝا ٚ . "Chiaحبح "زاب "ٛٓٝاير ٟعاؽ َٔ  1902افب ً 1905ب نسَٓػاً ٙب
زضايت٘ اىبطُا ٠نسَٓػا )R. M. M. Vol 38,1926(ٙعٔ ايطرسإٚ ،يٓد ٠ٚاجملً١
اشباؾ ١بٗرا ايبشح أْكٌ َاقاي٘ زاب ،ٛٓٝف  25-24سسؾٝاّ:
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"إ ايطرسإ ٜعد 4000 َٔ ٕٚافب  5000أضسْ ٠ؿؿِٗ َٔ اىبكُٝـب
دْ٠ؼنيا ضهٓ ١ايكس )٣ا ٚب٬ٝقٚ Yilagi ٞايباق ٕٛزسٌ ا" ٚطشَ ١ضرل-ٟ
 ٤٫٪ٖ "Germesiriا٫خرلٜ ٕٚػتَ ٕٛع َٛاغً ِٗٝب ضٌٗ شٖٚاا ٜٚؿٝؿً ٕٛب
دباٍ داٚ ،ٖٛ٫تكطِ ايكب ١ًٝضت ١أقطاّ :طٗٛاس ،٠باشٜاْْ ،ٞرلدٞ
نايهٗاْ(ٞقًخاْ )ٞبٝباْ( ٞا ٚبٜٛٝاْٚ )ٞقًع ١شظبرلٜٚ ،ٟكٝـ اىبس ٤ايِٗٝ
"داف" َٔ ثاالٕ اير ٜٔتهًُٓا عِٓٗ آْؿاّ.
ٚقد ذنس زاب ،ٛٓٝايكا ١ُ٥ا٫ت ١ٝعٓد ايطرسإ اييت أخرٖا عٔ ايطٝدٜٔ
"ضٝصاز .٣" ٚ "ٟنتابل ٞخإ" زادع ف  َٔ ،29ايهتااًٚ .ب ايكٛضـب
ايُٝٓٝٝـب ز ٜهٔ ايذلتٝب ٚاقشا اذ ٜ٫ظٗس َٓ٘ إ ا٫غخاف ايطت ١ذز٫ ١ٜسد
ا٫خ ٜٔٛعًَ ٞساد خإ ا ٚسطـب َٓؿٛز اىبًٛى.
ًٚب خدل " .ٛ٥يبإ"ً ،ب ايكطِ ايسٝ٥ظ ابتدا ً٤ايؿؿٌ ايرٜ ٟبشح عٔ
نٗٛازٜا ٜدٍ عً ٢إ خإ خاْإ ٖ ٛابٔ سطـب خإ َٓؿٛز اىبًٛى ٚخدل َا
ٜٛقا غذسْ ٠طب َٖ ٤٫٪ادا ٤عٔ زابً ٛٓٝب ف ،24سٝح نتب عٔ ايطرسإ،
ٚنإ زٝ٥طِٗ ًب ضٓ 1905 ١سطـب خإ َٓؿٛز اىبًٛى اير ٟداَ ٤باغس ٠بعد
اض٬ؾ٘ اير ٜٔناْٛا نُا  :ًٜٞاخ ٙٛعًَ ٢ساد ،عُ٘ عصٜصا خإ ،ابٔ عُ٘
اضدايًٗخإ ،ددَ ٙؿطؿ ٢قٛي ٞخإ ٚدد ٙا٫عً ٢ضًُٝإ خإٚ ...قبٌ
ٖ ٤٫٪بطٓـب قً ١ًٝقاّ ض٬طـب ايطرسإ بتشسٜا َٔ زٝ٥ظ طا٥ؿ ١ايعً ٞا١ٖٝ٫
قد َٓؿٛز اىبًٛى اير ٟقدّ شلِ مثٓاّ نبرلاّ ٭عادتِٗ افب ايطاع َٔٚ ،١ذيو
اسبـب أخر ٜؿكد نجرلاّ َٔ ثسٚت٘ ٚأَ٬ن٘ٚ ،قٌ ْؿٛذٚ ٙداٖ٘.
ٚعٓد "ضً ،"Son- ٕٛب نتاب٘ بـب ايٓٗس 1912 ٜٔف  ،407زقِ  ،)73(18دا٤
ايتكط ِٝا٭ت ٞيكبا ٌ٥ايطرسإ ايرٜ ٜٔطهٓ ٕٛبايكطِ ايػسب َٔ ٞنسَٓػا :ٙطٗٛاس٠
باشٜاْْ ،ٞرلشٖ ،ٞقًخاْ ٞبٜٛاْ" ،ٞنايٖ( ١ٝهرا ٚايؿٛاا ق )٫١شظبرل "ٟقادٜس
َرلٚاٜصٖ( ٟهرا ٚايؿٛاا َرلٜٚط )ٞتاٝ٥ػٚ ٞاقطاّ ؾػرل ٠اخس.٣
( )73ف  ،205ز َٔ ،2تسنب ١ؾ٪اد نب.ٌٝ
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ًٚب ف  ،)74(380نريو عد قطِ ازباف بـب ايطرسإ ٚايكادٜس َرلٚاٜصٟ
(ايؿٛاا قادز َرلٜٚط )ٞتاٜػ ،ٞؾاشباْٜٛ ،ٞضـ ٜاز اهبد ،ٟنٜٛوْ ،رلد،ٞ
َسْرلشٖ ٞطٛسط طاٜؼ )ٞز ٜهْٛٛا َطتعد ٜٔإ ٜهْٛٛا خاقعـب يسع ١ٝايٛايٞ
ًب ازد ،ٕ٫ؾايتذنٚا افب ايطرسإٚ ،اقاؾٛا ازلِٗ افب ازلِٗ ٚاؾبا ٜطًل عًِٗٝ
طرسإ ٚقبٌ ٖرا نإ ٜهتب داف نُسد.
ًٚب ايكسٕ ايجأَ عػس سـب تسى ايكطِ ا٭ندل َٔ ٖر ٙايكب ١ًٝأزاقً ِٗٝب دٛاْسٚ
ًب ب٬د ؾازع( ،)75أؾذلم غعبتإ َِٓٗ ٚضهٓٛا َع طرسإ ايؿسع(ٜ٫ٚ ،)76صاي ٕٛافب
اٯٕ َعِٗ ِٖ ٤٫٪ٖٚ ،داًب قادٜس َرل ؾاٜص" ٟقادزَرلٜٚطٚ "ٞتاٜػ.ٞ
ٚأغاز َٛٓٝزضهً ،ٞب َ٬سظات٘ ( ،)1922-1921ف  ،59ؾُٝا ؽبـ
تكط ِٝايطرسإ افب "ٖاتَ ٛظ كٓٝذاسغ اً ،"Hautu Mschinolersب َاقدَ٘
ًب صبً ، ZDMG١ز( 38ضٓ ،1884 ١فٚ )44يهٓ٘ ذنس زأ ٜ٘اشباف عٓد
ايتبطٝط ًب اىبٛقٛع قا" :ّ٬٥إ ايكب ١ًٝاىبػٗٛز َٔ ٠ايطرسإ تطهٔ سٍٛ
دبٌ داً ٖٛ٫ب غسق٘ ٚغسب٘ ٚدٓٛب٘ٚ ،نباعَ ١ع َٔ ١ٓٝقب ١ًٝازباف ايتشكٛا
بايطرسإ( :تاٜػ ،ٞقاٜس َرل ٚاٜصْ ٟرلػب ٤٫٪ٖٚ )٢بكٛا عً ٢ضٓٝتِٗٚ ،يهٔ
ْٛا ٠ايكب ١ًٝايرٜ ٜٔطهٓ ٕٛشٖٚاا ٚنباع ١قًخاْ 2000 ٞأضس ،٠تفٓطلٞ
 1000أضسٖٚ ٠هراًٚ )...ب قًع ١شظبرلً :ٟب نسْد ًٚب بٝؿذ(ٞبْٝٛٝر) ٚنٗٛاز٠
اٌٖ اسبل .زادع نتابات َٛٓٝزضه ٞس ٍٛا٫نساد (بذلضبٛززٚ ،1915 ،سدٚد
اٜسإ ايػسب(١ٝبذلٚضبٛزز ٚ .)1916نريو س ٍٛذبدٜد اسبدٚد ايذلن– ١ٝ
ايؿازضَ )1916 ،١ٝع ا٫ضـ نٌ ٖر ٙز تهٔ ضًٗ ١اسبؿ ٍٛعً.٘ٝ
إٔ ايطرسإ ٜه ْٕٛٛعً ٢ا٫قٌ ايكطِ ا٫ندل َٔ ضهإ نسْد (زادع خٛزغٝد
اؾٓدً ،ٟب نتاب٘ زسً ١اسبدٚد عٓد ناَاشٚف ،ف  )137ؾنْ٘ ٜك :ٍٛإ ايرٜٔ
ٜطهٓ ٕٛنسْد ِٖ طا٥ؿ ١ايطرسإ.
( )74ف  ،160ز َٔ ،2تسنب ١ؾ٪اد نب.ٌٝ
ٜعين بب ٬د ؾازع "اٜسإ" اذ إ دٛاْس َٔ ٚاىبٓاطل ايهسد ١ٜايتابع ١يهسدضتإ ازد ٕ٫اٜ٫ساْ.١ٝ
(ٜ )75كؿد بط٪زإ ايطانًٓ ٕٛب اٜسإً ،ب اضتإ نسَاغإ.

( )76ايرْ ٟعسؾ٘ ٖ ٛإٔ " شزد ٙاٚبإ شزد "٠اضِ ىبٓطك ١تطهٓٗا ايهانا ١ٝ٥ايط٪زإٚ ،يٝظ ازلاّ يطا٥ؿ ١نُا ضذً٘.
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ٚقد ذنس ازْط ؾًٜٛس ً Ernst Floyerب نتاب٘  ، Unexploredيٓدٕ
 ،1882بًٛدطتإ ،ف Baluchistan 444أزبع طٛا٥ـ ًب نسْد ،اٚ٫فب َِٓٗ
شازداٚ،)76(ٟقاٍ" :شٚنٛؾطه ،ZV. O. I. II. 1887, S. " Zukovski -ٞإٔ طا٥ؿ١
قاشبإ –طرسإٜ -طهٓ ٕٛعًٚ ٢د٘ ايعًُ ّٛب نسْدٚ .قاٍ َٛٓٝزضه:ٞ
إ ْٛا ٠قب ١ًٝايطرسإٜ ,طهٓ ٕٛنسْدٜ ٫ٚ .دٍ ٖرا ا٫خت٬ف ًب بعا
ا٫خباز :إ اخباز ايعًُاَ ٤تكازب ١٭ٕ ذيو ٜسدع افب يسٚف خاؾ ،١سٝح إ
ايتنيٝـ سدخ ًب أشَٓ ١طبتًؿٚ ١يٝظ ًب اةاٍ اىبع ١ٓٝيطهٖٓ ٢ر ٙايكبا.ٌ٥
ثِ سدث اٜكاّ تػٝرلات ًب ع٬قات ايكبا ٌ٥بعكٗا َع بعا ذٍ اٜكاّ
ايتطٛز ايطبٝع ٞاىبٓتظس.
ب  -الطؤراى يف أْتػازِٖ:
يكد أؾذلم عًَ ٢س ايصَٔ ؾسم ؾػرل َٔ ٠ايطرسإ ٚضهٓٛا أَانٔ أخس َٔ ٣ب٬د
ؾازع ا ٚب٬د تسن :١ٝاْظس :اٚ٫بسض غا ،ٌٜذنس "glempses of life and mammrs
" ًب ب٬د ؾازع  ،1856ف  )398ذب عٓٛإ ْظس ٠س ٍٛقبا ٌ٥ؾازع ،ايكباً ٌ٥ب
غرلاش ًٚب ؾٝطٝٓٝيت ًب اىبهاْ ١ايسابع" :١طرساْ 100 ٕٛٝب( ٝيٝهظ) ًب اىبهاْ١
ايتاضع ١إ ايطرساْٝني  300خٚ ١ُٝب( ٝيٝهظ) :إ شٚنٛؾطهٚ ٞدد ًب ضٓ1886 ١
ًب قس" ١ٜتاٖ٫دغو" (يعًٗا تاٖٝ ٚ٫ػو) (عً ٢بعد نًَٛٝذلات قً ١ًٝسلاي ٞغرلاش)
نباع َٔ ١قب" ١ًٝطرصٜٛاْذ" تٓتُ ٞافب قًخاْ– ٞطرسإ – طرصٜٛاْذ ٜطهٓ ٕٛعً٢
َاٜكٛي٘ نٛؾطهً ٞب قس ٣نجرلً ٠ب َٓطك ١طٗسإ خاؾً ١ب غٗسغٛز(.)77
ٚعًَ ٢ا ٜرنس دابا Recuell de nd ios et recils kurds 1860, 3.s A-
ٜ gabaطهٔ ًب َد ١ٜٓباٜصٜد ( )40اضس َٔ ٠ايطرسإ ًٚب قٛاسٗٝا ٜطهٔ
( )60أضسٜٚ .٠رنس "َازى ضاٜهظ ً" Mark Sykesب يٓدٕ ،1915
ف.Theceliphs Land Heritage ،559
( )77ز ظبد أزلاّ نٗرا ف ٜاىبعادِ ازبػساؾٚ ١ٝيعً٘ "غٗس ضتاْو" ايكسٜب َٔ ١نسز.
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د ٕٚإ ٜػرل افب َؿدز :اْ٘ ٜطهٔ ًب اىبًُه ١ايعجُاْ ١ٝطرسإ َٔ ايرٜٔ
ؼبطب ٕٛعً ٢انساد ايبابإٚ .قاٍ  .ٚاؾاْٛف عٓد ذنس قبا ٌ٥نسدضتإ ًب ايكطِ
ايػُاي َٔ ٞخٛزاضإ عٔ َٓطك ١قٛكإ(ًب ايػُاٍ ايػسبَ َٔ ٞػٗد) أْٗا افب
طٛساًْ Guranlu ٛزادع ٚ G. J VOL LXVII Febr 1p6 S. 15. 1أقاف افب
ذيو اْ٘ ٜطًل عً ِٗٝاضِ طرسإ ا٫نساد ا٫ؾًٝـب غرل إ ٖرا كباَاّ ًب دا٥س٠
ا٫ستُاٍٚ .ذنس اؾاْٛف اٜكا ًب اىب٬سظات س ٍٛانساد خٛزاضإ:
Gournal and Pocedding of Theas Icdie Socclety of Ben gal N.s.
Vol xx lll 1927 Nrl I ssued guly1. 828. S. 168

ذنس ًب زقِ  ،5ايهٛزاًْٚ ،Kuranluٛعٓد ايه ّ٬عً ٢اضتعُاٍ ايًػ ،١ف
 ،214 – 194ز ٜرنس اَ ٟؿدز عُا ؽبـ قباٚ ٌ٥أَهَٓ ١كاطع ١خساضإ،
ٜٚذلى ايكازً ٨ب غُٚ ، ٛز ٜرنس اٜكاَّ-ج -ّ٬عٔ ايبشح ًب ايًػ ١ايعاَ،١ٝ
نريو ز ؽبدلْا اؾاْٛف عٔ نٝؿ ١ٝنتاب ١أضِ ايكب ١ًٝبٛاضط ١اؾسادٖاٚ .إ اضِ
نٛزإ باسبسف (ى) ز ٜؿادؾين ًب ا ٟضبٌ آخس ٚيعً٘ ٜٛدد خًط بٚ ِٗٓٝبـب
"نٛزِاْ ٢نٛزد" ايرٜٛ ٜٔدد َِٓٗ ًب ؾازع ٚغسق ٞنسَٓػا .ٙاْظس :زاب– ٛٓٝ
نسَٓػا ،M. M. 38, 120ٙف َٚ 35ا بعدٖاٚ،زغُاّ عٔ تؿسم ايطٛساْٝني بـب
()78
قبا ٌ٥اخس٫ ٣تصاٍ بعا ا٫ؾهاز تدٍ عً ٢أْتُا ِٗ٥افب قبًٝتِٗ.
ٚيكد ٚؾٌ افب شٚنٛؾطه ٞعٔ اسد ايكًخاْٝـب َٔ أٖاي" ٞتٖٝ٬دغو" بايكسا َٔ
غرلاش – اخباز َكبٛط ١عٔ ايطرساْٝني  Z. V. OT ll 1887, S. 2نُا عسؾٓا عٔ اخباز
اٚ٫زاَٝـب اييت تهًُٓا عٓٗا اْؿاّ1912, S377 Lei. EB. Sqane To. Me Sopotania .
إ اىبسٜ ٤عسف ايؿ٬ت ايتنزؽبٚ ١ٝغرلٖا َٔ ايع٬قات بـب اٚ٫زاَاْٝـب ٚايطرسإ
()78

إٔ قب" ١ًٝقُػهصى" اييت ٖذسٖا ايؿؿَٓ َٔ ٕٜٛٛطك" ١دزض "ِٝاسبايٚ ١ٝأتٛا بِٗ افب اطساف اضتإ

خساضإ اٜ٫ساْ ١ٝأْتػسٚا ًب َٓاطل (خبٛغإ ايتنزؽبٚ )١ٝتػعبٛا افب شعؿساًْ – ٛغاداًْ – ٛنٛٝاًْٚ ٛناْٛا
ٜتهًُ ٕٛبايًٗذ ١ايط٪زاْٚ ،١ٝإ اٜؿاْٛف أقاّ بـب ايعػا٥س ايهسد ١ٜاىبكُٝٝـب ٚايسسٌ ًب قٛدإ ٚغرلٚإ عبٛ
ث٬ث ١عػس عاَاّ ٚقد ضذٌ اْ٫اغٝد اةً( ١ٝؾٛيهًٛز) ٚنبع نبٚ ّ٬نًُات َٔ ايًٗذات ايهسدٚ .١ٜعدا
قُػهصى بؿسٚعٗا ،ؾؿٛٓ ٞزد ٚدزطص ٚضبصٚاز ٚأضؿسا٥ـب ْٝٚػاٜٛزٚن٬ت ٚدٚ ٜٔٛضؿ ٞأباد خانطذل،
عػا٥س نسدَ ١ٜابـب َكُٝـب ٚزسٌ نإ تعدادِٖ ًب عٗد ْادز غاٜ ٙصٜد عًْ ًَٕٛٝ ٢طُ.١
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ايرٜ ٜٔبتعد ٕٚعِٓٗ  100نًَٛٝذل افب ازبٓٛا ايػسق َٔ ٞقس" ١ٜنٓدٚي."Kandula ١
ٚقاٍ  :i. demorgeإ انساد بٝؿاظب(ٞنُاٜطُٜ )ٖٛ ِٗٝؿُٗ ٕٛاٚ٫زاَاْٞ
بطٗٛيٜٚ،١صعُ ٕٛاِْٗ َٔ اؾٌ ٚاسد َجٌ درلاِْٗ ايػُايٝـبٖٚ .اتإ ايكبًٝتإ
ٜصعُإ اُْٗا َٔ اؾٌ ٚاسدٚ ،إ شَٔ اؾذلقُٗا ز ٜهٔ بعٝداّ ٜ٫ٚصاٜ ٕ٫رنساْ٘
زادع.)79( Musion scleuti igueen Berst. TT 1895. 55.S

فسٜل ايبادالٕ َٔ الطؤراى

َٓ ٬هٛزٚ ،٠يكد ذنس"٥ا .ٟظ.ٞ
يكد بك ٝقساب ١ايبادَ ٕ٬ع ايطرسإ شَٓاّ طّ ٜٛ
ٖايبس ثٛسطؼتاٍ ً ،"I. V. Hmmer Purgstallب تنزٜخ ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝز،1828 ،2
ف  ،677ايكب ١ًٝايهسد "١ٜباد ."ٕ٬دٗٓاَ٘(نرا) ف  ،435ضطس ٖٚ ،10ر ٙايؿكس٠
ؾازت ي٘ قبجابَ ١سدع عٓد َانتب ًب ازبص ٤اشباَظ ،1829 ،ف ،106سٝح
ٚؾـ :نٝـ باٜع بٝطٛات ا٫نساد ضًطإ ا٫تساى ًب اىبٛؾٌ ضٓ.1630 ١
ٚذنس "ٖايبس ،"Hammer -إ ٖ ٤٫٪اشباقعـب ناْٛا ٜعد )40( ٕٚايؿاّ
 ِٖٚخًٝط َٔ ايعسا ٚا٫نسادٜٓ ،تكً ٕٛس ٍٛبػدادٚ ،يكد قدَٛا يًذٝؼ
سٓٝراى ( )30ايـ زأع غِٓ ٖدٚ .)80(١ٜيبطو آخس أق ٣ٛدا" َٔ ٤بازٕٚ
بٚٛد"ً ،ب زسًت٘ ًب يٛزضتإ يٓدٕ  ،1815ز ،IIف  290ذنس ؾ :٘ٝإ ايبادٕ٬
اير ٜٔؾادؾتِٗ ًب شٖٚاا ٜعٛد ٕٚافب أؾٌ تسنٜٚ)81(ٞعتكد ٕٚباىبرٖب ايطين.
()79

إ اؾذلام اٚ٫زاَاْٝـب َٔ ط٪زاْ ٞٝاٌٖ اسبل (ايهاناٚ )١ٝ٥ايعً ٞا َٔ ١ٖٝ٫سٝح اىبرٖبٜ ،سدع افب

اٚا ٌ٥است ٍ٬ايدٚي ١ايعجُاًْ ١ٝب ايكسٕ ايعاغس اشلذس0 ٟايطادع عػس اىب٬ٝد ،)ٟسٝح اعتٓل اَ٫سا٤
ا٫زدَ ْٕٛٝ٫رٖب ايطٓ – ١ثِ ايػٝعٚ – ١تبعِٗ ايطهإ ايتابع ٕٛشلِٚ ،كبهٔ ايط٪زإ ايتُطو قبرٖبِٗ
يهً ِْٗٛب َٓاطل دبًَٓ ١ٝعصيٜٚ ،١بعد استُاٍ ترنس ا٫دٝاٍ ا٫ؾذلام.

(َ )80بايػ ١طبايؿ ١يًُٓطل ٚايعكٌ ؾايكبا ٌ٥ناْ  40ايؿاّ ؾهٝـ اٖدت ()30ايؿاّ زأع غِٓ أَا ايٛازد ًب
غسؾٓاَ ١ف  342 – 341ؾٗ ٛإ اَ٫رل َٓؿٛز اَرل َاٖ ٞدغ قتٌ أخا ٙاَ٫رل غٗباش ضٓ-1002 ١
ٚ .ّ1592تعٗد إ ٜدؾع أتا ٠ٚيدٜٛإ ايً ١ٜ٫ٛب بػداد قدزٖا ازبع ٕٛايـ زأع غِٓ.
(ٜ )81عين اِْٗ َٔ ا٫زاق ٞايتابع ١يًُُ ًه ١ايعجُاْٜٚ ،١ٝكؿد نسدضتإ ازبٓٛب ٫ ،ٞإ ايبادَٔ ٕ٬
ا٫تساى!
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أَا غ ٌٝؾكد أقذلا َٔ اسبكٝك ١ؾكد ذنس بـب ( )12قب َٔ ١ًٝيٛزضتإ
ايؿػرلً ٠ب آخس دزد ١باد( ٕ٬زادع)Olm Psesoblife ….1836. Suoz :
ٚنبٝع ٖر ٙا٫ثٓيت عػس قب ١ًٝبايٓطب ١ي٘ (َيوِٚ ،)Lak-بعد أضتعٌُ ٖرا
ا٫ؾط٬ب ٚأطًك٘ بنٚضع َعاْ ٘ٝعً ٢صبُٛع ١ايكبا ٌ٥اييت تطهٔ غسا اٜسإ
ايرٜ٫ ٜٔتهًُ ٕٛايهسد ٫ٚ ١ٜايؿازضٚ ،١ٝالبا ٜتهًُ ٕٛيػ ١عاَ ١ٝتكسا َٔ
ايًػ ١ايؿازض ١ٝايدازد ١ف  ،394نريو َٛٓٝزضهً ٞب َكاي٘ يو ً Lakب
اْ٫طٝهًٛبٝدٜا ا٫ضً ١َٝ٬ب نساض٘ ٚ 37قع ايبادً ٕ٬ب عداد ٚ .Lakقد أزاد
باي٬ى غ٦ٝاّ آخسٚ ،يهٔ ايتعسٜـ ٜظٗس عٓد َٛٓٝزضه ٞقٝل دداّٚ،يهٓ٘ ؾِٗ
بايٓطب ١يسأَٛ٥ ٟإ  ،O. mmanإ ٖٓاى عدداّ َٔ ايكبا ٌ٥ايهسد ١ٜازبٓٛب،١ٝ
ٚايٓـ ايرٜ ٟرنس عِٓٗ َٖ ٛاٜنت" :ٞإٔ ايباد ٕ٬ايرً ِٖ ٜٔب ايصٖٚاا ٚنريو
ايرً ِٖ ٜٔب يٛزضتإ ٜكٛي :ٕٛاِْٗ ٜٓتطب ٕٛافب اىبٛؾٌ َٔ ِٖٚ .اؾٌ ٚاسد،
ٚإ ايكطِ ايرٜ ٟكطٔ يٛزضتإ ٜظٗس اْ٘ أثٓا ٤اقاَت٘ ذب اي٬ى (Lakkيو) –
َٔ أٜاّ ايػا ٙعباع قد بدٍ شلذت٘ ايهٛزَاظب ١ٝبايًهٚ ،١ٝبعد شَٔ ايػاٙ
عباع نإ ٜٛدد قبا ٌ٥عدٜد ٠غرل قبا ٌ٥يٛزضتإ.
ٚقد ذنس ش ٜٔايعابد( ٜٔابتدا ٤ايكسٕ ايتاضع عػس) ذب اضِ اي٬ى :ايصْد
ٚاىباضٚ ٞايبادٚ ٕ٬ايصْد ١ٜنآٖٚ .) (٫ا قد اتبع َٛٓٝزضه ٞايسساي١
ٚازبػساًب ايؿازض ٞش ٜٔايعابدٚ .ٜٔطبايؿ .ٛ٥( ١يبإ) ،ته ٕٛؾُٝاٜنت:ٞ
اْ٘ ٚقع أسهاَ٘ بايٓط ١افب ايًػٚ ١تٛؾٌ افب ايٓتٝذ :١إ ايبادٕ٬
ٜعد َٔ ٕٚايطرسإ ٚإ ا٫نساد ازبٓٛبٝـب اقسا افب ايطرساْ َ٘ٓ ٞافب
ايهٛزَاظب(ٞايًػ.)١
ٚذنس (ض ،T. R. A.S. 1921/S. 30… )ٕٛإ قب ١ًٝايباد ٕ٬ايرَٔ ِٖ ٜٔ
ضهإ ضٗ ٍٛايصٖٚاا ٜتهًُ ٕٛايًٗذ ١ايطرساْ .١ٝإ ايبشاث ١االْطًٝض ٟاٚقا
بٓا ٤عًٖ ٢را – نُا قاٍ ٛ٥يبإ اٜكاّ َطتك ّ٬عٓ٘:
إ ايبادَ ١ْٝ٬جٌ ايطرساْ ،١ٝإ ايباد ٕ٬قد تؿسقٛا َٔ قبا ٌ٥ايطرسإ ٚإ
ٖرا ا٫ؾذلام َٔ صبُٛعتِٗ دعًِٗ ايَ ّٛٝطتكًـب عِٓٗ ضٝاضٝاّ ٚعكٝدْٚ ،٠رنس
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ا ٕ٫اَانِٓٗ اييت ٜطهْٓٗٛا :إ ضبًِٗ ايسٝ٥ط ٞآَ ٍٚ٫طك ١شٖٚاا(دُٝظ
ضًوً 1816 ،ب زسًت٘ َٝدٜا – آغٛزٚ -ؾازع ،يٓدٕ  ،1829ف ٚ )45اْٗا
ته ٕٛسطب ٚؾؿ٘ :اىبٓتٗ ٢ايػُاي( َٔ ٞد – ٕ٬ٝطٝالٕ) ٚقد قاٍ اٜكاًّ :ب
ف  :65إ اقً ِٝد ٕ٬ٝطٝالٕ غسا) ٜبدأ َٔ باد ،Bagilnٕ٬بُٓٝا اضتعٌُ
ًب ف  ،61يؿظ ١باد ٕ٬ٝا ٚدٚ .ٕ٬ٝعٓد ٚؾـ َٓطك" ١ضسثٛي ٞشٖٚاا"
(طشثٌ ا زاع ازبطس) ٖصأ ؾًٝهظ د ٕٛقا :ّ٬٥بعا ايكس ٣ايهسد ١ٜايباش١ْٝ٫
(نرا ا ايبادٜ)١ْٝ٬طتٛي ٕٛعً ٢ايطٗ ٍٛاىبتيوبٚ ١اْٗا ٫تطتشل اىب٬سظات
(ْازاتٝـ ،1856 ،ف .)152
أًا عّ قضً ٞٚد ِٞٙشٗٓاب ،فأْ ِٓا بعض ًعوً٘ات دلٌ٘ع ٞعِٔا:
ذكس زاب(ِ٘ٚكسًِػاٖ  ،R. m. m.ج )6521 ،7ت٘ضٚخني:
أ - ّ٫ٚتنضٝطٗا (ف َٚ 16ابعدٖا) ٚإ شٖٚاا ؾسق ١ؾػرلَ ٠هَٔ ١ْٛ
ث٬ثـب بٝتاّ قا ١ُ٥عً ٢خسا٥ب َد ١ٜٓشٖٚاا اييت أضط تكسٜباّ قبٌ 160
عاَاّ َٔ ،قبٌ باغا تسن(ٞعجُاْ )٢بـب ا٭ضس ٠اييت ناْ تتٛفب اسبهِ ٚاييت
نإ سهُٗا ٚزاثٝاّ(ا .ف ،20ؾًٚ ...)ٕٛب شعِ إ ايباد ٕ٬داٚ٤ا ًَتذ٦ـب َٔ
()82
اىبٛؾٌ ًب ايكسٕ ايجأَ عػس.
( )82اْين اعتكد إ ايبادْٝ٬ـب ٜٓتطبً ٕٛب ا٫ؾٌ افب "باد٘ يٜ٬ا" اييت ناْ تكع عً ٢خابٛز اسبط١ٝٓٝ
َٔ بًد نٛاغ(ٞدصٜس ٠ابٔ عُس) ؾكد دا ٤ذنس شلر ٙايبًد – ٠ا ٚاىبٓطكً – ١ب ايـ  ،35ز َٔ ،9سٛادخ
ضًٓ 373 ١ب ايهاٌَ ٫بٔ اثرل :سٝح تكاتٌ دٝػاّ باذ ابٔ دٚضتو ايهسدٚ ٟؾُؿاّ ايدٚي ١ايب،ٜٞٗٛ
ؾنْٗصّ ضعد قا٥د دٛٝؽ ؾُؿاّ ايدٚيٚ ١أضتٛفب باذ عً ٢نجرل َٔ ايد ًِٜؾكتٌ ٚأضس ًٚ ....ب ٖر ٙايٛاقع١
قاٍ اب ٛاسبطـب ايبػسْ(ٟٛايبػٓ:)ٟٛ
بٝادٜ٬ا دًْٛا عٓ٘ غُت٘

ٚعبٔ ًب ايسٚب د ٕٚ٤٬يًهسا

ٚإ ٖر ٙايعػرل ٠البا اْتكً افب َٓاطل اىبٛؾٌ ٚخاْكـب ًب اسبُ٬ت اييت قاّ بٗا دٛٝؽ ايدٚي ١ايعجُاْ١ٝ
عً ٢بٝط١ثٝط١بط ازدٚ ٕ٫ضسخاا بٝو ازد ٕ٫يًككا ٤عً ٢اسبه ١َٛا٫زد ،١ْٝ٫اذ سػدت ايدٚي ١ايعجُاْ١ٝ
قٛات ا٫نساد ًب َٓاطل بٗدٜٓإ ٚاىبٓاطل اجملا ٚز ٠ذب قٝاد ٠اَ٫رل سطـب بٝط سانِ ايعُادٚ ١ٜدا٤ت
بٗا افب غٗسشٚزٚٚ ،شعٗا عً ٢اىبٓاطل ًب اعٛاّ ٖ944ي َٚ .ّ1537 -ا بعدٖا بنَس َٔ ايطًطإ ضًُٝإ
ايكاْٚ ،ْٞٛدعُاّ يسأ ٜٞاذنس َا داً ٤ب "َرنسات َنَ ٕٛبو" ف  َٔ ،41ايكاع اخا ايػا ٙطُٗاضب
اىبًتذ ٧افب ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝىبا اخر عاّ ٖ955ي  1548ػبُع ايكٛات ي٬طاس ١بنخ ٘ٝايػا ٙطُٗاضب ايتشل
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ٚقد أعًُٓا "ايطرل  ،"H. Raxlinsomاْ٘ تكسٜباّ ًب عاّ  1700قد
طٛزدٚا َٔ دازْا ٙا (دزْ٘  َٔ )Darnahقبٌ ايطرسإ با٫تؿام َع سانِ
نسَٓػاٚ ،ٙضهٓٛا ًب ٖر ٙايطٗ ٍٛسٝح ايباغا ايباد ْٞ٬اضظ شلِ َد١ٜٓ
شٖٚااٚ ،يهٔ ٖر ٙاىبعًَٛات ربتًـ بـب اىب٪ضظ ٚبـب ٚق ايتنضٝظ(-)83
ايتكسٜس ا( ٍٚ٫اير ٟز ٜرنس ي٘ َؿدزاّ) ٜعتُدًب ايدزد ١اٚ٫فب عً ٢زضاي١
(زاٚيٓطٔٚ .Rawlinson J. R. G. S. VOL. Ix 1939.S. 21-28 ،اشبدل ايجاْٞ
ايرٜ ٟعص ٟافب "زاٚيٓطٔ  ،"Rawlisonز أددً ٙب ٖر ٙايسضايٚ ،١يهٔ ػبد
اىبسً ٤ب َكاي ١تكدَ ايسضاي ١عـب ايؿهس( ٠اْظس ايًٛس َٔ ١ازبٗ ١ايٚ )٢ُٓٝعً٢
َاٜرنس"بٛنٓٝػٗاّ ،"Buckinghamف  ،49اْ٘ ؽبُٔ ضَٓ 1816 ١د١ٜٓ
شٖٚاا ايهبرل 1000 ٠ب ٚ ، ٝزاٚيٓطٔ ،اير ٟنإ بعد ٙبعػس ٜٔضٖٓٓ ١اى
ب٘ َٔ اَسا ٤بػداد اىبٓؿؿًـب عٔ ضٓادكِٗ :ساز ؾسٖاد بو ٚاَرل بادٛإ "دٚغسبٝط) ٚاهبد بٝط ٚاَرل
ضٓذل قس٠تج ١اىبعص ٍٚقاٜتُص بٝو ...اخل .يبا ْكًٓا ٜظٗس إ بادٛإ نُا ٜطُْٗٛا اً ٕ٫ب اعبا ٤اىبٛؾٌ –
ا ٚباد ٕ٬نُا َٖ ٞعسٚؾ ١بٗرا ا٫ضِ ًب نسدضتإ ازبٓٛبًٚ ١ٝب اٜسإ – ناْ َٛدٛدً ٠ب ضباؾظيت دٜافب
ٚنسَاْػاٖإ اسبايٝتـب ًب ايعسام ٚاٜسإ ًب ايكسٕ ايعاغس اشلذس ٟا آَ ٟتؿـ ايكسٕ ايطادع عػس
اىب٬ٝدٚ .ٟاْين بعد إ زأ ٜبنْٗا َٓتكً َٔ ١بادٜ٬ا ،تنند يد ٟا٫عتكاد بنْٗا َٔ عػا٥س اسبُٝد ١ٜضابكاّ.
 َٔٚازبٌٗ ْطبٖ ١ر ٙايكب ١ًٝافب "  "١ًٝاسد ايؿشب ايهساّ اىبٛدٛد ٜٔبـب ايكاد ٠ايؿاذبـب زبً٤٫ٛ
ٚسًٛإ ْٗٚاْٚد .نُا شعِ ذيو بعا ايهتاا اىبتطسؾـب.

(83

) داً ٤ب ايـ  َٔ 82نتاا " نسَاْػاٖإ باضتإ" اىب٪يـ بايًػ ١ايؿازض :١ٝاْ٘ ًب ؾذلات ضين 1180

– ٖ1190ي ا  .ّ1679 – 1669سـب تعسق ْاخ ١ٝشٖٚاا يػص ٚايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝعـب ؾٗٝا سانِ أزل٘ "
عبدا باغا" ؾنضظ ًب شٖاا َكساّ يًشهٛطبَٚ ١طذداّ ٚهباَاّٖٚ ،هرا أربرٖا َكساّ يًُتؿسف(اةاؾمس):
ثِ مبك ٞؾٝك :ٍٛؾؿ ٞاٜاّ ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝأضتكس أؾساد َٔ عػرل" ٠باد "ٕ٬س ٍٛازبطس اير ٟغٝدٙ
"ضبُد سطـب خإ قساقصي "ٛسانِ ُٖدإ ًب أٚاخس ايدٚي ١ايصْدٚ ١ٜأٚا ٌ٥ايدٚي ١ايكادازٖٚ .١ٜرا دي ٌٝعً٢
إ ايباد ٕ٬يٝط َٔ ايعػا٥س اٜ٫ساْ ١ٝايكدمب ١اىبٓشدز ٠افب ايعسام نُا شعِ ذيو بعا اىب٪زخـب ،ا ٫إ
ٖر ٙايعػرل ٠بعد ا ٕ دا٤ت قُٔ قٛات ايطًطإ سطـب افب اخكاع غٗسشٚز ٚازد ،ٕ٫بك ٞقطِ َٓٗا داخٌ
ا٫زاق ٞاٜ٫ساْٜ ،١ٝػٗدعً ٢ذيو َاداً ٤ب " عاز ازاْ ٟادز "ٟز ،1ف  " :93-19نإ اهبد باغا
باد ٕ٬اير ٟعـب سانُاّ شلُدإ بنَس َٔ ٚاي ٞبػداد "اهبد باغا" ىبا تنند َٔ اضذلداد ْادز غا ٙنسَاْػاٙ
َٚا سٛشلاٚ ،نإ َتٛايٝاّ اَٛز ايٛازبادًٓد(نرا) ٚا٫نساد ايٝصٜدٚ ! ١ٜقسبٝات ( ٚنسطٛى)نبع عب ٛعػسٜٔ
ايؿاّ ٚأقاّ ًب شٖاا  ...اخل.
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قد بٓٝ

صبُٛع َٔ ١اشبسا٥ب َع  200داز َطه :١ْٛإ اىبد ١ٜٓناْ
قبٌ 1000عاّ َٔ قبٌ باغا تسن(ٞعجُاْ.)٢
"ؾًٝهظ د ،"ٕٛاير ٟزسٌ عاّ  1844تهًِ عٔ شٖٚاا ايبا٥ط ،١ف
 ،198ثِ تهًِ ًب ايؿؿشات ايتاي ١ٝقا :ّ٬٥إ ٖر ٙاىبد ١ٜٓاييت ناْ تؿتخس ا
 1000داز ٜٛ٫دد ؾٗٝا اٯٕ انجس َٔ ث٬ثـب بٝتاّ َٔ ايًؾبَٚ .جٌ َاذنس ،ؾنٕ
ا٫تساى (ايعجُاْٝـب) قد أخرٚا ٖر ٙاىبد َٔ ١ٜٓاٜ٫ساْٝـب ٚقد يًُٛا ايطهإ
يًُاّ غدٜداّ ؾتٓاقـ عددِٖ ٚشاد عً ٢ذيو زدا ٠٤ايطكظ.
ٚقد أخرت َٔ زضاي" ١زاب" "ٛٓٝنسَٓػا "ٙاييت ذنس ؾٗٝا عاّ 1900
َاٜنت ٞعٔ ايباد:ٕ٬
"عً ٢سطب اختٝازات ٞإ ٖر ٙاىبد٫ ١ٜٓتعد تكسٜباّ انجس َٔ  200غاعٌ
ْازٚ ،يهٔ ايطٝد ضٝصازَ ٟؿتؼ ايهُسى ًب اسبدٚد نتب ي ٞاخرلاّ إ ايبادٕ٬
ٜته 600 َٔ ْٕٛٛعا 250 ٚ ١ً٥ؾازضاّ ٚزادٚ ّ٬بـب ٖ ٤٫٪نجرل َٔ بادٕ٬
ا٫تساى (ا ٟايتابعـب يًدٚي ١ايعجُاْ )١ٝايرٜ ٜٔطاعد ٕٚاخٛاِْٗ ٖٓا عً ٢اضاع
اىبكابً ١باىبجٌ.
ٚأخباز َٔ تنزٜخ ايبادً ٕ٬ب عاّ َ ٖٞٚ 1900نخٛذ ٠عٔ "َٛزطٔ
ٚ "Morginنريو عٔ "َٛ٥إٚ "O.Mman-قعتٗا ًب َكدَيت.
ٖٓٚا قا ١ُ٥بنزلا ٤ز٩ضا ٤ايباد ٕ٬اخرتٗا َٔ زاب ،ٛٓٝف ٚ 21أزلا٤
اىبُٗـب َِٓٗ قد َٓع ( !)
قتً٘ قادز آغا
خٛزغٝد خإعً ٞخإنس ِٜخإ ثازؾٝص (يعً٘ ثشٜٚص) قتً٘ عصٜصخإ عًَ ٞساد عً ٢آغا قادز آغا166

قتً٘ غصٜصخإ
قتً٘ خًٝؿ ١عصاّ خإ

 عبدٙ زضتِ بو ؾتابقتً٘ ابٔ عصٜص خإ
 ازلاع ٌٝبو٫ٚزاق ٞاسبدٚد ايعجُاًْ ١ٝب عاّ 1850،اعط ٢تسن ٞنسد ٟاؾٓدٟ
(زادع ناَاشٚف ،ف .)112
"ايًٛس ١ايتاي ١ٝعٔ طا٥ؿ ١قبا ٌ٥ايبادً ٕ٬ب ْاس ١ٝبٔ نٛز ٙاييت تعٛد افب
خاْكـب"
ا٭ضِ
غرلٚاْد (ػريْ٠ٚ٠ذ)
د( ُٛٝنبٛز)
غسٜب ٚاْد(ن١سٜبْ١ذ)
سذًٝس
قاشاًْٛ
دٝهسيٛ
َاٖٕ٬

ا٫ضِ
ضٝديس
شٜٓذ)! (١

عدد ايبٛٝت
15
80
30
20
70
10
10

يٛزٚاْد
ضٛزَاز(ٟاٚضٛزنُٗٝازٟ
ضازػب٘(ضازٚد٘)
ََ٬رلشا
دابات

عدد ايبٛٝت
10
20
20
15
40
10
--

25
َادإ
45
شٜٓد(شْٙذ)
صبُٛع ايبٛٝت (ٜٚ ،)515دؾع ٕٛبدٍ ازبٓدَ ١ٜبًػ ّا قدز 2662 ٙقسغاّ.

ًٚب ٖر ٙايكا ١ُ٥غسذَٚ ١بكاٜا َٔ قبا ٌ٥اخسَ ٣جٌ شٜٓد ايهسدٚ .١ٜقبٌ ٖرٙ
ايكا ١ُ٥ذنس خٛزغٝد اؾٓد ٟذب عٓٛإ َكطعات َاٜنت:ٞ
عددِٖ  50بٝتاّ.
ا  -باباثال – ٟٚتٓتُ ٞافب قب ١ًٝايباد– ٕ٬
ا  -ضسنرلٜص – تٓتُ ٞافب ايبادَٛ ٕ٬شلٝتاٚ – ٟٚعددِٖ  50بٝتاّ.
ٚعددِٖ  100بٝتاّ.
ا  -دنا – تٓتُ ٞافب ضٛزاَازَٛٚ ٟشلٝتا- ٟٚ
 50بٝتاّ.
ًٚب عً ٞاباد ًب عً ٞاٚا ،اٜكاّ َٔ قب ١ًٝايبادٕ٬
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()84

 40بٝتاّ.
 َٔٚضٛزاَازٚ ٟنرل ٣ٚعتٝل (! )
ٚنتب "اٚػبٔ اٚبإً ،"Eugen Aubinب نتاب٘ ؾازع اي – ّٛٝبازٜظ،
 ،1908ف  ،355عٔ خاْكـب ،ؾكاٍ :إ َٔ بـب  َٔ 4500ضهإ اىبد2500 ١ٜٓ
انساد انجسِٖ َٔ ايباد....ٕ٬
()85
ٚعٓد عكد اتؿاق ، 1847 ١ٝسَٓ ٍٛطك ١شٖٚاا ٚتكطُٗٝا افب
َٓطكتـب :اؾبش ا٫نجس َٔ ١ٜايبادٚ ،ٕ٬اؾبش ٖ ٞاسبانُٚ ١أقاَٛا عًِٗٝ
زٝ٥طاّ يًكب ١ًٝازل٘ عجُإ باغاٚ ،ضهٔ ًب اىبٓطك ١ايذلنٚ ،١ٝاقاع سؿٝدٙ
صبٝد بو ضًطت٘ عً ٢ايبادٚ ٕ٬يهٓ٘ بك ٞاغٓ ٢زدٌ ٚاٚدٗ٘ ًب تًو اىبٓطك.١
اْ٘ زدٌ ؾػرل ي٘ سب ١ٝبازشًٜ ٠بظ اىب٬بظ ايعسبٚ ،)86(١ٝعً ٢زأض٘ ايطسبٛؽ
ايذلن(ٞؾٝظ) َٚع اْ٘ ز ٜذلى َطكط زاض٘ ؾ٘ ٚ9ؼبطٔ ايعسبٚ ١ٝايذلن١ٝ
ٚايؿازضٚ ١ٝيهٓ٘ ٜتهًِ عاَ ١ٝقب .١ًٝٝاَا ا٫نساد ا٫خسً ٕٚب خاْكـب ؾِٗ َٔ :
( )84بعد ايبشح ايط ٌٜٛز أدد ًب ايهتب اىبتعًك ١بايتشكٝكات اسبدٚد ،١ٜتكسٜس سدٚد ىب٪يؿ٘ دزٜٚؼ باغا
( )2ذبكٝكات ضسسد ١ٜىب٪يؿ٘ َرلشا دعؿسخإ"َػرل ايدٚي )3( "١ضٝاستٓاََ ٤١طٛٝدسٜهٛف ،ذنساّ
يكب" ١ًٝباد ،"ٕ٬ا ٫إ َط ٛٝدسٜهٛف سـب ٜتطسم يكبا ٌ٥يسضتإ ًب ثؼتهٜ ٠ٛرنس َٔ بٗٓٝا "باالطش"٠ٜٛ
ٜٚكطِ ؾسٚعٗا افب عػس ٠اقطاّ ٜطُ ٞؾسعاّ َٓٗا "باز اْٚ٫د" ٜٚكطِ ؾسٚعٗا افب عػس ٠اقطاّ ٜطُ ٞؾسعاّ
َٓٗا "باز اْٚ٫د" َٔ اةتٌُ إ اىبطتػسقـب اعتدلٖٚا َٔ ًَتذ ٞ٦باد ٕ٬افب يسضتإ.
َٚع إ ًب ازلا ٤ايؿسم ايباد ١ْٝ٬خطن ،نن٭خطا ٤اضاَ ٞقساٖا ،ا ٫اْين اغرل افب إ اةاَ ٞعباع
ايعصاْ ٟٚكٌ عٔ زٚ٩ضا ٤ايبادَ ٕ٬عًَٛات أٚضع ًب نتاب٘ عػا٥س ايعسام ايهسد ،١ٜف .183
ٚنريو داً ٤ب ايتكسٜس اىبعسا َٔ ا٫ظبًٝص ١ٜبكًِ " ايطٝد ؾ٪اد هب ١خٛزغٝد" حبح َؿؿٌ عٔ ايبادٖٛٚ ١ْٝ٬
خ٬ؾ ١تكازٜس ضس ١ٜنبعٗا زداٍ ا٫ضتخبازات ايدلٜطاْ ١ٝاثٓا ٤اسبسا ايعاىب ١ٝاٚ٫فب ٚبعدٖا سٝح اعتدل ايبادٕ٬
ؾسعـب نبرل " :ٜٔدَٛٛز" ٚذب ٟٛا٫ؾخاذ :ضطْٛد ،سادًٝس ،غسٜبْٛد ،غرلاْٚد ،كاسنالَ ,ٚاَْٛد ،داٚدْٚد،
ٚدًْٚ ٌٝد "ٚ ...قصاًْٚ "ٛتكِ ا٫ؾخاذ :ساد ٞخًٚ ،ٌٝاي ٞآغاٚ ،عبدايسهبٔ آغاٚ ،نإ زٝ٥ظ ايباد ٕ٬ايعاّ عٓد
نتاب ١ايتكسٜس "َؿطؿ ٢باغا باد "ٕ٬اَا غدز ٠ا٭ضس ٠اَ٫س ،٠ؾتبدأ ا " عبداٍ بط"  ٖٛٚاير ٟداَ ٤ع ايطًطإ
َساد ايسابع ْٚؿب اَرلاّ يًبادً ٕ٬ب "شٖاا" ؾًرلادع ٖرا ايهتاا ًب ؾؿشات (ٖ )27-19را  َٔٚاضِ "عبداٍ بو"
ٜظٗس اْ٘ َٔ َٓطك ١بٗدٜٓإ –ازبصٜس ،٠نُا اغسْا افب ذيو....

(ٜ )85عين َعاٖد ٠ازقس ّٚايجاْ ١ٝاييت ايتٛقٝع قبٛدبٗا عً ٢اسبدٚد اٜ٫ساْ ١ٝايعجُاَْ/3(١ٝاٜظ 1847
ا /13زٖ1163/2ي ،ؾنعٝدت شٖاا افب اٜسإ.
(ٜ )86عين ايصب ،ٕٛازبب ،١ايعباٖٚ ،٠٤را ايٓٛع َٔ ايًباع ز ٜهٔ خاؾاّ بايعسا بٌ نإ عاَاّ ًب ايعسام.
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ناشلٛز( ٟايهًٗٛز) ٚايهرلْد (نسْد) ٚعدد آخس ٫بنع ب٘ َٔ ايصظباا(ضٓذا)ٟٚ
ٚايًٛز ،......أثب "ضً ،"Son ٕٛب نتاب٘ َابـب ايٓٗس ،ٜٔايطبع ١اٚ٫فب ،ضٓ١
 ،1912ف  ،457زقِ (ً :)15ب نْ َ٘٬ظس ٠س ٍٛايكبا ٌ٥انسد ١ٜايطانٓـب :إ
ايبادٜ ٕ٬طهَٓ ٕٛباغس ٠دٓٛباّ َٔ غسؾبٝإ ٚإ ايبادٜ ٕ٬كطُ ٕٛافب وبط١
اقطاّ نُا ٜنت" :ٞدَٛٛز ،غرلٚاْد ،سذًس ،غسٜب ْٚد ،دْداٚاْد ،قصاًْ.... ٛ
ٚقد أعذلف "ابساَٖ ِٝتؿسقً "١ب أنُاي٘ "دٗٓاَ٘"(دٗآُْا) سباز خًـ (خًٝؿ)١
ًب ف  ،435ع ٚ 13-10دٛد ايبادً ٕ٬ب َٓطك ١نسنٛى(ٚ)87ذنس اِْٗ َٔ
ايكبا ٌ٥ايهسد ١ٜايسسٌ ٚقطِ َِٓٗ ؼبذلؾ ٕٛايصزاعٚ ١أَانِٓٗ (ٜٛزتً )ٟٛتهٕٛ
بـب ايصابـب ٚاسبك ٍٛايصزاعً ١ٝب ضؿا دبٌ "قادا دازداؽ" (قازاداؽ).
ٚقد أقتبظ (دٝإ ٛ٥تذلً )Jean Otter -ب زسًت٘ افب تسنٝا ،ف  ،242ز،2
بازٜظ ٖ ،1748ر ٙاىبعًَٛات سسؾٝاّ ،غرل أْ٘ اقاف َاٜٛقا ذيو اذ قاٍ :إ
اَ٫س ٜدٚز س ٍٛدبٌ قازادا (قساداؽ) ًب ايطسٜل َٔ نسنٛى غٗسشٚز.
ٚقسز دٚثش ،Dupre ٟأْ٘ عً ٢بعد  300نًَٛٝذل سلا َٔ ّ٫شٖاا ٚدٛد
بادً ٕ٬ب ازب )88(،ٌٝسلا َٔ ّ٫ايت ٕٛنٛثش ٟبـب ايصابـب ( !)...
( )87ز ٜطُع اسد بٛدٛد ؾسع َٔ قبا ٌ٥ايبادً ٕ٬ب َٓطك ١نسنٛىٚ ،إ ازاق ٞبـب ايصابـب تابع٫ ١زب٫ ٌٝ
نسنٛىٚ ،ايباد – ٕ٬ا ٚايبادٛإ – تابع ١ةاؾظ ١اىبٛؾٌ.
( )88ايتبظ اَ٫س عً ٢اىبطتػسم ،ؾنزب ٌٝتكع غسب" ٞشٖا ٫ "ٚسلاي٘ ،عًُاّ بنٕ ضهٓ ١ازب ٌٝيٝظ بَٔ ِٗٓٝ
ايباد ،ٕ٬البا ايبادٜ ْٕٛٝ٬طهٓ ٕٛبـب ايصابـب ًٚب َٓاطل تابع ١يًُٛؾٌ.
ًَشٛي:١
َٔ اىب٪ضـ آْا يٰٕ يٝظ يدٜٓا نتاا اَ ٚعذِ ًب ازلا ٤ايكباٚ ٌ٥ايعػا٥س اىبكٚ ١ُٝايسسٌ َ ٫ٚعذِ
بنزلا ٤ايكسٚ ٣اىبٛاقع ستٜ ٢تبـب اْ٫طإ َٔ ا٫خطا ٤اييت ٚقع ؾٗٝا اىبطتػسقً ٕٛب قبط ا٫عّ٬
ٚا٫ضاَ ،ٞؾنْو تسً ٣ب ايؿؿشات ا٫خرلٖ َٔ ٠ر ٙايسضاي ١اخت٬ؾاّ ٚاضعاّ بـب تطذ ٌٝاىبطتػسقـب
ي٬ضاَ ٞؾُج:٬
ْكسأ تاز ٠عُس قا ٜٝطٚ ،ٞتاز ٠عُس ٜ٫بذْٚ ،ٞػٗد تازٚ ٠ازتا خساا َٚس ٠اٚزتاخساا ٚتاز ٠نٛنذايٖٛٚ(ٞ
ايؿٛاا) ٚتاز" ٠ع ٟٛدٜ٫ٚ،"ًٞٝطتطٝع تؿشٝا ٖر ٙا٫ضاَ َٔ ٞز ٜهٔ َٔ اٌٖ اىبٓطكٚ ،١يعٌ ٖرا ٖٛ
ْؿظ ايطبب ًب إ اىبسس ّٛتٛؾٝل ٖٚيب ،ايٛيع با٫قتباع َٔ اىبطتػسقـب ز ًٜذن افب تؿشٝا ا٫خطن
يعدّ ٚدٛد َسادع َؿٝدً ٠ب ٖرا ايباا ....
"ٖٚهرا اْتٗ ٢يبا قُ ب٘ خدَ ١يًتنزٜخ ؾُعرز َٔ ٠ايٓكـ ٚايٓطٝإ" .ستُذ مج ٌٝايشؤربٝاْٞ
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ٚنتب :إ ازبَ ٌٝد ١ٜٓؾػرلٜ ٠عد ضهاْٗا بـب ث٬ث ١افب ازبع ١آ٫ف ضانٔ،
ٚإ ضهاْٗا َٔ انساد ايباد ٕ٬ايرٜ ٜٔطهٓ ٕٛاىبٓطك ١ايٛاقع ١بـب ايصابـب
(زادع زسًت٘ ًب ؾازع اييت ٚقع ًب ضين  1809 ،1808 ،1807طبع بازٜظ
 ،1919ز ،1ف ٚ )182بعد  100نًَٛٝذل افب ايػسا عً ٢ددًً ١ب َٓطك١
اىبٛؾٌ ٚدد "زٜر ً "Richب ناْ ٕٛا ٍٚضًٓ 1820 ١ب ث٬خ قسَٔ ٣
ايباد(ٕ٬عدِٖ َٔ بـب ا٫نساد) ًب ناَْ ٞازإ ،اَاّ ؾكً٘ ٚباأْٚرلا( !) (٫سمس
ْازاتٝـ ،زٚ )105 ،84 ،83 ،2ضٛف ْعٛد افب اةًـب ا٫خرلٖ ٕ٫ ،ٜٔرٜٔ
اةًـب اير ٜٔذنسُٖا "زٜرٜ ،" Richعٛدإ افب صبُٛع ١نبرل َٔ ٠ايكس٣
ايباد.....١ْٝ٬
ٚقد أقتبظ (.ٛ٥يبإ  َٔ )O. mman-قس َٔ ١ٜاغٗس قساٖا ٖٞٚ
"خٛزضاباد" َعسؾ ١ايًػ ١ايبادٚ ،١ْٝ٬قد اؾبش "خٛزضاباد" بعد ايتٓكٝبات
اييت ادساٖا ايكٓؿٌ ايدلٜطاْ" ٞبٛتا" َػٗٛزً ٠ب دٚا٥س ا٫ثسٜـب ٚايباسجٝـب
ًب ايًػات ا٫غٛزٚ .١ٜبعدٖر ٙايتطُ ١ٝاىبػٗٛز ٠زلاٖا (بٛتا) "خطتاباد،
خسع آباد ،خٛزضتاباد ،خطت٘ اباد" ٚبـب بٓا ٤عً ٢تٛقٝشات ايطهإ إ
َعٓاٖا ضبٌ اىبسقٚ .٢نريو ذنس ا٫ضِ ايكد ِٜاير ٟداً ٤ب َعذِ ٜاقٛت ٖٛٚ
"خسضتاباذ" ايعُاز ٠اىبطٝشَٛٚ ،١ٝقع ٖر ٙايكس ١ٜعٓد ابتدا ٤اسبؿسٜات ضٓ١
 1843ؾٛم زاب ١ٝغرل طبٝعٜ٫١تؿل َع َاذنسٜ ٙاقٛت ٜٚسدع ذيو افب أبعاد
ايكس َٔ ١ٜايطٌٗ افب َهإ ٜبعد  200خط ٠ٛتكسٜباّ عً ٢زاب ١ٝيُٝهٔ ا٫ستُا٤
َٔ ٖذُات ا٫نساد ٚايعسا اييت تكع غايباّ عًٗٝاٖٚ ،را ايتػٝرل ًب اةٌ سدخ
قبٌ عػس ٜٔعاَاّ تكسٜباّ ٚعسف َٔ قبٌ "بٛتا"٫ٚ ،دٌ إ ٜعسف ضبٌ ايتٓكٝب
اعٝد افب ضبً٘ ايطابل َٔ ددٜدٚ" ،بٛتا" ز ٜتهًِ عٔ شَإ ضهإ خٛزضاباد،
َٚا ُٜٓٗا عبٔ ٜعٛد افب َعسؾ ١شَٔ ضهين ايباد ٖٞٚ ٕ٬قكٜ ١ٝساد بٗا غرل
َاٜساد َعسؾت٘ :اْٗا َد ١ٜٓآغٛز ١ٜنريو ٖ ٞغرل َاٜساد َعسؾت٘ َٔ ٚق ْػنت
َد" ١ٜٓخسضتاباذ" اييت عً ٢سطب زأ" ٟؾًٝهظ د :"ٕٛاْٗا اْػ ٦بعد شَٔ
اٯغٛزٜـب.
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ٚنتب ".ٛ٥يبإٛ٥ "O. mman-يبإ ،س ٍٛاْتػاز ايباد ٕ٬عً٢
غٛاط ٧ددً ١بايكسا َٔ اىبٛؾٌ :إ ضهإ خسضاباد ِٖ َٔ ايباد( ٕ٬زادع
َؿب ايهتاا  ،II-7 ،1906ف َٚ )165ا عدا ذيو ؾنِْٗ ٜطهًٓ ٕٛب "ضٝهٓ ،
ؾاقً ،١ٝعُس قاثٝظٚ ،ٞاد ٟزلام ،ت٬ٝزاٚ ،ازتا خساا ،عس  ،ٞبٛٝبٛؽ،
باٜٚصا،طٛطذاي...ٞ
ٖٚر ٙاىبعدٚدات ٜعٛد ايؿكٌ ؾٗٝا افب "َ ٬داضِ" ايرٜ ٟد ٜٔي٘
".ٛ٥يبإ  ،"O.mmanبايؿكٌ ًب َعسؾ ١يػ ١ايباد.ٕ٬
"ٚطاضؿب ْٝبٛز  ،"Gassten Nieebuhrايرَ ٟهح عاّ ً 1766ب
اىبٛؾٌ قدّ يٓا قا ١ُ٥ط ١ًٜٛعٔ ايكس ٣س ٍٛاىبٛؾٌ َٓٗا أزلا ٤ايكس٣
ايعػس ٠اييت ذنست اْؿاّ َاعدا خٛزضاباذ  ٖٞٚنُا دا٤ت ًب ٚؾـ زسًت٘ ز،2
ف  :370ضٝد نٓد ف  ،368اَا ؾكً٘ ،عُس ٜٝ٫ذٚ ٞاد ٟزلام تب٬زا،
اٚزتاخساا ،عس  ،ٞف  ،369بٝبٛخ ف  ،368باٜٚصا ،غٟٛ
د(ًٞٝطٛنذايٚ... )ٞبعد ذيو (يٝط َع ٖر ٙايكاٚ،١ُ٥يهٔ ًب ف  )420قاٍ
"ْٝبٛز  : "Niebuhrإ ًب ٖر ٙايكس ٣اييت تكع بـب ددًٚ ١نسدضتإ زلع اْ٘
َٔ بـب اضس ا٫نساد :باد٫ ،ٕ٬ى ،ضازٚ ،ًٜٞغرل ذيوٚ ،يهٌ َِٓٗ
نخ(١ٝنٛؽبٛا)ٚإ ٖر ٙايعػس ٠قس ٣تٛدد ؾٗٝا عً ٢ا٫قٌ ازبع يػات طبتًؿ١
اغٛز ،١ٜعسب ،١ٝتٛزن ،١ٝؾازضٚ)! (.١ٝعً ٢ايعُ ّٛايًػ ١ايؿازض ،١ٝبايٓطب١
يًشهاّ ا٫زبع ١اير ٜٔسهُٛا ٖر ٙاىبٓاطل ًب صبس ٣ايتازٜخٚ ،عً ٢نٌ قبٌ ٖرا
نً٘ نإ ا٫غٛزَٚ .ٕٜٛع ٖرا ؾنٕ ٖرا اشبًٝط َٔ ازلا ٤اة٬ت ػبعًٓا إ
ْه ٕٛعً ٢سرز ًب اةاٚي ١ىبعسؾ ١ايًػات اييت ٜتهًُٗا اًٖٗا.....
ٚقطِ َٔ ايباد ٕ٬ػبدِٖ اْ٫طإ(عدا َاٚددِٖ بـب عؿبتِٗ ايطرسإ)
اٜكاّ بـب ايًٛز درلاِْٗ ؾنٕ  .ٛ٥يبإ ذنس بـب قبا ٌ٥ايًٛز ًب يٛزضتإ
ثؼته Luristan-e-pish-eduh ٠ٛزقِ  711قطُاّ َٔ ايبادٜ ٕ٬تهًُ ٕٛيػ١
"ؾٖٚ "Feili -ًٞٝر ٙتسدع افب إ قطُاّ َٔ ايباد ٕ٬عٓد اشلذس ٠اؾذلقٛا َٔ
نباعتِٗ افب دٗ ١ايػسا ٚاْكُٛا افب يٛز ايؿػرلٚ ٠عً ٢زأ ٟزاٚيٓطٔ ،ف
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 ،107اير ٟزسٌ ضٓ ،1836 ١إ ٖ ٤٫٪ايبادٖ ِٖ ٕ٬ازبًَٚ ٕٛتذً ٕٛ٦ب
ايكس ٕٚا٫خرل َٔ ،٠درلاِْٗ ًب اىبٛؾٌ.
ٚنريو ٜتؿل َع٘ ًب ايسأ" ٟباز ٕٚد ٟبٛد  "Baron de Bodeاير ٟأخر
يٛسات َٚكاي ١زاٚيٓطٔ نُاٖٚ ،ٞقاٍ :اِْٗ ٖازب٫ ٕٛد َٔ ٕٛ٦درلاِْٗ ًب
اىبٛؾٌ(ز ،2ف  َٔ ،288دٗ ١ايُٝـب)ٖٚ .هرا اذٕ تٛدد ٖذس ٠تتذ٘ عبٛ
ازبٓٛا َٔ قبٌ نباع َٔ ١ايبادً ٕ٬ب ايػُاٍ ٚيهٔ ٜٛ٫دد زدٛع.
 ٫ٚػبد اْ٫طإ ذنساّ يًباد ٕ٬عٓد َازى ضاٜهظ ً ،Mark sykesب
نتاب٘ (ايكبا ٌ٥ايهسدً ١ٜب اَ٫دلاطٛز ١ٜايعجُاْ ،١ٝيٓدٕ ٚ ،1915عٓد "يس
 ،"Lerkhذنسٚا ًب َٛقعـب عٓد ن َ٘٬عٔ ايكبا ٌ٥ايهسد ،١ٜف ٚ ،76ف
 ،107ايطبع ١ايسٚض ،١ٝز ،1ضٓ :1856 ١إ باد ٕ٬ايكطِ ايػسب َٔ ٞايطرسإ
عً ٢أضاع َاذنسْا َٔ ايػٛاٖد َٛشعـب عًٖ ،"So-Nw" ٢ر ٙازبٗات ٚعً٢
ط 500 ٍٛنًَٛٝذلاّ َٔ َٓطك ١ثٛغت٘(ثؼ ن ،)ٙٛدٓٛا  33ؽ افب ايصاا
ايهبرل َٚاداٚز اىبٛؾٌ سلاٍ دزد 36 ١ؽ ....
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قًع ١نٝاْ ١ٝيف مشاٍ ايطًُُٝاْ١ٝ

22

متٗٝد
إٕ ايطييٌٗ ايهييبرل اييير ٟنٓيي قييد زأٜيي َيئ ايؿييٛاا إٔ أزلٝيي٘ ضييٌٗ
ايطًُٝاْٚ ،١ٝذنست٘ ًب بعا َكا٫ت ٞايطابك ١بٗرا ا٫ضيِ ،ازديا اٯٕ إٔ أزلٝي٘
(ضييٌٗ غييٗسشٚز) ،٭ْيي٘ ًب اسبكٝكيي ١ضييٌٗ "نييٛز ٠غييٗسشٚز" اييييت ذنسٖييا ٜيياقٛت
اسبًُ ٟٛب َعذِ ايبًدإ.
ٚضييٌٗ غييٗسشٚزٖ ،ييرا مبتييد َيئ ْٗييس ايييصاا ا٫ضييؿٌ افب ْٗييس ضييرلٚإَ ،يئ
ايػييُاٍ ايػسبيي ٞافب ازبٓييٛا ايػييسق ،ٞضباط ياّ بط٬ضييٌ َيئ دبيياٍ (صاطةةشؤغ)،
ٜتهٚ َٔ ٕٛادٜيـب َتعانطيـبٚ :اد" ٟكة١سَ١طا" ،ايير ٟتؿيب َٝاٖي٘ ًب اييصاا
ا٭ضؿٌ ًب ايػُاٍٚٚ ،اد " ٟتاجن١سؤ" ايير ٟتؿيب َٝاٖي٘ ًب ْٗيس "ضيرلٚإ" ًب
ازبٓٛاٜٚ .تهٚ ٕٛاد" ٟتاظب٘سؤ" َٔ َٓخؿا غيٗسشٚزٖٚ ،ي ٛازبيص ٤ازبٓيٛبٞ
ايػسقَٚ ،َ٘ٓ ٞئ ضيٌٗ "طشكةٓاس"ٖٚ ،ي ٛأقيٌ َطياسَ ١ئ َيٓخؿا غيٗسشٚز،
ٜٚه ٕٛازبص ٤ايػُاي ٞايػسب َٔ ٞايٛاد ٟاىبرنٛز.
ٚضٓسد ٧ايبشح ًب َٛقٛع ٚاد" ٟتاجن١سؤ" افب َكاٍ آخسَ ،هتؿـب اٯٕ
بايبشح ًب ٚاد" ٟك١سَ١طا".

َ 22طتً َٔ ١ايعدد ايجاْ ،ٞايطٓ ١اٚ٫فب ،كبٛش  َٔ ،1958صبً ١ايهتاا اييت ناْ تؿدزٖا نبع ١ٝايتنيٝـ
ٚايذلنبٚ ١ايٓػس ًب ايعسام.
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-1وادي ضةرمةطا
ٜؿؿٌ ايٛادٜـب "ك١سَ١طا"و "تاجن١سؤ" ،خط اىبستؿعات يتكط ِٝاىبٝياٙ
َٚ١اْة ١نةرٕ "ستي ٢سلياٍ قسٜي " ١دازٙ
َٚ١اْإ– ن١ي
اىباز بكس" ٣ناْ١َ ٢من –ن١ي
تَ "ٚٛع ايعًِ إٔ " ناْ١َ ٢من " تكع عً ٢ايطؿا ايػسب ٞزببٌ "باخٝإ" ايتابع
ٍ"ثري١َ٠طشٚ ،"ٕٚإٔ "داس ٠ت ،"ٚٛتكع عً ٢ايطؿا ايػسق ٞزببٌ "تاضًٛد."١
اَا َؿادز ْٗس "ك١سَ١طا" ،ايرٜ ٟطيكٚ ٞاد " ٟكة١سَ١طا "ٚ ،ػبيس ٟعبيٛ
ايػُاٍ ايػسب ٞبعهظ ْٗس"تاجن١سؤ" ،ؾتكع ًب خط تكط ِٝاىبٝا ٙاىبرنٛزًٚ ،ب "
ثري١َ٠طشً ،" ٕٚٚب ضًطً ١دباٍ " تاضًٛد٘ " – ب٘ ْضاد١٥ -سد٠الٕ ".
ٜٚؿييب ْٗييس "كةة١سَ١طا"ً ،ب سليياٍ ايييٛادً ٟب ْٗييس "تييابـب"ٚ .اَييا "تييابـب"
ؾٝنت َٔ ٞايػسم َئ ٚادََٝ" ٟشطة١ثإ" ،اييرٜ ٟؿؿيٌ دبيٌ "ثريَ٠طةش "ٕٚعئ
ضًطً" ١دابإ" َٔ ْاسٝي ١ايػيسم .إٔ ٚادََٝ " ٟشطة ١ثةإ "َ ،ػيٗٛز بنغيذازٙ
ايباضك ،ٚ١طباشْ٘ ازبًٝد ،١ٜداخٌ اسببٛا ايؿخسً ١ٜب ثري١َ٠طش.ٕٚ
ؾبعد إٔ مبس ْٗس "تابـب" ًب "تْ١ط ٞتةابني" (َكيٝل تيابـب)ٜٓ ،شيدز عبي ٛازبٓيٛا
ايػسب ،ٞثِ ٜتذ٘ عب ٛايػسا بعد إٔ ٜتؿٌ ب٘ ْٗس "ك١سَ١طا" ؛ ٜٚطتُس ْٗس "تيابـب"،
بايكسا َٔ "ص٠سص "٣سٝح ػبس ٟبـب دبًـب اسدُٖا دبٌ " نَٝلة " ١اير ٖٛ ٣ايكطِ
ايػسب َٔ ٞدبٌ "ط١س ٣ضسد" اييرٜ ٟبًيؼ إزتؿاعي٘ (َ1215يذلاّ)ٚ ،ثاُْٗٝيا دبيٌ "ضي٘
زداٯٕ" ،افب إٔ ٜٓعطـ بصا ١ٜٚتهاد ته ٕٛقا ١ُ٥عب ٛايػُاٍ ايػسبٜٚ ،ٞدخٌ ًب َكٝل
ٜطُ" ٢ضٚٛزقاٚغإ" ؛ ثِ ٜنخر با٫يتٛا ٤عدَ ٠سات قبٌ إٔ ٜؿب ًب ايصاا ا٭ضؿٌ.
ٚعٓدَا مبس ْٗس "تابـب" ٓٛا قس" ١ٜص٠سصٜ ،"٣طُْٗ ٢يس "ص٠سص،"٣
ٚنيييييريو عٓيييييد دخٛيييييي٘ بيييييٛاد" ٟضٚٛزقاٚغيييييإ" ،اىبًتييييي ٟٛؾٝطيييييُ ٢بٓٗيييييس
"ضٚٛزقاٚغإ"ٜٚ ،ؿب ًب ايصاا ا٭ضؿٌ بٗرا ا٭ضِ.
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ٚآْا ضٓٛسد حبجٓا عٔ سكيازٚ ٠اد" ٟكة١سَ١طا"ٚ ،عئ سكيازٚ ٠اد " ٟتيابـب
" ،بعد ايتكاْٗ ٤س "تابـب" بٓٗس "ك١سَ١طا" ذب عٓٛإ سكازٚ ٠اد ٟك١سَ١طا.
ٚػبدز بٓا إٔ ْٓ ٙٛقبٌ إٔ غبتتِ ٖرا ايؿؿٌ بنٕ "تيابـب" ،أضيِ َػيٛي،ٞ
ؾًكييد ٚزد ًب نتيياا "تييٛزى غييذس ٙضيي ،"٢إٔ " ٥ييٛز تييابـب "ٖ ،يي ٛأضييِ ْٗييس نييإ
ٜطكَ ٞع تطع ١أْٗاز أخس ،٣ا٭زاقي ٞايٛقعي ١بيـب ثي٬خ ض٬ضيٌ َئ ازببياٍ ًب
ب٬د اىبػ .)1(ٍٛؾٝظٗس إٔ اىبػ ٍٛأثٓا ٤إست٬شلِ ىبٓطك ١ايطًُٝاْ ،١ٝزليٛا ٖيرا
ايٓٗس ا" تابـب "ٚ ،إِْٗ ناْٛا أؾ َٔ ّ٬ضهإ َٓطكٛ٥ " ١ز تابـب " ًب ب٬دِٖ.

-2حضازٚ ٠اد" ٣ضةرمةطا" قبٌ ايتأزٜخ

ز ػبس ست ٢اٯٕ إضتط٬ع أثسً ٟب َٓطكي ١ايٛاقعي ١بيـب ٚاد" ٟتاجنة١سؤ"
ٚٚاد ٟايييصاا ا٫ضييؿٌ ،نُييا ٖيي ٞاسبيياٍ ًب نييجرل َيئ َٓيياطل ايعييسام ايػييُاي،١ٝ
ٚيهٓٓا ْنٌَ َٔ دا٥س ٠آثازْا اةذلَ ١إ تبدأ باٱضتط٬ع ايتُٗٝد ،ٟسٝح أْٓيا
ْتٛقييع ضييتعجس ًب تًييو اىبٓطكيي ١عًيي ٢عييدد غييرل قًٝييٌ َيئ ايهٗييٛف اييييت ضييهٓٗا
اْ٫طإ َٓر أقدّ ا٭شَٓيٚ ،١عًيَ ٢طيتشاثات بػيسٚ ،١ٜعًي ٢ضبذيسات سٛٝاْٝي١
ْٚبات ١ٝعاؾست اْ٫طإ ًب ا٭دٚاز اسبذس ،١ٜنُا ٚاْٗا ضتكع ٜدٖا عً ٢نجرل
َيئ اٯ٫ت ايؿييٛاَْ ،١ٝيئ تًهييِ ا٭دٚازٚ .يكييد ٚدييدت ايدلٚؾٝطييٛز "طةة١سِسِؤد"
ايدلٜطاْٝيي ١ضييًٓ 1930 ١ب نٗييـ "ص٠زش ،"٣آثيياز اْ٫طييإ اييير ٟعيياؽ ًب أٚاخييس
ايدٚز اسبذس ٟاىبتٛضط (َا قبٌ  )15000 – 10000ضٓ.١
إ ٚاد" ٟكةة١سَ١طا" (بييدٚ ٕٚاد " ٟتييابـب ") تبًييؼ َطيياست٘  579نًٝييَٛذلاّ
َسبعياّٖٚ ،يي ٛأؾييػس َيئ ٚاد ٟتاجنةة١سؤ ,اييير ٟتبًييؼ َطيياست٘  932نًٝييَٛذلاّ َسبعياّ،
ٚاْ٘ ٚإ نإ ذا َٝا ٙناؾ ،١ٝا ٫أْٗا يٝط بػصازَٝ ٠آَ ٙخؿا غيٗسشٚز ،بايكٝياع
ىبطاسات٘ اىبصزٚعٚ ،١زقبا ناْي ايصزاعي ١قيد بيدأت ،ؾتهْٛي ايكسٜي ،١ؾاىبدٜٓيً ١ب
( )1اب ٛايػاش " ،ٟتٛزى غذس ٙض " ٢ف  ،43تسنب ١ايدنتٛز زقا ْٛز.
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ٖرا ايٛادً ٟب ْؿظ ايٛق اير ٟبيدأ ؾٝي٘ ايتطيٛز اسبكيازْ ٟؿطي٘ ًب ٚاد ٟغيٗسشٚز
ٚشلرا  ٌَ٪ٜإ ٜعجس ؾ ٘ٝعً ٢آثاز ايصزاعـب ا٭ٚا.ٌ٥

-3حضاز ٠وادي " ضةرمةطا " يف ايدٚز ايتأزخيٞ
أ َ -كربتإ ًَهٝتإ
ٚعًي ٢ضييب ٌٝاىبجياٍ ،مبهٓٓييا إٔ ْييرنس إٔ َئ أقييدّ اٯثياز ايتازؽبٝيي ١اييييت
ٚدييدت ًب ٖيير ٙاىبٓطكيي ١اىبكييدلتـب اىبًهٝييتـب ايهييآ٥تـب ًب نٗؿييـب اؾييطٓاعٝـب،
اٚشلُييا ًب ٚاد" ٟتييابـب" ،عًيي ٢ضييؿا "ضيي٘ زضييسد" ،ازبٓييٛب ٞؾُٝييا ٚزا ٤قسٜيي١
َٕ"ً ،ب
ش٠زشٜٚ،٣ظُ" ٢قضقاثإ" ،ثاُْٗٝيا ،عًي ٢ايطيؿا ايػسبي ٞزببيٌ "٥ةٚ١داال
ايػييُاٍ ايػسبيي ٞيييٛاد" ٟكةة١سَ١طا "ٜٚ ،طييُ" ٢نةةٛسِٚنض" ٜٚ.كيياٍ اْيي٘ تٛدييد
نٗٛف يباثًً ١ب أَانٔ أخسٖ َٔ ٣ر ٙاىبٓطكَٗٓٚ ١ا َا ٖ ٛنا ٔ٥يٛاز اىبهيإ
اىبطُ ٢اٯٕ "دٛيٓد."ٟ
يكد شاز اىبطذل "ادَْٛدع" ،ضيٓ 1934 ١نٗؿي" ٞقضقجةإ"  " ٚنةٛسِ ٚنةض
"ْٚ ،ػس حبجاّ عُا غاٖدً ٙب ٖر ٙايصٜازٚ ،٠قد ٚؾؿُٗا بنُْٗا نٗؿإ ؾٓاعٝإ
عبتا ًب ؾخٛز ازببًـب اىبرنٛز.ٜٔ
ٖٚرإ ايهٗؿإَ ،ئ ْيٛع ايٓيٛاٜٚظ ،أ ٣ايهٗيٛف ايؿيٓاع ١ٝايييت عبتي ،
يتهيي ٕٛقبييٛزاّ يًًُييٛى "اىبييادٜـب" " ٚاشلخآَٝػييـب"ٚ .ز ٜؿييعب عًيي ٢اىبطييذل
"ادَْٛدع" إٔ ٜدزى إ ايهٗؿـب َكدلتـب ًَهٝتـب َادٜتـبْٛٚ .د بٗر ٙاىبٓاضب١
إٔ ْرنس بعا ا٭َٛز اىبتعًك ١قبٛقٛع اىبكاٍ ايرْ ٟػس ٙاىبطذل "ادَْٛدع"
س ٍٛشٜازت٘ اشلر ٜٔايهٗؿـب( ،)2قاؾس ٜٔحبجٓا عً ٢نٗـ " قسقاثإ" ؾكط ،ذييو
٭ٕ اٯثاز اىبٛدٛد ٠ؾ٫ ٘ٝتٛدد ًب ايهٗـ ايجاْ.ٞ
(.J.c. Edmonds, A tomb in Kurdistan, Iraq V.1. , 1934 , pp183-192. )2
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يكد سؿس نٗـ " قضقاثةإ " ،نُيا ٚؾيؿ٘ اىبطيذل ادَْٛيدع ،عًي ٢إزتؿياع
وبطٚ ١عػس ٜٔقدَ ّا عئ ضيطع ا٫ز ٚ ،ذبي ايكطيِ اَ٫يآََ ٞي٘ عًي ٢غيهٌ
زٚامًٚ ،ب يٗس ٙباا ،ازتؿاعٗا أزبع ١اقداّ تكسٜباّٚ ،عسقٗا ث٬ث ١اقداّ ْٚؿيـ
ايكدّ ،إ ٖر ٙايباا َٖ ٞدخٌ اىبكيدل ٠ايييت تكيِ ث٬ثي ١قبيٛز َٓكيٛزٚ .٠عًي٢
داْيب ايباا عُٛدإ ،ثًجا زلهُٗا بازش عٔ ازبدازٚ .ؾيٛم بياا اىبكيدل ٠ؾيٛز٠
َٛقد ْاز إزتؿاع٘ مثاْ ١ٝاقداّ تكسٜب ّا ٜكـ عً ٢طسؾ ٘ٝسازضإ يًٓاز.
آْا ْس ٣إ ٖر ٜٔاسبازضـب اىبٛدٛدً ٜٔب ٖير ٙاىبكيدلٜ ٠ػيبٗإ افب سيد
نبرل– اسبازضـب ايٛاقؿـب عً ٢باا َعبد ا٫ي٘ "اشلًدً ،"٣ب َدَُ" ١ٜٓؿؿيرل"،
اشلًد ١ٜاييت ؾتشٗا ٚخسبٗا اىبًو "ضسد "ٕٛا٭غٛز ٟعاّ( 714م.)ّ.

َدَٛ ١ٜٓص٘ صري اهلًد١ٜ

()3

 ٬عًيييييي ٢إ اىبكييييييدل ٠تعييييييٛد افب َاقبييييييٌ
ٚبٛضييييييعٓا إٔ ْتخيييييير ٖييييييرا ديييييييّ ٝ
"اشلخآَٝػييٝـب" 331- 549( ،مٚ ،)ّ.اْٗييا َيئ ؾييٓع ايهٝيياْٝـب اييير ٜٔسهُييٛا
اٜسإ قبًِٗ َٔٚ .ازبيا٥ص إٔ تهي ٕٛاىبكيدل ٠عا٥يد ٠افب اىبًيو اىبياد ،ٟا ٚايهٝياْٞ
"خؼ١ثسٜت٘" "( 653 – 675م )ّ.اير ٟؾتا َٓطك ١غٗسشٚز.
 ٬آخس عً ٢ؾشَ ١ا ذٖبٓا ايٝي٘
ٚيعٌ ؾُٝا ضٝنتَ ٞا مبهٔ إ ٜتخر ديّ ٝ
ًب ٖرا ايؿدد :ذيو إ ؾٛم َٛقد ايٓاز ؾٛز ٠إي٘ ؼبٝط ب٘ ٖيٚ ٍ٬ؽبٝيٌ يًسا٥يٞ
اْ٘ يبطو بٝد ٙنٛش غساا قد ٜه ٕٛغساا اشبًيٛد ،ا ٣غيساا ا٫يي٘ اىبطيًُ ٢ب
ا٫ؾٝطتا "ًٖٚ "١َٚ١ب ايؿٝدا "طرَ "١اير ٟمبجً٘ ًب"ايؿٝدا" "ايكُيس"ٖٚ ،ي ٛإيي٘
ايكُسٜٚ .عٛد ٖرا ا٫عتكاد افب اشلٓٛد – اٜ٫ساْٝـب ايكداَ.٢
٫ٚغييو ًب إٔ ا٫نييساد نيياْٛا ًٜؿظيي ٕٛايهًُييً ١ب ذيييو اسبييـب ا "طةةةرَ"١
ٚيٝظ "ٖٚ . "١َٚ١ايًؿمس ٭خرل ٖ ٛايػهٌ اٜ٫ساْ ٞاىبتطٛز َٔ ايػهٌ ا٫ؾًٞ
"طةةرََٓ ،"١يير ايكييسٕ ايجييأَ قبييٌ اىبيي٬ٝدٜ٫ٚ .ييصاٍ ا٫نييساد ٜطييتعًُ ٕٛنًُيي١
"طرَا "ٜٞقبعٓ( ٢ايٓٛز)(ٚ ،)4ايهًُ( ١طرَا ٜٞكا )ٚتعين (ْٛز ايعـب).
(.E.E. Herzfeld , Archaelogical History of Iran , P.16 )3
( )4سا ٜب " فشٖٓ طًٝه "ٞدتاَعَٛٓ " ١دٗش طتٛد" : " ٠طَٛا " َٔ اتباع االيٛإٜٚ ,ك ٍٛايطًٝه: ٕٛٝ
"س ْ٠طرَاْذاس "٠يٝع ي ١يٚ ٕٛطَٛا).
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ًٚب ايًٗذ ١ايصاشاٝ٥ي" ،١أزلي٘"َ ،عٓاٖيا "ايكُيس ٚايػيٗس"ْٚ ،عتكيد اْٗيا َؿيشؿ١
عٔ يؿظ" ١طرَ "١إيي٘ ايكُيس اشلٓيد ٟاٜ٫ساْيَٚ ،ٞيع ذييو ٖٚيَٖٛ" ٛةٚ "١يهئ قبعٓي٢
"ا " ؛  "١َٖٛ" ٚنإ اي٘ ايػساا اشبايد عٓد اٜ٫ساْٝـب ،نُا ذنسْا.
ٚا٫عذييب َييئ ذيييو إٔ ايًٗذييي ١ايصاشا،١ٝ٥تطيييتعٌُ "َٖٛةةٖٚ "١ييي ٛايػيييهٌ
اٜ٫ساْ ٞيًؿظ" ١ط " ١َٛاشلٓد ١ٜاٜ٫ساْٚ ١ٝتعين "ايكُس ٚايػٗس"ٚ ،يهٔ بًؿظي١
َتطييٛز ٠عٓٗييا ٖٚييٖ" ٞةةٜ١غ " ٖ " ٚةةٜ١غ "ً ،ب ايهسَاظبٝيي ١ايػييُاي ١ٝاٜك ياّ
قبعٓ " ٢ايكُس ٚايػٗس ".
ٖٚييرا ٖيي ٛأسييد ايؿييسٚم اييييت عجسْييا عًٗٝييا بييـب يػيييت ا٫ؾٝطييتا ٚايؿازضيي١ٝ
ايكدمب َٔ ١دٗٚ ١بـب ايًػ ١ايهسد َٔ ،١ٜدٗ ١أخسٖٚ ،٣را ايؿسم َِٗ دداّ اذ اْ٘
ٚأَجاي٘ ٜدٍ عً ٢إٔ ايًػي ١ايهسدٜي٫ ١تيصاٍ ضبتؿظيً ١ب بعيا ا٫يؿياي بؿيٛت اٍ
"ع" اشلٓد – ٟاٜ٫ساْ ٞايكد ،ِٜاير ٟذبً ٍٛب ايؿازض ١ٝايكدمبٚ ١ا٫ؾٝطت ١ٝافب
"ٖي" َٓر ايكسٕ ايجأَ قبيٌ اىبي٬ٝدَٚ ،يع ذييو ؾكيد ٚديدْا د٥٫يٌ اخيس ٣اٜكياّ،
مبهيئ إ ْطييتٓتر َٓٗييا إ ا٫نييساد اٯزٜييـب نيياْٛا ًب َييٛطِٓٗ اسبييافب قبييٌ ٚزٚد
اٜ٫ساْٝـب افب ٖكب ١اٜسإَ ٖٞٚ ،رنٛزً ٠ب نتابٓا ايرٜ ٟبشح عٔ أؾٌ ا٫نيساد
ايٓٛزدٜـبَٝٗ ٖٛٚ ،ن يًٓػس.

ب  -قًع ١دٛيْٛدٚ ٟخسا٥بٗا

عً ٢بعد نًَٛٝذلْ َٔ ٜٔكط ١إْعطاف ٚاد" ٟضٚٛزقاٚغإ" ،عب ٛغسا
ايػُاٍ ايػسبًٚ ،ٞب إسد ٣ايتٛا٤ات ٖرا ايٛاد ٟتكع خسا٥ب ٜطُٗٝا اًٖٝ٫ي" ٕٛ
ق١آل ٣دٛيْٛد ،)5(" ٣قًع ١دٛيْٛد َٔ ٖٞٚ ،٣أقدّ اٯثاز اىبٛدٛد ٠ؾ.٘ٝ
إ خسا٥ب دٛيْٛدَ ٟب ،١ٝٓٝعً ٢ؾيخس ٠دبًٝي ١تعًي ٛذزٚتٗيا عئ ايٓٗيس
عبَ )150( ٛذلاّٚ ،تهاد تهَ ٕٛدٚز ٠بكطس (َ )400ذل ،ي ٫ٛإتؿياشلا َئ دٗتٗيا
( )5يكد ذنس اىبطذل ادَْٛدع ٖر ٙاشبسا٥ب اٜكاّ ًب َكايت٘ٚ ،اغاز افب قؿ ١خساؾَ ١ٝاشاٍ ٜسٜٗٚا ضهإ
َٓطكَٛ" ١نسٜإ" ايهسد ،١ٜاٜ٫ساْ ١ٝعٔ اتؿام ًَو ناؾس ازل٘ " دٛيْٛدَ " ٟع ايػٝطإ يًككا ٤عً٢
يٗٛز ا٫ضً ١َٝ٬ب َٗدٖاً،ب اىبد ١ٜٓاىبٓٛز.٠
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ايػسق ١ٝقبُس ازقَ ٞكعس ٜسبطٗا بايكطع ١ازببً ١ٝاىبتاوب ١يُٝـب ايٓٗسٜ .عًيٛ
ٖرا اىبُس أ ٚازبطس عئ ايٓٗيس قبكيداز (َ 50يذلاّ) ٚطٛيي٘ عبيَ )300( ٛيذلاّ ،اَيا
عسق٘ ؾٓشَ )150( ٛذلاّ.
تطُ ٢اشبسب" ١ق١آل ٟدريْٛذ( "٣قًع ١دٛيْٛيد )ٟبنضيِ ًَيو ٜكياٍ إْي٘
بٓاٖا ٚنإ ٜك ِٝؾٗٝياٚ .عبئ ْ ٫عيسف َئ ٖيٖ ٛيرا اىبًيو "دٛيْٛيد ٫ٚ "٣بياٟ
دٚز نإٜ ٫ٚ .عسف َعٓ ٢نًُ" ١دٛيْٛد "٣اَا ايكؿـ اييت ٜتٓاقًٗا ا٫نيساد
ب ِٗٓٝعٔ اىبًو"،دٛيْٛدٚ ،"ٟعاؾُت٘ ؾاْٗا عباز ٠عٔ قؿـ دٜٝٓي ١خساؾٝي،١
ٚبطٌ نٌ قؿَٗٓ ١ا عً ٢بٔ اب ٞطايب.
ٚيٓييا َييع ذيييو إ ْكييذلب إ أؾييٌ نًُيي" ١دٛيْٛييدَ ،"ٟكًييٛا َيئ ايهًُيي١
"دٓديييٜٚ " ١كيي ٍٛايكييٛاَٝظ ايعسبٝيي ١إ نًُيي" ١دٓييدٍ" تعييين ايؿييخس ايعظيي،ِٝ
ؾعًيي ٢ذييييو ٜهييَ ٕٛييئ اىبُهيئ إٔ ايؿيييخس ٠ايعظُٝيي ١ايييييت بٓٝيي عًٗٝيييا قًعييي١
د ٛيْٛد ٣ناْ تطيُ" ٢دٓديي ،"١ؾٝظٗيس اْٗيا تطيُ ١ٝعسبٝي ١دياَ ٤ئ ايعيسا،
ٚزقبا عٓد ارباذِٖ ٖرا اىبهإ سؿٓا ْٚسدا إٔ ٜه ٕٛذيو ًب شَٔ ايعباضٝـب.
ًب َ 26يياٜظ ضييٓ .1957 ١ساٚيي إ اشٚز بٓؿطيي ٞخسا٥ييب "دٛيٓييد"ٟ
ٚنٗيييـ " قضقاثة ةإ"ٚ .نيييإ ٜيييساؾكين ؾيييدٜكا ٟاىبكيييدّ ايطيييٝد عبيييدايسهبٔ
اىبؿيتَ،عيياَ ٕٚتؿييسف ايطييًُٝاْ ١ٝاٯٕٚ ،ا٫ضييتاذ عًيي ٢غييٛق ،ٞاىب٬سييمس ًب
َدٜس ١ٜايتبؼ ًب ازبٚ .ٌٝيهٔ ايٛق ادزنٓا ،ؾعدْا ًب ايٝي ّٛذاتي٘ افب ايطيًُٝاْ،١ٝ
د ٕٚإٔ ْؿٌ افب بػٝتٓا .غرل إٔ ايطٝد ٜٔاىبرنٛز ،ٜٔكبهٓا ًب اي ّٛٝايتايَ ،ٞئ
ايٛؾيي ٍٛافب "دٛيٓييدٜٚ ."ٟعييٛد ايؿكييٌ افب اَُٗٓ ٍٚ٫ييا ًب ضييشب ايتؿيياٜٚس
اىبٓػٛزً ،٠ب ٖرا اىبكاٍ ٚغرلٚ ،ٙافب ايجاْ ٞؾكٌ ايٛؾيـ ايسا٥يع اييرٚ ٟؾيؿ
ب٘ ٖر ٙاشبسا٥بٚ .ايٝهِ َا قاي٘ ايطٝد عً ٞغٛق:ٞ
إٔ خسا٥ييب "دٛيٓييدٚ "ٟاقعييي ١عًيي ٢طيييسًب ٚاد" ٟضٚٛزقاٚغييإ"ٜٚ .عيييسف
ايكطِ ايٛاقيع عًي ٢مبيـب ايٓٗيس بكًعي" ١دٛيٓيد"ٟ؛ اَيا ايكطيِ ايٛاقيع عًيٜ ٢طياز
ايٓٗس ؾٝطُ ٢قؿس " َاتٝخ ".
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إٔ قًع" ١دٛيٓد ٖٞ ،"ٟايؿخس ٠ازببً ١ٝاييت ضبل ٚؾؿٗا ،تطٌ عًي٢
ٚاد ٟضٚٛزقاٚغإ ،ؾٝشٝطٗا َٔ ث٬خ دٗاتٗياٚ .تتؿيٌ ٖير ٙايؿيخس ٠بياٍ
"طةة١س ٣ثةةريإ" اجمليياٚز ٠شلييا حبييسف دبًييَ ٞستؿييعٖ ،يي ٛاىبُييس ايٛسٝييد افب ٖييرٙ
ايكًعٚ .١عً ٢داْيب ٖرا اىبُس ،ا ٚايدلش ازببًيْ ٞؿيبإ َئ اسبذيسٜ ،طيُٝإ
"ب٘ زد ٙعً( ،"٢ا ٟؾخس ٠عً.)ٞ
اَا ؾخس ٠دٛيٓد ،ٟايعظ ١ُٝذاتٗا ،ؾنْٗا َتدزد َٔ ١نبٝع ازبٗيات افب
وبظ َؿياطب ،اٚضيعٗا عٓيد ايكاعيدٚ ،٠عًيٖ ٢ير ٙاىبؿياطب ديدزإ ٚاقبٝي١
ىبباْ ٞأثسَ ١ٜػٝد ٠باسبذس ٚايٓٛز.٠
إ أعظييِ ٖيير ٙا٭بٓٝييٚ ١أٚضييعٗا زقعيي ١ايبٓييا ٤اىبػييٝد عًيي ٢قُيي ١ايؿييخس ،٠ؾييٛم
أعً ٢اىبؿاطب اشبُيظٖٚ .ي ٛعًيَ ٢يا ْسدشي٘ ضيسا ٣اسبيانِ ،ا ٚايكؿيس اىبًهيً ٞب
ٖرا اىبٛقع ا٫ثيس ٟايٛاضيعٚ .مبهئ يًُيس ٤إ مبٝيص ًب ٖيرا ايكطيِ ازبيع ٚسيدات بٓاٝ٥ي١
َػٝد َٔ ٠طساش ٚاسدٜٚ .ته ٕٛنهٌ َٓٗا َٔ َسبيع اَ ٚطيتط ٌٝت٬ؾيل ددزاْي٘ َئ
ايداخٌ غسف عدٜدٚ ٠ؾػرلًٚ ،٠ب َسنص ايٛسد ٠ايبٓا ١ٝ٥غسف بطٝط ١سٛشلا ؾٓياَ ٤ئ
ازبٗييات ا٫زبييعَٚ .طيياس ١نييٌ ٚسييد ٫ ٠تتذيياٚش اٍ (َ ّ )400سبييع٬ٜٚ .سييمس ًب اسييد٣
ٖر ٙايٛسدات اىبطً ١عً ٢ايٓٗس طابل ثإ ًب ايٛضط.

قُ ١قًع ١دٛيٓدٟ

اَا ا٫بٓ ١ٝاىبٛدٛد ٠عً ٢اىبؿيطبات ا٫زبيع ا٭خيس ،٣ؾٗي ٞدٚز ضيهٓ٢
اعتٝادٚ ١ٜغرل َٓتظُيٚ ١ؾيػرل ٠ديداّٚ ،انجسٖيا ذات غيسف تطيٌ عًي ٢ايٓٗيس َئ
اشبازز ٚ .تٛديد بٗٓٝيا داز تطيتدع ٞاْ٫تبيا ،ٙؾٗٝيا ثي٬خ َٓكيدات َئ اسبذيس
َٗٓدَييي ١ازبٛاْيييب بؿيييٛز ٠ضييياذد ١بطيييٝطٚ ،١ازتؿييياع اىبٓكيييد ٠عبي ي)30( ٛ
ضاْتُٝذلاّ َٚطاس ١ضيطشٗا ا٫عًي )75x 50( ٢ضيِٚ ،عًي ٢اسيداٖا ْكيٛؽ ذات
اغهاٍ ٫مبهٔ كبٝٝصٖا ٚتعٝـب ايػس َٔ سؿسٖا.
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ًٚب ازبٗييي ١ايػيييُاي ١ٝيؿيييخس" ٠دٛيٓيييد ،"ٟعٓيييد َطيييت ٣ٛاىبؿيييطب١
ايطؿًٜٛ ،٢دد نٗـ طبٝع ٞذ ٚازق ١ٝتساب ،١ٝتكدز َطياستٗا بٓشيَ )15( ٛيذلاّ
َسبعاّٚ ،ؾٗٝا ْبع ؾيػرل َئ اىبيا ٤مبيٮ سؿيس ٠ؾيػرلٚ ،٠يهٓي٘ ٫ػبيسٜٚ . ٣كيٍٛ
أٌٖ تًو اىبٓطك ١إ ٖرا ايهٗـ نإ هباَاّ.
اَا ؾخستا "بي٘سد ٙعة١فب" ،ؾُٗيا ؾيخستإ عًي ٢دياْيب اييدلش أ ٚاىبُيس
اىب٪د ٟافب قاعد" ٠دٛيٓدٚ،"ٟتكدز اىبطاؾ ١بـب ايؿخستـب بٓش ٛث٬ث ١اَتياز،
ُٖٚييا َتؿييًبتإ ،ازتؿيياع اسييدُٖا عبيي1( ٛز 5أَتيياز) ،تٓتٗييً ٞب اعٖ٬ييا بػييهٌ
طبسٚطْ ،ٞاقـ ايتكسٜبٚ .ايؿخس ٠ذاتٗا بػهٌ َٛغٛز زباعٚ .ٞاَا ايؿخس٠
ايجاْٝيي ١ؾٗيي ٞاٜكييا بػييهٌ َٛغييٛز زبيياعَٓ ٞييتظِ َؿييك ٍٛازبٛاْييبٚ ،يهٓٗييا ٫
تتٛز قبخسٚط ،بيٌ ٖي ٞذات ضيطا َٓبطيط َؿيكٖٚ .ٍٛاتيإ ايؿيخستإ زقبيا
ناْتا عَ٬تـب ىبدخٌ ايكًع٫ٚ ،١مبهٔ ْؿٚ ٞدٛد بعا ايٓكٛؽ عًٗٝا.
تعييسف اشبسا٥ييب ايٛاقعييً ١ب ايكييؿ ١ايٝطييس ٣يٓٗييس ضٚٛزقاٚغييإ ،قباييي ١قًعيي١
دٛيْٛد،٣بنضِ قؿس "َاتٝخ"ٚ .ؼبه ٢أٖيٌ اىبٓطكي ١إٔ "َياتٝخ" ناْي ٚاييد٠
دٛيْٛد ،ٟباْ ٞايكًع ١اىبعسٚؾ ١بنزلي٘ٚ ،خسا٥يب "َياتٝخ" ،عبياز ٠عئ أعُيد٠
َبعجييس ٠عً ي ٢غيياطَٓ ٧بطييط عبييَ )52( ٛييذلاَّٚ ،يئ عب ي عًيي ٢ضييطا ازببييٌ
اجملاٚز يًػاطٖٚ .٧را ايٓشي ٫مبهئ ايتُٝٝيص ؾٝي٘ ضي ٣ٛعُيٛد نيبرل ذ ٟتياز
غب ٘ٝبايتياز اييرٜ ٟعًي ٛأسيد ايعُيٛد ٜٔاىبٛديٛد ٜٔعًيٚ ٢ادٗي " ١قصقياثةإ ".
ٚا٫ضاطـب اىبرنٛز ٠ؾػرل ،٠قطسٖا عب )40( ٛضِٚ ،نيريو ازتؿاعٗياَٚ .عظُٗيا
اٯٕ ًب عكٝل ْٗس "ضٚٛزقاٚغإ"ٚ ،غاط ٘٦ا٭ٜطس .اَا َاٖ ٛبـب ايٓٗس ٚايطؿا
ازببً ،ٞؾُٔ اىبُهٔ إ ٜه ٕٛخطٛطاّ ا ٚؾؿٛؾاّ تصٜد عً ٢اثٓـب أ ٣إٔ ا٭عُد٠
ناْي َٓتظُييً ١ب بكييع ١ؾييؿٛفٚ .اذا ؾييا ٖييرا ،ؾنْٓييا ْظيئ اْٗييا ناْي ت٪يييـ
ضكٝؿٚ ١اضع ١قٛاَٗا اعُد َٔ ٠اضاطـب اسبذس ٚضكـ َٔ اشبػب عً ٢ا٫زدا.
ٚيٝظ بـب اسذاز ٖر ٙا٫عُدَ ٠ا مبهٔ عيد ٠تادي ّا ا ٚقاعيدٚ .٠ا٫ضياطـب خايٝي١
َٔ ايٓكٛؽ ٚايصخسف  ٖٞٚيٝط ذات سذِ ٚاسد.
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ٖرا َاْكً٘ ايٓٝا ا٫ضتاذ عً ٞغيٛق ،ٞغيرل إْيٚ ٞإٔ نٓي أز ٣اْي٘ َئ ايؿيعب
عً ٞإٔ أعًل بػ ٧قطع ٞعًٖ ٢را ايٛؾـ ،يتًيو اٯثياز قبيٌ شٜيازت ٞشليا َٚػياٖدتٞ
أٜاٖا ،ا ٫اْين اضتطٝع إٔ اقي :ٍٛإ ايكؿيس اىبًهي ٞنيإ ًب قُي ١ايؿيخس ٠ايييت ٚضيط
دصٜس" ٠دٛيٓدٚ ،"ٟا٫بٓ ١ٝا٫خس ٣سٛشلا ًب ازبصٜس ٠ناْ خاؾي ١حباَٝي ١ايكًعي.١
ٚناْي ازبصٜييس ٠قبذُٛعٗييا قًعييٚ ،١ايكؿييس سؿييٓاّ َسنص ٜياّٜٚ ،ييسبط ايكًعيي ١بايطيياسٌ
اٜ٫طس يًٛاد ٟدطس مبهٔ زؾع ضطش٘ عٓد تكيسا ايعيدٚ .ٚزقبيا ناْي اطيساف ايكًعي١
ضباط٘ بايبٛٝت ًب ايطاسٌ اٜ٫طس ٚا٫مبٔ.
ٚػبٛش إٔ ٜه ٕٛقطِ َٔ ٖرا اةٌ قد اضيتعٌُ نُعبيد ييبعا ا٫دٜيإ،
َٓٗا اىبجساٚ ١ٝ٥عباد ٠ايػٝطإ َٔٚ ،بعدٖا اىبطيٝشٚ .١ٝمبهئ إضيتٓتاز ذييو
َٔ ايطذ٬ت ايهٓط ١ٝنُا ضٓرنس قطُاّ َٓٗا ؾُٝا بعدٚ .اَيا اًٖٝ٫ي ٕٛا٫نيساد،
ؾِٗ ٜؿطس ٕٚضبب بٓا ٤قؿس "َاتٝخ " ٚتسنٝص ا٫ضاطـب اىبٛديٛد ٠بٓٝي٘ ٚبيـب
قًع" ١دٛيٓد ،"ٟبكؿ ١خساؾ ،١ٝؾكد ز ٣ٚيٖ ٞر ٙايكؿ ١اشبساؾ ١ٝا٫ضتاذ عً٢
غٛق ،ٞبكٛي٘:
إ "َييياتٝخ"ٖ ،ييي ٞأّ اىبًيييو "دٛيْٛيييدٚ ،"ٟإ "دٛيْٛيييدٖ "ٟييي ٛابٓٗيييا
ايٛسٝدٚ ،نإ غاباّ ٚض ِٝايطًع ،١ق ٟٛايبٜٓ ،١ٝتُتع بعكٌ ٚزٚ .١ٜٚنإ َتعًكاّ
حبب أَ٘ٚ ،قد ٚقـ ْؿط٘ عً ٢خيدَتٗا ؛ ٚشليرا قيسز إ ٜ ٫تيصٚز َيا داَي أَي٘
عًيي ٢قٝييد اسبٝييا ،٠٭ْيي٘ نييإ ٜعتكييد إ ايعييسٚع اييييت ضييٝتصٚدٗا ضييتهس ٙأَيي٘،
ٚضٝه ٕٛشٚادي٘ ضيبب إْصعادٗياٚ .يهئ اىبًهي ١ايٛاييدَ" ٠ياتٝخ" ،ناْي تؿهيس
بٛي ٞعٗد ىبًُهي" ١دٛيْٛيد" ٚ "ٟشزش ،"ٟؾطًبي ابٓٗيا ذا ايٝيٚ ،ّٛقايي يي٘:
"ابيين إْيي ٞقيسزت إ أزَيي ٞبٓؿطيَ ٞيئ ٖير ٙايكًعيي ١ايعايٝي ١٭دييٌ إ تبكي ٢اْي
بد ٕٚأّ ،ؾتتصٚز بعد ذيوٜ٫ٚ ،بك ٢عٓدى خٛف َٔ شٚدو إٔ ت٪ذ ٟأَو".
ٚبٓا ٤عًٖ ٢را ايتٗدٜد ،بعح دٛيْٛدَ ،ٟئ ؽبطيب يي٘ شٚديَ ١ئ بٓيات
اىبًٛىٚ ،اخرلاّ تصٚز َٔ ابًَٓ ١و ب٬د اىبػسمٚ .بٓ ٢٭َ٘ قؿيساّ سٝيح تعيٝؼ
ؾ ٘ٝعٝػاّ ٖاد٥اّٚ ،ذبٝيا سٝيا ٠ضيعٝد ،٠بعٝيد ٠عئ عسٚضي٘ٚ ،زليٖ ٞيرا ايكؿيس
بنزلٗا "َاتٝخ"ٚ ،عـب شلا دٛازٚ ٟغًُاْاّ.
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ٚزنص اضاطـب ؾخس ،١ٜكبتد َٔ غسؾتي٘ ايػخؿيً ١ٝب قًعي ١دٛيْٛيد ٟافب
غسؾيي ١أَيي٘ ًب قؿييس "َيياتٝخ "ٚ ،أَييس بؿييٓع "غًٝييَ "ٕٛييد ٠ؾييٛم ٖيير ٙا٫ضيياطـب،
زأضيي٘ ًب غسؾتيي٘ ٚزأع ذًٜيي٘ ا٭خييس ًب غسؾيي ١أَيي٘ٚ ،نييإ دٛيْٛييد ،ٟمبييٮ ٖييرا
"ايػًٝيي َٜٝٛ "ٕٛياّ بييايتبؼ ايؿيياخس َيئ ْييٛع "بَٝؼةة "١َ١اىبُتيياشٜٛٚ ،يعيي٘ بايٓيياز،
ٚناْ ا٭ّ تدخٔ َٔ غسؾتٗا.
ٚبعيد َيد ٠غيعست اىبًهي ١ايعيسٚع بٗيرا ؾنْؿعًي ٚ ،قيسزت إٔ تٓٗي ٞعُييٌ
شٚدٗا ،ؾنسكست ضِ ايطُو ٚخًطت٘ بيايتبؼًٚ .ب ايٝي ّٛايتياي ٞعٓيدَا باغيست
ا٭ّ ايتدخـب ناىبعتاد ،أغُ ٢عًٗٝا َٔ تنثرل ايطِ ،ؾُات .
ٚعٓدَا عًِ دٛيْٛد ،ٟبٗر ٙايؿعً ،١أغيعٌ ْيازاّ نيبرل ،٠زَي ٢ؾٗٝيا اَسأتي٘
ٚايػخـ اير ٟاسكس شلا ايطِٚ ،اسسقُٗا ؛ ٚبٗرا ثنز ٭َ٘ٚ .اَا ٖي ٛؾكيد تيسى
اىبًُهٖٚ،١اّ عًٚ ٢دٗ٘ ًب ازبباٍ ٚسٝداّ افب إٔ قك ٢عبب٘.
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-4تػخٝص قًع ١دٛيْٛد٣
أ  -قصس نٝاْ " ٞخػ٘ ثسٚنست٘ "
يكييد قًٓييا ًب َكيياٍ ضييابل عيئ نسنييٛىً ،ب ايعييدد ا٭َ ٍٚيئ صبًيي ١ايهاتييب
(سصٜيييسإ ضيييًٓ ،)1958 ١ب ضيييٝام نَٓ٬يييا عييئ ا٭َيييانٔ اييييٛازدً ٠ب دػساؾٝييي١
"ضذلاب 63( "ٛم 19 – .ّ.ا .ّ.تكسٜباّ) عٓد ٚؾؿ٘ َٓطك ١نسنٛى ،آْيا ٚإ ز
ٜطعٓا تجبَ ٝهإ (طجاس،)ٕٜٛا(ٚسكٌ ايطس )ٚايٛازد ًب ذيو ايٛؾـ ،قًٓا زأ٣
ًب ا٭زلا ٤ا٭خس ٣ايييت ز تجبي اَانٓٗيا بعيدَٚ ،ئ ٖير ٙا٭زلياَ ٤عبيد ا٫شلي١
"اْٝٝا" ٚايكؿس اىبًهي" ٞضيادازن "٢ايًيرإ ْسدي ٧ايبشيح عُٓٗيا اٯٕ افب سيـب
ايبشح عٔ ضٌٗ ايطًُٝاْ ،١ٝا ٣ضٌٗ " غٗسشٚز"ْٚ ،ػتِٓ ايؿسؾ ١يًبشح عئ
ايكؿييس اىبًهيي" ٞضييادزان "٢اييير ٟضييبل إ ازدنْييا ايبشييح عٓيي٘ افب ٖييرا اىبكيياٍ
بايراتْٚ .ك ٍٛبٗير ٙاىبٓاضيب ،١آْيا ْعتكيد إ َعبيد ا٫شلي " ١اْٝٝيا"ٜ ،كيع عًي٢
َٓبع "ط١سكةٓاس " اييرٖ ٟي ٛاىبؿيدز ايسٝ٥طي ٞيٓٗيس "تاجنة١سؤ" .اىبعيسٚف إ
"اْٝٝا" يؿمس اغسٜك٫ ٞضِ "ْ١٥اٖٝتا" اشل ١اىبٝا ٙايطُاٚ ١ٜٚاشبؿب اٜ٫ساْ.١ٝ
ٚيٓسدع اٯٕ افب ايبشح عٔ "طادسن "َٞ؛ آْا نٓا قد بٓٝا زأٜٓا س ٍٛاضِ
"طةةةادسنً ،"َٞب ضباقيييس ٠ايكٓٝاٖيييا ًب ْييياد ٟايكًيييِ ببػيييداد ( 25سصٜيييسإ ضيييٓ١
 ،)1956قًٓا ؾٗٝا:
"َٔ اَ٫انٔ غرل اىبجبت ٫ ،١ازلاّ َٛ ٫ٚقعاّ" ٖٛ ،ضادزانٚ ،"٢أز ٣إ إضيِ
"طادسن "َٞيؿمس اغسٜك ٞيهًُ ١آؾٝطتَ( ١ٝاد( ٖٞٚ،)١ٜخػ٘ ثس – ٚنست٘) ،اييت
َعٓاٖييا (قؿييس غييٝد يًًُييو ،ا ٚبٓيياًَ ٤هيي ،)ٞنُييا إ نًُيي" ١ضيياتساثظ"ٖٚ ،ييٛ
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عٓيييٛإ سييييانِ ا٭ٜايييييً ١ب ايعٗييييد اشلخآَٝػييي ،ٞنييييإ يؿظييياّ اغسٜكٝييياّ يهًُيييي" ١
خؼ١ثس٠ب٘ف ،"ٕ١ايؿازض ١ٝايكدمب ١اييت َعٓاٖا (ساَ ٞاىبًُه.)١
ٚقد ٚزد ًب ايطذ٬ت ا٫زاَ ،١ٝذنس َد ١ٜٓبنضِ "غٗسى"ٚ ،ضبل يٓا إ
ايكٓٝييا ضباقييسً ٠ب ْيياد ٟاىبعٗييد ايجكيياًب ايدلٜطيياْ ٞببػييداد  1955عيئ عبيياد٠
ايػييٝطإ عٓييد ايٝصٜييدٜـب ،ذنسْييا ؾٗٝييا إ اضييِ (غييٗسنسد) ا "ٚغييٗس قييسد " ٖييرا
اىبرنٛز ًب ايطذ٬ت ايهٓطٜ ،١ٝسدع أؾً٘ افب " خػ٘ ثس –ٚنست٘ " ا٫ؾٝطت،١ٝ
ٚيهٔ اضِ "غيٗس نيسد" ،ايهٓطيٖ ٞيرا ٖي ٛيؿيمس َئ ايًػي ١ايؿازضي ١ٝاىبتٛضيط،١
ٜعٛد افب ايدٚز ايطاضاْٚ .ٞنإ غهً٘ قبٌ ذيو ًب ايؿازض ١ٝاىبتٛضط" ١غ٘ تسٙ
– ن٘ زت٘" ؛ ٚاَا ايًؿمس ًب اىباد ١ٜاىبتٛضط ١شلر ٙايهًُ ١ؾكد نإ بػهٌ "خط٘
تيييس ٙنستييي٘ "ٖٚ ،ييي ٛاقيييسا افب ايًؿيييمس اىبييياد ٟا٫ؾيييً .ٞؾهيييإ ايؿيييسع ًب اييييدٚز
ايطاضيياًْٜ ٞؿظيي ٕٛاضييِ ذيييو ايبٓييا ٤اىبًهيي ٞاىبيياد" ٟػةة١تييس٠نيي٘ستةة – ١غيي٘
ٖسن١زد"ًٜٚ ،ؿظ٘ اىباد -ايهسد،بػهٌ " خؼ١تس٠نست ".
ٜ٪ٜٚيد َاذٖبٓيا ايٝي٘ َيا ٚديدْاً ٙب ْطيخَ ١طيتً ،١ازضيًٗا ايٓٝيا َي٪خسّا
ؾدٜكٓا "زػبازد ؾساَ َٔ "ٟكاي٘ اىبٓػٛز ضٓ ،)1956( ١ايرٚ ٟددْا اْ٘ ذنيس
ؾٝيي٘ أزلييا ٤اغييخاف ايدٚييي ١ايييٛازدً ٠ب ايهتابييات ايؿييخس"ٍ ١ٜنيي٘ تييرل" اىب٪بيير
ايصزادغيييت ايعظيي ،ِٝاةؿييٛزً ٠ب "نعبيي٘ ٤شزدغ ي " ؛ ٚبييـب ٖيير ٙا٫زلييا ٤اضييِ
"ترلَ "٘ٝايرٜ ٟظٗس اْ٘ نإ قا٥داّ سباَ ١ٝقًعَ ١طُا" ٠خؼ١تيس٠نستي٘"؛ ٚذييو
ًب اٚاضط ايكسٕ ايجايح يًُ٬ٝدًٚ ،ب عٗد غابٛز ايطاضاْ ٞاٜ٪ٜٚ ٍٚ٫يد"ؾسا،"٣
إ"خػييي٘ تيييس ٙنستييي٘" ٖيييْ ٞؿيييظ "غييي٘ ٖيييس نييي٘ زد" اىبيييرنٛزً ٠ب ايتيييٛازٜخ
اىبطٝش.)6(١ٝ
ؾٝظٗييس َيئ نييٌ ذيييو إ "خػيي٘ ثسٚنستيي٘" ،اىبادٜيي ١اييييت سٛزٖييا ضييذلابٛ
ا٫غسٜك ٞافب "طادسن "َٞقد تطٛزت عً ٢يطإ اٜ٫ساْٝـب ًب ايدٚز ايطاضاْ ٞافب
()6

R.N. Frye, Notes on the early Sassanian State and Church; Studi
Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida; P. 322, Roma, 1956.
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"غييٗسنسد"ٚ ،نييإ ذيييو طبك ياّ يطييرل ايتطييٛز ايؿييٛت" ٞايؿييْٝٛتٝه "ٞاٜ٫ساْيي.ٞ
ٚيييٝظ عٓييد ٟأدْيي ٢غييو ًب إٔ قؿييس "ضييادزان،"٢اير ٟذنييس ٙضييذلابَٚ ،ٛدٜٓيي١
"غٗسنس"اىبعسٚؾً ،١ب ايدٚز ايطاضياْ ،ٞنُٖ٬يا ٜكيع ًب ْؿيظ اىبهيإٚ ،نُٖ٬يا
ٖ" ٛخؼ١ثسٚنست٘" (ايكؿس اىبًه )ٞاىباد.ٟ
ٜطٌٗ عًٓٝا بٗرا ايتػخٝـ افب سدَا ايتشس ٟعئ َٛقيٛع "طةادسن،"َٞ
ا ٟقؿس دازا بٔ نٛغتاضب اشلخآَٝػ ،ٞا" ٚخػ٘ ثسٚنست٘" ايكؿس ايهٝياْٞ
( 550 – 701م. ).ّ.
يكد ذنس "ٖٛؾُإ"ٖ ،ر ٙاىبد ١ٜٓباضِ "غا – ٙنسد"َ( ،عٓاٖا َبَٓ ١ٝئ
قبٌ اىبًو ،ا ٚايبٓيا ٤اىبًهيٚ ،)ٞقياٍ اْٗيا ناْي ٚاقعي ١بيـب داقيٛم ٚازبٝيٌٚ ،أإ
"َازَيياز "٣ا٫زؾيي ٟٛبػييس ضييٓ ّ226 ١باىبطييٝش ١ٝبييـب ضييهاْٗا اييير ٜٔنيياْٛا
ٜعبد ٕٚا٫غذازٜٚ ،كدَ ٕٛايكسابـب افب ا٫ؾيٓاّ اىبؿيٓٛعَ ١ئ ايٓشياع ،ستي٢
ظبا ًب هبًِٗ َع ًَهِٗ عًي ٢اعتٓيام ايدٜاْي ١اىبطيٝشٚ )7(.١ٝبيايٓظس افب بعيا
اىبؿادز اىبطيٝش ١ٝا٫خيس ٣ناْي "غيٗسنسد" اييدٚز ايطاضياْ ٞايٛاقعي ١غيسم
نسنيٛى(ٚ ،)8نييإ ؾٗٝييا اضييكـ ضيٓٚ ،)9(ّ 241 ١شازٖييا اىبًييو ايطاضيياْ ،ٞغييابٛز
ايجاْ ،ٞضٓ.)10(ّ344 ١
ٚمبهٔ إ ْطتٓتر يبا تكدّ ،اْ٘ نيإ غيسم نسنيٛى قؿيس ًَهي ٞقيد ِٜبٓياٙ
اسييييد اىبًييييٛى اىبييييادٜـب (ايهٝيييياْٝـب) ،قبييييٌ إ ٜٓتكييييٌ ايعييييسؽ اٜ٫ساْيييي ٞافب
اشلخآَٝػييٝـب ايؿييسع ،قبييٌ ايٓؿييـ ا٭خييرل يًكييسٕ ايطييادع قبييٌ اىب٬ٝدٚ،يكييد
نإ ايكؿيس َئ عُيٌ اٚي٦يو اىبًيٛى ايير ٜٔسؿيسٚا اىبكيابس شلُؿي ٞؾيخٛز دبياٍ
ٚاد ٟك١سَ١طا .
( )7اىبعًُ ١ا٫ضَ ،١َٝ٬اد " ٠ا٫نساد – ايد." ٜٔ
( )8اد ٟغرل "تازٜخ نًد ٚاثٛز" ،ز ،2اىبكدَ.١
( )9اىبؿدزْؿط٘ ،ف .12
( )11اىبؿدز ْؿط٘ ،ف .78
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اْين  ٫اتؿٛز إ ايكؿس اىبًه ٞايهٝياْٖ ٞيرا ،ايير ٟذنيس" ٙضيذلاب،"ٛ
باْييي٘ قؿيييس دازا بييئ نٛغتاضيييب اشلخآَٝػييي ٞايؿازضييي ٞايييير ٟتطيييِٓ عيييسؽ
ا٭َدلاطٛز ١ٜاٜ٫ساْ ١ٝبعيد ايهٝياْٝـب ا ( )29ضيٓ ،١نيإ ٚاقعياّ ًب ايطيٌٗ ايٛاقيع
بييـب نسنييٛى ٚدبيياٍ شانييسٚع ،بييٌ اعتكييد إ ٖييرا ايكؿييس اييير ٟتييرنس ٙاىبؿيياز
ايهٓط ١ٝنُدٚ ١ٜٓاقع ١غسم نسنٛىٚ،اْٗا ناْ عاؾًَُٛ ١ىٜٚ ،صٚزٖا اىبًٛى
ايطاضاْٚ ،ٕٛٝزقبا ًب ؾؿيٌ ايؿيٝـ ،اقي ٍٛإ ذييو ايكؿيس نيإ ٫ٚبيد ًب ضبيٌ
َِٗ ًب ايطًطً ١اٚ٫فب زبباٍ صاطشؤغ غسم نسنٛى.
٫ٚبد يًكاز ٨ايرٚ ٟؾٌ افب ٖيرا ايؿؿيٌ ًب قيسا ٠٤اىبكياٍ ٖيرا ،إ ٜيدزى
باْين ازٜد ًب ايٓتٝذ ١إ اؾسب َعتكيداّ إ َاْطيُ ٘ٝايٝي ّٛا(قًعي ١دٛيْٛيد،)ٟ
َٖ ٛهإ ذيو "ايكؿس اىبًه( "ٞخؼ١ثسؤنست٘) اير ٟنإ قد بٓ ٢قبٌ انجيس َئ
ايؿـب ٚضتُا ١٥ضٓ ١قبٌ ٓ َٜٛا ٖيرا َئ قبيٌ اىبًيٛى ايهٝياْٝـبٚ ،إ ٖيرا ايكؿيس
ٖيي ٛاييير ٟظبييد ازليي٘ ًب أٚاخييس ايكييسٕ ا ٍٚ٫اىبيي٬ٝد ،ٟبػييهٌ "طةةادسن "َٞعٓييد
ا٫غسٜل ،ثِ ْساَ ٙصدٖساّ َتٛضعاّ ًب ايكس ٕٚا٭ٚفب يًُ٬ٝد نُدٚ ١ٜٓعاؾًَُ ١و،
ٜطًيييل عًٗٝيييا اضيييِ "خػييي٘ تيييس ٙنيييست" بايًػييي ١اىبادٜييي ،١ايهسدٜييي ١اىبتٛضيييط١
"ٚغٗسن١زد" ،بايًػ ١ايؿازض ١ٝاىبتٛضط.١
ٚضييٝه ٕٛايكيياز ٨انجييس ٜكٓٝياّ ؾُٝييا اقيي ٍٛعٓييدَا ٜكييسأ ايبشييح ايتيياي ٞعيئ
أَُٖٛ ١ٝقع دٛيْٛد ٟاير ٟنإ َكس ًَٛىٚ ،نإ ٥٫كياّ بيإ ٜهي ٕٛقؿيس اىبًيٛى
ايهٝاْٝـبٚ ،إ ٜطُ ٢قؿس دازا اشلخآَٝػ ٞايهبرل.

ب  -أَُٖٛ ١ٝقع دٛيْٛدٟ

إٔ قًع ي" ١دٛيْٛييدٚ ،"ٟإ تهيئ ٚاقعيي ١عًييَ ٢طييًو َٗييِ ،ؾٗيي ٞتطييٝطس
اٜكييا عًييَ ٢طييايو قدمبيي ١ناْ ي شلييا اُٖٝيي ١نييبرلٖٚ ،٠يي ٞاىب٪دٜيي ١افب ضييٌٗ "
غٗسشٚز " َٔ ،ازبٗ ١ايػُاي ١ٝايػسبَ ،١ٝع ايعًِ اْ٘ نإ اٜكاّ با٭َهيإ ايٓؿيٛذ
افب ضٌٗ غٗسشٚز َٔ ،ازبٗ ١ايػُاي ١ٝايػسق َٔ ١ٝطسٜل ثإٚ ،ذييو بعيد عبيٛز
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اييييصاا َييئ يبيييس "دٚنيييإ" ا ٚيبيييس " قييي٘ غيييكٛفب" بطيييًٛى اىبُيييسات ٚايٛدٜيييإ
اىبؿتٛس ١ايً ٘ٝب َٓطك" ١ضٛزداؽ" عً ٢ايطسٜل ايٛاقع ١افب ايػسم َٔ ضًطيً١
"ثري١َ٠طش ،" ٕٚٚسٝح ٜٛدد ؾٗٝا َٔ اَ٫انٔ ا٭ثس "،١ٜقصييس" " ٚضيٛزداؽ"،
ا ٚبطيييًٛى ايطسٜيييل ايٛاقعييي ١افب ايػيييسا َييئ ٖييير ٙايطًطيييً ،١ا ٣طسٜيييل ٚادٟ
"ك١سَ١طا".
ٚقد نيإ َعيدل ززليً ٞب "دٚنيإ" ،بٛضياط ١ايكيٛازا ًب عٗيد ايبابياْٝـب
اىبتينخس ٜٔا ٚايعجُياْٝـب ًب شَيئ ٫مبهٓٓيا ذبدٜيد ٙبايكييبط ،عٓيدَا نيإ ايتبييؼ
ٜٓكٌ َٔ َٓاطل "ثؼةذ٠س "  " ٚانةر" " ٚغياٚٚز" افب ٖيرا اىبعيدل ،سٝيح دببي٢
زض ّٛايتبؼ ،إ اضتٝؿا ٤زضِ ايتبؼٜ،كاٍ يي٘ بايهسدٜي" ١دٚخيإ نيسدٕ" ،ؾطيُ٢
ذيو اةٌ ًب ايبدا" ٜ٘دٚخإ" ا ٣ايتبؼ ،ثِ ذبسف "دٚخإ" افب "دٚنإ".
ٚاىبعًيي ّٛإ ايطسٜييل تتشيي ٍٛدا ُ٥ي ّا افب ا٭َييانٔ اييييت ؾٗٝييا َعييابس عًيي٢
ا٭ْٗاز٫ٚ ،بد إ ٜه ٕٛضهإ ضٌٗ غٗسشٚز ،ايكداَ ٢قد بريٛا دٗدِٖ يًطٝطس٠
عًٖ ٢ر ٙايطسم يكُإ َٛاؾ٬تِٗ ٚدبازتِٗ ٚساداتِٗ.
ٚآْا ْعتكد إٔ " ايًٛيٛبٝـب " ،اير ٜٔضيهٓٛا ضيٌٗ غيٗسشٚزٚ ،ايط٬ضيٌ
ازببًٝيي ،١اةٝطيي ١بييَ٘ٓ ،يير بداٜيي ١ايتييازٜخ ،قييد استيياطٛا يًييدؾاع عيئ َييٛطِٓٗ،
ؾشؿييٓٛا َيئ نبًييَ ١ييا سؿييٓ ٙٛدصٜييس" ٠دٛيْٛييد ،"ٟايؿييعب ١اىبٓيياٍ اييييت
تطٝطس بؿٛز ٠طبٝع ١ٝعً ٢طسم آت ١ٝعدل ايصاا َئ ايػيُاٍ ايػسبي ٞأ ٚطسٜيل
َكذلب َٔ ١ايػسا َٔ دٗ ١نسنٛى ،أ َٔ ٚداقٛم بؿٛزَ ٠باغس.٠
ٚمبهٓٓيييا إٔ ْتؿيييٛز اْييي٘ ناْي ي شليييِ َيييدٕ ضبؿيييًٓ ١ب نبٝيييع ايٛدٜيييإ
ايسٝ٥ط ١ٝاييت تسبط ب٬دِٖ ،ضيٌٗ غيٗسشٚز ،بيايصاا ا٫ضيؿٌ ،ضيٛا ً٤أناْي تًيو
اىبدٕ ذب ادازَٛ ٠سد ٠ا ٚناْ َطتكً ١بعكٗا عٔ اييبعا ا٫خيسٚ ،إ َٛقيع
ضٛزداؽ نإ ذا أُٖ ١ٝيباثً.١
ْٚعتكييييد إ " اىبييييادٜـب " اٜكييياّٖٚ ،ييييِ خًؿييييا " ٤ايًٛيييييٛبٝـب" ًب ضييييٌٗ
"غٗسشٚز" ،قد اٖتُٛا بتشؿـب دصٜس" ٠دٛيْٛد َٔ ،"ٟايبدا ١ٜبطبب ايتٗدٜيد
ا٫ت َٔ ٞايػُاٍ ايػسبٚ ٞايػسا َٔ ا٫غٛزٜـب ،ا ٚايبيابًٝـب ،نُيا اْٗيِ اْػينٚا
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سؿْٛا ًب أَيانٔ أخيسَ ٣ئ ايٛدٜيإ .اْ ٚعًيِ إ اىبًيو اىبياد" ٟخػي٘ ثسٜتي٘"
( 653- 675م ).ّ.ؾيتا ضييٌٗ غيٗسشٚزٚ ،اخييسز ا٫غيٛزٜـب َيئ ٖيرا ايطييٌٗ ًب
عٗييييد اىبًييييو ا٫غييييٛز " ،ٟاضييييسسد 668 – 681( " ٕٚم ،).ّ.ؾؿيييياز ضييييٌٗ
"غٗسشٚز" َٔ ذيو ايصَٔ َسنصا َُٗا يًُادٜـب َٔٚ ،ازبا٥ص إ ٜهٖ ٕٛيرا اىبًيو
قد أعاد ذبؿـب قًع" ١دٛيْٛدٚ "ٟزلاٖا (خؼ١ثسٚنست٘).
نإ اٯغٛز ،ٕٜٛقد تٛغًٛا ًب غٗسشٚزً ،ب عٗد ًَهِٗ "اغيٛز ْاؾيس بياٍ
ايجاًْ ،"ٞب ايٓؿـ اَ ٍٚ٫ئ ايكيسٕ ايتاضيع قبيٌ اىبي٬ٝدٚ ،ؼبتُيٌ اْٗيِ دخًيٛا
ٖرا ايطٌٗ َٔ ايطسٜل اىباز ٠قبٓطكي" ١دٛيْٛيدٖٚ ،"٣ير ٙايطسٜيل ايييت تؿيٌ
عاؾييُتِٗ "لبييسٚد" بطييٌٗ غييٗسشٚزٖ ،يي ٞاقؿييس َيئ ايطسٜييل اىبيياز ٠قبٓطكيي١
"دٛيٛدٖٚ "٣ر ٙاييت تؿٌ عاؾُتِٗ "لبسٚد" ،بطيٌٗ غيٗسشٚزٖٚ ،ي ٞاقؿيس
َٔ ايطسٜل اىباز ٠ا "د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ".
ٚػبييٛش إ اىبًييو اىبييادٖ" ٟةة ٠ٛخؼة١تش( "٠نٝاخطيياز) قييد اربيير ٚادٟ
"ك١سَ١طا" ،قاعد ٠سبًُت٘ عً( ٢ازبخ) (نسنٛى) عاّ  615م ،.ّ.ثيِ اضيتٛفب َيع
سًٝؿي٘ اىبًيو (ْٝبٛبٛيطيس) ايهًيداْ ٞعًيْٓٝ ٢ي ٣ٛعاؾيُ ١ا٫غيٛزٜـب ٚ .شلُييا
ذيو عاّ  612م ،.ّ.سٝح قكٝا قكا ٤تاَا عً ٢يبًه ١آغٛز.
ٚاَا ًب دٚز ايؿسع "اشلخآَٝػٝـب" ،ؾإ اىبٓطك ١ناْي داخًي ١قئُ
ايطساب( ١ٝاٜ٫اي )١اىباد ،١ٜؾهاْ ًب اَإ داخٌ تًو اَ٫دلاطٛز ١ٜايؿازضيٚ ،١ٝز
تتعس افب دباٚش خازد ٞعًٗٝا طٛاٍ ذيو ايدٚز ( 320- 549م.).ّ.
ٚتتذً ٢اُٖ ١ٝدٛيْٛدً ٟب شَٔ اشلخآَٝػٝـب ٭ٕ ايطسٜل اىبًه ١ٝاييت
أضطييٗا دازا بيئ نٛغتاضييب ( 486-521م٫ ).ّ.بييد ٚإ تهيي ٕٛقييد َييست بٗييا،
ٚناْي ايطسٜييل اىبييرنٛز ٠بييـب "ضييٛع" ًب بيي٬د ؾييازع "ٚضييازدٜظ" ،عاؾييُ١
ب٬د يٝدٜا عً ٢ضاسٌ حبس اػب٘ ٚ.ناْ ايطسٜيل اىبًهٝي ١دبتياش ضيٌٗ غيٗسشٚز
َيياز ٠بكًعيي ١دٛيْٛييد ٟافب ايييصاا ا٫ضييؿٌٚ،ازب ،ٌٝقاؾييد ٠ضييازدٜظٚ .اعتكييد إ
ٖرا ٖ ٛضس تبد ٌٜأضيِ ايكؿيس ايهٝياْ ٞبكؿيس دازا بئ نٛغتاضيب ،نُيا زلياٙ
ضذلاب.ٛ
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ٚيهٔ بعد إست ٍ٬اىبهدْٝٚـب اؾبش ٖر ٙايطساب( ١ٝا٭ٜاييَ )١كيطسب،١
سٝييح اقييطس ا٫غسٜييل افب اْػيياَٛ ٤اقييع سؿييً ١ٓٝب اَييانٔ نييجرلَٗٓ ٠ييا سبؿييمس
ٚقييبط اىبٓطييٜٚ ،١كيي ٍٛاىبيي٪ز " بٛيٝبٝييٛع " ( 120- 210م ).ّ.تكسٜب ياًّ .ب
ضييٝام تعسٜؿيي٘ يييب٬د اىبيياد ًب نتابيي٘ " ايتييازٜخ ايعُيي" :"َٞٛإ سييدٚد ا٫قًييِٝ
سؿٚ ،١ٓٝذبُٗٝا ثػٛز اغسٜكٝي ١بٓٝي يًشيد َئ دبياٚشات ايدلابيس ٠اجملياٚز،ٜٔ
ٚذيييو بعييد إ اخكييع ا٫ضييهٓدز ٖيير ٙايييب٬د "ٚ .زقبييا اعيياد اىبهييد ْٕٛٝٚاٜكييا
ذبؿـب قًع" ١دٛيْٛد."ٟ
ٚز ْؿادف ًب ايدٚز" ٜٔايؿسث" ٚ "٢ايطاضاْ "ٞذانساّ سبًُ ١عطيهس ١ٜعًي٢
غٗسشٚز ،آت َٔ ١ٝا٫دبا ٙايػيُاي ٞايػسبيٚ ،ٞيهٓٓيا ظبيد هبًي ،١عطيهسْ ١ٜعتكيد اْٗيا
دا٤ت قب ٌٝشٚاٍ اسبهِ ايطاضياَْ ٞئ ذييو ا٫دبيا ٙعبي" ٛغيٗسشٚز" ٚاييب٬د ايٛاقعي١
ًب دٓٛبٗا ٖٞٚ ،هبً ١اىبًو ايبٝصْطٖ" ٞسقٌ"ٖ .را نإ قد عيدل اييصاا ا٫ضيؿٌ عًي٢
اىبعييييابس اىبٛدييييٛد ٠بييييـب "ضٚٛزقاٚغييييإ "ٚطييييل طييييلٚ ،ضيييياز عًيييي ٢طسٜييييل ٚادٟ
"ك١سَ١طا" – غٗسشٚز ًب تعكٝب ١زبيٝؼ "خُظةشَ ٚثَشٜٚةض" ،بعيد نطيس ٠اٜياً ٙب َٛقعي١
"ْ .)ّ 627( "٣ٛٓٝؾشازب ١ثاْ ١ٝدٛاز (د ٙض ن١سد) (د٠طةه١س )٠اىبعسٚؾي ١خسا٥بٗيا
اي ّٛٝخبسا٥ب "شٜٓدإ"ٚ ،تكع قسا "غٗسبإ" (اىبكداد )١ٜعًْٗ ٢يس دٜيافبْٚ .طيتطٝع
أ ٕ ْطتٓتر ذييو َئ دزاضيتٓا اسبًُيٖ ١سقيٌ ،اذ ٜبيد ٚإ ٖيرا اىبًيو ز ٜطيًو ايطسٜيل
ايطًٗ ١ٝبـب نسنٛى ٚنؿس ٟافب ْٗس دٜافبْ٫ ،ي٘ زقبيا نيإ ٜنَيٌ إ ػبيد ًب "غيٗسشٚز "
طعاَيياّ ٚاؾييساّ زبٛٝغييٜ٘ٚ ،بييد ٚاْيي٘ عييدل "ضييرلٚإ" بييـب "د٠سبْ١ةةذؽبييإ" " ٚػةة١ى
َٜ١ذإ"،سٝح تٛدد خسا٥يب دطيٛز قدمبي ١عًي ٢طسٜيل اىبٛاؾي٬ت بيـب غيٗسشٚز –
قؿس غرل – ٜٔد٠ط ن١سد -طٝطؿ.ٕٛ
ٚؼبتٌُ إ "ٖسقٌ" ،قد يكً ٢ب شسؿ٘ ٖرا َكاً ١َٚب " غٗسشٚز" يبيا هبًي٘،
عٓدَا إْطشب َٔ َكاتً ١ايطاضاْٝـب ٚتٛد٘ افب "غٝص" ًب اذزبٝذإ ،إ ؽبيسا
نبٝع اىبيدٕ ايييت َيس بٗيا ًب ضيٌٗ غيٗسشٚزٚ ،بكئُ ذييو عاؾيُتٗاً ،ب غيباط
ٚ .ّ 627اعتكد اٜكاّ إ اىبػً ٍٛب أ ٍٚدخٛشلِ يطٌٗ "غٗسشٚز" ْؿرٚا ائَ ٘ٝ
ٚاد" ٟك١سَ١ط" اتـب َٔ ازب ٌٝضٓ.ّ645 ١
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ٜٚظٗييس يٓييا ًب ايتييازٜخ اسبييدٜح إ ايييٛشٜس ايذلنيي" ٞخطييس ٚباغييا" دخييٌ
غييييٗسشٚز ضييييٖٓ 1029 ١ذسٜيييي ،١عييييابسّا ايييييصاا ا٫ضييييؿٌ ،زقبييييا ًب ْكطيييي ١بييييـب
"ضٚٛزقاٚغإ" " ٚطل طل" ؛ ٚشسـ عً ٢طسٜل "ك١سَ١طا-ط١سكٓاس".
إ اىبٓييياشٍ ايييييت قطعٗيييا َبتيييد٥اّ َييئ َعيييدل اييييصاا عبييي " ٛطٛياعْ١بةةة١س"
(خٛزَاٍ) ٖٞ ،نُا دا ٤ذنسٖا ًب ايهتابـب " "ؾريه٘ ٤ناتيب دًييب(ٚ ،)11تيازٜخ
ْعُٝييا( .24 )12ؾيياىبٓصٍ ا" ٍٚ٫بٛغييإ خييإ" نُييا ذنييس" ٙناتييب دًيييب" ٚايييرٟ
ٜطيييُْ" ٘ٝعُٝيييا" بإضيييِ "بٛغيييإ"ٚ ،اْييي ٞاعتكيييد إ ايهًُيييتـب تٓطبكيييإ عًييي٢
(َٛغام) اسباي ٖٞٚ ،١ٝقس ١ٜتكع عً ٢ايطسٜل ًب ٚاد" ٟك١سَ١طا ".
ٚاىبٓييصٍ ايجيياْ ٞايييٛازد ذنييسً ٙب ايهتييابـب ٖيي" ٛط١سكةةٓاس" نُييا ذنييس" ٙ
ناتب دًيب " ٚايرٚ ٟزد ًب " ْعُٝا" بنضيِ " "ضيسدٓاز"ْٚ ،يس ٣إ ايهًُيتـب
ػبب إ تكيسأ "ط١سكةٓاس"ٚ .ايتشسٜيـ اسباؾيٌ عًيٖ ٢ير ٜٔا٫زليـب ًب ايذلنٝي١
ضييييييبب٘ ناىبعتيييييياد ايٓطيييييياخٜٚ ،ٕٛكييييييع ٚباييييييي٘ عًيييييي ِٗٝاٜكيييييياٚ .اىبٓييييييصٍ
ايجاييييح"،ساكةةةٝإ"ٖٚييي ٛب٬غيييو"ساصٜاْةةة "١اسبايٝيييٚ ،١تكيييع عًييي ٢بعيييد مثاْٝييي١
نًٝييَٛذلات ًب دٓييٛا غييسق ٞايطييًُٝاْٚ ،١ٝاىبٓييصٍ ايسابييع ٖيي " ٛنٛيعيي٘ ْبيي٘ ز"
(خٛزَاٍ) ٚػبٛشاٜكاّ إٔ نٛدو اهبد باغا ،نإ قد دخٌ غٗسشٚز ٝػ٘ ضٓ١
ٖ 1046ذسْ َٔ ،١ٜؿظ ايطسٜل اير ٟذنسْا .ٙؾاْي٘ بعيد إ تيسى ازبٝيٌ َتٛدٗيا
عبي" ٛغيٗسشٚز"َس بييٛاد" ٟمسةاقٛي "ٞافب ايػييسا َئ نٜٛطييٓذل ٚاخيرلاّ َييس ا
"ط١سكٓاس".

( )11ؾريه٘  ٤ناتب دًيب،ز  ٕ 2ف .117

( )12تازٜخ ْعُٝا ،ز ،3ف.
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-6قص ١غعب ١ٝعٔ دٛيْٛدٟ
ٚقد ز ٣ٚاالضتاذ عً ٞغٛق:ٞ
"ٜكاٍ إ دٝػاّ قٜٛاّ أزضٌ ًب شَإ أَرل اىبَٓ٪ـب عًي ٞبئ ابي ٞطاييب ،يؿيتا
قًع ١دٛيْٛدٚ .ٟبعد سؿاز ضٓ ١ناًَي ١عذيص ازبيٝؼ عئ ؾتشٗيا ،بيٌ بيايعهظ
نييإ اٖييٌ ايكًعيي َٜٝٛ ١ياّ ٜهبييد ِْٗٚخطييا٥س ًب ا٫زٚاب .اَ٫ييس اييير ٟاق يطس قا٥ييد
ازبٝؼ إ ٜهتيب نتابياّ افب اَيرل اىبيَٓ٪ـب عًي ٢بئ ابي ٞطاييب ٜٚسضيً٘ بؿيشب١
زضييٜٚ ،ٍٛكيي ٍٛؾٝيي٘" :اْيي٘ يييٝظ ًب اضييتطاع٘ ايبػييس ؾييتا ٖيير ٙايكًعييٚ ،١اؾييبا
دٝؼ اىبطًُـب حبايَ ١صزٜي٫ٚ ،١مبهئ ايؿيتا ا ٫قبعذيصَ ٠ئ ايطيُاٚ ،٤عبئ
باْتظاز اىبعذصَٓ ٠هِ ،أ ٚأَسنِ باعاد ٠ازبٝؼ افب اىبد." ١ٜٓ
ٚىبا ٚؾٌ ايسض ٍٛعٓد ايؿباب ،نيإ ا٭َياّ خازدياّ َئ اىبطيذد عا٥يداّ
افب بٝت٘ ،تطًِ ايهتاا ٚاْصعر يبا دا ٤ؾٚ ،٘ٝغكب ييريوٚ ،أَيس بينٕ ػبًيب يي٘
َك٬عٚ ،قع ؾ ٘ٝسذسٚ ،ٜٔزَاُٖا عب ٛقًع ١دٛيْٛد.ٟ
ٚبُٓٝييا نييإ اسبذييسإ ًب طسٜكُٗييا افب ايكًعيي ،١يطييـ ا ضييبشاْ٘ ٚتعييافب
باًٖييٗا ،ؾٗييداِٖ افب ا٫ضيي ،ّ٬ؾاتؿييًٛا ييٝؼ اىبطييًُـبٚ ،دعيي ِٖٛافب دخييٍٛ
ايكًع ١يٝهْٛٛا ًب قٝاؾتِٗ.
ؾؿييدز ا٭َييس َيئ ايعٓاٜيي ١ا٭شلٝيي ١افب ا٭َييـب ددلاٝ٥ييٌ إٔ ٜطييازع افب إْكيياذ
اىبطًُـب َٔ ضكٛط اسبذس ٜٔعًي٬ٖٚ ِٗٝنٗيَِٚ ،يا إٔ ٖيبط ددلاٝ٥يٌ افب ا٫ز
ست ٢زلع د ٣ٚاسبذس ٜٔاشلاُٖٚ ،ٌ٥ا عًيٚ ٢غيو ايطيكٛط ًب ايكًعي ١؛ ؾاقيطس
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افب ٚقع دٓاس ٘ٝذبي ايؿيخستـب ايطياقطتـب ىبٓعُٗيا َئ إؾياب ١ايكًعيَٚ ١ئ
ؾٗٝا ٚؾدُٖا عٔ ذيو ،ؾٓصً ٫ب َهإ قسٜب َٔ َدخٌ ايكًعٚ ١بكٝتا َٓتؿيبتـب
ؾطُٝتا" "ب١سد٠عًٚ ."٢قد أؾٝب ددلا ٌٝ٥ببعا اشبدٚؽ ًب دٓاس." ٘ٝ
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ضفس" َٔ ٠دةربة ندى بازياى"
25
اىل "ملةى تاشلوجة"
أ-إ اسبسنيييات ا٫خيييرل ٠ايييييت سيييدث ًب ايكػيييس ٠ا٫زقيييً ١ٝب عؿيييس "ثًٛٝطةةةني
 ،"Plioceneقبٌ سٛاي ٞاثٓيت عػس ًَٕٛٝ ٠ضيٓ ،١بطيبب ايكيػط ا٭ؾكي ٞاٯتيَ ٞئ
ايػييُاٍ َٚيئ ايػييُاٍ ايػييسق ٞبييدؾعات َتعاقبيي ،١ذيييو ايكييػط اييير ٟأ كبييصم ايبشييس
اىبتٛضيييط ايهيييبرل ايييير ٟنيييإ ٜكطيييِ قيييازات اييييدْٝا ايكدمبييي ١افب ايػيييطس ٜٔايػيييُايٞ
ٚازبٓيييٛبٚ ،ٞزؾيييع قاعييي ١ايؿيييخٛز ايتباغيييرل –١ٜايهًطييي ١ٝاىبذلضيييب ١اىبخصْٚييي ١ؾٝييي٘،
ٚادخًييييٗا ًب ؾييييًب ايتييييٛا٤ات أ ٚطٝييييات ض٬ضييييٌ ازببيييياٍ ايهييييبرلُٖٝ" ٠اٜ٫ييييا"،
"ٖٓٝييدٚنٛؽ"" ،دبيياٍ اٜييسإ" صاطةةشؤغ"" ,طييٛزٚع"" ,ايةةح"" ,ثريْ٠ةة ،" ١اخل .إ
تًو اسبسنات اضتُست افب عب ٛضيتُ ١٦اييـ ضيٓ ١قبيٌ شَٓٓيا ٖيرا ،أ ٟافب سيٛاي ٞشَئ
يٗٛز اْ٫طإ عًٚ ٢د٘ ا٫ز ٚ ،أدت افب ازتؿاعات ٚاْك٬بيات ددٜيدً ٠ب تًيو ازببياٍ
ٚبٗٓٝا "صاطشؤغ" ،إ اثاز ٖر ٙاْ٫ك٬بات ازبدٜدَ ٖٞ ٠ا ْػاٖدً ٙب "صاطةشؤغ" َئ
ض٬ضيييٌ دبييياٍ َتٛاشٜيييَٚ ١تداخًيييَٚ ،١ييئ ضيييٌٗ ٚٚدٜيييإ ٚتؿيييدعات َٓٚخؿكيييات
َٓخطؿ ١بطبب غٛز بعا ايهتٌ َٔ ايكػسً ٠ب باطٔ ا٫ز .
ب-ْٚس ٣آثاز اغبطاؾات دبًٚ ١ٝتؿدعات نجرلً ٠ب ته ٜٔٛضيٗ" ٍٛػةٖ١يس ٙشٚٚز"
ٚسٛايٗٝيياًٜٚ .ييٛب ييي ٞإ ضييٌٗ "ػةةٖ١ش٠شٚز" ا" ٚايطييًُٝاْ " ١ٝايعظيي ،ِٝتهييٕٛ
بٓتٝذ ١اغبطاف ضًطً ١دبً ،١ٝناْ كبتد بـب ايطًطً ١ايٛاقعي ١غيسقَ ٞدٜٓي١
 25تٛؾٝل ٖٚيب ،ضؿس َٔ ٠باشٜإ افب ًَٗ ٢طاضًٛد،١
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ايطًُٝاْٚ ١ٝايطًطً ١اييت عً ٢غسبٗا ٚناْ َٛاش ١ٜشلاٜ .ظٗس إٔ ا٫غبطياف
نييإ عًيي ٢أغييدً ٙب ايبكعيي ١اييييت ْطييُٗٝا قبييٓخؿا "غيي٘ ٖييس ٙشٚٚز" ٜٚطييُٗٝا
ا٫نساد "د٠ػةيت غياز ٙشٚٚز" ٚ.قيد غياز ٖٓيا ايكطيِ ازبٓيٛب ٞيًطًطيً ١ايٛاقعي١
غسق ٞايطًُٝاْٚ ١ٝازبباٍ ايٛاقع ١غسقٗٝا ،دٓٛباّ َٔ خط " ع١سبة١ت  -بٓطةشد
 طشَٜةةض - ٠ضٝدؾييادم  -تٛتاغييازَ ،ييع ايكطييِ ازبٓييٛب ٞيًطًطييً ١اىبتٛضييط١اىبٓخطؿ ،١غياز ٠عُٝكي ،١تهْٛي عًي ٢أثسٖيا سؿيسٚ ٠اضيع ١عُٝكيْ ،١ساٖيا ايٝيّٛ
بػهٌ َٓخؿا "غ٘ ٖس ٙشٚٚز".
ْتٝذٖ ١را ايػٛز سدخ تكٝٝل عظي ِٝعبي ٛايػيُاٍ ،اد ٣افب إ ازببياٍ
ايهآ٥يي ١غييسق ٞايطييًُٝاْ ،١ٝسليياي ٞخييط "تٛتاغيياز – ضٝدؾييادم – بٓطةةشد–
ع١زبي٘ت " ،تنخير اغيهاشلا اسباقيسَ ٠يع غيعابٗا ٚٚدٜاْٗيا ايييت تطيٛزت ْتٝذي١
ايتين٬ت ايؿخسٚ ١ٜتسضباتٗا اىبطتُسَٓ ٠ر تهٜٗٓٛا ٚأربرت غهًٗا اسباقس.
ج-يكييد تهيي ٕٛدبييٌ "ثريَ٠ةة١طشٚ ,"ٕٚٚتٛابعيي٘ اييييت َٓٗييا قُييِ "كةةادس"،
"ٜاخٝةإ" اىبتؿييًتإ بيي٘ ًب دٓٛبُٗييا ايػييسقٚ ،ٞدبييٌ " تة١الٕ " اىبٓػييل َٓيي٘
ْتٝذ ١تؿدع نبرل ًب سلاي٘ ايػسب ،ٞاق ٍٛإ ته" ٕٛثريَ٠طش "ٕٚبايكبط ايرٟ
أتيي ٢عًٝيي٘ َيئ دٓٛبيي٘ َٚيئ غسٚبيي٘ ْتٝذيي ١اغبطيياف ايطًطييً ١اىبتٛضييط ١اييييت
ذنسْاٖا ،نإ بـب دبٌ "ثريَ٠طةش "ٕٚعٓد تهٚ ،ٜ٘ٓٛايطًطً ١ايػيسقَٓ ١ٝي٘ ٚاد
عُٝل ،يبتد َٔ ايػُاٍ ايػسب ٞافب ازبٓٛا ايػسقٚ ،ٞقد ازتؿع قاع ٖرا اييٛادٟ
بايذلضبات اييت تسانُي ؾٝي٘ عًيَ ٢يد ٣ايعؿيٛز بطيبب تعيس ٟازببياٍ ايٛاقعي١
عً ٢دبٗت ،٘ٝؾتػهٌ ؾ ٘ٝث٬ثٚ ١دٜإَٗٓ ،ا ٚادٜإ َتعانطإ َيع خيط تكطيِٝ
بُٗٓٝييياٚ ،اد " ٟقضيةةة١س" ايكيييٝل ايييير ٟدبيييسَٝ ٟاٖييي٘ افب ٚاد" ٟتاجنة ة١سً "ٚب
ازبٓٛاٚٚ ،ادََٝ ،ٟشطة١ثإ( ,اىبيسز ايعيسٜا)ٖٚ .ي ٛاٚضيع َئ ٚاد " ٟقضية١س"
ٚدبسَٝ ٟاٖ٘ عب ٛايػُاٍ ايػسب ،ٞثِ ايػسا يٝنخر اضِ ْٗس "تابـب" بعد َسٚزٙ
خ ٍ٬ايتؿدع ايٛاقع بـب "ثريَ٠طش" ٚ "ٕٚت١الٕ" َطتدٜسّا ذ" ٌٜثريَ٠طةش" ٕٚ
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ايػُاي ٞايػسب ،ٞاييٛاد ٟايجاييح ٖيٚ ٛاد" ٟضيٛزداؽ" اييرٜٓ ٟشيدز سليا ّ ٫افب
"ايصاا ا٫ضؿٌ" عب"ٛق١غكٛي – " ٞدٚنإ .-
ٚاَا ايبكع ١اييت ناْ قد اغبطؿ غسب" ٞثريَ٠طش ،"ٕٚؾٝبيد ٚيي ٞاْٗيا
اؾبش َٓر ايبدا ١ٜحبرل ٠غك َٝاٖٗا قبسٚز ايصَٔ صبس ٣شلا بيـب ازببيٌ "شٙ
زش ٚ "٣دبٌ "ط١زضسد" عب ٛايػسا ،ثِ ايػُاٍ ايػسب ٞيتؿب ًب ْٗس "اييصاا
ا ٫ضؿٌ"ٖٚ .را اجملسٖ ٣يْٗ ٛيس "تيابـب" اىبيرنٛز ايير ٟبعيد إ ًٜتشيل بي٘ ْٗيس
"كةة١سَ١طا" ،ػبييس ٟبييـب "ص٠سص" ٚ "٣ضيي٘سضييسد" عبيي ٛايػييساٚ ،ثييِ باضييِ
"ضٚٛزقاٚغإ" افب ايػُاٍ ايػسب ٞايػُاي ٞيًٝتشل بٓٗس "ايصاا ا٫ضؿٌ" نُيا
ذنسْا .يكد دـ قاع ٖير ٙاييبشرل ٠ايييت ناْي غيسا "ثريَ٠طةش "ٕٚبايذلضيبات
ايٓاشي ١ؾٗٝا قبسٚز ايصَٔ ْتٝذ ١يتعس ١ٜازبباٍ ايطبٝعٚ ١ٝاعبيداز َٝاٖي٘ افب ْٗيس
"تابـب"ٚ ،اؾبا ٚادٜاّ ْطُ ٘ٝاٯٕ ٚاد" ٟك١سَ١طا".
إ ٖرا ايٛاد َٔ ٟايكطِ اىبٓخطـ ايطٜٛيٌ ايٛاقيع دٓٛبياّ َٓي٘ ًب ضيٌٗ
"غ٘ ٖس ٙشٚٚز" ٚايرْ ٟطُٚ ٘ٝاد"ٟك١سَ١طا"ٜ ،ؿؿٌ َستؿع ٚاط ٧مبتد َٔ
ايطؿٛب ايػسب ١ٝزببٌ "ثريَ٠طش ،"ٕٚافب دبٌ " تاضًٛد٘".
 د -اَا َٓخؿا "ػٖ١سٙصٚٚز" ،ؾٗ٪ٜ ٛيـ قطُاّ دٓٛبٝياّ ٚاضيعاّ َئ ٚادٟ
"تاجن١سؤ"ًٜٛٚ .ب ي ٞاٜكاّ إ َٓخؿا "غ٘ ٖس ٙشٚٚز"ايرٜ ٟبًؼ عُك٘ ايّٛٝ
(َ )150ذلاّ بايٓطب ١افب ا٫زاقي ٞاجملياٚز ٠يي٘  ،26نيإ ًب ايبداٜي٘ حبيرل ٠اٜكياّ
تؿيب َٝاٖٗيا عئ طسٜيل َكييٝل "د٠سبْ١ةذاإ" ،ايٓياتر عئ تؿيدع ًب دبيياٍ
ٖٓاى .مبس ْٗس "ضرلٚإ" خٖ ٍ٬را اىبكٝل .يكد ازتؿع قاع ٖر ٙايبشرل ٠قبسٚز
ايصَٔ ْتٝذ ١يًذلضبات اييت تنت ٞبٗيا اىبٝياَ ٙئ ازببياٍ اجملياٚزٚ ،٠نيإ ذييو
ا٫زتؿيييياع َػييييؿٛعاّ باعبييييداز عبيييي ٛاىبكييييٝل ىباسؿييييٌ َيييئ تينييييٌ ًب ؾييييخٛز
 26إ ازتؿاع قاع َٓخؿا غٗسشٚز َٔ ايبشس (َ )450ذلاّ ٜٚتطع دٛاْب٘.
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"د٠سبْ١ذاإ" اَ٫س اير ٣أد ٣افب دؿاف ايبشرلْٚ ٠كٛا اىبٝيا ٙؾٗٝياٖٚ ،هيرا
يٗس َٓخؿا "ػٖ١س ٙشٚٚز" اسباي.ٞ
ٚيعييٌ َيئ غسا٥ييب ايييدٖس ٚؾييسٚؾ٘ ،آْييا ْعُييٌ اٯٕ ْٓٚؿييل بطييخا ٤عًيي٢
تعً ١ٝقاع َكٝل "د٠سبْ١ةذاإ" ٫عياد ٠حبيرل" ٠ػةٖ١ش٠صٚٚس" ايييت ناْي قيد
دؿ قبٌ عػسات ا٭يٛف َٔ ايطٓـب.
ٚيعييٌ اٜك ي ّا إ ٚاد" ٟباشٜييإ" نييإ نييريو حبييرلْ ٠تذي عيئ اغبطيياف
َٛقعٚ ،ٞناْ ربسز َٔ "د٠زبْ١د ٣باشٜإ"ٚ .يهٔ قبسٚز اييصَٔ اْػيل ازببيٌ
تييدزػبٝاّ ٚاْؿييتا " د٠زبيي٘ ْييد٠ضييٚٛتا "ٚعًيي ٢أثييس تكييٝٝل َٝييا ٙايييبشرل ٠عًٝيي٘.
ٚقبا إ اىبٓؿر ازبدٜد ًب دداز ايبشرل ٠نإ اٚطن َٔ "د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ" يريو
تؿسغ َٝا ٙايبشرل ٠عب " ٛد٠سبْ١ذ ٣باض٘س."٠
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ضفس" َٔ ٠دةربة ندى بازياى"
اىل "ملةى تاشلوجة"
(أ)
متٗٝد :
عبييئ ًب ايطيييًُٝاْْ ،١ٝطًيييل اضيييِ " طةةة١سَٝإ " عًييي ٢اييييب٬د اسبيييازٚ ،٠
"نَٜٛظتإ" عً ٢ايب٬د ايبازدْٚ ،٠طتعٌُ اضِ "ط١سَٝإ" يًُػت ٢اٜكياّ " ٚ
نَٜٛظتإ" يًُؿيٝـْٚ .عتيدل ييٛا ٤نسنيٛى اسبيايَ ٞئ بي٬د "طة١سَٝإ" ٚييٛا٤
ايطًُٝاْ َٔ ١ٝب٬د "نَٜٛظةتإ" ٚي ٛآْا ْعد " غي٘ ٖيس ٙشٚٚز" ايييت ٖي ٞديص٤
َٔ ضٌٗ ايطًُٝاْ"١ٝط١سَٝإ" اٜكاّ.
إ َٓطك ١يٛا ٤نسنٛى اسباي ١ٝايٛاقع ١قبشياذا ٠دبياٍ صاطةشؤغٚ ،اييصاا
ا٫ضييؿٌٚ ،ددًييٚ ،١دبييٌ هبييسٚ ٜٔضييرلٚإ – دٜييايٖ ،ٞييْ ٞؿييظ اىبٓطكيي ١اييييت
ناْ تطًُ ٢ب اييدٚز ايطاضياْ ٞا"ط١سَة١نإ" (َٝ٥ٛصخيٛز ٜٔايكيسٕ اشبياَظ
يًُيي٬ٝد) ،ا٫ضييِ اييير ٟضييذًت٘ اىبؿييادز اىبطييٝش ١ٝايطييسٜاْ ١ٝبػييهٌ "بٝةة
طةةةة١سَاٚ "ٟبتخؿٝؿيييي٘" ،طشَةةةةا "ٟاىبعييييسا افب "بييييادسَ ،"٢ا" ٚدسَكييييإ" ٚ
"دسَكإ" ٖرَ ٙعسب ١عٔ " ط١سَ١نإ" ايطاضاْ ١ٝاىبرنٛز ٠أع. ٙ٬إ ايًؿظتـب
ايطيييسٜاْٝتـب "بٝةةة طشَةةةةا "ٟا" ٚبٝةةة طشَةةةةٚ ,27"ٞنييييرا ايًؿظيييي ١االٜةةةةشاْٝيييي١
 27إ نًُ " ١ط١سَ١ى " املعشب ١ا " دشَل " َؼتك َٔ ١يؿظ " ١ط١سّ " َٔٚ ,اي٬سك ١االٜشاْ ٠" ١ٝى "ak
اييت ٖ ٞب االؿٌ اهلٓذ ٟاالٜشاْ ٞاملعشٚف ٠" ١نٚ ,"ak ١تظتعٌُ ملعٓ ٢ايتـاري ٚايذالٍ ٖٞٚ ,ب
ايًػ ١ايهسد ،١ٜبا٫قاؾ ١افب َعاْٗٝا ا٫ؾً ،١ٝتطتعٌُ نادا ٠يًتعسٜـ اىبعـب ٜٚكابًٗا " اٍ " ايتعسٜـ ًب
ايًػ ١ايعسبَٚ. ١ٝع ا٫ضـ آْا ْ ٫طتطٝع ايتجب ًب ايٛق اسباقس َٔ َعٓ ٢يؿظ" ١ط١سّ " اىبٛدٛدً ٠ب
"ط١سَ١ى " ا " ٚدسَل " ايعسب. ١ٝ
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"ط١سَةة١نإ"نًييٗا تعييين (َييٛطٔ "طةة١سّ" ،ا ٚبيي٬د اٍ"طةة١سّ") ،28ؾُيئ ٖييِ اذٕ
ٖييرا َييا ٫أكبهيئ َيئ
ٖيي ٤٫٪اٍ"طةة١سّ" اييير ٜٔزل ٝي ٖيير ٙايبكعيي ١بيينزلِٗ
ا٫داب ١عٓ٘ ًب ايٛق اسباقس بػهٌ باتٚ .يهين نٓ قد ذٖب ًب حبح ضيابل
افب إ اضِ "ط١سّ – اْر " ٖٚي ٛا٫ضيِ اييرٜ ٟطيُ ٢بي٘ ايٝي ّٛا٫نيساد ايكسٜٚيٕٛ
ٚاٌٖ اىبدَٕ ،ػتل َٔ نًُي" ١نيسّ" (بايهطيس ٠اىبكبٛقي 29)١ايييت قيد تًؿظي
بػييهٌ "طةة١سّ" نُييا تًؿظ ي "ٜييصد نييست" بػييهٌ "ٜةةضد طةةشد" بتبييد ٌٜؾييٛت
"ايهاف" ا "ايطاف" ؛ "ٜيصت نيست" اٜ" " ٚيصدإ نيست" تعيين (طبًيٛم ا٫يي٘)
ؾٝذييٛش إ اؾييٌ " طشَهةةإ" ،تعييين (بيي٬د ايطةةشّ)ٚ .قييد ضييبل إ قًي إ يؿظيي١
"نسَاْر" اييت ٖ ٞاضِ آخس ي٬نسادَ ،عٓاٖا (اىبٓطيٛا افب ايجعبيإ) ،ا( ٚعابيد
ايجعبإ)( ،زادع تٛؾٝل ٖٚيب :صبً ١ط١الٜٚز ،1940 ،ز  ،1ايعدد  ،7ف 0 )38
َٚييئ ايػسٜيييب إ ا٫زَييئ نييياْٛا ٜطيييُ ٕٛقييي " ّٛاىبييياد" ا "َييياز"ً ،ب تيييٛازؽبِٗ
ا٫زَٓٝيييَ" ٚ ،١ييياز" ًب ايًػيييات اٜ٫ساْٝيييَ ١عٓاٖيييا (اسبٝيييٚٚ .)١زد ًب نتييياا (ناسَاْةةةو
اسختؼري ثاثهإ) اىب٪يـ سٛاي ٞايكيسٕ ايطيادع يًُي٬ٝد ،عٓيٛإ ًَيو ا٫نيساد بػيهٌ
"نٛزدإ غاَ ٙاد ،"٣اًَ( ٟو ا٫نساد اىباد .)ٟؾٝؿِٗ َٔ ٖيرا إ "اىبياد" " ٚايهيسد"
ناْتا ًب ذيو اييصَٔ تطيُٝتـب يكيٚ ّٛاسيد٬ٜٚ .سيمس " ػةجٝطٌ" اٜكياّ إ بيـب ايبطيٕٛ
ا٫زَٓٝيي ١ايٓبًٝييَ ١يئ ٜييدع ٢بيينِْٗ َٓشييدزَ ٕٚيئ ا٫ٚد "ًَييو ا٫ؾيياع ٞاىباد"ٟايييرٜٔ
ٜطييهٓ ٕٛبييايكسا َيئ "َاضييٝص" (ا .خْٝ .هٝييتـب .دؾيياع نييسد ٟعيئ اىبييرٖب ايطييين،
 ،1933ف  .)11إ نًُيَ" ١اضييٝص" ٖيرٖ ٙيي ٞاضيِ دبييٌ ًب اييب٬د اىبعسٚؾييً ١ب ايهتييب
ايعسب ١ٝايكدمب ١بب٬د ازَٝٓٝا (اىبؿدز ْؿط٘ ،ف.)10
ٚاَا غهٌ "ط١سَ١نإ " ا " ٚدسَكإ " ،ؾَٗ ٛػتل باسبام ادا ٠ازبُع اٜ٫ساْ " ١ٝإ " اييت تعطٖٓ ٞا
َعٓ " ٢اىبهإ " ؾٝهَ ٕٛعٓ" ٢ط١سَ١نإ " ا" ٚدسَكإ " َٛطٔ "ط١سّ" ا" ٚط١سَ١ى" ا " ٚدسّ " "
دسَل "ٚ .قد اضتعٌُ ايذلنٝب ا٫زاَ " ٞب ٝدسَ " ٢ا " ٚب ٝدسَل " اير ٟاختؿس ؾاقش ٢بادسَ٢
" ا " ٚبادسَل "٫ؾاد" ٠ط١سَ١نإ " اٜ٫ساَْٚ ،ٞعٓاَٛ ٙطٔ " دسّ "  " ٚدسَل ".
 28زادع تٛؾٝل ٖٚيب ،قٛاعد ايًػ ١ايهسد ،١ٜز ،1باا  ،1 -ف .15 ،7

 29تٛؾٝل ٖٚيب ،قٛاعد ايًػ ١ايهسد ،١ٜايباا ا ،ٍٚ٫اىبادٚ )10( ٠اىباد1)29( ٠
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تؿؿٌ ايًيٛا" ٜٔ٤نسنيٛى" " ٚ ،ايطيًُٝاْ "١ٝاسيدُٖا عئ ا٫خيس ضًطيً١
َٔ دباٍ كبتد َٔ ْٗس " ضرلٚإ " افب ْٗس " ايصاا ا٫ضؿٌ " .إٕ ٖر ٙايطًطيً١
ٖ ٞقطع َٔ ١ايطًطً ١اٚ٫فب ايػسبَ ١ٝئ ض٬ضيٌ "صاطةشؤغ" ايعظُٝي ١اىبُتيد٠
َيئ ايػييُاٍ ايػسبيي ٞافب ازبٓييٛا ايػييسقٚ ٞاىبتٛاشٜيي ،١اىبتداخًيي ١اسٝاْ ياّٖٚ ،ييٞ
تػهٌ ازبدزإ ايػسبٝي ١شلكيب ١اٜيسإ ،اعتبيازا َئ زأضيٗا ًب ايػيُاٍ ايػسبي ٞافب
اشبًيييٝر ايؿازضيييٚ ،ٞطٛشليييا سيييٛاي )1000( ٞنًٝيييَٛذل ،اَاعسقيييٗا ف ()200
نًَٛٝذلاّ تكسٜباّ.
إ طٖ ٍٛر ٙايطًطً ١ايؿػرل ٠ايٛاقع ١بـب ايٓٗس" ٜٔضرلٚإ" " ٚايصاا
ا٫ضييؿٌ"ٜ ٫ ،تذيياٚش اٍ ( )110نًٝييَٛذلات ،اَييا ازتؿيياع اعًيي ٢قُيي ١ؾٗٝييا ؾٝبًييؼ
(َ )1848ذلاّ دٓٛا "ط١طشَٖ ٚ ،"١يرا ا٫زتؿياع ٜكيٌ بادبيا ٙازبٓيٛا ايػيسق،ٞ
سٝح ٜٓصٍ عً ٢ساؾ" ١ضرلٚإ" افب سٛايَ )375( ٞيذلا عٓيد قسٜي " ١بياْٝخٕ٬ٝ
"ٚ ،نريو بادبا ٙايػُاٍ ايػسب ٞسٝح مب ٌٝافب ايػُاٍ ايػسب ٞانجس ،بعيد عػيس
نًَٛٝذلات َٔ سلاٍ " د٠سبْ١د ٣باشٜإ " ايػسبٜٚ ،ٞؿبا ضٌٗ ايعبٛزٜٓٚ،صٍ
ازتؿاع٘ عٓد " ايصاا ا٫ضؿٌ " افب شٖاَ )450( ٤ذلّا اَاّ قس" ١ٜطل طل ".
إ ٖر ٙايطًطيً ١تنخير ازليا ٤طبتًؿي ١بايٓطيب ١افب اىبٓياطل ايييت كبيس
َٓٗييا ،ا ٫آْييا ضٓطييُٗٝا ًب ٖييرا اىببشييح باضييسٖا ا "ضًطييً ١قييس ٙداؽ " ،نُييا
زأٜٓاٖا عٓد بعيا ايهتيااٚ ،يهٓٓيا ضيٓرنس اديصا ٤ايطًطيً ١بنزلاٗ٥يا اشباؾي١
ٚاييت تطًل عًٗٝا ضبًٝاّ ،عٓد حبجٓا شلا.
تعتييدل ٖيير ٙايطًطييً ١ايطييٛز ايػسبيي ٞاىبٓٝييع ىبٓطكيي ١ايطييًُٝاْ ١ٝايػٓٝيي١
ازبُ ،١ًٝست ٢ننْٗا ضٛز خازدَٝٓ ٞع اقاَت٘ ايطبٝع ١سبُا ١ٜثسٚتٗا اىبٓهٛش٠
اىب٪يؿ َٔ ١اْ٫طإ ٚاسبٛٝإ ٚايٓبات ٚاىبعادٕ.
تٛدييد ًب ٖييرا ازبييداز ،نُييا ًب نبٝييع ض٬ضييٌ دبيياٍ صاطةةشؤغَ ،كييا٥ل
ٚيبييسات ته ْٛي ْتٝذيي ١يًتؿييدعات ٚا٫غبؿاقييات ازببًٝييَ ،١جييٌ " د٠سبْ١ةةذ٣
باشٜييإ " " ،د ٙزبيي٘ ْييد ٣باطةة١س" ،"٠د٠سبْ١ةةذ ٟطةة١طشَٚ ،"١يبييسات"كشكةة١
ََٚ "٢غرلٖييا ،با٫قيياؾ ١افب "د٠سبْ١ةةذاإ"ٖٚ ،ييرا ا٫خييرل نطييب
َ"" ,ثةةٜ١هٛي
قةة١ال
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غٗس ٠خاؾً ١ب ٖير ٙا٭ٜياّ َئ ديسا ٤اْػيا ٤ضيدٚد ًب َدخًي٘ ايػيُاي ٞسبيبظ
َٝاْٗ ٙس "ضرلٚإ" ٚتٛابع٘ ايؿا٥ك ،١اييت تٓشدز خ٬ي٘ عب ٛازبٓٛاٚ ،ذييو ًب
َٓخؿا "غٗسٙصٚز"ٚ .تسبط تًو اىبكيا٥ل ٚاىبُيسات اىبٓطكي ١ايػٓٝي ١ازبًُٝي١
بايعاز اشبازد َٔ ،ٞايػسا ٚازبٓٛا .ناْ تًو اىبكا٥ل ٚاىبُساتَٚ ،كا٥ل
صاطةةشؤغ ا٫خييس ،٣اييييت دبابيي٘ اشليي ٍ٬اشبؿييٝب ،دَٚييا َٛقييٛع اٖتُيياّ نبٝييع
اسبهَٛيييات اىبٛديييٛد ٠غيييسا ايطيييٛز ايػسبييي ،ٞايييييت نيييإ ُٜٗٗيييا تييينَـب طيييسم
اىبٛاؾيي٬ت اىبٛاشٜيي ١ييي٘ ،اىبييازً ٠ب ايطييًٗ ٍٛب اىبٓطكيي ١ايػييسقَ ١ٝيئ ددًيي ١بييـب
ايعسام اٚ٫ضط ٚايب٬د ايػُاي 0َ٘ٓ ١ٝيكد ناْ تًو اسبهَٛيات تكي ّٛبتشؿيـب
ا٭َييانٔ اىبكابًيي ١يتًييو اىبكييا٥ل ٚاىبُييسات اىبٛدييٛد ٠عًيي ٢طييسم اىبٛؾيي٬ت،
نُٛاقع نؿس ،ٟطٛشخٛزَات ،ٛطاٚٚم،كَ١لَ١اٍ ,نسنٛى ٚايت ٕٛنرثش .ٟناْ
تًو اسبهَٛات تك ِٝساَٝات ناؾ ١ٝؾٗٝا يًدؾاع عٓٗا ٚةاؾظَٛ ١اؾ٬تٗا قد
ايػازات اىبٓتظس َٔ ٠ا٫قٛاّ ايطانٓ ١داخٌ َٓطك ١صاطةشؤغ ايكسٜبي ١ايٛاقعي ١افب
ايػسم َٓٗاٚ 0يكد ناْ تًيو اَ٫يانٔ اةؿيٓ ١تتخير قٛاعيد سبسنيات دٝيٛؽ
تًو اسبهَٛات عٓدَا تكؿد ؾتا تًو ايب٬د ازببًٝي ،١نُيا ناْي تًيو اىبكيا٥ل
ٚاىبُييسات َٛقييع إٖتُيياّ ا٭قييٛاّ ايطييانٓ ١غييسقٗا ًب ايٛق ي ْؿطيي٘ 0ؾًكييد نييإ
"ايًٛيٛب" ٚ "ٕٛٝىباد " ٚ "ٕٜٛا٫نساد" ًب َٓطك ١ايطًُٝآَْ ١ٝر ؾذس ايتازٜخ
ٜك ُٕٛٝؾٗٝا اسبؿٚ ٕٛا٫ضٛاز سبُا ٜتٗاٚ ،مبهئ َػياٖد ٠قطيِ َئ اثياز ٖيرٙ
اسبؿيييٚ ٕٛا٫ضيييٛاز ستييي ٢اٯٕٚ .يكيييد ناْيي ٖييير ٙا٫قيييٛاّ ٚاسبهَٛيييات تكيييع
سساضاٚ ،ساَٝات ؾٗٝا نُا ضبل إ أغسْا افب ذيو.
٫غو ًب إ سؿٖ ٕٛر ٙاىبكا٥ل ز تيتُهٔ َئ ؾيد ازبٝيٛؽ ايصاسؿي١
ايك ١ٜٛؾدا ْٗاٝ٥اَٚ .ع ٖرا ؾكد ناْ ٖير ٙاسبؿي ٕٛذات ؾا٥يد ٠عظُيً ٢ب دز٤
خطس ايػازات ايؿذاٚ ١ٝ٥اىبباغتات ا٫ت َٔ ١ٝايػسا عب ٛايٛدٜيإ ايػٓٝيً ١ب ٖيرٙ
اىبٓطكييٚ ١ا٫قييٛاّ ايطييانٓ ١ؾٗٝييا ،نُييا ناْيي َؿٝييد ٠اٜكييا ًب ايكييبط ٚاَ٫يئ
ايداخًٝـبًٚ ،ب اخر ايسض ّٛايهُسنَٚ ،١ٝهظ ايدخإ نُا نإ اَ٫س عً ٢ايعٗد
"ايباباْ "ٞا٭خرلْ .رنس بٗر ٙاىبٓاضب ١إ َعدل "دٚنإ" اير ٣ػبس ٣ايعٌُ ؾ٘ٝ
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اٯٕ ْ٫ػا ٤ضد قيخِ ،ؼبيبظ َٝيا ٙاييصاا ا٭ضيؿٌ ًب ضيٌٗ "بٝتةٚ "َٜٔٛدٓٛبي١
نييإ ضبييٌ َهييظ ايييدخإٚ ،إ ايييتًؿمس ا٫ؾييً٫ ٞضييِ "دٚنييإ" ػبييب إ ٜهييٕٛ
"دخييإ" ًٚب ايهسدٜييٜ ١طييُ ٢قبهييظ "دٚخييإ" ،ؾاضييتٝؿا ٤اىبهييظ ا ٚتندٜتيي٘
ا"دٚخإ نسدٕ" ٚ .قبٓاضب ١ذنس اضِ "بٝت "َٜٔٛاٚد إ اٚقا اغيتكاق٘ ٚابيدأ
َٝيييصَٛ ٠ديييٛدً ٠ب ايًٗذييي ١ايهسَاظبٝيييٖٚ ،١ييي ٞتًؿيييمس َكطيييع " ٜييي "ٛا"ً "٣ٚب
ايهًُييياتَ ،جٌٜٛ":ضيييـ" بػيييهٌ "ٜٚطيييـ"ْٜٛ"،ظ"ٜٚ" ،يييٓظ" .ؾييينق ٍٛإ
اؾٌ "بٝت" ٖٛ "ٜٔٛب " ْٜ٘ٛ – ٝا٫زاَ ،١ٝسٛشلا ا٫نساد افب " بٜٓٚ – ٝي٘"،
ثِ " ب( " ٜٔٚ – ٝبٝت0)ٜٔٛ
آْا لبيسٚ ،عئ طسٜكٓيا َئ نسنيٛى افب ايطيًُٝاْ ،١ٝبياِٖ تًيو اىبُيسات،
ٚاضييًٗٗا يًُسٚزٖٚ،يي" ٛد ٙزبيي٘ ْييد ٣باشٜييإ" ا ٣بٛابيي ١باشٜييإ ايػييٗرلٖٚ ،٠ييٞ
ايبٛاب ١ايسٝ٥ط ١يًُٓطكٜٚ ،١طًل ا٫نساد عًٖ ٢را اىبُس اضِ "د٠سبْ١ذ ٠سِٚٚت"١
ا" ٚد ٙزب٘ ْيدٚٚ ٙغيه٘" ،ا( ٟايبٛابي ١ازبيسدا ،٤ا ٚايٝابطيْ ،)١ظيساّ شبًٖٛيا َئ
ا٫غذاز ٚاىبٝيا ٙبعهيظ َكيٝل " باضي٘ ز " ٙايهًُي ١ايييت تبيد ٚيي ٞاْٗيا نًُي١
ٖٓدٜييي – ١اٜساْٝييي ١قدمبييي" ١ؾاضييي٘س ،"٠سٝيييح ظبيييدٖا ًب ايطاْطيييهسٜت ١ٝقبعٓييي٢
(ايسا٥ل ايصاًٖٚ ،)ٞب ايؿازض ١ٝايكدمب ١بػهٌ " فاٖ١سَ " ٠عٓاٖا (ايسبٝع)٫ٚ ،بد
اْٗا ناْ ًب اٯؾٝطت ١ٝاٜكاّ بٗرا ايػهٌ ٖٞٚ،تعين ْؿظ ٖرا اىبعٓ٫ٚ ،٢تصاٍ
ٖر ٙايهًًُ ١ب اٜ٫ساْ ١ٝاسباي" ١ٝبٗاز" ا ٣ايسبٝع.
ٜٚكع َكٝل " باض٘س " ٠عًي ٢بعيد سيٛاي )27( ٞنًٝيَٛذلاّ َئ ازبٓيٛا
ايػسب "ٍ ٞبٛاب٘ باشٜإ" اييت نإ ا٫تساى ٜطُْٗٛا ًب شَٔ َيا " دَ٠رلقياب "ٛاٟ
" ايبييياا اسبدٜيييد" ،نُيييا نييياْٛا ٜطيييُ ٕٛبعيييا َكيييا٥ل اخيييس ٣بيييريو ا٫ضيييِ.
ٜٚبد ٚي ٞإ اقدّ ذنس ٚدد ىبكٝل "د٠زب٘ ْد ٣باشٜإ" ًب ايتازٜخ ا٫ضي،َٞ٬
ٖييَ ٛاديياً ٤ب "ْصٖيي٘ ايكًييٛا" سبُييدا اىبطييتًٛب (ٖ 734ذسٜيي ،)١سٝييح ازليي٢
"دزبٓييد خًٝؿييٖٚ "١يي ٞتطييُ ١ٝباطٓٝييٚ ،١اشبًٝؿيي ١عٓييد ا٫زليياعًٝٝـب نييإ يكييب
اَ٫يياّ بٛؾييؿ٘ خًٝؿيي ١ا ًب ايعييازٚ .دييا ٤ذنييسً ٙب ايتييٛازٜخ ايعجُاْٝيي ١بنضييِ "
امبييإ غييا ٙبٛغيياشَ( " ٟكييٝل امبييإ غيياٚ ،)ٙذيييو ىبييسٚز ايطييًطإ ضييًُٝإ
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ايكييآَْ ْٞٛيير ضييٖٓ 941 ١ذسٜيي( ،١زادييع  :دٚييي عجُاْٝيي ١تييازؽب ،ٞايذلنبيي١
ايذلن ١ٝةُد عطا عٔ ٖياَس ،ز ،5ف  .)335اْيين أز ٣إ ٖير ٙايتطيُ ١ٝايييت
ضذًٗا ايهتاا ايذلى اثٓاَ ٤سٚز ايطًطإ اىبػاز اي ،٘ٝتطُ ١ٝضبسؾ َٔ ١اؾًٗا
ايؿييشٝا " اَيياّ غيياٖٚ " ٙيي ٞتطييُ ١ٝباطٓٝيي ١اٜك ياّ ،اذ ٜظٗييس إ ايباطٓٝيي– ١
ا٫زلاعً ،١ٝناْ َٓتػسً ٠ب تًو ايكسً ٕٚب ٖر ٙايسبٛع.
ٜٚرنس نتاا تازٜخ " ْادز غا ،" ٙاىبطُ" ٢دٗإ نػاْ ٣ادزٚ "٣ايرٟ
ايؿيي٘ اىبيي٪ز ايػيياَ" ٙييرلشا َٗييد ٟخييإ" بايًػيي ١ايؿازضييٖ ،١ٝييرا اىبكييٝل باضييِ
تسنييٖ ،ٞيي" ٛام د ٙزبيي٘ ْييد" ،ا( ٟاىبكييٝل ا٫بييٝا)ٚ ،ذيييو بطييبب ؾييخٛزٙ
ازبسدا ٤ايبٝكا.٤
ٖٓٚا اٚد إٔ اق ٍٛإٕ أضِ "د ٙزب٘ ْد" البا زل ٞب٘ "اىبكٝل ازببً،"ٞ
ًب ا٫ؾييٌ ٫ ،بييايٓظس يكييٝل اىبُييس ازببًييْ ٞؿطيي٘ ،بييٌ " ٕ٫د ٙزبيي٘ ْييد" تعييين
(ايطييداد) ا( ٚايػيي٬م) ،ا ٚايبيياا ايييرٜ ٟكيياّ عٓييد اسباديي ١عًيي ٢طبييسز اىبكييٝل
يػًك٘ٚ .عًٖ ٢را ا٫ضاع ؾإ اىبعٓ ٢ايًػ ٟٛيهًُ" ١د ٙزب٘ ْد" ٖيً ٛب اسبكٝكي١
يٝظ "َكٝكاّ" بٌ "ضد ٠ايباا" ا" ٣غًل ايباا"ٜٚ .ظٗيس اْٗيِ نياْٛا ًب اٜ٫ياّ
ايكدمبٜ ١ػًك ٕٛاىبكا٥ل اىبُٗٚ ،١شلرا ؾكد بك ٝنًُ" ١د ٙزب٘ ْد" ،تعين ٖرٙ
اْٛ٫اع َٔ اىبكا٥ل ،ثِ ؾازت عًُاّ ٜدٍ عً ٢غرلٖا َٔ اىبكا٥ل قبسٚز ايصَٔ
َٔ باا تطُ ١ٝايهٌ بازبص.٤
-ب-

دٛي ١تأزخيـــــــــــ١ٝ
مبييس َيئ َكييٝل باشٜييإ ايطسٜييل ا٫شييي ٞايييرٜ ٟييسبط َٓطكيي ١ايطييًُٝاْ١ٝ
بهسنيييٛى ،ا ٚبازبٗيييات اييييج٬خ ،ايػيييُاٍ ٚايػيييسا ٚازبٓيييٛاٚ .يكيييد يعيييب ٖيييرا
اىبكٝل ادٚازاّ َُٗ ١خ ٍ٬ايتازٜخ ًب تٓظ ِٝايدؾاع قيد اشلذُيات اىبٛدٗيَ ١ئ
ايػساٚ ،ي ٛإ ٖرا ايدؾاع ز ٜٓذا َسٚ ٠اسد ٠عًَ ٢ا ْعًِ.
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يكد ٚؾٌ ايٓٝا اقدّ خدل عٔ ذبؿيـب "دٙسبيْ٘ةذ ٣باشٜيإ" ٚعئ اىبعسني ١ايييت
دست يؿتشي٘ ًب زقُٝيات اىبًيو ا٫غيٛز " ٟأػةش ْـةشثٌ " ( 885 – 860م ،)0ّ0إ
ٖر ٙايسقِ تطذٌ اسبًُ ١اٚ٫فب يريو اىبًو عً ٢ب٬د " شَ "ٙٛيٛا ٤ايطيًُٝاْ ١ٝاسبياي،ٞ
اييت ناْ َيٛطٔ (ايًٛييٛبٝـب) .ؾكيد ٚديد " أػةش ْـةشثٌ" ًب هبًتيي٘ تًيو ،اىبكيٝل
ضبؿٓا َٚطدٚداّ حبا٥طٚ ،ناْ تداؾع عٓ٘ ساَٝي ١عطيهس ،١ٜؾاقيطس افب إ ٜؿتشي٘،
ؾؿتشيي٘ٚ ،قتييٌ َيئ ساَٝتيي٘ (َ )1400كاتييٌ .إ ايييسأ ٣ايطييا٥د اٯٕ بييـب ايعًُيياٖ ٤يي ٛإ
ذيو اىبكٝل اةؿٔ نإ "د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ".
ٚيعٌ يبا ٖ ٛددٜس بايرنس إ َٔ اىبعازى اسبدٜج٘ ًب ٖرا اىبكيٝل َعسني" ١
ْادز غاَ " ٙع ايكا٥د ايعجُاْٞ
" طؤثاٍ عجُإ باغا "ٚ 0خ٬ؾٖ ١ر ٙاىبعسن ٖٞ ١إ ق ٠ٛعطيهس ١ٜتسنٝي١
قٛاَٗا (َ )12000كاتٌ ناْ ذبي قٝياد " ٠يبيؼ باغيا " ًب  9تػيس ٜٔايجياْٞ
( ،)1733/ 1146ناْ ي َتشؿييًٓ ١ب ٖييرا اىبكييٝل اييير ٟزلييا ٙا٫تييساى ًب ذيييو
ايٛق ا"ام د ٙزب٘ ْد" ،ؾباغتِٗ "ْيادز غيا ،"ٙعئ طسٜيل غيرل َتعيازف عًٝي٘،
نُا ٜكَ" ٍٛرلشا َٗد ٟخيإ" ًب "دٗيإ نػياْ ٣يادزٜٚ ،"٣طيُ ٢اىبي٪ز ذييو
ايطسٜل غرل اىبتعازف عً ٘ٝطسٜل "ثٝلني َاضيس "ْ ،كي ،ٍٛبياغتِٗ "ْادزغيا"ٙ
ؾييباب ذيييو ايٝيي ّٛؾنؾٓيياِٖٚ ،قتييٌ ًب ٖيير ٙاىبعسنيي ١ايكا٥ييد ايذلنيي ٞايعيياّ ايبطييٌ
اىبطٔ اىبػرل "طٛباٍ عجُإ باغيا" ،اييرٚ ٟؾيٌ افب َٝيدإ اىبعسني ،١اتٝي ّا َئ
نسنٛى عً ٢دٓاب ايطسع ١ىبعا ١ْٚق" ٠ٛيبؼ باغا".
أْين اعتكد بإ ايطسٜيل اييرٜ ٟكي ٍٛعٓي٘ "اىبيرلشا َٗيد ٟخيإ" بنْي٘ نيإ غيرل
َعسٚف ٜٚطُ ٘ٝا "ثٝلني َاضس" ٖ ٛطسٜل َكٝل "د٠سبْ١ذ ٣باض٘س ،"٠٭ْي٘ ٖيٛ
ايباا ايكسٜب ايٛسٝد اير ٟنإ مبهئ اييدخَٓ ٍٛي٘ افب َٓطكي ١باشٜيإ َئ ايػيساَ ،ئ
ادبا ٙشسـ دٝؼ "ْادز غا٫ٚ ،"ٙمبهٔ إ ٜتؿٛز إ " يبؼ باغا " ،قا٥د اىبؿسش٠
ايذلن ،١ٝنإ عً ٢عًِ باُٖٖ ١ٝيرا اىبُيس ،ا ٚنيإ ًب ييسٚف ٜٓتظيس سسني ١يًعيدَٓ ٚي٘،
ؾٝؿهس ًب ذبؿ ،٘ٓٝاٚ ٚقع٘ ذب اسبساضٚ ١اىبساقبي ١عًي ٢ا٫قيٌٜ ،كياف افب ٖيرا إ
دييص٤ا َيئ نًُيي" ١بييٝذـب َاضييس" ايييرٚ ٟزد ًب ايهتيياا اىبيياز ايييرنس ٖيي ٛنًُييَ" ١اضييس"
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اىبػاب٘ يهًُ" ١باض٘س "٠اير ٖٛ ٟاضِ اىبكٝل اىبطُ ٢اي ّٛٝا " د ٙزب٘ ْد باض٘ زٙ
" اير ٟذنسْآٖٚ .ٙا ٫بيد إ اغيرل افب إ نًُي " ١باضي٘ ز " ٙاشلٓدٜي – ١اٜ٫ساْٝيٖ ،١يٞ
اضييِ َٓطكيي ١قسٜبييَ ١يئ غييسق" ٞبًييخ" ًب تسنطييتإ ،نُييا تٛدييد اٜكييا قسٜيي ١باضييِ
"باض٘س "٠قسا "َرلشا زضتِ" ًب قكا ٤زاْ ١ٝبًٛا ٤ايطًُاْٖ ،١ٝرا افب إ " باؾسٖٛ " ٠
اضِ عػرل َٔ ٠عػا٥س ا٬ٜ٫ت اشبُطَ ِٖٚ ١عدٚد" َٔ ٕٚايكػكاٝ٥ـب".
يكد غي ٙٛايٓاضيخ ،ٕٛعؿيا ا عيِٓٗ ،اضيِ ذييو اىبكيٝل ٚنتبيً ٙٛب ْطيخ
"دٗإ نػاْ ٣ادز ،"ٟباغهاٍ طبتًؿ ،١زا ٜث٬ث٘ اْٛاع َٓٗياٖٚ ،ي : ٞثٝلةني
َاضس ،بٝكـب َاضس ،تجلني َاضسً ،ب ث٬خ ْطيخ طبتًؿي ،١اسيداٖا طبطٛطيً ١ب
َهتييبيتًٜٚ ،ييٛب ييي ٞإ ازبييص ٤اَ ٍٚ٫يئ ٖيير ٙايهًُيي ٖ ،١ي ٞنًُيي ١بييٝذـب ،ايييرٟ
ٜػهٌ ازبص ٤اَ ٍٚ٫ئ اضيِ اىبًيو ايجاييح َئ ًَيٛى اىبػي ،ٍٛبعيد خيسٚدِٗ َئ
ًَذ١٥" ِٗ٦ط١سْة١ق"ٕٛا٫ضطٛز ،30 ٟنُا ٜيرنسِٖ ابي ٛايػياشً ٟب "تيسٚى غيذسٙ
ضٚ ،31" ٞنإ اضِ ذيو اىبًو ايهاٌَ "بٝذـب ق٘ ٜإ".
ٚاْ ٞاز ٣إ ازبص ٤ايجاْ " ٞقٜ٘إ"َٔ ٖرا ا٫ضَِ ،اٖ ٛا ٫تًؿيمس اىبػيٍٛ
ايكداَ ٢٭ضيِ "نةٜ ١يإ" اٜ٫ساْي ،ٞا( ٟاىبًيٛى ،اَ٫يساٖٚ ،)٤ي ٛعٓيٛإ طبكيَ ١ئ
اىبًييٛى اٜ٫ييساْٝـبٚ .شلييرا ؾييإ َعٓيي" ٢بييٝذـب قيي٘ ٜييإ" ػبييب إ ٜهيي( ٕٛاىبًييو
بٝذـب)ٚ ،يؿمس "ق٘ ٜإ" َاٖ ٛا ٫نبع تعظ٫ ِٝضِ " ق٘  ،"٣باقاؾ ١ادا ٠ازبُع
"إ" اي ،٘ٝنُا ْس ٣نبع تعظ ِٝأؾً٘ اٜ٫ساْ" ٞن٘  "٣عٓد ايؿسدٚضيً ٞب يؿيمس
"نيي٘ ٜييإ" اىبٛدييٛد ًب اضييِ "نةةٜ١اْٝإ"ٚ .اَيييا اؾييٌ "نيي٘ ٖ "٣ييرا ،ؾٗيييً ٛب
ا٫ؾٝطييت" ١ٝنيي٘ ًب" ،اييير ٟنييإ عٓييٛإ ايعاً٥يي ١اىبايهيي ١ايكدمبييً ١ب اٜييسإٚ ،اييييت
ٜطُٗٝا ايؿسدٚض" ٞن٘ ٜاْٝإ"  ٖٞٚعاًَٛ ١ً٥ى "َاد".
ٚيبا ٜ٪ٜد َا ذٖبٓا اي ٖٛ ٘ٝإ اضِ اب" ٞبٝذني قي٘ ٜيإ" ،نيإ "قة٣ٚ١
َازاٍ" "،ق٘  "٣ٚغهٌ أقدّ َٔ يؿمس "ق "٣١اىبػٛي ٞاىبرنٛزٚ ،ست ٢اقدّ َئ
ٜ 31ظٗس إ ٖٓاى ؾً ١بـب اضطٛزًَ ٠ذن "  ٘٥ن٘ زْ٘ – ق " ٕٛايذلنٚ ١ٝاضطٛز ٘٥ " ٠ز – ١ْٜ٘ؾٝر "
اٜ٫ساْٚ ،١ٝنرا َٓاضب ١بـب نًُيت "  ٘٥ن٘ زْ٘ " ايذلن ٘٥ " ٚ ١ٝز " ْ٘ ٜ٘اٜ٫ساْ.١ٝ
 31زادع " تٛزى غذس ٙض " ٍ " ٞاب ٛايػاش ٟبٗادٚز خإًَ ،و " خ( " ٙٛٝخٛازشّ) تًٛب ٖ 1074ذس.١ٜ
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غييييهٌ " نيييي٘  " ٣اٜ٫ساْيييي ٞاسبييييدٜحٖٚ ،يييير ٙايؿييييٛز ٠اىبػٛيٝييييَ ١يييئ ايهًُيييي١
"ق "٣ٚ١تنتَ ٞباغس " َٔ ٠ن٘ ًب " اٯؾٝطت ٘ٝاييت ذنسْاٖا.
ٜكيي ٍٛابيي ٛايػيياشً ٟب ضبييٌ اخييس ًب ايهتيياا ،إ "قيياب ٍٛخييإ"ٖٚ ،يي ٛابييٛ
دٓهٝصخييإ ايجايييح ،نييإ ييي٘ ضييت ١ابٓيياٚ ،٤نييإ ايٓيياع ٜطييُ " ِْٗٛقيي٘ ٜييات "،
ٜٚك ٍٛإ "قي٘ ٜيات " َعٓيا( ٙايطي ٌٝايٓياشٍ َئ ازببيٌ) بايًػي ١اىبػٛيٝيٚ ،١ديا٤
نبع٘ ًب غهٌ "ق٘ ٜات ".
اْ ٞآز ٣إ تؿطرل اب ٛايػاشٖ ٟرا غرل ؾشٝاٚ ،إ " قٜ٘ات" اضيِ نبيع
" ق٘ ٖٓٚ ،"٣يا اٜكيا نبيع ايتعظيٚ ،ِٝيهئ باقياؾ " ١ات " ادا ٠ازبُيع عًٝي٘،
 ٖٞٚتطتعٌُ عٓد اىبػ ٍٛ؛ ٚاؾٌ ا٫ضِ " ق " ٣ ١اير ٟقًٓا اْي٘ غيهٌ َػيٛيٞ
٫ضِ "ن٘  "٣اٜ٫ساْ( ٞاَ٫رل ،اىبًو) 0ؾًريو ته " ٕٛق٘ ٜات" َسادؾي ١يهًُي" ١
ق٘ ٜإ " ،اييت تًؿمس َ ػيٛي "ٍ ٞني٘ ٜيإ " اٜ٫ساْٝي ١؛ ؾُٝهٓٓيا ٚاسبايي٘ ٖير ٙإ
ْك ،ٍٛإ " ق٘ ٜات" ايييت ناْي عٓٛاْي ّا ٫بٓيا " ٤قياب ٍٛخيإ" تعٓي ٢اَ٫يسا ٤اٚ
اىبًٛى0
يٓعٛد اآلٕ اىل َٛضٛعٓا ايتازخي ،ٞفٓك: ٍٛ
يكييد دييست َعسنييً ١ب "د٠سبةةْ١ييد ٣باشٜييإ" ،بييـب عبييدايسهبٔ باغييا بابييإ
(ٚ )ّ 1813-1789 / 1228 – 1204ايعجُاْٝـب ًب ضيٓٚ ،)1806/ 1221( ١يكيد
سؿٔ عبدايسهبٔ باغا نبٝع يبسات ٖر ٙايطًطيً( ١ضًطيً ١قيس ٙداؽ) اىب٪دٜي١
افب داخٌ ب٬دَٗٓٚ ،ٙا "د ٙزب٘ ْد ٟباشٜإ"ٚ .ؽبدلْا اىبطذل "زٜير"1236( 32
–  )1820عٔ دٚز ٖرا اىبكيٝل ًب اثٓيا ٤ايٓيصاع بيـب عبيدايسهبٔ باغيا ايبابياْٞ
ٚبـب ضًُٝإ باغا ٚافب بػداد ،33ؾٝك ،ٍٛإ اىبكٝل نإ قد سؿٓ٘ عبدايسهبٔ
باغاٚ ،بٖٓٓ ٢اى سا٥طاّ ٚثبي ؾٝي٘ بٛابي٘ٚ ،عبين خًؿي٘ ثي٬خ ا ٚازبيع قطيع َئ
اىبداؾع ،اثٓتإ َٓٗا ٚقعتا عً ٢ضبٌ عاٍ يػس ايسَ ٞعً ٢اىبعطهس ايذلنيٞ
32
33

Mr. C.J. Rich; Narrative of a Residence in Koordistan ; Vol.., P. 590

داً ٤ب " ْاضخ ايتٛازٜخ " إ اىبعسن ١دست بـب ضًُٝإ باغا نٗٚ ٘ٝبـب عبدايسهبٔ باغاٚ ،نإ ٚشٜس

بػداد سٓٝراى عً ٢باغا0
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ًب ا٫ضييؿٌٚ .نييادت ٖذُييات "ضييًُٝإ باغييا" عًييٖ ٢ييرا ايطسٜييل تهيي ٕٛبييدٕٚ
دد ،٣ٚي ٛز ٜهٔ ٖٓاى زٝ٥ظ نسد ٟازلي٘ ضبُيد بيو ،اسيد ابٓيا ٤خاييد باغيا،
ٚنإ َتؿكاّ َع ا٫تساىٜٚ ،كٛد ؾسق َٔ ١ازبٓٛد ا٫تساى ٚا٫نساد اىبعياْٚـب يي٘ افب
زأع ازببييٌ َيئ َعييدل نييإ َعسٚؾ ياّ يكًٝييٌ َيئ ا٫نييساد ؾكييطٚ ،نييإ َُٗ ي ّ٬يعييدّ
ؾ٬س٘ يًشسنات ٖٚ .34هرا ٚدد عبدايسهبٔ باغا ْؿط٘ ًب َنشم ايتؿاف سٛيي٘
حبٝييح اؾييبش َداؾعيي٘ اىبٛقييٛعً ١ب َٛقييع عيياٍ َٛدٗيي٘ عًٝيي٘  .ؾنقييطس افب
اْ٫طشااٚ .اَا ازبداز ؾٗدّ َٔ قبٌ ضًُٝإ باغا ٚايي ٞبػيداد ايير ٟتكيدّ بعيد
ذيو عب ٛايطًُٝاْٖٚ .١ٝدّ نبٝع اسبؿ ٕٛاىببٓ ١ٝعًي ٢يبيسات دبياٍ قيس ٙداؽ
يػس ايدؾاع0
ٚاىل ايكازئ احداخ ٚاقع ١حدثت يف " د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ ":
ؾًكد قابٌ ايػيٝخ ضبُيٛد اييصع ِٝايهيسد ٟاسبًُي ١ايدلٜطاْٝي ١ذبي قٝياد٠
ازبٓساٍ "ؾسٜص ٙز" ًب "د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ" آَ ّ٬اْ٫تؿاع َٔ َٓاعت٘ ؛ ٚيهٔ اًَ٘
خاا نُا خاا اٌَ نبٝع اض٬ؾ٘ َطًكا عًَ ٢س ايكس ،ٕٚاذ اْتٗ اىبعسن ١ب٘ٓٝ
ٚبـب ازبٓساٍ "ؾسٜصٙس" ًب ؾباب ٜي 18 ّٛسصٜيسإ  ،1919بينْٗصاّ قيٛات ايػيٝخ
ٚٚقٛعيي٘ ًب ا٫ضييس صبسٚس ياّ ،ؾكييد ضييكط ايػييٝخ ضبُييٛد عًيي ٢ا٫ز عًيي ٢أثييس
دسسيي٘ ،ؾاقييطس افب ا٫يتذييا ٤افب ؾييخس ٠عًيي ٢مبييـب اىبكييٝلٖٚ ،يي ٞايؿييخس٠
ايتازؽب ١ٝاىبػٗٛز ٠ا "ب١سد ٠قازَٙإ" ا" ٣ؾخس ٠ايبطٌ"ٚ،غطٚ ٢دٗي٘ بهيِ
زدا٥يي٘ ؛ ٚيهيئ أسييد ا٫ٚد ز٩ضييا ٤ايعػييا٥س اىبييٛايـب زبييٝؼ اسبًُيي ١عسؾيي٘ ،ؾيينخدل
ايكا٥د عٓ٘ ،ؾنضس ٙايدلٜطاْ.ٕٛٝ
٫ٚتيييصاٍ تًيييو ايؿيييخس ٠قاُ٥يييً ١ب ضبًيييٗا ٚتطيييُ ٢اٜكيييا ا" بةةة١سد ٟػةةةٝخ
َ١محٛد " ا" ٣ؾخس ٠ايػٝخ ضبُٛد"
34

ٜؿِٗ يبا ذنس ٙاىبسس ّٛاَـب شن ٞبوً ،ب نتاب٘ تازٜخ ايطًُٝاْ ١ٝإ قطُا َٔ ازبٝؼ اىبٗادِ نإ قد

ضاز بكٝاد ٠ضًُٝا ٕ بو عً ٢طسٜل " اغذًس" ٚايتـ س " ٍٛد ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ " َٔ دٗ ١ايػُاٍ ايػسب.ٞ
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بندتٝاشْا "د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ" ،عب ٛايػسم ظبد اْؿطٓا ًب اٚ ٍٚاد َئ
ٚدٜييإ دبيياٍ "صاطةةشؤغ"ٖٚ ،ييٚ ٛاد" " ٟتةةٜٓ١يياٍ" ا" ٚباشٜييإ"ٖٓٚ .ييا ْػيياٖد
أَآَا ايطًطً ١ايجاَْ ١ٝئ ازببياٍ ايػسبٝي ١اىبٛاشٜي ١يطًطيً" ١قيس ٙداؽ"ٖٚ ،يٞ
كبتييد اٜكييا بييـب ْٗييس "ضييرلٚإ"ْٗٚس"ايصاا ا٫ضييؿٌ" .تطييتكٖ ِٝيير ٙايطًطييً١
اعتبييازاّ َيئ قُيي ١دبييٌ "بييْ٘ةةضاد" ازتؿاعيي٘ (َ )1400ييذل ،اييير ٟييي٘ اتؿيياٍ َييع
ايطًطيً ١اٚ٫فب سليايٚ ٞاد" ٟتي٘ ٜٓياٍ" ،عبي ٛازبٗي ١ايػيُاي ١ٝافب إ تؿيٌ افب
اييييصاا ا٫ضيييؿٌ ،سٝيييح ٜٓيييصٍ ازتؿاعٗيييا افب (َ )525يييذلآّٜٚ .يييصٍ ازتؿاعٗيييا ًب "
د٠سبْ١ةةذ ٟخييإ" افب (َ )450ييذلاّٖٚ ،يييرا ا٫زتؿيياع ا٫خييرل ٜطيييا ٟٚازتؿيياع قييياع
َٓخؿا "غٗس ٙشٚز"ٜ .كع ٚادْٗ ٟس "ت٘ ٜٓاٍ" اير ٟتٓشدز زٚ٩ض٘ َٔ سلاٍ
"د٠سبْ١ةذ ٣باشٜيإ" ،بيـب ٖياتـب ايطًطييًتـب اىبتيٛاشٜتـب ايًيتـب تتؿي ٕ٬غسبييٞ
قُ" ١ب٘ ْصاد" ًب ايػيُاٍ ايػيسقَ ٞئ اىبكيٝل اىبيرنٛز ،يتػيه ٬سي " ٛتي٘
ٜٓاٍ" ،ثِ ٜٓشدز ايٛاد ٟبندبا ٙازبٓٛا ايػسقٚ ،ٞثِ دٓٛباّ ،ؾذٓٛباّ بػسا قبٌ
َكيييٝل "د ٙزبييي٘ ْيييد ٙضيييٚٛتا( "ٚاىبكيييٝل اةيييسٚم)ٚ .بعيييد إ مبيييس ْٗيييس "
تٜٓ١اٍ" بٗرا اىبكٝلٜٚ ،دخٌ "د ٙزب٘ ْد باض٘سَ( "٠كيٝل باضي٘سٜ ،)٠طيتُس
َتذٗا بادبا ٙازبٓٛا ؛ ٚثِ ٜتذ٘ دٓٛباّٚ ،بعد خسٚد٘ َٔ ٖرا اىبكٝل ٜطُ٢
(زٚدخاْيي٘)ٜٚ ،طًييل عًٝيي٘ اضييِ " ْٗييس طيياٚٚم " عٓييدَا مبييس قبشيياذا ٠قسٜيي" ١
طاٚٚم ".
ٚبعد ادتٝاشْا "د ٙزب٘ ْد ٟباشٜإ"ْ ،سً ٣ب ايٛاد ٟاييرً ٟب ٜطيازْا ايكسٜي١
اىبطُا" ٠ناْ ٞػٜ١تإ" ٖٚي ٞقسٜبيَ ١ئ "دٙسبي٘ ْيد ٣باشٜيإٜٚ .يرنس اىبطيذل
"نًييٛدٜظ زٜيير " (ضييٓ )1820 ١خسبيي ١ازلٗييا "ػةةٜ١تييإ بيياشاز" عًييٜ ٢طيياز
"دٙس ب٘ ْد ٟباشٜيإ" ،قبطياؾ ١قًًٝيَ ١ئ ايتًيٜٚ ،ٍٛكي ٍٛاْٗيا ناْي تتينيـ َئ
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َ" اٜكيا عًي٢
ضًطً َٔ ١ايػسف ايؿػرلَ ،٠ع خسب ١اخس ٣ازلٗيا " طةٚ١س ٠قة١ال
ايٝطاز بـب ايتًٜٚ ،ٍٛك ٍٛاُْٗا ب ٬غو ضاضاْٝتإ .35
إ ا٫نييساد ٜٓطييب ٕٛنييٌ خسبيي ١أثسٜييٚ ١اقعيي ١عًيي ٢خطييٛط اىبٛاؾيي٬ت
اىبياز ٠بتًييو اىبُيسات ؛ اً ٚب ضبيي٬ت أخيس ،٣افب َييا قبيٌ ا٫ضييٜٚ ،ّ٬ؿييؿْٗٛا ا
َ " ايرٜ ٟعيين ًب ا٫ؾيٌ (قًعيَ ١بٓٝي١
"طٚ١س ،" ٠ا" ٚطاٚٚس" َجٌ " طٚ١س ٠ق١ال
َٔ قبٌ "ط١بش"" ٚ ،طاٚٚسطشد" قبعٓ" ٢ؾٓٝع ١طاٚس" ،ا" ٟؿةٓٝع ١طة١بش"ٚ ،
"ط١بش" ا ضِ ٜطًل عً ٢ايصزدغتٝـب.
ٖا عبٔ ْتُهٔ َٔ ايطرل ًب ٚاد" ٟت٘ ٜٓاٍ" ،بهٌ اطُٓ٦إ داخٌ َٓطكي١
تطُ" ٢باشٜإ" ،تًو اىبٓطك ١اييت ناْ شلا افب عٗد قسٜب غٗس ٠طبٝؿ ١تسعيب
ايعابس ٜٔؾٗٝا ،اذ ناْ َع دباشلا ايكاعد ٠اسبؿ ١ٓٝيعػرلْ٠ٚ١َ١ٖ" ٠ذ" ايك١ٜٛ
ايػييك ١ٝاىبتٛطٓييً ١ب قكييا" ٤كَ١لةةَ١اٍَ"ٖٚ ،ييِ اييير ٜٔابييديٛا ايٝيي ّٛخٓييادسِٖ
ٚبٓادقِٗ باٯ٫ت ايصزاعَ ،١ٝتعاْٚـب َع اىبٛاطٓـب ا٫خس ٜٔعًي ٢ايعُيٌ يسؾاٖٝي١
ٚضعاد ٠دٜازِٖ ايعصٜص.٠
إ ايكؿـ اييت ناْ تٓكٌ عئ غيذاعٖ ١ير ٙايعػيرلٚ ٠بطٛيتٗيا ٚعيدّ
انذلاثٗا باىبٛتٚ ،غازاتٗا ايؿذا ،١ٝ٥قبا ًب ذيو ايٓٗيب ٚايطيًب ٚايكتيٌ ٚايكتياٍ
اير ٟنإ َٔ أعُاشلِ اي ١َٝٛٝاييت مبازضيْٗٛا بيد ٕٚنًيٌ ا ٚتعيب ،ناْي غي٦ٝا
اقسا افب ا٫ضاطرل َٔٚ .اخ٬قٗيِ عيدّ تعسقيِٗ يًٓطيا ٤قاطبيٚ ،١إ نئ ؼبًُئ
ايرٖب ٚازبٛاٖسٚ ،قد اغتٗسٚا بٓظاؾ ١اىبًبظ.
يكد ناْ اعُاشلِ اىبسعب ١اشبازق ٫ٚ ١تصاٍ َكيسا اىبجيٌ ستيً ٢ب اىبيدٕ ايعسبٝي١
نبػداد ٚاىبٛؾٌ ٚايبؿس ٠افب  ّٜٛايٓاع ٖراٚ ،ناْ ضٗ ٍٛبػيداد ٚخياْكـب ٚستي٢
ْٛاس ٞشٖاٚ ،ٚنسَٓػاُٖٚ ٙدإ قُٔ ْطام غازاتِٗٚ ،ناْي اَٗ٫يات تؿيصع اطؿياشلٔ
قبذسد ذنس ازلِٗٚ 0نإ يْ ٞؿٝب نبرل َٔ ٖرا اشبٛف عً ٢اييسغِ َئ اْي ٞز انئ
طؿ .٬ؾكد قكَ ٝع ؾدٜكـب ي ٞيًٝي ١غيتاَ ٤سعبي ،١اذ نٓيا ث٬ثي ١غيبإ َئ تَ٬ير٠
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ايجاْٜٛيي ١ايعطييهسٚ ،١ٜنٓييا َٜٗٛييا ًب ايطيئ ايسابعيي ١عػييسٚ ،٠ذيييو ضييٓٚ ،1904 ١نٓييا
زادعييـب عًيي ٢اثييس ظباسٓييا افب ايؿييـ ايجيياْ ٞافب بٛٝتٓييا ًب ايطييًُٝاْ ١ٝيٓككيي ٞعطًيي١
غٗس زَكإ اىببازى بـب آًٖا ٚذٜٓٚا.
نٓيا قييد خسدٓييا َيئ بػييداد َييع قاؾًي ١ؾييػرلَ ٠يئ اسبُييرلٚ ،نييٌ َٓييا زانبياّ
هباز ٙاىبجكٌ ،با٫قاؾ ١ايٓٝا ،بهٝطـب َتديٝـب افب داْبٝي٘ ضبػي ٜٔٛبايبطيتٓا
ٚضا٥س اَتعتٓيا .تٛقؿي ايكاؾًي ١ىبيدٜ ٠يَٛـب ا ٚث٬ثيً ١ب نسنيٛى بػٝي ١اسبؿيٍٛ
عًَ ٢ؿسش َٔ ٠ازبٓٛد ايٓظاَٝـب سبُاٜتٗا اثٓاَ ٤سٚزٖا قبيٛطٔ "ٖيَ٘ةْٙٚ١ةذ"،
ٖٚيي ٞقكييا ٤كُلةةُاٍَ ٚٚاد ٟباشٜييإ ٚازببيياٍ اييييت تكييع غسبٗييا ستييْٗ ٢اٜيي١
ضيييؿٛسٗا ايػسبٝييي ١اىبٓشيييدز ٠عبييي ٛضيييٌٗ ايطيييًُٝاْ 0١ٝز عبؿيييٌ عًيييَ ٢ؿيييسش٠
ْظاَٝييٚ ،١يهيئ قا٥ييد َٛقييع نسنييٛى ،اْييراى كبهيئ َيئ ايطًييب افب أسييد ايس٩ضييا٤
اشلُْٛدٜـب اير ٟنإ ًب ذيو ايٛق ًب نسنٛى ،إ ٜسؾل َعٓا ؾازضيـب َئ اتباعي٘
يؿييٝاْتٓا َيئ ا ٟعُييٌ عييدا ٞ٥قييد ظبابٗيي٘ ًب طسٜكٓيياٚ ،اخدلْييا ذات ٜيي ّٛبييإ
ؾازضـب ضٝشكسإ غدا قبٌ َطًع ايؿذس عٓد باا اشبإ اير ٟنٓا ْطيهٔ غسؾي١
َٓ٘ ًب ايطابل ايعًٚ ،ٟٛنإ ًب طابك٘ ا٫زق ٞاؾطب٬ت يدٚاا ايكاؾً.١
نإ ايٛق سٛاي ٞايطادضَ ١طاٚ ،٤قد ؾسغٓا َئ تٓيا ٍٚعػيآ٥اٚ ،اذا
بهًٗـب َٔ ذ ٟٚايكاَ ١ايؿازعٚ ١اىبٓهبـب ايعسٜكـب ٚايبٓ ١ٝايكٜ ١ٜٛكؿ ٞعًي٢
ضبٝاُٖييا ٖٝبيي ،١غييازبإ ٚعٓٝييإ بساقتييإُٖٚ ،ييا َطييًشإ ببٓييادم ٚخٓييادس
َٚطدضاتٚ ،نتؿاُٖا ْٚطاقاُٖا َصداْإ بنسصَ ١اشبساطٝؼٚ ،نإ َظٗسُٖيا
ٜدٍ عً ٢ايػدز ٚايبطؼ ٚايتٓه 0 ٌٝيكد دخ ٬غسؾتٓا عً ٢سـب غسٚ ٠اضتؿطسا
َٓا عُا اذا نٓا ايتَٝ٬ر ايج٬ث ١ايرٜ ٜٔصَع ٕٛايطيؿس افب ايطيًُٝاْ ١ٝغيداَٚ 0يا
ندْا ظبٝبِٗ بًؿظيْ" ١عيِ" ،ستي ٢طًبٓيا ايُٗٝيا إ ػبًطي ّا َعٓيا يتٓيا ٍٚايػياٟ
ؾطاب شلُا دعٛتٓا اٜاُٖا ٚدًطا0
ْ ٫دز ٟنٝـ ضاقتُٗا ضباٚزاتٓا افب إ ٜٓك ٬يٓيا تؿاؾي ٌٝازبيسا ِ٥ايييت
اقذلؾتٗا ٜداُٖا ا٫ث ١ُٝست ٢ذييو اسبيـب 0ؾكيد تبياٖ ٢اسيدُٖا َؿتخيساّ باْي٘ قيد
قتٌ ضيبعٚ ١عػيس ٜٔزدي ،ّ٬انجيسِٖ ٫ضيباا تاؾٗي ،١نكتيٌ سيازع َصزعي ١قٝجيا٤
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َج ،ّ٬بطبب دؾاع٘ عٓٗا عٓدَا ازاد ايػكْٗ ٞب بطٝخَٗٓ ١يا ؛ ٚقيد ز ٣ٚيٓيا نٝؿٝي١
قتًيي٘ يهييٌ ٚاسييد َييِٓٗ عًييٚ ٢ديي٘ ايتؿؿيي ٌٝبؿييٛز ٠تكػييعس َٓٗييا ا٫بييدإٚ .ادعيي٢
ايجاْ ٞبدٚز ٙاْ٘ قد قتٌ ٚاسداّ ٚث٬ثـب غخؿاّٚ ،دعًٓا ْؿػ ٞافب ٖير ٙاسبهاٜيات
اىبسعبيٚ ١قيد كبًهٓيا ايؿيصع 0اضيتُس ضيسد اخبياز غيكاٚتُٗا ٚدٓاٜاتُٗيا ٚغازاتُٗييا
ٚضيسقاتُٗا ازبييع ضيياعات َتُادٜيٚ ،١عبيئ ْتؿييبب عسقيا ًب يًٝيي ١غييتاَ ٤جًذييًٚ ،١ب
ايعاغس ٠تسناْا ٚٚدعاْا ٚذٖبٓا يٝككٝا ايًً ١ًٝب غسؾ٬َ ١ؾك ١يػسؾتٓا0
يكييد ؾكييدت اعؿييابٚ ،ٞغييدٚت ًب ساييي ١اقييطساا غييدٜد ،ز اكبهيئ إ اْيياّ ٖاد٥ييا
َطُ ٔ٦ايباٍ بؿٛزَ ٠تٛاؾً ،١ؾكد نإ َْ َٞٛتكطعا ،اذ نإ َٔ نبًيَ ١يا قيا ٙ٫يٓيا
إ عػرلْ٠ٚ١َ١ٖ" ٠ذ" تعتيدل نيٌ َاذبًُي٘ اسبُيرل عًي ٢يٗٛزٖياًَ ،هيا شليِٚ 0دعًي
اؾهس ًب َاض ٍٚ٪ٝاي ٘ٝاَسْا غدا َع ايػكٝـب ،عٓدَا ْه ٕٛعً ٢يٗيٛز هبرلْياٚ ،نٓي
اعتكييد اْيي٘ َيئ غييرل اىبعكيي ٍٛإ ٜكتْ٬ييا ،بٝييد اْييين بكٝي ؾصعيياٚ ،عًيي ٢ايييسغِ َيئ ٖييرا
ا٫عتكاد ،بك ٝتساٚدْ ٞا٫ؾهياز اىبسعبيَ ١طذلضيً : ١أز ٜهئ َئ اىبُهئ إ ٜطبكيا
دضتٛزُٖا عًٓٝا ٜٚنخرا َا ذبًُ٘ هبرلْا َٔ اَ٫تع١
ٚبعد إ قكٚ ٝزؾٝكا ٟايً ١ًٝذب نابٛع ٖر ٙاسباي ١ايٓؿطاْ ١ٝتٗٝنْا ًب
ايؿباب ايبانس يًطؿس سطب طًب اؾشاا اسبُرل.
ٚىبا سكسْا افب ايطابل ايطيؿً ٞزأٜٓيا ايؿازضيـب ٚاقؿيـب بايبياا َٗٝينٜٔ
َع ؾسضُٗٝاَٚ ،ا إ ةاْا ست ٢قابْ٬ا بايتشٚ ،١ٝبد٤ا ٜهًُآْيا بهيٌ ٚداعي،١
ٚز ٜػييس َظٗسُٖييا عًيي ٢اقييُازُٖا ا ٟضيي ٤ٛدبآٖييا ،ؾتشسنٓييا َتييٛنًـب عًيي٢
ايباز ٟعص ٚدٌ.
ٚناْييا اثٓييا ٤ايطسٜييل ًب َكدَيي ١ايكاؾًيي ١د َٚياّٜ ،ييدخٓإ اٍ "ضيي٘ بٝييٌ"،
اٍ(غًٝييٚ ،)ٕٛعٓييدَا سططٓييا زسًٓييا ٫ضييذلاس ١ايظٗييس ًب قسٜيي " ١ق١س ٖ٠ة١جنري "
اشلُْٛد ١ٜاييت ناْ ًب ذيو ايٛق ًب بطٔ ايٛاد ٟدٓيٛب ٞايطسٜيلٚ ،قيد ْكًي
بعد تندٜب اشلُْٛد افب َٛقع عً ٢طسٜل نسنٛى –كَ١لَ١اٍ اير ٟؽبذلقٗا ا،ٕ٫
دعْٛاُٖا يٝتٓا ٫ٚغراُٖ٤ا يبا نإ َعٓا َٔ شادٚٚ .ؾًٓا َطيا ٤ذييو ايٝي ّٛافب
"كَ١لَ١اٍ " تازنـب اٜاٖا ًب ايؿباب.
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" كَ١لَ١اٍَ " عُسٖا ٚزلاٖا اشلُْٛد ،باضيِ "كَ١لةَ١اٍ" ُٖيدإ ،ناْي
بًدَٓ ٠طكتِٗ ًب اٜسإ قبيٌ ْيصٚسِٗ افب َيٛطِٓٗ اسبيايً ٞب اٚاخيس ايكيسٕ ايجيأَ
عػس نُا ٜدع ،ِٖ ٕٛا ٚقبٌ ذيو.
ٚعٓدَا دخًٓا "د ٙزبي٘ ْيد ٟباشٜيإ" ،بيدأ اىبطيس ُٜٗٓيس غصٜيسّا ،ؾاقيطسزْا افب إ
ًْتذ ٧افب قس" ١ٜناْ ٢غي٘ ٜتيإ"ٖٚ ،يْ ٞؿيظ ايكسٜي ١اشلُْٛدٜي ١ايييت ذنسٖيا اىبطيذل
زٜييرٜٚ ،عييين ازلٗييا " ْبييع ايػييٝطإ " ،اضييتندسْا ؾٗٝييا َهاْياّ ذبي ضييكـ ٚادٗتيي٘
َهػٛؾٜ ٫ ١ػطٗٝا ض" ٣ٛكٝخ" ,أ( ٣ضيتاز َئ قؿيب)َ .هجٓيا ٖٓياى يًٝيتـب ناْتيا
َصعذتـب سكا ،نيإ ْطياٚ ٤ا٫ٚد ايبٝي ٜ٫ ،عتدلْٗٚيا انيسادا ،بيايسغِ َئ تننٝيدْا شليِ
بنْٓيا َئ انيساد ايطيًُٝاْٚ ،١ٝعًي ٢اييسغِ َئ تهًُٓيا َعٗيِ بايًػي ١ايهسدٜي ١ايؿؿييش،٢
ٚذيو بطبب َ٬بطٓا ،اذ ناْ عطهسٚ 0١ٜناْٛا ٜظٗيس ٕٚنيساٖٝتِٗ يٓيا ٚؽباطبْٓٛيا
بًؿظ " ١زَٚيَٚ " ٢عٓاٖيا " ايسَٚيٚ ." ٞز ٜٛاؾكيٛا عًي ٢ايكٝياّ بنٜي ١خدَي ١يٓيا دٕٚ
ايتؿ ٙٛببعا نًُات ايترَس ٚغيتِ ا٫زٚاّ 0نيإ ا٫نيساد اٜكياّ ًب ذييو اسبيـب ٜطيُٕٛ
ايعجُاْٝـب ازٚاَياّ ٚناْي تًيو غيٗستِٗ ًب ايػيسم ْٗ٫يِ نياْٛا اخي٬ف ايطيًذٛقٝـب ًب
اْ٫اقيي ٍٛاييييت ناْي تعييسف بييدٜاز ايييسٚ ،ّٚنُٖ٬ييا اخيي٬ف اَ٫دلاطييٛز " ٖييرل ٙقييٌ"
ايس َٞٚايير ٟخيسا " غيٗس ٙشٚز" ٚاسيسم َيدْٗا ٚقساٖيا َيع عاؾيُتٗا ًب غيباط عياّ
( ،)ّ627عٓد زدٛع٘ َٔ ضبازب" ١خٛضس ٣ٚ ٙبرلٚش "ً ،ب دٛاز " بة١زاش اييسٚش " " ٚ
غٗس ٙبإ ".
ٚقبتابع ١ضرلْا ْدخٌ ازقا ربتًـ عٔ ا٫ز اييت تسنٓاٖيا ًب ايػيسا،
ؾاذا نإ ايسبٝع ،يبظ سً ١خكساٚ ٤اشدادت بنشاٖرل َتٓٛع ١تبٗس ايعٚ ٕٛٝتعطس
ايػِٚ ،اذا نإ ايؿٝـ سٝح  ٫خكسً ٠ب ايػسا ،ظبد ايٛاد ٟقطعي ١ضٓدضي١ٝ
دْٗٚييا زبٝييع " نيي٘ زَٝييإ "َ ،يئ سٝييح ايسْٚييل ٚايٓكيياز 0٠عًييَ ٢طيياؾ ١وبطيي١
َة ،" ١قيا ِ٥ننْي٘
نًَٛٝذلات غسقا ٜٛدد تيٌ اؾيطٓاعٜ ٞطيُ ٢ا " نةشد ٟطرثاي
ضٓد ابد " ٟيدلز " " ،د ٙزب٘ ْد ٣باشٜإ ".
ٜٛٚديد ٖٓيا دٓيٛب ٞايطسٜيل خيط َئ تًيَ ٍٛتؿسعيَ ١ئ ايطًطييً ١اٚ٫فب
َٛٚاشٜييا شلييا طٛييي٘ سييٛاي )12( ٞنًٝييَٛذلاّٜ ،كييع عًيي ٢ايطييؿٛب ايػييُاي ،١ٝشلييرٙ
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ايتً ٍٛقس ١ٜازلٗا "د٠سط١صٜ ,"َٜٔرنسٖا اىبطذل زٜيرٜٚ ،36كي ٍٛإ ضيهاْٗا َئ
اؾٌ تسنُاْٚ ،ٞيهٔ اي ّٛٝيٝظ بـب اًٖٗا تسنُاَْ ٞا.
ٚاْيي ٞاعتكييد بيينٕ بعييا اىبٗييادس ٜٔاٜ٫ييساْٝـب قييد ضييهٖٓٛاٚ ،نيياْٛا َيئ
قؿب" ١د٠سط١صً " ٜٔب اٜسإ ٚقد ٖادسٚا عً ٢اثس ربسٜيب خطيس ٚباغيا ايذلنيٞ
ايعجُاْ ٞىبد" ١ٜٓد٠سط١ص " ٜٔاٜ٫ساْٚ ،١ٝقتٌ اًٖٗا ْٗٚبِٗ عاّ(ٖ1039ذسٜي.)١
ناْ تٛدد قس ١ٜاخس ٣عً ٢طسٜل بػداد – خاْكـب ،بـب اىبكداد(– ١ٜغٗسبإ)
ٚدبٌ هبس ،ٜٔبٗرا ا٫ضِ ٜيرنسٖا نتياا " نًػئ َعيازف" ايذلني ،ٞبيـب َٓياشٍ
ايطًطإ ضًُٝإ ايكاْٚ37 ْٞٛتٛديد ًب ايطيًُٝاْ ١ٝضبًي ١ازلٗيا "د٠سطة١ص,"َٜٔ
٫بييد اْٗييا زل ٝي باضييِ اىبٗييادس ٜٔايييرٖ ٜٔييادسٚا َيئ "د٠سطةة١ص " َٜٔاٜ٫ساْٝيي١
اٜكاّٚ ،زقبا ناْٛا ٜطهٓ ٕٛقبٌ بٓا ٤ايطًُٝاًْ ١ٝب ضبً ١بٗرا ا٫ضيِ ًب بًيد" ٠
ق٘ ٫د " ٕ٫ٛعاؾُ ١ايباباْٝـب ًب "ػاسبارٜش" (غٗسباشاز).
ٚاْ ٞائ إ "د٠سط١ص " َٜٔاضِ اٜساَْ ٞسنيب َئ " د ٙزني٘"  " ٚشٜٓي٘ "ً،ب
اٯؾٝطتا " د ٙزغَٚ " ٛعٓاٖا (طٜٛيٌ)ٚ ،اَيا " شٜٓي٘ " ًب اٯؾٝطيتا " صٓٝ٥٠ة،" ١
َٚعٓاٖييا (ضيي٬ب)ٚ ،عًييٖ ٢ييرا ا٫ضيياع ٜهييَ ٕٛعٓيي" ٢د ٙزطةة١شٜيئ" (ذ ٚايطيي٬ب
ايطٚ .)ٌٜٛإ َٔ قبٖ ٌٝرا ايذلنٝيب ايًػيْ ٟٛيرنس ٖير ٙاَ٫جًي : ١ناْي " قبًٝي١
ضيييها "١ٝ٥تطيييُ ٢ا"تٝهيييس ٙخيييٛدا"َٚ ،عٓيييا( ٙذ ٚاشبيييٛذ ٠ايسؾٝعيييٚ .)١دييياً ٤ب
ا٫ؾٝطييتا اضييِ " د٠زنٛبيياشٜ " ٚعييين (ذا ضيياعد طٜٛييٌ)ٚ ،غرلُٖييا َيئ ا٫زلييا٤
اىبسنب ١اىبُاثً0١
اْييين از ٣إ َدٜٓيي " ١دزنييص ،" ٜٔاٜ٫ساْٝيي ١قييد تهيي ٕٛعُستٗييا قبًٝيي ١اٜساْٝيي١
ناْ تطُ" ٢دٙسن٘ص( "ٜ٘ٓذ ٚايط٬ب ايط ِٖٚ ،)ٌٜٛزقبيا نياْٛا َئ ايطيها٥ـب
ا٫زٜييـب ،اييير ٟاتييٛا َيئ َيياٚزا ٤ايٓٗييس ٚاضييتٛطٓٛا بعييا اَييانٔ اٜييسإ ايػسبٝيي،١
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تاسنني اٜاٖا خشب0١
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ٚست ٢اِْٗ أضطٛا سهً ١َٛب َٓطكي " ١نة١س٠نني " ًب ايٓؿيـ ا٫خيرل َئ ايكيسٕ
ايجيياْ ٞقبييٌ اىبيي٬ٝد ،عاؾييُتٗا " نيي٘ ز ٙى" ا " ٚنييس دضييً ،" ٛنُييا تييرنسٖا
ايطييذ٬ت اىبطييٝش ١ٝا٫زاَٝييٖٚ ،١يي ٞنسنييٛى اسبايٝييٚ .١ايكطييِ ا٫نييدل َيئ ٖيي٤٫٪
ايطها٥ـب اضتٛيٛا عً" ٢طة١نطتإ"(ضذطيتإ) ايييت زلٝي بيازلِٗ ٚغيهًٛا
سه ١َٛؾٗٝا ًب ايذلاٜخ ْؿط٘ قبٌ اىب٬ٝد.
ٚيٓسدع اٯٕ افب ٚؾـ طسٜكٓا ايرٜ ٟطتُس ٖٓا َع قؿْٗ ١س "ت٘ ٜٓاٍ"
ايُٝين افب إ ٜعدل ايٓٗس عً" ٢دطس تٓٝياٍ" (بيسد ٟتي٘ ٜٓياٍ) قيسا قيسٜيت "تي٘
ٜٓيياٍ" ٛ٥" ٚييي ٛبيي٫ٛم" .اْييين از ٣إ "تيي٘ ٜٓيياٍ" اضييِ َػييٛيٚ ،ٞيكييد زل ٝي
ايكسْٗٚ ١ٜسٖا بنضِ أسد اىبػٚ ،ٍٛزمبا نيإ ٖيرا اىبػيٛيٖ ٞي ٛؾياسب َكاطعي١
"باشٜإ"ٜٚ .رنس "د( "٢ٜٓٛز ،1ف  )70قا٥دا َػٛيٝاّ أزلي٘ " تآٜياٍ ْيٜٛـب
" (اَ٫رل تٓٝاٍ) ،سٝح شسـ َيع دٝػي٘ عًي" ٢خيٛاز ٙشّ" ( 0 )1220/617اَيا
بؿييدد " ٛ٥ييي ٛبيي٫ٛم " ،ؾيياْين اٚد إ اغييرل افب إ ايدلٚؾٝطييٛز "ضييباٜص ٙز" قييد
تييً ِٖٛب نتابيي٘"ً ،"" The Southern Kurdistanب ضبا٫ٚتيي٘ ٫ػبيياد اَ٫ييانٔ
ازبؿساؾ ١ٝاىبرنٛزً ٠ب سهاٜات هب٬ت " أغس ْؿسثٌ " عً ٢بي٬د " شَ ٙي" ٙٛ
(ايًٛيٛبٝـب) ،ذيو اْ٘ ٜستن ٣إ اضِ " اٚي ٛب٫ٛم " ٖ ٛايػيهٌ اسبياي ٞاىبٓشيدز
َٔ اضِ "ي١ن١ن " ١اىبيرنٛز بيـب اىبٛاقيع ايييت استًيٗا " أغيس ْؿيسثةٌ" (-885
860م.).ٕ.
بعييد ادتٝيياش " ٙبابيي٘ ت " ا"ٟد ٙزبيي٘ ْييد ٣باشٜييإ"ٚ ،تكدَيي٘ ًب ٚاد" ٟتيي٘
ٜٓاٍ" ٚ 0اسبكٝك ١إ " اٚي ٛب٫ٛم "اضِ َسنب َػٛي ،ٞا ٚتسنيَ ،ٞئ " اٚيي" ٛ
(نبرل)  " " ٚب٫ٛم " (عـب اىبا ،)٤ؾُعٓا( ٙعـب اىبا ٤ايهبرل)0
بعييد عبٛزْييا ٖييرا ازبطييس ْتكييدّ ًب طسٜكٓييا اىبييٛاش ٟيكييؿ " ١تيي٘ ٜٓيياٍ"
ايٝطس ،٣ثِ ْدٚز افب ايٝطاز ،ا ٟافب ايػسم يٓتطًل ايطًطً ١ايجاْ ،١ٝافب زقبتٗا
اىبػٗٛز ٠ا " تاضًٛد٘ "  ٖٞٚاضِ تسنَ ٞعٓا( ٙايؿخرلٚ .)٣شلير ٙايطًطيً١
ازلا ٤طبتًؿ ١اٜكا بايٓطب ١يًُٓاطل اييت كبس ؾٗٝاَٚ ،ع ذييو ْ ٫يس ٣بنضيا ًب
إ ْطُٗٝا بطًطً ١دبياٍ " بي٘ زاْيإ " نُياٖ٪َ ٛغيس ًب اشبيسا٥ط بيريو ا٫ضيِ،
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ٚيهٓيي٘ َػًييٛط بػييهٌ "بةة١زاْاْييد"ٚ ،اسبكٝكيي ١ؾييإ نًُيي" ١بيي٘ زاْييإ" اضييِ قطعيي١
ازببٌ غسا َد ١ٜٓايطًُٝاْٚ ،١ٝتس ٣بؿخٛزٖا ازبسداَٗٓ ٤ا.
ٚعٓد تطًكٓا ضًطيً" ١بي٘ زاْيإ" ٚعسٚدٓيا عًي ٢ايكُي ١اىبستؿعيٚ ١ايييت
ٖٚ ٞاقع ١غيسم زق بي" ١تاضيًٛد٘" ٚايييت ٖي ٞتػيسف عًي ٢ازبٗي ١ايػيسق ،١ٝقيد
ادزْييا يٗٛزْييا يًػييساْ ،ػيياٖد اَآَييا َٓظييسا خ٬بييا زببيياٍ ٚٚدٜييإ يْٛتٗييا ٜييد
ايطبٝع ١قبذُٝع ا٫يٛإ تًٜٓٛا بيدٜعا شاٖٝياٖٚ ،ي ٞقطعيَ ١ئ بي٬د ا٫نيساد ايييت
اشلُ ي غييعساٖ٤ا ٚادباٖ٤ييا بٛؾييؿٗا "نٛزدضييتاْ ٢سْ٠طةةني"اَ( ٟييٛطٔ ا٫نييساد
ايصآٖٖٚ .)ٞاى ٜه ٕٛاَآَا ضٌٗ عظي ِٝمبتيد َئ ايػيُاٍ ايػسبي ٞافب ازبٓيٛا
ايػسق ،ٞذبيدَ ٙئ ايػيسم ديدزإ َئ ازببياٍٖٚ ،ي ٞاٜكيا َٛاشٜي ١يًطًطيًتـب
ايػسبٝتـب " ب٘ زاْإ "  "ٚق٘ ز ٙداؽ "ٖٓٚ .اى اَآَا ًب ا٫دبا ٙايػيسقٚ ،ٞعًي٢
ايطؿا ا٫ضؿٌ زببٌ "طرٜز ٖٛٚ " ٠قطع َٔ ١ايطًطً ١ازببً ١ٝاييت ذبيد ضيٌٗ
ايطًُٝاْ َٔ ١ٝايػسم ،مبهٓٓا إ ْس ٣بايعـب اجملسدَ ٠د ١ٜٓايطًُٝاْ ،١ٝسٝح
ٜٓتٗ ٞايٗٝا طسٜكٓا اىبٓشدز افب ٚاد " ٟتاجن١سؤ" ايٛضٝعٚ ،ايصاسـ ًب ايطٍٗٛ
اىبتُٛد٘ عب ٛايػيسمَ ،يازا عًي ٢دطيس ْٗيس "قًٝاضيإ" ايير ٟانيدل َٓبعيٖ٘ ،يٛ
َٓبيييع "ط١سكةةةٓاس"ٚ .ايطيييًُٝاَْ ١ٝدٜٓييي ١سدٜجييي ١ايعٗيييد ،بٓاٖيييا ابيييساٖ ِٝباغيييا
ايباباْ ٞعاّ (ٖ)1199/1784ذس.١ٜ
تستؿييع ًب داخييٌ ايطييٌٗ اَآَييا َيئ ايٝطيياز نتًيي ١دبًٝيي ٫ ١تييصاٍ غيياطب١
بػسٚزٖا ايعتٝد ،اذ ناْ تتشيد ٣بي٘ نبٝيع ازبٗيات عٓيدَا نيإ مثي ١ايي٘ ؼبُيٞ
ضٌٗ ايطًُٝاْٚٚ ١ٝدٜاْٗا ٚاْٗازٖا ،باْاضيٗا ٚسٛٝاْاتٗيا ٚشزاعتٗياٚ ،ؼبسضيٗا،
ٖٚيي ٞدبييٌ "ثريَ٠ةة١طش " ٕٚٚاىبكييدعٚ ،اىبكييدع ايٝييً ّٛب ا٫غييعاز ٚا٫غيياْٞ
ايهسدٚ ،١ٜايرٜ ٟبًؼ ازتؿاع اعً ٢قُت٘ (َ 2684ذلاّ).
ٜسقيييييد ايػيييييخـ اسبييييياي" ٞثريَ٠طةةةةةش ،" ٕٚاسيييييد اييييييبرل ٠ايباطٓٝييييي– ١
ا٫زلاعًٝٝيي ١ايكدمبيي ،١ا " ٚايهاناٝ٥ييَ " ١يئ ايكييسٕ ايعاغييس يً يٗذسٚ ،٠قييد ٜهييٕٛ
ازل٘ ا٫ؾً ٞثريعْ١بة١س طةٛدز( " ٕٚٚاؾيً٘ طةٛزد ،)ٕٚٚذبي قُي٘ ٖيرا ازببيٌ
اير ٟزل ٞبنزل٘ ،ايكُ ١ايػاطب ١اييت ناْ تعبد ناي٘ ًب ايدٚز اسبذس ٟا،ٍٚ٫
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ثِ اؾبش بعد ٥ير َعبيدا يتكيد ِٜايكيسابـب ٫شلي ١ا٫قيٛاّ ايكدمبي ١ايييت داٚزتٗيا
َد ٣ايتازٜخ0
ٚزقبا ساْ " ٍٚبٛخرْؿس "ًَ ،و بابٌ ،ببٓا ٘٥بسز بابٌ ايعذٝب ،تكًٝد
ٖرا ازببٌ ايػاَخ تسق ١ٝيعسٚض٘ اةبٛب " ،١اَٝتٝظ " بٓ اَدلاطٛز اٜسإ،
اىبًو اىبادٝ٥ " ٟػتٛؾٝهٚ ،" ٛقد ناْ تطًك عًٝي٘ يتندٜي ١ؾيسا٥ا عبادتٗيا
ي٬ييي٘ ا٫نييدل " دٜيياٚع بٝتيي٘س" (ا٫ا ايطييُا٫ٚ )٤ييي٘ ايٓييٛز ٚايعٗييد ٚا٫ضييتكاَ،١
ساَ ٞا٫قايٚ ِٝا٫زٜاف ٚاسبكٚ ٍٛايكسَٝ" ٣جس "٠ايعظٚ ،ِٝاشل ١اخس.٣
ٜييرنس ٖرلٚدٚتييظً ،ب ايؿؿييٌ (َ )131يئ اجملًييد اَ ٍٚ٫يئ تازؽبيي٘ عيئ
عادات ايؿسع َا:ًٜٞ
" ؾُٔ عاداتِٗ ؾُٛدِٖ افب اعاي ٞقُِ ازبباٍ ٚتكد ِٜايكسابـب افب "شؾظ "
) ٖٛٚ )ZEUXا٫ضِ ايرٜ ٟطًك ْ٘ٛعً ٢قب٘ ايطُا ٤بسَتٗا"٫ٚ .بد إ اىبيادٜـب
نيياْٛا مبازضييٖ ٕٛيير ٙايعييادٚ .٠اْيي ٞاعتكييد إ اييي٘ ايطييُا ،Zeus ٤ايييرٜ ٟييرنسٙ
ٖرلٚدٚتظ ٖ" ٛدٜاٚع بٝت٘ ز" (إي٘ ايطُا )٤اشلٓد – ٟاٜ٫ساْ.ٞ
ًٚب ايٓٗا ١ٜازبٓٛب ١ٝايػسق ١ٝيًطٌٗ تس َٔ ٣بعٝيد سٝطيإ شزقيا ٤قاُ٥ي ١عًي٢
ضٌٗ ٚاقع غسبٗا ٖٞٚ ،دبياٍ "ٖاٚزاَيإ "ٚ ،ايطيٌَٗ ،يٓخؿا " غيٗس ٙشٚز " اييرٟ
٪ٜيييـ ازبييص ٤ازبٓييٛب ٞايػييسق ٞيطييٌٗ ايطييًُٝاْ ١ٝايهييبرل .تتؿييٌ دبيياٍ ٖٛزاَييإ
باٍ ٚاد ٟضرلٚإ ،اىبتداخً٘ اييت ذبد َٓخؿا غٗس ٙشٚز َٔ ازبٓٛا.
ٚقبٌ إ اْتٗ َٔ ٞقؿٖ ١ر ٙايطؿس ٠أٚد إ أذنس بعيا ا٫قطياّ ازببًٝي١
اييييت ادًي ذنسٖييا ،ؾيينقٖٓ ،ٍٛيياى ٖكييب ١تييسبط بييـب ايطًطييًتـب اٚ٫فب ٚايجاْٝيي١
ايًتـب َسزْيا بُٗيا ،ببعكيُٗا اييبعا سيٛايٚ ٞضيطُٗٝا ،بيـب دبيٌ "رارًٜةً "١ب
ايػييسم" ٚ ،د٠سبْ١ةةذ ٣طةة١طشًَ "١ب ازبٓييٛا ايػسبييَٓ ٞيي٘ٚ ،تكطيي ِٝاىبٝييا ٙبييـب
ٚاد " ٟدٜٛاْ" ١اير ٟته ْٛز٩ض٘ ايػُايً ١ٝب سلاٍ" ،د ٙزبي٘ ْيد ٣باشٜيإ".
ٚنإ طسٜل قٛاؾٌ ايطًُٝاْ –١ٝبػيداد  ،38مبيس عًي ٢خيط ٖير ٙاشلكيب ١ا٫عًي،٢
 38ناْ ٖر ٙايطسٜل ،اقؿس ايطسم ٚاضًٗٗا بـب ايطًُٝاْٚ ١ٝبػدادٚ ،ناْ َساسًٗا اعتبازا َٔ ايطًُٝاْ١ٝ
نُا : ًٜٞ
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ٚنٖ ٕٛرا ايطسٜل طسٜل اىبٛاؾي٬ت بيـب بي٬د "ايًٛييٛبٝـب" ٚبي٬د "ضيَٛس" ٚ
"بابٌ" َٓر ؾذس اىبدْ0١ٝ
اَا اشبط ا٫عً ٢يكطِ َئ ضًطيً ١قيس ٙداؽ بيـب دبيٌ "طة١طشَٚ "١قُي١
"ش ٙزد ،"ٙؾكيييد تينًيي تسبييي ١بعيييا اقطييياَ٘ بطيييبب اَ٫طييياز ٚايجًيييٛز ٚاغيييع١
ايػييُظ ٚايسٜيياب َٓيير عػييسات ا٫يييٛف َيئ ايطييٓـب ٚيٗييس ْتٝذيي ١يييريو ؾييؿإ
َتٛاشٜإَ ،تكطعإ َئ ايؿيخٛز ازبيسداً ٤ب تًيو ا٫قطياّ ،ايؿيـ ايػيسقَ ٞئ
تًو ايؿخٛز اقٌ ازتؿاعا َٔ ايؿخٛز ازبسدا ٤ايكاً ١ُ٥ب ايؿـ ايػسب.ٞ
ٜٚؿؿٌ ايؿؿـب ايؿخسٜـب عٔ بعكُٗا ايٚ ّٛٝدٜإ شليا يبيسات يًيدخٍٛ
ايٗٝا ،ؾٗٝا دٓيات دبيسَ ٟئ ذبتٗيا اىبٝياٚ ،ٙؾٗٝيا غابيات ٚاغيذاز َجُيسٚ ٠غيرل
َجُييسٚ ،٠طٝييٛز ٚسٛٝاْييات دبًٝيي ١طبتًؿييٖٛ ،١اٖ٩ييا بييازد ًب ايؿييٝـ ،تعييد َيئ
اسطٔ اىبؿا٥ـ ٚانبًيٗاٖٚ ،ير ٙايٛدٜيإ تطيُْ" ٢ةاٚقرث ٞقيس ٙداؽ " ،مبهئ
ايدخ ٍٛايٗٝا َٔ مثاْ ١ٝغكٛم ا" ٟد ٙزب٘ ْد" ًب اسبا٥ط ايؿخس ٟايػسق ،ٞافب
مثاْ" ١ٝقرثٝات" ايييت تتؿيٌ ببعكيٗا ًب اييداخٌ ٚ 0نيٌ "قةرث "ٞؼبُيٌ اضيِ
"د ٙزبٕ٘" ا ٟايبٛاب ١اييت ٜيدخٌ ايٝي٘ َٓٗيا ٚ ،39قيد سؿيس " ْيازاّ ضيـب " ًَيو
ا٫نيييدٜـب عًييي ٢ديييداز ٖييير ٙاىبُيييسات زقُٝيييا يتخًٝي يد ذنيييس ٣اْتؿييياز ٙعًييي" ٢
ايًٛييييٛبٝـب " ،سيييٛاي 2400(ٞم ،).ّ.غخؿييي٘ َ ٍٚ٫يييسٚ ٠ؾيييٛز ٙاىبطتػيييسم
اىبطذل ادَٓدع .40
ًٜييٛب ييي ٞإ " ايًٛيييٛبٝـب " قييد اقييطسٚا افب ايذلادييع ًب اىبعييازى اييييت دييست
بٚ ِٗٓٝبـب " ْازاّ ضـب " اَياّ ازبيٝؼ ا٫نيدًَ ٟتذي٦ـب افب دبياٍ " قيس ٙداؽ "
ضًُٝاْ– ٞتُٝاز – ن٘ ز ٓ٘ – خإ ابساٖ ِٝخاظب – ٞنؿس – ٣قس ٙتب٘ – ديً ٢عباع – خإ ايدٚز– ٙ
خإ ايعذُ( ٞخإ بين ضعد) – بػداد0
ٖٚ 39ر ٙازلاٖ٩ا َٔ ايػُاٍ ايػسب ٞافب ازبٓٛا ايػسق:ٞ
د٠سبْ٘ذ ٣ض٘طشَ ،١د ٙزب٘ ْد ٟداز ٟش ٙزد ،د ٙزب٘ ْد ٟنٛغإ ،د ٙزب٘ ْدٚٚ ٟغو ،د ٙزب٘ ْد٘٥ ٟ
ضت ،ٌٝد ٙزب٘ ْد ٟناٚٚز(ن٘ ٚز) ،د ٙزب٘ ْد ٟت٘ ن ،٘ٝدٙسبْ١ذ ٣ب١زٚ ٙفب.

41
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ي٬ستُييا ٤حبؿيئ ٚيب يسات "طةةٚ١س ٠ق ة١ال "" ،ثةةٜ١هٛي " ٚ " ٞكشكةة ١قةة١ال" اييييت ز
تييتُهٔ َيئ ؾييد شسييـ "ْييازاّ ضييـب " ؛ ٖٓٚيياى ًب ضييٌٗ "ضٛضييٓٝإ " دييست َعسنيي١
سازل ،١اْتٗ بككاْ " ٤ازاّ ضـب " عً ٢قطِ َئ " ايًٛييٛبٝـب "ٚ ،ػبيٛش إ ٖي٤٫٪
" ايًٛيييٛبٝـب " نيياْٛا قييد ايتذيينٚا افب داخييٌ قييٛب ،ٞؾيينَس "ْييازاّ" ضييـب" ٖٓيياى بسَييٞ
ا٫ضس َٔ َِٗٓ ٠ؾٛم ؾخٛز دداز " قةرث ،"ٞنُيا ٜظٗيس َئ ايٓشي اىبٛديٛد ًب " دٙ
زب٘ ْذ ٟطاٚس ؾنَس "ْازاّ ضـب" ،بسَ ٞا٫ضس َٔ ٣ؾٛم دداز قرث.ٞ
ْٓٗيييٖ ٞيييرا ايبشيييح ،بيييرنس اغيييتكام ايهًُيييات "طةةة١طشَ" ،"١قةةةرثٚ "ٞ
"طرطَٓٝإ" ،ايٛازد ذنسٖا ؾٜٛل ٖرا:
طةة١طشَ : ١تطييُ ١ٝتسنٝييَ ،١عٓاٖييا (ايتييدزز) ،تٛدييد َدٜٓيي ١ؾييػرل ٠قسٜييب
(خطٔ) ًب " تسنطتإ " ازلٗا "ط١طشَ."١
قييٛث :ٞنًُيي ١دييرٚزٖا ٜسدييع افب " نييٛخ" اشلٓدٜيي – ١اٚ٫زبٝييٜ ،١طييتعًُٗا
ا٫تساى قبعٓ( ٢ا٫ز ايؿازغَ ،)١ع غهٌ آخس " ٚقٛف" ،قبعٓ( ٢ايػ ٤ٞداخً٘
ؾييساؽ)َٚ .يئ ايهًُييات اىبػييتكَ ١يئ "نييٛخ" اىبييرنٛزْ ،٠ييرنس ( caveايهٗييـ)
ايؿسْطيي( gap ،١ٝؾذيي )٠ٛاْ٫هًٝصٜيي " ،١دييٛف ،نٗييـ ،دييب ،ايعسبٝييات ،طةةٛثش" ٠
االظٝظت " ٚ " ١ٝطٚٛب" (ازبٝب بـب ٚاسبٓو داخيٌ ايؿيِ) " ،قٛثةإ " (ايعؿيـ)
ً ٖٞٚب ايًػ ١ايهسد..... ١ٜاخل.
ضٛضٓٝإ  :زقبا ناْ ضبسؾ َٔ ١نًُ " ١طٜٝ ١ذ طةْ ٢ةإ " ٜعٓي( ٢ايطيٝد
ذ ٚا٫زغؿ ١ايج٬ث.)١
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( )1متٗٝد :
ٜطًل اضِ "غيٗسشٚز"ً ،ب ايٛقي اسباقيس عًيَ ٢يٓخؿا َئ ا٫ز ٪ٜ ،ييـ
ايكطِ ازبٓٛب ٞايػسق ٞيٛاد" ٟتاجن١سؤ" ،بًٛا ٤ايطًُٝاْ ٖٛٚ ،١ٝدص ٤اٚ٫طن،
ٚمبتييد ٖييرا اىبييٓخؿا َيئ دٓييٛا بًييد" ٠عسب ي " افب أطييساف بًييد" ٠سًبذيي،"١
ٚتػسف عً ٘ٝض٬ضٌ دبً٫ ،١ٝضُٝا َٔ ايػسم ٚايػساٚ ،ؾٝي٘ غيَ ٧ئ ايتكعيس
تعً ٛدٛاْب٘ بٓشَ )600( ٛذل عٔ ضطا ايبشس ،بُٓٝا ٚضط٘ ٜهياد ٜ ٫عًي ٛأنجيس
َٔ (َ )450ذلاّ ،ؾبٗرا َٔ اىبُهٔ عيد ٖيرا اىبيٓخؿا سٛقيا عُكي٘ عبي)150( ٛ
َذلاّٚ .تكدز َطاس ١ضٌٗ غٗسشٚز بٓش )656( ٛنًَٛٝذلاّ َسبعاّ.
يكييييد نييييإ يًذػييييساؾٝـب اىبطييييًُـب ايكييييداَ ٢ضبييييا٫ٚت يًٛؾيييي ٍٛافب اضييييِ
"غييْٗسشٚز" َٚعٓيياَ ،ٙييِٓٗ "ٜيياقٛت اسبُيي "ٟٛاييير ٟذنييس ًب "َعذييِ ايبًييدإ" ،إ
"غٗسشٚز"" ،نٛزٚ "٠اضعً ،١ب ازبباٍ بـب ازبٌ ُٖٚدإ ،اسدثٗا (شٚز بٔ قشاى).
ٚقاٍَ :عٓ( ٢غٗس) بايؿازض( ١ٝاىبد .)١ٜٓؾٝؿِٗ َٔ قٛي٘ إ "غٗسشٚز" أضيِ
َسنييب َصديي ،ٞكبًهييٜ ٞتيينيـ َيئ "غييٗس" (اىبدٜٓييَٚ )١يئ (شٚز) (اضييِ عًييِ
يػخـ)َٚ ،عٓاَ( ٙد ١ٜٓشٚز) ٖٞٚ ,قد زل ٝبنضِ َ٪ضطيٗا اىبصعي " ّٛشٚز
بٔ قشاى".
ٜٚظٗس إ ٖٓاى زأٜاّ ٚتؿطرلاّ آخس ٜتدا ٍٚبٝيِٖٓٗٚ ،ي ٛإ "شٚز" ز ٜهئ
اضييِ غييخـ ،بييٌ نًُيي ١تعييين (ايكيي ،)٠ٛؾكييد ديياً ٤ب "ْصٖيي ١ايكًييٛا" ،سبُييدا
اىبطتًٛب ايكصٜٚين (ٖ736ي تكسٜباّ)ً ،ب ايؿازض ١ٝعٔ "غٗسشٚز"َ ،ا َعٓا" :ٙإ
قؿيييبتٗا قيييد زلٝيي ًب اْ" ٍٚ٫ييي ِٝاشزآَ( " ٙتؿيييـ ايطسٜيييل) ،أَٓ ٟتؿيييـ
 41اجملً( ١ضَٛس) ،صبًد ( ،)17بػداد.1961 ،
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طسٜيييل "اىبيييدا "ٔ٥افب َعبيييد ايٓييياز ًب "اذزبٝذيييإ" بٓاٖيييا "قبييياد بييئ ؾيييرلٚش"
ايطاضياْ .ٞيكييد ٚزد ًب ؾيٛز ا٫قيياي ،ِٝاْٗييا زلٝي ا "غييٗسشٚز" ٕ٫ ،سهاَٗييا
ناْٛا َٔ ا٫نساد ،بؿٛز ٠دا َٔٚ ،١ُ٥نإ يد" ٜ٘شٚز" ا ٟايكي ،٠ٛانجيس َئ غيرلٙ
ٜؿبا سانُاّ.
 ٫ساد ١يٓا افب ايتطً ٌٜٛب اثبات عدّ اؾاب ١ني ٬اييسأٜـب ،يعيدّ اضيتٓاد
ا ٍٚ٫افب سكٝك ١تنزؽب٫ٚ ،١ٝؾتكاز ايجاْ ٞافب اىبٓطل.
اَييا ايعًُييا ٤اةييدث ،ٕٛؾًييِ ٜطتؿييٛبٛا آزا ٤ا٭قييدَـب ًب ٖييرا ايػيينٕ،
ٚازتنٚا إ اضِ "غٗسش "ٚيٝظ َسنباّ َٔ يؿظ" ٞغٗس" " ٚشٚز" ،بٌ َٔ يؿظيإ
آخس ،ٜٔايجاَُْٗٓ ٞا اتؿكٛا عً ٢اْي٘ "زشْٚزْ"َٚ ،عٓيا( ٙايػابي .)١اَيا ايًؿيمس اٍٚ٫
َٓٗا ؾنِْٗ اختًؿٛا ًب تػخٝؿ٘ ؾظٔ ؾسٜل َِٓٗ ،إ ايهًُ ١اٚ٫فب ػبيب إ تكيسأ
"ضٝا" ؾٝه ٕٛا٫ضِ اىبسنب "ضبا–زشٚز" َٚعٓا( ٙايػاب ١ايطٛداٚ ،)٤نإ ايعاز
ايبازضييي" ٞادازبييي ٞنسضيييا طةةةجذ ٞأْتٝيييا" ،عًيييٖ ٢يييرا اييييسأٚ42ٟؽبتًيييـ ايعييياز
"َٛٓٝزضهَ ،"ٞع ًٖ ٤٫٪ب تػخٝـ ازبص ٤ا َٔ ٍٚ٫ا٫ضِ ،ؾٝك ،43ٍٛإ تٗذ١٦
"غٗس ٙشٚز" (زادع اٜكاّ "غسؾٓاَ "١يٓاغسٖا ؾًٝاَٛٓٝف شزْيٛف " ز ،10ف
ٜ 42ك" ٍٛأْتٝا" ًب تسنبت٘ اْ٫هًٝص ١ٜيهتاا " ناسْاَو اسختؼري ثاثهإ " ايجًُٗ٣ٛا  ٜتٖ( ٞرا
ا٫ضِ)مبهٔ قسا٤ت٘ عً ٢طسٜكتـب:
ضاشٚزٜو ا ٚضٗازشٚزٜو "ًٚ .ب ايػآٖاََ ،١د ١ٜٓازلٗا غٗسشٜ ،ٚبد ٚؾ ٘ٝاْٗا َػتك َٔ ١ايهًُ ١اىبد١ْٚ
باسبسٚف ايبًًٗ ١ٜٛذاتٗاٚ ،تٛدد ًب " زاّ – ٜػْ ِ" نًُتإ َدْٚتإ باسبسف ايبًٗ ٣ٛيًهًُ ١ايؿازض" ،١ٝ
دغْ بٝا " اييت ٜكؿد َٓٗا اىبهإ اىبعسٚف ا (ايػاب ١ايبٝكاٜٚ .)٤ػاب٘ ذيو ًب نتاا "بُٓدٖػٔ"
ايهًُ " ١ازٚع زشٚز زشٚزإ زات " ًٚب " بُْْٗٔ ٜػْ " ايهًُ " ١طجٝذ – سصٚس " ايااب ١ايؼٝباٚ )٤الْٓا
يذٜٓا ب االظٝظتا ٚب ايجًٗ ١ٜٛطفٝذ –
ضاشٚزٜو ا ٚضٗازشٚزٜو "ًٚ .ب ايػآٖاََ ،١د ١ٜٓازلٗا غٗسشٜ ،ٚبد ٚؾ ٘ٝاْٗا َػتك َٔ ١ايهًُ ١اىبد١ْٚ
باسبسٚف ايبًًٗ ١ٜٛذاتٗاٚ ،تٛدد ًب " زاّ – ٜػْ ِ" نًُتإ َدْٚتإ باسبسف ايبًٗ ٣ٛيًهًُ ١ايؿازض" ،١ٝ
دغْ بٝا " اييت ٜكؿد َٓٗا اىبهإ اىبعسٚف ا (ايػاب ١ايبٝكاٜٚ .)٤ػاب٘ ذيو ًب نتاا "بُٓدٖػٔ"
ايهًُ " ١ازٚع زشٚز زشٚزإ زات " ًٚب " بُْْٗٔ ٜػْ " ايهًُ " ١طجٝذ – سصٚس " ايااب ١ايؼٝباٚ )٤الْٓا
يذٜٓا ب االظٝظتا ٚب ايجًٗ ١ٜٛطفٝذ – سصٚس) ا ٟايااب ١ايبٝلا ,٤اطِ ملهإ ,فُٔ احملتٌُ اْ٘ نإ َهاْا
َسِتَخِؼري ثاثهإ) اهلاَؽ  ٠)4ق .23 ٚ 22
ٜذع ٢طٗاسصٚس) أ ٟايااب ١ايظٛدا 0 )٤اْتٝا ناسْاَو) ،ا
(َٛٓٝ )2سطه ,ٞسذٚد ايعاه ,ق  ,283اهلاَؽ .15
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َ ، 20اد ٠غيٗس ٙش ،)"ٍٚتسٜٓيا إٔ ا٫ضيِ ز ٜعتيدل تسنٝبي ّا اقياؾٝاّٖٚ ،ي ٞتجبي
ذبًًٝيي٘ افب "غيي٘ – زشٚز" (ايػابيي ١اىبًهٝيي )١عٛقييا عيئ "ضييٝا – زشٚز" (ايػابيي١
ايطٛدا ،)٤تًو ايكيسا ٠٤اىبطيتٓد ٠افب ايػيهًـب ايبٝيصْطٝـب " تٛضيٝا زضيٛز،"ٕٚ
(تيي ٕٛضييٝاش ٚزٚ ،)ٕٚافب اغييهاٍ َتػييابٗ ١بًٜٗٛييٚ ١ضييسٜاْ( ١ٝزادييع َييازنٛازت)
ازَٝٓٝييي ١ازبٓٛبٝييي ،1928 Sudarmenien ١ف ٖٚ ،558رلشؾًٝيييد ٚاخبييياز عييئ
اٜيسإ  ،Mitteilung Aus Iranازبيص ٤ايجياْ 1930( ٞف ٚ ،)74 – 73اْيٚ ٞإ
نٓ أٚاؾل َٛٓٝزضهً ٞب عدّ قبٛي٘ زأ َٔ ٟازدع أضِ "غٗسشٚز" افب "ضٝا– ٙ
زشٚز" (ايػابيي ١ايطييٛدا ،)٤ا ٫اْييين ز اقتٓييع قٓاعيي ١تاَيي ١بطيي ١َ٬ا٭ضييباا اييييت
اضتٓد ايٗٝا ًب ذبً ً٘ٝا٫ضِ افب " غ٘ – زشٚز" قبعٓ( ٢ايػاب ١اىبًه )١ٝ٭ٕ ٖٓاى
بعييا ايعٛاَييٌ اييييت ذبًُييين عًيي ٢ذيييوٖٓ ٕ٫ٚ ،يياى اٜكييا صبييا ّ٫يكبييٚ ٍٛدييٛد
نًُيت "غٗس" "شٚز" ًب اضِ "غٗسشٚز" ،ؾنعتباز ايهًُي ١ا٭خيرل ٠بػيهٌ "شٚز"
ٚسدٜ ٫ ٙػهٌ "زشٚز" ،نُا ذٖب ايَٛٓٝ" ٘ٝزضه."ٞ
ٜظٗس إ َٛٓٝزضهٜ ،ٞطتٓد ًب ذبً ً٘ٝشلرا ا٫ضِ افب نًُيت "غي٘"
" ٚزشٚز" َٔ ،سٝح اعتكاد ٙبنْ٘ يٝظ تسنٝب ّا اقاؾٝاّ ،بدي ٌٝايؿتش ١اىبٛديٛد٠
عًييي" ٢اييييسا "٤اٚ٫فب ًب َؿيييادز قدمبييي ١تيييرنس اضيييِ "غيييٗسشٚز" َجيييٌ اىبطيييايو
ٚاىبُايو ٫بٔ خسداذبٖ 250( ١ي ٚ )ّ 864 -نتاا ايبًدإ ٭بٔ ايؿك ٘ٝاشلُراْٞ
(ٖ 290ييي َٚ )ّ 902 -عذييِ ايبًييدإ يٝيياقٛت اسبُييٖ 656( ٟٛييي ،)ّ1258-ثييِ
تنندٚ َٔ ٙدٛد ٖر ٙايؿتش ١عٓد ايهتاا بنيٗازٖا بٗ " ١٦ٝاشلا ٤ايسزل " ١ٝاٟ
َٔ سٝيح ايسَيص يًؿتشي ١حبيسفٖ ،ي" ٛاشليا "٤نُيا ذنسْيا ًب زضيِ نًُي" ١غيٗس –
شٚز" ًب نتاا سدٚد ايعازٚ ،خاؾً ١ب يؿظ" ١غٗس ش "ٍٚايٛازدً ٠ب غسب اَ٫يرل
غيييسف اييييد ٜٔاييييرٚ ٟزد ًب قٛيييي٘ ًب "غيييسؾٓاَ " ١إ " غي يْٗس ٙشً "ٍٚب ا٭خيييرل
٭غتٗست ا "غٗسشٚز".
ؾًُا اقتٓع َٛٓٝزضه ،ٞبيإ سسني" ١اييسا ٤اٚ٫فب" يٝطي نطيسٜ ،٠تشكيل
بٛدٛدٖا تسنٝب اقاًب َٔ نًُيت "غٗس" " ٚشٚز" تبعاّ يكٛاعد ايًػ ١ايؿازض،١ٝ
بٌ ٖ( ٞؾتش ،)١قاّ سٓٝراى بؿؿٌ "اييساً "٤ب "غيٗس" ٚاقياؾتٗا َيع ايؿتشي ١افب
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"شٚز" ؾشؿٌ بريو عًي ٢أضيِ َسنيب بػيهٌ "غي٘ – زشٚز" ،ذَ ٟعٓي ٢خياف،
( ٖٛٚايػاب ١اىبًه.)١ٝ
ٚيهٓين سـب أزدت إ اذبكل َٔ ٖرا ا٭غتكام َئ نبٝيع ايٛدي ،ٙٛيٗيست ييٞ
ْتٝذيي ١اخييسٚ ،٣ؾييست َعتكييداّ بؿييٛاا َييا ذٖييب ايٝيي٘ ايهتيياا ايكييدَاَ ٤يئ إ ازبييص٤
ا٭َ ٍٚيئ اضييِ "غييٗس شٚز"" ،غييٗس"ٚ ،ازبييص ٤ا٫خييرل َٓيي٘ ٖيي" ٛشٚز"،نُييا اْييَ ٞتؿييل
ٚأٜيياِٖ عًييَ ٢عٓيي" ٢غييٗس" (اىبدٜٓييٚ ،)١يهييٓين اخييايؿِٗ ًب َعٓيي " ٢شٚز" ٚقبييٌ إ
أخً ٛب ايبشح عٔ اغتكام "غٗس ٙشٚز" ػبب عً ٞإٔ اق ٍٛإ قؿد "غيسف خيإ"
َييئ قٛيييي٘ "غيييٗس ٙش "ٍٚايييييت اغيييتٗست ًب ا٫خيييرل ا" غيييٗسْشٚز" ٚايييير ٟز ٜيييرنسٙ
َٛٓٝزضه – ٞطاٖس ٖٛ :عدّ زقا ٙعٔ تًؿمس ا٫ضيِ بػيهٌ " غيٗسشٚز"ٚ ،عئ تؿطيرل
ايهتيياا ييي٘ ا"َدٜٓيي ١ايكيي" ٚ " ٠ٛاشلييا ٤ايسزلٝيي ،"١ا ٚاىبختؿٝيي ،١اييييت ٚقييعٗا بعييد "
ايسا ٤اٚ٫فب تجب "ؾتشيٖ "١ير" ٙاييسا "٤بياسبسف يي ٬٦تكيسأ َهطيٛز ،٠سٝيح ٜؿيبا
ا٭ضييِ َسنب ياّ تسنٝب ياّ اقيياؾٝاّ ؾازضييٝآّٜٚ .كييٌ (غييسف خييإ)ً ،ب ايٛق ي ْؿطيي٘ ذيييو
ايذلنٝيييب "غيييٗسشٚز"َٚ ،عٓييياٚ ٙنُٖ٬يييا َػًيييٛط ًب ْظيييس عييئ ؾكيييسً ٠ب نتييياا "ْصٖييي١
ايكًٛا"ٍ"هبدا اىبطتًٛب" (ٖ 736ي تكسٜباّ) ٖ:ٞ
" ٜك ٍٛهبدا اىبطتًٛب ،إ ٚدي٘ تطيُ " ١ٝغيٗسشٚز"ٖ ،ي ٛإ سهاَٗيا
ناْٛا دَٚاّ انساداّ َٔٚ ،نإ اق ،٣ٛؾاز سانُياّ شليا ْٚكي ،ٍٛاقياؾ ١افب ذييو ،إ
ٚديييٛد تًيييو "اشليييا "٤بعيييد "غيييٗس" ػبيييب إ ٜعتيييدل ا ٍٚديٝيييٌ عًييي ٢إ نًُييي١
"غييٗسٖصٚز" َسنبييَ ١يئ "غييٗس" ٚ "ٙشٚز" ،ؾُيئ اىبطييتش ٌٝإ ؽبطيي ٧اَ٫ييرل
غيسف ايييدٚ ٜٔنبٝييع أضي٬ؾ٘ َيئ نتيياا ايًػي ١ايؿازضيي ١ٝقبيئ ؾي٪َ ِٗٝيييـ نتيياا
"سدٚد ايعاز" ْؿطي٘ – ؾٝكيعٛا اشليا ٤اىبختؿٝي ١ا ٚايسزلٝي "ٙ" ١داخيٌ نًُي١
بطييٝطٜٚ ،١هتبييٛا نًُ ي" ١زشٚز" بػييهٌ "زْٖييصٚز" ٭ٕ ٖييرا ايػييهٌ ٜكييسأ عٓييدِٖ
"س٠صٚس " .إ اشلا٤ات غيرل اىبًؿٛييً ١ب ايهتابي ١ايؿازضيَ ،١ٝهاْٗيا آخيس ايهًُي٫ ١
داخًٗا ايبت٫ .١بد إٔ غسف خإ ،زلع َٔ ابٝي٘ ٚذٜٚي٘ ٖيرا اييتًؿمس ا " ٟغيٗسٙ
شٚ ،"ٍٚنيييإ أبييي ٙٛقيييد اغيييذلى ًب َعسنيييٚ ١قعي ي بيييـب أَرلٜييئ بابييياْٝـب قيييدمبـب
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َتٓاؾطييـب عًيي ٢اسبهييِ ًب دبيياٍ "ط١آلَيةة( "١سييٛاي ٞضييًٓ ،)ٙ 935 ١ب ا٫زاقييٞ
ايباباْ ١ٝقسا "غٗسشٚز" " ٚغٗسشٚز" ْؿطٗا ناْ بٝد اسبهاّ ا٫زدْٝ٫ـب.
ٚاسبكٝكيي ١إ ضييهإ "غ يْٗسشٚز" ،ا٫نييساد ٜتًؿظيي ٕٛا٫ضييِ بؿييتا "ايييسا٤
اٚ٫فب"ٖٚ ،44يي ٛايػييهٌ ايييرٚ ٟزد ًب ايهتييب ايعسبٝيي ١ايكدمبييٚ ،١زقبييا نييإ طبك ياّ
يتًؿمس ا٫نيسادٚ .يي ٛإ اَ٫يرل "غيسف اييد "ٜٔقيد نتيب "اشلياً "٤ب "غيٗس ٙش"ٍٚ
يتكَ ّٛكاّ ايؿتشيٚ ١تجبٝتٗيا ًب قيسا ٠٤ا٫ضيِ ،نُيا قًٓيا ،غيرل اْي٘ ز ٜهئ يي٘ عًيِ
ايبت ،١بينٕ ٖٓياى نًُي ١آؾطيت ١ٝاٖٚ ٫ي " ٞزشٚز" 45ا" ٚزش "ٍٚنُيا ًٜؿظٗيا ٖي،ٛ
َٚعٓاٖيييا (ايػابيييٚ ،)١اْييي٘ ز ٜيييبـب اٜكيي ّا ايطيييبب ًب ؾيييش ١يؿظييي" ١غيييٗس ٙش"ٍٚ
َٚعٓاٖاٚ ،نإ عً ٘ٝإ ٜؿعٌٚ ،يهٓ٘ ز ٜؿعٌ ٭ْ٘ ز ٜهٔ عً ٢عًِ بريو ...
اصٌ نًُ" ١غٗس" يف "غٗسشٚز":
إ نًُ" ١غيٗس"ً ،ب " غيٗس ٙشٚز" اؾيًٗا ايهًُي ١ا٫ؾطيت " ١ٝػةرْٜيذل "
اييييت َعٓاٖييا( :ايسٜييـ ،ا٫قًيي ،ِٝاىبكاطعي ،١اىبدٜٓييَ ٖٞٚ،)١يئ َؿييدز "خػيي"٢
(اسبهِ ،ايتًُو) ٚقد ذبٛزت ٖر ٙايهًًُ ١ب ايًػ ١اىباد ١ٜاىبتٛضط ١افب "غيذل "،
َٗٓٚا افب " غْٗس "  ،46ؾهًُ" ١غٗس " ،47اييت تطتعٌُ اي ،ّٛٝقبعٓ ٢اىبد.١ٜٓ
ٜ 44تًؿمس ا٫نساد ٖرا ا٫ضِ بػهٌ " غاز ٙشٚز " 0إ عدّ ٚدٛد ؾٛت " اشلاً " ٤ب يؿظ " ١غاز "ايهسد١ٜ
ٜعٛد افب َٝصات ايًػ ١ايهسدٚ ،١ٜذيو  ْ٘٫اذا َا ضبك " اشلا " ٤ايطانٓ ١حبسف ضبسى ؾهجرلا َا تطكط تًو
" اشلاٚ ،" ٤تع ٛقبد سسن ١اسبسف ايطابل شلاَ ،جٌ  " :بٗس " َٚعٓاٖا (اسبؿ )١تًؿمس " بار "" ٚ ،
َٗسإ " (اضِ غخـ) " َرلإ "  " ٚضٗس " (ا٫هبس ) " ،ضٚٛز " ا " ٚطرس "1

 45ذبٛزت يؿظ " ١زشٚز " " ا٫ؾٝطتً ١ٝب ايًػ ١ايهسد ١ٜافب " يرل " ٚبكَ ٞعٓاٖا (ايػابً )١ب ايًٗذ ١اىبهس١ٜ
افب َٜٓٛا ٖرا0
 46إ يؿظ " ١غٗسبإ " غهٌ َتطٛز َٔ " غٜ٪جس – ثإ " ا٫ؾطت ١ٝاييت َعٓاٖا (ضباؾمس ا٫زٜاف  ،ضباؾمس

ا٫قاي ،ِٝضباؾمس اىبد0)١ٜٓ
ٖٓ 47اى نًُ ١اخس ٣تطٛزت افب " غٗس " اٜكا " ٖٞ ،خػذل " ا٫ؾٝطتٚ ١ٝايؿازض ١ٝايكدمبً ١ب ايٛق
ْؿط٘ ،اييت َعٓاٖا ( :اىبًُه ،١ايطًطٓ ،١ايطًط ١اسبانُٚ 0 )١تسدع َع " ػرٜجش" ا٫ؾٝطت ١ٝافب ْؿظ
اىبؿدز " خػ( " ٢اسبهِ ،ايتًُو) تطٛزت يؿط " ١خػذل " بدٚزٖا ؾؿازت " غذل " ثِ " غٗس " ،ؾٛاؾك
" غٗس " اىبتطٛز " َٔ ٠ػرٜجش" ا٫ؾٝطتٚ ١ٝاذبدتا ًب اىبعٓ َٔٚ 0 ٢تًو ايهًُ ١ناْ قد تسنب ًب ايًػ١

223

اصٌ نًُ" ١شٚز" يف " غَِٗسشٚز ":

إ يؿظيي " ١شٚز " ،مبهيئ إ تػييتل َيئ أسييد اىبؿييدز ٜٔا٫تييٝـب ايًييرٜٔ
ٜعٛدإ ًب ا٫ؾٌ افب َؿدز ٚاسد0
( )1شٚز اٯؾٝطييت( ١ٝايؿازضيي ١ٝايكدمبييَٚ ،)١عٓاٖييا (ايعٓييـ ،ايظًييِ ،اشبييداع)
ْٚس " ٣شٚز " ًب ايؿازضيٝتـب اىبتٛضيطٚ ١ازبدٜيد ،٠بػيهٌ "شٚز"ًٚ،ب ايهسدٜي١
(صؤس) قبعٓ( ٢ددل ،يًِ ،ق.)٠ٛ
( " )2شَظَس" االظٝظتَٚ ،١ٝعٓاٖا (ايك ،٠ٛايٓػاط).
ٚظبيييد ٖييير ٙايهًُيييً ١ب ايؿازضييي ١ٝاىبتٛضيييطٚ ١ازبدٜيييد ٠بػيييهٌ " شٚز"
ٚبؿٓظ اىبعٓٚ ،٢يهٓٓا ظبدٖا ًب ايؿازض ١ٝاىبتٛضيط ١بػيهٌ " "طةرس" اٜكياّ ؛
نُيييا ظبيييدٖا ًب ايهسدٜييي ١بػيييهٌ " صؤس " " ٚطةةةرس" ،قبعٓييي( ٢ايكيييٚ ٠ٛايٓػييياط)،
بتبد ٌٜؾٛت "ايطاف" ًب نًتا ايًػتـب ا٫خرلتـب بؿٛت " ايصاٚ " ٟإ ذب" ٍٛ
شا " ٟافب " ايطاف " ٚايعهظ بايعهظ ياٖس ٠ؾٛتَ ١ٝعسٚؾ ١شلا اَجً ١نيجرل ٠؛
ٚايٝهِ َجاَٗٓ ٕ٫ا:
اْ٫هًٝص : ١ٜطريذ ذٖب
اٯؾٝطت :١ٝشزٕ  -ذٖب
ازبسَٓ : ١ٝطًَٝ
ايؿازض ١ٝازبدٜد :٠شزْ
ا٫ؾٝطت : ١ٝدزؽ
ايؿازض ١ٝاسبدٜج – ١دزاش (ط)ٌٜٛ
ايؿازض ١ٝايكدمب : ١د ْسط طٌٜٛ
اهفازض ٞٚاملت٘ضط : ٞدَزْطْ
ؾيينذا زقييٓٝا بييإ تهيي ٕٛنًُيي" ١شٚز" ًب اضييِ "غ يْٗسشٚز" َيئ اسييد ذٜييو
ا٫ؾًـب ،ؾكد زقٓٝا شلا قبعَٓ( ٢د ١ٜٓايظًِ) اَ( ٚد ١ٜٓايك ،)٠ٛنُا قاٍ بعيا
ايؿازض ١ٝايكدمب " ١خؼب ,ثفٔ " اييت اخرت عٓد ا٫غسٜل غهٌ " طاتشا ثع" اىبػٗٛز َٚعٓ " ٢خػذل
ثؿٔ " ايؿازض ١ٝايكدمب " ٖٛ ١ساَ ٞاىبًُه ،١ساَ ٞا٫قً ،ِٝساَ ٞايكطس)ٖٚ :ر ٙاٜكا اتؿك َع "
ػرٜجشثإ " االظٝظت ١ٝب تطٛزٖا افب " غٗسبإ ".
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ايكدَاٚ ،٤ذيو َسؾ ، ٛنُا ْعًِ َٔ ،قبٌ بعا اىبتنخس ،ٜٔزؾك ّا ضبكاّ 0شليرا
ػبييب إ ْبشييح عيئ اؾييٌ يؿظيي" ١شٚز" اىبٛدييٛدً ٠ب "غييٗس شٚز" َيئ صبييا٫ت
اخس ،٣اْٚ ٞددت بعا اىبؿادز اييت ائ إ ايبشيح ؾٗٝيا ديدٜس ٠بيا٫قذلاب،
بػ ١ٝايتٛؾٌ افب اغتكام ٖير ٙايًؿظي ،١ؾبٓٝي ًب (اىبًشيل ا )ٍٚ٫بؿيٛز ٠ناؾٝي١
أغتكام تًو ا٫ؾ ٍٛاييت اقذلستٗا ،يتهَ ٕٛؿدزا يًؿظ" ١شٚز".
ؾؿ ٞاسبكٝك ١إ يؿظي" ١شٚز" ،مبهئ إ تػيتل َئ أٜي ١نًُيَ ١ئ نًُيات ايؿازضي١ٝ
اىبتٛضط ،١ايؿازض ١ٝازبدٜدٚ ،٠ايهسد " ١ٜشؾس " " ،طرس"" ،ش" ،"ٍٚشٚٚز".
إ "ش "ٍٚايؿازض ي ١ٝازبدٜييد " ،٠اىبًشييل ا – ٍٚ٫ز " مبهيئ إ تييرنسْا
بػهٌ " غٗسش "ٍٚايير ٟاؾيس اَ٫يرل غيسف اييد ،ٜٔعًي ٢ؾيشتٗا  " ٚ0شٚٚز "
ايهسدٜيي( ١اىبًشييل ا )2 – ٍٚ٫اٜكييا تييرنسْا بييدٚزٖا ًب غييهٌ " غييٗس شٚز" نُييا
ضييذً٘ ؾيياسب نتيياا " سييدٚد ايعيياز" اىب٪يييـ (ٖ372ييي ٚ )ّ 982 -ايٓطييخ١
اىبخطٛط ١ايٛسٝد ٠ايكدمب ١اىبٛدٛد َ٘ٓ ٠تعٛد افب (ٖ 656ي ٚ )ّ1258 -عبٔ
ْعيييذلف بنْٓيييا ز ْؿيييادف يؿظييي" ١شٚز" قبعٓييي" ٢عُٝيييل "" ،ايؿيييشساً ٫ "٤ب
ايؿازضً ٫ٚ ١ٝب ايهسد ،١ٜا ٫آْيا مبهٓٓيا إ ْطيتعـب بايًػي ١ايعسبٝي ،١يًتننيد َئ
ٚدٛد "شٚز" قبعٓ( ٢عُٝل َٓخؿا) (اىبًشل اٖ – ٍٚ٫ي) ًب ايدٚز ايطاضاْ.ٞ
إٔ " شٚز" " ٚ ،شٚزا "٤ايعييسبٝتـب (اىبًشييل اٖ – ٍٚ٫ييي) تعييٛدإ افب َييا قبييٌ
ا٫ضٜٚ ،ّ٬ظٗس اُْٗا اضتعًُتا َئ قبيٌ ايعيسا ايًخُيٝـب ًب يبًهي " ١اسبيرل،"٠
سٝييح نييإ ايٓعُييإ بيئ اىبٓييرز قييد بٓيي ٢قؿييسا زلييا " ٙايييصٚزا " ٤عييدا قؿييسٜ٘
اىبػٗٛز ٜٔباشبٛزْل ٚايطدٜس.
ايهًُ ١ايعسب " ١ٝشْٚزم" (ايطؿ ١ٓٝايؿػرل ،)٠اؾًٗا اٜساَْ ٞػتك( َٔ ١شٚز)
ٚاي٬سك ١اشلٓدٜي – ١اٜ٫ساْٝي ١اىبعسٚؾي ٙ " ١ني٘ "  ":شٚزى "ٖ ،48ي ٞتيدٍ اٜكيا
عًييي ٢نًُييي " ١شٚز" َعٓاٖيييا "عُٝيييل َيييٓخؿا " ٚ .اٯٕ ْٓتكيييٌ افب " ايؿتشييي" ١
اىبٛدٛد ٠عً " ٢ايسا ٤اٚ٫فب " ا ٚافب (اشلا ٤ايسزل )١ٝاييت بعد ٖر " ٙايسا."٤
 48ا يهًُ ١اٜ٫ساْ ١ٝاىبتٛضط ١شٚزى " ذبٛي
اىبتٛضط " ١نٓدى " افب " خٓدم "0

ًب ايعسب ١ٝافب " شٚزم " نُا ذبٛي
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ايهًُ ١اٜ٫ساْ١ٝ

اصٌ ايفتخ ١عً" ٢ايسا ٤االٚىل" يف " غٗس شٚز"(غٗس ٙشٚز):
أعتكيييد إ " اييييسا ٤اٚ٫فب "ً ،ب ا٫ضيييِ اىبسنيييب " غيييٗس ٙشٚز" ،49ناْي ي تًؿيييمس
َؿتٛس ،١نُا ناْ تًؿمس " زا "٤نًُ" ١غذلً "ٙب اييدٚز ايطاضياْٚ ٞنيريو تًؿيمس اييسا٤
اٚ٫فب ًب ازلاَ ٤دٕ اخسَ ٣جٌ  " :غٗس – قباد " " غٗسبإ " "غْٗس – ضتإ ".
َٚع ذيو ؾإ ايؿتش ١اىبٛدٛدً ٠ب نًُ " ١غٗس ٙشٚز" عً " ٢ايسا ٤اٚ٫فب"
ا " ٚاشلا ٤ايسزل " ٙ " " ١ٝبعيدٖا ايييت تكيَ ّٛكياّ تًيو ايؿتشي ١ػبيٛش إ تهيٕٛ
نًُ َٔ ١اقطياّ ايهيً ّ٬ب ايهسدٜي ١تطيتعٌُ يتػيه ٌٝايهًُيات اىبسنبيٚ ،١يي ٛإ
نًُ ١ايتعًٝل ًب ايهسد( ١ٜاىبًشل ايجاْ – 2 ٞا – )1اشباؾ ١بايذلنٝيب ا٫قياًب
ٖ " ٞايهطس " ٠أ " ٚايٝا " ٤نُا ًب ايؿازضي ،١ٝا ٫إ يتػيه ٌٝايهًُيات اىبسنبي١
ًب ايهسد ١ٜنًُ ١تعًل اخيسٖ ٣ي( " ٙ " ٞاىبًشيل ايجياْ – 2 ٞا –  ٫ٚ )2تٛديد
َجًٗا ًب ايًػ ١ايؿازضَٚ ،١ٝجاٍ ذيو :
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ا٫ضِ اىبسنب ًب ايهسد١ٜ
ايذلنٝب ا٫قاًب ًب ايهسد١ٜ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
سً ٢ذٖب ١ٝذبٝط بايسأع
ثؼت ١ط١س
ثؼيت ط١س (خًـ ايسأع)
َٔ اشبًـ
اضِ عًِ يتٌ قسا
طشد ٠برس
طشد ٟبرس (تٌ ازلس)
ايطًُٝاْٚ ١ٝتعين:ايتٌ ا٫زلس
49

إ ا٫ضِ اىبسنب " غٗسشٚز" َٛقٛع عً ٢اغساز ا٫زلا ٤ا٫ؾٝطت ١ٝا٫ت ١ٝاىبسنب " َٔ ١اضِ " ا" ٚ

ؾؿ:" ١
١٥طجر د١َٓٝ٥ ٟ
طاتر طجْ ١ت١

ايفشغ اْ٫ج ,٢اذتذش)
ثٛز َفٝذ

ٛ٥ث١س١َُٝ٥ ٠
 ١ٜٝخؼٝ٥ ١جةي٘

ايطسف ايعايٞ
 ِٜٝايًُاع مجؼٝذ)

ٖٛاس ٙخؼ٘ ٝ٥ج١

ايؼُع ايًُاع ١خٛسػٝذ).
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ايٓتٝذ: ١

ؾُٝهٓٓيييا إ ْؿيييسب ا ،ٕ٫اذا نٓيييا غيييرل طبطييي٦ـب ًب نبٝيييع َ٬سظاتٓيييا
اىباز ،٠إ "غٗسش ،"ٚاضِ َسنب عً ٢غساز " طشد ٠برس" اىبرنٛز اعَٚ ،ٙ٬عٓياٙ
(اىبد ١ٜٓايٛاط ،١٦ايكطاع ايٛاط0)٧
ؾايتطُ ١ٝتٓاضب كباَا ايػهٌ ايطبػساًب ىبٓخؿا غٗسشٚز ،اذ إ ٖيرا
اىبٓخؿا سدخ بٓتٝذ ١اغبطاف تًو اىبٓطكٚ ،١نإ اغد َئ ا٫غبطياف اييرٟ
سؿٌ ًب ٚاد" ٟتاجن١سؤ""ٚ ،ك١سَ١طاًٜٛٚ "ٟب ي ٞإٔ َٓخؿا غٗسشٚز نإ
ًب ايبدا ١ٜحبرل َٔٚ ،٠غسا٥ب ايدٖس اْ٘ ضٝعٛد قطِ َٓ٘ افب حبيرل ٠بنظبياش ايطيد
ًب دزبٓييدخإٚ ،ضييتكتطع ٖيير ٙاي يبشرل ٠ازبدٜييد ٠عبيي ٛزبييع اىبطيياس ١ىبييٓخؿا
غٗسشٚز .50نإ ًب اٜيسإ ضبيٌ ،ا ٚقسٜي ١نسدٜي ،١ازلٗيا " غي ٙٛٝشٚز "ٖٚ ،51يٛ
اضِ َسنب تسنٝباّ نسدٜاّ اٜكاّ ننضِ " غٗس ٙشٚز "" .غَ "ٛٝعٓا( ٙأخيدٚد)،
ؾا٫ضِ " غ ٙٛٝشٚز " َعٓا " ٙا٫خدٚد ايعُٝل ".
52
ًٚب اسباٍ اسباقس " غ ٙٛٝشٚز "ٟاضِ أسد ٣ؾيسقيت عػيرل" ٠باييو" .
ٚناْ تٛدد ًب اٜسإ َد ١ٜٓنسد ١ٜاخيسَ ٣عاؾيس" ٍ ٠غيٗس ٙش "ٚتكياٖٗٝا ًب
اىبدٚ ١ٜٓايجكاؾ ،١ازلٗا "ضٗسٚ ٙزد" ٖٚيَ ٛسنيب تسنٝبياّ نسدٜي ّا اٜكياّ َٚعٓياٙ
(ايٛزد ا٫هبس)ٚ ،يهٔ تسنٝب "ضٗسٚ ٙزد" ؽبتًيـ عئ تسنٝيب "غيٗس ٙشٚز"،
ًب ا ٍٚ٫تتكدّ ايؿؿ ١عً ٢ا٫ضًِٚ ،ب ايجاْٜ ٞتكدّ ا٫ضِ عًي ٢ايؿيؿ( ١اىبًشيل
ايجاْ – 2 – ٞا –  .)3بك ٞعًٓٝا إ ْطسد َعًَٛات أخس ٣تٜ٪د َا ذٖبٓا ايٝي٘
عٔ َعٓ" ٢غٗس ٙشٚز"ٜ .رنس نتاا "نازْاَو ازربػرل ثاثهإ" ،اىب٪يـ بايًػ١
 51أؾتتا َػسٚع ضد " دزبٓد ٟخإ " ززلٝا  ّٜٛاشبُٝظ اىبؿادف ( 1961/11/23ضَٛس).
ٚ 51ددت ٖرا ا٫ضِ ًب زضاي ١ؾازض ١ٝخطً ١ٝب سٛش ٠اىب٪ز اىبسس ّٛسطـب سصْ ٞعٔ تنزٜخ اَسا٤
اىبهس ،ٟنإ قد نتبٗا " َرلشا " ازلاع ٌٝبٔ َ ٬عً ٞايرٜ ٟك ٍٛؾٗٝا اْ٘ " غ ٙٛٝشٚزٖٚ ،" ٟرا ايًؿمس
ٜدٍ عً ٢اْ٘ َٓطٛا افب ضبٌ ازل٘ " غ ٙٛٝشٚزْ " ٟطب ١افب ذيو اةٌ0
 52زادع ا٫ضتاذ ايعصا ،ٟٚعػا٥س ايعسام ،ز –  - 2ف – .1400
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ايبًٗ ١ٜٛسٛاي ٞضٓ ،ّ 600 ١إ ًب اىبعسن ١اسبازلي ١ايييت ديست بيـب"ازدٚإ "
آخس ًَٛى ايؿسثٝـب ٚبـب " ازدغرل ثاثهإ " ،ايير ٟاؾيبا ؾُٝيا بعيد اًَ ٍٚيٛى
ايطاضياْٝـب ؛ إ "ازدغييرل قتيٌ ازدٚإ"ٚ ،أضييتٛفب عًيي ٢نبٝيع اَتعتيي٘ ٚخصآ٥يي٘
ٚتصٚز بنبٓت٘ ،ثِ عاد افب "ؾازع"ٚ ،بَٓ ٢د ١ٜٓتطُ ٢ا" آدغرل طذَٔ ".
ٚتعسٜؿاّ ىبد " ١ٜٓازدغرل طذَٔ" ،قاٍ " ادازب ٞنسضاطجل ٞأْتٝا"َ ،ذلدِ
" نازْاَو " يْ٬هًٝصً ١ٜب ٖاَؼ ايهتاا " :إٔ "اسدػري طذَٔ" ايجًٜٗ ، ١ٜٛكاٍ
شلا بايؿازض" ١ٝخس – ٙازدغرل " ،ثِ قاٍ :بٓٝي (ازدغيرل – خيسً )ٙب ايؿيشسا،٤
ٚشلرا زلً ٝب ايهتاا ايبًٗ " ٟٛغتْٗٝٛا ٟاٜسإ" ا " غتْٛطتإ "– نٛز –
ازربػرل – طذَئ " ،ايييت َعٓاٖيا (اىبدٜٓي ١اىبطيُا – ٠ازربػيرل خيس ٙبٓاٖيا ًب
ايؿشساٜٚ )٤طًُ ٞايؿسدٚضً ٞب غآٖاَٖ ١ر ٙاىبدٜٓي " ١غيٗس شٚز " َٚعٓاٖيا
(َدٜٓيي ١بٓ ٝي ًب ايؿييشساًٚ ،53)٤ب اسبكٝكيي ،١ديياً ٤ب ْييـ ايؿازضيي ١ٝاىبتٛضييط١
اىبطيييُ ٢ا" غذلضيييتاْٗا ٟاٜيييسإ " يًهتييياا ايبًٗييي " ٟٛغيييتْٗٛا ٟاٜيييسإ " :
(غذلضتإ طٛس) ازربػرل خس ،ٙازربػرل ثاثهإ نستٖٚ ،54را ٜعين "غٗس نٛز،
ازدغرل خس ،ٙبٓاٖا ازدغرل ثاثانإ ".
"غذلضتإ نٛز" " ،غٗس نٛز"َ ،عٓاٖا (اىبد ١ٜٓايٛاطٜ٪ٜٚ )١٦د ٖيرا " هبيص٠
ا٫ؾييبٗاْٖ 350( " ٞي ي  ،)ّ961 -بكٛييي٘ " ٚأسييدخ ازدغييرل َيئ اىبييدٕ عييدَٗٓ ،٠ييا "
ازدغرل خُس ،ٙب٘ ازدغرل "ٚ :بعد إ ٜعدد ازلا ٤اىبدٕ ا٫خسٜ ،٣كٚ : ٍٛاَا (ازدغيرل
خس )ٙؾَٗ ٞد( ١ٜٓؾيرلٚش ابياد) َئ از ؾيازع  ,ناْي تطيُ " ٢طةٛس ،طةٛس ٚ ،طةاس "
أزلإ يًٖٛدٚ ٠اسبؿس ٫ ،٠يًكدل  ٚايًشد ،اذ ز تعسف ايؿسع ايكبٛزٚ ،البا ناْ تػٝب
اىبٛتً ٢ب ايدُٖات ٚايٓٛاٜٚظ ،ثِ ْكٌ (عً ٞبٔ ب )ٜ٘ٛازلٗا افب " ؾرلٚش اباد".55
 53اٜكاسا ىبعٓ ٢ا٫زلـب ايبًٜٗٛـب ايٛازد ٜٔاعُٖٚ ٙ٬ا (ازدغرل ندَٔ) ( ٚغتْٗٝٛا ٟاٜسإ) ْك ٍٛإ
اٜ ٍٚ٫عين (صبد ازدغرل) ٚايجاْ( ٞاىبدٕ اٜ٫ساْٚ 0 )١ٝاَا بايؿازض ١ٝاىبتٛضط ١ؾٝكابٌ ا( ٍٚ٫ازدغرلخس)ٙ
ا( ٚخس ٣ ٙازدغرل) ٜٚكابٌ ايجاْ( ٞغذلضتاْٗا ٣اٜسإ)
.Markwarl, A catalogue of trhe provincial Capitals of Eranshahr.ُ 54
 55هبص ٠ا٫ؾبٗاْ ،ٞتازٜخ ضين ًَٛى ا٫ز

ٚاْ٫بٝا ،٤ف (1)33
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ٚدا ٤اضِ "غٗس طٛس" ٖرا ًب ايػآٖاَ ١بػيهٌ " غيٗسشٚز"  :ؾكيد ذنيس
ايؿسدٚضٖ ،ٞرا ا٫ضِ اثٓاٚ ٤ؾؿ٘ نٝؿ ١ٝبٓا( ٤غٗس شٚز)ً ،ب ضٌٗ بب٬د ؾيازع
َٔ قبٌ ازدغرل ثاثا نإ ،ايير ٟاْطيشب افب ٖٓياى طًبي ّا يًساسي ١بعيد قتًي٘ ازدٚإ
اشباَظ ٚاْتصاع٘ عسغ٘ ٚتاد٘ (ٚ )ّ 226ايٝهِ تسنبَ ١ا قاي٘ ايؿسدٚض.ٞ
" تٛديي٘ (ازدغييرل) ايطُييٛب َيئ ايييس ٟافب بيي٬د ؾييازع ،سٝييح اضييذلاب َيئ
ايكٝييٌ ٚايكيياٍ ٚاىبػييكاتٚ ،بٓييٖٓ ٢يياى َدٜٓيي ١عيياَس ٠بايكؿييٛز ٚازبٓييا ،ٔ٥ؾٗٝييا
ضَٗٚ ٍٛسٚز ٜٓٚابٝع اىباٜ ٤طُٗٝا ا ٕ٫ايدٖكإ ايػٝخ اةذلّ (خس ٙازدغرل).
ٚنإ ؾٗٝا ٜٓبٛع  ٫سيد يي٘ ،ؾػيل َٓي٘ ضيٛام نيجرلٚ ،٠اْػين عًٝي٘ َعبيدا يًٓياز،
ٖٓٚياى دبييدد عٝييدا "َٗييس" " ٚضيدٚ ."ٙاساطيي٘ باسبييدا٥ل ٚاىبٝييادٚ ٜٔايكؿييٛز،
ؾؿاز ضبٚ ّ٬اضعاّٚ ،عٓدَا ذٖب اىبًو اسبهً ِٝاجملٝد ايك ،ٟٛزلاٖا اىبسشبإ
غيٗسشٚز ،أضييظ ًب اطساؾٗييا َيصزاعٚ ،بعييد إ عُسٖييا اضيهٔ ؾٗٝييا ايٓيياعٚٚ ،دييد
حبرل ٠عُٝكً ١ب دَٗ ١ا ،نيإ اَاَٗيا دبيٌ اقتكي ٢غيك٘ ،ؾياتٛا بايعُياٍ ٚاٯٯت
ٚغكٛا ًب ذييو ازببيٌ َا٥ي ١ضياق ١ٝدبيس ٟافب "غيٗسشٚز" ،ؾينَتٮت تًيو اىبدٜٓي١
بايكؿٛز ٚاشب.ٍٛٝ
ٜظٗس إ ايؿسدٚض ٞاٜكاّ نإ ٜعتكد بإ اضِ "غيٗسشٚز" َعٓياَ( ٙدٜٓي١
ايك )٠ٛىبامبهٔ إ ٜؿِٗ َٔ ايب ٝايرٜ ٟرنس ؾٖ ٘ٝرا ا٫ضِ.
كٛػذ ,ػا ٠باداْؽ  ٚفشٚصٚس ُٖٞ ,خٛاْذؾ َشصبإ " ػٗشصٚس "0

َٚفٝد تسمجت٘ :

عٓييدَا ضيياؾس اىبًييو اسبهيي ِٝاجملٝييد ايكيي ٟٛزلاٖييا (اىبدٜٓيي )١اىبسشبييإ،
غٗسشٚز٫ ،ساد ١بٓيا إ ْهيسز ٖٓيا إ ايؿسدٚضي ٞز ٬ٜسيمس بيإ "ٖير ٙنيإ شليا
اضِ اخسٖٛغٗس نٛز َٚعٓا( ٙايبًد ايٛاطٜٓٚ .)٧بػي ٞإ ٜ ٫ؿٛتٓيا إ ْيرنس ٖٓيا
بنٕ ايػطس اَ ٍٚ٫ئ ايبٝي مبهئ إ ٜؿٗيِ َٓي٘ َعٓي ٢اخيسٖ ،ي( ٛعٓيدَا اؾيبا
اىبًو ذ ٚاسبهُٚ ١اجملد ٚايك.)٠ٛ
229

ٚاخرلاّ ْػرل افب إ (اْتٝا) اعتكد بإ نًُي" ١غيٗسشٚز" ايعساقٝي ١ناْي ًب
ا٫ؾييٌ "ضييٝا ٙزشٚز" َٚعٓييا( ٙايػابيي ١ايطييٛدا )٤نُييا ذنسْييا قييب ٬اضييتٓاداّ افب
ايػييهًـب اىبهتييٛبـب بيياسبسٚف ايبًٜٗٛيي ١ي٬ضييِ ٚاييير ٜٔز ٜييتُهٔ َيئ تجبٝيي
قسا٤تُٗيييا ًب "نازْاَيييو ازربػيييرل ثاثهةةةإ" ،بُٓٝيييا ْيييساٖ ٙييي ٛقيييد تيييسدِ اضيييِ
"غييٗسشٚز" ًب بيي٬د ؾييازع (اىبدٜٓيي ١اىببٓٝييً ١ب ايؿييشساٖٚ( ،٤يي ٞاييييت زلاٖييا
ايؿسدٚضيي" ٞغييٗسشٚز" ٖٚييَ ٞدٜٓيي" ١نييٛز" ا " ٚدييٛز" اىبعسٚؾيي ١اييييت زلاٖييا
عكد ايدٚي ١ايب ٜٞٗٛا " ؾرلٚش اباد".
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املًخل االٍٚ

أ – تٛدد ًب ا٫ؾٝطت ١ٝنًُتإ:
 - 1دؿس( ٠عُٝل)ً( ،ب ايطٓطهسٜت - ١ٝطبٗش –ً ٖٞٚب اىبؿدز "دحِ "
(ايتٛضع ،ايتجاٚا).
ا٫ؾٝطت١ٝ
 - 2طفش( ٠عُٝل ،غرل ياٖس)  َٔ ٖٞٚاىبؿدز "طُح" (ا٫خؿا ٤ايطذل).
ا  -ذبييٛزت ٖاتييإ ايهًُتييإ ايًتييإ تسدعييإ افب اؾييٌ ٚاسييد ًب ايؿازضيي١ٝ
اىبتٛضط ١افب ا٫غهاٍ ا٫تَٚ ١ٝعاْٗٝا :
 - 1دسف ،دؿس (عُٝل).
ايؿازض ١ٝاىبتٛضط١

طٛس (عُٝل ،ؾشساَٝ ،٤دإ).
شُؾسْ( ٠عُٝل).

٬ٜسمس إ "دؿيس " ٠ا٫ؾٝطيت ١ٝاخيرت تًؿيمس بػيهٌ (ديسف) َ56يع غيهٌ
(دؿس) اير ٟبتبد" ٌٜايصا" ؾٗٝا ا"ايطةاف"ٜ ،تؿيل َيع غيهًٗا ايكيد ِٜبنضيتجٓا٤
ضه" ٕٛايسا "٤ؾٗٝا ٚ .يهٔ ايتشٛز اىبِٗ ؾاز ًب يؿظ" ١طفش "٠ا٫ؾٝطتٖٚ ،١ٝيٞ
عٓدَا اخرت تًؿمس "طٛس" َٔ دٗ ،١حبرف " ايؿاٚ "٤كبدٜد قُ" ١ايطاف" " ٚ
 56إٔ ايكًب ًب ايهًُات بتش ٌٜٛؾٛتـب اسدُٖا َهإ ا٫خس ياٖسٜ ،٠بد ٚاْٗا قدمبً ١ب ايًػ ١ايؿازضْٛ ،١ٝد
إ ْبـب ٖٓا َجا ٫عابسإ ي٘  ٖٛٚربٚ( ٛؾس( )٠ايجًر) ا٫ؾٝطت ٖٞٚ ،١ٝعًٚ ٢شٕ (دؿس )٠اىبرنٛز ٠اع ٙ٬ا
(بسف) ًب ايؿازض ١ٝنُا ذبٛي (دؿس ٠ا (دسف) ٚيهٔ ًب ايًػ ١ايهسدٚ( ١ٜؾس )٠ا٫ؾٝطت ١ٝز ٜطسأ عًٗٝا
اْك ٬ا داخًٚ ٞتًؿمس " بؿس " ٚايػسٜب إ ايًػ ١ايعسب ١ٝبػهًٗا ا٫ؾٝطيت " ٚؾس " نًُ ١اؾطت ١ٝاخس" ٣
ضخس ٖٞٚ " ٠اْكًب ًب ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١افب " ضس " بُٓٝا ؾازت ًب ايهسد " ١ٜضٚٛز " بتُدٜدز قُ١
" ايطـب " ٚسرف " اشبا ٖٞٚ " ٤ضبتؿظ ١بذلتٝب سسٚف " ضخس " ٠ا٫ؾٝطت ١ٝا٫ؾً.١ٝ
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تطييهـب " "ايييسا "٤طييسأ عًٗٝييا تػييرل اضاضيي ٞبتبييد" ٌٜايييصا "٤ؾٗٝييا ا "ايهيياف"
زادع ف ؾؿازت شؾس.٠
ز ٚ -تطٛز ايهًُات ايؿازضي ١ٝاىبتٛضيط ،١اييج٬خ ًب ايؿازضي ١ٝازبدٜيد ٠افب
ا٫غهاٍ ا٫ت:١ٝ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ايؿازض ١ٝازبدٜد٠
ايؿازض ١ٝاىبتٛضط١
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
دسف ،دؿس
دسف ،دؿس (عُٝل)
شزف
 - 1صفش( ٠عُٝل)
ش( ٍٚا٫يتٛا0)٤
طٛس (ؾشساَٝ ،٤دإ ،دؿس ،٠قدل)
 - 2طٛس
ش( ٍٚننع ٚضٝع)
صفش٠
ّ ٚ -أَيييا ًب ايهسدٜييي ،١ا٫غيييهاٍ ا٫تٝييي ،١اىبتطيييٛزَ ٠ييئ تًهُيييا ايهًُيييتـب
ا٫ؾٝطتٝـب :
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ايهسدٜيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي١
ا٫ؾٝطت١ٝ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
شٚٚز  57ذؤز (ايػسؾ ،١ايداخٌ) رٚٚزٖ( ٙٛايداخً ،ٞايداخٌ)
دؿِس( ٠عُٝل)
 57تٛدد يؿظ ١شٚٚز (شٚز) اخسً ٣ب ايهسدَ ١ٜعٓاٖا (ؾٛم)  ٖٞٚنًَُ ١سنب " َٔ ١ز" ٚ " ٚز " َعٓاُٖا (َٔ
– ؾٛم) تسدعإ افب ايهًُتـب ا٫ؾٝطتٝـب ٖ " :ذَ " ١عٓاٖا " َٔ " اىبتطٛزً ٠ب ايهسد ١ٜافب " ر"  " ٚأثري "
َعٓاٖا فٛم) اىبتطٛزً ٠ب ايهسد ١ٜافب " ٚز " ْس ٣تٓٝو ايهًُتـب ا٫ؾٝطتٝـب َتطٛزتـب ًب ايؿازض١ٝ
اىبتٛضط ١افب غهٌ " اش بس " (َٔ ؾٛم) ًٚب ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١افب " شبس " (ؾٛم).
نُا إ "صثش" ايهشدَٚ ١ٜعٓاٖا حت ) اٜكا نًَُ ١سنب " َٔ ١ش " ٥ " ٚرل " َتطٛزتإ َٔ ايهًُتـب
ا٫ؾٝطتٝـب " ٖل ٚ " ٚ ١اصٜش " َعٓاُٖا َٔ حت )
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د٪ز (ايصاشا( )١ٝ٥عُٝل ،اسبؿس )٠ػرس (َدْدٍ) كرٍ (ايؿشسا٤
ايباد ،١ٜخاي َٔ ٞايطهإ).
طٛس (ايؿشسا ،٤اىبٝدإ ،ايكدل).
طفش( 58 ٠عُٝل)
طٚٛس ,نرس( ،عُٝلَ ،عٛزٚ ،ادَٝ ،ٟدإ).
ق( ٍَٚٛعُٝل).
ٖي ْ -سً ٣ب ايًػ ١ايعسب ١ٝاٜكا نًُات ٜظٗس اْٗا تتؿٌ ؾٛتٝاّ ٚاغيتكاقٝاّ
بتًو ايهًُات ا٫ؾٝطتَٗٓ ١ٝا:
ؾشساٚ ،٤بايهٛؾ ١عدَٛ ٠اقع تعسف ا " ايؿشسا ،٤نُا بايبؿس ٠عد٠
دؿس
َٛاقع تعسف ا " ازبؿس ٕ ٚاىبعٓٚ ٢اسد (زادع َعذِ ايبًدإ ،ؾشسا)٤
(ٚضط ايؿدز)ٚ ،قبٌ ًَتك ٞعظاّ ايؿدز ،سٝح ادتُع
شْ ْٚز
(ٚضط ايؿدز)ٚ ،قبٌ ًَتك ٞعظاّ ايؿدز ،سٝح ادتُع ًَتك ي ي ي ي ي يي٢
شٚز
عظاّ ايؿدز ،سٝح ادتُع
شٚزا( ٤ايب٦س ايبعٝد ٠ايكُس ،ايكدب ،ايكٛع  :ددً ١بػداد َد ١ٜٓبػداد.
(دٜؿَ ،١عٛد.)١
شٚزا٤
(بعٝد ،٠ؾٗٝا اشٚزاز).
ؾ ٠٬شٚزا٤
ايهًُ ١اىبعسب" ،١شٚزم" ٜظٗس اْٗا ناْ ًب ايؿازض ١ٝايٛضطً ٢ب غهٌ " شؾسى".
جنذ ٖاتني ايهًُتني االظظتٝني َتطٛستني ب ايفاسط ١ٝاملتٛطط ١ا ػهٌ اص – ٥ري) َٔ – حت ) ٚب
ايفاسط ١ٝاذتذٜج ١ا " صٜش " حت ).
ٚ 58تٛدد ًب ا٫ؾٝطت ١ٝيؿظ " ١زشؾس " َٔ اىبؿدز " شف" ا" ٚدب " ٜسدع اؾً٘ افب اؾٌ ايهًُتـب "
دؿس " ٚ ،طفش " تطٛز افب ا٫غهاٍ ٚاىبعاْ ٞا٫ت:١ٝ
ا٫ؾٝطييييييييييييييييييييييييييييييييييييت١ٝ
صفٓ ,١صفش ,٠فِ)
ا

اي فاسط ١ٝادتذٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١
صفش ايفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ)

ايؿازضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ١ٝاىبتٛضط١
صفش ,ايفِ ,اذتًك)ّٛ
ايهشدٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١
صاس ايفِ ,ايًظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإ)

ٚتسٖ ٣ر ٙايهًًُ ١ب ايعسب ،١ٝيؿظ ،١ثػسٜ ،ظٗس اْٗٗا َٔ ٖر ٙايًؿظ.١
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ٚمبهيئ إ ْكييٝـ ٖٓييا افب ٖييرا ايبشييح إ نًُيي " ١يييسف " ايعسبٝيي ١قبعٓيي٢
(ايٛعا )٤يٝظ ببعٝد اْٗا تسدع افب دسف ،شزف اٜ٫ساْ ،١ٝنُا إ نًُيت " غٛز،
 ٚقعس ،افب " نٛز ".
ٚمبهيئ إ ْكييٝـ ٖٓييا افب ٖييرا ايبشييح إ نًُيي" ١يييسف" ايعسبٝيي ١قبعٓيي٢
"ايٛعييا "٤يييٝظ ببعٝييد اْٗييا تسدييع افب دييسف ،شزف اٜ٫ساْٝيي ،١نُييا إ نًُيييت "
غٛز ،قعس،طٛز " داً ٤ب َعذِ ايبًدإ
"ايػٛز" (اىبٓخؿا َٔ ا٫ز ).
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املًخل ايجاْٞ

 - 1نًُ ١ا٫قاؾً ١ب ايؿازض ١ٝاسبدٜج( ١ايهطس ،٠ا ٚايٝا )٤اْتكً ايٗٝيا َئ
ايؿازض ١ٝاىبتٛضطَ ،١جٌ :
ايؿازض ١ٝاسبدٜج١
ايؿازض ١ٝاىبتٛضط١
(ابٔ اىبًو)
ثظش ػا٠
ثٛس ػا٠
(ايعٌُ ايؿاحل)
نسدازب٘
نُٓػٔ ظ١
نًُيي ١ا٫قيياؾٖ ١يير ٙاؾييًٗا ايكييُرل ايٛؾييًٖ " ٞيي( "hya ٞايييت) ،نييإ
ٜطتعٌُ ًب ايؿازض ١ٝايكدمبَ ٖٛٚ ،١سنب ًب ا٫ؾٌ َٔ قُرل ا٫غاز ٠ا٫ؾٝطيت
"ٖ٘ ٖ( "haرا) ٚايكُرل ايٛؾً( "Ya ٜ٘ " ٞاير )ٟاشلٓد – ٟاٜ٫ساْيْ٪َ ،ٞيح
" "ya ٜ٘ا٫ؾٝطيتٜ" ١ٝيا ( "yaايييت) .تنْٝيح ايكيُرل ايٛؾيًٖٝ " ٞي٘ " hya
داٖٝ" ٤ا ( "hyaاييت).
ٚ - 2اَيا ًب ايًػيي ١ايهسدٜيي ،١ؾييإ نًُيي ١ايتعًييل ا٫قيياًب اؾييًٗاٖ ،يي ٛايكييُرل
ايٛؾً ٞا٫ؾٝطيت " ( " Ya ٜ٘ايرْ٪َ ،)ٟجٜ " ١ا ( " yaايييت) ٜٚبطيتعٌُ ذييو
عً ٢ايٛد ٙٛا٫ت: ١ٝ
(أ) ًب ايًٗذات ايهسَاظب ١ٝايػُاي: ١ٝ
ٜطتعٌُ ايكُرل ايٛؾً ٞاىبرنس ا٫ؾٝطيت "ٜيا ً "yaب غيهٌ "" e ٟ
ًب ٚيٝؿ ١نًُ ١ايتعًل بـب ا٫ضِ اىبرنس َٚتُُ ١ا٫ضِ ،ا ٚايؿؿَ ،١جٌ :
ا٫ضِ اىبرنس اىبتُِ بايؿؿ١
ا٫ضِ اىبرنس اىبتُِ با٫ضِ
با ب ( ٣باب )ٞخٛزغٝد (أا خٛزغٝد َشّ ٣ثري (ايسدٌ ايػا٥ب)
ٜ - 2طتعٌُ ايكُرل ايٛؾً ٞاىبْ٪ح ا٫ؾٝطيت
" ٜا ً " yaب غهٌ " أ " بٛيٝؿ ١ايتعًل بـب ا٫ضِ اىبْ٪ح َٚتُُ ١ا٫ضِ ،اٚ
ايؿؿ ١؛ َجٌ :
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ا٫ضِ اىبْ٪ح اىبتُِ بايؿؿ١
ا٫ضِ اىبْ٪ح اىبتُِ با٫ضِ
داٜو أ (داٜها) ثري(ا ّ٫ايعذٛش)
داٜو أ (داٜها) خٛزغٝد (أّ خٛزغٝد)
ٜ - 3نخير ٖيرا ايكيُرل ا٫ؾٝطييت غييهٌ "ٝ٥ي  " etاٜ " ٚئ " بيـب ا٫ضييِ
اجملُٛع َٚتَُُ ،١جٌ :
طبإ َ ٜباب َٞت( ١قؿـ ابٝو ايػٓا.)١ٝ٥
طا ٝ٥ثري (ايجرلإ اشلسَ)١
صاسٚى  َٜٔبلٛى (ا٫طؿاٍ ايؿػاز)
ا٫ضِ اىبتُِ با٫ضِ :
بازإ  ٣ب٘ ٖاز (َطس ايسبٝع)
ٜ - 2طييتعٌُ ايكييُرل ايٛؾييً ٞا٫ؾٝطيييت ًب غييهٌ "٥يي٘  " aبييـب ا٫ضييِ
َٚتُُ ١ا٫ضِ ٚايؿؿ ،١عٛقاّ عٔ " ٜا ٤ايتعًل" اىبيرنٛز ٠تيٛاٚ ،ذييو يتػيهٌٝ
ا٫ضِ اىبسنبَ ،جٌ
ا٫ضِ اىبسنب
ا٫ضِ اىبتُِ با٫ضِ
رإ ( ٟذاْ )ٞض٘س (ٚدع ًب ايسأع) رإ ( ٠ذاْ )١ض٘س (ايؿداع).
ا٫ضِ اىبسنب
ا٫ضِ اىبتُِ بايؿؿ١
ََٝشط١ثإ (اضِ ٚاد ٟسلاٍ ايطًُٝاْ)١ٝ
ََٝشط٣جإ (َسز ٚاضع)
ا – ًب ايًٗذات ايهسَاظب ١ٝازبٓٛبٚ ،١ٝشلذ ١ايطًُٝاْ ١ٝاسد تًو ايًٗذات:
ٜ - 1طييتعٌُ ايكييُرل ا٫ؾٝطيييت "( "yaايييرٜ )ٟػييهٌ ،ايهطييس،)٣( ٠
بٛيٝؿ ١نًُ ١ايتعًل بـب ا٫ضِ َٚتُُ ١ا٫ضِ ٚايؿؿَ ،١جٌ :
ا٫ضِ اىبتُِ بايؿؿ:١
بازإ  ٣ن٘ ّ (َطس قً.)ٌٝ
 - 3ظبد ازلاَ ٤سنب َٔ ١اضِ ٚؾؿٜ ،١تكدّ ؾٗٝيا ا٫ضيِ عًي ٢ايؿيؿ ١نُيا
ًب اىبجاٍ ،نُا ًب اىبجاٍ ا٫خرل اعٚ ،ٙ٬ظبد بعا ا٫سٝإ ازلاَ ٤سنب ١اخيس٣
تتكدّ ؾٗٝا ايؿؿ ١عً ٢ا٫ضَِ ،جٌ :
ا٫ضِ اىبسنب
ا٫ضِ اىبتُِ بايؿؿ١
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ثريَ ٠ريد (ايػٝخ)
َريد ٣ثري (زدٌ َعُس)
سِ٠ػ١با (ايسٜا ا٫ضٛد ،اضِ زٜا خاف)
با ٣سِ٠ؾ (زٜا ضٛدا)٤
ٚإٔ ٖرا ايكُرل ايٛؾيً ٞا٫ؾٝطييتٜ ،طيتعٌُ ًب ايًػي ١ايهسدٜي ١بعُيٌ "
ايكُرل ايٛؾً " ٞاٜكاّ ،نُا ْسً ٣ب اَ٫جً ١ا٫ت:١ٝ
نٛز–  َٟخرْٓٝ٥ ١ا بة( .ٛاىبػٓ ،٢اير ٟناْ قؿت٘ ايػٓاٝ٥ي ١يطٝؿي ،١نيإ ز
ٜنت بنبٓ٘)ً.ب ٖر ٙازبًُ ١اىبختًطي٥ " ١ة" َٞبعيد" دْ٠ة ثةري" ايكيُرل ايٛؾيًٞ
 "ٟبعد "نٛز" نًُ ١ايتعًل ا٫قاًب .
" "ٚأ " بعد "ضذلإ" َ " ٚ
أ  -يف اهؤج ٞاهلسًاجن ٞٚاهػٌاه:ٞٚ
"د ْ٠بري –  َٟثري ٟ ،ضذلإ – ا ,٣ٚخرؾ ب ,ٛد٠ط – ١ٖ َٟظاٍ – ا
خرٜةةا دةةٛإ طةةشت  ٚرظةة ١طةةش َٟد٠سنةة١تٔ( .اىبػٓيي ٢اشلييسّ اييير ٟناْ ي قؿييت٘
ايػٓا ١ٝ٥يطٝؿ ،١اَطو بٝد زؾٝكت٘ ايػاب( ١اييت غاب ) ٚخسدا َٔ ايكؿس).
ًٚب ٖيير ٙازبًُيي ١اىبختًطيي ١نًُيي٥" ١ة("َٞاييير )ٟبعييد نًُيي" ١ثةةري" ٜ" ٚييا"
 "ٟبعيد " دْ٠ة بٝةز اىبػيين "
(اييت) بعد "خر"ُٖا" ايكُرل ايٛؾًٚ ٞاَا " َ
 "ٟبعيد "د٠طة " (ايٝيد)  " ٚا " بعيد
" ٚا" بعد "ضذلإ" (ايكؿ ١ايػٓاَ " ٚ )١ٝ٥
"ٖ١ظاٍَ" (ايسؾٝل) ٖ ٞنًُ ١ا٫قاؾَ " ١جاٍ آخس:
د ْ٠بَٝز َٞ٥ ,طبإ – ٥ا َٟٚخٛؾ ب,ٚٛ
ب  -يف اهؤجات اجلِ٘ب: ٞٚ
٥ةة ٚ١ناْٝةة٥ ٣١ةةا ٣ٚية١٥ َٞخرٜتةة ,٠ٚ١بةة١سد ٟتة َٞفةةشَ َٟةة١د( .٠ايٓٝبييٛع ايييرٟ
تػسا َٓ٘ اىبا٫ ،٤تسَ ٞؾ ٘ٝاسبذاز.)٠
َك١داس ٣٠طٛاس ٟب ٣١َ ,ٟٛبشِ٠س ٫( .٠ٚ٠تكطع ايػؿٔ اير ٟاْ زانب٘).
١٥ي
ًب اىبجياٍ ا " ٟ" ،ٍٚ٫بعييد "ناْٝيي٘" ًٚب ايجياْ "ٟ" ٞبعييد "داز "٠ايكييُرلإ
ايٛؾًٝإ ٚاؾًُٗا ايكُرل ايٛؾً"ya ٜ٘" ،ٞ
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ا٫ؾٝطيتٚ .ددٜس بايرنس ٖٓيا إ ٖيرا ايكيُرل ايٛؾيً ٞاشلٓيد – ٟاٜ٫ساْيٞ
ايكد ِٜز ٜبل ًب ايؿازض ١ٝايكدمبً ٫ٚ ١ب ايؿازض ١ٝاسبدٜجَ ،١ع اْ٘ نإ ٜطتعٌُ
ًب ايؿازض ١ٝاىبتٛضط ١اً ٟب ايدٚز ايطاضاَْ ،ٞجٌ:
خٛازغٔ  ٣ب٘ دٚص٠خ ب٘سؾازد ١٥ضت٘د (ايػرا ٤ايرٜٓ ٟتر ًب اسبذ.)ِٝ
ٝ٥طا دٚاشد٘٥ ٙخت١ز٘٥ ٣صد ٜٔدٚاشد ٠ضباٖك٘ دطٛف ١٥طت.٣١
ٖر ٙايهٛانب ا٫ثٓ ٢عػس ،اييت ق ٌٝشلا ًب ايهتب ايد ١ٜٝٓايكٛاد ا٫ثٓ ٢عػس).
ًب اىبجيياٍ ا "٣" ٍٚ٫بعييد "خٛازغيئ" ًٚب ايجيياْ "٣" ٞبعييد "٥يي٘ختةة١س" ُٖييا
ايكُرلإ ايٛؾًٝإ ٜٚسدعإ افب " "ya ٜ٘ا٫ؾٝطيت.
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أصل أشم
59
"قةالَضؤالى" ومعهاة
َكرالٕ) ,أضِ يكس ١ٜتكع افب ايػُاٍ ايػسقَ َٔ ،ٞدٜٓي ١ايطيًُٝاْ،١ٝ
ق١ال
ٚتبعييد عٓٗييا سييٛاي ٞضييبع ١عػييس نًٝييَٛذلاّٖٚ .يير ٙايكسٜيي ١ايؿييػرل ٠اٯٕ ناْ ي
عاؾُ ١يًباباْٝـب َٔ ضٓ )1669/1080( ١ست.)1784/1199( ٢
َكرال ٕ) ،باسبسف ايٛاسد (قًعي ١ايًيٛش ايؿير)ٚ ،قيد
ٜٚعين ٖرا ا٭ضِ ق١ال
أقتٓييع اييير ٜٔحبجييٛا أؾييٌ ٖيير ٙايتطييُ ١ٝبٗييرا اىبعٓيي ٢بييايٓظس افب غييهٌ ا٭ضييِ
اسبيييايٚ ،ٞيهييئ ٖيييرا ا٭ضيييِ دييياً ٤ب تييينزٜخ ديييٛدت باغيييا ،بػيييهٌ آخيييس ٖيييٛ
ق١س٠كةةرالٕ)ٚ ،ذنييسَ ٙطييذل سٜةةض ضييٓ )1820/1236( ١بػييهٌ ق١س٠كةةرالٕ)ً ،ب
ؾيؿش )64( ١اجملًييد اَ ٍٚ٫ئ نتابيي٘ ،أ ٟاٍُْٗييا ذنيسا ا٭ضييِ ا (قة١ز )ٙبييدَ ّ٫يئ
(ق )٫َ ١اسباي ،١ٝيبا ٜدٍ عً ٢إٔ أؾٌ ايهًُي( ١قة١س ،)٠سٝيح (ديٛدت باغيا) نيإ
قد أخر ا٭ضِ َٔ ايٛثا٥ل ايسزل ١ٝايعجُاْ ،١ٝاَا َطذل سٜض ،ؾكد أخرْ ٙكيَ ّ٬ئ
ايباباْٝـب أْؿطِٗ ،يبا ٜدٍ عً ٢ؾش ١ايػهٌ اير ٟذنس ٙايهاتبإ يٮضِ.
اَا أْا ؾكد أز ٣إٔ ا٭ضِ َٛقٛع ايبشح ،ضبيسف َئ أؾيٌ ا٭ضيِ اييرٟ
نيإ َعسٚؾياّ أ( ٟقةة١سادٛس––٣إ) ،أ ٟا (ز) عٛقياّ عيئ (ٍ)ٚ ،قًييب (ايييسا )٤افب
(اي )ّ٬غا٥ع ًب ايًػ ١ايهسد ،١ٜنُا ًب (غازٜاز) اير ٟأؾبا (غايٝاز) .
ٚنُا إٔ سسف (ٍ)ً ،ب ايهًُ ١ايجاْ( ١ٝد )ٕ٫ٛنإ اٜكاّ (زا ،)٤ؾنٕ أؾٌ
ايهًُ( ١ق١سادٛس– -٣إ) .اذٕ َاذا تعين ٖر ٙايهًُ( ١ق١سا – دٛز) .
 59ايتاخ( ٞدسٜد ،)٠عدد  8 ،1454تػس ٜٔا.1973 ،ٍٚ٫
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ذنس ايدلٚؾٝطٛز شنٚ ٞيٝدْٛ )1(ٟعاّ َٔ ايطٛٝف ايذلن ١ٝايكدمبي ،١بنضيِ
(قييازادٛزً )٣ب َٓيياطل اٍ(نييٛى تييٛزى)ٚ .أْيي ٫ ٞاغييو ًب إٔ (قييازادٛز) نييإ ًب
ا٭ؾٌ أزلاّ يٓٛع َٔ ايطٛٝفٚ ،أْ٘ َسنب َٔ يؿظـب (قازا) ( ٚدٛز).
إ ايؿؿ( ١قازا)ٚ ،ي ٛاْٗا تعين ا٭ضٛدً ،ب ايًػ ١ايذلن ١ٝقبعٓاٖيا ايعياّ ،ا ٫اْٗيا
تطتعٌُ اٜكاّ قبعٓ( ٢ازببياز ٚاىبخٝيـ ٚايكي )ٟٛنُجيٌ نًُي( ١نة )ٍَ١ايهسدٜي ،١ايييت
َ١ػةةَٝش)ٚ ،نييريو (نيي٘س)
َةة١ثٝا( ،)ٚنَ١يةة١طا)  ٚن١ي
تعييين (ازببيياز ايكيي ،)ٟٛنُييا ًب (ن١ي
قبعٓ ٢ايهبرل ،نُا ًب – ن١زتي٘ ؽ –  ٚني٘سْ٠يا – ( ٚن١سَٜٚؼةو)ٚ .اَيا ازبيص ٤ايجياْ،ٞ
َيئ ايهًُيي ١أ( ٟدييٛز) ،ؾنؾييً٘ ٖٓييد – ٟاٜساْيي(ٚ ،ٞد يٛز) ًب ايطاْطييهسٜت( ٘ٝدٝيي،)ٛ
ٚنريو ٜٛدد ًب ايطاْطهسٜت( ٘ٝدٗٛز– ٜها) َٚعٓا( ٙايطهـب).
اَييييا ًب اٯٜٚطييييت( ١ٝضييييٚٛز ،)ٙأ( ٟايطييييٝـ) ،اييييير ٟأؾييييبا ًب ايًٗذيييي١
ايهسَاظبٝيييي ١ايػييييُاي( ،١ٝغييييٚٛز) أ( ٟايطييييٝـ)ًٚ ،ب ايهسَاظبٝيييي ١اىبتٛضييييط،١
بكُٓٗا شلذ ١ايطًُٝاْ ،١ٝتطيتعٌُ نًُي( ١غيرل) اسبدٜجي ١قبعٓي – ٢ايطيٝـ –.
َهَٝؼةةإ) –
ٚيهيئ ايػييهٌ ا٭ؾييً ٞضبؿييٛي ًب ايعكييد ٠اىبؿييدز ١ٜػةة ٍَٚٛي١َٗ٣ي
مبعٓ – ٢طٌ ايظةٝا ,أ ٟؾيس ا٭َيس بايطيٝـٚ .تطيعٌُ ًب تًيو ايًٗذي ١نًُي١
(غً ،)ٍٚٛب أٜآَا ٖر ٙقبعٓ( ٢ايػكٔ ايطس ٟاجملسد َٔ ا٭ٚزام).
ٚقد دا٤ت نًُ( ١قازاكٛسً )٣ب ايكاَٛع ايػٗرل – بسٖإ قاطع – بج٬خ
َعييإ (ايطييٝـ) ( ٚساَييٌ ايطييٝـ) ( ٚايطييٝاف)ٚ .قييد أضييتبدٍ سييسف (اييي)ّ٬
بيياسبسف (زا ،)٤يٝهيي( ٕٛقييساكةةريييًٚ )ٞب ضبييٌ آخييس َيئ ايكيياَٛع ْؿطيي٘ نتييب –
قيي٬كةةرز – ٣قبعٓيي( ٢ايطييٝـ ايؿيي٫ٛذ ٚ )ٟقشاك ةٛس) قبعٓيي( ٢ايطييٝـ ايطٜٛييٌ
ٚساٌَ ايطٝـ).
ٜتييبـب ييي ٞإٔ ٖييرا ايػييهٌ َيئ ٖييرا ا٭ضييِ قشاكةةٛس) ،ز ٜطييتعٌُ ًب ايذلنٝيي١
ايػسبٝييٚ ،١البييا دييا ٤بنضييِ (قًييٝر) ا( ٟايطييٝـ) .ا ٫أْييين أز ٣إٔ ٖيير ٙايهًُيي١
( )1ايدلٚؾٝطٛز ايدنتٛز أ .شنٚ ٞيٝد ٟتٛنإ ،عُ َٞٛتٛزى تنزؽب ١ٝنرلٜؼ ،ز ،1اضتاْب ،1946 ،ٍٛف .31
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(اىبسنب )١ضبؿٛيً ١ب ايهسَاظب ١ٝاىبتٛضط ١بػهٌ – قة٫١ديٖٚ – ٛي ٞتطيتعٌُ
ًب أَجاٍ اىبؿادز ا٫ت:١ٝ
َدٛت٢خطييؿب (ٚقييع ايطييٝـ ًب  ....أ ٚايكتييٌ ايعيياّ أٚ
قيي٘ ٫كةةرنييسدٕ ،قةة١ال
اجملصز ٠ايعاَ ١أ ٚايربا ايعاّ).
ٚداً ٤ب َكدَ( ١بسٖإ قاطع) ،ايطبع ١اٚ٫فب (تٗيسإ 1330 ،خٛزغيٝد)ٟ
ايؿييييؿش ١ع  ،ٕ ٚاشليييياَؼ  :3إٔ بكاٜييييا ايًػيييي ١ا٫ذزٜيييي ١ايكدمبيييي( ١ا٭زٜييييً )١ب
اذزبٝذإ ،تتدا ٍٚذب عٓٛإ (ٖسشْد ،ٟسطٓ ،ٛقس ٙكٛي ,ٞخًخاٍٚ ,تات.)ٞ
ٜٚييييييرنس خييييييرلا اؾٓييييييد ،ٟاىبيييييي٪ز ايذلنيييييي ٞاىبعييييييسٚف اَييييييرلاّ َيييييئ
أ٫ٚد قاساكةةٛسٜإ) ,أزليي٘ سيياد ٞبةة١ز٫عٜٚ ،كيي ٍٛأْيي٘ نييإ ٚاي ٝي ّا عًييَ ٢دٜٓيي١
(ضييي٘بةةةض) ًب (ٚ ،)1359 – 761بٓيييا ٤عًيييَ ٢يييا تكيييدّ مبهٓٓيييا ايكييي ٍٛبييينٕ اضيييِ
َكةةةرالٕ) عاؾيييُ ١بابيييإ اىبٗذيييٛز ،٠ضبيييسف َييئ ايًؿيييمس قاساكةةةٛسإ)ٚ ،إٔ
(ق١ال
قاساكٛس) أطِ يٓٛع َةٔ ايظةٛٝف ,فتهةَٓ ٕٛة ١أطةِ – قاساكةٛسيَ – ٛةع – ية– ٛ
ايٓظب ١ٝاالٜشاْٚ ١ٝايذاي ١عً ٢احملٌ ٚ ,قاساكةٛسَ )ٟةع  )ٟايٓظةب ١ٝاالٜشاْٝة.١
َكةةٛالٕ) ٜهةة ٕٛقاساكةةٛس ٜةةإ :أ ٟستةةٌ أؿةةشاب ايظةةٛٝف املظةةُا٠
ف ؿةةٌ ق١ال
ب قاسادٛس).
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َالحظات عٔ ته ٜٔٛضٌٗ ايطًُُٝاْ١ٝ
(أ)
إ اذتشنةةةةةات ا٭خيييييرل ٠ايةةةةةيت سيييييدث ب ايكؼةةةةةش ٠ا٭زقييييي ١ٝب عـةةةةةش
"ثًٛٝطةةني"(قبييٌ سييٛاي12000000 ٞضييٓ )١بطييبب ايكييػط ا٭ؾكيي ٞاٯتييَ ٞيئ
ايػييُاٍ َٚيئ ايػييُاٍ ايػييسق ٞبييدؾعات َتعاقبيي ،١ذيييو ايكييػط اييير ٟأ كبييصم
ايبشييس ايهييبرل اىبتٛضييط اييير ٟنييإ ٜكطييِ قييازات ايييدْٝا ايكدمبيي ١افب ايػييطسٜٔ
ايػُايٚ ٞازبٓٛبٚ ،ٞاير ٟزؾع قاعي٘ٚ ،ايؿيخٛز ايتباغيرل ١ٜايهًطي ١ٝاىبذلضيب١
اىبخص ١ْٚؾٚ ،٘ٝأدخًٗا ًب ؾًب ايتٛا٤ات ض٬ضٌ ازبباٍ ايهبرلُٖٝ" ٠اٜ٫ا"" ،
ٖٓيييييدٚنٛؽ"" ،دبييييياٍ اٜيييييسإ"" ,صاطةةةةةشؤغ"",طؤزؤع"" ،آيييييب"" ٚثريْةةةةة١
.....اخل ,".إ تًو اسبسنات أضتُست افب اٚا 6000000 ٌ٥ضٓ ١قبيٌ شَٓٓيا ،أٟ
افب شَٔ يٗيٛز اْ٫طيإ عًيٚ ٢دي٘ ا٫ز تكسٜبياّٚ ،أدت افب أزتؿاعيات ٚأْك٬بيات
ددٜييدً ٠ب تًييو ازببيياٍَٚ ،يئ بٗٓٝييا دبيياٍ "صاطةةشؤغ" .إ آثيياز ٖيير ٙاْ٫ك٬بييات
ازبدٜييدٖ ،٠ييَ ٞييا ْػيياٖدَ ٙيئ ض٬ضييٌ دبيياٍ َتٛاشٜييَٚ ١تداخًييَٚ ،١يئ ضييٍٗٛ
ٚٚدٜإ ٚتؿدعات َٓٚخؿكات َه ،١ْٛبطبب غٛز بعيا ايهتيٌ َئ ايكػيسً ٠ب
باطٔ ا٫ز .
ب-ْٚييس ٣آثيياز إغبطيياؾات دبًٝييٚ ١تؿييدعات نييجرلً ٠ب تهيي ٜٔٛأز يييٛا٤
ايطًُٝاًْٜٛٚ .١ٝب ي ٞإ َا أزل" ٘ٝضٌٗ ايطًُٝاْ ،"١ٝته ٕٛبٓتٝذ ١أغبطاف
سدخ بـب ايطًطيًتـب ايػيسقٝتـب ٚايػيسبٝتـب ىبدٜٓي ١ايطيًُٝاْ ١ٝاىبُتيدتـب بيـب
ْٗس ايصاا ا٫ضؿٌ ٚبـب ْٗيس ضيرلٚإٚ .بٓتٝذي ١أ٭غبطياف ا٭غيد ايير ٟسيدخ ًب
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ايبكع ١ايييت ْطيُٗٝا " غيٗس ٠شٚز" ،ؾكيد غياز ٖٓيا ايكطيِ ازبٓيٛبَ ٞئ ايطًطيً١
ايٛاقعيي ١غييسقٗٝا ،دٓييٛا خييط ع١سبةةة١ت – بٓطةةشد – طٜٛةةز – ٠ضييٝد ؾيييادم –
تٛتاغيياز – غيياز ٠عُٝكيي ١تهْٛي عًيي ٢أثسٖييا سؿييسٚ ٠اضييع ١عُٝكييْ ،١ساٖييا ايٝييّٛ
بٗ٦ٝييَ ١ييٓخؿا " غييٗس ٙشٚز"ْٚ .تٝذيي ١شلييرا ايػييٛز سييدخ تكييٝٝل عظيي ِٝعبييٛ
ايػييُاٍ ،اد ٣افب إٔ تنخيير ازببيياٍ غييسق ٞايطييًُٝاْ ،١ٝسليياٍ خييط تٛتاغيياز –
ضٝد ؾادم – بٓطشد – ع١سبة١ت – أغيهاشلا اسباقيسَ ،٠يع أخادٜيدٖا ٚٚدٜاْٗيا
اييت تطٛزت ْتٝذ ١يًتين٬ت ايؿخسٚ ١ٜتسضباتٗا اىبطتُسَٓ ٠ر تهْٗٛيا ستي٢
بًػ غهًٗا اسباي.ٞ
ج –َٕ قةةةرص",
تهييي ٕٛدبيييٌ "ثريَ٠ةةة١طشٚ ،"ٕٚتٛابعييي٘ قُيييِ "كةةةادس"ٜ " ,ةةةاال
"ٜاخٝةةإ"" ٚ ,ػةةري٠نٛر" اىبتؿييً ١بيي٘ ًب دٓٛبيي٘ ايػييسقَ ٞتطًطييً ،١بايكييػط
اير ٟأت ٢عً َٔ ٘ٝدٓٛب٘  َٔٚغسب٘ ْتٝذ ١ا٫غبطياف ايير ٟذنسْياٚ .ٙقيد نيإ
بـب دبيٌ "ثريَ٠ة١طش " ٕٚٚعٓيد تهْٛي٘ٚ ،بيـب ايطًطيً ١ايػيسقَٓ ١ٝي٘ ٚاد عُٝيل
مبتد َٔ ايػُاٍ ايػسب ٞافب ازبٓٛا ايػسق ،ٞؾازتؿع قاع ٖرا ايٛاد ٟبايذلضبات
اييت تسانُ ؾ ٘ٝعًَ ٢د ٣ايعؿٛز بطبب تعيس ٟازببياٍ ايٛاقعي ١عًي ٢دٗتٝي٘،
ؾٝهيي ٕٛؾٝيي٘ ٚادٜييإُٖٚ ،ييا َتعانطييإَ ،ييع خييط تكطيي ِٝبُٗٓٝييا ،أٚشلُييا ٚاد" ٟ
قصيس" ايكٝل اير ٟدبسَٝ ٟاٖ٘ افب ٚاد" ٟتاجن١سؤ" ًب ازبٓٛاٚ ،ايجاْٚ ٞادٟ
"ََٝشط١ثإ" (اىبسز ايعسٜا) ٖٛٚ ،أٚضع َٔ ٚاد" ٟقصيس"ٚ ،دبسَٝ ٟاٖ٘ عبيٛ
ايػُاٍ ايػسب ،ٞؾايػسا ؾٝنخر أضِ ْٗس "تابـب" بعد َسٚز ٙقبكيٝل قيٝل ٜكيع
ًب اٜ٫ييٌ ايػييُاٍ ايػسبيي" ٍ ٞثريَ٠ةة١طشٚ ،"ٕٚقييد ٜهييً ٕٛب ايٛقي ْؿطيي٘ ٚاد بييـب
دباٍ "ضٛزداؽ" ٚدباٍ "ط١س ٟطةشد" ،بادبا ٙايػُاٍ ايػسبْ ٞطيُٚ"٘ٝادٟ
ضٛزداؽ" ،اير ٟدبسَٝ ٟاٖ٘ َٓشدز ٠عب " ٛقػكٛي ،"ٞستي ٢تؿيب ًب اييصاا
ا٫ضؿٌٚ .أَا ايبكع ١اييت ناْ قد أغبطؿ غسب" ٞثريَ٠هش ،"ٕٚؾٝبد ٚي ٞأْٗا
اؾبش َٓر ايبدا ١ٜحبرل ،٠ؾػك َٝاٖٗا صبس ٣شليا قبيسٚز اييصَٔ ًب ايطًطيً١
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ايػسق ١ٝبـب دبٌ "ص٠سصٚ "ٟدبٌ "ط١س ٟط١سد"ٖٚ .را اجملسْٗ ٖٛ ٣يس تيابـب
اىبييرنٛز اييير ٟبعييد إٔ ًٜتشييل بيي٘ ْٗييس "كةة١سَ١طا" ًب سليياٍ ٚاد" ٟكةة١سَ١طا"،
ػبييس ٟبييـب "ص٠سص" ٚ "ٟطةة١س ٟطةة١سد" عبيي ٛايػييساٚ،ثِ باضييِ (ضٚٛزقاٚغييإ)
عبيي ٛسليياٍ ايػسبيي ٞيًٝتشييل بٓٗييس (ايييصاا ا٫ضييؿٌ)ٚ .قييد دييـ قيياع ٖيير ٙايييبشرل٠
بايذلضبات ايٓاشي ١ؾٗٝا قبسٚز اييصَٔ ْتٝذي ١يتعسٜي ١ازببياٍ ايطبٝعٝي ١ؾنؾيبش
ٚاد ٜي ّا ْطييُ ٘ٝاٯٕ ٚاد" ٟكةة١سَ١طا"ٜٚ .ؿؿييٌ ٚاد" ٟكةة١سَ١طا" َيئ ايكطييِ
اىبٓخطييـ ايطٜٛييٌ ايٛاقييع افب دٓٛبيي٘ اىبطييُٚ ٢اد " ٟتاجنةة١سؤ" خييط تكطييِٝ
اىبٝا ٙاىبُتد َٔ ايطؿٛب ايػسب ١ٝزببٌ "ثري١َ٠طش "ٕٚافب دبٌ " تاضًٛد."١
د –ٚأَا َٓخؿا "غٗس ٙشٚز" ؾٗ٪ٜ ٛيـ قطيُ ّا دٓٛبٝي ّا ٚاضيعاّ َئ ٚاد" ٟ
تاظبيي٘ سِؤ"ًٜٚ .ييٛب ييي ٞإٔ َييٓخؿا "غييٗس ٙشٚز" نييإ ًب ايبداٜيي ١أٜكياّ حبييرل،٠
تؿييب َٝاٖٗييا عيئ طسٜييل َكييٝل " د٠سبْ١ةةذاإ" ايٓيياتر عيئ تؿييدع ازببيياٍ
ٖٓياىٚ ،قيد ازتؿيع قياع ٖير ٙايييبشرل ٠اٜكي ّا قبيسٚز اييصَٔ ْتٝذي ١يًذلضيبات اييييت
تنت ٞبٗا اىبٝا َٔ ٙازبباٍ اجملاٚزٚ ،٠نإ ذييو ا٫زتؿياع َؿيشٛباّ اعبيداز عبيٛ
اىبكييٝل ىبييا سؿييٌ َيئ تينييٌ ًب ؾييخٛز "د٠سبْ١ةةذاإ" ،ا٭َييس اييير ٟأد ٣افب
دؿاف ايبشرلْٚ ٠كٛا َٝاٖٗاٚ ،افب يٗٛز َٓخؿا "ػٗش٠صٚس" اسبيايٚ .ٞيهئ
َيييئ غسا٥ييييب ايييييدٖس ٚؾييييسٚؾ٘ ،آْييييا ْعُييييٌ اٯٕ عًيييي ٢تعًٝيييي ١قيييياع َكييييٝل
"د٠سبْ١ةةذاإ" ٫عيياد ٠حبييرل" ٠ػةةٗش٠صٚس" ،اييييت ناْي قييد دؿي َٝاٖٗييا قبييٌ
عػسات ا٫يٛف َٔ ايطٓـبٚ .بٗر ٙاىبٓاضب ١ته َٔ ٕٛاىبطتشطٔ تطُ ١ٝايطد٠
ًب د٠سبْ١ذاإ باضِ " طذ ػٗش٠صٚس" ,ربًٝداّ شلرا ايطٌٗ ايعظ.ِٝ
ٖٓٚا أتؿٛز إٔ ٚاد" ٟباشٜيإ" نيإ حبيرل ،٠نيريو ْتذي عئ اغبطياف
َٛقييعٚ ،ٞناْ ي َٝاٖٗييا ربييسز َيئ "د٠سبْ١ةةذ ٟباشٜييإ"ٚ .يهيئ قبييسٚز ايييصَٔ
اْػل ازببٌ تدزػبٝاّ ٚاْؿتا"د٠سبْ١ذ ٠طٚٛتا ،"ٚعً ٢أثيس تكيٝٝل َٝيا ٙأٚطين
َٔ "د٠سبْ١ذ ٟباصٜإ" يريو تؿسغ َٝا ٙايبشرل ٠عب" ٛد٠سبْ١ذ ٣باط١س."٠
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أصٌ إضِ نسنٛى
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 - 1إ طةةفٛج دبةةاٍ صاطةةشؤغ  ،)1ازبٓٛبٝيي ١ايػسبٝيي ١اييييت دبييس ٟؾٗٝييا َٝيياٙ
دباٍ شاطةشؤ ع ايعظُٝي ١اىبٓشيدز ٠افب ٚاد ٟددًي ،١تًيو ايطيؿٛب ايييت تكيع بيـب
ٖاتٝييو ازببياٍ ٖٚييرا ايييٛادٚ ،ٟتػييهٌ ساغيي ١ٝغييسقٚ ١ٝسلايٝيي ١غييسق ١ٝيًييٍٗ٬
اشبؿييٝب ،تييٓعِ باىبٝييا ٙاىبتدؾكييَ ١باغييسَ ٠يئ شاطةةشؤعَٝٚ ،ييا ٙبعييا ازببيياٍ
ٚايتً ٍٛايػسب ١ٝاىبٛاش(ٍ ١ٜشاطشؤع)ٚ ،اييت ؽب ٌٝيًٓايس اْٗا ط٥٬ع شلاٖٞٚ ،
قبٓاخٗيا اىبعتييدٍ ٚاَطازٖييا ايييٛاؾسٚ ٠بنزقييٗا اشبؿييبٚ ١ثسٚتٗييا ايصزاعٝييَ ،١يئ
ا٫قاي ِٝاييت ادترب َٓر اقدّ ا٫شَٓي ١ضيهاْا ،ا ٚغيصاَ ٠ئ ناؾي ١ا٫عبياَٚ .٤ئ
اضباا تعسقٗا يًػص ،ٚا ٚايتدخٌَٛ ،قعٗا ازبػساًب .ؾإ ٖير ٙايبكعيَ ١ئ اشليٍ٬
اشبؿييٝب اييييت ناْ ي كبييس ؾٗٝييا خطييٛط َٛاؾيي٬ت بسٜييْٗٚ ١سٜييَٝ ١طييس ،٠بييـب
طبتًـ ا٫قاي ِٝاةٝط ١بٗا ،ناْ دَٚا َٛقع اٖتُاّ ا٫قٛاّ اىبتُدْ ١ايكٜٛي١
اييييت ناْ ي تُٗٗييا سسٜيي ١اىبٛاؾيي٬ت ٚضييَ٬تٗا َٓيير ؾذييس ايتيينزٜخَٚ ،يئ تًييو
ايد :ٍٚايدٚي ١ا٫ندٚ ،١ٜايد ٍٚايك ١ٜٛاييت ات بعدٖاٚ ،سهُ ًب بابٌ،٣ْٛٓٝ ،
ُٖدإ ،ضٛع ،ضًٛق ،١ٝب٬دايس ،ّٚتٝطؿ ،ٕٛبػداد ،اؾؿٗإٚ ،اضتاْب.ٍٛ
 61صبً ١ايهتاا ،ايعدد ا ،ٍٚ٫ايطٓ ١اٚ٫فب ،سصٜسإ .1958
( )1ا ٕ٫ا٫غاز ٠اييت دبدْٗٚا ًب ٖر ٙاىبكايَٛ ١قٛع:١
 -1عً ٢سسًب "ؤ "  " َٟ " ٚيتد ٫افب اُْٗا "ايٛا ٚاجملٗٛي" ٚ "١ايٝا ٤اجملٗٛي."١
ٚاىبساد ا " ايٛا ٚاجملٗٛيٖٓ ،" ١ا تند ١ٜاسبسن ١اىبًشٛيً ١ب نًَُٛ " ١ش " (ايؿانٗ ١اىبعسٚؾًٚ )١ب نًُ١
"ب "٣ٛاْ٫هًٝص ١ٜاييت تعين (ايٛيد)ًٚ ،ب نًُ" ١غً "ٕٛايبػداد ١ٜاييت تعين (نٝـ)ٚ .اىبساد ا " ايٝا ٤اجملٗٛي" ١
ٖٓا تند ١ٜاسبسن ١اىبًشٛيً ١ب نًََُٝ " ١ض " (اىبٓكدًٚ )٠ب ايًؿظتـب ايبػدادٜتـب " ب "ٚ" ٝش." ٜٔ
 - 2عً " ٍ " ٢يتؿخ ِٝؾٛتٗا.
 - 3ذب "ز" يتػدٜد ؾٛتٗا بعا ايػدٚ ،٠يهٓٗا  ٫تًؿمس بػد " ٠ايسا ٤ايعسب ١ٝاىبؿخُ." ١
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ٚيكد اد ٖ ٣را اٖ٫تُياّ بٗير ٙاىبٓطكي ١افب تنضيٝظ َيدٕ عدٜيد ٠ضبؿيٓ١
َٓر ايعؿٛز اٚ٫فبً ،ب َٛاشا ٠ضبٛز ض٬ضيٌ شاطةشؤع ايػسبٝيٚ ،١اقاَي ١ساَٝيات
ؾٗٝا يًدؾاع ٚضباؾظيَٛ ١اؾي٬تٗا سٝياٍ ايػيازات اىبتٛقعيَ ١ئ ا٫قيٛاّ ايطيانٓ١
داخٌ ايب٬د ازببً ١ٝايكسٜب ١ايهاً ١ٓ٥ب غسقٗا َٔٚ .تًو اَ٫انٔ اةؿٓ ١ايييت
ناْ ًب ايٛق ْؿط٘ قاعيد ٠سبسنيات دٝيٛؽ اسبهَٛيات ،سيـب تتذي٘ عبي ٛعيصٚ
ايب٬د ازببً َٔ ١ٝخَٓ ٍ٬اؾر دباٍ شانسٚع ،تعسف اي ّٛٝبنضِ بدزَٓ ،٠يدي،ٞ
خيياْكـب ،قييس ٙتبيي٘ ،نؿييس ،ٟطٛشخٛزَييات ،ٛطيياٚٚم ،تيياش ٙخٛزَييات ،ٛنبذُيياٍ،
نسنٛى ،ايت ٕٛنٛبس ،٣ازب ،ٌٝاىبٛؾٌٚ ،تًعؿس  .....اخل.
 َٔٚقئُ ٖير ٙايٓكياط ايطيذلاتٝذٚ ١ٝديد ،اثٓيا ٤ايتٓكٝبيات ا٫ثسٜيً ١ب
"بساى" ًب ٚاد ٟخابٛز غسم ايؿسات ،ب٬ط ضبؿٔ غيٝدْ" ٙيسّ – ضئ" ا٫نيدٟ
(سيٛاي 2400 ٞمٜٚ ،).ّ.عتكيد بيإ ايكؿييد َئ اْػياٖ ٤ييرا اسبؿئ ايٛاقيع عًيي٢
خيط اىبٛؾيي٬ت بيـب اْ٫اقييٚ ٍٛبييـب "انيد" هباٜييٖ ١ييرا ايطسٜيل ايتذيياز ٟقييد
ذبسغات ايهٛتٝـب ٚغرلِٖ َٔ ا٫قٛاّ ازببً.١ٝ
ٜكييي ٍٛاىبييي٪ز ا٫غسٜكييي" ٞثريٝبٝةةةٛغ" ( 120- 210م .ّ.تكسٜبيياّ) ًب ضيييٝام
تعسٜؿي٘ بي٬د "اىبياد" ًب نتابيي٘ " ايتيازٜخ ايعُي "َٞٛإ سييدٚد ا٫قيايَ ِٝطيتٛز ٠قبييدٕ
اغسٜكٝيي ١بٓ ٝي  ،بعييد إ اخكييع ايييب٬د َيئ قبييٌ ا٫ضييهٓدز يػييس اسبييد َيئ دبيياٚش
ايدلابس ٠اجملاٚز.ٜٔ
َٔ ٖر ٙاىبدٕ اةؿٓ ١اييت ناْ تك ّٛبٛيٝؿ ١صبابٗ ١اَٛاز ايػيازات
اىبٓطًكييَ ١يئ َٓاؾيير شانييسٚع عبيي ٛايطييٗ ٍٛايػسبٝييٚ ،١انجسٖييا اُٖٝييَ ١يئ سٝييح
اىبٛقييع ،ناْي " أسثةةخ " ايكدمبيي ،١نسنييٛى اسبايٝييٖٚ ،١يي ٞتكابييٌ بٛابيي ١صاطةةشؤغ
اشبطييرل" ٠دزبٓيدباشٜإ" (د٠زبييْ٘ةةذ ٣باشٜييإ)(ٚ ..)2نييإ يكًعيي ١نسنييٛى ًب ايٛق ي
()2

" ً " ٣ " ٚ " ٙب ٖرا ا٫ضِ اىبسنب ،البا ٜك ّٛاَ ٍٚ٫كاّ ايؿتشٚ ،١ايٝاَ ٤كاّ ايهطسٖٚ ،٠را قبٛدب

اسبسٚف ايهسد ١ٜاييت ٚقعتٗا نُا ضبك ا٫غاز ٠ايً ٘ٝب ساغ ١ٝايؿؿش ١اٚ٫فب َٔ ٖرا ايبشح.
إ ٖر ٙا ٫غاز َٔ ٖٞ ٠صبً ١ا٫غازات اييت ٚقعتٗا يتٝطرل نتاب ١ايًػ ١ايهسدَٓ ١ٜر ث٬ثـب عاَاّٚ .نٓ قد
ضاتعًُتٗا ًب نتاب" ٞد ٠ضتٛز ٣شَاْ ٢نٛزد "٣ايرٚ ٟقعت٘ عً ٢غساز قٛاعد ايًػات ايػسبٚ ١ٝطبعتٗا ٍٚ٫
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ْؿطيي٘ سؿيئ أَيياََ ٞيئ غيينْ٘ تطييَُٗٗ ٌٝيي ١نسنييٛىٖٚ ،يي ٛايييرْ ٟطييُ ٘ٝايٝييّٛ
"كُلُاٍ" ايٛاقع عً ٢طسٜيل نسنيٛى – د٠زبةْ١يد ٣باشٜيإٚ ،طسٜيل طياٚٚم –
كُلةةُاٍ – ٚاد ٟايييصاا ا٫ضييؿٌ اىبيياز ٜٔغييسم نسنييٛىٚ ،بعٝييدّا عيئ ضييٝطس٠
سؿٓٗاٖٚ .را ايٛقع ازبػساًب اير ٟنإ قيد اد ٣افب إ تهتطيب طياٚٚم اُٖٝي١
نبرلَٓ ٠ر بدا ١ٜايؿتا ا٫ض َٞ٬افب ايدٚز اىبػٛي ،ٞعً ٢سطاا تكا ٍٚ٩اُٖ١ٝ
نسنٛى .ناْ طاٚٚم ًب ايعٗد ايعباض ٞايكاعد ٠ايسٝ٥ط ١ٝىبٓطك ١نسنٛى.
-2نسنيٛى َدٜٓي ١قدمبيٖٚ ،١يي ٞاقيدّ ذنيسا ًب اىبطييُازَ ١ٜئ َدٜٓي ١ازبٝييٌ.
ٚأقييدَا يييدٜٓا َيئ اىبعًَٛييات اشباؾيي ١بهسنييٛىٖ ،ييَ ٛاديياً ٤ب ايتكيي ِٜٛازبػييساًب
اىبػيٗٛز ،عئ يبتًهيات "ضيسد( "ٕٛطة١سط )ٕٛا٫نييد 2473 – 2530( ٟم.ّ .
تكسٜبي ياّ) ؾؿييي ٞايتكييي ِٜٛاىبيييرنٛز ظبيييد اضيييِ بييي٬د "أسثةةةخ" بيييـب ازليييا ٤أخيييس٣
ى"ا٫غيييٛز ،١ٜايًٛيًييي ،ٜٞٛايطٛتٝةةةٚ ،ّٛا٫نيييد .....اخلٚ .قيييد غخؿيي "اسثةةةخ"
قبد ١ٜٓنسنٛى.
ًٚب شَٔ "ْسّ – ضٔ" ا٫ند( ٟسٛاي 2400 ٞم ).ّ.نإ سلياٍ ايعيسام ٜطيُ٢
"ضبازت" ٚناْي َٓطكي" ١اسثةخ" ديصّ٤ا َئ بي٬د "ضيبازت"َٓٚ ،طكي ١نسنيٛى ًب ٖيرا
ايدٚز ناْ اًُٖ ١اعات غرل َتذاْطٚ ،١يهٔ ْؿٛذ ايطاَٝـب ايجكاًب غايباّ ؾٗٝا.
ًٚب بدا ١ٜا٫يـ ايجاْ ٞقبٌ اىب٬ٝد ٖادس "اسبس ِٖٚ ،"ٕٜٛاقٛاّ اضي ،١ٜٛٝافب
سلاٍ ايعسام اثٓا ٤اشلذسات ا٫ض ١ٜٛٝايٛاضع ١اييت سدث ًب تًيو ايكيسٚ .ٕٚقيد
أربر اسبس" ٕٜٛاسثخ " عاؾُ ١شلِ ،ثِ اضتطاَٛا ،ا ٟؾازٚا ضاَٝـب ِٖ ،اٜكاّ
َسً ٠ب ضٓٚ .1929 ١يكد تسنب ذيو ايهتاا افب ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝبدأت بطبع٘ بعٓٛإ " قٛاعد ايًػ ١ايهسدٚ ." ١ٜقد
ؾدز َٓ٘ ايبابإ اٚ ٍٚ٫ايجاْ .ٞإ حبح اسبسٚف ايهسدٚ ١ٜقٛاعد نتاب ١ايًػ ١ايهسدَ ،١ٜدً ٕٚب زضاي ١خاؾ ١ت٪يـ
ايباا ا َٔ ٍٚ٫ايكٛاعدٚ ،قد عِ اضتعُاٍ ٖر ٙاسبسٚف نتاا ا٫نساد ًب اجمل٬ت ٚايٓػسات ايسزلٚ ١ٝايهتب بٌ ًب
نتاا َباد ٨ايكسا ٠٤ي٬طؿاٍ ًب اىبدازع اٚ٫يًٜٛٚ .١ٝب يٓا إ ايتعسف بهٝؿ ١ٝاضتعُاٍ ٖر ٙاسبسٚف ضٝؿٝد ايهتاا
ايعسا اٜكاّ ،اذ ضٝتاب شلِ نتاب ١ايهًُات ا٫عذُ ١ٝطبكا ىبا تًؿمس ب٘.
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بعد َد ٠قً .١ًٝيكد ناْ َدْٚ ١ٝثكاؾ" ١أ سثخ" خ ٍ٬ا٫يـ ايجاْ ٞقبٌ اىبي٬ٝد
تكيياَٖ ٞدْٝييٚ ١ثكاؾيي " ١بابييٌ" .ؾهاْي شلييا قٛاْٗٓٝييا ٚتكايٝييدٖا ا٫دتُاعٝيي،١
ٚنباعاتٗا ايدٚ ١ٜٝٓايؿٓٚ .١ٝناْ دٜاْتٗا قسٜب َٔ ١اىبعتكدات ا٫غيٛز ١ٜعًي٢
ٚد٘ ايعُ.ّٛ
ًٚب ايكيييسٕ ايسابيييع عػيييس قبيييٌ اىبييي٬ٝد نيييإ ْؿيييٛذ اىبٝتييياْٝـب ٜتػًػيييٌ ًب
"أسثةةخ" ،اٚي٦ييو اىبٝتيياْ ٕٛٝاييير ٜٔناْ ي اَدلاطييٛزٜتِٗ ايكؿييرل ٠اَ٫ييد كبتييد ًب
سلاٍ ايعسامٚ ،يهٔ ايًػ ١اييت ٜطتعًُْٗٛا ناْ يػ ١اسبسٜـب.
يكيييد ضيييذٌ "تهًي ي – ْٓيييست" ا ،ٍٚ٫اىبًيييو ا٫غيييٛز1218- 1255( ٟ
م ،)0ّ0اْ٘ ؾتا ب٬د "اسثح"ٚ ،نإ اًَ ٍٚيو اغيٛز ٟاضيتٛفب عًٗٝيا .ثيِ ٚقعي
بعد ذيو اىبًو ايع" َٞ٬ٝغًٗو – اْػػٓو " ( 1151 – 1165م.).ّ.
ٚيهٔ "أداد – ْسز "٣ايجاْ 891 – 911( ٞمٜ ).ّ.رنس ًب ضذٌ ؾتٛسات٘ اْي٘
اضذلدع "اسثخ " ٚقيُٗا افب اىبُتًهيات ا٫غيٛزْ ٫ٚ .١ٜعيسف َياذا نيإ ٚقيع "
أسثخ " ىبد ٠قسْـب ْٚؿـ قسٕ بيـب ا٫سيت٬يـبٜٚ .يرنس إ "أسثةخ" اٜكي ّا اىبًيو
"سلظ – أدد" اشباَظ ( 810 – 823م ،).ّ.ناْ "أسثخ" َكس ْا٥ب اىبًو.
ًٚب عٗد "ضسد( "ٕٛط١سط 705 – 724( )ٕٛم" ٚ ).ّ.ضٓشازٜب" (– 705
 681م )ّ0ناْ اسثح " بٝد ا٫غٛزٜـب .يكد طسد "ضٓشازٜب"" ،ايهػٝـب" َٔ
َٛاطِٓٗ ازببًٚ ١ٝنبعِٗ ًب بعا اىبدٕ ٚٚقعِٗ ذب اداز ٠سانِ " أسثح ".
ًٚب عيييياّ  615م .ّ.اضييييتٛفب اىبًييييو "نٝاخطيييياز"(،أٚخػييييذل) اىبييييادٟ
(ايهٝاْ )ٞعً" ٢اسثح"ٚ ،نإ ٜكؿيد ؾيتا "ْٓٝي "٣ٛايييت ؾتشٗيا َيع سًٝؿي٘
اىبًو " ْٝبٛثٛيظش " ايبيابً 612 ٞمٚ .ّ.ايير ٟأعتكيد ،ٙإ اضيِ " نسنيٛى " ًب
عٗيد اىبيادٜـب ٜ٫يصاٍ "أسثةح"  ٫ٚادزٖ ٟيٌ اضيتبدٍ ٖيرا ا٫ضيِ ًب عٗيد ايؿيسع
اشلخآَػـب ( 330 – 549م ).ّ.بػرل ٙأّ  .٫إ ٖرا َٖ ٛاضٓبشج٘ ؾُٝا:ًٜٞ
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-3ٜس ٣بعا اىب٪زخـب إ ذنس َد ١ٜٓنسنيٛى "أسثةخ" ديا ٤بنضيِ "َيٓظ"
قُٔ اىبدٕ اييت َيس بٗيا ا٫ضيهٓدز ،اثٓيا ٤شسؿي٘ َئ ازبٝيٌ افب بابيٌ (33م.).ّ.
ًٚب نتاا " تنزٜخ سٝا ٠ا٫ضهٓدز ايهبرل ٚسهُ٘ اىبد ٕٚبايًػ ١اي٬تٝٓٝيٜ ،١يرنس
َ٪يـ ٖرا ايتازٜخ "نْٛتظ نستٝظ زؾظ" (ايكيسٕ ا ٍٚ٫اىبي٬ٝد )ٟذييو ا٫ضيِ
اثٓاٚ ٤ؾؿ٘ شسـ ا٫ضهٓدز عً ٢بابٌ) ٚيهٔ ايٛؾـ دا ٤بؿٛزَ ٠ػٛغ.١
ؾكييد ذنييس ٖييرا اىبيي٪ز " :إ ايطسٜييل مبييس عييدل ضييًٗ ٍٛب ا٫زاقيي ٞايٛاقعيي ١بييـب
ددًييٚ ١ايؿييسات (ايهتيياا اشبيياَظ – ٜٚ .)12-1كيي ٍٛبعييدٚ ":ٙؾييٌ ا٫ضييهٓدز بعييد
َطرل ٠ازبع ١اٜاّ افب َدَٝٓ" ١ٜٓظ"ًٚ ،ب ذيو اةٌ نٗيـ ٜتيدؾل َٓي٘ ايكيرل بهُٝيات
نييبرل( ٠ايهتيياا اشبيياَظ ٚ .)16 -1قيياٍ َذلدييِ ٖييرا ايتييازٜخ عيئ َدٜٓييَ" ١ييٓظ" ًب
اسباغ( ١ٝف  )331إ قسبٗا َٔ نسنٛى ز ٜهٔ يٝعسف يٚ ٫ٛدٛد َٓابع ايكرل.
ٖٚهرا ٜػخـ اىبؿطسَ ٕٚدَٓ" ١ٜٓظ" ا "نسنيٛى"ْٗ٫ ،يا عًي ٢بعيد
ازبع ١اٜاّ َٔ ازبْٗ٫ٚ ،ٌٝا قسٜبَ ١ئ َٓبيع نيا ٔ٥داخيٌ نٗيـ ،ؽبيسز َٓي٘ ايكيرل
بهُٝات نبرلٖٓ .٠ا ْكطتإ ددٜستإ باىب٬سظ:١
اٚ٫فب ،إ اىبطاؾ ١بـب ازب – ٌٝنسنيٛى  87نِ،ناْي ٖير ٙاىبطياؾ ١أقيٌ َئ َطيرل
ث٬ثي ١اٜيياّ ،بايٓطييب ١افب ضيسع ١شسييـ ا٫ضييهٓدزٚ ،ايجاْٝيي ،١اْٗيا ٫تٛدييد قييسا نسنييٛى
َػاز ٠ؽبسز َٓٗا ايكرل ٚ 0ايظاٖس إ "نستٝظ" ز ٜؿسم بـب ايكرل ٚايٓؿط.
ٜٚييرنس ثًٛتةةاسى (ايكييسٕ ا ٍٚ٫اىبيي٬ٝد )ٟاٜك ي ّا زٜ٩يي ١ا٫ضييهٓدز يهٗييـ
تتدؾل َٓ٘ ايٓاز ،تدؾل ىبا َٔ ٤ايعـبَٓٚ ،بعا يًٓؿط ا٫ضيٛد قيسا ذييو ايهٗيـ.
إ قؿد "ثًٛتاسى" َٔ نٗـ ايٓاز َٓٚبع ايٓؿطْ ٖٛ ،يرلإ "بابةاطشطش"ٚ ،اييٓؿط
اير ٟسٛشلاٚ ،ي ٛقاٍ اُْٗا ناْا ًب َٓطكُٖ ١دإ.
ؾْ ٬يدز ٟبؿيٛز ٠قطعٝيٖ ١يٌ إ اىبي٪زخـب ا٫غيسٜكٝـب – اي٬تٓٝيٝـب ادزديٛا
زٚاٜيي ١شٜيياز ٠ا٫ضييهٓدز ٍ "بابةةاطشطش"َٓٚ ،ييابع ايييٓؿط ًب نتييبِٗ بعييد ا٫ضييهٓدز
بانجس َٔ ث٬ث ١قسٚ ،ٕٚذيو بعد إ عًُٛا بٛدٛد تًو ايٓاز ٚايٓؿط ًب اثٓا ٤سهِ
اىبكدْٝٚـب ًب ايعسام ٚاٜسإ ،اّ ًب اسبكٝك ١زاٖا ا٫ضهٓدز بنّ عٚ ٘ٓٝيسقبا زاٖا.
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 َٔٚايهتاا ايكدَا ٤اير ٜٔدْٛٚا ٚؾـ َٓطكي ١نسنيٛى "طةبابر" (63
م 19 – .ّ.ا .ّ.تكسٜباّ) ،ؾًكد ذنس ًب ضؿس ٙازبػساًب (ايهتاا ايطيادع عػيس،
ايؿؿٌ ا ،ٍٚ٫ايبٓد ايسابع) َا:ًٜٞ
"بعد ازبٚ ٌٝدبٌ ْٝهاترس ٖٛٚ( )ِٜا٫ضيِ ايير ٟاطًكي٘ عًٝي٘ ا٫ضيهٓدز بعيد
اْتؿازً ٙب ازبٜ )ٌٝنتْٗ ٞس "ناثشغ" ايهيا ٔ٥عًيَ ٢طياؾَ ١ئ ازبٝيٌ ،تطياٟٚ
بعيييد ْٗيييس "يهيييظ" عٓٗييياٚ .ا٫قيييايٜ ِٝطيييُ" ٢استهََٓٝةةةٚ ،"ٞقيييسا ازبٝيييٌ َدٜٓييي١
"دمبذلٜيياع" ،ثييِ ٜيينتَٓ ٞبييع ايييٓؿط ،ثييِ ايييٓرلإ ،ثييِ َعبييد ا٫شليي( ١آَْٝٝةةا) ثييِ
"طةةادسان ،"ٞقؿييس دازٜييٛع ابيئ "ٖٝظتاطةةجع" ،ثييِ "طةةٝجاس ،"ٕٜٛا ٚسكييٌ
ايطس ،ٚثِ َعدل ْٗس "ناثشغ" ايكسٜب َٔ ضًٛق ،١ٝبابٌ(.)3
 ٫ٚساد ١ي ٞإ اٚقا يًر ٜٔؼباٚي ٕٛتجب ٝاَ٫انٔ ازبػساؾ ١ٝايٛازدٙ
ًب ْبير( ٠طةتاسبر ) ٖير ٙبيإ ايٛؾيـ اىبيرنٛز ٖيٚ ٛؾيـ َػيٛؽ َٚػًيٛطٕ٫ ،
َ٬سظ ١ازبًُ ١ا٫خرل ٠تهؿي٫ ٞعطاٗ٥يا ؾهيس ٠عئ َيد ٣ايتػيٜٛؼ ًب ايٛؾيـ.
إ "طتاسبر" قد نتب ٚؾؿ٘ ٖرا بد ٕٚإ ٜس ٣ايب٬د ٚمبس بٗا.
ٜظٔ ايػساب إ اضِ "ْٝهاترس "ِٜقد اطًك٘ ا٫ضيهٓدز عًي ٢ازببيٌ اييرٟ
ْطُ ٘ٝاي" ّٛٝقش ٠كٛخ "(ٜٚ .)4س ٣ٚإ "ناثشغ" ٖ ٛايصاا ا٫ضؿٌ  " ٚيهيظ
" ٖيي ٛايييصاا ا٫عًييٜٚ .٢ظٓيي ٕٛإ "أستهةةٝين"ٜٓ ،بػيي ٞإ تكييسأ "اسبًٓٝةة "٢اَ٫ييس
ايرٜ ٟؿِٗ َٓ٘ اْٗا ْؿظ اىبٓطكي ١ايييت زلاٖيا "بطًُٝيٛع" ا " أزبًٝتيٝظ".
ٚانجس استُاٖ َٔ ّ٫را إ "طبابر" نتبٗا ًب ا٫ؾيٌ ًب غيهٌ "ادٜةابٝين"ٖٚ ،يٞ
اىبٓطك ١اييت ناْ ازب ٌٝدص٤ا َٓٗا.
إٔ َٛقيييع َدٜٓييي" ١دمبٝذلٜييياع" ،عًيييَ ٢يييا أز٫ ٣مبهييئ تجبٝتييي٘ ًب ايٛقي ي
اسباقسٚ ،يهٔ َٓبع اييٓؿط َٚاػبياٚزَ ٙئ ْيرلإ اَيس َعًي .ّٛؾُيا ٫غيو ؾٝي٘ إ
ايٓٝييسإ ٖيي " ٞبابةةاطشطش " .اَييا َعبييد ا٫شليي" ١اْٝٝييا" ،ؾًييِ ٜعييسف ضبًيي٘ٚ ،يهيئ
( )3ضذلاب – 3 – ٛف .144

(ْ )4ؿظ اىبؿدز ،ف  – 144اسباغ ١ٝاٚ٫فب.
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"اْٝٝا" يؿمس َػًٛط َنخٛذ َٔ اضِ "اْاٝ٥تٝع"( ٖٛٚ )5اضِ اغسٜك ٞضبسف عٔ
ايًؿظ ١اٜ٫ساْ" ١ٝأْاٖٝتا" ا ٟآشل ١اىبٝا ٙا٫ظٜطت.١ٝ
أَييا "طةةادسان "ٞاييير نييإ قؿييسا ٍ "دازا" ابيئ "نؼتاطةةح" ،ؾًييِ ٜييتُهٔ أسييد
ست ٢ا َٔ ٕ٫تجبٝت٘ اٜكاّ ٫ ،يؿظاّ َٛ ٫ٚقعاّ ،نيريو ز تجبي "سدٜكي ١ايطيس ."ٚعًي٢
اْٚ ٞإ ز ٜطُين تجبٝي َهيإ تًيو اسبدٜكي ١اىبػسٚضي ١بنغيذاز ايطيس ،ٚؾينٕ ييً ٞب
ا٫زلييا ٤ا٫خييس ٣اييييت ز تجب ي اَانٓٗييا بعييد ،زأٜييا ؾُيئ ٖيير ٙا٫زليياَ ٤عبييد ا٫شليي،١
"اْٝٝييا" ٚايكؿييس اىبًهيي " ٞطةةادسانٚ ." ٞاْيي ٞازديي ٧ايبشييح عُٓٗييا افب حبجيي ٞعيئ
"ضٌٗ ايطًُٝاْٚ ،" ١ٝاسؿس ايبشح ٖٓا عٔ تػيخٝـ اضيِ " أستهةٝين " ٚاىبٓطكي١
اييت تطُ ٢بٗا ٖٛٚ ،ؽبـ قبٛقٛعٓا اٯٕ.
-4قاٍ بعيا اىبؿطيس ٜٔعئ " أستهةٝين " ،اْي٘ اضتٓطيا َػًيٛط ٍ"ادٜةابٝين".
ٚاْيي ٞاقيي ٍٛاْيي٘ ز ٜهيئ اضتٓطيياخاّ َػًييٛط ٫ضييِ "أدٜةةابٝين" ،بييٌ ايٓيي٘ اضتٓطيياخا
َػًٛطا يهًُ ١اخسٖ ،٣ي" ٞنةشنٝين"ٚ ،إ "نةشنٝين" ٖير ٙناْي ًب شَئ "طةبابر"،
عًييَ ٢ييا از ،٣اضييِ يبًهيي ،١عاؾييُتٗا اىبدٜٓيي ١اييييت ْطييُٗٝا ايٝيي" ّٛنسنييٛى"ٚ .از٣
اٜكياّ إ ا٫ضيِ "نييسنٝين" ايير٫ ٟغييو ًب اْي٘ َٓشييٛتٜ ،عيٛد يًييدٚز ا٫غسٜكيٚ ،ٞاْيي٘
َػتل َٔ اضِ "نسى" ،نإ َٛدٛداّ قبٌ شَٔ "طبابر"ٚ ،ستً ٢ب بدا ١ٜايكيسٕ ايجياْٞ
قبٌ اىب٬ٝد ،٭ٕ "ايؿسثٝـب" ناْٛا قد اخسدٛا ا٫غيسٜكٝـب َئ غيسم ددًيْٗ ١اٝ٥ياّ قبيٌ
ايسبييع ا٫خييرل َيئ ذيييو ايكييسٕ" ٕ٫ٚ ،ضييًٛقٛع" اييير ٟادخييٌ ازليي٘ عٓييد ا٫زاَييٝـب ًب
تسنٝييب "نةةشخ دطةةًرخ " ػبييب إ ٜهيي ٕٛاسييد ايطييًٛقٝـب ا٫زبعيي ١اييير ٜٔنييإ سهُٗييِ
( )175 – 312قبٌ اىب٬ٝد.
زقبا ناْ ايتطُ ١ٝقد ٚقع ًب شَٔ "ضًٛقٛع" (نايٝٓٝهرغ) (246
–  226م ).ّ.اييييرَ ٟييئ اةتُيييٌ إ ٜهييي ٕٛقيييد سؿييئ "نسنيييٛى" ،ا ٚاعييياد
ذبؿٗٓٝاٚٚ ،قع ؾٗٝاساَ ١ٝاغسٜك ،١ٝتؿشبٗا أضسٖا.
ْ )5فع املـذس ,ق  ,144اذتاػ ١ٝايجاْ.١ٝ

251

ٚا ٕ٫يٓترنس َا قاي٘ "ثةريٝبٝع" ( 120- 210م .ّ.تكسٜبياّ) عئ اْػيا٤
اىبييدٕ ا٫غسٜكٝييً ١ب نبٝييع سييدٚد اقًيي ِٝاٍ "َيياد"ْٚ ،كييٝـ افب ذيييو إ ًب عٗييد
اىبًييو ضييًٛقٛع ايجيياْْ ٞؿطيي٘ ناْيي ايكبا٥ييٌ ازببًٝيي ١اييييت كبًييو َٛاقييع ضبؿييٓ١
ٚضبهُيي ،١خازديي٘ عًيي ٢اسبهَٛيي ١ا٫غسٜكٝيي( ١ثريْٝةةا ,ز،3ف  .)2075ناْيي ٖٓيياى
سٛاي ٞايسبع ا٫خرل َٔ ايكسٕ ايجاْ ٞقبٌ اىب٬ٝد يبًه ١تابعي ١ىبًيو اىبًيٛى ايؿسثيً ،ٞب
بكع َٔ ١ب٬د عسبٚ ١ٝاقع ١سلاٍ اشبًٝر ايؿازضيٚ ،ٞناْي قيد زلٝي ا "نيسنٝين"،
بييايٓظس افب ْطييبتٗا افب عاؾييُ ١ازلٗييا "نييسى"ٖٚ ،يي" ٞثاطةةٓٝرخشى" َييرنٛز ٠بنضييِ
"نييييس َٝطييييإ"ً ،ب َعذيييِ ايبًييييدإٚ ،قييييد ٚزدت ًب ايطييييذ٬ت اىبطييييٝش ١ٝبنضييييِ "
نسخادَٝػإ " " ٖٞٚ ،اةُس " ٠ا" ٚخسّ غٗس".
ٚناْي ٖٓيياى ًب ايٛقي ْؿطيي٘ اضييس ٠ضييها ١ٝ٥سانُيي ،١عاؾييُتٗا تطييُ٢
اٜكاّ" ،نسى" أ" ٚنس " ٖٞٚ ،اىبرنٛزً ٠ب ايطيذ٬ت ايهٓطي" ١ٝنةشخ دطةًرخ"
ٚاىبعسٚؾ ١اي" ّٛٝنسنٛى" (،)6إٔ َٓطك ١نسنٛى ٫بد ناْ تطًُ ٢ب تًو ايكسٕٚ
بنضييِ "نشنٓٝةة "٢بايٓطييب ١يعاؾييُتٗا "نييسى" ،نُييا زلٝي نييٛزَٝ" ٙطييإ" ا
"نشنٝين" بايٓطب ١يعاؾُتٗا "نسى ".
ٚناْي ٖٓيياى َٓطكيي ١اخييس ٣اٜكييا تطييُ " ٢نشنٓٝةةٖٚ ،" ٢يي ٞاىبٓطكيي١
ايتابعيي ١افب "نييسى" ًب "ضٛضييٝاْا" ،ا" ٚخٛشضييتإ"" ٚ ،نييسى" ٖيير ٙتييرنسٖا
اىبؿادز ايهٓط ١ٝبنيطِ "نس يٝدإ".
قًٓا إ عب اضِ "نسن" َٔ "٢ٓٝنسى" باقياؾ ١ادآٜ" ٠ي "ene ٢ايٝي٘،
ٜعٛد افب ايدٚز ا٫غسٜكٚ ،ٞايٝهِ بعا اَ٫جً َٔ ١ا٫زليا ٤ازبػساؾٝيٚ ١ا٫دازٜي١
اييت َٔ ٖرا ايٓٛعٚ ،ناْ َٛدٛدً ٠ب دٚز اىبكدْٝٚـب:
اتشؤثات – ٢ٜٓ
نا٫ى – ٢ٜٓ
ناَبٝظ – ٢ٜٓ
()6

اضِ َٓطك ١ناْ ًب ازَٝٓٝا.
ا ا غسم اىبٛؾٌ.
ا ا
ا ا اذزبٝذإ.
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ًَ ٢ٜٓ – ٝا ا ناْ ًب ناثادٚنٝا (اؾبا اي ّٛٝاضِ َد٬َ ١ٜٓط.)١ٝ
باسث ٢ٜٓ – ٞا ا ايؿسثٝـب (بـب اىباد ٚباخذلٜإ).
نٛسد ٢ٜٓ -ٟا ا ب٬د ا٫نساد.
ًٚب اٚا ٌ٥ايعؿس اىبي٬ٝد ٟاىبطيٝش ٞناْي ٖٓياى يبًهتيإ َتذاٚزتيإ
كبًهإ اضتك ٫ّ ٬داخًٝاّ ،قُٔ اَ٫دلاطٛز ١ٜايؿسث.١ٝ
يبًهييي" ١أدٜةةةابٚ ،"٢ٓٝعاؾيييُتٗا ازبٝيييًٌَٚ ،هٗيييا ٜطيييُٝ٥" ٢يييص٠ت" ا،ٍٚ٫
ٚيبًه" ١نشن ،"٢ٓٝدٓٛا ايصاا ا٫ضؿٌٚ ،عاؾُتٗا "نسى" (نسنٛى)ًَٚ ،هٗيا
"ادٜٓشطًةةٛغ"ٚ ،ناْ ي تًييو اىبًُهتييإ َٛدييٛدتـب ًب بداٜيي ١اسبهييِ ايطاضيياْٞ
اٜكيياّ (ًب ايٓؿيييـ ا ٍٚ٫يًكيييسٕ ايجاييييح اىبييي٬ٝدٚ ،)ٟنيييإ ًب ٖيييرا اييييصَٔ ًَيييو
"أدٜةةةةةابٜ "٢ٓٝطيييييُ" ٢غيييييٗست"ًَٚ ،يييييو نسنيييييٛى (نةةةةةشخ طةةةةةًرخ) ٜطيييييُ٢
"دَٝٚتٝإ"(.)7
ٚيبيا ٜ٫كبييٌ ايػييو ٖيي ٛإ َٓطكيي ١نسنييٛى ناْي تطييًُ ٢ب تًييو ايكييسٕٚ
بنضِ "نسن ،"٢ٓٝنُا ذنسْاٚ ،بًؿمس "نسخً "٢ٓٝب ايكسٕ ايطيابع اشلذيسٚ ،ٟقيد
ذنسٜ ٙاقٛت ( ،)1228 – 626سٝح قاٍ:
"نسخٓٝييٖ ،٢يي ٞقًعييً ١ب ٚطيينَ ٠يئ ا٫ز سؿييٓ ١سؿيي ،١ٓٝبييـب "دقٛقيياٚ ،
ازبٌ ،زأٜتٗا  ٖٞٚتٌ عاٍٚ ،شلا زبا ؾػرل".
ؾُٝهٓٓا إ ْك ٍٛإ اضِ "نسنٛى" نإ "نسى" با٫زاَ" ١ٝنس " ،تٜ٪يد ٙاىبؿيادز
ايهٓطييً ١ٝب ذنسٖييا "نشخذطةةًرخ" َيئ دٗييٜٚ ،١جبتيي٘ ٜيياقٛت بنضييِ " نسخٓٝييَ " ٢يئ
دٗييي ١اخيييسٚ ،٣نًُييي" ١نسخٓٝيييً "٢ب ٜييياقٛت تيييديٓا اٜكي ياّ عًييي ٢اْٗيييا ناْي ي تًؿيييمس
"نسنٚ ،"٢ٓٝسٝح إ "نسنٖ "٢ٓٝرا قد عبي ًب ايعؿيس ا٫غسٜكيَ ٞئ اضيِ "نيسى"،
ؾإ ذيو ٜدٍ عً ٢إ يؿيمس "نسنٓٝيٜ "٢عيٛد افب َاقبيٌ دي ٤٬ا٫غيسٜكٝـب َئ اىبٓطكي،١
ا ٟافب َا قبٌ ايكيسٕ ايجياْ ٞقبيٌ اىبي٬ٝدٚ ،اَيا تطيَُ ١ٝدٜٓي ١نسنيٛى باضيِ "ني٘س٠ى"
نإ نريو ًب عٗد "اشلخاَػٝـب"ٜ ،ديٓا عً ٢ذيو اغتكام اضِ "نسى" ذات٘.
()7
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اْي ٞاعتكيد إ اضييِ "نييسى"" ،نيي٘س٠ى"َ ،ػييتل َيئ يؿييمس "نيياز" ا٫غييٛزٟ
َٚعٓا( ٙايكًع ،١ايكس ١ٜاةٛط َٔٚ ،)١اي٬سك ١اشلٓد ،١ٜاٜ٫ساْ ١ٝايكدمبي"ak " ١
اىبعسٚؾ ١اييت ضٝنت ٞذنسٖا ًب ٖرا اىبكاٍ.
ؾٝظٗييس إ "اىبيياد– ايهييسد" ا٫زٜييـب ٖييِ اييير ٜٔغييهً ٛنًُيي" – ١نيي٘ ز– ٙ
ى"( ،)7قبعٓ( ٢ايكس ١ٜاةٛط ١باىبٛاد اىبه ،١َٛا ٟبايطٛز)ٚ ،تًؿظٗا ا٫زاَٝـب
بعد ذيو بػهٌ " نس " اير ٟؾاز ازلا يبعا اىبٛاقع اةؿٓ ١ذبؿٓٝا َئ
ٖييرا ايٓييٛع ؛ " نييس " ًب ا٫زاَٝييَ ١عٓييا" ٙاىبدٜٓيي ١اىبطييٛز ٠بطييد تسابييَ ٞييدعِ
باٚ٫تاد(ٖٓٚ ،)8ا ػبدز بٓا إ ْ٬سمس اىبكازْ ١بـب نًُي٠ٚ" ١ز "ٙا٫ظٜطيت ١ٝايييت
َعٓاٖا "اةٛطٚ "١نًُ" ١ناز" ا٫غٛز ١ٜاييت شلا ْؿظ اىبعٓ.٢
ٜٚطُ ٢ا٫زاَ" ٕٛٝنسنٛى" ا "نشخ طًرخ "ٖٚ ،را ٜدٍ عً ٢إ َد١ٜٓ
نسنٛى ناْ قد اربرت عاؾُ ١يًُٓطك َٔ ١قبٌ ايطيًٛقٝـب ٚسؿيٓ َئ قبيٌ
"ضًٛقظ ايجاْ ،"ٞعً ٢ا٫زدا ( 226 – 246م ).ّ.نُا ذنست قب.ّ٬
ٚتطييذٌ ا٫زاَييٝـب اضييِ "نييس " يكسٜيي" ١نسنييٛى" ٜييدٍ عًيي ٢اْٗييا ناْ ي
تطُ ٢بريو ا٫ضِ ست ٢ايدٚز ا٫ضٜٛ ٫ٚ َٞ٬دد ا ٟدي ٌٝا ٚضبب ييصٚاٍ اضيِ
"نةة١س٠ى" ًب ايييدٚز ا٫ضيي َٞ٬اٜك ياّ ،ا ٫اْيي٘ َيئ ايػسٜييب إ ٜيياقٛت ،قييد اٚزد ًب
ايكييسٕ ايطييابع اشلذييس ٟا٫ضييِ اييير ٟاطًكيي٘ ا٫غسٜكٝيي ٕٛعًٗٝييا بييننجس َيئ ايييـ
ٚوبطُ ١٦ضٓ ١قبٌ اٜاَ٘ " ٖٛٚنسخ "٢ٓٝاىبعسا ٍ "نسن."٢ٓٝ
-5ٚاآلٕ ْأت ٞاىل ايبخح عٔ اغتكام اضِ "نسنٛى ":
إ ايبييياسجـب عييئ َٛقيييع "نسخٓٝيييً "٢ب قييي ٤ٛتعسٜيييـ "ٜييياقٛت"ٚ ،اييييرٜٔ
ٜتشيس ٕٚعئ تطيُ ١ٝقدمبي ١شلير ٙاىبدٜٓي ١تعيٛد افب َاقبيٌ يٗيٛز ازلٗيا اسبييايٞ
اير ٟداَ ٍٚ٫ ٤سً ٠ب تنزٜخ عٗد "تُٝيٛز" بػيهٌ " نسنيٛى " ٍ "غيسف اييدٜٔ
()8
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عًييٜ ٞييصدً "ٟب ضييٝام حبجيي٘ عيئ سييٛادخ ضييٜٓ٫ ،)1403 – 806( ١ؿييٛتِٗ ؾٗييِ
ايؿً ١ا٫ؾً ١ٝبـب اضِ "نسخ "٢ٓٝايرٚ ٟزد ًب "ٜاقٛت" ٚبـب اضِ (نسنٛى).
ٚديييدٜس باييييرنس ،إ اَ ٍٚييئ أعًييئ ايتكيييازا بيييـب ٖييير ٜٔا٫زليييـب نيييإ
"ٖرفُإ" نُا َٖ ٛرنٛز ًب َاد" ٠نسنٛى" ًب دا٥س ٠اىبعازف ا٫ضٚ ،١َٝ٬يهٓي٘
ز ٜرنس نٝؿ ١ٝاغتكام ا٫زلـب َٔ بعكُٗا.
ٚاْٚ ٞإ ز أدد ٍ"ٖرفُإ" ذنسا يهٝؿ ١ٝإغتكام اسيد ا٫زليـب َئ ا٫خيس،
ا ٫إْٚ ٞددت ضباٚي ١بٗرا اشبؿٛف َ ٌَٚ٫سَ ٠ئ اييدنتٛز َؿيطؿ ٢ديٛاد،
ْػسٖا ًب صبً" ١أٌٖ ايٓؿط" ايعدد (ً ،،)40ب تػس ٜٔايجاْ ٞضٓ ،1954 ١اذ قياٍ
ايدنتٛز َؿطؿ ٢دٛاد:
"اَا بهسنٛى ،ؾايظاٖس اْٗا اْتكًي َئ ؾيٛز" ٠نسخٓٝي "٢افب "نسني ،"ٞثيِ
ؾييػست عًيي ٢ايطسٜكيي ١ايؿازضيي ،١ٝؾنؾييبش "نسٜييو" ٚاْتكًيي افب "نسنييٛى".
ٖهرا بـب ايدنتٛز ا٫غتكام بؿٛز ٠عابس.٠
ٗاهٚلٍ كٚف ٞٚاغتقاق اضٍ "كسك٘ن" كٌا أزآا:
اضِ "نسنٛى"َ ،ػتل َئ اضيِ "ني٘س" (ايكًعي )١بنقياؾ ١اي٬سكي )uk) ١ايٗٝيا
بؿييٛزَ ٠كيياعؿٚ ،١أَييا اي٬سكييٖ ١يير ٙؾنْٗييا ًب اؾييٌ اي٬سكيي (ka) ١اشلٓدٜيي– ١
اٜ٫ساْٝيي ١ايكدمبييَ( ١اقبييٌ  1500م ).ّ.اىبعسٚؾيي ،١اضييتعًُ ًب ايطٓطييهسٜت١ٝ
ٚاٯؾٝطييتٚ ١ٝايؿازضيي ١ٝايكدمبيي ١بنغييهاٍ ) )ika, aka , kaيتػييه ٌٝا٫زلييا٤
ٚايؿؿات ،ا ٚيتؿػرل َعٓ ٢ا٫زلاٚ ٤ايؿؿات(.)9
( )9تػعٌُ اٖ ٕ٫ر ٙا٫داً ٠ب ايًػات اٜ٫ساْ ١ٝنبٝعا بنغهاشلا اىبتطٛزٖ َٔٚ ،٠ر ٙا٫غهاٍ اىبختًؿً ١ب
ايًػ ١ايهسدْ ١ٜرنسٖا ) )k, uk, aka, ok, ak؛ َجٌ،
ا

اضِ ٚاضِ ايتؿػرل

ا٫ضِ
د ٠غ
طٓد

(ايٝد)
(ايكس)١ٜ

د ٙضو (ايٝد ،٠ايباق)١
طٓذ ٠ى (ايكس ١ٜايؿػرل)٠

دْدإ
باٚ

(ايطٔ)
(ا٫ا)

دْدى
باٚى

(اىبٓكاز)
(ا٫ا)

َٓذٌ

(ايكدز)

منجمؤكة (ايكدز ايؿػرل)
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ضبل إ قًٓا إ يؿيمس "نسنيٛى" َػيتل َئ يؿيمس "ني٘س" باقياؾ ١اي٬سكي١
اشلٓد – ١ٜاٜ٫ساْ ١ٝاي ٘ٝبؿٛزَ ٠كاعؿٚ ١اٚقشٓا ا٫غتكام اٚ٫يـ ايير ٟنيإ
ًب غهٌ "ن٘سٙى" ٚ ،اَا ا٫غتكام ا٫خيس ايير ٟسيدخ بعيدَ ٠يسٚز اييصَٔ باقياؾ١
اي٬سك (uk) ١اىبرنٛز ٠اييت ٜطيتعًُٗا ا٫نيساد يًتؿيػرل ٚايتشبيب ٚاييد ،ٍ٫افب
ايًؿيمس اىبػيتل ا" ٍٚ٫ني٘ ز ٙى" ،ؾنضيتكس اضيِ "نسنيٛى" بػيهً٘ اسبياي ٞعًي٢
ٖرا ا٫ضاع.
إ اقييياؾ ١اي٬سكييي ١بؿيييٛزَ ٠كييياعؿ ١افب ا٫يؿييياي ز ٜهييئ ضبؿيييٛزّا اٚ
َكؿٛزاّ عً ٢اضِ نسنٛى ،ؾشطب ٚالبيا ْساٖيا ًب اغيتكاقات ازليا ٤اخيس ٣نُيا
ضٓرنسٖا ًب اغتكام "داقٛم".
ًٜٛب ي ٞإ اضِ نسنٛى ايتؿػرل ٟاىبكاعـ قد غياع بيصَٔ اقيدّ بهيجرل
َٔ ايصَٔ اير ٟغاع ؾٝي٘ ٖيرا ا٫ضيِ ٖٚي ٛشَئ ايطيًطإ اهبيد ازب٥٬يس –ٟقيازا
دٔ

(ازبٔ)

قطس
نسّ

(ايكؿس)
(ايدٚد)٠

جنؤكة

(ازبٔ)

قسرؤك (قؿس ؾػرل ،اضِ قسً ١ٜب نسنٛى)
نسَ٘ ى (سًَ ١ٝعدْ ١ٝتًبطٗا ايٓطا ٤ذب اسبٓو)

ٚتًشل ادٚات ايتؿػرل بنزلا ٤ا٫ع ّ٬اٜكا٫ ،ضباؽ َعٓ ٢اىبٛدٚ ٠ايػؿك ١عًٗٝا ؛ َجٌ :
ا٫ضِ
زَكإ
سطـب
ازلاعٌٝ

اضِ ايتؿػرل
رمؤكة ،رمؤك ،رمؤ
حسؤكة ،حسؤك ،حسؤ ،حسكة ،حسة
مسؤكة ،مسؤك ،مسؤ ،مسةكة ،مسكؤ ،مسه 1

ًٚب تػه ٌٝاضِ ايعًِ اىبؿػسٜ ،طسأ عً ٢ا٫ضِ اختؿاز ا ٫ٚ؛ ؾ٬ٝسمس َج ،٬إ ًب تؿػرل اضِ ازلاع،ٌٝ
سرؾ وبط ١اسسف َٔ اسسؾٗا ايطبع ،١ثِ اقٝؿ ايٗٝا ادا ٠ايتؿػرل ،ؾٝه ٕٛا٫ضِ " مسؤكة " " ،مسةكة "
؛ ًٚب بعا ازبٗات " مسكؤ "1
ٚازبدٜس بايرنس ٖٓا إ ادا ٠ايتؿػرل (  )ockاْ٫طً – ٛضهط ١ْٝٛاىببً ١ٓٝب اَ٫جً ١ا٫ت:١ٝ
ايتٌ ايؿػرل
ايجٛز ،ا ٚايعذٌ اشبؿٞ
اىبستع ايؿػرل ،اىبسز ايؿػرل
ا ايطٓاّ ،اسبدب١

hillock
bullock
paddock
hummock

قد ٜه ٕٛاؾًٗا ٜتؿٌ اٜكاّ ا) (ika, aka, kaاشلٓد -١ٜاٜ٫ساْ١ٝ؛ ًٚب ٖر ٙاسباي ،١ؾإ ادا- ka) (٠

اىبعسٚؾ ١ا ٕ٫باشلٓد – ١ٜاٜ٫ساْ ،١ٝػبب إ ته َٔ ٕٛقُٔ ادٚات اشلٓد – ١ٜاٚ٫زٚب.١ٝ
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ٜٛضـ ايكازاقٚ –ًْٜٛٛٛػبٛش اْ٘ نإ غا٥عاّ عً ٢يطيإ اٖيٌ تًيو اىبٓطكي ١قبيٌ
ا٫ضيي .ّ٬عًيي ٢إ نسنييٛى ًب بداٜيي ١ايعٗييد ا٫ضيي َٞ٬ا ٍٚ٫ناْي قسٜييَ ١تٛاقييع١
يٝط شلا اُٖ ١ٝتنزؽب ١ٝترنس نُا ناْ اىبدٕ اشبطرلً ٠ب زبٛع ٖاتٝو اىبٓطك١
– ى "غٗسشٚز" َٔ دٗٚ ١ضبٛز– داقٛم– ازب َٔ ٌٝدٗ ١اخس.٣

اغتكام اضِ " داقٛقا "

ٜتبـب يي ٞإ اضيِ "داقٛقيا" ،تػيهٌ باسبيام اي٬سكي ١اشلٓدٜي –١اٜ٫ساْٝي١
اىبعسٚؾ) k) ١اييت ذنسْاٖيا ًب حبيح اغيتكام اضيِ "نسنيٛى" ،افب ا٫ضيِ ا٫ؾيًٞ
"د ( "ْٙدٖ ٙي) َٚعٓا" ٙايكسٚ ،"١ٜبؿٛزَ ٠كاعؿ ١نُا:ًٜٞ
يكييد ؾييػس َعٓيي ٢ا٫ضييِ " دٖ ٙييي " ا ّ٫ٚبنقيياؾ٫ ١سكيي ١ايتؿييػرل ) ،akا)k ٚ
ايٗٝيياٚٚ ،قييع٘ بػييهٌ "دٖييو" (دٖ٠يي٘ ى) ا" ٚدٖييو" (دٖ٠يي٘ى) ،اؾييبا َعٓيياٙ
(ايكسٜيي ١ايؿييػرل )٠اضييِ قسٜيي" ١دٖةةرى" ًب سليياٍ ايعييسام ،تػييهٌ بنقيياؾ٫ ١سكيي١
ايتؿيييػرل " ؤى " افب " دَٚ " ْٙعٓييي" ٢دٖةةةرى" (ايكسٜييي ١ايؿيييػرل( .)٠تٛديييد ًب
خٛزاضيإ قسٜتيإ تطيُٝإ "دٖيوِ" ٚقسٜتيإ اخيس ٣بنضيِ " دَٜٗةٛى"َٚ ،عاْٗٝييا
(ايكس ١ٜايؿػرل.)٠ثِ ؾػس ثاْٖ ١ٝرا ا٫ضِ اىبؿػس "دٖ٠و" )10بنقاؾ ١اي٬سكي١
) (ukaايٚ ،٘ٝاؾبا بػهٌ "دٖهٛى" (دٖ٠هٚٛنٚ .)١ىبا نيإ ا٫نيساد ًب ايًٗذي١
( )11إ اضتعُاٍ ٫سك ١ايتؿػرل بؿٛزَ ٠كاعؿ ١نُا ًب " دٖ٠هٛن ،"١ؾٗ ٛداً ٤ب ايًٗذات اٜ٫ساْ ،١ٝايٝهِ
اَجً َٔ ١ايؿازض:١ٝ
دٚٛد٘ى (ايؿس ) دٚٛد١ن١ى(ايؿس ايؿػرل)
بساد٠ز٠ى (ا ٫ايؿػرل) ،بشاد٠سط١ى (ا ٫اسببٝب)
داَ١ى (ايجٛا) ،داَ١ط١ى (ايجٛا ايؿػرل)
 َٔٚايهسد:١ٜ
َرى.
رٜش عاقٌ) ,رٜشن ١رٜشن١ي
خإ داس) خاْ١ى ,خاْ١ط ,خاْ ,ٚٛخاْٚٛكه.١
َ.١
ثض قً ,)ٌٝثلٚٛى ,ثلهرى ,ثلط١ي
َ ,١طٚٛسنرى.
طٚٛس امحش) ,طٚٛسن ,١طٚٛسن١ي
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ايهسد ١ٜاةًٜ ١ٝطكط ٕٛؾٛت اٍ " َٔ " ٙاضِ "د( "ٙدٖ ٙي) (ايكس ،)١ٜاؾبا
ا٫ضيِ ًٜؿيمس بيياٍ "د" اىبؿتٛسي ،١ؾؿييازت "دنيٛى"ٜ .كيياف افب ذييو إ ايعييسا
ٜبدي ٕٛؾٛت (ايهاف) ا (ايكاف) ًب نجرل َٔ ازلا ٤ا٫عَ ،ّ٬جٌ:
ايًؿمس ايعسبٞ
ايًؿمس ا٫ؾًٞ
ضًٛقٛع
ضًٛنظ
قًٝكٝا
نًٝهٝا
ن ٞقاٚٚع
ن٘ ٣ناٚٚع
قسَٝطـب
نسَاغإ
ٖٓ َٔٚا ؾاز ا٫ضيِ ًٜؿيمس "داقيٛم " ضيذً٘ دػساؾٝي ٛا٫ضي ّ٬ايكيداَ٢
باضِ "داقٛقا".
إ اضيييِ"دقٛم"" ،اىبطيييهـب" بعيييد ٖييير ٙايتؿيييسؾات ايًػٜٛييي ١ايهسدٜييي١
ٚايعسب ١ٝاييت سً ب٘ تعس افب تؿسؾات قا َٔ قكيا ٠ايًػي ١ايذلنٝي ،١ؾًكيد
س ٍٛايذلنُإ اضِ "دقٛم" افب اضِ "طاٚٚم"ٖٚ ،را اضيِ ٜطًكي٘ ايذلنُيإ عًي٢
"ايدداد "١نُاَٖ ٛعًٚ .ّٛاَا اضِ "دقٛم" ايسزل ٞف ٜايدٚي ١ايعساق ١ٝايٝيّٛ
ؾٗ" ٛداقٛم"ٖٚ ،ر ٙؾٝػَ ١بايػَ ١ئ "دم اىبطيُاز ايبياا"ٚ .بٗير ٙاىبٓاضيب١
اذنييس ْهتيي٘ ؾهاٖٝييٚ ١زدت ًب ايهتيياا اييير ٟزليي" ٢اسبييٛادخ ازباَعيي ،"١طبعيي٘
ايدنتٛز َؿطؿ ٢دٛادٚ ،ايٓهت٘ ٖ ٞنُا:ًٜٞ
"ٚزد ًب تسنبي ١اَ٫يرل ضبُييد ضيٓكس ايطٜٛيٌ ،اَييرل داقٛقي ّا اىبتيًٛب ضييٓ644 ١
اشلذس ،١ٜإ ابا " ٙضٓكس " نإ َٔ خٛاف اشبًٝؿ ١ايٓاؾس ايد ٜٔا ايعباضي،ٞ
ٚؾب َٜٛا عًٜ ٢د اشبًٝؿيَ ١يا ٤ؾطيكط ايؿيابَٓ ١ْٛي٘ ،ؾٓاٚيي٘ غرلٖيا ٚقياٍ،
(دقييٛم)ٖٚ ،يي ٛبًػيي ١ايييذلى (دداديي ،)١ؾاقطعيي٘ اشبًٝؿيي" ١دقٛقييا" يٓ ياّ َٓيي٘ اْيي٘
"ضٓكس" طًبٗا .ؾًِ تصٍ ًب ٜد ٙافب إ تٛؾ ،٢ؾتطًُٗا ابٓ٘ اَ٫رل ضبُيدً .ب سيـب
اْ٘ نإ ْؿط٘ عٓدَا قاٍ( ،دقٛم)ٚ ،ايٛادب إ ته ٕٛايهًُي" ١طياٚٚم"ٚ ،يهئ
اشبًٝؿ ١ز ٜطُعٗا عً ٢ايؿش ،١ؾظٓٗا "داقٛقا".
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62

التوى كوثرو – اجلطس ايرٖب

()1
بعض ايكصص املتداٚي ١عٔ ٚد٘ تطُٝت٘

يكييد غييػً تطييُ" ١ٝقٓطييس ٠ايييصاا ا٫ضييؿٌ"ا"ايتيي ٕٛكوورور " ،63بيياٍ
ايٓاع ،ؾٛقعٛا عد ٠ؾسقٝاتْٚ ،طذٛا س ٍٛذيو قؿؿاّ ضنذنسٖا بعكٗا.
ٚأبدأ بسٚاَ ١ٜا ٚزدت ًب"دا٥س ٠اىبعازف ا٫ض ،"١َٝ٬عٔ ٖرا اىبٛقيٛع،
ٜك ٍٛناتب"ايت ٕٛنٛثش"ٚؾٗٝا:
"إ ا٫ضييِ ايذلنيي –"ٞايتةة ٕٛنةةٛثش( ٚازبطييس ايييرٖب) – ٫مبهيئ إ ٜهيي ٕٛقييد
أْبجل َٔ أدٛز ايعبٛز اييت ناْ باٖظ َٔ ١غرل غيو ًب اٜ٫ياّ اشبايٝي ،١نُيا قيد
وبيئ ،بييٌ َيئ اةتُييٌ إ ٜهيي ٕٛقييد ديياَ ٤يئ"ايتيي ٕٛؾييَ("ٛييا ٤ايييرٖب)ٖٚ ،ييٛ
ا٭ضِ اسبكٝك ٞجملس ٟايصاا ا٫عً ،٢ؾٝه ٕٛتعبرل "ايت ٕٛنٛثشؤ"ً،ب ٖر ٙاسباٍ
اختؿازاّ ٍ"ايت ٕٛؾ - ٛنٛثش ٚؿ("ٛدطس ايٓٗس ايرٖب)"
ٚٚزد ًب نتاا"تنزٜخ ايعسام بـب است٬يـب"ي٬ضتاذ عباع ايعصا ٟٚذبي
عٓييٛإ (قٓطييس ٠ايييرٖب) ا( ٚايتةة ٕٛنةةٛثش":)ٚاْٗييا ،تكييع عًييْٗ ٢ييس ايييرٖب (ايتييٕٛ
ؾيي 0 )ٜٞٛقيياٍٚ":ايييصااٜ :ظٗييس إ اؾييً٘"ايييرٖب" ،ؾًشكيي٘ ايتؿييسف بييايًؿمس،
ٚزلييْٗ"ٞييس ايييرٖب"ٚ ،قٓطستيي٘ عسؾي بيي٘ َٚ 0ييِٓٗ َيئ ٜكيي :ٍٛإ اؾييٌ ازليي٘
(صٚ .)ٟش ٟاا ،ا ٚشااٜ ،عييين ْٗييس ش ٟبايهسدٜييٚ .١ص َٟبيياز أ ٚشٜبيياز :ايعػييرل٠
ٖ 62رَ ٙكايْ ١ػست ًب ازبص ٤ايجاْ َٔ ٞاجملًد ايسابع َٔ صبً ١اجملُع ايعًُ ٞايعساق ٞضٓ.1956 ١
"63ايت ٕٛنٛثشؤ" :اضِ تسنَ ،ٞعٓا( ٙازبطس ايرٖب) ،نُا ٜكاٍ":ايت ٕٛقًِ"ا( ٟايكًِ ايرٖب) ،ا"ٚايتٕٛ
اٜهٓ٘"ا( ٟا٫بس ٠ايرٖب).
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اييييت تطييهٔ داْب ياّ َٓيي٘ ،ا ٫إ ايتطييُ ١ٝا (ايتيي ٕٛؾيي( ٚ )٢ٜٛايتةة ٕٛنةةٛثش)ٟ
64
تسنبْٗ ١س ايرٖب ٚقٓطست٘ٚ ،نإ قدمبا ٜكاٍ ي٘ (ْٗس ايرٖب)"
ْٚك :ٍٛإ اضِ"ايصاا"ز ٜهٔ اؾيً٘ َئ"ذٖيب"ٚ ،إ نًُي" ١ص"َٟبايًػي١
ايهسد ١ٜيٝط َعٓاٖا (ايٓٗس) اط٬قاّٚ ،البا ٖ ٞاضِ خياف ٍ"ْٗيس اييصاا" ،ثيِ
إ اضِ"صَٜباس"يٝظ اضِ عػرلٚ ،٠البا ٖ ٞاضيِ َٓطكيٚ ،١ايعػيرل ٠ايييت تطيهٔ
ؾٗٝا زل ٝا"صَٜباس0"ٟ
أَييييييا نًُيييييي" ١صَٜبةةةةةةاس"ؾُعٓاٖييييييا (از َتؿييييييً ١بٓٗييييييس ايييييييصاا) ،نُييييييا إ
نًُيي"١صسََٜبةةاس" ٖٚيي ٞأضييِ ايييبشرل ٠ايٛاقعيي ١عًيي ٢بعييد شٖييا ٤ضييتـب نًٝييَٛذلّا غيييسقٞ
ايطييييًُٝاَْ – ١ٝعٓاٖييييا ا٫ز اىبتؿييييً ١بييييايبشسٚ ،65تكابًييييٗا بايؿازضيييي ١ٝاسبدٜجيييي١
نًُيييي"١دزٜابيييياز"ٚ ،تطييييُ ٢ا٫ز اجمليييياٚز ٠يًٓٗييييس بايًػيييي ١اٜ٫ساْٝيييي"١زٚدبيييياز"،
ٚبا٫غسٜكٝيي"١ثاساثٛتاَٝةةا "para potamia-ا٫ضييِ اييير ٟعسؾيي بيي٘ َٓطكيي ١ايؿييسات
اٚ٫ضط َٚ .عٓ"٢زِٚباز" بايًػ ١ايهسدٜي ١اسبايٝي"١ايٓٗيس"٫ٚ .بيد يٓيا إ ْيرنس اٜكياّ إ
َٓطكي( ١صَٜبةاس) يٝطي ٚاقعي ١عًي ٢اييصاا ا٫ضيؿٌ نُيا اعتكيد ا٫ضيتاذ ايعيصا ،ٟٚايييصاا
ش ٣٣نر( "ٜ٘شاا نٜٛطٓذام) ٖٛٚ ،ايصاا ايير ٟتكيع عًٝي٘
ايرٜ ٟطُ ٘ٝا٫نساد ايَ "ّٛٝ
قس"١ٜايت ٕٛنةٛثشؤ"؛ ٚالبا تكع ٖير ٙاىبٓطكي ١عًي ٢ايكيؿ ١ايُٓٝي ٢يٓٗيس اييصاا ا٫عًي٢
ايرٜ ٟطُ ٘ٝا٫نساد ا"ص ٢َ٣بادٜٓإ" ا( ٟشاا بٗدٜٓإ).
ًٚب زٚاٜييي ١إٔ ايكٓطيييس ٠اىبطيييُا ٠ا"ايتةةة ٕٛنةةةٛثش ،"ٚبٓٝي ي ًب أثٓيييا ٤هبًييي١
ايطييًطإ ايعجُيياَْ ٞييساد ايسابييع عًيي ٢بػييداد (ٖ 1049ذسٜييٚ ،)١زل ٝي اٜك ياّ"ْةةاَشد
نٛثشٚطةةة"ٛأ( ٟقٓطيييس ٠ايٓيييرٍ)ٚ ،قيييد ْطيييذ ًب تنٜٚيييٌ ٖيييرا ا٭ضيييِ ايػسٜيييب قؿييي١
طبتًك:ٖٞٚ،١
"إٔ ٖيير ٙايكٓطييس ٠بٓاٖييا أسييد قييٛاد ايطييًطإٚ ،نييإ ايطييًطإ قييد أَييس ٙإ
ًٜتشييل قبعييازى ضباؾييس ٠بػييدادٚ ،يهيئ ايكا٥ييد بييدَ ٫يئ إ ٜييرٖب يًكتيياٍ غييػٌ
 64تنزٜخ ايعسام بـب است٬يـب194/5 ،
 65شز َٔ :ٟايهًُ ١ا٫ؾٝطتَ ،zraya ١ٝعٓاٖا (ايبشس) ،تكابًٗا بايؿازض ١ٝايكدمب draya ١؛ "ٚباز"َٔ :
ايهًُ ١ا٫ؾٝطتَٚ para ١ٝعٓاٖا (طسف).
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ْؿط٘ بنْػاٖ ٤ر ٙايكٓطسٚ ٠انُاشلاٜٚ ،ظٗس اْٗا ناْ تبعح ا٫عذاا ًب ْؿيٛع
ايٓياعٚ ،اْٗييِ اغتبطييٛا بٗييرا ايعُييٌ  0ؾًُييا بًييؼ ايطييًطإ ايكٓطييسً ٠ب طسٜكيي٘ افب
بػداد ،قابً٘ ايكا٥د يٝخدل ٙعٔ اشبدَ ١اىبؿٝد ٠ايييت قيدَٗا ييٖ٘ٚ ،ي ٞاْػياٖ ٤يرا
ازبطس ًب طسٜل َٛاؾ٬ت ازبٝؼٚ ،يهٔ ايطًطإ اير ٟنإ ضاخطا عً ٘ٝيعدّ
َػازنت٘ ًب ايكتاٍ ،قاٍ ي٘":ضٔ ْياَسد بيس ادَطيو ؛ بضبةش ْةاَشدى نٛثشٚطةٓذٕ
نلُٜ١ض"أ( ٟأْ زدٌ ْرٍٚ ،عبٔ ْ ٫عدل عً ٢قٓطس ٠زدٌ ْرٍ) ،ثِ اَس ازب٬د
ؾكطع زأض٘ ؾٛزاّْٗٚ ،ي ٢دٓيد ٙإٔ ٜعيدلٚا عًي ٢قٓطيس ٠ايٓيرٍ (ْياَسد نيٛوور ضي)ٛ
ٖرٚ ،ٙإ نإ ًب ذيو خطس ايػسم.
ٚقييييد خًييييدت ذنييييسٖ ٣يييير ٙاسبادثيييي ١اىبصعَٛييييً ١ب ٖيييير ٙايسباعٝييييَ ١يييئ
اٍ"قٛزٜات":
ضٛضٓ،٢
ضٓبٌ ضٓ ،٢ضٛضٓ،٢
طٝزَْ ١اَشد نٛثش ٚطٓذٕ,
ق ٣ٛاثاسطٔ ؾٛضٓ٢
ٚتسنبتٗا:
ٜاضٛضٓيت
اْ بسعُٜ ،١اضٛضٓيت،
 ٫تعدل ٟعً ٢دطس ايٓرٍ،
دع ٞاىبٝا ٙتنخرى .
ٚايكؿـ نجرلاّ َا تبين َباغس ٠عً ٢سٛادخ تنزؽبٚ ،١ٝيهٔ ٜظٗس إ ٖرٙ
ايكؿيي ١بٓ ٝي عًييَ ٢جييٌ غييعيب قييدٚ ،ِٜأضييٓدت افب سادثيي ١تنزؽبٝييٖ ١ييَ ٞييسٚز
ايطًطإ َساد ايسابع ا"ايت ٕٛنرثشً"ٚب طسٜك٘ افب بػداد يؿتشٗا .66
66

ٖٓاى اَجً ١اخس َٔ ٣اٍ"قٛزٜات"اييت اختًل شلا قؿـ َٔ ٖرا ايُٓط يتؿطرلٖا ،ؾٗ ٞيٝط ايٛسٝد٠

اييت اسبك بٗا ٖر ٙايكؿ ١اىبهرٚب0١
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ٚاىبجٌ ٜسَ ٞافب دبٓب َٓ٘ اْ٫راٍٜٛٚ ،ؾ ٞباَ٫تٓاع عٔ ايعبٛز عً ٢دطس
اذا نإ ؾاسب٘ ْر ،ّ٫ؾاجملاشؾ ١باسبٝا ٠اؾكٌ َٔ ذبٌُ َٓ٘ ايٓرٍ.
ٖٓٚيياى عييدد َيئ اٍ"قٛزٜييات"ٜعييدل بٗييا عيئ ٖييرا اَ٫تٓيياع ،ؾييٛزت ؾٗٝييا
َٛاقـ سسدٚ .١ايطًطإ َساد ايسابع ،ز مبس ا"ايت ٕٛنةٛثش"ٚسيـب عٛدتي٘ َئ
بػييداد افب اىبٛؾييٌ بعييد ؾتشٗيياْ٫ ،يي٘ نييإ قييد اختيياز طسٜييل بػييداد –تهس ٜي –
اىبٛؾٌ اةاذ ١ٜيػياط ٧ددًي ١ا٫مبئٚ .زقبيا ؾطيس بعكيِٗ اٜكي ّا عًُي٘ ٖيرا
اضتٓهاؾاّ َٓ٘ َٔ ايعبٛز عًْ"٢اَسد نٛثشٚط."ٛ

-2"ايصاب" أقدّ اضِ هلر ٜٔايٓٗس ٜٔعسف يف ايتأزٜخَٚ،عٓاٙ

اْييَ ٞتؿييل َييع ايكيياً٥ـب إ"ايتةة ٕٛنةةٛثش"ٚاضييِ َٓطييٛا افب"ايتييٕٛ
ؾٚ"ٜٛٛطبتؿيس َئ"ايتي ٕٛؾي ٛنٛثشٚطة("ٛدطيس ايتي ٕٛؾيٚ ،)ٛنيإ"ايتيٕٛ
ؾ("ٜٛٛايٓٗس ايرٖب) اضِ ايصاا ا٫ضؿٌ عٓد ايذلى .غرل إ اضِ""ْٗس ايرٖب"ز
ٜهٔ ا٫ضِ ا٫ؾً ٞيٓٗس ايصاا نُيا قًٓيا اْؿياّ ؛  ٕ٫اضيِ"اييصاا" ،ايير ٟز ٜيرنس
أسد أؾً٘ ست ٢ا٭ٕ ٖٛ ،اقدّ تطُ ١ٝعسؾي ًب ايتيازٜخ شلير ٜٔايٓٗيسٚ .ٜٔاقيدّ
ذنس شلُاٚ ،زد ًب يٛب اىبًو ا٭غٛز"ٟتهً – أزت ا( ٍٚ٫سيٛاي 1250 ٞم).ّ.
اىبسقِ ( )149بنضِ"صب ػجٌ"ا( ٟايصاا ا ٫ضؿٌ) ،ثِ بعد وبطـب ٚوبيظ َ٦ي١
ضٓ ١تكسٜباّ ًب يٛب يًًُو ضسد 705 – 724( ٕٛم ،).ّ.ؾكد دا ٤اضِ اييصابـب ًب
ايًٛب اىبسقِ (َ )142ج ٬بػهٌ"ْسشبٔ أٍ"قبعْٓٗ( ٢يسا اييصاا ا٫عًيْ"،)٢ةشصب
ػجٌ"اْٗ ٟس ايصاا ا٫ضؿٌ.
ٚأغيياز"ٖرلٚدٚتييظ"بعييد ٖييرا بكييسْـب ْٚؿييـ قييسٕ تكسٜبياّ (ا ٟسييٛاي440 ٞ
م ).ّ.افب ايييصابـب َيئ غييرل إ ٜييرنس ازلُٗٝيياٚ ،البييا قيياٍ عيئ ْٗييسً( ٜٔب َٓطكيي١
ايييصابـب) :إ نًُٗٝييا ٜييدع ٢بنضييِ ٚاسييد ،اَ٫ييس ايييرْ ٟطييتٓتر َٓيي٘ اُْٗييا ناْييا
ٜطُٝإ ا"ايصاا".
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ًٚب ٖييييرا ايكييييسٕ ْؿطيييي٘ زليييي"٢شٜٓؿيييي 401( "ٕٛم ).ّ.ايييييصاا ا٫عًيييي٢
ا"شاباتظ"ٚ ،اٌُٖ ذنس ايصاا ا٫ضؿٌ.
ٚيهئ بعيد ٙبكيسْـب ْٚؿيـ قيسٕ تكسٜبي ٍا ابتيدأ ايهتياا ا٫غسٜكٝيٚ ٕٛايسَٚيإ
ٜطتعٝكيي ٕٛعيئ ا٭ضييِ ايكييد ِٜشل ير ٜٔايٓٗييس ٜٔبيينزلـب ْٜٛيياْٝـب شلُييا َعٓيي.٢
ٚنإ"ثٛيٝبٝظ"( 120 – 210م .ّ.تكسٜباّ) ا ٤٫٪ٖ ٍٚايهتاا ،ؾكد زل ٢ايصاا
ا٫عًً ٢ب نتاب٘"ايتازٜخ ايعاّ"ا"يٝهظ"ٚ ،ايصاا ا٫ضيؿٌ ا"نةاثشغ"ٚ ،تبعي٘
ًب ذيو"ضذلاب63("ٛم 19 – .ّ.ا ).ّ.ؾطُ ٢ايصابـب بٗر ٜٔا٭زلـب اْؿطُٗا.
ٜٚطُ"ٞثًٝين"( ّ 79 – 23تكسٜبا) ًب نتابي٘"ايتيازٜخ ايطبٝعي"ٞاييصاا
ا٫عًييييي ٢ا"ييييييٝهظ"اٜكييي ياّ ،اَيييييا اييييييصاا ا٫ضيييييؿٌ ؾكيييييد زليييييا"ٙشزٜيييييظ".
ٚد"ٕٚبطًُٝيييٛع"( )ّ 130خطييين اضيييِ اييييصاا ا٫عًييي ٢ا"يٝيييٛنظ"ٚ .اخيييرلاّ
زل"٢اَٝاْظ َازضًًٓٝظ"ايسَٚاْ ّ 319 – 326( ٞتكسٜباّ) ًب نتاب٘"ايتازٜخ
ايسَٚيياْ"ٞايييصاا ا٫عًيي"٢دٜيياا"أ"ٚدٜيياٚ ،"ٚايييصاا ا٫ضييؿٌ"أدٜيياا"ا"ٚأدٜييا،"ٚ
ٚقييييياٍ إ بييييي٬د"ادٜيييييابٔ"أخيييييرت ازلٗيييييا َييييئ ٖييييير ٜٔايٓٗيييييسٜٚ .ٜٔطيييييُ٢
ايعيييسا"ادٜيييابٔ""،سيييدٜاا"ٖٚ ،ييي ٞاىبٓطكييي ١اةؿيييٛز ٠بيييـب اييييصابـب ٚدبييياٍ
صاطشؤغ ْٗٚس ددً.١
ٚقاٍ"أَٝاْظ" ،اٜك ّا إ عً ٢نٌ َٔ ايصابـب دطساّ عاُ٥اّ.
ٚقد زتبٓا دد ّ٫ٚيًتطٛزات ٚايتػٝرلات ايتنزؽبً ١ٝب تطُ ١ٝاييصااٚ ،دعًٓياٙ
ًَشكا شلر ٙايدزاض.١
ٚاذا ْظسْا ًب ٖرا ازبد ،ٍٚؾًٔ ظبد ًب اضيِ اييصاا ذبيٜٛساّ ،ا ٫عٓيد"أَٝياْظ
َازضًًٓٝظ"ؾكطً ،ب نتاب٘"ايتازٜخ ايسَٚاْ"ٞاىبٛقٛع ًب ايكسٕ ايسابع يًُي٬ٝد
نُا تكدّ ،ؾكد ٚزدت ؾ ٘ٝنًُ"١شاا"بػهٌ"دٜاا"َٚ ،عٓا"ٙايير٥ب" ٚقيد ػبيٛش
إ ٜهٖ ٕٛرا ايتشٜٛس بداؾع ايهػـ عٔ َعٓ ٢٭ضِ ٜٛاؾل اىبطُ ٢ب٘ٚ .أَٔ ٍٚ
٫سمس َعٓ"٢دٜاا (دٜا"ٖٛ")ٚبٛخيازت"ؾكياٍَ :عٓ"٢دٜياا"ٖي"ٛايير٥ب"بايًػي١
ايهًداْ( ١ٝنرا).
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ٚا٭زدييا عٓييد ٟإٔ ٜكيياٍ بايًػيي ١ا٫زاَٝيي ،١اذ اييئ إ ايتشسٜييـ نييإ َيئ
عٌُ ا٭زاَٝـب؛ ؾكد ناْ يػيتِٗ ٚثكياؾتِٗ َٓتػيستـب ًب تًيو ايسبيٛع َئ ايػيسم
اٚ٫ضط َٔٚ ،قُٓٗا ب٬د اٜسإ ْؿطٗاٚ .ػبد اىبيس ٤ا٭ثيس ا ٍٚ٫شليرا ايتشسٜيـ
ا٫زاَ ٞقبٌ"أَٝاْظ"بطيت ١قيس ٕٚتكسٜبياّٚ ،ذييو عٓيد"ثةٛيٝبٝع"(120 – 210
م )0ّ0ايير ٟضييذٌ"ايييصاا ا٫عًيي"٢با٫غسٜكٝيي ١بنضييِ (ييٝهظ)ٚ ،يؿظيي( ١يييٝهظ)
ٖرَ ٙعٓاٖا"اير٥ب".
ٚعً ٢ذيو ؾُٔ اىبُهٔ إ ٜكاٍ إ ا٫تساى يٝطٛا أَ ٍٚئ سسؾي عٓيدِٖ
يؿظيي"١شاا" يٓؿييبا شلييا َعٓييً ٢ب يػييتَِٗ ،عٓييٜٓ ٢عي ايييصاا ا٫ضييؿٌ اةبييٛا
ييد ِٜٗبٓعي "ايتي "ٕٛاىبعيدٕ اييجُـب  .ؾكيد ضيبكِٗ اٯزاَٝي ٕٛافب ذييو بينيـ ضييٓ١
ْٝٚـ ،اذ ناْٛا قد ٚقعٛا يًٓٗسً ٜٔب يػتِٗ يؿظا ي٘ َعَٓٚ ٢ديٜ ٍٛطابل ؾؿ١
َعٓٝيي ١ؾُٗٝييا ٖٚيي ٛايطييٝؼ٫ٚ ،ضييُٝا خيي ٍ٬ذيييو ايييصَٔ ايكييد ِٜاييير ٟنييإ ؾٝيي٘
ايٓٗسإ أغد طٝػاّ يباُٖا عً ٘ٝاي ،ّٛٝؾطُٛا"ايصاا"ا"اير٥ب".
ٚػبدز بٓا ٖٓا إ ْرنس ايتطُ ١ٝاييت اطًكٗا اٜ٫ساْٝي ٕٛعًيْٗ ٢يس اييصاا
ا٫ضيييؿٌ ،ؾكيييد ٚزد ًب نتييياا"ذٜيييٌ دييياَع ايتيييٛازٜخ زغيييٝد" ٟبايًػييي ١ايؿازضييي١ٝ
ىب٪يؿي٘"سيياؾمس ابييس"ٚاىبتييًٛب عيياّ (ٖ834ييي) ًب اثٓييا ٤ذنييس اىب٪يييـ سبييٛادخ ضييٓ١
ٖ 779ي تكسٜبا قٛي٘":اب طشطةإ عبةاست أص اب ايتة ٕٛنةٛثش ٟاطة "ٚ .ىبيا نيإ
َعٓييي"٢طشطةةةإ"بايؿازضييي"١ٝايييير٥اا" ،ؾيييٓشٔ ْتطيييا :ٍ٤أٖيييرا ا٫ضيييِ تسنبييي١
٫ضييِ"دٜيياا "اييير ٟاطًكيي٘ ا٫زاَٝيي ٕٛعًييٖ ٢ييرا ايٓٗييس ،اّ ٖيي ٛتطييابل دييا ٤عًيي٢
ضب ٌٝاىبؿادؾ١
أَييا اىبيي٪ز ازبػيييساًب هبييدا اىبطييتًٛب ،ؾكيييد ذنييس ايييصابـب بنزلُٗٝيييا
ا٫ؾًٝـب ًب نتاب٘ ازبػساًب "ْصٖي ١ايكًيٛا" اييرٚ ٟقيع٘ ًب عبي ٛضيٖٓ 740 ١يي،
ٚز ٜهٔ ٜعسف ا٫ضِ ايذلن"ٞايت ٕٛؾٚ ،"ٜٛٛقاٍ ًب"ايصاا ا٫ضؿٌ" ،اْ٘ ٜٓعي
ا"ايصاا اجملٓٚ ،"ٕٛذيو يطسع ١دسٜاْ٘.
ٚأضتعٌُ ايهتاا ًب ايعٗيد ا٫ضي َٞ٬ا ٍٚ٫يؿظي"١شاا" ،ا٫ضيِ ا٫ؾي،ٌٝ
يه ٬ايٓٗسَ ٜٔع ايتؿسٜل بُٗٓٝا با٭عًٚ ٢ا٫ضؿٌ نُا ٜعسؾيإ ايٝيٖٚ .ّٛيرا ٜيدٍ
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عً ٢اْ٘ ًب ايعٗد ايطاضاْ ٞاٜكاّ نإ ايٓٗسإ ٜطُٝإ"بايصاا"ٚ ،إ ايتطُٝات
اةسؾييي ١ا ٚايدخًٝييي ١ز تيييتُهٔ َييئ ايككيييا ٤عًييي ٢ا٫ضيييِ ا٫ؾيييً ،ٞباضيييتجٓا٤
ايتطُ ١ٝايذلن ١ٝاييت ز ٜطتعًُٗا ايذلى ا ٫خ ٍ٬بكع ١قس ٕٚؾكط ،اَا ا٫نساد،
ؾكد سسؾٛا ا٫ضِ ا٫ؾً ٞافب"ش"٣تبعاّ يًٗذتِٗ.

َعٓ"٢شاب"االصًٞ

قييييييياٍ ٜييييييياقٛت اسبُيييييييً( ٟٛب بداٜييييييي ١ايكيييييييسٕ ايطيييييييابع يًيييييييٗذسً )٠ب
َعٓ"٢ايصاا"":قياٍ ابئ ا٫عسابي" :ٞشاا"ايػي ٤ٞاذا ديسٚ ،٣قياٍ ضيًُ":١شاا،
ٜييصٚا"اذا أْطييٌ ٖسبيياّٚ .ايييرٜ ٟعتُييد عًٝيي٘ إٔ"شاا"ًَ ،ييو َيئ قييدَاًَ ٤ييٛى
ايؿسع"ٖٛٚ ،شاا"بٔ"تٛنيإ"أبئ"َٓٛغيٗس"ابئ"اٜيسز"بئ"ؾسٜيد"ٕٚسؿيس عيد٠
أْٗييييييييييييس ًب ايعييييييييييييسامٚ ،زلٝيييييييييي ي بنزليييييييييييي٘ٚ ،زقبييييييييييييا قٝييييييييييييٌ يهييييييييييييٌ
67
ٚاسد"شابٚ"ٞايتجٓ"١ٝشابٝإ".
ْٚس ٣إٔ اىبعٓ ٢ا ٍٚ٫اير ٟذنسٜ ٙاقٛت ،تٜ٪د ٙاىبعادِ ا٫غٛز.١ٜ
إٔ اضِ اىبؿدز"شاا" أقدّ َٔ عاّ  1250م ،.ّ.أ ٟأقدّ َٔ شَٔ أ ٍٚزقي،ِٝ
ٚدييدْا اضييِ"ايييصاا"َٓكٛغ ياّ ؾٝيي٘ ،ؾكييد ديياً ٤ب ايًػيي ١ا٫ندٜيي ١قبعٓيي"٢ازبسٜييإ
ايطسٜع"ًٚ ،ب ايًػ ١ايطَٛس"١ٜشا"قبعٓ ٢ازبسٜإ.
٬ْٚسمس إٔ ايهًُ ١ايعسب"١ٝشاا"( ،نُا ذنسٖا ٜياقٛت) ٚايهًُيات ايعسبٝي ١ا٭خيس،٣
َجيييٌ"ذاا""،شسيييـ""،ذٖيييب""،شا""،ذا""،دا""،شف""،شب"ٚغرلٖيييا ،تسديييع افب
أؾٌ ٚاسد ٜٚ .بد ٚيٓا إٔ ٖرا ايتٓٛع ًب ايًؿمس دس ٣عً ٢ث٬ث ١قٛاعد ؾٛت:١ٝ
( )1اضتعُاٍ ايؿتش ١اىبُدٚد ٠بـب ؾا ٤ايؿعٌ .َ٘٫ٚ
( )2تعٜٛا تًو اسبسن ١بنسد ايؿٛتـب :اشلا ٤ا ٚاسبا ،"٤ايػكٝكتـب اسبًكتـب.
( )3أ ٚتعٜٛا تًو اسبسن ١بتػدٜد  ّ٫ايؿعٌ.
َ 67عذِ ايبًدإ (.)363/4
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ٚأَييا ايكؿيي ١اييييت ذنسٖييا ٜيياقٛت اسبُيي ،ٟٛعيئ سؿييس اىبًييو"شاا"ْٗييس
ايصاا ،ؾٓك ٍٛاْٗا َٔ ايكؿـ اشبساؾ.١ٝ
َٚع تًو ػبب إ ْرنس اْ٘ ناْ ً ،ب شَٔ ايطاضياْٝـب ،نيٛزٜ ،٠يرنسٖا نتياا
ايعسا ايكداَ ٢ا"ايصٚابٚ ،"ٞناْ شلا ث٬ث ١ططاضٝر :ططٛز اييصاا ا٫عًي،٢
ططيٛز اييصاا اٚ٫ضيطٚ ،ططيٛز ايييصاا ا٫ضيؿٌٜٚ .ظٗيس إ ٖير ٙايصٚابي ٞناْي
اْٗازا ضبؿٛز ٠بـب ددًٚ ١ايؿساتَٚ ،اٖ٩ا َٔ ايؿسات.
إ طبٝع ١ايبػس ز تتبدٍ َٓر أقدّ ا٭شَٓ ١ست ّٜٛ ٢ايٓاع ٖيراٚ ،ذييو
 ٬إ
ًب اخييذلاع قؿييـ يتعًٝييٌ تطييُ ١ٝايعييٛاز ازبػساؾٝيي١؛ ؾبُٓٝييا ظبييد َييج ّ
تطيييييُ" ١ٝغيييييٗسشٚز"تطيييييٓد افب"شٚز"ابييييئ ايكيييييشاى ايػخؿييييي ١ٝاشبساؾٝييييي،١
"ٚشاا"افب"شاا"بيئ طُٗاضييب ايػخؿيي ١ٝاشبساؾٝيي ١اٜك ياّ (نُييا أٚزدتيي٘ ايهتييب
ا٫ض ١َٝ٬اٚ٫فب) ،ظبد ضذلاب )144/3( ٛقبٌ ذيو قبا ٜكازا ا٫يـ ضٓ ،١قد ز٣ٚ
َجايـب قدمبـب يتًو ايكؿـ ،ؾكاٍ:
"ًب بيي٬د ا٭غييٛزٜـب تكييع "طرطةةاَيي"٬ٝايكسٜيي ١اييييت دسييس ؾٗٝييا"دازا"ٚ ،أقيياع
يبًهتٖ٘ٚ ،را اىبٛقع َِٗ ٭زل٘ اير ٟاذا َاؾطس دٍ عً( ٢ب ٝازبٌُ).
ٚقد أطًل عًٖ ٘ٝرا ا٫ضِ"دازا"بٔ"ٖٝطتاضبظ"(طؼتاطح)ٚ ،خؿـ
ٚازدات ٖييرا اىبهييإ قبعٝػيي ١نبييٌ ذبُييٌ أنييدل َييامبهٔ َيئ ايتعييب ٚاىبػييكً ١ب
أثٓييا ٤ايسسًيي ١خيي ٍ٬ؾييشاز"ٟطةةٝجٝا"ٖٚ ،يي ٛؼبُييٌ اَ٫تعييٚ ١ايييصاد يًًُييوٚ .قييد
٫سمس اىبكد ْٕٛٝٚإ ٖر ٙقسٜي ١سكيرل ،٠ا ٫إٔ َكاطعي"١ازبيٌ"َُٗي ١أضطيٗا عًي٢
َاٜكاٍ"أزبًٝظ"بٔ"أمث٦ْٝٛع".

-3نٝف حت ٍٛاضِ"ْٗس ايصاب"اىل"ايت ٕٛص"ٛ

َت ٢زل ٝايكٓطس"٠ايت ٕٛنٛثش"ٚبنزل٘
ًٜييييٛب ييييي ٞإٔ أضييييِ"شاا"قبييييٌ إٔ ٜٓكًييييب افب"ايتيييي"ٕٛايذلنٝيييي( ١اييييييت
َعٓاٖا"ايرٖب"بايعسب )١ٝأخير ٙاييذلى ٚسسؾي ٙٛافب"شٖيب"ٚ ،ؾيادف شليرا ايًؿيمس
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َعٓ ٢بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝنإ"شٖب""ذٖب"ايعسبْ ١ٝؿطٗا عٓد ا٫تساى اير ٜٔناْٛا
ٜعسؾييييييي ٕٛايًػييييييي ١ايعسبٝييييييي ،١اذ ييييييييٝظ ًب ايذلنٝييييييي ١ؾيييييييٛت"ذ" ،ؾيييييييا٫تساى
ًٜؿظيي"ٕٛذ"بؿييٛت"ش"نُييا ًٜؿظيي" "ٕٛبؿييٛت"ي"بؿييٛت"ش"اٜكيياٚ 0نييإ
ا٫تساى ًب ايٛق اييرًٜ ٟؿظي ٕٛؾٝي٘"ذٖيب"بيايصاٜ ،ٟكيبط ٕٛنتابيٖ ١يرا ايًؿيمس
بػيهً٘ ايؿيشٝا بايعسبٝيٚ ،١ز ٜؿعًييٛا ٖيرا ًب سيسف ايييصاٚ ٟسيد ،ٙبيٌ ًب نبٝييع
ا٫ؾٛات ايعسب ١ٝاييت ز ٜتُهٓٛا َٔ تًؿظٗا نُا قًٓاٚ ،ذيو خ٬ؾاّ ىبا ٜؿعًْٛي٘
ايً ّٛٝب تد ِٜٗٓٚيػتِٗ باسبسٚف اي٬ت.١ٝٓٝ
ٚقييد ٚزد ًب تيينزٜخ"ْعُٝييا"( )15/3اضييِ ايييصاا ا٫عًيي ٢بؿييٛز"٠قييسا"،
ٚؼبتُييٌ إ ٖييرا ايٓٗييس نييإ ٜعييسف بٗييرا ا٫ضييِ ًب ايكييسٕ ايطييابع عػييس يًُيي٬ٝد،
ٜ٪ٜٚد ذيو ا٫ضِ اير ٟضذً٘"تاؾسًْ"٘ٝٝب زسًت٘ اىبػٗٛز ٠عئ ٖيرا ايٓٗيس ،ؾكيد
دعا"ٙشزا" اييت ٖ ٞتًؿمس تسن ٞيهًُ"١قسا".
ٚنييجرلا َييا ْييس ٣يؿظييَ ١ييا ًب يػييَ ١يياٜ ،ؿييبا شلييا ،بتػييٝرل بطييٝطً ،ب يػيي١
ثاَْ ،١ٝعٓ ٢ددٜداّ ؽبايـ َعٓ ٢ايًؿيمس ا٫ؾيًٞ؛ ْٚيٛزد ٖٓيا َجيا ٫يطٝؿيا عًي٢
ذيييو :أتييً ٢ب ايعٗييد ايعجُيياْ ٞايكييد ِٜقبٗٓييدع إٜطييايَ ٞيياٖس ًب ؾييٓع اىبييداؾع،
ؾؿييييييٓع يًدٚيييييييْٛ ١عييييياّ َيييييئ اىبييييييداؾع ز ٜهيييييئ َعسٚؾييييياّ عٓييييييد ايعجُيييييياْٝـب
أزل٘"بايًٝاَصشا"أ"ٚثايَ ٞ٥٬صش.68"ٚ
ٚقبسٚز ايصَٔ ْط ٞايتًؿمس ا٭ؾً ٞيٮضيِ ،ؾنؾيبا"بياٍ مبيص"َٚ ،عٓياٙ
(ٜ ٫ننٌ ايعطٌ) ،ؾؿاز أضِ اىبدؾع"باٍ مبص طٛثَ("ٞدؾع باٍ مبص) أ( ٟاىبيدؾع
ايرٜ ٫ ٟننٌ ايعطٌ)ٚ .ىبا نإ ا٫ضًٛا ا٫دب ٞايػيا٥ع ًب ذييو اييصَٔ ٖي ٛنجيس٠
اضييتعُاٍ ايهًُييات ايعسبٝييٚ ١ايؿازضيي ١ٝاضييتعُاًٜ ّ٫ؿي ايٓظييس ،اؾييبا اضييِ ذيييو
اىبيدؾع ًب يػيي ١ا٫دا ٖيي"ٛطةةٛخ عطييٌ لبٝخييٛزد"(اىبييدؾع ايييرٜ ٫ ٟننييٌ ايعطييٌ)،
 ٖٞٚعباز ٠ؾازض ١ٝزأٚا إٔ ٜذلنبٛا بٗا تًو ازبًُ ١ايذلنْٗ٫ ،١ٝيِ نياْٛا ٜسْٗٚيا
غ٦ٝا ٚقٝعا بًػتٗا ايذلنٚ ،١ٝذيو يٝطتبػٛا عًٗٝا غ٦ٝا َٔ ايؿخاَ ١اييت ناْ
 68ا٫ضتاذ ٜعكٛا ضسنٝظ"َباسح عساق ،١ٝايكطِ ايجاْ ،ٞف 17
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با٫دا ساد ١ايٗٝاٚ .ػبدز بايرنس اْ٘ نإ"ضهبإ باغً"ٞب عٗيد"ٜياٚش ضيًطإ
 ٬قيخُاّ غيدٜد
ضًٖ 926 – 918("ِٝي) ًَكبا ا"باٍ مبص"ٜٚظٗيس اْي٘ نيإ زدي ّ
ايكٚ ٠ٛايبنع ناىبدؾع اير ٟنإ ٜدع ٢بٗرا ا٫ضِ.
ٖٚرا ايتػٝرل ًب ا٫ضِ ،ا ٟذب"ٍٛشاا"افب"ذٖب"ػبٛش ،بنستُاٍ قي،ٌٝ٦
اْ٘ ز ٜهٔ ْتٝذ ١تطٛز طبٝعً ٞب ايتًؿمس ،بٌ يًتؿسٜل بـب اييصاا ا٫عًيٚ ٢اييصاا
 ٬ديدا بايٓطيب ١افب ا٫ؾيٛات ًب ايًػي ١ايذلنٝي ١نُيا
 ٬ضيٗ ّ
ا٫ضؿٌ ؛ ٚنإ ذي و عُ ّ
ذنسْا اْؿاّ ِٖٚ .قد زلٛا"ايصاا ا٫ضؿٌ"ا"شٖب ؾ"ٛ؛ ٚبعد ذيو َٔ ايؿيعب،
بعد َسٚز شَٔ ،تسنب"١شٖب"ٖرا افب ايًػ ١ايذلن( ٖٛٚ ١ٝايت ،)ٕٛؾطُٛا ايٓٗيس ا
(ايت ٕٛؾ ٖٛٚ )ٛاضِ تسن.ٞ
قًٓا :إ ذب ٌٜٛاٍ"شاا"افب"شٖب" َ٘ٓٚ ،افب"ايتيٚ"ٕٛتطيُٝت٘ ا"ايتيٕٛ
ؾٚ ،"ٛتطُ ١ٝايكٓطس ٠ايٛاقعي ١عًٝي٘ ا"ايتة ٕٛنةٛثشٖ ،"ٚيَ ٛئ عُيٌ ا٫تيساى،
٫ٚغييو ًب إٔ ٖييرا قييد عًيي ٢يطييإ ايذلنُيياْٝـب اييير ٜٔاضييتٛطٓٛا ازٜاؾياّ َٚييدْاّ
ٚقسً ٣ب سلاٍ ايعسام ًٚب غسق٘ افب دبٌ هبس.ٜٔ
ٚيكد زل ٤٫٪ٖ ٞايذلنُاْ ٕٛٝنجرلاّ َٔ اىبٛاقع ازبػساؾ ١ٝبنزلا ٤تسن،١ٝ
نُا ضٓبـب ذيو بايتؿؿً ٌٝب ؾسؾ ١اخسٜٚ .٣ك ٍٛا٫ضتاذ ايعصا ٖٛٚ ،ٟٚضبل
ؾُٝا ٜك :ٍٛإ (قٓطس ٠ايرٖب) ا( ٚايت ٕٛنٛثش )ٟعسؾ َٔ اٜياّ ايطيًطإ َيساد
ايسابيييع ،بيييٌ قبًييي٘ٚ ،قبيييٌ دخييي ٍٛايعجُييياْٝـب ايعيييسامٚٚ ،زد ًب تييينزٜخ ايػٝييياثٞ
""69ايكسٕ ايتاضع اشلذس.70"ٟ
غرل آْا ٚددْا أضِ"ايت ٕٛنٛثشٚ ،"ٚازدا قبٌ ذييو ايتينزٜخ ،نُيا ذنسْيا
اْؿيياً ،ب نتيياا"ذٜييٌ ديياَع ايتييٛازٜخ زغييٝد"ٟبايًػيي ١ايؿازضيي ١ٝىب٪يؿيي٘"سيياؾمس
أبيييس"ٚاىبتيييًٛب عييياّ ٖ 834يييي ؾُٝيييا ذنيييس ٙعييئ سيييٛادخ سيييٛاي ٞضيييًٓ ،709 ١ب
قٛيْ٘ٗ":س"طشطإ اير ٖٛ ٟعباز ٠عٔ ْٗس ايت ٕٛنٛثش."ٚ
 69تنزٜخ ايػٝاث :ٞتنيٝـ عبدا بٔ ؾتا ا ايبػداد ٟاىبًكب بايػٝاخ ،اىبتًٛب ًب أٚاخس ايكسٕ ايتاضع ،نإ
سٝا ًب عاّ (ٖ891ي  )ّ 1486 -عباع ايعصا.ٟٚ
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ٚأَا قبيٌ سياؾمس أبيس ،ٚؾًيِ ٜعًيِ هبيدا اىبطيتًٛب ايكيصٜٚين (ٖ 736يي)
غ٦ٝا ٜكاٍ ي٘ "ايت ٕٛؾي"ٚ "ٜٛٛايتة ٕٛنةٛثشٚ ،"ٚيهٓي٘ ٜيرنس اْي٘ نيإ ٖٓياى ًب
أٜاَ٘ دطس عً ٢ايصاا ا٫ضؿٌ قسا َؿب٘ ًب ددً.١
ٚبٓييا ٤عًييٖ ٢يير ٙاىبعًَٛييات ايكًًٝيي ١اىبييرنٛز ٠اْؿيياْ٫ ،ييس ٣بنضييا ًب إ
ْييرٖب افب إ ايٓٗييس ٚايكؿييب ١ز ٜهْٛييا َعييسٚؾـب عٓييد ايهتيياا بنضييِ"ايتييً"ٕٛب
اٚاخس ايكسٕ ايطابع يًٗذسٚ ،٠اْ٘ ػبٛش اُْٗا ناْا َعسٚؾـب بٗرا ا٫ضِٚ ،يهٔ َٔ
غرل إ ٜػتٗسا ب٘ٚ ،ذيو قبٌ اْتٗا ٤ايٓؿـ ا َٔ ٍٚ٫ايكسٕ ايجأَ.
ناْ ٖر ٙايكؿبٚ ١دطسٖا َٚا شاٜ ٫عسؾإ عٓد ايعسا ا"ايكٓطسٚ ،"٠يد٣
ا٫نساد ا"ثشد"٣ا( ٟازبطس).

-4قدم معرب"التوى كوثريو و قريتة
أَا عٔ قدّ اىبدْ ١ٜٓؿطٗا ٚعٔ أزلٗا ايكيد ،ِٜؾإْٓيا ْ ٫عًيِ َئ أَسُٖيا
غيي٦ٝاّٚ .زقبييا ناْ ي ايتيي ٕٛنةةٛثش ٚتطييًُ ٢ب شَيئ"ْييسّ ضيئ"(ايكييسٕ اشبيياَظ
ٚايعػس ٜٔم ).ّ.ا"زلس" ،ا ٚزقبا ناْ قؿيب ١ىبٓطكي ١تعيسف با٫ضيِ ْؿطي٘،
ْ٫عسف اٯٕ َٛقعٗا.
ٜٚرنس بعا اىبًٛى اٯغٛزٜـب اضِ َٓطك ١ا ٚقؿبَ ١ػيتل َئ"شاا" ،ؾكيد
ذنس"اػش ْـش ثٌ"(860 – 883م ).ّ.ازقاّ ٚزا ٤ايصاا ا٫ضيؿٌ باضيِ"شبئ"،
ٚٚزد ًب نتابييي٘ ٍ"غًُٓؿيييس"ايجاييييح ( 825 – 860م ).ّ.اضيييِ َدٜٓييي"١شبييئ"،
ٚذنيييس"سليييظ أدد"اشبييياَظ ( 812 – 825مَ ).ّ.دٜٓييي"١شبييئ"ٜكييي ٍٛا٫ضيييتاذ
71
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ٚبعييد ايطييٓ ١ايعاغييسَ ٠يئ سهييِ"تاةةالت ثًظةةش"ا1090 – 1116( ٍٚ٫
مٚ).ّ.قع بٚ ٘ٓٝبـب ايبابًٝـب َؿادَ ١ؾٛم َد"١ٜٓشبٔ"َكابيٌ"ازشٖئ"(ايتيٕٛ
نةةٛثشٚ 072)ٚػبييٛش اْيي٘ ز تهيئ عًييَ ٢عييابس ْٗييس ايييصاا ا٫ضييؿٌ قؿييب ١تطييتشل
ايرنسٚ ،إ قؿب ١اىبٓطك ١ناْ بعٝد ٠عٔ ضبٌ ايعبٛز.
ٚز ظبد بعد ا٭غٛزٜـب ذنسا شلر ٙايكؿب ١ايطاسً ١ٝيد ٣اسد َٔ نتياا
ا٫غسٜييل ٚايسَٚييإ ٫ٚ ،عٓييد اٜ٫ييساْٝـب ٚاىبطييًُـبٚ ،يهيئ زقبييا نييإ عًييَ ٢عييدل
ايصاا ا٫ضؿٌ قس ١ٜؾػرل ٠ددا نكس"١ٜنًو ٜاضـب اغيا"عًيَ ٢عيدل اييصاا ا٫عًي٢
ايكد ِٜعً ٢طسٜل ازبٌ – اىبٛؾٌٖٓٚ ،اى دطيس غيٝد سيدٜجاّٚ ،نيإ عُيٌ اٖيٌ
ايكسٜيي ١اىبييرنٛزَ ٠طيياعد ٠ايكٛاؾييٌ ٚايٓيياع ًب عبييٛز ايٓٗييسْٗٚ .ييس ايييصاا ا٫ضييؿٌ
مبهٔ عبٛزً ٙب َٛاقع عدٜدَ ٠ػٝاّ عً ٢ا٫قداّ ًب ا٭ٚقيات ايييت ٜ٫هي ٕٛؾٗٝيا
َطت ٣ٛايٓٗس َٔ ا٫زتؿاع حبٝح مبٓع َٔ ذيو.
ٚيهٔ مبهٓٓا إ ْعتكد اْ٘ ناْ بـب سلاٍ ايصاا ا٫ضيؿٌ ٚدٓٛبي٘ ،عًي٢
َكسبييَ ١يئ"ايتيي ٕٛنةةٛثشَ ،"ٚعييابس َستبيي ١بعييد تنضييٝظ اىبييدٕ ًب تًييو اَ٫ييانٔ .
ٜٚييييدٍ أقييييدّ اىبعًَٛييييات اييييييت يييييدٜٓا أْيييي٘ ناْييي عًيييي ٢ايٓٗييييس ،قييييسا"ايتييييٕٛ
نٛثش"ٚاسبايَٓ ١ٝر أٚاضط ا٫ييـ ايجاييح قبيٌ اىبي٬ٝد ،يبًهي ١اَ ٚدٜٓي ١تطيُ٢
ا"زلييس" ؛ ؾ٬بييد اْيي٘ ناْ ي شليير ٙاىبًُهييَٛ ١اؾيي٬ت َستبيي ١عًييْٗ ٢ييس ايييصاا
ٚسٛاي"ٞايت ٕٛنٛثش٫ٚ ،"ٚبد إ ايطسٜيل بيـب"اسثةح"(نسنيٛى) "ٚازبيٌ"ٚ ،زقبيا
بـب"أسثح""ٚاغٛز" ،"٣ْٛٓٝ"ٚنإ ٜعدل ايصاا ا٫ضؿٌ ًب َٛقع"ايت ٕٛنةٛثش،"ٚ
اً ٚب َعييدل آخييس عًييَ ٢كسبييَٓ ١يي٘ٚ ،ضبييٌ"ايتةة ٕٛنةةٛثشٜ"ٚكييع عًيي ٢أقؿييس طسٜييل
بـب"نسنٛى""ٚازبٌ"ٚ ،بـب"نسنٛى""ٚاىبٛؾٌ".
ٚقييد قًٓييا :إ اىبًييو ا٫غييٛز"ٟأغييسدٕ"ا 1154 – 1189( ٍٚ٫م ،)ّ0ثييِ
اىبًو ا٫غٛز"ٟسلؼ أدد"اشباَظ ( 812 – 825م )ّ0قد عدلا َيع دٝػيُٗٝا
ايييييصاا ا٫ضييييؿٌ عبيييي ٛازبٓييييٛا َيييئ َدٜٓيييي" ١شبيييئ"اييييييت ٜػخؿييييْٗٛا ايٝييييّٛ
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ا"زلس"ايكدمبي"ٚ ،١ايتي ٕٛنةٛثش "ٚاسبايٝي ،١شليرا ْعتكيد اْي٘ ناْي ٖٓياى ستُي ّا
ٚضييا٥ط َٗٝيين ٠يعبييٛز دٛٝغييِٗ ،ناْي تًييو ايٛضييا٥ط دطييٛزاّ ،ا ٚشٚازم ،ا"ٚان٬نييا"،
بايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد ذنس يًذطٛز عً ٢ايصاا ا٫ضؿٌ ًب ايسقِ ا٭غٛز. ١ٜ
ْٚؿٗيييِ َييئ"ٖرلٚدٚتيييظ"(سيييٛاي 440 ٞم ،).ّ.إٔ ايعبيييٛز عًييي ٢ددًييي١
ٚايصابـب نإ بيايصٚازمً ،ب سيـب ا ٚا٫غسٜيل ًب عيٛد ٠عػيس ٠ا٫٫فً ،ب اْطيشابِٗ
َيئ َعسنيي"١بابييٌ"بعييد"ٖرلٚدٚتييظ"بيينزبعـب ضييٓ ١تكسٜب ياّ ( 401مٚ ،).ّ.دييدٚا
دطيييسا عاُ٥ي ي ّا عًييي ٢ددًيييْٚ .١عتكيييد اْييي٘ ىبيييا ضييياز ا٫ضيييهٓدز بعيييد اْتؿيييازٙ
عًيييي"٢دازا"ايجايييييح اشلخُٓػيييي331( ٞمَ ).ّ.يييئ"ازبييييٌ"عبيييي ٛازبٓييييٛا َييييازا
قبٛقع"نسنٛى"ٚ ،دد دطيساّ عاُ٥ياّ ًب ضبيٌ"ايتي ٕٛنةٛثش"ٚا ٚعًيَ ٢كسبيَٓ ١ي٘.
ٚػبٛش اْ٘ نإ عً ٢ايصاا ا٫ضؿٌ انجس َئ َعيدل ًب ذييو ايٝيَ ،ّٛعيد ىبٛاؾي٬ت
دٝؼ"دازا" ،ايعظٚ ِٝكب.ٜ٘ٓٛ
ْٚكيييييي ٍٛعًيييييي ٢ضييييييب ٌٝا٫ضييييييتطساد إ ادتُيييييياع دييييييٝؼ دازا ايجايييييييح ًب
ضٗ"ٍٛازبٌ"ايػسب ١ٝاييت ؾازت ضاس ١اىبعسن ١اسبازل ٖٛ ،١اير ٟنإ قيد عيـب خيط
َطرل ا٫ضهٓدز عب"ٛبابٌ"ٖ .را ايكا٥د ايعظ ،ِٝنإ ٖدؾ٘ دٝؼ اٜسإ ا٫ؾيً .ٞؾكبيٌ
ٖييرا اسبييادخ بطييبعـب ضييٓ ١نييإ قييد ضيياز ا٭َييرل ايػيياا اىبٓهييٛد اسبييمس (نييٛزؽ)
اشلخُٓػيي 401( ٞمٝ ).ّ.ػيي٘ افب"بابييٌ" ،عاؾييُ ١أخٝيي٘ ،عًيي ٢طييٚ ٍٛاد ٟايؿييسات،
 ْ٘٫نإ ٜكؿد اخا"ٙازربػذل"ايجاْ 358 – 404( ٞمٚ ).ّ.عسغ٘ ًب"بابٌ".
ٚناْ سٛاي ٞايسبع ا٭خرل َٔ ايكسٕ ايجياْ ٞقبيٌ اىبي٬ٝد أضيس ٠ضيها١ٝ٥
ذبهييييِ"أدٜييييابـب"(سييييدٜاا)ٚ ،ناْييي "نسنييييٛى"عاؾييييُتِٗ ٚ ،73نيييياْٛا تييييابعـب
يَ٬دلاطٛز ١ٜايؿسثٚ ،١ٝناْ "ازبٌ"قُٔ يبًهتِٗ.
ٚناْييييي ًب أٚا٥ييييييٌ ايكييييييسٕ ا ٍٚ٫اىبيييييي٬ٝد ٟيبًهيييييي"١أدٜييييييابٔ"(سييييييدٜاا)
عاؾُتٗا"ازبٌ" َٔ ،نبً ١اىبُايو ذات ا٫ضتك ٍ٬ايداخً ،ٞاييت ناْي تتينيـ
َٓٗا اَ٫دلاطٛز ١ٜايؿسث.١ٝ
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ٚنييإ ًب عيياّ ( )ّ 226سييـب تطييِٓ َ٪ضييظ ايدٚييي ١ايطاضيياْ ١ٝعييسؽ
اٜسإ ،يبًهتإ َتذاٚزتإ سلاٍ ايصاا ا٫ضؿٌ ٚدٓٛبيُٖ٘ ،يا يبًهي"١سيدٜاا"
ٚعاؾييُتٗا"ازبييٌ"ٚيبًهيي"١نييسنـب"ٚعاؾييُتٗا"نييسى" ،ا"ٚنييس دضييً ،" ٛنُييا
ضيييذٌ ًب ايتيييٛازٜخ ايهٓطيييٖٚ ،١ٝييي"ٞنسنيييٛى"اسبايٝييي ،١ؾ٬بيييد اْييي٘ ناْيي ٖٓييياى
َٛاؾ٬ت ضسٜع ١يتًو اسبهَٛات بٛاضط ١دطس عاً ِ٥ب"ايت ٕٛنٛثش ،"ٚا ٚعً٢
َكسبَٗٓ ١اٚ .ؽبدلْا"اَٝاْظ َاز ضيًًٓٝظ"ًب ايكيسٕ ايسابيع اىبي٬ٝد ،ٟاْي٘ نيإ
عً ٢ايصابـب نًُٗٝا دطس عاٚ ،ِ٥عبٔ  ٫ظبد ذنسا زبطس َا عًي ٢اييصاا ا٫ضيؿٌ
ًب ايتييٛازٜخ ا٫ضيي ١َٝ٬قبييٌ ايكييسٕ ايتاضييع اشلذييس( ٟاشبيياَظ عػييس اىبيي٬ٝد،)ٟ
ٚذيو ٜ ٫دٍ عً ٢إ ازبطس ز ٜهٔ.
ٚأَا أقدّ ذنسا ٍ"ايت ٕٛنٛثش ،"ٚؾاْا ْساً ٙب نتاا"ذ ٌٜدياَع ايتيٛازٜخ
زغٝد"ٟسباؾمس ابس ٚاىبتًٛب ًب ايٓؿيـ اَ ٍٚ٫ئ ايكيسٕ ايتاضيع اشلذيس( ٟايكيسٕ
اشباَظ عػس اىب٬ٝدًٚ ،)ٟب نتاا"يؿسْاَ٘"ًب تنزٜخ"تُٝسيٓو"يعً ٞايٝصٜيدٟ
(ايٓؿيييـ اَ ٍٚ٫ييئ ايكيييسٕ ايتاضيييع يًيييٗذسٚ .)٠ػبيييب إ ْعتكيييد إ"ايتييي ٕٛؾييٛ
نٛثشٚض"ٛا"ٚايت ٕٛنٛثش"ٚاير ٟذنس ٙاىب٪يؿإ نإ َػٝدا باسبذيازٚ ٠ا٫بيسم.
ٚيهٓٓا ْ ٫عًِ َت ٢بين ذيو ًب ا٫ؾٌ َٔٚ ،بٓا.ٙ
ٚنييييإ ازبطييييس َٛدييييٛدّا ًب ايكييييسٕ ايعاغييييس ،عٓييييدَا َييييس ايطييييا٥ا ا٫ىبيييياْٞ
ايدنتٛز"ي ٕٛ٦زاٚٚيـ"ًب ضٓ 984/1576 ١ا"ايت ٕٛنٛثشً"ٚب طسٜك٘ َٔ بػداد
افب اىبٛؾيييٌ ،ؾطيييذٌ"ايتييي ٕٛنةةةٛثش"ٚبنزلٗيييا ايهيييسدٚ ،ٟيهييئ َيييع غيييَ ٤ٞييئ
ايتشسٜـ ،نُا نإ دأب٘ ًب ذنس انجس ازليا ٤ا٫قيٛاّ ٚاَ٫يانٔ ايييت َيس بٗيا ،ؾكيد
زلاٖا"ثشضت٘"ذبسٜؿا يًؿظ"١ثشد"٣ايهسد .١ٜقاٍ عٔ ٚقيع ايبًيد :٠إ انجسٖيا
عب ٛايٓٗس اير ٟتكع عً ٖٞٚ ،٘ٝضبؿٓ ١ذبؿٓٝا قٜٛاٚ .اَيا ايٓٗيس ،ؾٝكي :ٍٛاْي٘
ٜ٫رنس َا نيإ ايٓياع ٜطيُ ْ٘ٛ؛ ٚزلي"٢نيسد""نستيس"َٚ .74يس اٜكيا ايسسايي١
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ايدُْٝسن ٞنازضؿب ْٝبٛز"ا"ايتة ٕٛنةٛثشً"ٚب طسٜكي٘ َئ بػيداد افب اىبٛؾيٌ ًب
اذاز ضٓٚ ،1766 ١ضذٌ عٔ"ايت ٕٛنٛثشَ"ٚاٜنت:ٞ
"ايت ٕٛنٛثشَٚ( "ٚعٓاٖا ازبطيس اييرٖب) ،بًيدٜ ٠يذلاٚب عيدد بٛٝتٗيا َئ أزبيع
َ ١ ٦بٝي افب وبيظ َ٦يٖٚ ،١ي ٞتكيع عًي ٢اييصاا ا٫ضيؿٌ ًب دصٜيس ٠ؾيػرلٚ ،٠قيد
زل ٝبنضِ ازبطس ايهيبرل ايير ٟبيين عًي ٢اسيد ٣ذزاعيٖ ٞيرا ايٓٗيسٜٚ .تشيدخ
ايٓاع عٔ ٖرا ازبطس اير ٟمبتاش بكٓطس ٠ذات عً ٛغرل َعتاد إ ازبطيس ايكيدِٜ
اير ٟاْٗاز قبٌ بكع ضٓٛات ز ٜهٔ عايٝاّ نعً ٛازبطس اسبايٚ ،ٞقد اقطسٚا افب
بٓا ٘٥بٗرا ايعً ٛايػاٖل  ِْٗ٫ز ػبيدٚا بٓياٜ ٤طيتطٝع بٓيا ٤قٓطيسٖ ٠يرا ازبطيس
بازتؿاع أقٌ َٔ ٖرا ا٫زتؿاع".75
ٚازبطس ايكد ِٜاير ٟنإ قد أْٗاز قبٌ ازبطس ايرَ ٟس عًْٝ ٘ٝبيٛز ،نيإ
سطٔ باغا ٚاي ٞبػداد عاّ  ٖٛ 1717/1129اير ٟعُسَٚ .ٙس ايطا٥ا اْ٫هًٝصٟ
ز .ع .بهٓٝهٗاّ ضٓ ّ 1816 ١ا"ايت ٕٛنٛثشً"ٚب طسٜك٘ َئ ازبٝيٌ افب بػيداد،
ٚٚؾؿٗا ؾكاٍ:
"ايتيي ٕٛؾيي ،ٛا ٚاىبييا ٤ايييرٖب ،نُييا ٜطييُ ٢ايٓٗييس ،ييي٘ غييعبتإ ،نييٌ ٚاسييد٠
َُٓٗا دبسً ٟب قطِ َٔ ا٫قطاّ اىبتؿسق ١شلر ٙايكؿيب .١عًي ٢إ اييدخ ٍٛايٗٝيا
َٔ دٜٗ ١تطًب ايعبٛز عً ٢ازبطسَٚ ،ػادزتٗا َٔ ازبٗ ١ا٫خس ٣تطتًصّ ايعبٛز
عً ٢دطس اخس َجً٘ٚ ،نٌ َُٓٗيا َتهيَ ٕٛئ قيٛع ٚاسيد ،٠غيدٜد اىبٝيٌ ،عياٍ
ٚٚاضع".76
َٚييس ايطييا٥ا اْ٫هًٝييصٖ"،ٟييي 0ضيياٚخ ط ٝة "ًب ضييٓ ّ 1840 ١ا"ايتييٕٛ
نٛثشً"ٚب طسٜك٘ َٔ بػداد افب ازبٚٚ ،ٌٝؾؿٗا ،ؾكاٍ:
"ْصيٓا َٔ ايطؿا عً ٢از َطت ١ٜٛخؿب ١ددآٖ َٔٚ ،اى ضًهٓا طسٜكٓا
افب إ ٚؾييًٓا افب قؿييب"١ايتيي ٕٛنةةٛثش"ٚايكاُ٥يي ١عًيي ٢دصٜييسً ٠ب ايييصاا ا٫ضييؿٌ،
75
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اىبطييُ ٢ا"ٕ٫ايتيي ٕٛنةةٛثشٚؾيي"ٛاْٗ"ٚييس ازبطييس ايييرٖب"ٖٚ .ييرا ا٫ضييِ ايييرٟ
ٜطُ ٕٛبي٘ ايٓٗيس ٚايكؿيب ١عًي ٢ايطيٛاٜ ٤كياٍ اْي٘ اطًيل بطيبب نًؿي ١ازبطيسٜٔ
ايهبرل ٜٔايًرٜ ٜٔسبطإ ازبصٜدل ٠بايدل ايسٝ٥ظٜٛ٫ٚ ،دد َع ذيو دي ٌٝنبرل عً٢
ؾش ١ايتطًُ ١ٝب َظٗس ايبٓا ٜٔ٤اْؿطُٗا.
ٚازبطسإ َػيٝدإ بايطيابٛم َٚبًطيإُٖٚ ،يا ٜٓشيدزإ افب شاٜٚي ١تهياد
ته ٕٛسادً ٠ب ايٛضطٚ ،نٌ َُٓٗا َهٚ َٔ ٕٛقظ ٚاسد َٔ ،٠ايؿعب ايٛؾيٍٛ
َٓيي٘ افب ايكُييَ ١يئ دٗييَٚ ،١يئ اشبطييس تكسٜبييا ايٓ يصَٓ ٍٚيي٘ َيئ ازبٗيي ١ا٭خييس،٣
ازبصٜس ٠ؾػرلٚ ،٠ايكؿب ١تػػٌ َطاستٗا بهاًَيٗا تكسٜبياّٜ٫ٚ ،تذياٚش ضيهاْٗا
َ ١٦اضس ،٠ؾكد نإ انتطشٗا قبٌ َدٚ ٠با ٤ايطاع.77"ٕٛ
ٚأَييا َيياٚزد ًب اىبٛضييٛع ١ا٫ضيي ،١َٝ٬ؾٝتييبـب َٓيي٘ إ دطييس ٜٔسذييسٜٔ
َكٛضييـب ناْييا ٜسبطييإ ايكؿييب ١بييايدلٚ ،إ دطييسٖا اىبتذيي٘ افب ايطيياسٌ اٜ٫طييس
غٝد عًَ ٢كٝل عُٝيل قبٗيازٚ ٠ديسأ ٠ؾيا٥كتـبٖٚ ،يٜ ٛستؿيع افب َطيت ٣ٛػبعيٌ
ايكؿييب ١بهاًَييٗا ذب ي ابؿيياز ايٓييايسٚ . ٜٔعًيي ٢ايعهييظ ،ازبطييس ايجيياْ ،ٞؾٗييٛ
اٚطن َٔ ايكؿبٜٚ ،١كع عً ٢أسد طسم ايكٛاؾٌ ايسٝ٥ط ١اييت تنتَ ٞئ اٜيسإ افب
ايعسام.
ٜٚظٗس إ ايطا٥ا ا٫ىباْ ٞايدنتٛز زاٚٚيـ قد َس ا"ايتي ٕٛنةٛثش"ٚاٜياّ
نإ ذيو ازبطس ايكدَٛ ِٜدٚداّ ًب ايٓؿـ ا َٔ ٍٚ٫ايكسٕ ايجأَ اشلذسٚ .ٟيهٓ٘
ٜ٫رنس إ ايكؿب ١ناْ ًب دصٜس ٠داخٌ ايٓٗسٜ٫ٚ ،يرنس عبيٛز ٙعًي ٢دطيس قبيٌ
َدخٌ ايكؿب ٫ٚ ،١ازبطس ايجاًْ ٞب اىبخسز ايػُاي ٞشلا .ؾٝذيٛش اْي٘ ز تهئ ًب
ذيو ايعٗد ًب ازبٗ ١ازبٓٛب َٔ ١ٝايكؿب ١غعب َٔ ١ايٓٗسٚ ،اْيا اَٝيٌ افب ايتؿيٛز
إ از ايكؿب ١ناْ َسبٛط ١بايدل َٔ ازبٗ ١ازبٓٛب ،١ٝا ٟز تهٔ يًٓٗس غعب١
ؾٗٝا٫ٚ ،ازبطس طبعاّٚ .اَا اير٫ ٟغو ؾ ،٘ٝؾٗ ٛاْ٘ نإ ٖٓاى دطس ًب اىبخيسز
ايػييُايٚ-ٞاييئ إ اْؿؿيياٍ از ايكؿييب ١اسبايٝييَ ١يئ ايييدل ايييسٝ٥ظ ًب ازبٗيي١
77
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ازبٓٛب ،١ٝنإ ْتٝذ ١يعًُٖٓ ١ٝدض ٖٞٚ .١ٝإ ازبطس ايكد ِٜاىبتٗدّ اير ٟنيإ
ًب سلاٍ ايكطب ١نإ ط ّ٬ٜٛدداّٚ ،نإ سي ٛايٓٗيس ٜتطيع يًُٝيا ٙايييت دبيسٟ
ؾ ٘ٝخاؾً ١ب اٜاّ ايؿٝكإٚ .ىبا عصَٛا عًي ٢إْػيا ٤دطيس ددٜيد ،اقيطسٚا افب
سؿس زقب ١بـب ايكؿبٚ ١ايدل ايسٝ٥ظ ًب ازبٗي ١ازبٓٛبٝي ،١يتنخير قطيُا غيرل قًٝيٌ
َيئ َييا ٤ايٓٗييسٚ .يهييِٓٗ بٓييٛا عًييٖ ٢يير ٙايسقبيي ١ا ٫ّ ٚايكٓطييس ٠ايعذٝبيي ١اييييت زأٖييا
ْٝببٛز (ٚ ،)ّ 1766أنًُٖٛا قبٌ إ ٜدعٛا اىبا ٤ػبس ٟؾٗٝا.
ٜٚطُ ٢ا٫نساد بًد"٠ايت ٕٛنٛثش""ٚدسط ،"١ا( ٟايػكٖٚ ،)١ر ٙايتطُ١ٝ
ايٛؾؿ ،١ٝزقبا اطًكي عًٗٝيا بعيد غيل ازبيد ٍٚازبٓيٛب ٞيًٓٗيس نُيا تؿيٛزْا،ٙ
ذيو ازبد ٍٚاير ٟؾسم از ايبًد َٔ ٠ايدل ازبٓٛب ٞيتػٝٝد ايكٓطس ٠عً.٘ٝ
ٚايطا٥ا"ْٝبٛز"اييرَ ٟيس ا"ايتي ٕٛنةٛثش"ٚسيٛاي ٞقيسْـب بعيد"اييدنتٛز
زاٚٚيـ"ذنس إ َا زا ٙنإ دطساّ ددٜداّ ،عذٝباّ عايٝاّٚ ،إ ايكد ِٜنإ قد أْٗاز
قبٌ بكع ضٓٛاتٚ ،اْ٘ ز ٜهٔ عايٝاّ نازبطس ازبدٜدٚ ،عبٔ ْعًِ إ ذيو ازبطس
ايكد ِٜنإ قيد عُيس" ٙسطئ باغيا" )1129 / 1717(78سيٛايْ ٞؿيـ قيسٕ قبيٌ
َسٚز"ْٝبٛز"عً ٘ٝنُا ذنسْا اْؿاّ.
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املًخل االٍٚ

دد ٍٚايتطٛزات ٚايتػٝرلات ايتنزؽبً ١ٝب تطُ ١ٝايصاا ،ايير ٟأغيست ايٝي٘ ًب
(ف :)7
ا٫قٛاّ اير ٜٔزلٖٛا
ايصاا ا٫عً ٢ايصاا ا٫ضؿٌ
ايتٛازٜخ
اىبًو ا٫غٛزٟ
شا غجًٛ
 1250م.ّ.
"تٛنٛييت – أٚزتا"
ايصاا ا٫ضؿٌ"
اىبًو ا٫غٛزٟ
ْسشبٔ غجًٛ
"ضسد"ٕٛ
 724مْٗ" .ّ.س ايصاا ا٫عًْٗ "٢س ايصاا ا٫ضؿٌ
ٖرلٚدٚتظ
شاا
شاا
440م(.ّ.تكسٜباّ)
أنطٓؿٕٛ
شاباتظ
 401م.ّ.
ثٛيٝبٝظ
ناثسع
يٝهظ
120- 210م.ّ.
تكسٜباّ
ضذلابٛ
63م(ّ19-.ّ.تكسٜباّ) يٝهظ ناثشغ
ثًٝين
يٝهظ شزبظ
ّ79 – ّ23
بطًُٛٝع
يٛٝنظ(خطن)
ّ130
أَٝاْظ
(ّ391-323تكسٜباّ) دٜاا (دٜا )ٚأدٜاا (أدٜا)ٚ
اييييصاا ا٭عًييي٢

ايعٗيييد ا٫ضييي:َٞ٬
نتاا َطًُٕٛ
 - 1القرن الثامن اهلجري آا طشطإ بايفاسط )١ٝساؾمس أبسٚز(ايؿازض)ٞ
آيت ٕٛنٛثشٚؿ ٜٛٛبايبن)١ٝ
ايكسٕ ايسابع عػساىب٬ٝدٟ
محذاهلل املظتٛب
ايضاب اجملٕٓٛ
276

اييييصاا ا٭ضيييؿٌ

ايٓٗةةةش اجملٓةةة ٕٛػةةةشفٓاَ ١ا٭َيييرل غيييسف اييييدٜٔ

- 2ايكةةةشٕ اذتةةةاد ٟعؼةةةش
اشلذس ٟايبديٝط)ٞ
ايكسٕ ايطابع عػس شاا ؾ ٜٞٛآيت ٕٛؾ ٜٞٛايهتاا ا٫تساى
ايعجُإْٛٝ
نٛكٛى صاب
اىب٬ٝد ٟخٛتـب
تاظشْ ١ٝايظا٥ح ايفشْظ )ٞصسب
قسا ؾ ٜٞٛبٜٛٛى شاا
ص ٟ َ٣ط١س ٚٚص ٟ َ٣خٛاس ٚٚايضاب االعً )٢ايضاب االطفٌ) ا٭نساد
ش ٟ َ٣بادٜٓإ ص ٟ َ٣نر١ٜ
صاب نٜٛظٓذام)
صاب بٗذٜٓإ)

277

املًخل ايجاْٞ
َا اٍ"قٛزٜات"؟ اٍغتكام امسٗا ٚأضِ"قٛز"١ٜ
"قٛزٜييات" ،أضييِ ٜطًييل عًيي ٢أغييعاز ايذلنُييإ ايػييعبً ١ٝب ايعييسامٖٚ ،ييٞ
زباعٝات أ ٚغب٘ زباعٝات دٓاضٜ ١ٝطتكٌ بعكٗا عئ بعيا ًب اىبعٓيٚ ،٢تػيين
بًشيئ خييافٚ .قييد أغييسّ بٗييا أؾييشابٗا ،ؾًطيياِْٗ ٜٓ٫ؿييو عيئ ايييذلمن بٗييا ًب نييٌ
اىبٓاضييبات بييندا ٤غٓيياًَ ٞ٥شيئ ،أ ٚبييد ٕٚذيييوٖٚ .يي ٞصبُٛعيي ١نييبرل ،٠أنجسٖييا
غساَ ٞؽباطب ب٘ اسببٝبٚ ،يهٓٗا بؿٛز ٠عاَ ١قسٚا َٔ ا٭َجاٍ ا٫دتُاعٝي١
ٚا٫خ٬قٚ ١ٝايؿًطؿٚ ١ٝاسبهَُ ١ٝتٛيد ٠عٔ أضتعُاٍ نًُات َتذاْط.١
ٚز تهٔ ٖر ٙا٭غيعاز َدْٚيٚ ،١ألبيا أْتكًي عًي ٢ايػيؿاَ ٙئ دٝيٌ افب دٝيٌ
َٓر قسٚ ،ٕٚقد دست ًب ايطٓـب ا٭خرل ٠بعا اةا٫ٚت زبُعٗا.
ٚأز ٣إٔ نًُييي"١قٛزٜيييات"تسديييع َيييع"قيييٛز"اٜ٫ػسٜييي"ٚ ،١خيييٛز"ًب ضيييا٥س
ايًٗذات ايذلن"ٚ ،١ٝخٛاز"اٜ٫ساْ ١ٝاسبدٜج ٖٞٚ ،١نبٝعٗا(ضٌٗٚ ،اط ،٧أضيؿٌ،
سكييرل ،شٖٝييد ،أعييٛز) ؛ ًب ا٫ؾٝطييتٖ"١ٝييٛاثس"َعٓييا"ٙضييٌٗ"ٜ 0كيياٍ ًب ايذلنٝيي١
ايػسب"١ٝأْٚاخٛزباقُا"ا ٫( ٟتٓظس اي ٘ٝباضتخؿاف أ ٚأستكاز).
ًٚب نسنيييٛى دٗييي ١تطيييُ"٢قٛزٜيييٖٚ ،"١ييي ٞتكيييع عًييي ٢ايكيييؿ ١ايُٓٝييي٢
يٓٗييس"خاؾي ،"١دٓييٛا ايكطييِ اىبستؿييع َيئ اىبدٜٓيي ١اىبييبين عًيي ٢تييٌ ٜستؿييع عيئ
ايطٌٗ شٖاَ)40( ٤ذلاّ ٜطُ ٢ايكًع.١
ٜٚظٗيس إٔ"قٛزٜيي"١تطييُٚ ١ٝؾييؿ ١ٝتؿيـ َٛقييع اةًيي ،١أ ٚأْٗييا َػييتك١
َٔ"قٛز"عًي ٢ايكاعيد ٠ايعسبٝيٚ ،١تعيين"اىبٓطيٛب ١افب اييٛاط ٧أ ٚا٭ضيؿٌ" ،نُيا
تػيييتل َييييج ّ٬يؿظييي"١ضييييًَٗ"١ٝيييئ اٍ"ضيييٌٗ" .زلٝييي تًيييو اةًيييي ١ايٛاط٦يييي١
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ا"قٛزٜيي"١ىبٛقعٗييا َيئ ايكًعيي ١اىبستؿعييٚ .١أضييِ ايسباعٝييات ايػٓاٝ٥يي"١قٛزٜييات"،
اٜك ّا ٜسدع َع أضِ اىبٛقع"قٛز"١ٜافب ا٫ؾٌ ايرَ ٟعٓا(ٙضٌٗٚ ،اط.)٧
ٖٚر ٙبعا ايسباعٝات َٔ اٍ"قٛزٜات"ا٫ؾًَ ،١ٝع تسنبتٗا:
-1-

داد ؾًو،
ؾسٜاد ؾًو ،داد ؾًو،
باْااٜلشدٜطو ػشبتذٕ,
أٚصْٚذ ٠بش داد ,فًو.
تشمجتٗا:
أَاْاا ,أٜٗا ايذٖش,
ايٓذذَٓ ٠و) أٜٗا ايذٖش ,أَاْ ا َش ٠أخش )٣اٜٗا ايذٖش
َٔ ايؼشاب اير ٟضكٝتٓ،٘ٝ
ذق٘ أْ اٜكاّ َس ،٠أٜٗا ايدٖس !

أٚق ٛداْدٕ،
بسؾبا أٚق ،ٛداْدٕ،
طبٝب ،قسبأْ أٚز،
كٝكاسَ ١أةٛق ,ٛداْذٕ0
تشمجتٗا:
ٍاقشأ َٔ ايشٚج,
اٍقشأ ذتٔ"ايـبا"َٔ ايشٚج,
فذٜتو بشٚس ,ٞأٜٗا ايطبٝب،
 ٫تٓتصع ضٗاَو َٔ ايسٚب.

-2-
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ضٛزَ ١طٛص,٠
كهًري طٛسَ ١طٛص٠؛
ْاَشد نٛس طٛص اكاسط,١
دسَأْ طٛسَ ١طٛص٠
تشمجتٗا:
ايهشٌ يًعني,
بايهشٌ متظح ايعني
أذا أضذلد نشٌ"ايٓرٍ"بؿسى،
ؾايعُ ٢خرل َٔ نشً٘

-3-

-4-

ٜس ٜد،ٟ
آزلإ ٜدٜ ،ٟس ٜد،ٟ
ْٝذ٘ َـب قٗسَاْ،ٞ
ؾًو بٛندٜ ،ٟس ٜدٟ
تسنبتٗا:
ا٫ز ضبع طبكات،
نريو ايطُاٚات .أدٌ ،ا٫ز ضبع طبكات،
نِ َٔ اٯف َ٪يؿ َٔ ١ايػذعإ،
طٛاِٖ ايصَإ ٚأبتًعتِٗ ا٭ز !
-5ٜٚشدٜط١ٓٝ
محذ أٚيظٜٚ ٕٛشدٜه١ٓٝ
ٜٚشسط ,١خذاّ ٜٚشط,ٕٛ
ق١ْ ٍٛدسٜٚ ,شدٜط ١ْ ٞ؟
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تشمجتٗا:
َٔ أدٌ عطا،٘٥
هبداّ ي٘ َٔ أدٌ عطا٘٥
ايعطا ٖٛ ،٤عطا ٤ا ،
ؾُا غنٕ ايعبدَٚ ،ا غنٕ عطا٘٥
بػداد،ٟ
َٔ ط٠ٛٝس ّ٠باذادٟ
بًبٌ طشْذٕ طٝلُض,
طٌ طٛداط ,ٞباغ داد.ٟ
تشمجتٗا:
أقـذ باذاد,
أْ ٞأس باذاد
أْ ٞيًبًبٌ إٔ ٜٓظ٢
ٖٝاّ ايٛسدٚ ,ير ٠ايس. ٚ

-6-

-7-

دٜؼذ ٠طٛس,
خٝايذ ٠طٛس ,دٜؼذ ٠طٛس
دٚػأْ دٚطيت اٚملاص,
آٍٜا متضط ٕ١دٚػذ ٠طٛس.
تشمجتٗا:
أْظس ساىباّ،
أْظس بعـب خٝايو ،أَعٔ ايٓظس ًب اسبًِ
يٝظ يًُٓهٛا َٔ ؾدٜل،
ؾنٕ ز ت ،َٔ٪ؾنيل بٓؿطو افب اسبكٝا.
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ٜٛص ا ١ٜدطش,
سظٓو ٜٛص ا ١ٜدطش
اٚ ٟاسبشط ١ْٛدطُض,
طٚ ٕٛاس ٜٛص ا ١ٜدطش.
تشمجتٗا:
اٍْ٘ ٜعدٍ َ ١٦بدز،
بً ،٢إٍ نبايو ٜكاٖ ١٦َ ٞبدز
زا غٗس ٜ٫عدٍ َٜٛاّ ٚاسداّ،
ٚزا ٜ ّٜٛكاٖ ١٦َ ٞغٗس.

-8-

-9-

ٜاز ٙباقِ،
د ٚطْٛذسٜ ,اس ٠باقِ
ٚاس طْٛذٖ ٠شنع ٜاساس,
ٜٛم طْٛذٜ ٠اسا باقِ.
تشمجتٗا:
دعين أْظس افب اسببٝب،
أْظس ايً ٘ٝب  ّٜٛعسع
نٌ ٜٗسع يًع ٕٛاٜاّ ايطسا،٤
ًِٖٚ ،نٔ ذا ْؿع ًب أٜاّ ايعطس ٚايكسا.٤
-10دز أٚزد،ٙ
ؾدف أٚزد ،ٙدز أٚزدٙ
صبًطدٜ ٙس ٜٔطاْ،ٞ
دمب٘ ضًٓٝس ،دٚز أٚزد.ٙ
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تسنبتٗا:
ٖٓاى ايدز،
ٖٓاى ايؿدفْ ،عِ ٖٓاى ايدز
اعسف َهاْو ًب اجملايظ،
79
يهٜ٫ ٞكاٍ يوٖٓ :اى قـ
من آشدز،
آغًس طٛص ّٚمن اصدس,
ٖشطًٔ ٜ ٠ٜٚٛا ثذ,ٟ
ب ّ١ْ َِٓ ,ًُِٝاصدس؟
تشمجتٗا:
ايذَع قً,ٌٝ
عٓٝا ٟتبهٝإ ٚايذَع قًٌٝ
نٌ ٜبين يٓفظ ١عؼاا,
فُاذا ٜعٛصْ ٞأْا؟

-11-

-12-

َ ٞدٚ١ْ ٠اس ؟
أسبًٝشَٝ ,ذٚ١ْ ٠اس
بني اتٔ اٍ طالسو,
أسنو طَٝ ,ٕ١ذاْٚ ١اس.
تشمجتٗا:
َاذا ًب اشبُس
ايسدٌ ٚسد ٙايرٜ ٟعًِ َاذا ًب اشبُس

ٜ 79عين ٫ :دبًظ ًب غرل صبًطو اىبعد يو ،يه ٬ٝتٓهش ٞعٓ٘ٚ 0بعباز ٠أخس":٣اٍعسف قدز ْؿطو"0
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اَتط ؾٗ ٠ٛدٛادىٚ ،تكًد ض٬سو،
 ٬ؾدْٚو اىبٝدإ.
ؾإٍ نٓ زد ّ
-13ؾُٓ ٞؾاٍ،
سك ٞتٛت ،ؾُٓ ٞؾاٍ
دْٝا ٜٞطؼ أًٜذّ,
بٛيذّ طاْا َجاٍ.
تسنبتٗا:
دع ايؿِٓ،
كبطو باسبل ،دع ايؿِٓ
يكد دبٛي ًب ايعاز،
ؾًِ أدد يو ْظرلاّ.
-14ضٛزَ٘ َين،
كو طٛص ٠طٛسََ ١ين
قٛن ١كٛكٛم انالط,ٕٛ
انشْ ١طٛس مم.ْٞ١
تشمجتٗا:
ال تطسدٜين،
نشً ٞعٝٓٝو بٞ
 ٫تذلن ٞايطؿٌ ٜبه،ٞ
بٌ قع ٞسًُ ١ثدٜو ًب ؾُ٘.
-15باغ٘ دٜٛاز،
كهُؼًش بان ١دٜٛاس
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باغ ٚاس بشطٛي ١سظشت,
أْٓٚذ ٠باغ ادٚ ٟاس.
تشمجتٗا:
يًشذٜك ١سٝطإ،
أدٌ ،اساطٛا اسبدٜك ١با٫ضٝذ١
نِ َٔ زٚق ١تتًٗـ يصٖس،٠
َع ذيو ؾٗ ٞذبٌُ أضِ ايس. ٚ

-16-

ب ٛدَد ٙطٌ؟
ن ِٝطٛسَؽ ب ٛدَذ ٠طٌ؟
ػاديهذٖ ٠شنع طٛيش,
طٔ بٝط ٝا ,ٍٚب ٛدَذ ٠ط.ٍٛ
تشمجتٗا:
ٌٖ َٔ صٖشً ٠ب ٖرا اىبٛضِ
َٔ اير ٟزأ ٣ايصٖسً ٠ب ٖرا ايؿؿٌ
ًب ايطعادٜ ٠كشو ايهٌ،
نٔ زدٚ ،ّ٬اقشو ًب ٖرا ايٛق (ٚق اسبصٕ).
– 17بس داْادٕ،
دزع آىبؼ ،بس داْادٕ
ٜٝطٝيت ٜٛيذٕ أًٜش,
بش غٝطإ بسد ٙتادإ،
تسنبتٗا:
يكد تًك ٢دزضاّ َٔ عاز،
ٜكًٌ ايػذاع عٔ ضٛا ٤ايطبٌ اثٓإ،
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ازباٌٖ ا٫بذل ،ايػٝطإ.
ػرياصد,ٟ
أؿفٗاْذ ,ٟػرياصدٟ
طؿٌ أْٝٚلني انًش,
مم ١نٛكشى ,ػرياصد.ٟ
تشمجتٗا:
اْٗا ػرياص,
اْٗا اؿفٗإ ,اْٗا ػرياص
ٖٚرا َدعا ٠بها ٤ايطؿٌ،
ؾايجد ٟؾػرلٚ ،ايًؾب قً.ٌٝ

– 18-
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ايكصد ٚاألضتطساد يف أصَ ٍٛعٓ ٢بغداد

80

املدخٌ
قسأت ًب صبً ١ضَٛس (اجملًد ايسابع ،ازبص ٤ا ،ٍٚ٫نياْ ٕٛايجياْ،)1948ٞ
َكييا ٫يًبشاثيي ١ا٭ضييتاذٜعكٛا ضييسنٝظ ،عٓٛاْيي٘ "ايبؿييسٖ ٠ييٌ أؾييٌ ايهًُيي١
آزاَٚ ،" ٞقد اْتٗ ٢اىبكاٍ بٗر ٙاسباغ:١ٝ
"ىبعاي ٞا٫ضتاذ ٜٛضـ غٓ ١ُٝزأ ٟأبدا ٙبتشؿمس ًب َعٓ ٢نًُ" ١بػداد" ٖٛٚ
أْٗا "بطذاد" َٚؿادٖاَ :دٜٓي ١أ ٚداز أ ٚبٝي ايػيِٓ ٚايكينٕ (زاديع يػي ١ايعيسا،
.")80 ،27/1926-4
ؾسادعي اجملًييد ايسابييع يًػيي ١ايعييسا ٚطايعي ؾٝيي٘ زأ ٟؾيياسب اىبعييايٞ
ا٫ضتاذ غٓ ١ُٝذيوٖٚ ،را ْؿ٘:
"ٚي ٞزأ ٟخاف ًب َعٓ ٢اضِ "بػداد"ٚ ،يكد عٔ يً ٞب تكاعٝـ حبجَٓ ٞر
شَٔٚ ،ز أْػيس ٙستي ٢ايٝي ،ّٛؾينذنس ٙبهيٌ ذبؿيمس ٚتيٛمٚ .ايير ٟعٓيد ٟإ اضيِ
"بػداد" آزاَيَ ،ٞبٓيَٚ ٢عٓيٖٚ ٢ي٪َ ٛييـ َئ نًُيتـب َئ "ا" اىبكتكيبَ ١ئ
نًُ" ١ب " ٝعٓدِٖٚ ،نجرلاّ َاتكع ًب أٚا ٌ٥أزلا ٤اىبدٕ َجٌ " :بعكٛبا ٚباقٛؾاٚ
بطٓاٜا ٚباعػٝكا ٚباعرزا ٚبادسَٚ ٞغرلٖا"ٚ .ايًؿظ ١ايجاْ" ١ٝطذاد"قبعٓ٣ػِٓ
أ ٚايكنٕ (زادع ف َ َٔ 91عذِ دي ٌٝايساغبـب ًب يػ ١ا٫زاَيٝـب ايعُيٛد ايجياْٞ
ايهًُ ١ايجاْ ١ٝاىبعٓ ٢ايجاْ )ٞؾٝهَ ٕٛؿاد "بطذاد" َد ١ٜٓأ ٚب ٝايػِٓ ٚايكنٕ
ًب أ ٍٚا٭َييسَٚ .يئ اىبػييٗٛز إ ا٫زاَييٝـب نيياْٛا ؾ٬سييـب ًب ٖيير ٙايييدٜاز ٜسبييٕٛ
اىبٛاغٚ ،ٞبكٛا نريو قسْٚاّ عدٜد ٠بعد اضيت ٤٬ٝايعيسا اىبطيًُـب عًي ٢ايعيسام.
 80صبً ١اجملُع ايعًُ ٞايعساق ،ٞصبًدٖ1369 ،1ي .1950-
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ٚاْ ٞأؾكيٌ ٖيرا اييسأ ٟعًي ٢ايتنٜٚيٌ ايؿازضي٫ٚ ،ٞضيُٝا قيد ٚزد اضيِ بػيداد ًب
اٯثاز ايكدمب ١ايبابً ١ٝقبٌ است ٍ٬ايؿسع شلر ٙايسبٛع.
ؾنزد ٛإٔ تبدٚا زأٜهِ ًب ٖرا ايتن ،ٌٜٚ٭ْ٘ اذا ٚاؾيل ايعًُيا ٤عًٝي٘ ٜهيٕٛ
أ َٔ ٍٚقاٍ ب٘ عساق" ٞبػداد."ٟ
أ  -زّدْا عً ٢األضتاذ غٓ:١ُٝ
إ أضِ "بػداد" يٝظ بنزاَ ،ٞؾُٔ ايجاب ًب ايتنزٜخ إٔ ا٭زاَٝـب ز تطن
أقداَِٗ أز ايعسام قبٌ ايكسٕ ايجاْ ٞعػس قبٌ اىب٬ٝد ،عً ٢سيـب ٚديدت آثياز
َسقَٛيي ١تييدلٖٔ أْيي٘ نييإ عًيي ٢عٗييد اىبًييو هبييٛزاب( ٞايكييسٕ 18مَ ).ّ.دٜٓييً ١ب
يبًهت٘ َطُا ٠بنضِ " بطةذاد" ,ثِ إ سذساّ َٔ سذاز ٠اسبدٚد ٜعٛد تنزؽب٘ افب
عٗد اىبًو ايهػْ" ٞاشَ – ٣استاؾ" ،قد نتب ؾ ٘ٝنًُ " ١بطذادُ"ٚ ،نإ سهُ٘
ًب ايٓؿـ ا٭خرل َٔ ايكسٕ ايسابع عػس (مٖٚ ،).ّ.را ٜ٪ٜد َاقدَٓا ذنسَ ٙئ إٔ
أضِ "بػداد" يٝظ بنزاَ ٞا٭ؾٌ.
ٚإ ؾسقٓا ،ؾسقاّ ضبا ،ّ٫إٔ ا٭زاَيٝـب نياْٛا ًب ايعيسام عًي ٢عٗيد اىبًيو
هبٛزابً ٞب ايكسٕ ايجأَ عػس قبٌ اىب٬ٝدٚ ،أِْٗ زلٛا َٛقعاّ دػساؾٝاّ بًػتِٗ
اٯزاَٝيي ،١ؾنْيي٘ ٜ٫طييع اىبييس ٤إٔ ٜتؿييٛز إٔ نًُيي" ١ب ٝي " ناْ ي قييد أختؿييست
ؾنؾييبش "ا"َٚ .عٓيي ٢ذيييو إٔ نًُيي " ١ب ٝي طةةذاد"ؾييازت "بطةةذاد" يف تلكك
ايعؿٛز ،ؾنٕ اختؿازاّ نٗرا ٜتطًب عد ٠قس ٕٚستٜ ٢بًؼ كباَ٘.
ْٚكٝـ افب ذيو إٔ ٖرا ا٭ضِ " بػداد" َٓر عسف ًب ايتازٜخ ست ٢ايّٛٝ
قد ساؾمس عً ٢غهًَ٘ ،ع ط ٍٛتًو ا٭شَٓ ١ايطشٝكً ١ب ايكيدّ ،نُيا ضٓطيتعس
اىبسادع اييت ذنس ؾٗٝا عً ٢سطب أشَاْٗا.
ٚؼبطٔ بٓا ٖٓا إٔ ْك ٍٛأْٓيا ز ظبيد ًب ايهتابيات اٯغيٛز–١ٜستي ٢ايييت
ٜعٛد تنزؽبٗا افب أٚاخس عؿسِٖ – نًُ" ١بً " ٝب ازليا ِٗ٥ازبػساؾٝيَ ١تشٛيي١
افب "ا"ٚ .يريو ْ٫س َٔ ٣ايؿٛاا أرباذ اختؿياز ا٫زليا ٤اىبينيٛف ًب ا٭شَٓي١
اىبتنخسَ ٠كٝاضاّ يهًُ ١تعٛد افب ا٫يـ ايجاْ ٞقبٌ اىب٬ٝد.
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ب  -زّدْا عً ٢األضتاذ ايهسًَ:ٞ
ٚيٮضتاذ ا٭ا أْطتاع ايهسًَ ،ٞؾاسب صبً" ١يػي ١ايعيسا" ،تعًٝيل ًب ذٜيٌ
َكاٍ ا٭ضتاذ غٓ ،)1(١ُٝأٜد ب٘ قٛي٘ بديًٝـب ْرنسُٖا ْٚسدُٖا عً ،٘ٝؾا٭ ٍٚقٛي٘:
" ٚقبٌ نٌ غ ٧عً ٢اةكل إٔ ٜكؿ ٞعٓ٘ قَ ٍٛئ ٜيرٖب افب إٔ ايهًُي ١ؾازضي١ٝ
ا٭ؾٌ ،اذ نٝيـ تهي ٕٛنيريو ٚايؿيسع ز ٜيدخًٛا ايعيسام اً ٫ب عٗيد نيٛزؽ (ًب اىب٦ي١
ايسابع ١قبٌ اىب٬ٝد)ٚ ،بػداد َعسٚؾ ١بٗرا ا٫ضِ قبٌ ايؿسع قب٦ات ايطٓـب".
ؾيينق ٍٛيييٓكا ديًٝيي٘ اٖ ٍٚ٫ييرا ،إ ا٭ضييتاذ ايهسًَيي ٞييي ٛؾهييس ًَٝياّ نُييا
ؾهسْا ٚؾتؼ عٔ اسبكا٥ل نُيا ؾتػيٓاٚ ،دقيل ايٓظيس ًب زأ ٟا٭ضيتاذ غُٓٝي ١نُيا
ؾعًٓا ،يٛؾٌ افب ايٓتٝذ ١اييت تٛؾًٓا ايٗٝا ستُاّٚ ،س٦ٓٝر ٫ػبد يٓؿط٘ ضبّ٬ٝ
غرل إٔ ٜعد نًُي" ١بػيداد" ب عٝيد ٠نيٌ ايبعيد عئ إٔ تهي ٕٛأزاَٝي ١ا٭ؾيٌٚ .بٗيرٙ
اىبٓاضب ١أٚد إٔ اذنس إٔ دخ" ٍٛنٛزؽ" ًب بابيٌ نيإ ًب ضيٓ(538 ١مٚ ،).ّ.ز
ٜهٔ ًب ايكسٕ ايسابع قبٌ اىب٬ٝد نُا ذنس ا٭ضتاذ.
ٚايدي ٌٝايجاْ ٞيًهسًَ ٖٛ ٞقٛي٘:
"٫دييسّ إٔ ايييب٬د ايطيياَ ١ٝايطييهإ  ٫تطييُ ٢ا ٫بنضييِ ضيياَ ٞأ ٟأضييِ َيئ
اٯغٛز ١ٜأ ٚايبابً ١ٝأ ٚاٯزاَ ١ٝأ ٚايعسبٚ ،١ٝاسباٍ أْٓا ْعًِ إٔ اٯزاَيٝـب – ٖٚيِ
َٔ أؾٌ ضاَ ٞنايعسا – قدمب ٛايٛديٛد ًب دٜياز ايعيسام .ؾينذا نيإ ا٭َيس عًي٢
ٖرا ايٛد٘ ؾ٬بيد َئ إٔ تهي ٕٛايًؿظي ١أزاَٝي ١ايٛقيعٚ .شليرا غبيرل زأ ٟؾيدٜكٓا
ايبشاثٜٛ ١ضـ غٓ ١ُٝعً ٢زأ ٟضٛا."ٙ
ٚأْا  ٫أزٜد اطاي ١ايكً ٍٛب ْكا ٖرا ايديٚ ،ٌٝآَْ ٞتخب أَجًيت َٔ أزلا٤
أَييانٔ دػساؾٝيي ١قسٜبييَ ١يئ َدٜٓيي " ١بعكٛبييا" ،أ ٚعًيي ٢بعييد ٜطييرل َٓٗيياٚ ،أضييِ
"بعكٛبييا" – نُييا ٜييس ٣ا٭ضييتاذ غُٓٝيي – ١أزاَيي ٞا٭ؾييًٌٚ ،ب ذيييو د٫ييي ١عًيي ٢إٔ
َٓطك ١بعكٛبا آزاَٖٚ ،١ٝا ٖ ٞذ ٟا٭زلا ٤اييت اخذلتٗا:
( )1زادع أٜكا تننٝد ٙشلرا ايذلدٝا ًب صبً ١يػ ١ايعسا" ّ ،6ف ."748
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 -1خسْاباتَ ،عٓا( ٙعُاز ٠اجملد ،أ ٚايعُاز ٠اجملٝد،)٠
 -2بٗسشَ ،عٓا( ٙايطعٝد اي ،ّٛٝأ ٟايطعٝد)،
 -3خسٜطإَ ،عٓا( ٙايػسم)،
َٗ -4سٚتَ ،عٓا( ٙايٓٗس ايهبرل)،
 -5شزباطَ ،١ٝعٓا(ٙعُاز ٠آذزثات)،
 -6بًدزٚشَ ،عٓاْٗ( ٙس اشبٓصٜس ،أ ٚايٓٗس اشبٓصٜس)،

(اىبًشل )1-
(اىبًشل )2-
(اىبًشل )3-
(اىبًشل )4-
(اىبًشل)5-
(اةًل)6-

ج  -ايك ّٛاير ٜٔنإ أضِ بغداد بًغتِٗ:
ٚبعد إٔ تنند يٓا إٔ نًُ " ١بطذاد" يٝط بازاَ ١ٝا٫ؾٌْ ،سدع افب أقٛاٍ
َيي٪زخ ٞايعييسا ٚدػييساؾٚ ِٗٝٝايًػييٜٛـب ايكييدَاَ ٤ييِٓٗ يهييْٛ ٞاؾييٌ ايبشييح عيئ
أؾييٌ ا٭ضييِ .ؾكييد ذنييس ٖيي ٤٫٪إٔ نًُيي" ١بػييداد" ؾازضيي ١ٝا٫ؾييٌ ،ؾٛدييدْاِٖ
َؿٝبـب ًب ذيو ،٭ْ٘ ٚإ ز ٜهٔ ايؿسع ًب ايعسام ًب َٓتؿـ ا٫يـ ايجاْ ٞقبٌ
اىب٬ٝد ،ؾكد ضهٔ ايهػ ٕٛٝايعسام ًب تًو ايعؿٛز ِٖٚ ،غعب ناْ يػ ١ايطبك١
اسبانُ َٔ َِٗٓ ١ؾؿ ١ًٝايًػات اييت تٓتطب ايٗٝا ايًػ ١ايؿازض ٖٞٚ ،١ٝؾؿ١ًٝ
ايًػات "اشلٓد – ١ٜاٚ٫زٚبٝي ."١ؾنزليا ٤عيدد َئ آشليتِٗ ايسٝ٥طي ١آزٜيٚ ،١نيريو
أزلا ٤نجرل َٔ ًَٛنِٗ ايير ٜٔسهُيٛا  576ضيٖٓٚ ١ي ٞاىبيد ٠ايييت أضيتُس ؾٗٝيا
(.)3
ضًطإ ض٬يتِٗ( َٔ" )2عاّ  1749افب  1173قبٌ اىب٬ٝد
ْٚكٝـ افب َاضبل َا قاي٘ َػاٖرل اىب٪زخـب ا٭ٚزٚبٝـب ؾ:ِٗٝ
"قد أعذلف َٓر شَٔ باستُاٍ أِْٗ – أ ٟايهػٝـب– َئ ايعٓؿيس اٯزَٚ .ٟئ
اىبُهٔ إ ْعدِٖ ببعا ايتننٝد يبٔ دبُعِٗ ؾيً ١ايكسابي ١باسبهياّ اىبتينخسٜٔ
" َٔ ٚاىبٝتاْٝـب" ،اير ٜٔضٝطسٚا عً ٢ا٭قٛاّ غرل اٯز ،١ٜضهإ " ضٛبستً "ٛب
( )2تسادع تسنب ١نتاا اىبط ٌٜٚ ٛٝافب اْ٫هًٝص ،Phonicia ١ٜف .85
( )3يكد طسأ تعد ٌٜعً ٢تعٝـب شَٔ اىبًو هبٛزاب ٞؾُٔ اةتٌُ إٔ ٜػٌُ ذيو ايتعد ٌٜايصَٔ اير ٟداّ ؾ٘ٝ
سهِ ايهػٝـب ٚنريو شَٔ بدا ١ٜسهُِٗ.
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سلاي ٞايعسامٚ .نإ ايهػً ٕٛٝب ب٬د بابٌ – نُا نيإ اىبٝتياْٖ –ٕٛٝيِ ايطبكي١
اسبانُ ١أ ٟايطبك ١ا٭زضتكساط ١ٝا ٫اِْٗٚ ،ذيو يبا ٫غو ؾ ،٘ٝأتٛا َعِٗ بطبك١
َٔ ايعاَيٚ ،١ز ٜؿيشب ضيٝطستِٗ تبيدٍ  ٫ٚتػيٝرل ًب يػي ١اييب٬د ً ٫ٚب ايعٓؿيس
ايطانٔ ؾ.)4(٘ٝ
"ٚأٚي٦و ايهػي ،ٕٛٝايير ٜٔنيإ َيٛطِٓٗ ًب دبياٍ شاطةشؤغ سلياي ٞعي– ّ٬ٝ
ذيو اىبٛطٔ اير ٟعسؾ٘ ايْٛٝإ ًب ا٭شَٓ ١ايطًٛق ١ٝا"نػ –"ٟٛٝأتيٛا افب بي٬د
بابٌ عُا ّ٫أَ ٍٚسٚ ،٠بعد إٔ أضتكسٚا ؾٗٝا اؾبشٛا تابعـب يْٰظُ ١ايعاَي ١ايييت
نإ أٌٖ ايب٬د ا٫ؾًٜ ٕٛٝعاًَ ٕٛبٗيا ،ؾهياْٛا دٓيدٚا َيدَ ٠عٓٝيً ١ب ازبيٝؼ أٚ
َطييخسً ٜٔب ؾييسم ايعُيياٍٖٚ .هييرا تييدزبٛا عًيي ٢ايجكاؾيي ١ايعطييهسٚ ١ٜييي ٫ٛذيييو ز
ٜٓايٖٛيياٜٚ .بييد ٚأْٗييِ أْتٗييصٚا ايؿسؾييً ١ب ا٫قييطساا اسباؾييٌ بطييبب ايٓهبيي١
اسبج ١ٝؾٓؿبٛا أْؿطِٗ سهاَاّ ًب بابٌ نُيا ؾعيٌ اىبُايٝيو ًب ايكيسٕ ايجيأَ عػيس
يًُ٬ٝد سـب أْتٗصٚا ايؿسف ًب بػداد عٓد َٛت اهبد باغا ؾذن.)5("٠
أغتكام نًُ ١بغداد َٚعٓاٖا:
يكد داً ٤ب تكسٜس عٔ هبً ١اىبًو ضسد ٕٛضٓ 714" ١م ".ّ.ذنس أزلا٤
أغخاف ٚأَانٔ اٜساَْٗٓ ،١ٝا "ب ٝبطَ ٖٞٚ ،"ٞذَٝ ١ٜٓذ ٖٛٚ ،١ٜاالطِ ايرٟ
قاٍ ًب اىبطذل نُس َٔ" :ٕٚاةتُيٌ أْي٘ قيد تيسدِ افب ايًػي ١ايطياَ ١ٝؾنؾيبا "
ب ْٝي اِييي "ٞأ " ٟب ْٝي ا٫ييي٘ " (اضييِ َٓطكييَٝ ١دٜييٚ ،)١يبييا ؼبتيي ٟٛعًٝيي٘ نًُيي١
"ب١ط" ،اييت ناْ َٔ ايهًُات اٜ٫ساْ ١ٝاىبعسٚؾَٓ ١ر ا٫شَٓ ١ايهػ.)6("١ٝ
ٜٚكؿد اىبي٪ز بعبازتي٘ ،ايكطيِ اَ ٍٚ٫ئ نًُي" ١بطةذاد" ،ايهػي ١ٝايييت َيس
ذنسٖا ٖٛٚ ،نًُي" ١بة "ًٚ ,ب ذييو ؾا٥يد ٠نيبرل ٠تٛؾيًٓا افب ؾيشَ ١اذٖيب ايٝي٘
(ٜ )4سادع نتاا نٓٝر  ،Ahistory of Babylonف .214
(ٜ )5سادع نتاا ضدْ ٞزلٝح  ،Early History of Assyriaف .4-153
(ٜ )6سادع نتاا نُس History of Early Iran ٕٚايؿؿش.154 -153 ١
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نتاا ايعسا ايكدَا َٔ ٤إ اضِ "بػداد" نًَُ ١سنب" َٔ ١بيؼ" ايييت ٖي" ٞبة "
اىبكدّ ذنسٖا " َٔٚداد".
ٚبعييد إٔ يٗييس يٓييا إٔ نًُ ي" ١بػييداد" اٜساْٝيي ١ا٫ؾييٌٚ ،أْٗييا َسنبييَ ١يئ
ايهًُييتـب "بييؼ" " ٚداد" ،بكيي ٢عًٓٝييا إٔ ْبشييح عيئ أؾييٌ تًييو ايهًُييتـب ٚعيئ
َعاُْٗٝا يهْ ٞطتطٝع إٔ ْكـ عً ٢سكٝكَ ١عٓ" ٢بػداد".
( )1أصٌ نًُ" ١بغ":
إ "بؼ" دا٤ت َٔ ايهًُ ١اشلٓد ١ٜاٜ٫ساْٝي" ١بٗة " ،ايييت ٜسديع تنزؽبٗيا افب
ا٫يـ ايجايح قبٌ اىب٬ٝد ،ؾنْٗا ناْ غيا٥ع ١بيـب ا٫قيٛاّ اشلٓدٜي – ١اٜ٫ساْٝيً ١ب
ايعؿس اير ٟناْٛا ٜطهٓ ٕٛؾَ ٘ٝعاّ ًب َٛطِٓٗ ايجاْٚ ،ٞذيو بعد إٔ تسنٛا ٚطٔ
اشلٓٛد – اٚ٫زٚبٝـب اىبظٓٚ ،ٕٛقبٌ إ ٜؿذلقٛا ؾٝشًٛا ًب اشلٓد ٚاٜسإ.
ٖٚر ٙايهًُ: ١
)7
بٗ
ب ايعٝذا
)8
ٚب نتابات املًٛى االمخٝٓٝني ب
)9
بّغ
ٚب اٯظٝظتا
 ٖٞٚعً ٢اخت٬ف أغهاشلا قبعٓ ٢اي.)١
ٚيؿظٗيييييا عٓيييييد ايطييييي٬ؾٝـبٖٚ ،يييييِ أٚزٚبٝييييي" ،ٕٛبٛطةةةةة("ٛاييييييٛا ٚاٚ٫فب
صبٗٛي)١قبعٓ( ٢اي٘) اٜكياّٚ .قيد اؾيبش عٓيد نبٝيع ايطي٬ؾٝـب اسبيايٝـب ٖٚيِ
َطٝش" ٕٛٝبٛؽ" (بايٛا ٚاجملٗٛي )١قبعٓ( ٢ا ).
ٚيٝظ َٔ اشبطن إٔ ْك ٍٛإ ٖر ٙايهًُ – ١اٚ٫زٚب ،١ٝناْي َٛديٛدً ٠ب يػي١
اشلٓٛد – اٚ٫زٚبٝـبً ِٖٚ ،ب َٛطِٓٗ ا٫ؾً.ٞ
()7

ايظٝداآت أزبع ١نتب ٖٓدَ ١ٜكدض٫ ١تصاٍ أسهاَٗا َسعٚ ١ٝأٚشلا نتاا " زٜو ؾٝدا "ٚ ،تعسف يػت٘ اي ّٛٝبايًػ١

ايؿٝد.١ٜ
(ٚ )8تطُ ٢يػٖ ١ر ٙايهتابات ا " ايؿازض ١ٝايكدمب." ١

( ٖٛٚ )9ايهتاا اٜ٫ساْ ٞاىبكدع ايكدٚ .ِٜيػت٘ اىبطُا ٠ا ٕ٫با٫ؾٝطت ١ٝقسٜب ١دداّ َٔ ايًػتـب ايكدمبٚ ١ايؿٝد.١ٜ
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ٜٚس ٣اىبط ،)10(َ٘ٝٝٛٝأْ٘ ٜٛ٫دد ديَ ٌٝكٓع عً ٢إٔ نًُ ١ايط٬ؾ ١ٝايكدمب١
"برط "ٛاييت َفادٖا اي ,)١ناْ َطتعاز ٠دخٜٚ .١ًٝعتكذ املظةب دْٛظةٔ أْٗةا
ناْ قذن ا نًُٖٓ ١د – ١ٜاٚزٚب" ٖٞ ١ٝب١ط "ٛبايٛا ٚاجملٗٛيي )١مبعٓة ٢اية,)١
 ٖٞٚب ايؿازض ١ٝايكدمب" ١بة "ٚ ,ب االظٝظةت ١ٝايٝظةٓ " ١ٝبيؼ"ًٚ( ،ب ايؿازضي١ٝ
الرضيط" ٢بيؼ"ًٚ ،ب طبطٛطيات تسؾيإ :بطٝظةتًٚ ،)ّٛب ايطٓطيهسٜت" ١ٝبة١ط"،
(.)11
ٚب ايظالؾ" ١ٝبٛط( "ٛقاٜظ ذيو ا "شٜٛع بػٛٝع" (ايؿسظب)١ٝ
()12
َٚعٓ ٢نًُ" ١بؼ" (َكطِ اشبرلات ،ايسشام ،ايطٝد ،ايطًطإ ،اةطٔ) ٚ .تٛدد
نًُ ١اؾٝطت – ٖٛ" ٖٞ ١ٝبؼ" تؿٝد َعٓ( ٢اىبتُع بايٓؿٝب اسبطٔٚ ،اىبٓعِ ب٘)(.)13
ٜٚعييد اىبطيي َ٘ٝٝٛٝسادثييْ ١ؿطيي ١ٝيػٜٛيي ١عذٝبيي ١إٔ ٜهيي ٕٛيهييٌ َيئ ايهًُيي١
اشلٓدٜيي -١اٜ٫ساْٝيي" ١بٗةة "ٚ ,يًهًُيي ١ايطيي٬ؾ" ١ٝبٛطةةَ "ٛعٓٝةةإ ُٖةةا سـةة١
أٚثسٚ ,٠ٚاي.)١
(أ) "بط" االٜساْ١ٝ
يف ايتأزٜخ:
أزَ ٣يئ اىبؿٝييد إٔ أعييس ايتطييٛزات اييييت سييدث ًب إضييتعُاٍ نًُيي١
"ب " اٜ٫ساْ ١ٝب ايتةاسٜخ َبتةذ ٥ا بةايكشٕ ايجياَةٔ عؼةش قبةٌ املةٝالد ٖٚة ٛايةضَٔ
اير ٟنإ ؾ ٘ٝايهؼ ٕٛٝب ايعشامَٓٚ ,تٗٝا بَٓٛٝا ٖرا ،أً ٟب َد ٠تٓياٖص 3700
ضٓ ،١يٓس ٣نٝـ ضكط َٔ أٚز عظُتٗا  ٖٞٚاضِ ي٬شل ١ا٫شيٚ ،١ٝاؾبا ًٜكب
بٗا بػس ؾإ ناَ ١ٓ٥اناْ َستبت٘ ،أعين َٔ ا٭نابس ٚا٭ؾاغس.
(ٜ )11سادع نتاا َ Les Dialectes Indo-Europeens ٘ٝٝطبع ١بازٜظ عاّ  ،1922ف.127

(ٜ )11سادع نتاا دْٛطٔ  Historical Grammar of Ancient Persian Languageطبعْٜٛٛٝ ١زى عاّ
 ،1917ف .127
(ٜ )12سادع  ،De Harlez, Manuel de Langue de L` Avestaطبع ١بازٜظ عاّ  ،1936اىباد٠
 ،228ف .189
(ٜ )13سادع  ،J. Duchesne-Guillemin, Les Coniposes de I` Avestaطبع ١بازٜظ عاّ
 ،1882ف .387
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أٚال  -يف أقدّ األشَٓ:١
ٚأقدّ اضِ َعسٚف دخً ًب تسنٝب ١نًُ " ١ب " ٖ ٛبػداد(.)14
ؾكد ٚزد ذنس ٫ضِ َد ١ٜٓبنضِ بػداد َٔ شَئ اىبًيو هبيٛزابٚ ،)15(ٞذييو ًب
()16
ٚثٝك ١قاْٚ ١ْٝٛددت ًب "طجاس" اىبعسٚؾ ١خسا٥بٗا بنب ٞسب١
ٚقيييد ذنيييس اضيييِ َٛقيييع " بييي٬ٝش " ٟعًييي ٢غييياطْٗ" ٧يييس اىبًيييو"ً ،ب أقًيييِٝ
"بػيييدادً "ٟب سذيييس َييئ سذييياز ٠اسبي يدٚد َييئ شَييئ اىبًيييو ايهػيييْ" ٞييياش– ٟ
َازتاؽ"(.)1316 – 1341
ٚٚزد ًب سذس سدٚد آخس ٜعسف بنضيِ "َٝػي("ٛبايٛا ٚاجملٗٛيي )١أقتٓياٙ
طبٝب أٚزٚبً ٞب ٚ ،1780قد ٚدد قسا اٜٛإ نطسٜٚ ،٣سدع تنزؽبي٘ افب ايكيسٕ
ايجاْ ٞعػس(م ،).ّ.اضِ أز ٚاقع ١قسا َد" ١ٜٓبػداد"(.)17
ٚداً ٤ب سذيس سيدٚد ٜسديع تنزؽبي٘ افب شَئ اىبًيو ايهػيَ "ٞيسد ٚأثةالاٍدٕ
ايجيياْ()1195-1208("ٞم ).ّ.ذنييس ْٗييس ازليي٘ "أزازا" ًب أز بػييداد(ٚ ،)18ذنييس
اٜكاّ أضِ َٛقع ٜدع" ٢غب – غسً "ٟب اقً" ِٝبػداد"(.)19
()14

أٚد إٔ أذنس ٖٓا إٔ ايطٝد ط٘ باقس قد حبح ي ٞعٔ َظإ اضِ بػداد ًب اىبسادع اىبطُاز ١ٜايكدمبٚ ١عٔ

قسا ٠٤ذيو ا٫ضِ ٚنتب افب قبا ٜنت" :ٞنتب أَ ٍٚكطع َٔ اضِ اىبد،١ٜٓأ( ٟبؼ ،بو) بعَ ١َ٬طُاز ١ٜقُٝتٗا
ايؿٛت ١ٝاىبنيٛؾ(١خٚ ،)ٛيريو قسأ بعا ايباسجـب اضِ اىبد ١ٜٓبؿٝػ "١خٛدادٚ ."ٚيهٔ َع ٚدٛد ٖرا
ا٫ستُاٍ ؾنٕ اعتبازات اخس ٣تػرل افب إ ايكسا ٠٤ايؿشٝشٜٓ ١بػ ٞإ ته" ٕٛبؼ ،بو" ،بٌ اْ٘ ٜعدل عٓ٘
بٓؿظ ايع ١َ٬اييت تكسأ نريو "خٚ ."ٛافب ٖرا ؾإ ايؿٝػ" ١بػداد ،ٚبػدات "ٛاضِ َنيٛف ًب ايهتابات
اىبطُاز ١ٜاطًل عً ٢ازلاَٛ ٤اقع ٚازلا ٤اغخافٜٚ .ؿِٗ َٔ نًُ ١ايطٝد ط٘ باقس ،إ ايكسأ ٠٤اىبعٍٛ
عًٗٝا ا" ٖٞ ٕ٫بػداد" ٫ "ٚخٛداد."ٚ

()15

إٔ ٚز ٚد اضِ بػداد ًب ٚثٝك َٔ ١شَٔ هبٛزابٜ٫ ٞعين إ ٖرا ا٫ضِ غرل اٜساْ ٞاىبٓػن ؾإ ايهػٝـب

ناْٛا قد قدَٛا ايعسام ٚاضتخدَٛا ؾ ٘ٝؾ٬سـب ٚعُاٚ ّ٫دٓٛداّ قبٌ ضٝطستِٗ عًٖ ٢ر ٙايب٬د.
(ٜ )16سادع  ،Schorr, Altbabylonische Rechtsurkundenايعدد  ،197ايططس .1
(ٜ )17سادع زٚيٓطٔ  ،Cuneiform Inscriptionsاجملًد ا ،ٍٚ٫ايًٛب .70
(ٜ )18سادع  ،Delegation en Perseازبص ٤ايجايح ،ايؿؿش.39-32 ،١
( )19اىبسادع ذات٘ ،ايؿؿش.30 ٚ 28 ١
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ٚٚزد ًب أخبيياز سييسٚا اىبًييو اٯغييٛز" ٟأدد – ْييساز ٟايجيياْ– 911( "ٞ
 891م ).ّ.أْ٘ سازا اىبًو ايبابًْ" ٞبطُِ – أنِْٔ " ٚناْ "بػداد َٔ "ٚنبًي١
()20
اىبٛاقع اييت ْٗبٗا.
ٜٚبد َٔ ٚا٫غازات ايطابك ١ايرنس إٔ " بػداد " ٚناْ َد ١َُٗ ١ٜٓأَ ٚسنصّا
ادازٜاّ َُٗاّ ،ا ٫اْٗا ز تبل عً ٢تًو اسباٍ ،ؾكد بدأت تؿكد َٔ أُٖٝتٗا َٓر شَٔ
اىبًييو اٯغييٛز " ٟاددْ -ييساز ٟايجيياْٚ ." ٞعييدد " تطةةالت  -ثًٝةةضس" – 745
(727م ).ّ.القبائوون ا٫زاَٝيي ١الووف رهر ووا م ووا (728م ).ّ.ؾييرنس بٗٓٝييا قبًٝيي١
َٓطٛب ١افب َٛقع دػساًب ٜدع " ٢بػداد.)21("ٟ
ٚذنست "بػداد" ًب ثب بنضِ َٛاقع ٚدد ًب ْٓٝيٜٚ ،٣ٛسقي ٢تنزؽبي٘ افب
ايكسٕ ايطابع(مٚ ،)22().ّ.ذنس اىبًو اٯغٛز ٟضسد ٕٛايجاْ ٞشعُٝاّ َٓٝياّ ازلي٘
()23
" بطدت " قبا عً ٘ٝؾطًخ دًدً ٙب ( 716م).ّ.
ٚقيييد دخًيي نًُييي" ١بيييط" ًب تسنٝيييب أزليييا ٤اعييي ّ٬اٜساْٝيييَ ،١جيييٌ " :بٝيي
بطي"( )24اسم ملد ١ٜٓأضتٛفب عًٗٝا ضيسد ٕٛعياّ ( 714م ،).ّ.ذنسٖيا ًب هبًتي٘
ت آشليي ١ىبدٜٓيي،"١
عًيي ٢اىبييدٕ ايٛاقعييً ١ب سليياٍ غسبيي ٞاٜييسإٚ .نييريو "بطةةو بييس ُ
َطاضييرل ذنييست بييـب ا٫ضيي٬ا اييييت آي ي افب اىبًييو ضييسدٚٚ )25(.ٕٛزد ًب أخبيياز
اسبًُ ١ايجآَ ١يًًُيو ضيسد 714( ٕٛم ).ّ.اضيِ شعيٜ ِٝيدع" ٢بطةو بيسزْٕ" نيإ
()26
بـب ايصعُا ٤ايرٚ ٜٔقعٛا ًب قبك ١ايعاٌٖ اٯغٛز.ٟ
(ٜ )21سادع  ،Keilschriftlubbothkازبص ٤ا ،ٍٚ٫ايؿشؿ.200 ١

(ٜ 81 )21سادع نتاا زض  ،Du Keilschrift Texste Tiglatte Pilesserازبص ٤ايجايح ،ايؿؿش.54 ١
(ٜ )22سادع زٚيٓطٔ  ،Cuneiform Inscriptionsازبص ٤ا ،ٍٚ٫ايؿؿش.70 ١
(ٜ )23سادع يهٓبٌ "،"Ancient Recordsازبص ٤ايجاْ ٢ايجاْ ،٢ايعددإ .56 ٚ10
( )24اىبسدع ايطابل ،ازبص ٤ايجاْ،ٞايعددإ .125 ٚ57
( )25اىبسدع ايطابل ،ازبص ٤ايجاْ ،ٞا٫عداد .213 ،183 ،176 ،173 ،59
( )26اىبسدع ايطابل ،ازبص ٤ايجاْ ،ٞايعدد.147
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ثاْٝا – ايدٚز االيمخ ٝي :
ْيييسً ٣ب ايهتابيييات ايهًُييي ١اىبٓكٛغييي ١ؾييي ٢اسبذيييس ايعا٥يييد ٠افب اىبًيييٛى
ا٫وبٓٝيييٝـب (( 330-550م).ّ.ايهًُييي" ١بة ة " َطيييتعًُ ١قبعٓييي( ٢اٯشلييي،)١
ضباؾظيي ١عًيي ٢صبييدٖا ايتكًٝييد ،ٟؾًييِ ٜتطييا ٍٚبعييد عًٗٝييا اىبًييٛى اٜ٫ساْٝييٕٛ
يٝػازنٛا اٯشلً ١ب اٍضيتعُاشلا يكبياّ ٭ْؿطيِٗ .ؾينٕ اىبًيٛى ا٫وبٓٝيٝـب ز ٜطًكيٛا
تًو ايًؿظ ١عً ٢أْؿطِٗ أ ٟأِْٗ ز ٜدعٛا أِْٗ َٓشدزً ٕٚب ْطبِٗ َٔ اٯشل ١نُا
ؾعٌ ايؿسثٚ ٕٛٝايطاضاَْ ٕٛٝئ بعيدِٖ ،ا ٫أْٓيا ْيسٖ ٣ير ٙايهًُي ١قيد أضيتعًُ
سٓٝراى ًب تسنٝب ا٫زلا ٤عً ٢عاد ٠اٜ٫ساْٝـب ايكدَا ،٤نُا تكيدّ ذنيس .ٙؾٓذيد
ًب ايهتابيييات ا٫وبٝٓٝييي ١أضيييِ غيييخـ "بةةة – بُخْيييؼ"ٚ ,أطةةةِ ػةةةخف آخيييس
"بطابطٔ"ٚأطِ ػٗش" باط ٜادؾ" ٖٛ ٚ ,ايؼٗش اال ٍٚيظةٓتِٗ ايةيت ناْة تبةذأ
ب عتةةذاٍ ارتشٜةةاٚ .قةةذ ٜهةةَ ٕٛعٓةةا ٙعبيياد ٠اٯشلييٚ .)١أييئ إ ايهًُيي" ١ثةةاٜٝض"
اىبطييتعًُ ١اٯٕ ًب ايؿازضييٚ ١ٝايهسدٜيي ١قبعٓيي( ٢اشبسٜييـ) ذات ؾييً ١ا " بةةاطٞ
ٜادؾ"ٜ ,شادع املًشل– .)7
ٚظبد أٜكياّ بيـب تًيو ا٫زليا ٤اىبسنبي ١أطةِ "بطةذت" ْفظة ,١فكةذ ٚسد ب
ايهتابات ا٫زاَ ١ٝعًٚ ٢زم اييدلد ٣اىبهػيٛف عٓي ١بيايكسا َئ أضيٛإ ًب َؿيس
أضييِ غييخـ ٜييدع " ٢بطةةذت بةةٔ ْة نةةذس" ٚ ,تُةةٌ اْةة ١نةةإ بابًٝة ا ب ادتةةٝؽ
ايؿازضييي ٞاملكةةة ِٝب َـةةةش ب عةةةاّ  471مٚ ,).ّ.عًةةة ٢عٗةةةذ املًةةةو االمخةةةٝين
)27
اسؼٜٛشؾ اال.ٍٚ
ثايجاً  -ايدٚز ايفسث: ٞ
ٚناْيي نًُيي" ١بةة " ب ايةةذٚس ايؿسثييٖٚ ٞيي ٛايييدٚز اىبعييسٚف با٭زغييه"( ٞ
اغهاْٝإ" ايؿسدٚض)ٞ
( 256م 226 – .ّ.ا ).ّ.تؿٝيد اٜكياّ َعٓي( ٢اٯشليي )١ؾكيد ادعي ٢نباعيَ ١يئ
اىبًٛى ايؿسثٝـب أْٗيِ َئ ضي٬ي ١اٯشلي ١أ ٟأبٓيا" ٤بة "ْ ٫ٚ .يدز ٟأنبٝيع أٚي٦يو
(ٜ )27سادع  ،A Copwley, Aramaic Payyri of the Fifth Centuryطبع ١انطؿٛزد ،عاّ  ،1923ف 12
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اىبًييٛى ادعييٛا تًييو ايييدع ٣ٛأّ نباعييَ ١ييِٓٗ ؾكييطٚ .تييدٍ ايهتابييات ا٫غسٜكٝيي١
اىبٓكٛغيي ١عًييْ ٢كييٛد اٚي٦ييو اىبًييٛى عًيي ٢اْٗييِ نيياْٛا نييريو ،اذ ٚزدت ايعبيياز٠
"ثٛ٦ثاتٛزع" يكباّ شلَِٚ ،عٓاٖا(اير ٟاب ٙٛاي٘)(ٜسادع اىبًشل– .)8
ٚنإ يًًُو أزدٚإ ايجاْ ٞأ أزل٘ "ب – أطا" َٚ ,)28عٓا ٠ػةب ١ٝاالهلة,)١
ٜٚكابً ١ب االغسٜك" ١ٝأٜظ –ٛثٛ٦غ".
اَيا ايعبيياز ٠ا٫غسٜكٝي " ١ث٦ييٛووواتيٛزع" اىبهتٛبيي ١عًييْ ٢كيٛد نباعييَ ١يئ
اىبًٛى ايؿسثٝـبَٚ ،عٓاٖا(اير ٟأب ٙٛاي٘) ،ؾَٗ ٞسنبَ ١ئ نًُيتـب ،إ تسنبٓاٖيا
افب ايًٗذيي ١اٜ٫ساْٝيي ١ايؿسثٝيي ١سؿييًٓا عًيي ٢ا٫ضييِ اىبسنييب اىبصديي" ٢بييؼ ثييٛز".
خٚس)،
ٜٚتكا َٔ ٖرا إٔ اٚي٦و اىبًٛى ايؿسثٝـب نياْٛا ًٜكبي ٕٛا "باجةٛر" (بيؼ ُ
ا ٫أْٗييِ – ٜٚييا ي٬ضييـ -ز ٜذلنييٛا أٜيي ١نتابيي ١ناْ ي بًػييتِٗ ،نُييا ؾعييٌ اىبًييٛى
ا٫وبٚ .ٕٛٝٓٝنٌ َا خًؿ َٔ ٙٛنتابات ٜ٫صٜد عًيَ ٢ياٚزد ًب ايًػي ١ا٫غسٜكٝيً ١ب
َطهٛناتِٗ ٚأٚزلتِٗ ٫ٚ ،عًَ ٢اداً ٤ب ايؿًٗ َٔ ١ٜٛأٚاخس عؿسِٖ.
ٖٚرا َا ْعسؾ٘ عِٓٗ اٯٕٚ ،قد ٜعجس ًب اىبطتكبٌ عً ٢غَ ٧ئ آثيازِٖ ٜتكئُ
نتابيي ١بًػييتِٗ اٜ٫ساْٝيي ١ا٫زغييهًٜٚ .١ٝييٛب ييي ٞإٔ ؾهييس ٠اْ٫تطيياا افب اٯشليي ١قييد تهييٕٛ
اْتكً َٔ َؿس افب اٜسإْ ،كًٗا ا٫ضهٓدز ايعظ ِٝايير ٟاقتيد ٣بايؿساعٓيً ١ب ذييو عٓيد
ؾتشيي٘ ىبؿييس ،اذ ادعيي ٢اْيي٘ ابيئ ا٫ييي٘ "شٚع – آَييٚ ."ٕٛيعييٌ اىبًييٛى ايؿييسثٝـب ايييرٜٔ
َيس
سهُٛا اٜسإ بعد ا٫ضيهٓدز ٚنيريو نباعيَ ١ئ اىبًيٛى ايؿازضيٝـب اىبعيسٚؾٝـب ا "ؾ
َ "( ،)29اير ٜٔناْٛا خاقيعـب شليِ ،قيد ادعيٛا َيا أدعيا ٙا٫ضيهٓدز تكًٝيداّ ييَ٘ ،يع إٔ
تسى
اىبًييٛى ا٫وبٓٝييٝـب ،اييير ٜٔسهُييٛا قبييٌ ا٫ضييهٓدز ٚنيياْٛا أعظييِ ضييطَ ٠ٛيئ ايؿييسثٝـب
ٚأٚضع ًَهاّ َِٓٗ ،ز ربطس بباشلِ تًو ايدع.٣ٛ
َ" ايييت قيسب ًب ٜ٫ٚي" ١ؾيازع–ضيتإ" ،اٟ
َيس تيسى
ْ َٔٚكٛد اىبًيٛى اٍ "ؾ
ب٬د ؾازع ايٛاقع ١غسق ٞايطاسٌ ايػُاي ٞايػسق ٞشبًٝر ؾازع ،صبُٛعَ ١ئ
(ٜ )28سادع  ،N. C. Debevoise, A Political History of Parthiaف . 40

(َٚ )29عٓ ٢ؾستسى ( Fratarakaايسٝ٥ظ ،اَ٫رل) ٜٚكابًٗا ًب اْ٫طًٝص ١ٜنًُ ١بسْظ .Prince
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اىبطهٛنات ٜعٛد شَٓٗا افب عبي 200 ٛمْ .ّ.كيؼ ؾٗٝيا بياسبسٚف ايؿًٜٗٛي ١اضيِ
اَييرل ؾازضييٖ ٞيي" ٛبطذت"ْكؼ ة فٗٝةةا نييريو ؾييٛزتَ٘ٚ ،ييع أزليي٘ ٖيير ٙايعبيياز٠
()30
ا٫زَ ":١ٝش ٟأشلٝا" َٚعٓاٖا (اير َٔ ٟاٯشل ،)١ا( ٚاير َٔ ٟاؾٌ اشل.)ٞ
ٚتييرنس تييٛازٜخ ايعييسا ٚايؿييسع يكبيياّ ٭بيياطس ٠ايؿييـب ٖيي" ٛؾػؿييٛز" أٚ
"باجةةٛس"ٚ.زد ٖييرا ايًكييب بػييهٌ " باجةةٛس" ايييرٖ ٟيي ٛغييب ٘ٝبايًٗذيي ١ا٫زغييه١ٝ
ٚاٜ٫ساْ ١ٝايػسبٚ ،١ٝذيو ًب " ايسضا ٌ٥ايؿيػد ١ٜايكدمبي "١ايييت ٜعيٛد شَٓٗيا افب
( 313 – 312ا ).ّ.نُا ثب شَٓٗا اىبطذل ٖٓٓٝو .)31(W. B. Henning
ٚايػييهٌ "بةةغ –ثةةٛس" طبؿييـ َيئ " بييؼ ُٜجْييس" عًيي ٢سطييب تًييو ايًييٗذات،
َٚعٓا" ٠ابٔ ايٜٚ ."١ك٪َ ٍٛيـ "بسٖإ قاطع" ًب "ؾػؿٛز" :اْٗا اضِ ىبًو نيإ
ًب طاعت٘ اىبًٛى اسبانًُ ٕٛب ايب٬د ايٛاقع ١بيـب اسبًيٚ ١ايؿيـبٚ ،قيد داّ سهُي٘
( ) 62ضٓ َٔ ٖٛٚ ،١ايطي٬ي ١ا٫زغيهٖٚ ،١ٝيرا ٜ٪ٜيد َيا ذٖبٓيا ايٝي٘ َئ اْي٘ َئ
اىبُهٔ إ ته ٕٛؾ َٔ ١٦اىبًٛى ا٫زغهٝـب – ز ٜهْٛٛا نبٝعِٗ -قد يكبٛا ا "
باجٛس" "ابٔ اي٘".
ٚداً ٤ب " بسٖإ قاطع" اٜكا غهٌ آخس يهًُي" ١ؾػؿيٛز" ٖٚي ٛؾخؿيٛز ،ايييت
ْعتكييد إ نًُيي" ١ؾخيياز" قييد أغييتك َٓٗييا ،نُييا آْييا ْييس ٣إ نًُيي" ١ؾسؾييٛز"٣
ايعاَٜٚ ١ٝكؿد بٗا اشبصف ايؿٝين َاٖ ٞا ٫ذبسٜـ "ؾػؿٛز."ٟ
زابعاً  -ايدٚز ايطاضاْ:ٞ
اَا ايطاضاْ 652 – 226( ٕٛٝا ).ّ.ؾكد غازنٛا اٯشلً ١ب اضيِ ا٫يي٘ ا٫غظيِ
"ٖسَصد" ْٚعتٛا أْؿطِٗ ا "ب " أ ٟايٚ ,١أدعٛا اِْٗ َٓشذسٜ" َٔ ٕٚضدإ" اٟ
االهلةة ١ايضسدػةةتْ ،١ٝكييسا َييج ّ٬يييريو َاديياً ٤ب نتابيي ١٭زدغييرل ا- 226( ٍٚ٫
ً )ّ241ب ايسقِ اىبعسٚؾ " ١بٓكؼ زضتِ"(.)32
()31

ٜسادع George Francia Hill, Catalogue of Greek Coins of Arabia,
.Mesopotamia, Persia.
(ٜ )31سادع  ،Bullitin of the Schools of Oriental and African Studiesاجملًد ايجاْٞ

عػس ،ازبص٤إ ايجايح ٚايسابع ،فَٚ 601ا ًٜٗٝا.
(ٜ )32كع ْكؼ زضتِ ًب سلاٍ غرلاش عً ٢ازبعـب ََٗٓ ّ٬ٝا.
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"ٖر ٙؾٛز ٠عابد َصد ،ا٫ي٘ أزربػذل ًَو ًَٛى اٜسإ ،ضًٜ ٌٝصدإ ابٔ ا٫ي٘
()33
ثاثو ػا"ٙ
()34
"ؾٛز( ٍ ٠اٖسَصد ا٫ي٘)" .
َٚجاٍ آخس ٜٓع اىبًو غابٛز ايجاْْ ٞؿط٘ ًب نتاا ي٘ بعح ب٘ افب اْ٫دلاطٛز
بايؿؿات ايؿخُ ١ا٫ت:١ٝ
"ًَيييو اىبًيييٛى ،زؾٝيييل ايهٛانيييب ،أخييي ٛايػيييُظ ٚايكُيييس"ٚ .مبذيييد ايعاٖيييٌ
نطس" .)35(٣خطس ٚاْ "ٍٚ٫ؿط٘ بنْ٘" :اي٘ خرلٚ ،اٖب ايط ّ٬يًًُه ،١اةذلّ،
خطسًَ ،ٚو اىبًٛى اةظٛي ،ايتك ،ٞاةطٔ ،ايرَٓ ٟشت٘ ا٫شل ١ضعادٚ ٠اؾس٠
ٚضًطٚ ١اضع ،١عظ ِٝايعظُا ،٤اىبتؿٛز بؿٛز ٠ا٫شل"."١زدٌ خايد بـب ا٫شل،١
ٚاي٘ دً ٌٝبـب ايبػس ،ذ ٚؾي ٝزؾٝيعٖٚ ،ي ٛاييرٜ ٟيٓٗا َيع ايػيُظ ٜٚعطيٞ
ايً ٌٝع.)36("٘ٝٓٝ
ًٚب ازبصاشات اىباْ ١ٜٛاىبهتٛب ١بايًٗذي ١ا٫زغيهاْ ١ٝاىبعجيٛز عًٗٝيا بيـب
صبُٛعيي ١اىبخطٛطييات ايدٜٝٓيي ،١اييييت ٚدييدت ًب ايعكييد اَ ٍٚ٫يئ ٖييرا ايكييسٕ ًب
"تٛزؾييإ" ايٛاقعيً ١ب تسنطييتإ ايؿيي ،١ٝٓٝتًييو ازبييصاشات اييييت ٜسدييع شَٓٗييا افب
ايكسٕ ايجأَ يًُ٬ٝد ،تٛددا٫غهاٍ ا٫ت ١ٝيهًُ" ١ب "عً ٢ذبسٜـ ؾٗٝا(.)37
اٖ ٚشَضد االي)١
أٖ ٚشَضد ب بايٛا ٚاجملٗٛي)١
( ))33اؾٌ نًُ ١ا٫ي٘ " بو" ًب ايسق٬ٜٚ 0.ِٝسمس ٖٓا إ ٖرا ايًكب اذا ٚؾـ ب٘ ا٫ي٘" اٖسَصد" ؾنْ٘ ًٜٞ
ا٫ضِٚ ،اذا ٚؾـ ب٘ اىبًو ؾنْ٘ ٜطبل ا٫ضًِٚ ،ب ٖرا ا٫ؾط٬ب اغاز ٠يطٝؿ ١افب َاػبس ٟا٭ٕ ًب ايًػ١
ايؿازض َٔ ١ٝاضتعُاٍ يكب "َرلشا" ،ؾنٕ تكدمب٘ عً ٢ا٫ضِ َػعس بكييت٘ ٜ٫ٚعد ٚاٜ ،هَ ٕٛعٓا( ٙايهاتب
ٚيهٔ تنخرل ٙعٔ ا٫ضِ ٜػعس ٬يت٘ ٚن ٕٛاىبٓعٛت ب٘ َٔ ا٫ٚد اىبًٛى ا" ٟاَرل شاد."٠
( )34ذنست ٖر ٙايهتابات ًب نتاا بٝهً Paikuli ٞيًع ١َ٬ا٫ثازٖ ٟرلتطؿًٝد ،فٚ .84بٗر ٙاىبٓاضب١
ْٛد إ ْرنس ًب ْاس ١ٝقس ٙداؽ ًب يٛا ٤ايطًُٝاًْٚ .١ٝب بٝهً ٞعُاز ٠عًٗٝا زقِ َٔ آثاز اىبًو ْسضَٔ ٞ
اىبًٛى ايطاضاْٝـب ٜٚطُٗٝا ا٫نساد "بتخاْ٘"أ ٟب ٝايؿِٓ.
( )35إ خطس ٚا ٖٛ ٍٚ٫اىبعسٚف عٓد ايعسا بهطس ٣اْ ٛغرلٚإ " 0اْ ٛغسٚإ" ْٖٛ " ٛغرلٚإ" ًب ايؿازض١ٝ
ازبدٜد ،٠اؾً٘ َٔ "اْٛؽ – زؾإ ً Ananusha – ravenب ايؿازض ١ٝايٛضطَٚ ٢عٓا( ٙذ ٚزٚب ٫كبٛت).
(ٜ )36سادع  ،Arthur Christensen, L Iran sous Les Sassanidesايطبع ١ايجاْ ،١ٝف .260
()37

ٜسادع A. V. Williams Johnson, Researches in Manichaeism
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بٝؼٛع ب( ٝبايٛا ٚاجملٗٛي ١بعد ايػـب ٚايٝا ٤اجملٗٛي ١بعد ايبا()٤عٝط ٢ا٫ي٘)
ْريٚطعٓٝذب(٢ايٝاٚ ٤ايٛا ٚا٭ٚيٝإ صبٗٛيتإ) (ا٫ي٘ ايكادز).
(ا٫ي٘ ايصَإ)
ب٣ضسظإ  )38بايٝا ٤اجملٗٛي.)١
َٝػ -٢بػ( )39(٢ايٝا ٤ايجاْٚ ١ٝايجايج ١صبٗٛيتإ) (ا٫ي٘ ايػُظ ،ا٫ي٘ َجس)
ٜٚرنس ٖستطؿًٝد إٔ "بة " قيد ذبسؾي افب "بيا" أٜكياَّ ،جيٌ َاسيرف ًب
ايهًُ ١اىبسنب١
()40
" باؾسى" ايٛازدً ٠ب نتابات "ثٝةةهً. "٢
ٚٚسد ب نتابةةةةةةات " ثٝهًةةةةةة ٢ذنييييييس أَةةةةةةري يةةةةةةبالد "صٚسدكةةةةةةني" امسةةةةةة١
"بطذات"ٚ,ذيو ب أٚاخش ايكشٕ ايجايح اىب٬ٝدٜٚ .ٟكٖ ٍٛستطؿًٝد ًب ذيو ا٭ضِ
إٔ َعٓا" ٙعط ١ٝايي٘" ٚإ ًب أضيِ َدٜٓي" ١بػيداد" اضيتعُا ّ٫يتًيو ايهًُي ١ننضيِ
َهإ عٛقاّ عٔ اضِ اْطإ(.)41
ٜٚك ٍٛاٜكي ّا اْي٘ ٜكابيٌ ذييو ا٭ضيِ "بيات" أَيرل بي٬د "شُٚزدتْػيإ" َاداَي
()42
شٚزدغتإ تطُ ١ٝؾًٗ"ٍ ١ٜٛصٚسدكإ" ايؿازض.١ٝ
ٜٚظٗيييس َييئ نيييٖ ّ٬ستطيييؿًٝد إٔ "بيييات "ٞقيييد تهييي ٕٛطبؿؿيييَ ١ييئ نًُييي١
"بطةةذات"ٚ .عبيئ ًب ٖيير ٙاىبٓاضييبْ ١ييرنس إٔ ابيئ عيي ٤٬ايييد ٜٔنٝكبيياد ايجيياْ،ٞ
ايططإ ايطًذٛق ٞاير ٟنإ سهُ٘ َٔ
 697افب ٖ 700ي نإ ازل٘ "ؾاز – ٚبات "ٞأ" ٟبات ٞا٫ؾؿس.
ٚقد داً ٤ب نتاا " غآٖاَ "١إٔ اىبًو أزدغيرل بئ بابيو أستؿيٌ بتتٛػبي٘ ()ّ226
ًب بػداد ،ؾنٕ ؾا ٖرا ؾكد نإ يبػداد غنٕ عظً ِٝب أٚاخس شَٔ ايؿسثٝـب.
(ٜٚ )38ك ٍٛنسٜطتٓطٔ إٔ " ب("٢بايٝا ٤اجملٗٛي )١ا " بو" ايؿازضٚ .١ٝذيو ًب ن َ٘٬عً ٢نًُ " ١ب٣دٚخ " (بايٝا٤
ٚايٛا ٚاجملٗٛيتـب) َٚعٓاٖا(بٓ ا٫ي٘)  ،L` Iran sous les Sassanidesايطبع ١ايجاْ ،١ٝف .157
( )39اىبسدع ايطابل ،ف .186
(ٜ )41سادع نتاا  Pailuliشلستطؿًٝد ،ف .153
(ٜ )41سادع اىبؿدز ايطابل ًب ايؿؿشْ ١ؿطٗا.
(ٜ )42سادع اىبؿدز ايطابل ،ف .151

300

ٚعجسْييا عًيي ٢خييدل أضييكـ َيئ ا٭ضيياقؿ ١اييير ٜٔخسدييٛا عًيي ٢ازبيياثًٝل "داد
ٜػٛع" ( )456- 420ؾُٝا بيـب ضيٓٚ 420 ١ضيٓ 424 ١ضياَ٘ " ٜصٜيد بيٜ ٛصٜيد"
ٚقد داً ٤ب ذيو اشبدل إٔ ٖرا ا٭ضكـ نيإ َئ َدٜٓي" ١دز بػيداد"َٚ .يع أْٓيا ز
ْؿادف أضِ "بػداد" َؿشٛباّ بهًُ" ١دز" بؿٛزٖ ٠را اىبسنب اىبصدْ ،٢يس٣
إٔ ايتؿطرل ايٛسٝد اير ٟمبهٓٓا إٔ ْرنسً ٙب غنْ٘ ٖ ٛإٔ نًُ" ١دز" نإ ٜطُ٢
بٗا ايب٬ط اىبًه ،ٞؾًٗرا داش إٔ ٪ٜدَ ٟسنب"دز بػداد" َعٓ( ٢بػيداد اييب٬ط)،
ٚبييييريو ْطييييتدٍ عًيييي ٢أْيييي٘ نييييإ ًب بػييييداد قؿييييس ًَهيييي ٞأقييييٝـ افب بػييييداد
ؾك"ٌٝدزبػداد" نُا تكدّ.
خاَطا– ايدٚز األضالَ:ٞ
نييييإ َيييئ ايطبٝعيييي ٞإٔ ؽبتؿيييي ٞبعييييد ايؿييييتا ا٫ضييييً َٞ٬ب اٜييييسإ اىبطييييًُ،١
ايًكب"ب "  ْ٘٫نإ يكباّ اشلٝاّ يًًُٛى ايطاضاْٝـب ٚيكيب اٯشليً ١ب اييد ٜٔاىبياْ٫ٚ .ٟٛ
ٜس ٣اٯٕ "ب " ب املعذُات ايؿازض ١ٝازبدٜد ٠مبعٓ ٢االية .)١ا ٫اْي٘ ذنيس ؾٗٝيا "فةغ"
أ" ٚبؼ" مبعٓ ٢ؿِٓ) سادع املًشلٚ .)11,12,13قد نيإ بعيا ايبياسجـب اىبطيًُـب
ايكييدَا ٤عًيي ٢عًييِ َيئ اىبعٓيي ٢ا٭ؾييً ٞيييريو ايًكييب ،اذ قيياٍ اشبييٛازشَ( ٞايؿييؿش١
ٚ ":)116يرا ٜطُ ٕٛاىبًو "بؼ" ٖٚهرا اَ٫اّ ٚايطٝد".
()43
ٚقاٍ اٜك ّا " ؾإ (بؼ) عٓد ايؿسع ٖ ٛا٫ي٘ ٚايطٝد ٚاىبًو"
ٚقييد أدخييٌ ا٭تييساى ٖييرا ايًكييب ثاْٝييً ١ب اٜييسإ قبعٓيي( ٢ا٭َييرل)  ٫قبعٓيي( ٢ا٫ييي٘).
ْٚعتكييد إٔ ا٭تييساى اييير ٜٔنيياْٛا ٚثٓييٝـب ٚأْتػييست بٝييِٓٗ ايصزدغييتٚ ١ٝنييريو اىباْٜٛيي١
ٚايٓططٛزٚ )44(١ٜايبٛذ ،١ٜنُا ٜؿٗيِ َئ ايٛثيا٥ل ايييت ٚديدت ًب تسنطيتإ ايؿي،١ٝٓٝ
ناْٛا قد أقتبطٛا ٖرا ايًكب َٔ اٜ٫ساْٝـب ٚيكبٛا ب٘ ًَٛنِٗ.
(ٜ )43سادع  ،Paikuliف .136

(ٜ ٫ )44صاٍ ا٫تساى ٜطتعًُ " ٕٛدًب" ،ا " ٚدا٫ا" (بازبٚ ِٝايبا ٤ايؿازضَٚ )١ٝعٓاٖا عٓدِٖ (ا )ٖٞٚ ،
ضبسؾ ١عٔ نًُ " ١ؾًٝب" .ثِ اربرٚا َٔ تًو ايهًُ ١ايًكب " دًيب" قبعٓ( ٢اىبجكـ ،ايطٝد ،اىب٪دا،
اىبٗرا ،ايسغٝل) ؾنْتػس عِٓٗ ًب بًدإ ايػسم اٚ٫ضط.
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(أ) أضتعُاٍ نًُ" ١بط" عٓد االتساى َٚػتكاتٗا:
باٜإ:
عبيئ ْ ٫عًييِ بييايتشكٝل َتيي ٢أربيير ا٫تييساى نًُيي" ١ب ة "يكب ة ا ملًةةٛنِٗ
ٚأَشاٚ ,ِٗ٥قذ نإ عٓذِٖ أيكاب ًَهَ ١ٝجٌ " :خاقإ" " ٚخإ" ٚغرلُٖيا(زادع
اىبًشييل  ،)14يبييا ٜطيي ٍٛتعييداد .ٙا ٫إٔ َا٫غييو ؾٝيي٘ ٖيي ٛإٔ يكييب "ب ة " نييإ
َعسٚؾيي ّا عٓييد ا٫تييساى ًب اْدلاطييٛزٜتِٗ ايٛاضييع ١اىبُتييدَ ٠يئ ايؿييـب افب ايبشييس
ا٫ضٛد َٓر ايكسٕ ايطادع يًُ٬ٝد ًب أقٌ تكدٜس ٚنإ ًَو "ا٭ٚاز" ِٖٚ ،أقٛاّ
َٔ ايذلى ،ايرْ ٜٔصسٛا افب قؿاف ايداْٛاٜ ،دع ٢بنضِ "بة " ,ايهاضيعَ ١ئ "
ا٫يـ ٚايٓ "ٕٛاييت أقٝؿ افب "با،"ٖٞ"ٟادا ٠ازبُع ايؿازض ،١ٝاضتعًُ ٖٓيا
يًتعظييي ،ِٝنُييياَٖ ٛييينيٛف ًب اٜ٫ساْٝييي ،١عًيييَ ٢اْساٖيييا ًب "ٖسَيييصإ"َٗ" ،يييسإ"
ٚغرلُٖييا َيئ ا٫عييُٖٚ ّ٬ييا ًب ا٫ؾييٌ ازلييإ عًُييإ "ٖسَييص" َٗ" ٚييس" أقييٝـ
ايُٗٝا "إٔ" ادا ٠ازبُع يًتعظ.ِٝ
ٜٚكابٌ " باٜإ" بايًػ ١ايذلن ١ٝايػسب "،١ٝبطًش ا ٚب سكستًس."ٟ
بآٜذٛز:
ٜٚييرنس ابيئ ايبًخييً ،)45(ٞب نتابييًَ٘ ،ه ياّ أزليي٘" خسَيياش بيئ ازضيي ٕ٬بيئ
آٜذٛز ًب ضًطً ١اىبًٛى ايطاضاْٝـب(زادع اىبًشل  ٖٛٚ ،)15عًَ ٢اذٖيب ايٝي٘
اىب٪يييـ نطييس ٣اشبيياَظ ٚايعػييسٜٚ ،ٕٚظٗييس يٓييا إٔ سهُيي٘ ٜكييع ًب َ 629/7يئ
ايتازٜخٚ .اْ ٞأز ٣إٔ اضِ "بآٜذٛز" ايعا٥د افب ايكسٕ ايطيادع اىبي٬ٝد ٟػبيٛش
إٔ ٜه ٕٛا٭تساى اضتعًُ ٙٛقبٌ ذيوٖٚ ،ي ٛاضيِ َسنيب َئ ايهًُيتـب " باٜيإ" ٚ
ٜٚرنس ايع ١َ٬بًٛغ٘ ً Blochetب نتاب٘Christianisme et Mazdeisme chez les Turks :

 ،Orientauxف ،16نًُتـب آخسٜـب اسدُٖا " ازنٔ َٚ ergenعٓاٖا (زدٌ عصا) ٚقد اخرٖا ا٫تساى
عٔ نًُ " ١أزنػ ، erkeghonٕٛاييت تعين(نآٖاّ َطٝشٝاّ) ٚ .ايهًُ ١ا٫خس " ٖٞ ٣أٚغس  oghurاييت
تعين (ايٚ )ُٔٝأؾًٗا ايهًُ ١اي٬ت " ١ٝٓٝاٚنس ٚ .ougurقد ْكًٗا ايٓطاطس ٠اىببػس ٕٚافب تسنطتإ قبٌ
يٗٛز ايط٬دك.١

(ٜ )45سادع " ؾازضٓاَ٘" ٫بٔ ايبًخ ،ٞف .24
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"دٛز"ٚ .باٜيإ نُيا ذنسْيا نبيع يهًُي" ١بيا "ٟاىبتشٛييَ ١ئ "بة "" ٚ ,دةٛس"
َٚعٓاٖا َجْٛ ،ٌٝع)( )46ؾٝهَ ٕٛعٓ" ٢بآٜذٛز" (َج ٌٝا٫شل.)١
ٜٚظٗيييييس إٔ ا٭تيييييساى ز ٜكتؿيييييسٚا عًييييي ٢اضيييييتعُاٍ "ديييييٛز" َيييييع اٍ
"بة "ٚسييدٖاٚ ،البييا اضييتعًُٖٛا َييع غرلٖييا ؾُيئ ذيييو "َيياٖذٛز" ٖٚيي ٛأضييِ َيئ
أزلييا ٤زديياٍ ايكييسٕ ايجيياْ ٞاشلذييسٚ ،ٟنييإ بًييٝخ َٚعٓيياَ(ٙجٝييٌ ايكُييس)َٓٚ ،يي٘
"ضيُٝذٛز ايييدٚاتٚ "ٞقييد نييإ ًب عٗيد ايطيياَاْٝـب ببخييازَٚ ٟعٓيي" ٢ضييُٝذٛز"
(َج ٌٝايؿك.)١
بايانضور –خاقاى :
ْٚييرنس اٜك ياّ ًَه ياّ تسن ٝياّ آخييس أزليي٘ "باٜييإ –كةةٛس" ٖٚةةَ ٛشن ة َةةٔ
"باٜإ" " ٚكٛس" ٚقذ ذنس ٙايعَٛٓٝ ١َ٬زضه َٔ ٞساٍ ٖرا اىبًو َاٜنت:ٞ
"أضييتطاع ا٭ٜٚػٛزٜيي ٕٛإٔ ٜبطييطٛا ضييًطتِٗ عًيي ٢غيي ٕٚ٪ضيي٬ي " ١تةةاْ "
ف طتٛيٛا عً ٢بالد"اٚسخ "ٕٛب عاّ ٚ ,ّ 744قذ قاّ باٜةاجنٛس –خاقةإ ب طةٓ١
 ّ757ب عظِ خدَ ١يْ٬دلاطٛز ًب َٓاٖد ٠ايجا٥س "إٔ – ي – ٛغإ"(.)47
يطجور:
أطتعٌُ ا٭تساى ا٫ضِ اىبسنب اىبصد " ٢باٜاظبٛز" اىبرنٛز ًب غهٌ
"بطذٛس" َٚعٓاَ" ٠ج ٌٝايب " ٚنإ بطذٛس صع ُٝا تشن ٝا َظًُ ا ب سً عاّ
.970/360
ٚإ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٭زلا ٤اىبسنب ١ى " باٜإ دٛز" ٜ " ٚطذٛس" نإ
ػا٥عاً عٓد ا٭تساىٖٚ ،ر ٙا٫زلا ٤ناْٛا قد أقتبطٖٛا – عً ٢ايظاٖس – َٔ
ايؿسثٝـبٚ ،ذنسْا آْؿاّ اْ٘ نإ يًًُو أزدٚإ ايجاْ 125(ٞم ).ّ.أ أزل٘ " ب
(ٚ )46أئ إٔ "دٛز" اٜساْٜٚ ١ٝكابًٗا ًب ايذلن" ١ٝنٛز( "ٙايهاف ايؿازض.)١ٝ
()47
ٜسادع V. Minorosky " Tamim Ibn Bahr`s Journey Bulletin of The School of
 "Oriental and African Studiesاجملًد ايجاْ ٞعػس ،ازبص ٤ايجاْ ،ٞف .299
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أطا" ٚايهًُ " ١أطا" أ " ٚآضا" شلا َعٓ( ٢دٛز) ،ف" باٜاظبٛز"  " ٚبطذٛس"
"باٜإ آضا" " ٚب آضا" َٚعٓاُٖا (َج ٌٝايب ) (َج ٌٝاٯشل.)١
ًٚب دد ٍٚأزلا ٤ايكبا ٌ٥ايػص ١ٜاىبجب ًب " دٜٛإ يػات ايذلى"
( )1073/466أزبع ١أزلا ٤ؾٗٝا نًُ" ١ب " " : ٖٞٚبٝات ،ب –تً ،ٞبطذص،
بآٜدز"ٜٚ ،رنس ٖر ٙا٫زلا ٤اٜكاّ َ٪يـ "تٛزى غذس ٙض ،)48("ٞبـب أسؿاد "
أٚغصخإ" ا٭ضطٛز.ٟ
بيات:
ٜؿطس نتاا " تسى غذس ٙض "ٞنًُ " ١بٝات" ٜٚهتبٗا بؿٛز" ٠
باٜات" قبعٓ( ٢ؾاسب ايدٚيٚ .)١أْا أق ٍٛاْٗا نبع " ب "ْٞأ "ٚبٜ٪ٜ ،"٢د ذيو
ايهاغػسً ٟب َهإ آخس َٔ نتاب٘ بكٛي٘ ًب نًُ" ١بٝات".
" بٝات ا اضِ ا تعافب ،بًػ ١أزغ".ٛ
ؾٝظٗس إٔ " بٝات" نبع " بٚ "٢غهٌ آخس ٍ " باٜإ" اييت ٖ ٞنبع " با."٣
"ٚبٝات" نبع تعظ" ٍ ِٝب "٢نإ ايذلى ٜطتعًُ ْ٘ٛيد ٣ازب ،ٍ٬نُا
ٜطتعٌُ اٜ٫ساْ ٕٛٝاٯٕ نبع تعظ ِٝيهًُٜ" ١صد" ٜ" ٖٛٚصدإ" أضِ ا تعافب.
ٚعبٔ ْ ٫عًِ ًب أ ١ٜشلذ َٔ ١ايًٗذات ايذلن ١ٝناْ " – ت " ادا ٠ازبُع،
ا ٫آْا ٚددْا ًب "تسى يػيت" سبطـب نايِ قدزَ ،ٟاٜنت( ": ٞت) اييت تدٍ
عً ٢ازبُع ًب ايًػ ١اىبػٛي ١ٝتنتً ٞب ْٗا ١ٜايهًُْٚ ،)49(١كٝـ افب ذيو أْ٘ ٚزد
ًب "دٜٛإ يػ ١ايذلى" يًهاغػس ٟنبع "تهـب" ًب ايذلن ١ٝبػهٌ " ته." ٝ
بو تً:٢
ٜٚؿطس نتاا تسى غذس ٙضٖ ،ٞر ٙايهًُ ١ناتباّ شلا بؿٛز" ٠ب د"٢ًٜ
قبعٓ( ٢دً ٌٝايهٚ .)ّ٬أْا أق ٍٛإ "ب تًَ،"٢عٓاٖا "فشع ايب ".
(ٜ ))48سادع " تٛزى غذس ٙض( "ٞف  )31ىب٪يؿ٘ ًب ايًػ ١ازبػتا ١ٝ٥أب ٞايػاش ٟبٗادز خإ عاّ
ٚ ،1663/1074قد تسنب٘ ايدنتٛز زقا ْٛز ًب عاّ  ،1917افب ايًػ ١ايذلن ١ٝايػسب.١ٝ
(ٜ )49سادع نتاا " تسى يػيت " سبطـب نايِ قدز ،ٟطبع ١اضتٓب ،ٍٛز ،1ف  َٔ ،26اىبكدَ.١
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بُكدُز:
ٜٚؿطس ايهتاا اىبرنٛز نًُ" ١بطذص" ٜٚهتبٗا ب ػهٌ "بطةذٚص" مبعٓة٢
ارتادّ) ٚأْا أق ٍٛإٔ "بطذٚص" َعٓاٖا " نا ٤ايب ".
بايُهدُر :
ٜؿطس نتاا " تسى غذس ٙضي "ٞنًُي" ١بآٜيدز" ا (اىبيٓعِ) ٜٚهتبٗيا ًب
غييهٌ "بآٜييدز"ٚ .أْييا اقيي ٍٛإ تًؿييمس ايهًُيي ١ايؿييشٝا ٖيي" ٛباٜاْييدٚز" ٚأؾييًٗا
"باٜإ – تٛز".
ؾنٕ نًُ" ١باٜإ" نبع تعظ ُٞٝيهًُ" ١بة " نُيا ذنسْيا ،ؾنَيا نًُي" ١دٚز"
ؾنْٗيييا َتطيييٛز ٠نًُييي " ١تُيييٛز" ايييييت أخيييرٖا ا٭تيييساى َييئ ايعدلاْٝييي" ١تيييٛز"(،)50
ٚأضتعًُٖٛا بػهٌ "تٛز" أ" ٚتيٛزا" قبعٓي( ٢ايكياْ ،ٕٛايٓظياّ ،ايعياد ،٠ايسضيِ،
اسبؿْٔٚ ،ظاّ اسبؿٔ).
نُا أضتعًُٖٛا يكبي ّا يًًُيو ٚا٭َيرل ٚاييٛشٜسٚ ،ييسا ايبٝي اٜكياّٚ .نيإ
ا٭تساى افب بدا ١ٜايكسٕ ايعػيسٜ ٜٔطيتعًُ" ٕٛتيٛز" يكبياّ ٭٫ٚد اَيرل خبياز،)51(ٟ
ؾعًٖ ٢را ٜه" ٕٛباٜإ – تٛز > بآٜدزا ايتٛز ايبو ا اىبًو ايبو ا ٚا٭َرل ايبيو
ا ٚايييٛشٜس ايبييو( .زادييع اىبًشييل ٚ .)16ايًكييب "ْظيياّ" اييير ٟاضييتعٌُ ًب ايعؿييس
ا٫ضً َٞ٬ب اٜسإ ٖٓٚدضيتإ يٮَيساٚ ٤اييٛشزا ٤نًكيب " ْظياّ اىبًيو" ْ" ٚظياّ
سٝييدز آبيياد" َيياٖ ٛا ٫تسنبيي ١يكييب "تييٛز" ايذلنيي ،ٞؾًيي ٛناْ ي "سٝييدز آبيياد" ًب
تسنطتإ ٜطُ ٢أَرلٖا "تٛز سٝدز أباد" عٛقاّ عٔ "ْظاّ سٝدز أبياد"ٚ .نًُي١
"تييييٛز" دخًيي ي ًب "ايًػيييي ١اشلٓدضييييتاْ " ١ٝا" ٟا٭زد "ٚيكبيي ياّ يًسدييييٌ ايٓبٝييييٌ
ٚايٛشٜس(ٚ ،)52تطُ ١ٝا٭َرل ا ٚايٛشٜس ا "تٛز"(ايٓظاّ) ناْ تيدٍ عًي ٢ضيًطت٘
غرل اةدٚدٚ ،٠اضتبدادً ٙب أسهاَ٘ ٚأعُاي٘  ٖٛٚ .اير ٟنيإ مبجيٌ ايٓظياّ بيٌ
نإ ايٓظاّ ْؿط٘ٚ ،نإ نٌ سهِ ٜؿدز َٓ٘ ٜعد ْظاَ ّا ٚقاْْٛاّ ٚأتباعٖ٘ٚ .هرا
(ٚ )51تٛز ،نًُ ١عدلاَْ ١ٝعٓاٖا (قاْْٚ ٕٛظاّ ٚايتٛاز.)٠
()51
ٜسادع )Gabriel Bonhvalot, through the Heart of Asia(l889
()52

ٜسادع J. Shakespear, Dictionmary Hindustani and English 1834
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نييإ " تييٛز" يكب ياّ يييسٝ٥ظ ادازَ ٠طًكييٚ ١ستيي ٢ايييدٚز ايعجُيياْ ٞنييإ مبييٓا ؾٝيي٘
ايٛشٜس ا ٚا٭َرل اىبخ ٍٛؾ٬سَ ١ٝطًك ،١يكيب "ايدضيتٛز اىبهيسّْ ،ظياّ ايعياز"
ؾريو ا٭َرل نإ ٖ ٛايدضتٛز  ٖٛٚايٓظاّ.
بهادر:
ٜك ٍٛأهبد ٚؾٝل باغا ًب "شلذ ١عجُاْ 1888/1306 "ٞإ ايتًؿمس ايؿشٝا
ٍ "بٗادز"ٖ "ٛبخادُٚز" ٚقد سٛي افب غهٌ "باطٛز" َٚعٓاٖا (بطٌ ،غذاع).
ٜٚكيي ٍٛسلييظ ايييد ٜٔضيياًَ ،ٞب "قيياَٛع تسنيي 1899/1317 "ٞإ "بٗيادز"
ؾازضيييييي ١ٝا٫ؾييييييٌ تطييييييتعٌُ ًب ايذلنٝييييييً ١ب غييييييهٌ "خبييييييادٚز" " ٚبيييييياتٛز"
َٚعٓاٖا(بطٌ،غذاع).
ٚأقي ٍٛإ "بٗيادٚز" طبؿؿيَ ١ئ ايهًُي ١اىبسنبي" ١بػيا-تيٛز" (زاديع اىبًشيل)17 -
ٖٚرا غهٌ أقدّ َٔ "باٜإ-تٛز" اىباز ذنسٖاٚ ،نإ َعٓاٖا اٜكاّ (ايتٛس ايب ).
أَا "بٗادٚز" ايييت تًؿيمس اٯٕ ًب ايؿازضيٚ ١ٝايذلنٝي ١ايػسبٝي"١بٗادز"ٚ ،ناْي
قدمباّ تًؿمس "باطٛز" أ" ٚباتٛز" ،ؾإ َعٓاٖا(ايبطٌ)ٚ ،تسٖ ٣ر ٙايهًًُ ١ب شلذ١
"كٚٛاؾ"  )53ايبن ١ٝب ػهٌ "ثاتٝض" ٚهلا املعٓ ٢ع.١ٓٝ
أَا إٔ نًُ " ١بااتٛس" بٗادس) ,اؿبش َع ايةضَٔ عٓةذ االتةشاى تظةتعٌُ
ؿفَ ١عٓاٖا ايبطٌ ،ايػذاع) ،ؾٗ ٛأَس َنيٛف ،ؾكد ذنس أب ٛايػاش ٟبٗادٚز خإ
ًب نتاب٘ "تٛزى غذس٠ض "ٞإ نًُ" ١اٜيد ٟقيٛت" ناْي يكبياّ ًَهٝياّ ًب ا٭شَٓي١
ايكدمبيي ١دييداّ ،ثييِ اؾييبش ؾييؿَ ١عٓاٖا(ايبطييٌ) عٓييد ا٭ٚشبييو( .)54اَييا اىبعٓيي٢
ا٭ؾً ٞيهًُ" ١اٜد ٟقٛت" ؾنيٓ٘ (زا ايطعادٚ ،٠ساَٗٝا).
بطرت :
ب " دٜٛإ يا ١ايبى"نًُ "١بطب" َع تعشٜفٗا االت:ٞ
" َٔ امسا ٤ايسداٍ ٚأؾً٘ "بو – تس" َٚعٓا( ٙاثب َهاْو دًداّ).
(ٜ )53سادع " تٛزى يػيت" سبطـب نايِ قدز.ٟ
(ٜ )54سادع " تٛزى غذس ٙض ،"ٞف .44
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ٚأْييييا اعتكييييد إٔ " بطةةةةب" ٖييييرٖ ٙيييي " ٞبةة ة –تييييٛز" َٚعٓاٖييييا (ايتييييٛز
ايب )(،ايٓظاّ ايب )ٚ ،تسنٝبٗا يباثٌ يذلنٝب "بؼ – تيٛز" اىبيرنٛز اْؿياّ(.زادع
اىبًشل .)17
َٚيئ اىبٓاضييب ٖٓييا إ ابييـب زأٜييً ٞب نًُييٚ ١زدت ًب زضيياي ١ابيئ ؾكييٕ٬
اير ٟأزضً٘ اشبًٝؿي ١اىبكتيدز بيا ايعباضي ٞضيٓ 921/309 ١افب ًَيو ايؿيكايب،١
َيُِظ بٔ غيًه ٞبًطيٛاز" ابيًَ ٞيو
ٚايهًُ " ٖٞ ١بًِطٛاز" اييت دا٤ت ًب أضِ "ا
بًػاز(ٚ .)55قد سا ٍٚنباع َٔ ١اىبطتػسقـب ايٛؾ ٍٛافب اييتًؿمس اسبكٝكي ٞشليرٙ
ايهًَُٚ ١عسؾ ١اؾًٗا(ٚ )56ز ٜصايٛا ؼباٚي ٕٛذيو(ٚ ،)57يكد دا ٤ا٫ضِ ًب ايهتيب
ايكدمبً ١ب أغهاٍ طبتًؿ :١بطًط ،ٛبطًطي ،ٕٛبًطيٛازٚ .اْي ٞايئ إ اقيسا ٖيرٙ
ا٫غهاٍ افب ايػهٌ اسبكٝك " ٖٛ ٞبًطيٛاز" ،نُيا ٚزد ًب َعذيِ ايبًيدإ يٝياقٛت.
ٚأؾٌ "بًطٛاز" ػبب إ ٜه" ٕٛب طٚس"ٚ .يعٌ ايٓطا ؾشؿٛا ٖرا ا٫ضِ افب
ايؿٛز ا٫خس" ٚ .٣بهطٛز"ٖ ٛايًكب بيو – تيٛز" ْؿطي٘ٚ ،قيد ذنسْيا ٙآْؿياّ ْكيّ٬
َٔ "دٜٛإ يػات ايذلى" ٖٛٚ ،غهٌ آخس ٍ "بؼ – تٛز" َٚعٓيا" ٙايتيٛز – ايةب ،
ايٓظاّ – ايب ".
ٚايًكييب "بطتةةٛس" "بةةغ – تةةٛس" ٖييرا نييإ َعسٚؾياّ ًب أٚاضييط أٚزبييً ١ب ايكييسٕ
ايطييادع عػييس يًُيي٬ٝدٚ ،ناْي اضييسٖٓ ٠ػازٜيي ١تعييسف ا "بيياتٛز،"Bathory ٟ
سهُ بٛيْٝٛيً ١ب ايكيسٕ ايطيادع عػيسَٚ .ئ ايجابي إ ٖيرا ا٫ضيِ "بياتٛز"ٟ
ضبسف َٔ "بًطٛز" " ,بغ – تٛس" اير ٟسسؾ٘ ا٫تساى افب "بياتٛز" ؾًٗيرا ػبيب
إ تؿشا نًُ " ١بًطٛاس"اطِ ابًَ ٞو بًااس طٓ 921/309 ١ب "ب طٛز".
اَا ا٫ضِ "اىبظ" ؾنْ٘ قد ٜه َٔ ٕٛتؿشٝـ ايٓطيا يهًُي" ١اييبؼ" ايييت
ٖ" ٞا– ٌٜبياؽ"َٚ ،عٓاٖيا(ز٥يٝظ ايعػيرل )٠ا( ٚز٥يٝظ اىبًُهيٚ .)١عيسف بٗيرا
ا٫ضِ بعد ذيو ايصَٔ اَسأ ٠تسن ١ٝسهُ ب٬د ؾازع َٔ عاّ  662افب عياّ 682
(ٜ )55سادع َعذِ ايبًدإ يٝاقٛت" بًػاز".
( )56دا٥س ٠اىبعازف ا٫ض" ،١َٝ٬بًػاز".
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ٖي ،بعد ٚؾا ٠ضًذٛقػا ٙا٫تابه ٖٞٚ .ٞآخس َٔ سهِ َٔ تًو ايط٬يَٚ .١اشايي
تًو ايهًُي ١باقٝيً ١ب ايذلنٝي ١ايػسبٝي ١افب ايٝي ّٛبػيهٌ "أٍ باغيٚ "ٞيهئ قبعٓي٢
(زٝ٥ظ ازبُاع )١ا( ٚزٝ٥ظ ايعؿب.)١
ٚي٬تساى ًب ايتازٜخ اع ّ٬اخسَ ٣سنبَ ١ع نًُ" ١أٍ – أ "ٌٜؾُٓٗا َاٖ ٛبٝا٤
ا٫قاؾَٗٓٚ ،١ا َاٖ ٛبػرلٖاَ ،جٌ:
أٍ أزض( ٕ٬أ ٌٜأزض)ٕ٬
أٍ خإ (أًٜخإ)
أٍ قتًؼ (أًٜكتًؼ)
أٍ بط ٞأًٜبط)ٞ
تورخاى:
ٚعً ٢ذنسْا نًُ" ١تٛز" أز ٣إٔ أؾٌ ايهًُ ١ايػيا٥ع ١بػيهٌ " تسخيإ"
ػبب إٔ ٜه" ٕٛتٛزخإ" َٚعٓا( ٙاَ٫رل اشبإ)ٜٚ ،ك ٍٛايهاغػسً ٟب تسخيإ ":
اضِ داًَٖ ،ٞعٓا ٙاَ٫رل بًػ ١ازغٚ ،ٛؾ ٘ٝتننٝد ىبا ذنسْا(زادع اىبًشل .)17
بوطوريض ،بغراى :
عةةشف اسةةذ ًَةةٛى ايبًاةةاس ب طةةِ "بٛطةةٛسٜع" ٚناْة وفاته طةةٓٚ ,ّ896 ١اْةةٞ
أس ٣إ "بةةٛط" ايةةيت ب ا ٍٚامسةة ١تعةةين االيةةٚ .)١نةةإ ًَةةو ايبًاةةاس االخةةري اييير ٟبيي٘
اْتٗ اىبًهً ١ٝب بًػازٚ ١ٜتيٛؾً ٢ب اسبيسا ايعاىبٝي ١ا٫خيرلٜ ٠طيُ" ٢بيٛزٜظ"ٖٚ ،يرا
ا٫ضيِ ؾيٛز ٠طبؿؿييَ ١ئ "بيٛطةةٛسٜع"ٚ .نيريو ايكيً ٍٛب "بػييدإ" اسيد ٣اىبكاطعييات
ايسَٚاْٝيي ١اييييت اضييتٛطٓتٗا قبًٝيي ١ازلٗييا " قييس ٙبػييدإ" باضييِ شعُٗٝيياٖ ،سب ي اَيياّ
تُٛٝز يٓو َع انجس ضهإ دغ قجلةام بعيد َعسني ١زلسقٓيد ايعظُٝي،)1290/793( ١
ٚاْتػييسٚا ًب سليياٍ ايبشييس ا٫ضييٛد ٚاطييساف ايييداْٛآٖٚ ،يياى تٛطٓييٛا ٚتٓؿييسٚاًٚ .ب
تطُ ١ٝاىبكاطع ١ايسَٚاْ ١ٝبنضِ " بػيدإ < بػيداد" تهيساز ىبيادسً ٣ب عٗيد ايهاغيٝـب
ا ٟتطَُ ١ٝكاطع ١بنضِ غخـ ٜكاٍ ي٘ " بػداد".
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باط :
ٚنةةإ ٜكةةاٍ ملًةةو االتةةشاى ارتةةضس " بةةاط" نُةةا ذكههر امحةةذ بةةٔ ؾكييً ٕ٬ب
زضايت٘ افب اشبًٝؿ ١اىبكتدز ايعباض ٞعُا غاٖدً ٙب ب٬دِٖٜٚ ،ك ٍٛايهاغػسً ٟب
باط ا ٟاَ٫رل  :إ شٚز اىبسأً ٠ب بٝت٘ ٜػب٘ باَ٫رل ٜٚطُ ٢باط.
ا  -عٛد ٠ايًكب " ب " ا اٜشإ ٚتظشبَٗٓ ١ا ب اياشب:
أَا ب اٜشإ ف  ٍٚرنش يًك "ب " ب ايذٚس االطالَ ٞجنذ ٠ب االمسني
 ":طُػْسٍْ ب "ٚقذ تةٛز عةاّ ٚ 1036/429تةٛف ٢طةٓٚ ,1063/455 ١ب "كةاش٣
ب "ُٖٚةةا ابٓةةا َٝهاٝ٥ةةةٌ بةةٔ طةةةًذٛم .اال إ ًَةةٛى ايظةةةًذٛقٝني اييير ٜٔدييياٚ٩ا
بعدُٖا تسنٛا ٖرا ايًكبٜٚ ،ظٗس اْٗيِ اضيتشبٛا يكيب "ايطيًطإ" ايير ٟضيبكِٗ
اي ٘ٝمبـب ايدٚي ١ضبُٛد بٔ ضبهتهـب ٚقًدً ٙٚب ايتًكب ب٘ ،ثِ اؾبشٛا بعد ذيو
ًٜكب ٕٛا "غا" ٚ "ٙبادغا" ٚ "ٙغآٖػاٖٚ ،"ٙرا َاْساً ٙب ايد ٍٚايطيًذٛق١ٝ
ايج٬خ اٜ٫ساْٚ ١ٝايهسَاْٚ ١ٝايس.١َٝٚ
إ ايدٚييي ١ايطييًذٛق ١ٝايسَٝٚيي ١ناْي ًب آضييٝا ايؿييػسٚ ٣اْكسقي ضييٓ١
ٚ .1299/699نييإ َ٪ضطييٛا ايدٚييي ١ايعجُاْٝيي ١اييييت خًؿي تًييو ايدٚيييًٜ ١كبييٕٛ
اٜكاّ ا "ب "َ ،يِٓٗ "اسطػيسٍ بة " ٚناْي ٚؾاتي٘ ضيٓٚ . 1281/680 ١اخيٙٛ
"دْداز ب "ٚ ،ابٓ٘ "عجُإ ب " ايرْ ٟطب ايدٚي ١ايعجُاْٝي ١ايٝي٘ ٚتيٛؾ ٢عياّ
ٚ .1326/726نيياْٛا ًٜكبيي ٕٛاَييسا ِٖ٤بايًكييب ْؿطيي٘ َجييٌ" :آم تُٝييٛزبةة " ٚ
"َٝخاٍ ب "ٚ ،غرل إ ٕ تب٩ٛا ايعسؽ َِٓٗ بعد اْتٗا ٤اسبهِ ايطيًذٛق ٞنياْٛا
ًٜكبيي ٕٛا " ايطيييًطإ ،بادغيييا ،ٙخاقيييإ ،خٓهييياز(خيييداْٚةةةذطاس)".ثيييِ اضيييتعٌُ
ايعجُاْ ٕٛٝيكب "ب " طٛاٍ سهُِٗ ًب اضٝا ٚاٚزٚبا ٚاؾسٜكٝيا ،يتًكٝيب ا٫عٝيإ
َٔ اؾشاا اىبٓاؾب ٚاىبساتب ٚايػسف: ِٖٚ ،
( )1ا٭َرل ،أ٭َرل اىبتٛزَ ،جٌ :ضٝطاّ بط ,ٞبًااسطتإ بط ,ٞقش٠داغ بط,ٞ
تْٛع با.ٜٞ
( )2ؿاس َٓـ سفٝع مثل  :طٓذام بط ,ٞأْادٚي ٞبط.ٞ
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( )3زٝ٥ظ عػرل ٠نبرل.٠
( )4قا ِ٥املكاّ َٚري اآلال ٟب ادتٝؽ ٚايذسى ,مثل :قةاَ ِ٥كةاّ بة َ ,ةري االٟ
ب  ,اال ٟبط.ٞ
( )5أؾساد نباع َٔ ١ايبٛٝتات ايكدمبٚ ١أ٫ٚد ا٫عٝإ.
ٚناْ نًُ" ١با "ٟتظتعٌُ عٓذ االتشاى َٓذ ايكذ ِٜاٜكاّ قبعٓ ٢ايػيين
ٚايعظيييٚ ِٝاَ٫يييرلَٗٓٚ ،يييا اغيييتكٛا َؿيييدز "بَٛٝيييو" ٜكييي ٍٛايهاغيييػسٜ :ٟكييياٍ:
أزبٛٝد ،ٟأ ٟغين ايسدٌ ٚغرل.ٙ
ٚناْ اَ٫يٛاٍ ٚاَ٫تعي ١اَ٫رلٜي ١عٓيد ايعجُياْٝـب تعيسف ا "بطًةو" ًٚب
ايًػي ١ايذل نٝي ١نًُي" ١بيٛؽ" َٚعٓاٖييا (اييسٝ٥ظ) َجيٌ " :بياؽ بيٛؽ" ،أ ٟايييصع،ِٝ
ٚزٝ٥ظ ازبٝؼٚ.نًُ" ١بٛؽ" ٖرَ ٙطتعاز َٔ ٠ايًػات ايطي٬ؾ ،١ٝأ ٟايؿيكً،١ٝ
ٚقد تٛيدت َٔ نًُ" ١بٛغ "ٛاييت َعٓاٖا ا ٕ٫يد ٣ايط٬ؾٝـب "ا ".
ٚنإ ايط٬ؾ ٕٛٝقد عبتٛا ًب ايكد" َٔ ِٜبٛغ "ٛنًُ "١بٜٛاز" اييت تعين
(ايٓب ،ٌٝايعـب ،ايصعٚ .)ِٝتطتعٌُ ايً ّٛٝب َكاطع ١نسنٛى نًُ " ١بٛؽ" قبعٓي٢
(ايهبرلٚ ،ايصع ،ِٝذ ٟايػنٕ).
ٚقد أيػً ٢ب تسن ١ٝاسبدٜجي ،١غيهٌ "بة " يًهًُي ١اىبيرنٛزٚ ،٠اعتيٝا عٓي٘ بهًُي١
"با "ٟقبعٓ( ٢ايطٝد)ٚ ،ا(ايطٝدُٖٚ،)٠ا ٜطتعُ ٕ٬يكبـب يًخاؾٚ ١ايعاَ.١
أَا ايب٬د ايعسب ١ٝاييت اْؿؿً َٔ ايدٚي ١ايعجُاْٝي ،١ؾنْٗيا ٫تيصاٍ تطيتعٌُ
يكب "ب " افب َٜٓٛا ٖرا ،نُا إ يكب اَرل تْٛظ ز ٜصٍ َعسٚؾاّ ا "باٖٚ "ٟيٛ
خاف باَ٫از.٠
 - 2أصٌ نًُ" ١داد":
إٔ اؾٌ ايهًُي" ١داد" َئ اىبؿيدز "دا" ٖٚيرا اىبؿيدز َعيسٚف ًب ؾؿي١ًٝ
ايًػات اشلٓد -١ٜاٚ٫زٚبٚ ،١ٝضٓهتؿ ٞبرنس َاقايي٘ اىبطيذل ًٜٚيُٝظ دانطئ ًب
نتاب٘ اىبٛض ّٛا "قسا ٠٤ا٫ؾٝطتا" ،قاٍ:
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" اىبؿييدز ا٫ؾييًً ٞب ا٫ؾٝطييتا ٖيي" ٛدا" (دخ) َٚعٓييا( ٙا٫عطييا ،٤ايٛقييع،
اشبًييل ،ايؿييٓع)ًٚ ،ب ايطٓطييهسٜت" ١ٝدا"" ،دٖييا"ًٚ ،ب ايؿازضيي ١ٝايكدمبيي" ١دا"،
ًٚب ايؿًٗ" ١ٜٛداتٔ"ًٚ ،ب ايؿازض ١ٝاسبدٜج" ١دادٕ" ،اْتٗ.٢
ٚقد ؾٝؼ َٔ ٖرا اىبؿدز أضِ َؿعً ٍٛب ا٫غهاٍ ا٫ت: ١ٝ
ًب ا٫ؾٝطيييييييت" ١ٝداخ" ًٚب ايؿًٜٗٛيييييييٚ ١ايؿازضييييييي ١ٝاسبدٜجييييييي" ١داد" اٚ
"دات"ًٚ،ب ا٫غسٜكٝييييييي" ١ثٝتٛع"(بيييييييايٛا ٚاجملٗٛييييييييًٚ ،)١ب ا٫زَٓٝييييييي" ١دت"
َٚعٓا(ٙغي٪َ ٧ضيظ ،قياْ ،ٕٛطبًيٛمَ ،ؿيٓٛع)ٚ .بيـب ا٫زليا ٤اضيِ َؿعيً ٍٛب
غهٌ آخس ٖ" ٛداٜيت" َعٓا( ٙاىبٓش ،١ايعط ،١ٝاشبًٝك.)١
ٚؾٝػ ١اضِ اىبؿعي"،ٍٛدات" دخًي ًب ايًػيات اٜ٫ساْٝيً ١ب تسنٝيب نيجرل َئ
ا٫زلاْٚ ،٤رنس َٓٗا َاٜنت:ٞ
ًب ا٫ؾٝطت" :١ٝبػ– ٛدات" (بايٛا ٚاجملٗٛي )١ا ؾٓع ا٫شل ،١طبًٛقٗا.،
"أٖٛز–دات" (بايٝاٚ ٤ايٛا ٚاجملٗٛيتـب) ا طبًٛم ايدٜٛات.
ًٚب ايؿًٜٗٛييييَٗ " :١ييييسدات" أضييييِ عًييييِ يٮغييييخاف ،طبؿييييـ َيييئ "َجييييس-ٚ
دات"(بايٛا ٚاجملٗٛيَٚ )١عٓا ٙطبًٛم ا ٚعطَٗ" ١ٝس" اَ" ٟجس"(،اي٘ ايػُظ)،
ٜٚكابً٘ ًب اٜ٫ساْ ١ٝاسبدٜجَٗ" ١سداد".
"خييييٛت – داد" ؾييييؿ ١تعييييين (طبًٛقيي ي ّا اَ ٚتهْٛييييا براتيييي٘ ،أ ٚأبيي يدٜا)ًٚ ،ب
ا٫ؾٝطييتٖ" ١ٝيي – ٛدات" ًٚب اٜ٫ساْٝيي ١اسبدٜجيي ١اؾييبش ٖيير ٙايهًُيي " ١خييدا"ٟ
َٚعٓاٖا (ا ).
" أٖٚسَصد – دات" َٚعٓا( ٙطبًٛم ا٫ي٘ ٖسَصد).
ًٚب اٜ٫ساْ ١ٝاسبدٜج" ،١خداداد" َٚعٓا( ٙطبًٛم ا ا ٚعطا ٤ا ).
" غيٝدا – دات" َٚعٓيا ٙطبًييٛم ايػيٝطإ؛ ًٚب ا٫ؾٝطيت " ١ٝدٝ٥ؿيي – ٛدات"
(بايٝاٚ ٤ايٛا ٚاجملٗٛيتـب) باىبعْٓ ٢ؿط٘.
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اخلامت١

ٚأخرلاّ ْرنس َعٓ" ٢بػداد" ؾنٕ ا٭ديٚ ١ايدلاٖـب اييت تبططٓا ًب ذنسٖا ًب ٖيرا
اىبكييياٍ تجبيي إٔ "بػيييداد" نًُييي ١أٜساْٝيييٚ ١إٔ َعٓاٖيييا(عطٝييي ١ا٫يييي٘)ٚ .قيييد أضيييتعًُٗا
ايهػ ٕٛٝاَ ٍٚسً ٠ب ب٬د بابيٌ ًب َطيتٌٗ ا٭ييـ ايجياْ ٞقبيٌ اىبي٬ٝدٚ .ايهػي ٕٛٝنُيا
ٜعسف عِٓٗ ناْ ايطبك ١ا٫زضيتكساطَ ١ٝيِٓٗ تيتهًِ يػي ١آزٜيٚ ،١ناْي ازليا ٤نباعي١
َيئ ًَييٛنِٗ ٚآشلييتِٗ آزٜيي ١ؾييسؾٚ .١قييد ٚزدت "بػييداد" ًب ايهتابييات اىبطييُاز ١ٜأزل ياّ
ىبٛقع دػيساًب ًب ا٭شَٓي ١ايييت تًي دٚز ايهػيٝـب اٜكياّٚ .نيإ آخيس ذنيس شليا ٚازداّ ًب
نتابْٗ َٔ ١ا ١ٜايدٚز ا٫غٛزً ٟب سدٚد ايكسٕ ايطابع قبٌ اىب٬ٝد.
ٚدييا٤ت نًُيي" ١بػييداد" ًب ا٫ؾٝطييتا قبعٓيي( ٢طبًييٛم اٯشلييٚ .)١اضييتعًُ
ازلي ّا عًُ ي ّا ٭غييخاف نيياْٛا ًب ا٭شَٓيي ١ايؿازضييَٓ ١ٝيير ايعؿييس ا٫وبييٝين ستيي٢
ايدٚز ايطاضاًْ ٞب اٜسإ ٚغرلٖا َٔ ا٫قطاز.
ٚزأٜٓاٖا اٜك ّا َطيتعًُ ١عٓيد ا٫تيساى بػيهٌ "بػيدإ" ٚزقبيا اضيتعًُ
بؿٛز" ٠بات "ٞازلاّ يػخـ ا ٚيكبً ١ًٝب ايكسٕ ايسابع عػس يًُ٬ٝد.
ٚأْا  ٫أدع ٞبنْين أَ ٍٚئ ازتينٖ ٣يرا اييسأً ٟب أؾيٌ "بػيداد" َٚعٓيا،ٙ
ؾكييد ضييبكين افب َعسؾيي ١ذيييو نباعييَ ١يئ اىبطتػييسقـب ؛ ٚذنييس اسييدِٖ ًب دا٥ييس٠
اىبعازف ا٫ض ١َٝ٬ذب َاد " ٠بػداد"إٔ" اضيِ بػيداد ٖي ٛاٜساْي ٞبي ٬غيو ؾٝي٘
َٚعٓا( ٙعط ١ٝا ).
ٚأذٖييب افب أبعيييد َييئ ذييييو ؾييينق ٍٛإ َييئ اىبييي٪زخـب اىبطيييًُـب ايكيييدَا٤
ٚازبػساؾٝـب َٔ ناْٛا قد ؾطيسٚا اضيِ "بػيداد" تؿطيرلا قسٜبي ّا َئ اسبكٝكي ،١ؾكيد
ذنسٚا إٔ بػداد َعٓاٖا (عط ١ٝايؿِٓ) ا( ٚعط ١ٝايػٝطإ) ا( ٚعط ١ٝاىبًو).
(ٜسادع اىبًشل .)18
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ٜٚبيد ٚإٔ ا٫يتبيياع ايير ٟأؾييابِٗ نيإ ضييبب٘ ْطيٝإ َعٓيي" ٢بػييداد" ًب
ا٫شَٓي ١ايييت ضيبك اٚي٦يو ايهتياا اٚ٫ا٥يٌٚ ،٭ْٗيِ قؿيسٚا ؾُٗٗيِ يهًُي" ١بييؼ"
ايؿازضيي ١ٝعًيي" ٢ؾييِٓ" ؾذلنبييٛا نًُيي ١بػييداد ا (عطٝيي ١ايؿييِٓ)؛ ٚؼبتُييٌ اْٗييِ
قؿدٚا بايؿِٓ (آشل ١ايؿسع) ،ؾًُا ؾطسٚا "بػداد"ا" عط ١ٝايؿيِٓ" أزادٚا إ
ٜكٛيٛا (عط ١ٝاشل ١ايؿسع).
ٚز تهٔ ؾٝػ ١اضِ بػداد (عط ١ٝا٫ي٘) ٚاضتعُاشلا عًُاّ َئ اَ٫يٛز غيرل
اىبنيٛؾييً ١ب ا٫شَٓيي ١ايكدمبيي ،١ؾكييد أربيير ايْٛٝييإ نًُييَ ١كابًيي" ٍ ١بػييداد" ٖٚييٞ
تٛ٦دٚز ً Theodoreب اىبعٓ ٢ع( ٖٛٚ ٘ٓٝعطا٤ا٫يي٘) ٚدعًٖٛيا عًُي ّا ٭غيخاف.
ٜٚعسف بعا سهُا ِٗ٥ا " تٛ٦دٚز" عاؽ ًب عب325 ٛمٚ .ّ.قد ؾاغٛا اٜكياّ
ازلاّ َ٫سا ٠٤بػهٌ " تٛ٦دٚزا"ٚ .تعسف بٗرا ا٫ضِ اْ٫دلاطٛز ٠ايييت سهُي ًب
عب.ّ 527 ٛ
ٜٚعسف عٔ أسيد ًَيٛى اييس ّٚاىبيدع" ٛتٛ٦دٚضيٛٝع" بنْي٘ غيٝد ًب عياّ
َ ّ415دٜٓييً ١ب أعيياي ٞايؿييسات أزلاٖييا بنزليي٘ "تٛ٦دٚضييٛٝثةةٛيييٝظ" أَ ٟدٜٓيي١
"تٛ٦دٚضييٛٝع" ،ؾًيي ٛتييسدِ ٖييرا ا٫ضييِ افب ايًػيي ١اٜ٫ساْٝييً ١ب ايييدٚز ايطاضيياْ،ٞ
يهييإ "بػييداد غييٗس" .ؾييإ نييإ َعسٚؾ ياّ إٔ اغخاؾ ياّ زلييٛا بنضييِ "ت٦ييٛدٚز" أٚ
"تٛ٦دٚضيييٛٝع" قيييد أطًكيييٛا أزليييا ِٖ٤عًيييَ ٢يييدٕ غيييٝدٖٚا ،ؾُييئ اىبيييسدا إٔ
"بػداد" (عط ١ٝا٫ي٘) أخرت ازلٗا َٔ اضِ غخـ.
 َٔٚا٫زلا ٤اييت تكابٌ "بػداد" ًب ايؿازض ١ٝاسبدٜجَ ١ئ سٝيح اىبعٓي ٢أضيِ
"خداداد" ًٚب ايذلن" ١ٝا ٜٚسدًٚ "ٟب ايعسب" ١ٝعط ١ٝا  ،عط ١ٝأٖ ٚب ١أٖ ٚب ١ا ".
ٖرا ٚإ َا قُ ب٘ ًب ٖرا اىبكاٍ ز أقتؿس ؾ ٘ٝعًي ٢تجبٝي َعٓي ٢اضيِ
"بػداد" ٚأؾً٘ ،بٌ حبج ؾٖ ٘ٝر ٙايهًُ ١اىبسنب َٔ ١نبٝع ٚدٖٗٛا ،ؾتٓاٚي
ن يَ ّ٬يئ غييطسٜٗا ٚاضتكؿيي ٝاؾييً٘ ٚتطييٛزٚ ٙتسانٝبيي٘ َييع ايهًُييات ا٫خييس٣؛
ؾعً نٌ ذيو يهٜ ٬ٝبك ٢غو ًب اىبعٓ ٢اسبكٝك" ٍ ٞبػداد".
ٚقييد تطسق ي ًب اثٓييا ٤حبجيي ٞافب ازلييا ٤اعيي ّ٬نييجرل٫ ٠غييخاف َٛٚاقييع ٚافب
نًُييات اخييس ،٣يبييا ييي٘ ع٬قيي ١باىبٛقييٛع ٕ٫ ،تًييو ا٫زليياٚ ٤ايهًُييات قييد غييط
313

ؾسٜييل َيئ ايبيياسجـب ًب تنٜٚييٌ َعٓاٖييا ٚتتبييع اؾييًٗاٚ ،ؾسٜييل أُٖييٌ ذيييوٚ .قييد
ٚقع َا تٛؾً ايً ٘ٝب اىبكاًٍٚ ،ب ًَشكات قؿ ٝبٗا اىبكاٍ.
ٚعطيي ٢إ ٜهييٖ ٕٛييرا ايبش يح اىبطتكؿيي ٞخاكبيي ١يٰخيير ٚايييسد ًب اىبكيياٍ،
ٚا٫بساّ ٚايٓكـ ًب ازبداٍ ايدا٥س س ٍٛاىبعٓ ٢اسبكٝك ٞيهًُ" ١بػداد" ٚأؾيًٗا
ايًػيي ،ٟٛؾٝييص ٍٚبيي٘ ايتبًبييٌ اييير ٟاضييتؿشٌ قس ْٚي ّا عييدَٓ ٠يير ٚقييع ابيي ٛدعؿييس
اىبٓؿيييٛز سذيييس ا٫ضييياع يعاؾيييًَُ ١هييي٘ افب َٜٓٛيييا ٖيييراٚ ،ؼبيييٌ ضبًييي٘ اييييسأٟ
ايؿشٝا ٚايك ٍٛايجاب .
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املًخكات
املًخل ()1
خسْابات
"خسْابات" ،أضِ قس ١ٜعً ٢عب ٛوبظ نًَٛٝذلات سلاٍ بعكٛبياٖٚ 0يرا
ا٭ضييِ اٜساْييَ ٞسنييب أيٓيي٘ َيئ "خييسٕ"  " ٚآبيياد" 0ؾهًُيي" ١خييسٕ" تسدييع افب "
ٖيييٛزٕ" ا٫ظضيييتَٚ ،١ٝعٓاٖيييا (اجمليييد ،ازبييي ،ٍ٬ايعيييصٚ 0)٠ظبيييد ٖييير ٙايهًُيييً ١ب
َس"
ايؿازض ١ٝايٛضطً ٢ب غهٌ "خُسَّ" ًٚب ايؿازض ١ٝاسبدٜجً ١ب غهٌ "خُسَّ" أ " ٚؾ
َس" يًُعْٓ ٢ؿط٘ ٖٛٚ ،صبدْٛ ،ز اشلٖ ،ٞاي ،١تهَ ٕٛع اىبًو ايػسع،ٞ
" ٚؾ
(ًب االظظت ١ٝنع ٖٛ ِٝسْ "ٛبايٝاٚ ٤اييٛا ٚاجملٗيٛيتـبٜ ،عيين اجمليد اىبًهي)ٞ
ٚبايؿازض ١ٝاسبدٜج" ١ؾس ٙنٝاْ ،ٞؾس ٤ٙاٜصد( "ٟاجملد اىبًه ،ٞاجملد ا٫شل.)ٞ
ٚأضييييِ قؿييييس "اشبٛزْل"اىبػييييٗٛز – نييييإ – بيييياسبرلَ ،٠عٓا(ٙايكؿييييس
اجملٝد ٚازبًٚ ٌٝايبٗٚ )٢أغتكاٖٛ" َٔ ٙزٕ" أٜكاّ.
أَا نًُ" ١آباد" ؾُعٓاٖا (عُيازَ )٠جيٌ " ضيًطإ آبياد" أ ٟعُياز ٠ايطيًطإ؛
ٚأضِ " عبادإ" َعسا "آبادإ" ،ؾعًٖ ٢را ٜه ٕٛأضيِ خسْابيات (عُياز ٠اجمليد
أ ٚايعُاز ٠اجملٝدٚ .)٠قد ناْ قس ١ٜنبرل ٠عًَ ٢طاؾ ١وبطي ١ؾساضيخ َئ َيسٚ
تطيييُ" ٢ؾسْابييياذ"(" ٚ )58ؾسْابييياذ" ٖيييرَ ٙييياٖ ٞا ٫تًؿيييمس آخيييس ٍ "خسْابييياذ"
()59
أضتعًُ ؾ ٘ٝنًُ" ١ؾس" عٛقاّ َٔ "خس" اىبطتعًُ.١
( )58تسادع َاد " ٠ؾسْاباذ" ًب َعذِ ايبًدإ.

( )59ايهاٌَ ٫بٔ ا٫ثرل ٚاىبٓتظِ ٫بٔ ازبٛش.ٟ
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ذنس " نصٜٓؿيً "ٕٛب هبًي " ١عػيس ٠اٯ ٫ف " ضيذلاثةا(ٚايٝياّ) اٜساْٝياّ َئ
قبٌ اىبًو ا٫وبٝين ازدغرل ايجاْ360- 404( ٞم ).ّ.عً ٢ايْٛٝياْٝـب ًب غسبيٞ
آضٝا ايؿػس ٣بنضِ "ؾسْاباشٚع"ٚ .قد ٚزد ذنس ٖرا اييٛاي ٞاٜ٫ساْيً ٞب نتيابٞ
اىبييي٪زخـب ايػيييٗرل" ٜٔدٜيييٛدٚزٚع ايؿيييكً"ٚ "ٞثًةةةٛتيييازى"٫ٚ .غيييو ًب إٔ "
َسْْاباذ" البا ٖ ٛعٓد ٟضبسف
َسْْاباذ"  " ٚؾ
َسْْاباشٚع" تًؿمس ْٜٛاْ ٞيٮضِ " ؾ
ؾ
َٔ نًُ ١ػبب إ ٜه ٕٛغهًٗا ًب ا٫ظٜطتٖٛ" ١ٝزٕ ثات" .ؾنَا نًُيٖ" ١يٛزٕ ٚ
ؾسٕ" ؾُعٓاٖا (اجملد) ،نُا قدَٓا ذنس ،ٙاَيا نًُي " ١ثةات" ؾٗي ٞؾيٝػَ ١ؿعيٍٛ
َٔ اىبؿدز ا٫ؾٝطيت "ثةا"(اسبُاٜي ،١ايؿيٝاْ ،١اةاؾظيَٚ ،)١عٓاٖيا (َؿي،ٕٛ
ضبسٚع ،ضبُ.)....ٞ
َسْْابيياذ" ناْتييا قييد دعٝتييا بنضييِ
ٚعًٝيي٘ أزدييا إ قييسٜيت "خسْْابييات" " ٚؾ
غخؿـب اٜساْٝـب أض ٠ٛبهجرل َٔ أزلا ٤اَ٫يانٔ ايكدمبيَٚ ،١عٓي" ٢خسْْابيات ا
َسْْاباذ" ٚاسبايٖ ١ر( ٙاةسٚع باجملد).
ؾ
َٚيئ ا٫زلييا ٤ازبػساؾٝيي ١اييييت نييإ أؾييًٗا ازلياّ عًُ ياّ ٯغييخاف اضييِ "
آذزباػبيييإ" ،اةتيييً ٟٛب تسنٝبييي٘ عًييي ٢نًُييي " ١ثةةةات" اىبػيييسٚس ١آْؿي ياّ" ٚ .
آذزباػبإ" أؾًٗا "آتسثاتهإ"َٚ ،عٓاٖا (ب٬د آتسثةات)" ٚ ،أتيسثةات" ٖي ٛأسيد
أَسا ٤ايؿسع ايكدَا( ،٤اْظس اىبًشلَٚ،)5 -عٖٓ ٢يرا ا٫ضيِ (اةيسٚع بايٓياز،
اةُ ٞبايٓاز) ،٭ٕ نًُ" ١آتسْ" َعٓاٖا (ايٓاز) با٫ظٜطت.١ٝ
ٚقبٓاضييب ١ذنييس ايهًُيي" ١ضييذلاخ" ًب ايبشييح عيئ "خسْْابييات" زأ ٜي َيئ
اىبؿٝد إٔ أبيـب أؾيٌ ٖير ٙايهًُيٚ ١أغيسب َعٓاٖيا .ٯٕ ا٭ؾيٌ ايير ٟديا٤ت َٓي٘
ٖٚييي ٛاٜساْييي ،ٞتطيييٛز ًب تييينزٜخ اٜيييسإ اىبدٜيييد افب أغيييهاٍ طبتًؿيييً ١ب ايًيييٗذات
اٜ٫ساْٚ ،١ٝنريو بًطإ ايعسا.
ناْ نًُ " ١ضذلاخ" ًب ايعٗد ا٫وبٝين تعين بايْٛٝاْٚ( ١ٝايي ٞاٜ٫ايي،)١
ٚأؾييًٗا ًب ايؿازضيي ١ٝايكدمبيي" ١خػْػييسثةةاظْٔ"ٖ ،يي ٞايييٛازدً ٠ب ا٫ؾٝطييتا بػييهٌ
"غٜٛػسٚثإ" بايٛا ٜٔٚاجملٗٛيتـب ،ؾَٗ ٞسنب" َٔ ١خػْػيس ا غيْٜٛجس" َٚئ
"ثاظٔاثإ" .ؾايهًُ ١اٚ٫فب َٔ اىبسنب اىبصد ٞتعين (اىبٛطٔ ،اييب٬د ا ،ّ٫ٚثيِ
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اىبدٜٓييَ ٖٞٚ،)١ػييتكَ ١يئ اىبؿييدز "خػييَٚ "ٞعٓييآٖ ٙا(ا٫قاَيي ،١ا٫ضييتٝطإ،
ايطهٓ.)٢
أَييا "ثةةاظٔ ا ثةةإْ" ،ؾُعٓاٖييا (اةيياؾمس ،اسبيياَ ،ٞاسبييازع) ٖٚييَ ٞيئ
اىبؿييدز "ثةةا"َٚ.عٓييا( ٙاةاؾظيي ،١اسبُاٜيي )..,..١نُييا ذنسْييا ٙآْؿ ياّٚ،عً ٢ذيييو
ٜهيي" ٕٛخػ يجسثةةاظْٔ ا غ يْٜٛجس-ٚثةةإ" (سيياَ ٞايييب٬د ا ٚسيياَ ٞاىبدٜٓييٚ .)١قييد
تًؿييمس ا٫غسٜييل ٖيير ٙايهًُيي ١بؿٛز"٠ضييذلاثةةع" ٚ ،عسبتٗييا ايعييسا نُييا أز ٣بيياٍ
"ضيياطس ،"ٕٚيعًييِٗ نيياْٛا ًٜؿظْٗٛييا بايطييا ٤ايطييانٓٚ ١ايييسا ٤اىبؿتٛسييٚ ١ايييٛاٚ
اىبؿتٛسٚ ١ايٓ ٕٛايطانٓٚ .١قد ذنس اىب٪زخ ٕٛايكدَاً ٤ب ايه ّ٬عً" ٢اسبكس"
إ آخس ًَٛنٗا نإ ٜطُ"٢ايكٝصٕ"ٚ .ائ إ نًُي" ١ايكٝصٕ"تؿيشٝـ نًُي١
"ؾتْس "ٕٚأ" ٚؾتْسٕ" ٚالبا ازتهب ٖرا ايتؿشٝـ ايٓطيا ايكيدَا ٤٭ضيا٤تِٗ
قييساٖ ٠٤يير ٙايهًُييٚ ،١يعًييِٗ ٚشعييٛا ْكطيييت "تييا "٤ايهًُيي ١عًيي ٢اسبييسف ايطييابل
ٚاسبسف اي٬سل شلا.
ٚايػييهٌ اييير ٟناْ ي ؾٝيي٘ نًُيي " ١ضييذلاخ" ًب ايؿًٜٗٛيي ١ا٫زغييهاْٖ ١ٝييٛ
"خػْتسثإْ"ًٚ ،ب ايؿًٗ ١ٜٛايطاضاْ" ٖٛ ١ٝغذلدْازْ" ا" ٚغيْٗسدْازْ"ا غيٗسٜازً ،ب
ايؿازض ٞاسبدٜح.
٫ٚبييد إ اسييد ا٫غييهاٍ اىبتطييٛز ٠عيئ ا٫ؾييٌ ايػييهٌ "غييٗسبإ" ايييرٟ
َْ٪ج٘ "غٗسباْ "ٛنإ َطتعًُ ّ٬ب أٚاخيس ايعٗيد ايطاضياْ ٞننضيِ عًيِ يًٓطيا.٤
َٚعٓاُٖييا (اَييرل ايبًييد ٚأَييرل ٠ايبًييد)َ.جًُا تطييتعٌُ اٯٕ ًب أَييانٔ نييجرل ٠نًُيي١
"ندباْ "ٛقبعٓ( ٢ضٝد ٠ايب ٝا ٚزٝ٥طت٘).
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املًخل ()2
بٗسش

"بٗسش" ،أضِ قسً ١ٜب دٓٛا بعكٛبيا عًي ٢عبي ٛوبيظ نًٝيَٛذلات َٓٗيا0
ٖٚر ٙايهًُ ١تػب٘ إٔ ته ٕٛاٜساَْ ١ٝسنب " َٔ ١ب٘"  " ٚزٚش" .أَا " بي٘" ؾٗيٞ
ؾيييؿ ١أؾيييًٗا ًب ايؿازضييي" ١ٝظوووة" م االظظةةةت" ١ٝظةةة "٠ٛبةةةايٛا ٚاجملٗٛيةةةٚ )١ب
ايفاسط ١ٝالرضط" ٢ظَٚ "١عٓاٖا(طٝب ،دٝد ،خرل)ٚ .أَا "زٚش" ؾُعٓاٖا (ْٗياز،
ٜييٖٚ .)ّٛيي ٞتطييتعٌُ ؾييؿ ١قبعٓيي( ٢ضييعٝد ،ذ ٟأٜيياّ ضييعٝدٚ ،)٠نييجرلاّ َيياتهٕٛ
أزلاّ عًُاّ عً ٢ا٭غخاف .ؾًريو ته ٕٛقس" ١ٜبٗسش" دعٝي بنضيِ ايسديٌ اييرٟ
أضطٗا أ ٚنإ َايهاّ شلا.
ٚقد عًيِ ًب ايتيازٜخ إٔ غيشٓ ١بػيداد بيـب عياّ ٖ 502يي ٚعياّ ٖ 540يي نيإ
أزل٘ صباٖد ايد" ٜٔبٗسٚش" ٚنإ ؾاسب أَ٬ى ٚتهس ٜقُٔ أقطاع٘(.)60

( )61ايهاٌَ ٫بٔ ا٫ثرل ٚاىبٓتظِ ٫بٔ ازبٛش.ٟ
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املًخل ()3
خسٜطإ
"خسٜطإ"( ،بايٝا ٤اجملٗٛي ،)١اضِ ْٗس ٜتؿسع َٔ ايكؿ ١ايٝطس ٣يٓٗيس
دٜافبٚ ،ؽبيذلم َدٜٓي ١بعكٛبياٚ .نًُي" ١خسٜطيإ" ضبسؾيَ ١ئ نًُي" ١خساضيإ"
َٚعٓاٖييا (ايػييسم) .ؾٓٗييس خسٜطييإ ٜهيي( ٕٛايٓٗييس ايػييسقٚ .)ٞاذا نييإ خساضييإ
أزلييا ىبكاطعيي ١بعكٛبييا ،يهْٗٛييا ٚاقعيي ١عًيي ٢طسٜييل خساضييإ ،زليي ٢ايٓٗييس ايييرٟ
ؽبذلقٗا بنزلٗاٖٚ ،را أقسا افب اسبكٝك َٔ ١سٝح ايتطُ.١ٝ

املًخل ()4
َٗسٚت
"َٗسٚت" أضِ ْٗس ٜتؿسع َٔ ايكؿ ١ايٝطس ٣يٓٗس دٜافب ًب سلياٍ ْٗيس "
خسٜطإ" ٚػبسَٛ ٣اشٜاّ ي٘ ٚؽبيذلم َسنيص ْاسٝي ١نٓعيإ (قًعيَٗ ١يسٚت) 0أيئ
ٖيير ٙايهًُيي ١ؾازضييَ ١ٝسنبييَ ١يئ "َيي٘"  " ٚزٚت"  0أَييا نًُيَ" ١يي٘" ؾنؾييًٗا ًب
ا٫ؾطتَ " ١ٝظْ" أَ " ٚصْ" (ًٚب ايؿازضي ١ٝايكدمبيًٚ ،)"ْ َ"١ب ايؿًٜٗٛيَ" ١يظْ"
ًٚب ايؿازضي ١ٝاسبدٜجيَ" ١يْ٘" ًٚب ايهسدٜيَ " ١يصْ"(نُيا ًب نًُييَ" ١يصْٕ") َٚعٓاٖييا
عً ٢أخت٬ف أغهاشلا(نبرل)ٚ .أَا نًُ" ١زْٚت" ؾًٗ ٞب ايؿازض ١ٝايكدمب "١زٚت"
ًٚب ايؿًٗ " ١ٜٛزٚت" (بايٛا ٚاجملٗٛيًٚ ،)١ب ايؿازض ١ٝاسبدٜج" ١زٚد" أ" ٚزٚذ"،
ًٚب ايهسدٜيي" ١ز" ٚ "ٚز( "ٚٚايييٛا ٚاجملٗٛيييَٚ ،)١عٓاٖييا (ْٗييس) .ؾٝهييَ ٕٛعٓيي٢
"َٗسٚت" (ايٓٗس ايهبرل)
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املًخل ()5
شزباط١ٝ
" شزباطٝيي ،"١قسٜيي ١عًيي ٢سييٛاي 75 ٞنًٝييَٛذلا َيئ نييٛت اَ٫ييازً ٠ب ايػييُاٍ
ايػسق ٖٞٚ ،ٞعً ٢سٛاي )10( ٞنًَٛٝذلات َٔ سلاٍ غس ق ٞبدز.٠
ٚأز ٣أْٗا َٓطٛب ١افب غخـ أزل٘ "شزبياط" نُيا ْطيب "ا٫ضيهٓدز"١ٜ
افب "اضييهٓدز "(ايطييهٓدز)ٚ .يهيئ ايييتًؿمس "شزبيياط" يييٝظ با٫ؾييًٚ ،ٞيعًيي٘ نييإ
بؿٛز" ٠آذزٜات"ٖٚ .را ا٫ضِ ٜػيب٘ أضيِ ايػيخـ ايير ٟزلٝي بنزلي٘ نيٛز٠
آذزباػبإ اييت نإ أزلٗا ًب ا٫ؾٌ:
" اتشثاتطةةةإ> آذسثارطةةةإ> آذسبةةةاذطةةةإ> آذزباػبيييإ"َٚ ،عٓاٖيييا "بييي٬د
آذزٜييات"ْٚ .ييرنس ؾُٝييا ٜيينتَ ٞاقاييي٘ "ضييذلابً "ٛب أؾييٌ تًييو ايتطييُ ،١ٝقيياٍ ":
ٚايهٛز ٠ا٫خس" ٖٞ ٣بي٬د َٝيدٜا ا٫ذزباػباْٝيٚ ،"١عسؾي بٗيرا ا٫ضيِ ْطيب ١افب
أَرل أزل٘ " آتسٚثات" كان قود ىوب بو هد مو ْكيٛذ ا٫غسٜيلٚ .ىبيا ْؿيب ًَهياّ
ٚطد أضتك ٍ٬ب٬دَٚ .ٙاشاٍ سؿدت٘ ؼبهًُ ٕٛب تًو ايب٬د افب َٜٓٛا ٖرا"(.)61
آْا ٚإ نٓا ْ ٫عسف ذات " ١ٝآذزبات" ايسدٌ اير ٟزل ٝبنزل٘ ،قسٜي١
"شزباط "١ٝيعاىب ٕٛإٔ ٖيرا ا٫ضيِ نيإ َنيٛؾي ّا ستيً ٢ب ايعٗيٛد ايطاضياْ ،١ٝؾكيد
نإ اسد اْ٫بٝيا ٤ايصزدغيتٝـب ٜعيسف بنضيِ "آذزثةاد َشاطةجٓذإ" ,يٗيس ًب شَئ
اىبًييو غييابٛز ايجيياَْٚ(ٞييد ٠سهُيي٘ َيئ  310ا ّ.افب 379اٚ ،).ّ.اغييتٗس عٓييد
ايؿييسع بيياىبعذصاتٚ ،ييي٘ زضييايً ١ب " ايٓؿييا٥ا"ٚ،نإ اضييِ سؿٝييد ذيييو ايييٓيب
ثاد شزدغ ".
"آذز ْ

(ٜ )61سادع The Geography of Straboايهتاا اسباد ٟعػس ،ايؿؿٌ ايجايح عػس.
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املًخل ()6
بًدزٚش
 ٖٞٚاي ّٛٝبًٝد ٠عًْٗ ٢يس ٜطيُ ٢ا " زٚش" ٜتؿيسع َئ ازباْيب ا٭ٜطيس
يٓٗس دٜافب ًب سلاٍ دداَٗ" ٍٚسٚت"ٖٚ .را اضِ دػيساًب آخيس بًػي ١غيرل ضياَ.١ٝ
ٚايطسٜييـ ًب ا٭َييس إ ا٫ا أْطييتاْظ ايهسًَيي ٞأعييذلف ًب يػيي ١ايعييسا بنْيي٘ اضييِ
ؾازض ٞا٭ؾٌٚ ،قد ؾدز َٓ٘ ٖرا ايك ٍٛقبٌ عػس ٠ضٓ َٔ،١تعًٝك٘ نًُت٘ عًي٢
زأ ٟا٫ضتاذ غًٓ ١ُٝب أؾٌ اضِ بػداد ،ؾكد قاٍ:
"ؾييإ بًييدزٚش قدمبيي ١ايعٗييد ٚيعًييٗا تستكيي ٞافب َيياٚزا ٤عٗييد ًَييٛى بييين
ضاضييإ ،اذ قييد ٚزد ذنسٖييا َٓيير أ ٍٚعٗييد ؾتييٛب ايعييسا شليير ٙايييدٜازٚ ،أزلٗييا
اسبكٝك" ٖٛ ٞبساش ايسٚش" ا" ٚأبساش ايسٚش" (بطه ٕٛايباً ٤ب اسبسؾـب)(.)62
ٚاٍضتخسز ايهسًًَ ٞب َكاي٘ ٖرا غرل َذلددَ ،عٓ" ٢بساش ايسٚش" ،ؾكاٍ:
"َٚعٓيي ٢بييساش ايييسٚش بايؿازضيي( ١ٝقييٝا ٤ايٓٗيياز ا ٚبٗييا ٤ايٓٗيياز) سبطيئ َٛقييع
اىبهإ  ٫٭ْ٘ بًد ايسش نُا ٜت ِٖٛايعٛاّ" .ؾٓك :ٍٛإٔ ايهسًَ ٞز ٜهٔ َؿٝباّ ًب
تؿطرلٖ ٙراٚ ،اْ ٞأز ٣إٔ اضِ "بساش ايسٚش" ايير ٟذنيس٪َ ٙزخي ٛايعيسا ايكيدَا٤
ٚتطٛز اي ّٛٝافب "بًدزٚش" ػبب إٔ ٜبشح عٔ أؾٌ أغتكاق٘ نُا ٜنت:ٞ
إٔ اضيتعُاٍ أدا ٠ايتعسٜيـ "أٍ" ايداخًيي ١عًي ٢ايهًُيي ١ايؿازضي" ١ٝزٚش" ٖٓييا،
نإ بدع ١ابتدعٗا نتاا ايعسا َجيٌ "َيس ٚاييسٚش" َ" ٚيس ٚايػياٖذإ" .ؾا٫ضيِ
اىبسنب ػبب إٔ ٜه ٕٛبؿٛز" ٠بساش زٚش" ٚ .نًُي" ١بيساش" ٚازدً ٠ب ا٫ظضيتً ١ٝب
غهٌ "ٚزاش" َٚعٓاٖا (خٓصٜس ؾشٌ) ،ثِ اؾبش ًب ايؿازض ١ٝايٛضيطٚ" ٢زاش".
ًٚب ايؿازضيي ١ٝاسبدٜجييٚ" ١زاش""،طةةشاص"" ,بييساص"ٚ .ب ايهةةشدٜيي" ١بةةشاص" بةةاملعٓ٢
ْفظ ,١مب ذيو ٜه ٕٛأؾٌ نًُ" ١بساش زٚش"ٚزاش زٚش" َٚعٓاٖا(ْٗس اشبٓصٜس).
( )62زادع َكاٍ بًدزٚش ا ٚبساش ايسٚش ًب ايتنزٜخ ،يػ ١ايعسا ،ز ،1فْٝ ،37طإ .1912
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ٚييٝظ َيئ اىبطييتػسا إٔ ٜٛؾييـ ايٓٗييس ا " اشبٓصٜييس ايؿشييٌ" ؾيينٕ اضييِ ٖييرا
اسبٛٝإ نيإ ًب ايعٗيٛد ايطاضياْ ١ٝيكبياّ عظُٝياّ ٜيدٍ عًي ٢ايكيٚ ٠ٛايطيًطإ ستي ٢يكيد
يكييب بيي٘ ْيياع عظُيياَ ٤يئ ايطاضيياْٝـبْ٫ ،يي٘ نييإ َيئ ا٫يكيياا ايسؾٝعييً ١ب تًييو ايدٚييي١
اٜكاّ ،نُا نإ ا٫ضد ًب ايعؿٛز ا٫ضي ١َٝ٬ؾكيد قيايٛا "أضيد ايدٚييً "١ب ايكيابَِٗٚ .ئ
اير ٜٔيكبيٛا بًكيب اشبٓصٜيس ايؿشيٌ ؾسٜيل َئ اىبساشبيٚ ١اَ٫يساَ ٤جيٌ"ٖسَصد – ٚزاش" ٚ
"ٚزاش ثةريٚص" (بيايٛا ٚاجملٗٛيي" ٚ)١غياٖبٛز ٚزاش" ٚنيإ اَيرل "ْطيا" ًٜكييب ا"ٚزاش"
ٚاَييرل ٖييسا ٠ا "ٚزاشإ" ٚاَييرل غسدطييتإ ا "ٚزاش بٓييدؽ"(ٚ ،)63ايًكييب ا٫خييرل َعٓيياٙ
(عبيييد اشبٓصٜيييس)ٜٚ .كيييٖ ٍٛستطيييؿًٝد ،إٔ َييئ أيكييياا ايػيييسف ًب ايعٗيييٛد ايطاضييياْ١ٝ
"آٖٛزَصد ٚزاش" أٖ"ٚسَصد ٚزاش" َٚعٓا( ٙخٓصٜس ٖسَصد) ٖٛٚ .يكيب عطيهس ٟييسٝ٥ظ
اسبسع  ًٜٞٚزتبت٘ ٚزتب ١ز٩ٚضا ٤بٛٝتات ا٫قطاع.
ٚنيريو "ٚزاش ْسضيي٘" ٚ" ٚزاش ثةريٚص" (بييايٛا ٚاجملٗٛييٚ" ٚ )١زاش ػةةاٖجٛس""ٚ
ٚزاش ترلداخ" ،ؾذُٝعٗيا َئ ايكياا ايػيسفٚ .قيد نيإ اشبٓصٜيس زَيص " ظزثْيسغِٔ" اييرٟ
ذبسف ًب ايؿًٗ ١ٜٛافب "ظشْٖسإْ" ًٚب اٜ٫ساْ ١ٝاسبدٜج ١افب " بْٗساّْ"(.)64
ْٚكٝـ افب ذيو إٔ اشبٓصٜس ايؿشٌ ازبباز ٖ ٛأسد ايٛد ٙٛايعػس ٠اييت
ٜظٗيس ؾٗٝيا " "ظةشثيسغٔ" ٚإٔ " ظةشثيسغٔ"ٖ ،يي ٛايي٘ ٜكئُ ايٓؿيس ٚايظؿيس عًيي٢
سطب ايعكٝد ٠اىبصدضٓٚ ،١ٝييرا نيإ اشبٓصٜيس ايؿشيٌ يكبي ّا عطيهسّ ٜا َنيٛؾي ّا نُيا
أضًؿٓاٚ .قد ذبسف "ظةشثيسغٔ" ًب اٜ٫ساْٝي ١اسبدٜجي ١افب "بٗيساّ" ٚاؾيبا ٜطًيل
عً ٢ايهٛنب ايطٝاز "اىبسٜخ" ايرٜ ٟكابٌ "َازع" اي٘ اسبسا يد ٣ا٫غسٜل.
ًٚب َيييياٚزا ٤ايٓٗييييس ٜ ٫ييييصاٍ ْٗييييس ٜطييييُٚ" ٢زاش زٚش"(ٚ .)65قييييد عجسْييييا ًب "
ؾازضٓاَ٘" ابٔ ايبًخ ٞعًْٗ ٢س ٜطيُْٗ" ٢يس بيساش" ٚدياً ٤ب ٚؾيؿ٘ اْي٘ ٜطيكٞ
َد " ١ٜٓؾرلٚش آبياد" بؿيازعْٛٚ ،اسٗٝيا ،ؾينذا تسنبٓيا نًُيْٗ " ١يس" بايؿازضي١ٝ
(ٜ )63سادع نسٜطتٓطٔ ًب نتاب٘  ،L` Iran sous hes Sasasmnidesايطبع ١ايجاْ ،١ٝف .501 ،410
(ٜ )64سادع نتاا "  "Paikuliف .130
( )65تسنب " ١بسٖإ قاطع" يعاؾِ اؾٓد.ٟ
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 " ٖٞٚزٚش< زٚذ"ٚٚ.قعٓاٖا ًب َهاْٗيا َئ تسنٝيب ا٫ضيِ عًي ٢سطيب قٛاعيد
ايؿازضيي ١ٝايٛضييط ٢نييإ يٓييا ٖييرا ا٫ضييِ "بييساش زٚش" ًٚب ٖييرا تنٜٝييد ٚتٛنٝييد ىبييا
ذٖبٓا ايٝي٘ٚ .يباٜيدٍ عًي ٢ؾيشت٘ إٔ ٖيرا ايٓٗيس ًب ؾيازع ٖي ٛبنضيِ ٚاييد ٚشٜيس
))66
اىبًو بٗساّ اشباَظ ،ايير ٟغيٝد قسٜي ١عًُٝي ١دعٝي بنضيِ " بيساش -كة"ٕٛ
َٚعٓاٖا مثل بشاص).

املًخل ()7

ثاييس:
ائ إ ايهًُ " ١ثاٜٝص" اىبطتعًُ ١اٯٕ ًب ايهسد ١ٜقبعٓ(٢اشبسٜـ) طبؿؿ١
َٔ نًُ ١اظظت" ١ٝباط ٜض"(عباد ٠اٯشل ،)١اييت تكابٌ ايهًُ ١ايؿازض ١ٝايكدمب" ١
باى – بد" ،ؾنٕ ايؿعٌ " بد" ايرَ ٟعٓا( ٙايعباد )٠بايؿازض ١ٝايكدمبٜ ١كابً٘ "
ٜض" يف االظٝظت ١ٝاييت تٓشدز َٔ شلذتٗا ايًػ ١ايهسد ٖٞٚ،١ٜشلذ ١سلاي١ٝ
غسبٚ .١ٝيبا ٪ٜند اىبعٓ ٢اير ٟذٖبٓا اي ٘ٝإ زأع ايطٓٚ ١بدا ١ٜؾؿٌ خسٜـ
ناْا ٜكعإ ًب غٗس " باط ٜض" ذيو ايػٗس اير ٟناْ تكاّ ؾ ٘ٝا٫ستؿا٫ت
ايدٚ ١ٜٝٓايطكٛع ايد – ١ٜٝٓايطشس ١ٜايتكًٝدٚ ،١ٜايٓٗا ٭ضتُطاز اَ٫طاز
ايػصٜس ٠يًُٛضِ اىبكبٌ.

(ٜ )66سادع نتاا  ،A rchaeological History of Iranشلستطؿًٝد ،ف .92 -91
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املًخل ()8

ايهتابات ايٛازد ٠با٫غسٜكً ١ٝب ْكٛد اىبًٛى ايؿسثٝـب اير ٜٔادعٛا أِْٗ أبٓا ٤اٯشل١
()67
ْدزز ؾُٝا ٜنت ٞتسنب ١تًو ايهتابات حبطب تطًطًٗا ايصَين:
( )1ازدٚإ ا ،ٍٚ٫عب 191 – 211 ٛم" :.ّ.اىبًو ايعظ ،ِٝازغو اةطٔ اير ٟا٫ي٘
اب."ٙٛ
( )2ؾسٖاد ايجاْ 128-37/138 ٞم" :.ّ.اىبًو اىبعظ ِٝازغو ،اةطٔ ،ايرٟ
أب ٙٛاي٘".
( )3ازدٚإ ايجاْ 124/128 ٞم" :.ّ.اىبًو ايعظ ِٝازغو ،اةطٔ ،اير ٟأب ٙٛاي٘".
( )4ضٓدزٚى  69 – 77مًَ" :.ّ.و اىبًٛى ازغو اةطٔ ،اير ٟأب ٙٛاي٘.
( )5ؾسٖاد ايجايح  57 – 69مًَ" :.ّ.و اىبًٛى ازغو ،ايعادٍ ايظاٖس اير ٟأب ٙٛاي٘".
(ًَ )6و صبًَٗ" : ٍٛو اىبًٛى ،اير ٟأب ٙٛاي٘".
(َٛ )7ض٘ (" )68اىبًهَٛ ١ض ١اٯشل ١ايطُا."١ٜٚ

(ٜ )67سادع نتاا ْكٛد اىبًٛى ايؿسثٝـبً ،ب :
Warwick-Worth, Catalogue of Greek Coins, in The British Museum

( )68ناْ َٛض ١داز ١ٜزَٚاْ ١ٝأٖداٖا ايكٝؿس اغططٛع افب اىبًو ؾسٖاد ايسابعٚ ،قد ؾادؾ ًٖ ٣ٛب
ْؿط٘ ،ؾٗاّ بٗا ٚقسا ؾٛزتٗا عًْ ٢كٛد .ٙا ٫أْٗا نادت ي٘ ٚتٛضً بنبسع اسب ٌٝ٭خر ايعسؽ ٫بٓٗا،
ؾنقٓع

شٚدٗا بنزضاٍ أبٓا ٙ٤ا٫زبع ١افب زٚ ١َٚبٓؿب ابٓٗا ٚيٝاّ يًعٗد؛ ثِ ؾٓع

يصٚدٗا ايطِ ؾكك

عً ٘ٝب٘ٚ .تصٚدٗا بعد ذيو ابٓٗا ؾسٖاد اشباَظ(2م 4 – .ّ.م ).ّ.ا ٫اْٗا ز تٗٓن ط ّ٬ٜٛؾكد قك ٢عًٗٝا
ٚعً ٢ابٓٗا ٫ٚ .بنع بنٕ ْرنس إ شٚاز ا٫بٔ بنَ٘ ا ٚبنخت٘ نإ اَسّا َباساّ ًب ايدٜاْ ١اىبصدضٓ.١ٝ
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املًخل ()9
االصٌ يف أضِ " بٝطت" ٕٛ
" بٝطت ،"ٕٛاضِ دبٌ ٚاقع ًب غسقَ ٞد ١ٜٓنسَاْػا ٙعً ٢عبي ٛث٬ثيـب
نًٝيَٛذلاّ َٓٗييا ،عًيٜ ٢طيياز ايطسٜيل اىبيي٪د ٟافب ُٖيرإًٚ .ب ٖييرا ازببيٌ نتابييات
َٓٚشٛتات أقدَٗا ٖٛٚ ،انجسٖا عدداّٜ ،عٛد افب اىبًو ا٫وبٝين دازا ا ٍٚ٫ايهبرل
(486 – 521مٚ ).ّ.بٗٓٝا َٓشٛتٚ ١اسيد ٠يًًُيو ايؿسثيَٗ ٞيسداد ايجياْ ٞايهيبرل
(87 – 123مَٓ ٚ ).ّ.شٛتات اخس " ٍ ٣نٛتازٚع"(طٛدسص ايجاْ)ٞ
51- 38م.ّ.
"ٚبٝطييت "ٕٛغيييهٌ َتطيييٛز يهًُيييَ ١سنبييي"ٖٞ ١بػييي-ٛضيييتإ"( ،بيييايٛاٚ
اجملٗٛيَٚ .)١عٓاٖا (ضبٌ اٯشل ،)١نُا ٜظٗس َٔ اقدّ اضيِ َعيسٚف شليرا ازببيٌ،
ٜسدع شَٓ٘ افب اٚاخس ايكسٕ ا ٍٚ٫قبٌ اىب٬ٝد .ؾكد ٚزد بػيهٌ "تٛباغٝطيتإْٛ
()69
٥يييٛزٚع" نُيييا ضيييذً٘ اىب٪زخيييإ ا٫غيييس ٜكٝيييإ "د٦ٜيييٛدٚزٚع ايؿيييكً"٢
"ٚاٜصٜدٚزٚع خسنظ"(.)70
ًٚب دا٥يس ٠اىبعيازف ا٫ضيَ ١َٝ٬عًَٛيات تنزؽبٝي ١عئ َساسيٌ تطيٛز ٖيرا
ا٫ضييِ يًدلٚؾٝطييٛز ٖستطييؿًٝد ،ا ٫إ ييي ٞآزا ٤خاؾييً ١ب ذيييو ،ؾًييريو حبجي عيئ
َٓػييٚ ٘٦تطييٛز ٙافب اغييهاٍ طبتًؿييٚ ١عيئ ضييبب تطييُ ١ٝذيييو ازببييٌ ا "ضبييٌ
ا٫شلٚ "١عٔ شَٔ تًو ايتطُ.١ٝ
إ اضِ "بٝطتَ "ٕٛسنب َٔ نًُتـب ُٖا "بيؼ" " ٚضيتإ"ٚ .يكيد حبجٓيا عئ
"بؼ" حبجاّ ٚاؾٝاّٚ ،بك ٢عًٓٝا إ ْبشح عٔ "ضتإ".
()69

ٜسادع  The Historical Library of Diodorue the Sicilianيٓاقً٘ افب اْ٫هًٝص ١ٜاىبطذل

 ،G. Boothطبع ١يٓدٕ ،عاّ ً ،1700ب ايؿؿشتـب .569 ،160

()71

ٜسادع  Isidore of Charax, Parthian Statious,يٓكاي٘ افب اْ٫هًٝصWalfred H. ١ٜ

 ،Schoffطبع ١ؾ٬ٝديٝؿٝا ،عاّ  ،1914ف .28 ،7
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إ "ضتإ" َػتل َٔ َؿدز ٖٓد – ٟاٚزٚبٖ ٞي" ٛضيتٗا"(ْٚ،)71يساً ٙب
ايطٓطييهسٜت ١ٝبػييهٌ " ضييتٗا" ًٚب ا٫ؾٝطييت" ١ٝضييتا"ًٚ ،ب ايؿازضيي ١ٝايكدمبيي١
"ضتا"(ً ،)72ب ايٛضط" ٢اضتاتٔ" ًٚب ايؿازض ١ٝاسبدٜج " ١اضتادٕ" ًٚب ايهسد١ٜ
()74
"اضتإ" ٚ" ٚضتإ"ًٚ ،ب ا٫غسٜك" ١ٝاضتاَٜٚ.)73("ٞؿٝد ايٛقيٛف ،اىبهيٛخ
َع اخت٬ف اغهاي٘.
()75
ٚظبد "ضتإ" ًٚ ،ب ايؿازض ١ٝقبعٓ( ٢ضبٌ)ْٚ ،ساٖا ًب ا٫ؾٝطتا داخًيً ١ب
()76
تسنٝب ا٭زلا ٤اٯت:١ٝ
(اضطبٌ اشب)ٌٝ
بايٛا ٚاجملٗٛي١
أطج – ٛضتإ
(َعطٔ ازبُاٍ)
بايٛا ٚاجملٗٛي١
أغذل – ٚضتإ
(سكرل ٠ايبكس)
بايٛا ٚاجملٗٛي١
ط – ٛ٦ضتإ
ٚؾػا اضيتعُاٍ نًُي" ١ضيتإ"ً ،ب اٜ٫ساْٝي ١ايٛضيطٚ ٢ايؿازضي ١ٝاسبدٜجيً ١ب
تسنٝب ا٭زلا،٤ؾُجاٍ َا ًب اٜ٫ساْ ١ٝايٛضط:٢
ضذطتإ ،ضٝطتإ ،أَٛ ٟطٔ " ايطها".
ططظتإ
اٜشثتظتإ(ايبا ٤اجملٗٛي )١ضبٌ ٜعًيِ ؾٝي٘ اٍ"ٖسبيد" ٖٚي ٛنيأٖٚ ،اىبعٓي٢
ايًؿظٖ" ٞسبد" (زٝ٥ظ اىبٛقد).
َدزض،١اَ ٚهإ اٍ "دبرل"  ٖٛٚايهاتب.
دبرلضتإ
صبُع ايػعا٥س ٖٛٚ ،اضِ نتاا دٜين يًصزدغتٝـب.
ْريْطظتإ
()71

ٜسادع

E. L. Johnson, Historial Grammar of the Ancient Persians

Language,

طبع عاّ  ،1917ف ,63
( )72اىبؿدز ايطابل ،ف .48

( )73اىبؿدز ايطابل ،ف.48
()74
والكلمة عينها في االلمانية  Stehenو في االنكليزية to stand
(ٜ )75سادع  ،H. C. Tolman, Ancient Persian Lexiconطبع ًب عاّ  ،1908ايؿؿشً 46 ١ب
ايؿٗسض .
(ٜ )76سادع  ،H. C. Tolman, Ancient Persian Lexiconطبع ًب عاّ  ،1908ايؿؿشً 46 ١ب
ايؿٗسض .
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صبُع ايعداي ،١قاْ ٖٛٚ ،ٕٛاضِ نتاا دٜين يًصزدغتٝـب.
دادتطإ
ًٚب ايؿازض ١ٝاسبدٜج: ١
نٖٛطتإ ايب٬د ازببً.١ٝ
غٗسضتإ ايبًد
تابطتإ ايؿٝـ
َدزض َٔ( ١نًُ" ١ادا" ايعسب.)١ٝ
دبطتإ
قؿ ،١خط ،١س.١ًٝ
داضتإ
ٚعٓد ٟإٔ داضتإ ،ضبسؾ " َٔ ١داتطتإ" اٜ٫ساْ ١ٝايٛضط ٢اىبرنٛز ٠أع.ٙ٬
ٚبييايٓظس افب اىبعًَٛييات اىبتكدَيي ،١مبهٓٓييا اٯٕ إٔ ْجب ي ايػييهٌ ا٫ؾٝطيييت
يًهًُ ١اىبسنب" ١بٝطتٜٓٚ ،"ٕٛبػً ٞب ذيو ايػهٌ – عًَ ٢اْعتكد -إٔ ٜهي" ٕٛ
بػ – ٛضتإ" (بيايٛا ٚاجملٗٛيي" ٫ ،)١بيؼ – ضيتإ" ٚذييو بايكٝياع افب ايهًُيات
اىبسنب ١ايج٬خ اييت ضبل إٔ ذنسْاٖا.
ٚازببٌ "بٝطتٚ ،"ٕٛاقع ًب ازبص ٤ايػُاي ٞايػسب َٔ ٞاٜسإ سٝيح تعيٛد
ايًٗذ ١ايكدمب ١افب ايكطِ ا٫ؾٝطيت ٫ ،افب ايكطِ ايؿازض ٞايكد .ِٜا ٫أْي٘ بيايٓظس
افب تطٛز ايًػ ١ؼبتٌُ إٔ ناْ  ،ايٛا ٚاجملُٗٛي "o " ١قد ضكط ًب ايكسٕ اييرٟ
دعيي ٢بيي٘ ازببييٌ بييريو ا٫ضييِٚ ،سييٌ ضبًييٗا "ايؿييتا" عًيي ٢سييسف "ؽ" ؾًؿظيي
"بػطتإ"ٚ ،قد يؿظٗا ايؿسع " بطظتإ"ٚ .ؼبتُيٌ إ نيإ قيَ ّٛيِٓٗ ًٜؿظيٕٛ
اٍ "ؽ"ٚاٍ " ط" َهطٛز ٜٔبعيد إٔ سيرؾ اييٛا ٚاجملٗٛيي ،١ؾكيايٛا " بػطيتإ"
"ٚبطظةةةتإ"ٚ .يعًيييٗا ناْي ي تًؿيييمس ًب اييييدٚز ايطاضييياًْ ٞب ايًيييٗذات اىبختًؿييي١
بايؿٛز ٠ا٫ت:١ٝ
بانظتإ
باظتإ
بطظتإ
بٛطتإ بايٛا ٚاجملٗٛي )١بٗظتإ باٜظتإ
باطتإ
بٝظتإ
بٝظتإ(بايٝا ٤اجملٗٛي)١
ْٚظٔ إ ٖر ٙا٫يؿاي يٗست َٓٗا ايهًُات ا٫ت ١ٝذٚات اىبعاْ ٞاىبع:١ٓٝ
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(اضِ ازببٌ)
بٝطتٕٛ
(ايبطتإ)
بٛضتإ
(ا٫دٚاز اٜ٫ساْ ١ٝقبٌ ا٫ض.)ّ٬
باضتإ
بٝطيييييتإ (بايٝيييييا ٤اجملٗٛييييييَ()١صزعييييي ١ايبطيييييٝخَ ،بطخيييييَٚ ،١صزعييييي١
ايكجاَ"٤كجيينً ،"٠ب (ايًػيي ١ايهسدٜييٚ .)١اضييِ "بٝطييت – "ٕٛايػييهٌ ا٫خييرل ايييرٟ
ْعييسف بيي٘ ازببييٌ – ٖيي ٛتطييٛز ًب ايكييس ٕٚا٫ضيي ١َٝ٬اٚ٫فبٚ ،أطًكتيي٘ اسييد٣
ايًٗذات عً ٢ذيو ازببٌ اًَ٫ظ ايرٜ ٟػب٘ ددازا قاُ٥اّ َٔٚ .ايػسٜب إ ا٫ضِ
بٗرا ايػهٌ ا " ٟب-ٞضت "ٕٛاؾبا ًب ايؿازض ١ٝا٫ض ١َٝ٬ؾؿَ ١سنبَ ١عٓاٖيا
(بػرل عُاد) ٖٛٚ ،ا٭َس اير ٟضبب ْطٝإ اىبعٓ ٢ا٫ؾًْ ٞطيٝاْاّ تاَياّ .ؾتنَيٌ
نٝـ ت٬عب ايػاعس بٗر ٙايًؿظ ،١اذ قاٍ:
ٜه ٞخ ١ُٝشد بسضس بٝطت،ٕٛ
غد ٙبٝطت ٕٛضٓط شٜس ضت.ٕٛ
َٚعٓييا :ٙقييسا خُٝيي ١عًيي ٢قُيي ١بٝطت،ٕٛؾنؾييبا بٝطييتٖٚ( ٕٛيي ٛازببييٌ
اي٬عُاد )ٟؾخس ٠ذب ايعُاد(يتًو اشب .)١ُٝؾُا أعظِ تًو اشبَٚ ١ُٝا أغسبٗا!
ٚائ إ ذيو ازببٌ ز ٜهٔ أزلي٘ "بػي – ٛضيتإ" (ضبيٌ ا٫شلي )١قبيٌ إ
ٜييٓكؼ اىبًييو دازا ا ٍٚ٫نتاباتيي٘ ؾٝيي٘ ٜٓٚشيي ؾييٛز ٙعًٝيي٘ٚ .از ٣إ ا٫ضييِ "
بػطتإ < بػٛضتإ" نإ ٜطًل ًب بياد ٨ا٭َيس عًي ٢نتابيات دازا َٓٚشٛتاتي٘ ٫
عً ٢ازببٌ ْؿط٘ .اذ إ تًو اىبٓشٛتات ٚايهتابيات ٖي ٞاٍ "بػٛضيتإ" (صبُيع
اٯشل )١بع.٘ٓٝ
ٚز ٜطتعٌُ اٜ٫ساًْ ٕٛٝب ايؿًٗٚ ١ٜٛايؿازض ١ٝاسبدٜج ١ايهًُات اىبسنب ١اييت
دخٌ ًب تسنٝبٗا يؿمس "ضتإ" قبعَٓٛ ٢اقع ا٫غٝاٚ ٤أَهٓ ١ا٭غخاف سطب،
بٌ اضتعًُ ٙٛاٜكاّ ًب َعإ صباش ١ٜأخس ،٣نُا ذنسْا ًب أَجًتٓا ايطابك ،١ؾُٓٗيا
َاٖ ٛقبعٓ" ٢نتاا"َ ،جيٌ "ْريْطظةتإ" " ٚداتطيتإ" ُٖٚيا ازليإ يهتيابـب
ؼبتٜٛييإ عًيي ٢اىبساضيي ِٝايدٜٓييٚ ١ايػييسا٥ع ايصزدغييتَ ،١ٝييع إ َعٓاُٖييا ايًؿظييٞ
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(اىبهييإ اييير ٟدبييس ٟؾٝيي٘ ايػييعا٥س ايدٜٝٓيي ،١ا ٟاةؿييٌ ٚاىبػييعس)( ٚ ،اىبهييإ
اير ٟمبازع ؾ ٘ٝايككا ،٤ا ٟاةهُ.)١
ٚبايكٝيياع افب تٝييٓهِ ايهًُييتـب مبهيئ إ ٜهييَ ٕٛعٓيي" ٢بػٛضييتإ" اييييت
َعٓاٖا ايًؿظ( ٞضبيٌ اٯشلي( )١نتياا ٜكيـ اخبياز ا٫شليٚ ،)١ظبيد ًب نتابيات دازا
َاٜطييٛؽ ٖيير ٙايتطييُ .١ٝإ نتابييات دازا اً ٍٚ٫ب "بٝطييت "ٕٛشليي ٞانييدل نتابيي١
َعسٚؾيي ١تسنٗييا اىبًييٛى ا٫وبٝٓٝيي ،ٕٛؾٗييٚ ٞسييدٖا ذبتيي ٟٛعًيي ٢عػييس ٠اقييعاف
نًُات ايهتابات ا٫وب ١ٝٓٝا٫خسٖٚ .٣را ايطذٌ ٖ ٛأ ٍٚنتياا د ٕٚؾٝي٘ تينزٜخ
ايؿسع ٖٛٚ .ايتازٜخ ايٛسٝد عٓد ا٫وبٝٓٝـبٚ .ز ٜذلى ايؿسث ٕٛٝا ٟضذٌ نإ؛
ؾنَا ايطاضاْ ٕٛٝؾكد تسنٛا أثساّ ق َٔ ّ٬ٝ٦ايهتابٜ ١كاٖ ٞذيهِ ايطذٌ.
ؾايهتابييات ًب "بٝطييت "ٕٛتييرنس ْطييب ا٫ضييس ٠اىبايهييٚ ١تطييسد ا٫سييداخ
ايٛاقعيً ١ب شَيإ دازا ٚذبهي ٢اخبيازٖٚ .ٙي ٞتينزٜخ اْ٫دلاطٛزٜي ١ايؿازضي ١ٝاييرٟ
نتب٘ دازا ايهبرلٚ ،ذنس ؾ ٘ٝاؾساد اضست٘ ٚاؾًٗا ٚقَٝٛتٗاٚ ،ذبدخ عٔ اضيذلداد
ايؿسع يًشهِ َٔ "طَٛات" اجملٛع ٚعٔ اعاد ٠تنضٝظ اىبعابيد ايييت نيإ قيد
خسبٗا "طَٛات" ٚعٔ اْ٫تؿازات ايباٖس ٠ا٫خس ٣ايييت اسسشٖيا اىبًيو ايعظي.ِٝ
ٜٛٚؾيي ٞدازا ًب نتاباتيي٘ ٪ٜٚنييد ًب ايٛؾيي ،١ٝا٫دٝيياٍ اي٬سكيي ١بٓػييس ضبتٜٛاتٗييا
عً ٢اىبٮٚ ،ؼبيجِٗ إ ٜهْٛيٛا اخي" ٤٬أٚزَيصد" ،ؾينٕ ذييو ٜهجيس ْطيًِٗ ٜٚطٝيٌ
اعُازِٖ .ثِ ٜٓرزِٖ بينِْٗ إ اخؿيٛا َيا ًب ذييو ايطيذٌ ٚز ٜعًٓي ٙٛبيـب ايٓياع،
ٜكسبِٗ "أٚزَصد" بايعكِ ،ؾُٓٝشْ ٞطًِٗ.
ًٚب ٖر ٙايهتابٜ ١دع ٛدازا َطتداَ ١افب "أٚزَصد" ٜٚبػس بنْ٘ ٖ ٛاندل ا٭شلي١
اييير ٟخًييل ا٫ز ٚايطييُاٚ ٤ايبػييسٚ ،ؼبييح عًيي ٢اَ٫تٓيياع عيئ ايهييرا ٚعًيي٢
َعاقب ١ايهرابـب.
ٚنتابات دازا ًب "بٝطت "ٕٛنُا أغسْا ايٗٝا اْؿاّ ضذٌ د ٕٚؾ ٘ٝاضيذلداد
اسبهييِ َيئ اىبييادٜـب ٚتنضييٝظ اْ٫دلاطٛزٜيي ١ايؿازضييٚ ١ٝتٛطٝييد دعاُٗ٥ييا بؿكييٌ
ا٫ييي٘ "اٚزَييصد" انييدل ا٫شلييٚ ١قبطيياعد ٠ا٫شليي ١ا٫خييس ٣اٍ "بةة "ات اىبعسٚؾيي١
عٓدِٖ٫ٚ .غسابً ١ب إ نإ ايؿسع ٜعد ٕٚتًو ايهتابات ضؿساّ َكدضاّ ىبا ؾَٔ ٘ٝ
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تٛؾٝات دازا ٚدعٛت٘ افب دٜئ "َصدضيين" ٚتعايُٝي٘ .ؾاييدعا ٠ٚافب قدضي ١ٝتًيو
ايهتابات َا ٖ ٞا ٫غ ٧طبٝعٚ ٞقسٚز ٟيكُإ بكاٗ٥ا بـب ايٓاع ٚاةاؾظي١
عًٗٝا بػ ١ٝذبكٝل اسبهِ ا٫وبين ايؿازضً ٞب ايبكا ٤أبد اٯباد.
ٚنييٌ َييامبهٔ إ ٜكيياٍ ًب ايييدٚز اييير ٟزل ٝي تًييو ايهتابييات ا "ضبييٌ
ا٫شلٜ٫ "١تذاٚش اسبدع ٚايتخُـب .ا ٫اْين از ٣إٔ تًو ايتطُ ١ٝعبت ًب ايدٚز
ايؿسثً ٞب ايصَٔ ايير ٟاؾيبش ؾٝي٘ قيسا ٠٤ايهتابيات اىبطيُازَٓ ١ٜطيْ ١ٝطيٝاْ ّا
تاَ ياّ .ؾهيياْٛا سٓٝييراى ٜٓظييس ٕٚافب تًييو ايهتابييات اييييت ناْ ي تكييدع تكدٜط ياّ
تكًٝيدٜاّ ،ننْٗيا اخبيياز خاؾي ١با٫شلييٚ ،١نتابيات اشلٝي .١ؾكبٝييٌ ايعؿيس اىبيي٬ٝدٟ
زلٖٛا ا"بػطتإ" (ضبٌ ا٫شل ،١ا ٚايهتابات ا٫شل.)١ٝ
أَا اىبًٛى ايطاضاْ ٕٛٝاير ٟادعٛا بنٕ ن" َِٗٓ ّ٬بة " ا( ٟايي٘) ،ؾًعًيِٗ
ناْٛا ٜظٓ ٕٛإ "بػطتإ" ناْ ذبي ٟٛاخبياز اديدادِٖ ا٫ضيطٛزٜـب ،اذ نياْٛا
ٜعد ٕٚاْؿطيِٗ َئ ابٓيا ٤ايطبكي ١ايجاْٝيً ١ب تيازٜخ اٜيسإ ا٫ضيطٛزَ ،ٟئ ضي٬ي١
"نٝاْٝإ".
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املًخل ()10
اٍغتكام نًُ " ١باضتإ" َٚعٓاٖا
باضييتإ َيئ ايهًُييات اٜ٫ساْٝيي ١اىبٓطيي ١ٝاؾييٛشلا ؾٗيي ٞصبٗييَ ٍٛعٓاٖييا
(اٚ .)ٍٚ٫نٌ َاٜكٛي٘" ؾسٖٓط غآٖاَٖٚ ،)77("١يَ ٛعذيِ سيدٜحً ،ب "باضيتإ"
َٖ ٛاٜنت:ٞ
"باضتإ" داً ٤ب اىبعذُات قبعٓ ٢عتٝل ،قد."ِٜ
ٜٚك ٍٛؾٝا "بسٖإ قاطع":
()78
" باضييتإ َعٓاٖييا قييدَٚ ،ِٜعٓاٖييا بايًػيي ١ايدزٜيي ، ١ايتيينزٜخ ايييرٜ ٟكييبط
ايطييٓـب ٚايػييٗٛز ايطييايؿٚ ١ا٫سييٛاٍ اىباقييٚ ،١ٝباضييتآْاَ٘ ٖييَ ٛيئ تييٛازٜخ
ايؿسع".
إ ايعاٌَ اييسٝ٥ظ ًب بكيا ٤نًُي" ١باضيتإ" ٖي ٛنتياا غيآٖاَ ١يًؿسدٚضي،ٞ
ؾنْ٘ ٜرنس ًب َٓاضبات عد ٠نًُ" ١باضتإ" ،قاٍ ًب َكاي٘ ًب نبع ايػآٖاَ:١
ٜهْ ٢اَ٘ بٛد اشط١باضتإ،
ؾساٚإ بد ٚاْدز ٕٚداضتإ.
َٚعٓا ٠نإ نتاب َٔ صَٔ ايباطتإ ,ف ١ٝنجرل َٔ ايكـف).
ٜٚك ٍٛب َٛقع اخس:
ن ١اص ثًٗٛاْإ صْذ داطتإ
ثزٖٓٚذْ ٤٠اَ ٤١باطتإ
طَٛٝسخ آٚزد ا ٚبٛدغاٙ
كٓني طف ناٜني خت ٚنال٠
َٚعٓا :٠املتشش ٟيهتاب باطتإ اير ٟه ٞقـف عظُا ٤ا٭بطاٍ ,قاٍ :
إ ا َٔ ٍٚؿاس ًَه ا ٚأٚدذ َشاط ِٝايعشؾ ٚايتاز ٖ ٛنَٛٝشخ).
( )77دنتٛز زقا شاد ٙغؿٝل ،طٗسإ 1320 ،ايػُط.١ٝ
( )78ا ٟيػ ١ايب٬ط.
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ٚي ٛإٔ ًب اَ٫هإ تسنب" ١باضتإ" ًب ٖر ٜٔاىبجًـب بٓش: ٛ
"نإ نتاا َٔ شَٔ قد " ،"ِٜاىبتشس ٟيًهتاا ايكد."ِٜ
 ٫تكا اىبعٓ ٢نٌ ايٛقٛب ،ا ٫أْ٘  ٫مبهٔ إ ْعد "باضتإ" ْعتاّ نُا
ٖيي ٛاسبيياٍ ًب ايٓعي "قييد ،"ِٜ٭ٕ ؾييؿ " ١قييد "ِٜمبهيئ إٔ ٜٓعي بٗييا نييٌ غيي٧
قييدٚ ،ِٜيهيئ  ٫مبهيئ ْع ي غيي ٧قييد ِٜا "باضييتإ" ؛ ؾُييج٫ ّ٬مبهيئ إ ٜكيياٍ
يٝهخطس ٚا٫ضطٛز :ٟإ "نٝخطس ٚباضتإ أض " قبعٓي( ٢نٝخطيس ٚباضيتاْٞ
أض )(نٝخطس ٚقد ّ٫ )ِٜباضتإ يٝط ًب اسبكٝك ١ؾؿٚ ١البا ٖ ٞاضِ؛ ؾُٝهٔ
إ ٜكاٍ "نٝخطس ٚباضتاْ ٞاض " َع اقاؾٜ ١ا ٤ايٓطب ١افب "باضتإ" ،قبعٓ٢
"نٝخطس ٚباضتاْ،"ٞا( ٟنٝخطس ٚاير َٔ ٖٛ ٟعٗد ٜطُ ٢بباضتإ).
ٚاسبكٝك ١إ "باضيتإ" اضيِ ييٰدٚاز ايتنزؽبٝي ١اٜ٫ساْٝي ،١أدٚاز ا٫ضياطرل اٚ
ايبطٛيييَٓ ،١يير اشبًٝكيي ١افب ؾييتا ا٫ضييٜ٫ ّ٬ييسإ ،ذيهييِ ايؿييتا اييير ٟقكيي ٢عًيي٢
ًَٛنٗا ٚابطاشلا ٚاشاٍ يبازضيتٗا يبطٛيتٗيا ا٫ضيطٛزٚ .١ٜز ٜطيبل إ اضيتعٌُ
"باضتإ" ًب َدي ٍٛاخس غرل ا٫دٚاز ايتنزؽبٝي ١اٜ٫ساْٝي ١قبيٌ ا٫ضي ٫ٚ ،ّ٬ضيبل
إ زلي ٢غيخـ ا ٚغيٜ ٧عيٛد افب اييدٚز ا٫ضي َٞ٬ا"باضيتإ" ٚإ نيإ قدَيي٘
ٜعٛد افب ايـ ٚث٬مثا ١٥ضٓ ١قبٌ اي.ّٛٝ
ٚبعد إ ٚديدْا إ نًُي" ١باضيتإ" ػبيب إ تهي ٕٛازلي ّا يتينزٜخ اٜيسإ
قبٌ ا٫ضْ ،ّ٬بشح عٔ اضتكاقاتٗا.
إ "باضييتإ" نًُ يَ ١سنبييَ ١يئ "بييا" " ٚضييتإ" ٚييئ أنيي ٕٛطبتط ٦ياّ اذا
اعتكدت اْٗا َٓشٛتيَ ١ئ "بيؼ-ضيتإ" ٖٚي ٛا٫ضيِ ايير ٟاطًيل عًي ٢نتابيات "
دازا> ايتنزؽبٝييي ١اىبٓكٛغييي ١عًييي ٢دبٌ"بٝطيييت" ٚ ."ٕٛباضيييتإ" " ٚبٝطيييت"ٕٛ
تًؿظإ طبتًؿإ ٍ "بؼ – ضتإ" اييت َعٓاٖيا – نُيا ذنسْيا – (قؿيـ ا٫شلي،١
ا٫ضاطرل ،قؿـ اىبًٛى ،قؿـ ا٫بطاٍ).
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املًخل ()11
فُغطتإ :
داً ٤ب َعذِ "بسٖإ قاطع" ،إَٔ :عٓاٖيا (بي٬د ا٫ؾيٓاّ)ٜٚ ،يساد بٗيا "بٝي
ا٫ؾييٓاّ"ٚ .تطًييل اٜك ي ّا عًيي ٢سييسّ اىبًييٛى نٓاٜيي ١عيئ نْٗٛييا ضب ي ّ٬يًذييٛازٟ
ٚايػًُإ ٚاسبطإ َٔٚ ،ثِ اطًك عً ٢شٚدات اىبًٛى.

املًخل ()12
فُغَٓػٛز:
ٚزد ًب " بسٖإ قاطع" ؾُٝيا ؽبيتـ بٗير ٙايهًُي ١اْٗيا" :اضيِ بًيد ًب أقًي ِٝايؿيـب
اغتٗس أًٖ٘ بازبُاٍ ٚايؿباسٚ ،١ؾ ٘ٝنٌ عبات ٞا٫ؾٓاّ ٚنبٝع َا نإ َئ ا٫ؾيٓاّ
ًب تًو ايب٬دٚ .قد ٚزدت ٖر ٙايهًُ ١بػهٌ ثإ ،بؿتا ايؿاٖٚ ."٤ر ٙايهًُ ١عٓد ٟذات
غهٌ اٜساَْ ٞتنخسٚ ،اؾًٗا " بػإ غٗس" ايرٜ ٟؿٝد َعَٓ( ٢د ١ٜٓا٫شل ١ا ٚا٫ؾٓاّ).

املًخل ()13

بػػٛز:
ٜٚرنس ٜياقٛت اسبُي ٟٛإ "بػػيٛز" "بًٝيد ٠بيـب ٖيساَٚ ٠يس ٚاييسٚذ"ٖٚ .يٞ
عً ٢ايذلنٝب اير ٟذنسْاً ٙب نَٓ٬ا عً" ٢ؾػٓػٛز" ًٚب اىبعْٓ ٢ؿط٘ٚ ،دياً ٤ب
"بسٖإ قاطع" إ "بػػٛز،قس ١ٜبـب ضسخظ ٖٚسا."٠

املًخل ()14
خات ،ٕٛقاد ،ٜٔقاز: ٣
إٔ قب ١ًٝطٓػٛش ٚقعٛا ًب عاّ  ّ 520ايًكب "خاقإ – تْ٪َ ٖٛٚ "ٕٛح
"خاقإ" قبعٓ( ٢اىب٥٬هٚ )١ذيو َ٫سأ ٠ضياسس ٠عسؾي نٝيـ تػيسًَ ٟيو اٚي٦يو
()79
ايدلابس ٠ست ٢تصٚدٗا.
()79

ٜسادع بًٛغً٘ ،ب نتاب٘ Chris ianisme et Mazdeisme chez les Turks Orientaux :
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ٚبا٫ضتٓاد افب ٖر ٙاىبعًَٛات مبهٓٓا ايٛؾي ٍٛافب َعسؾي ١اغيتكام نًُي١
"خييات "ٕٛاىبطييتعًَُٓ ١يير ايييصَٔ ايكييد ِٜقبعٓيي( ٢ايطييٝدٚ ،)٠نييريو ايهًُتييإ "
قاد" ٚ "ٜٔقاز "ٟاىبطتعًُتإ ايً ّٛٝب ايًػ ١ايذلن ١ٝقبعٓ(٢اَسأ:)٠
خاقإ – ت > ٕٛقإ – ت > ٕٛقاد >ٕٚخات ٕٛا (ضٝد)٠
قاد>ٕٚقاد ٜٔا (اَسأ ،٠ضٝد)٠
قاد>ٜٔقاد >ٟقاز ٟا (اَسأ.)٠

املًخل ()15

كصرى خرماز بو أرشالى بو بايهجور:
 ٫ٚأقـ عٓد ذبكٝك" ٞبآٜذٛز" ،٭ٕ أضيِ نطيس" ٣خسَياش" ٚأضيِ ابٝي٘
"أزضٚ "ٕ٬أضِ دد" ٙبآٜذٛز" أضتٛقؿين ىبا ؾٗٝيا َئ ايػسابيَ ١ئ سٝيح أْٗيا
أزلا ٤تسن ١ٝتطُ ٢بٗا ًَو ضاضياْ ،ٞذييو ؼبًُيين عًي ٢اَ٫عيإ ًب ايتشكٝيل.
ؾن٫زلا ٤ايج٬ث ١تسن٫ ١ٝغو ؾٗٝاٚ ،أضِ ازبد "بآٜذٛز" تسني ٞايٛقيعٚ ،أضيِ
ا٫ا "ازض "ٕ٬ؾسٜا ًب تسنٝتي٘  ٫ؼبتياز افب بٝيإ ،أَيا أضيِ "نطيس ٣خسَياش"
ؾًِ أدد ٙاً ٫ب "ؾازضٓاَ "١ابٔ ايبًخ ٞؾنْ٘ ذنسَ ٙستـبٜ ،كً ٍٛب (ف):24
"نطس ٣خسَاش بٔ أزضيٖ ٕ٬ي ٛاىبًيو اشبياَظ ٚايعػيسَٚ ٕٚيدًَ ٠هي٘ ضيٓ١
ٚوبط ١أ غٗسٚ ،خسَاش ٖرا قد نإ َئ ضي٬يًَ ١هٝيَ ١ئ غيرل ٖيرا اييبطٔ اييرٟ
ذنسْاْٚ ،ٙطب٘ قد ٚدد عًٖ ٢را ايٓش:ٛ
خسَاش بٔ أزض ٕ٬بٔ بآٜذٛز بٔ َاشبد  ...اخل.
ٜٚرنس ابٔ ايبًخٖ َٔ ،ٞرا اييبطٔ أزليا ٤وبطي ١عػيس ًَهياّ ،ايجياْٚ ٞايجاييح
َِٓٗ أزلاُٖٚ٩ا تسنٚ ،١ٝا٫ثٓاعػس اٯخس ٕٚأزلا ِٖٚ٩اٜساًْٚ .١ٝب اىبٛقيع ايجياْٞ
ٚزد ا٭ضييِ ًب نتيياا ابيئ ايبًخيي( ٞف  )109بؿييٛز" ٠نطييس ٣خصٖييإ بيئ ازضيي."ٕ٬
ٚاىبًشككإ يًهتاا ٜعتكدإ إ ايتًؿمس ا٫ؾً ٞيٰضِ ٖ" ٛخسٖإ""٫ ،خسَاش"(.)80
()81

نتاا ؾازضٓاَ ١٭بٔ ايبًخٚ ،ٞقد طبع٘ اىبطتػسقإ ،R. A. Nicholson ٚ G. Le Strange
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ٚأْا أعتكد إٔ "خصَاش" ٖٛ ،ا٫ضِ ايؿشٝا( ٖٛٚ ،)81أضِ تسن ٞٯٕ أضيِ
ٚا ييد نطيس" ٣زَياش" تسنيٖٚ ٞي" ٛازضيٚ ،"ٕ٬ٯٕ أضيِ ٚاييد "ازضي ،"ٕ٬تسنيٞ
َ " ٖٛٚبآٜذٛز".
اٜكا
نٓا قدَٓا اضِ "خُسَاش" تسنٚ ٞ٭ثبات ذيو ْك ٍٛإ ٖرا ا٫ضِ يٝظ ا٫
َ َٔ "خُسَصت" اير ٖٛ ٟتًؿمس تسني ٞ٭ضيِ "ُٖسَيصد"(أٖٛزَصد)ا٫يي٘
َ ضبسؾا
غه٬
ا٫عظِ اٜ٫ساْٚ .ٞقد ٚزد أضِ "زَيصت" َكيابٖ"ٍ ّ٬سَيصد" اٜ٫ساْيً ٞب ايٛثيا٥ل
اىباْ ١ٜٛبايًػ ١ايذلن ١ٝاييت ٚددت ًب تٛزؾإ؛ ق ٍٛاىبطذل دانطٔ:
"إ َعسؾيييٜٖٛ ١ييي" ١أُزَيييصد" ا" ٚخُسَيييصت"ً ،ب ا٫دعٝييي ١ا٫عذلاؾٝييي ١اىباْٜٛييي١
ايذلن ١ٝبتٛسدٖا َع آدّ ا ،ٍٚ٫ناْ قد أبتهسٖا "يهٛى"(.)82
ٚقييد قً ي آْؿ ياّ :أْيي ٞز أدييد أضييِ "نطييس ٣خسَيياش بيئ ازضيي ،"ٕ٬اً ٫ب
"ؾازضييٓاَ٘"ٚ .افب ٖييرا أقيي ٍٛذٖييب اىبطتػييسؾإ يطييذلْر ْٝٚهًٛضيئٚ .يهييين
ٚددت ًب نتياا تينزٜخ ،بايًػي ١ايذلنٝيَ ١طبيٛع َٛضي ّٛا "َيسآ ٠نآ٥يات" ذنيس
ًَو ضاضاْ" ٞنطس ٣ابٔ ازضَ "ٕ٬جب بعد "غٗسٜاز" ،أ ٚغيٗس ٟشاد"ٚ ،قيد
أغاز َ٪يؿ٘ افب اْ٘ ْكٌ ذيو َٔ نتاا "ْظاّ ايتٛازٜخ".
أَا غٗسٜاز ،اىبرنٛز ؾكد أنبع نتب ايتٛازٜخ اْ٘ دا ٤بعد "أزدغرل بٔ
غيييييرلً "ٜ٘ٚب أزليييييا ٤اىبًيييييٛى ،ؾًيييييريو ػبيييييب إٔ ٜهييييي " ٕٛغيييييٗسبساش" ٖٚيييييٛ
"ؾسٖييإ"(خسٖييإ)؛ ٖٚييرا ٖيي ٛاييير ٟذنييس ًب ايػييآٖاَ ١بنضييِ " ؾييساٜـب طييساش"
َؿشؿاّ َٔ "ؾسٖإ" " ٚبساش"" ٚ .غٗسبساش" نيإ يكبياّ ىبستبتي٘ َٚعٓيا(ٙخٓصٜس
ىبًِْوِ ،خٓصٜس اىبًُه.)١
ا ُ
٫ٚغييو ًب إ " نطييس ٣بيئ ازضيي " ٕ٬اىبييرنٛز ًب "َييسآ ٠نآ٥ييات" ٖيي" ٛ
نطس ٣خسَاش بٔ ازض "ٕ٬اىبرنٛز ًب "ؾازضٓاَ "١بايٓظس افب تستٝب٘ بـب اىبًٛى
ايطاضاْٝـبٚ ،بايٓظس افب اضِ أب.٘ٝ
( )81خسٖإ ٚؾسٖإ ُٖا نبٝعا نًُيت " خس ٚ ٙؾسٖٚ ،" ٙاتإ َاُٖا ا ٫تًؿظإ طبتًؿإ يهًُ" ١خس "ٙاييت اؾًٗا
"ٖٛزْ٘" َٚعٓاٖا (صبد)ٚ ،خسٖإ ٚؾسٖإ ُٖا نبعإ تعظُٝٝإ نإ ٜطُ ٢بُٗا اىبًو " غٗسبساش".
(ٜ )82سادع  ،A. V. Williams Jackson, Researeches in Manich aeismف .93
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ٚبٓييا ٤عًييَ ٢اقييدَٓا َيئ ذبكٝييل ٍ "خسَيياش بيئ ازضيي ٕ٬بيئ بييآٜذٛز"
مبهٓٓيييا إٔ ْتؿيييٛز إٔ ًب دٚز اشليييسز ٚاىبيييسز اٜ٫ساْيييٖٚ،)ّ632-629(ٞيييَ ٛييئ
أٚاخس ايعؿٛز ايطاضاْ ،١ٝاضتطاع قا٥د اٚ ٚاٍ تسن ٞا٫ؾٌ نإ ًب خدًََ ١و
اىبًيٛى ًب َٓطكيَ ١يا ًب اٜيسإ ٚازلي٘ "خسَياشد" ا " ٚخسَياش" إٔ ٜعًئ ًَهٝتي٘
عًيي ٢اٜييسإ ،ؾييداّ سهُيي٘ َييد ٠قؿييرلٚ . ٠ىبييا نييإ "خسَيياش" تًؿظ ي ّا تسن ٝي ّا ٍ
"ٖسَييص" ٚز ٜييرنس ابيئ ايبًخيي ،ٞبييـب اىبًييٛى ايطاضيياْٝـب اييير ٜٔسهُييٛا َييدداّ
قؿرلً ٠ب دٚز اشلسز ٚاىبسز ،اضِ اىبًو "ٖسَصاشبياَظ" ،نيإ َئ اةتُيٌ إ
"ٖسَيييص اشبييياَظ" ٖيييرا ٖييي" ٛخسَييياش"؛ ٚايتيييٛازٜخ ايييييت ذنيييست اضيييِ " ٖسَيييص
اشباَظ" قً ١ًٝسدٜجٚ ،١ز ترنس ْطب٘  ٫ٚاضِ ٚايد.ٙ
ؾنَا ْطب" ١خسَاش بٔ ازض ٕ٬بٔ بآٜذٛز" اىبًه ١ٝاٜ٫ساْ ١ٝاييت تتؿيٌ ا
" بُٗٔ"( ،)83ؾكد ته ٕٛطبتًؿ ١نُا ٖ ٞايعادً ٠ب ايػسم َٔ ايكيد ِٜستي ٢ايٝيّٛ
عٓد اير ٜٔؽبذلع ٕٛ٭ْؿطِٗ ْطباّ ٜؿً ْ٘ٛبياىبًٛى ا ٚايعظُيا ٤ايكيدَاٚ ،٤ذييو
عٓدَا تعًَ ٛساتبِٗ ٚتؿعد بِٗ أْطابِٗ.
ٚايييرٜ٪ٜ ٟييد ذيييو ا٫ؾييذلا ٖيي ٛإٔ اشلييسز ٚاىبييسز بًػييا َيئ ا٫ضييتؿشاٍ
ٚايؿظاعيي ١عًييَ ٢ييا ذنييس ٙيٝيي ٕٛنا٥تاْ،ٛغاٜييَ ١ييا ٜتؿييٛز ٙايعكييٌ حبٝييح كبهيئ
نباع ١يبٔ ٜ ٫سدع ٕٛافب ْطب  ٫ٚسطب إ ٜهْٛٛا أناضسً ٠ب اٜسإ(.)84
ٜٚصٜد نسٜطتٓطٔ عً ٢ذيو إٔ َِٓٗ َٔ دعًٛا أْؿطيِٗ أناضيسً ٠ب ؾيكع َئ
()85
اؾكاع اٜسإ ً ٫ب اىبدا.ٔ٥
ٚيهٜ ٞطًيع ايكياز ٨عًي ٢اقيطساا اىبي٪زخـب قيدمب ّا ٚسيدٜج ّا ًب أزليا٤
اىبًٛى اير ٜٔسهُٛا ًب دٚز اشلسز ٚاىبسز ٚتطًطًِٗ ٚعددِٖ ،ثبتٓا ًب ازبيدٍٚ
أزلا ٤اىبًٛى َٔ غرل ٜ٘ٚافب ْٗا ١ٜايدٚز ايطاضاْ ٞحبطب َاٚزدت ًب اىبساديع
اىبختًؿ ١اييت اضتطعٓا إٔ ْكـ عًٗٝا.
( )83ؾازضٓاَ ،١ف .25
(" )84اض ّ٬تنزؽب "ٞتسنب ١سطـب داٖد ٜازبـب ،زَ ،1اد.129 ٠
(ٜ )85سادع  ،Iran Sous Les Sassanidesف .299
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املًخل ()16
طُغسا:
ٚقبٓاضب ١ذنس ٣نًُ" ١تٛزا" ًب أثٓا ٤حبجي ٞعئ نًُي" ١بآٜيدز" أٚد إٔ
أذنس ْتٝذ ١ذبكٝكي ٞ٭ؾيٌ "طػيسا"َٚ ،عٓاٖيا ٭تؿياشلا بهًُي" ١تيٛزا" أتؿيا ّ٫
ٜطتشل ايعٓاٚ ١ٜايبٝإ؛ ٜك٪َ ٍٛيـ "شلذ ١عجُاْ:"ٞ
" طػيييسا ا ًب ايذلنٝييي ١تيييٛغسا ٚتٛزغيييا ،طيييٛغسٚ ،ٍٚقيييد عسبييي افب "طػيييسا"ًٚ .ب
ايؿازض ١ٝدعً " ٚطٛغس ٣طػس"٣ا باش َبطط ازبٓاسـبْٛ ٖٛٚ .ع دازب َئ أْيٛاع
ايبصا ٠ايهبرل ،٠أربر غعازاّ خاقاْٝاّٚ ،إٔ ع ١َ٬خاقإ ايػص تكًٝد نتاب ٞي٘".
ٜٚك ٍٛمشظ ايد ٜٔضاَ: ٞ
" طػسااأؾًٗا بايذلنٝي ١طيٛغس ،ٍٚتيدٍ عًي ٢بياش َبطيٛط ازبٓياسـب ،ناْي
ايطػسا ًب ايكد ِٜؾٛزٖ ٠را ايطرل ،ؾنربيرت ايطػيسا بٗيرا ا٫ضيِ ٚدخًي ايعسبٝي١
ٚايؿازض."١ٝ
نرا قاٍ ايعاىبإ ايذلنٝإٚ ،يهٓٓا ز ظبيد َسدعياّ قيدمباّ َيرنٛزاّ ؾٝي٘ إٔ
ايباش نإ غعازاّ خاقاْٝاّ عاَاّ أ ٚغعاز خاقإ ايػصٚ .ز ٜرنس ضبُٛد ايهاغػسٟ
 ٫ٚغرل ٙايكدَا ٤غ٦ٝاّ َٔ ٖراٚ ،ز ظبيد َسدعياّ قيدمب ّا ٜكؿٓيا عًي ٢إ "ايطػيسا"
ناْي ؾييٛزَ ٠ئ طييا٥س َئ ايطييرلٚ ،ز ْسؾي ٢لبيياذز ايطػيسا اىبٓػييٛزً ٠ب دا٥ييس٠
اىبعيييازف ا٫ضيييَ ١َٝ٬يييا ٜػيييب٘ ايبييياش اىببطيييٛط ازبٓييياسـب  ٫ٚغيييرلَ ٙييئ ذٚات
ازبٓابٚ .اذا زادعٓا "دٜٛإ يػات ايذلى" ،ظبد ٖر ٜٔايتعسٜؿـب يًطػسا:
( )1تُػساؽ ا طابع اىبًو ٚتٛقٝع٘ .بايػص ٫ٚ ١ٜتعسؾ٘ ايذلى.
( )2تُػييساؽ ا نييٌ ؾييسع ٜعطيي ٞاىبًييو دٓييدٜ ٙيي ّٛايسنييٛا ا ٚاسبييسا ،ثييِ
ٜطذلد َٓ٘  ّٜٛا٫قاَ.١
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ٚز ٜرنس ايهاغػس ٟإٔ ايباش نإ غعازاّ أ ٚعَ٬ي ١شباقيإ ايػيصَ ،يع أْي٘ ذنيس
عَ٬ات ايكبا٥يٌ ايػصٜي ١قبًٝي ١ؾكبًٝي " ١قٓيل" ايييت نيإ َٓٗيا " اشباقيإ"؛ ؾٗيٌ
ٜظٔ أْ٘ نإ ػبٌٗ ذيو
عبٔ ْ ٫سٚ ٣دٗاّ يريو ايظٔ أبداّٚ .اٯٕ ْطنٍ ايرْ ٟطب " ايطػسا" افب
ايطرل " طػسٍ" ،ؾٓك ٍٛي٘:
إ نإ طابع اىبًو "تػساؽ" ،قد أخر أزل٘ َٔ ايطا٥س "طػسٍ" يًُػابٗ١
بُٗٓٝا ،ؾٌٗ ناْ اشب ٌٝاييت ٜعطٗٝا اىبًو دٓد ّٜٛ ٙايسنٛا ا ٚاسبسا تػيب٘
ايطرل اىبرنٛز ازبٛاا ْؿ٪َ ٞند.
ؾ٬غو اذٕ ًب إ تؿطرل ايعاىبـب اسبدٜجـب ٜ٫طتٓد افب غ َٔ ٧اسبكٝكي.١
ٚعًٓٝا اٯٕ إٔ ْبشح عٔ ضبب تطيُ ١ٝطيابع اىبًيو ٚخًٝي٘ اىبعياز ٠بنضيِ ٚاسيد
ٖ " ٛتػساؽ"ٚ ،خرل دي ٌٝيٓيا ًب حبجٓيا ٖيرا ٖي ٛاىبعٓي ٢ايجياْ"ٍ ٞتػيساؽ" اييرٟ
داً ٤ب " دٜٛإ يػات ايذلى".
ػبب عًٓٝا إٔ ْعًِ ًب باد ٨ا٭َس إٔ ايػيـب ًب آخيس " تُػساؽ"َياٖ ٞا ٫غيـب ايٓطيب،١
ف" تُػساؽ" تطا ٟٚغ٦ٝاّ َٓطيٛباّ افب "تُػيسا"ٚ ،بايٓطيب ١افب اشبٝيٌ ٜعيين (ايعا٥يد ٠افب
تُػسا)ٚ .ىبا ناْ اشب" ٌٝتُػساؽ" عا٥يد ٠افب اىبًيوٚ ،ديب إٔ ٜهي " ٕٛتُػيسا" ٖي ٛاىبًيو
ْؿط٘ٚ .نًُ " ١تُػساؽ" ٜكابًٗا "بطًو" أ( ٟأَرل )ٟعٓيد ايعجُياْٝـبَ ،يا ٚا ٫تسنبي" ١
تُػييساؽ" .ؾ٬غييو س٦ٓٝيير ًب إٔ "تُػييسا" نييإ َعٓييا( ٙاىبًييو ،اَ٫ييرل ،ايةةب )ٚ .بعييد إٔ
تٛؾًٓا افب ٖرا  ٫ظبد ؾعٛبً ١ب إٔ ْس ٣إٔ نًُ " ١تُػسا" تًؿمس آخيس يهًُي " ١تيٛزا ا
اَ٫رل ،ايٓظاّ" .ؾنَا أبيداٍ ايػيـب َئ اييٛا ٚاىبكيًُ ١َٛب "تيٛزا" ؾنْي٘ َئ خؿيا٥ـ
اسيييد ٣ايًيييٗذات ايذلنٝييي ١ايييييت اضيييتعًُ " تُػيييساؽ" ،قبعٓييي ٢طيييابع اىبًيييو ٚاَ٫تعييي١
ٚاَٛ٫اٍ اَ٫رل ١ٜأَ ٍٚيس ،٠ثيِ أْتػيس أضيتعُاشلا ٚؾػيا بيـب ايػيعٛا ايذلنٝي ،١بيرٜٓهِ
اىبعٓٝـبٖٚ ،را ٖ ٛايطبب ًب دٌٗ ضبُٛد ايهاغػس ٟىبعٓاٖا ا٫ؾً.ٞ
 َٔٚايطٌٗ عًٓٝا اٜكاّ إ ْعسف ا ٕ٫ىباذا زلي ٢طيابع اىبًيو ا "تُػيساؽ
> طُػسا" إ طابع اىبًو نإ ٜٛقع ًب ؾدز ايكٛاْـب ٚاْ٫ظُٚ ١ايؿساَـب ٭غعاز
ايٓاع بنٕ تًو ايكٛاْـب ٚايٓظِ ٚايؿساَـب ًَه.١ٝ
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ٜٚظٗس إٔ طيابع اىبًيو ًب ايبداٜي ١ز ٜهئ ٜطيُ" ٢تػيساؽ"ٚ ،يهئ ايكيٛاْـب
ٚاييييييٓظِ ٚايؿيييييساَـب اىبُكيييييا ٠بنَكيييييا ٤اىبًيييييو ناْييي ي تطيييييُ" ٢تػيييييساؽ"
(اىبًه،ٞاَ٫رل ،ٟايٓظاَ ،)ٞا ٫أْ٘ بعد إٔ ْطيَ ٢عٓي" ٢تػيساؽ" ا٫ؾيً ،ٞأربير
أزل ياّ يًطييابع اىبًهيي .ٞأضييتعٌُ ايطييًذٛقٖٚ ،ٕٛٝييِ َيئ ايػييص نًُيي" ١طػييسا" ًب
ايػييسم اٚ٫ضييط ،قبييٌ ايعجُيياْٝـب ٚأضييتُس ايعجُيياْ ٕٛٝخًؿييا ٤ايطييًذٛقٝـب عًيي٢
اضتداَ ١أضتعُاشلا افب آخس عٗدِٖ.
ٚقد عسؾ ايطػسا عً ٢عٗد ايطًذٛقٝـب بنْٗا ايطس ٠اييت تهتب ًب أعًي٢
ايهتيب ايطيًطاْ ١ٝبييايكًِ ايػًيٝمس ؾييٛم ايبطيًَُٚ ،١كييُْٗٛا ْعيٛت ايطييًطإ أٚ
اىبًيييو ايييير ٟؾيييدز ايهتييياا عٓييي٘ٚ ،ايٗٝيييا ْطيييب ايػييياعس ايهيييبرل َٜ٪يييد اييييدٜٔ
()86
ايطػساٚ ،ٞ٥ذنسٚا أْٗا يؿظ ١أعذُ.١ٝ
ْٚعييٛد افب تؿطييرل عًُييا ٤ا٫تييساى نًُيي " ١طػييسا" ْطييبتِٗ شلييا افب ايطييرل
"طػيساٍ" ،ؾٓكي ٍٛإ ايير ٟهبًيِٗ عًي ٢ذييو ا٫غيتكام اىبتهًيـ ٖي ٛاقيُشٍ٬
اىبعٓ ٢ايكد ِٜشليرا ا٫ضيِ ٚاضيتبٗاَ٘ عًي ِٗٝؾًُيا زغبيٛا ًب إٔ ٜ ٫ؿيٛتِٗ قيً ٍٛب
اغتكاق٘ ٫ذٚا بهًُ ١قسٜب ١ايػب٘ َٔ "طػسا"  ٖٞٚأضِ ايطا٥س" طػسٍ" ٚيهِٓٗ
ضهتٛا عٔ "اي "ّ٬اييت ًب آخسٚ ،ٙتسن ٙٛطا٥ساّ ب٬ذْب.
ٚأز َٔ ٣ايطسٜـ إٔ اْٖٗ ٢را ايبشح بٓكٌ اشبساؾ ١اييت نيإ ٜعتكيد بٗيا
بعا اىب٪زخـب ايعجُاْٝـب عئ أؾيٌ ايطػيسا ٚد٫يي ١نيٌ ديصَ ٤ئ أدصاٗ٥يا ،نُيا
ٜسٜٗٚا اهبد زاضِ بو ًب نتاب٘ "عجُاًْ ٞتازؽب .)87("ٞقاٍ:
"إ اىبعاٖيد ٠ايييت عكييدت َيع نبٗٛزٜيي" ١زاغيٛش "٠ناْي قييد نتبي بؿييٛز٠
"ؾسَإ"ٚ ،ايطؿسا ٤اير ٜٔسكسٚا عكد اىبعاٖد ٠طًبيٛا إ تهيَ ٕٛعًُي ١بعَ٬ي١
َٔ ايطيًطإ ْؿطي٘ ،ؾػُيظ(ايطيًطإ َيساد)( ،)88نؿيً ١ب اسبيدل ٚطبعٗيا ًب أعًي٢
(ٜ )86سادع ابٔ خًهإ ًب ٚؾٝات ا٫عٝإ ،تسنب ١ايطػسا.ٞ٥
( )87اهبد زاضِ" ،عجُاًْ ٞتنزؽب "ٞز ،1ايطبع ١ايجاْ ،١ٝاضتاْبٖ1330 ،ٍٛي.

( )88ايطًطإ َساد خداْٚدناز؛ عكدت َعاٖد ٠دبازَ ١ٜع نبٗٛز ١ٜزاغٛش.)1363/766(ٙ
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ايؿسَيإٚ .يييريو قٝييٌ  :إ ايطػيسا اٚ٫فب عٓييد ايعجُيياْٝـب نيإ اؾييًٗا طبعييٖ ١ييرٙ
ايهـ ايطًطاْ.١ٝ
ٜٚييرنس اىب٪زخيي ٕٛإٔ ايج٬ثيي ١اشبطييٛط ايعُٛدٜييً ١ب ٚضييط ايطػييسا ٖيي ٞثيي٬خ
ا٫ؾابع ايٛضط يهـ ايطًطإٚ ،إٔ اشبطـب اىبُتيدَ ٜٔئ ازبٗي ١ايُٓٝي ٢يًطػيسا ُٖيا
ا٫بٗيياّٚ ،إ اشبطييٛط اىبٓشٓٝييً ١ب ايٝطيياز ،أ ٚأَتييداد اىبييً ِٝب نبًيي" ١اىبظؿييس داُ٥ييا"
اييييت ًب ايطػييسا ٜكيياٍ اْٗييا اشبٓؿييس(ٚ .)89يهيئ ٜظيئ إٔ ايطػييسا ناْ ي َطييتعًُ ١قبييٌ
ايعجُاْٝـب ،بٌ قبٌ ا٫ض ّ٬بصَٔ طٚ ،ٌٜٛقد ز ٣ٚأْٗا قسا َٔ ايػعاز.
ًٚب ايطػسا ٜهتب أضيِ ايطيًطإٚ ،أضيِ أبٝي٘ٚ ،نبًي" ١اىبظؿيس داُ٥ياّ"ٚ ،نًُي١
"ايػاش . "ٟؾنٕ ز ٜهٔ ايطًطإ غاشٜياّْ ،كػيٛا ًب َٛقيعٗا شٖيسٚ .٠سيدخ أْٗيِ نتبيٛا
ًب ٖرا اىبٛقع أزلاّ َٔ ا٫زلا ٤نُا ًب طػسا (ايطًطإ ضبُد اشباَظ).

املًخل ()17
قٓطٛز َٚكطٛز:
إٔ عييدَ ٠يئ َيي٪يؿ ٞايتييٛازٜخ ايعجُاْٝيي ١ايكدمبييٜ ١سدعيي ٕٛأؾييٌ اىبًييٛى
ايعجُيياْٝـب افب "بييين قطييٛزا" ايييرٖ ٜٔييِ ،عًيي ٢شعُٗييِ ،قييد ٖييادسٚا ًب شَييئ "
ازلاعٝييٌ بيئ ابييساٖ "ِٝافب خساضييإٚ ،قييد زٚٚا سييدٜجاّ خاؾياّ ا "بييين قطييٛزا"
ٜٓيب ٤بدٚاّ سهِ اىبًٛى ايعجُاْٝـب افب ابد ايدٖس.
ْٚطب ؾ ١٦اخس َٔ ٣اىب٪زخـب ايكدَا ٤اؾٌ اٚي٦و اىبًٛى افب "عٝـ
بٔ اضشام ابٔ ابساٖ "ِٝاير ٟزسٌ ،عً ٢شعُِٗ ،افب ب٬د َياٚزا ٤ايٓٗيسٚ .قيايٛا :
" إٔ ازبد ا٫عً ٢يط٬طـب ايدْٝا ٖ" ٛاضشام بٔ ابساٖ ،"،ِٝ٭ْ٘ ٚيد ي٘ تٛأَإ،
ُٖييا "عييٝـ"ٜ" ٚعكييٛا" .ؾتكييدّ "عييٝـ" ًب اييي٫ٛد ،٠٭ْيي٘ نييإ سسٜؿي ّا عًيي٢
ايدْٝا ،ؾاؾبا ددّا يًًُٛى اييدْٜٛٝـب؛ ؾنَيا " ٜعكيٛا" ايير ٟزلي ٢بٗيرا ا٫ضيِ
يتنخسً ٙب اي٫ٛد ،٠ؾًِ ٜهئ سسٜؿي ّا عًي ٢صب٦ٝي٘ افب اييدْٝا َجيٌ أخٝي٘ ،ؾنؾيبا
(ٜ )89ظٗس اْٗا ناْ ايهـ ايٝطس.٣
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ديييداّ يٮْبٝيييا ،٤اىبًيييٛى ايسٚسييياْٝـب؛ ستييي ٢إ ديييدٚد ًَيييٛى آٍ عجُيييإ اٜكي ي ّا
ٜتؿييييً ٕٛا "عييييٝـ" ابتييييداَ ٤يييئ " ضييييًُٝإ غييييا "ٙافب اىبستبيييي ١ا٫ثيييييٓـب
()90
ٚا٫زبعٝـب".
ا ٫إٔ ٖ ٤٫٪اىب٪زخـب َٔ اعذلا عًي ٢ذٜٓيو اييصعُـب ٚقيايٛا "عيٝـ بئ
اضشام" ْصب افب " ب٬د نٓعإ" ٖٓٚاى عاؽ ٚٚييدٚ ،إ اتؿياشلِ ا "ازلاعٝيٌ
بٔ ابساٖ " ِٝأقسا افب اسبكٝك.١
َٚييع ٖييرا ٜبييد أْيي٘ نييإ َٓيير ايكييدّ ازلييإ غييا٥عإ بييـب ا٫تييساى ُٖٚييا
"قٓطٛزا" َ" ٚكطٛز" ،اذ دا ٤ذنسُٖا ًب "نتاا ايبًيدإ" ٫بئ ايؿكٝي٘ ْكي ّ٬عئ
ايسساي ١كب ِٝبٔ حبس اىبكطٛع ،)91(821/156 ٞؾكد داَ ٤اْؿ٘:
" ز ٜتييصٚز ابييساٖ ِٝعًٝيي٘ ايطيي ّ٬عًيي ٢ضيياز ٠ستييَ ٢اتي ؾتييصٚز اَييسأَ ٠يئ
ايعيسا ايعازبيٜ ١كياٍ شلييا "قٓطيٛزا بٓي َكطيٛز" ٚخسدييٛا ضيا٥س ٜٔستيْ ٢صيييٛا
َٛقييع خساضييإ ؾتٓاضييًٛا ٖٓيياى ٚقٗييسٚا بييريو ا٫ضييِ ( ) نبٝييع َيئ ْيياٚأِٖ،
ؾنتؿيٌ خيدلِٖ بياشبصزٖٚ ،يِ َئ ٚييد ٜاؾيح بئ ْيٛب ،ؾؿيازٚا اييٚ ِٗٝسيايؿِٖٛ
ٚتصٚدٛا ايٚ ِٗٝأقاّ بعكِٗ عٓدِٖ ؾنْؿسف ايباق ٕٛافب بًدِٖ"(.)92
عًيي ٢أْٓييا ْ٫ييسً ٣ب تًيييو اىبييصاعِ غييّ ٦ٝا َييئ ايؿييٛااٖ ٕ٫ ،يير ٜٔا٫زليييـب
ايٛازد ٜٔعً ٢بعا ايسٚاٜات ًب اسبدٜح ًٚب ا٭خباز البا ُٖا ًب اسبكٝك ١ازلإ
أسييدُٖا ٖٚيي " ٛقٓطييٛز "تًؿييمس ٍ" خييإ – تييٛز" ايييرٖ ٟيي ٛغييهٌ َعهييٛع ٍ
"تٛزخإ"َ ،عٓا( ٙاشبإ ايٓظاّ) ا( ٚايٓظياّ اشبيإ)ٚ .قًيب اشبيا ٤افب قياف أَيس
َنيٛف نُا ٖٚ ٛاقا ًب تطٛز "خإ – ت "ٕٛافب "خات "ٕٛثِ افب "قاد."ٜٔ
(َ )91س ٨ايتٛازٜخ ،ف .372
( ))91يراجع مقال منىرسكي المعنىن :
"Tamim ibn Bahr`s journey to the Uyghurs" Bulletin of the School of

ً Oriental and African Studies, Vol XII part 2.ب ايؿؿش 303 ١سٝح ثب تنزٜخ زسً١
كب ِٝبٔ حبس اىبكطٛعٞ

(ٜ )92سادع اىبؿدز ايطابل ،ف .282
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ٜٚظٗس إ كب ِٝبٔ حبس ا ٚغرل ٙقيد زليع ا "خيإ – تيٛزا > قيإ تيٛزا"
بييـب ا٫زلييا ٤ايذلنٝييٚ ،١نييإ ٜعًييِ اْيي٘ نييإ ًب ايتييٛاز٫ ٠بييساٖ ِٝشٚديي ١ازلٗييا
نتٛز(٠قطٛزا)ؾسبط ٖرا ا٫ضِ براى بعيد إٔ سيسف "قطيٛزا" " قٓطيٛزا" ،تٛنٝيداّ
ىبكؿييدٚ .ٙيبييا ٜ٪ٜييد يٓٓييا ٖييرا إٔ ايهاغييػسٖٚ ،1073/466 ٟيي ٛاىبعييسٚف
بنْطيياا ا٫تييساى ،ز ٜييرنس "بييين قٓطييٛزا" أ" ٚقطييٛزا " بييٌ قيياٍ " :إٔ ايييذلى ًب
ا٫ؾٌ عػس ٕٚقبٜ ١ًٝعتص ٕٚنًِٗ افب تسى بٔ ٜاؾيح بئ ْيٛب اييٓيب ؾيًٛات ا
عً ِٖٚ ،٘ٝقبٓصي ١ا٫ٚد ايس ّٚبٔ عٝؿ ٛابٔ اضشام بٔ ابيساٖ .ِٝنُيا إٔ اىبي٪ز
اهبد َيدس اؾٓيدً ٟب نتابي٘ " تيازٜخ َؿؿيٌ" (طبيع اضيتٓبً ٍٛب بداٜي ١ايكيسٕ
اسبايٜ ،)93()ٞك ٍٛاضتٓاداّ افب اىب٪ز "ْػس ،"ٟاْ٘ ٫مبهٔ إ ٜه ٕٛا٫تساى َٔ
ذز ١ٜابساٖ ِْٗ٫ ِٝغرل ضاَٝـب َٔ ِٖٚ ،بين ٜاؾح بٔ ْٛب.
ٜٚطتػييٗد اٜك ياّ بكيي ٍٛاىبيي٪ز عيياي ٞدًيييب ٚنتيياا ؾييشا٥ـ ا٫خبيياز
ٚنتب اخيسٚ .٣اْيا اقيٝـ افب َاضيبل إٔ زديع ْطيب ا٫تيساى افب ٜاؾيح بئ ْيٛب
َاٖ ٛا ٫أَس قد تطًبت٘ اٜك ّا ايعاد ٠ايكدمب ١اىبتشهُ.١
ٚا٭ضييِ اٯخييس ٖٚييَ" ٛكطييٛز" البييا ٖيي ٛتؿييشٝـ اضييِ "بطتةةٛس" ايييرٟ
ذنسْاَ ٖٛٚ ٙطاا " ٍ ٚبؼ – تٛز" (بٗيادٚز) َٚعٓيا( ٙايٓظياّ ايةب )ً ٚ،ب ا٭خيرل
اؾبا قبعٓ( ٢ايبطٌ)ٚ .قد داً ٤ب غآٖاَ٘ ايؿسدٚض ٞاضِ بطٌ تسن ٞبؿٛز٠
"َكاتٛزٚ " ٙقد قتًي٘ "بٗيساّ كةٛبني"ٖٚ .يرا "َكياتٛزٖ "ٙيَ " ٛكطيٛز < بيؼ –
تٛز" ْؿط٘ ًب ا٫زلا ٤ايذلن.١ٝ

(ٜ )93كؿد ايكسٕ ايعػس)ّ(.ٜٔ
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املًخل ()18
َا قاي٘ ايهتاب املطًُ ٕٛايكدَا ٤يف اٍغتكام أضِ بغداد
يكد اختًـ ايهتاا ايعسا ايكدَاٚ ٤نريو اٜ٫ساًْ ٕٛٝب أؾيٌ اضيِ بػيداد
ٚذٖبييٛا ًب تؿطييرل تًييو ايهًُييَ ١ييراٖب غييتْٚ ،٢طييتخًـ يًكيياز ٨أٖييِ ايتؿاضييرل
ايٛازد ٠يريو ا٫ضِ:
( )1البا زل ٝبػداد بًػ ١ايؿسع ،٭ْ٘ أٖد ٣يهطس ٣خؿ َٔ ٢اىبػيسم
ؾنقطع٘ بػدادٚ ،نإ شلِ ؾِٓ ٜعبد ْ٘ٚباىبػسم ٜكاٍ ي٘ " ايبؼ" ؾكاٍ "بؼ داد"
()94
ٜك " ٍٛأعطاْ ٞايؿِٓ".
()95
( " )2بؼ" بايؿازض" ١ٝؾِٓ" " ٚداد" عطٝت٘.
()96
(" )3بؼ" غٝطإ" ٚ ،داد" عطٝت٘.
()97
( )4اْ٘ "عط ١ٝايؿِٓ" ٚزقبا ق ٌٝعط ١ٝاىبًو.
( )5إ بػييداد ناْي قبييٌ دٚييي ١بييين ايعبيياع ضييٛقاّ ٜكؿييدٖا دبيياز اٖييٌ ايؿييـب
بتذازاتِٗ ؾرلحب ٕٛايسبا ايٛاضعٚ ،نإ اضِ ًَو ايؿـب" ،بؼ" ؾهياْٛا اذا اْؿيسؾٛا افب
()98
ب٬دِٖ قايٛا "بؼ داد" أ " ٟإ ٖرا ايسبا اير ٟزحبٓا َٔ ٙعط ١ٝاىبًو".
()99
(" )6بؼ" اضِ ؾِٓ يبعا ايؿسع ٜعبد" ٚ ،ٙداد" زدٌ.
(ٚ )7بعييا ا٫عييادِ ٜييصعِ إٔ تؿطييرل ٙبايعسبٝيي " ١بطييتإ زدييٌ" ،ؾبييؼ "
بطتإ" "ٚداد" زدٌ"(.)95()100
( )94تنزٜخ بػداد ،يًخطٝب ايبػداد ،ٟز ،1ف  ،58طبعَ ١ؿس.1931 ،
( )95اىبسدع ايطابل ،ز ،1ف .59
( )96اىبسدع ايطابل ،ز ،1ف.59
( )97اىبسدع ايطابل ،ز ،1ف .59

(َ )98عذِ ايبًدإٜ ،اقٛت اسبَُ ،ٟٛاد " ٠بػداد".
( )99تنزٜخ بػداد ،اشبطٝب ايبػداد ،ٟز ،1ف .60
( )111اىبسدع ايطابل ،ز ،1ف .60

343

َ ٬ئ ا٭ٚييـب ٖٓياىَ " :يا ازليو ؾكياٍ ":ازلي ٞداذ"
( )8ضنٍ اىبٓؿٛز زد ّ
()96
ؾكاٍ ي٘ َٚ :اٜكاٍ شلرا اىبٛقع ؾكاٍٖ :را باؽ ي . ٞؾكاٍ :زل " ٙٛبياؽ ييداذ" اٟ
بطتإ يداذ ؾطُ ٝبػداد.
( )9بػداد اضِ ؾازضَ ٞعسا عئ بياؽ داذٜٚي٘ ،٭ٕ بعيا زقعيَ ١دٜٓي ١اىبٓؿيٛز
()101
نإ باغاّ يسدٌ َٔ ايؿسع ازل٘ داذ.ٜ٘ٚ
(ٚ )10بعكٗا أثس َد ١ٜٓدازض ١نإ بعا ًَٛى ايؿسع اختطٗا ؾنعتيٌ ،ؾكيايٛا:
َا ايرٜ ٟنَس اىبًو إ تطُ ٢ب٘ ٖير ٙاىبدٜٓي ١ؾكياًٍٖٝ :يدٚ ٙٚزٚش( )102ا ٟخًٖٛيا
بط ،ّ٬ؾشه ٢ذيو يًُٓؿٛز ؾكاٍ :زلٝت٘ َد ١ٜٓايط.ّ٬
( )11بػداد نًَُ ١سنب " َٔ ١باؽ" " ٚداد" ،ف "باؽ" (سدٜك" ٚ )١داد" (ايعدٍ)
ٜٚه ٕٛتؿطرل بػداد (سدٜك ١ايعدٍ) ٚاؾيٌ ايتطيُ ١ٝاْي٘ نيإ ًب عؿيس اْٛغيرلٚإ ًب
از اىبد ١ٜٓاىبرنٛز ٠سدٜك ١غٓا ٤اعتاد اْٛغرلٚإ إ ٜصٚزٖا َسً ٠ب ا٫ضبٛعٜ ،كّٛ
ؾٗٝا بٓػيس ايعيدٍ بيـب ايٓياع ؾطيُ ٝاىبدٜٓي ١ايييت غيٝدت عًي ٢از تًيو اسبدٜكي١
"باؽ -داد" ثِ زقك تًو ايتطُ ١ٝقبسٚز ايصَٔ ؾنؾبش " بػداد"(.)103
( )12قيياٍ ازبسديياْ" :ٞبيياؽ بايؿازضييٖ ١ٝيي ٛايبطييتإ ايهييجرل ايػييذسٚ ،داذ
َعط ،٢ؾُعٓ ٢بػداد َعط ٢ايبطاتـب.
( )111اىبسدع ايطابل ،ز ،1ف .62
( )112ايهًُتـب " ًٖٝدٚ ٙٚزٚش" ٜبد ٚإ ْطا َعذِ ايبًدإ ايكدَا ٤سسؾٖٛا عٔ اؾًُٗا ايؿازض،ٞ
ٚغهًُٗا ايؿشٝا "ًٖٝدؽ بدزٚد".
( ))113أخرْا ٖرا َٔ تسنب ١اىبعذِ ايؿازض" ٞبسٖإ قاطع" افب ايًػ ١ايذلن ١ٝيًطٝد اهبد عاؾِ اؾٓدٟ
ايعٓٝتاب ،ٞز ،1ف ،288-287طبع قبطبع ١عاَسً ٠ب اضتٓبً ٍٛب  19زدب .1287
" بػداد اشبط ايجاْ َٔ ٞاشبطٛط اىبٛدٛدً ٠ب "داّ نبػٝد"ٚ .عدد تًو اشبطٛط ضبع ٖٞٚ ١بايتطًطٌ:
 .1دٛز بؿتا ازبٚ ِٝضه ٕٛايٛاٚ ٚايسا(،٤اشبط اير ٟعً ٢اقباز ايهنع).
 .2بػداد
 .3خط ايبؿس٠
 .4اشبط ا٫شزم ،ا ٚا٫ضٛد ،ا ٚا٫خكس ا ٚايً.ٌٝ
 .5خط اغو (ايدَع) ا ٚخط اشبطس.
 .6خط ناض٘ نس(ايهٛاش) .7 ،خط ؾسٚزد ٜٔايػُظ ًب بسز اسبٌُ".
ٜٚبد ٚإ "داّ نبػٝد" ا " ٟننع نبػٝد" ى " داّ دٗإ لبا" نإ َٔ قب ٌٝتًؿص ٕٜٛا٫ضاطرل ،ناْٛا
بايٓظس ايٜ ٘ٝس ٕٚسٛا دخ ايعاز اييت ٜسغب ٕٛاضتكؿاٗ٥ا َُٗا بعدتْٚ .رنس ًب ٖرا ايؿدد ايب ٝا٫تٞ
سباؾمس ايػرلاش " ٟآ ٤١ٜٓٝضهٓدز داّ نبط  ،بٓهس ،تابست ٛعسق٘ دازد اسٛاٍ ًَو دازا.
ٚتسنبت٘  :إ َسآ ٠ا٫ضهٓدز ٖ ٞننع نبػٝد ،ؾاْظس يه ٞتعس عًٝو اسٛاٍ ًَو دازا.
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إبعاد َعٓ ٢ايّٝخُٛز عٔ إضِ املًو
82
بًهرام طـور
َكدَ:١
يكييد تييبـب ييي ٞأثٓييا ٤حبجيي ٞعيئ أغييتكام اضييِ "غييٗسشٚز"ٚ ،تييدقٝكً ٞب
ايهًُتـب ا٫ؾٝطتٝتـب " دؿس"  "ٚطفةش " ,ايًيتـب تعٓٝيإ (عُٝيل)ٚ ،تطٛزُٖيا ًب
ايًػيييات اٜ٫ساْٝييي ١اىبتٛضيييطٚ ١ازبدٜيييد ،٠بنغيييهاٍ "دةةةشف"" ,دفةةةش"" ,طةةة,"ٛ
"صفش"" ,رسف"" ,صٚس"" ,ص","ٍٚر" ,"ٍٚرٚٚس"" ,رؤس"" ,دةرس"" ,قةً ." ٚٛب
ايعسب " ١ٝصٚس"" ,صٚسا" ,"٤ؾشسا ،" ٤أْٗا تيدٍ عًي( ٢ايعُٝيل اىبٝيدإ ،ا٫ز
اىبٓخؿك ،١ايؿشسا.)٤
ٚسييدت بييٖ ٞيير ٙايدزاضيي ١افب تييدقٝل يكييب "طةةٛس" ب "بٗةةشاّ طةةٚ ."ٛبعييد إٔ
تٛؾً افب إٔ "غٗسشَ "ٚعٓاٖا (اىبد ١ٜٓايٛاط٦ي ،١ايكطياع اييٛاط ،٧ايطيٌٗ).83
ٚديدت اٜكياّ اْيي٘ قيد ٜهييَ ٕٛعٓيي" ٢بٗةشاّ طةةٛس" (بٗيساّ ايبييد .)ٚؾتعسقي شلييرا
اىبٛقٛع ،ؾهاْ ايٓتٝذ ١ايهساع اير ٟأقعت٘ بـب ٜيد ٟايكيساٚ ،٤أْيا أزدي ٛإ
ٜؿٝد ايباسجـب ٚاىبدقكـب َٔ اىب٪زخـب ٚايعًُاٖٚ ،٤را سطيب.
بغداد – ايٛشٜس١ٜ
يف  3متٛش 1957
تٛفٝل ٖٚيب

 82اىبؿدز :تٛؾٝل ٖٚيب ،إبعاد َعٓ ٢ايٝشُٛز عٔ أضِ اىبًو بٗساّ طٛسَ ،عبع ١اضعد ،بػداد ،كبٛش ،1957
52ف.
 83ضٛف ْٓػس اغتكام اضِ "غٗسشٚز "ٚ ،اؾٌ ا٫يؿاي اييت اغتل َٓٗا ًب نتابٓا اشباف ا" غٗسشٚز" 0
ٚقد ضبل إ ايكٓٝا ضباقسً ٠ب ْاد ٟا٫زتكا ٤ايهسدً ،ٟب زبٝع 0.1956

345

املدخٌ
ٚزد ًب ايتازٜخ إٔ بٗساّ طٛس ٖٛ ،بٗساّ اشباَظ ابئ ٜصدديسد ا٭ثي ،ِٝنيإ
قد ضًُ٘ أ بٖٚ ،ٙٛي ٛطؿيٌ زقيٝع ،افب اىبٓيرز بئ ايٓعُيإًَ ،يو ايعيسا ًب اسبيرل٠
يرلب ،٘ٝؾنز قعت٘ ْطا ٤ايعيساْٚ ،ػين ْػين ٠عسبٝيٚ ،١نيإ عًي ٢داْيب نيبرل َئ
ايجكاؾٚ ١ا٭دا ٚايؿسٚضٚ ١ٝايػذاعٚ .١ىبا َيات أبي ٙٛزؾيا ايؿيسع إٔ مبًهيٙٛ
حبذ ١اْ٘ ابٔ ٜصددسد ا٫ث ،ِٝاير ٟغدز بِٗ ٚيًُِٗ ًب عٗد سهُ٘ ٚأْ٘ ْػن بيـب
ايعسا ٚز ٜتندا بذلب ١ٝايؿيسع ؛ ٚاْي٘ عسبي ٞانجيس َئ إٔ ٜهي ٕٛؾازضيٝاّ ،ييريو
ادًييظ ايؿييسع أسييد ايٓييبٖٚ ٤٬يي" ٛنطييس – ٣خطييسَ "ٚيئ ضيي٬ي ١أزدغييرل عًيي٢
عييسؽ اٜييسإٚ .يهيئ بٗييساّ طةةٛس ,أضييذلد ايعييسؽ َيئ َٓاؾطيي ١قبعْٛيي ١اىبٓييرز بيئ
ايٓعُإ ايعطهسً ٖٛٚ ،١ٜب ايطٔ ايعػس ،ٜٔضٓ.ّ 420 ١
نإ بٗساّ طٛس ،ؾازضاّْ ،ب ،ّ٬ٝضخٝاّٚ ،دٓدٜاّ باض ،ّ٬بازعاّٚ ،بط ّ٬قٜٛاّ
غذاعاّ ،نإ ايػعب اٜ٫ساْ ٞؼبب٘ سبياّ غيدٜداّٚ ،ز ٜهئ سيب ايعيسا بنقيٌ َئ
سب اٜ٫ساْٝـب ي٘ٚ .قد زثا ٙايؿسدٚضً ٞب ايػآٖاَ ١با٭بٝات ايتاي: ١ٝ
" ٜا ي٬ضـًَ ،و نراىٖٚ ،را عدي٘ ،أٜاى إ ترنس ٙبطي ٤ٛبيـب وبطيـب ًَيو
َٔ ْطٌ ايهٝإ ،اير ٜٔتسبعٛا عً ٢عسؽ اٜيسإ ،ز ٜهئ أسيد َجٝيٌ بٗيساّ طةٛس،
ًب ايعييدٍ ٚايعظُييٚ ١اسبهُييٚ ١ايكيي : ٠ٛنييإ ايييٛشزاٜ ٤طييُ ْ٘ٛزضييتِ اىبًييوٚ ،نييإ
ٜػييل دبييٌ اسبدٜييد بايٓػييااٚ ،يهيئ عٓييدَا اتييَٜٛ ٢يي٘ ز ٜتيينخس ،ؾُييا ْؿع ي
ايسدٛي ٫ٚ ،١أؾادت ايبطٛيً ١ب ذيو اي."ّٛٝ
َات ً ٖٛٚب ايطٔ ايجآَٚ ١ايج٬ثـب ،ضٓ.)ّ 438( ١
سؿمس ايؿسع ًب ذانستِٗ ا٭عُاٍ ايبطٛي ١ٝاييت نإ ٜك ّٛبٗا ،ايؿسٚضي١ٝ
ايٓادز ٠اييت نإ ٜتشً ٢بٗا؛ ٚاِْٗ غايٛا ًب أخت٬م ايكؿـ اشبساؾٚ ،١ٝاْطبٛا
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ايٝيي٘ قؿؿياّ اضييطٛز ،١ٜاٜساْٝيي ١أخييس ،٣أْتكًي ؾُٝييا بعييد افب ا٭دٝيياٍ ايكابًيي.١
ٚناْ تًشمس ًب ايكس ٕٚا٫ضي ١َٝ٬اٚ٫فب َػياٖدَٗٓ ٠يا عًي ٢سٝطياِْٗ ٚاٚاْيِٗٝ
ٚبططِٗ ٚؾسغِٗ ٚاقُػتَِٗٗٓ ،ا ايهنع ايؿك ١ٝاييت ٜرنسٖا نسٜطتٓطٔ:
" تٛدد سبد ا ٕ٫نٚ٪ع ؾكٜ ١ٝسدع تنزؽبٗا افب ايدٚز ايطاضياْ ،ٞؾيٛزت
عًٗٝا َٓيايس َينخٛذَ ٠ئ َػياَسات ؾيٝد ٖيرا اىبًيو ،تٛديد ًب َتشيـ اسَٝتةار
ب"يٝٓٝطةةشاد" نة غ كبجييٌ بٗةشاّ ارتةةاَعٜ ,عييسف اىبًييو َيئ غييهٌ تادييٖ٘ٚ ,ةةٛ
سان عً ٢مجٌٚ ,داس ١ٜػاب ١دايظ ١خًف ,١ويظهر ايفشم االدتُاع ٞبةني املًةو
ٚاملشأ ٠ب ختالف قاَ ١ايؼخـةني .اظهرت اجلارية رغبتها الشيطانية ب إ تةشٖ ٣ةٌ
ٜةةتُهٔ املًةةو َةةٔ تبييد ٌٜايظيييب افب يبٝييٚ ,١بةةايعهع ,بكييسبات ايظةةِٗ .فريَةةٞ
املًةو عًة ٢االنثـ طةُٗني ٜٓؿيير طةُٗني سأطةاُٖا ب سأغ اذتٝةةٛإ بؼةهٌ يشــب
قةةشْنيٜٚ ,شَةة ٞعًةة ٢ايفشةةٌ بظةةِٗ ذي سأطةةني ,فريفةةع قشْٝةة ,١يكييد أعطييَ ٢ـةةٛس
ال خاؿ ا يًظِٗ داعالا سأط ١بؼهٌ اهلالٍ .84
ايه غ الفضية ػه ا
ٖر ٙايكؿَ ١رنٛزً ٠ب نتب تنزؽبٝي ١اضيٖٚ ,١َٝ٬ة ٞا َ ٚةٔ َاةاَشات
"بٗساّ طٛس" ايطسد. ١ٜ
ٚأقيييدّ َييي٪ز ٜٓكيييٌ يٓيييا ٖييير ٙايكؿيييٖ ،١ييي ٛابييئ قتٝبييي ١اييييدٜٛٓز(،ٟاىبتيييًٛب
ٜ ،)276/889ك ٍٛابٔ قتٝبً ١ب (ع ٕٛٝا٫خباز ،ف :)178
" ٚقسأت ًب نتاا (ضيرل ايعذيِ) ،إ بٗةشاّ طةٛس ،خيسز ذات ٜي ّٛافب ايؿيٝد
َٚع٘ داز ٜ٘ي٘ ،ؾعسق ي٘ يبا ،٤ؾكاٍ يًذاز: ١ٜ
 ًب اَٛ ٟقع تسٜد ٜٔإ اقع ايطِٗ َٔ ايٛسؼ ؾكاي : ازٜد تػب٘ ذنساْٗا باْ٫اخٚ ،اْاثٗا بايرنسإ .ؾسَ ٢تٝطا َٔ ايظبا ٤بٓػاب٘ ذات غعبتـب ،ؾاقتًع قسْٚ ،٘ٝزَ ٢عٓيصا َٓٗيا
بٓػابتـب ؾنثبتُٗا ًب َٛقع ايكسْـب0
84

Christensen, L Iran Sous Les Sassanides, 1944. P. 276
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ثِ ضنيت٘ إ ػبُع اذٕ ايظيب ٚيًؿ٘ بٓػاب٘ ٚاسد ،٠ؾسَ ٢اؾٌ اذٕ ايظييب
ببٓدق٘ ،ؾًُا أ ٖ ٣ٛبٝد ٙافب اذْ٘ يٝشتيو ،زَيا ٙبٓػياب٘ ،ؾٛؾيٌ يًؿي٘ بنذْي٘ ،ثيِ
اٖ ٣ٛايك ،١ٓٝؾكسا بٗا ا٫ز ٚ ،قاٍ:
 غد َا اغتط عًٚ ٞازدت عذص" ٟٜيسً ٣ب زٚاٜي ١ابئ قتٝبي ١ايييدٜٛٓزٖ ،ٟيرَ ٙػيٗد آخيس ،با٫قياؾ ١افب اىبػييٗد
اىبؿٛز عً ٢ننع " أسَٝتار  -يٝٓٝطشاد" ٖٛٚ ،طًب ازباز ١ٜايجياْ ٞإ ػبُيع
بٗساّ اذٕ ايظيب ٚيًؿ٘ بٓػابٚ ١اسد0٠
ٚقبييا إ ايهيينع اىبؿييٛز ٠اىبييرنٛز ٠ؼبتُييٌ إ تهيي ٕٛاقييدّ ؾييٓعاّ ،نُييا
ٜدع ٞا٫ضتاذ نسٜطتٓطٔ َٔ ،شَإ ابٔ قتٝبي ١اييدٜٛٓز ٟببكيع ١قيس ،ٕٚؾعًٝي٘
مبهٓٓييا إ ْعتييدل إ ايكؿيي ١ناْ ي ًب ا ٍٚ٫تٓشؿييس ًب ايػييطس اَٗٓ ٍٚ٫يياٚ ،إ
َ يتًو ايكؿ ،١نبعٗا ابٔ قتٝبً ١ب قؿَ ١ػاَس٠
َ غا٥عا
ايػطس ايجاْ ٞغهٌ تطٛزا
ٚاسدٚ . ٠يبا ٜ٪ٜد ذيو ٖ ٛذنس ابئ ايؿكٝي٘ ( )290/902ايػيطس ايجياْ ٞيًكؿي١
نكؿيييَ ١طيييتكًً ١ب غيييهٌ ثاييييحٚ ،شليييرا ز اضيييتػسا سيييـب ٚديييدت إ ْظييياَٞ
ايطٓذ )416/1025( ٟٛادخٌ ايكؿً ١ب ثٛا زابع ،نُا ضٓرنس. ٙ
ٜكييـ عًٓٝييا ابيئ ايؿكٝيي٘ قؿيي ١عيئ بٗييساّ طةةٛس( ،نتيياا ايبًييدإ ،ف )55
تػاب٘ ايػطس ايجاْ َٔ ٞقؿ ١ابٔ قتٝب٘ ايدٜٛٓزٚ ،ٟقد نتب نُٖ٬يا قؿيتُٗٝا
ًب إٓ ٚاسد تكسٜباّٜ ،ك ٍٛابٔ ايؿك:٘ٝ
" ٚبُٗدإ عً ٢ث٬ث ١ؾساضخ َٓٗا ْاٚٚع ايظبٚ ١ٝقؿس بٗيساّ ديٛز ،بكسٜي١
ٜكاٍ شلا "دٖٛظتٚ ."١ايكؿس نً٘ سذس ٚاسد َٓكٛزٚ ،ؾ ٘ٝنتاب ١بايؿازضَٔ ١ٝ
أٚي٘ افب آخسٜ ،ٙكسٖ٩ا َٔ ٜؿِٗ ايؿازض ،١ٝنٌ خدل ٚنٌ أَس عذٝيبًٚ ،ب نيٌ زنئ
َٔ ازناْ٘ ؾٛز ٠داز." ١ٜ
افب إٔ ٜكٚ " :ٍٛعًَ ٢كداز ْؿـ ؾسضخ َئ ٖيرا ايكؿيس ،ايٓياٚٚع عًي٢
تٌ َػسف ٚ .نإ ايطبب ًب ذيو إ بٗساّ دٛز ،خيسز بتؿيٝد َٚعي٘ دازٜي ١يي٘،
ٚناْ َٔ أسب دٛاز ٜ٘ايٚ ٘ٝاسظأٖ  .ؾًُا ؾسؽ َٔ ؾٝدْ ٙصٍ ًب ٖرا ايكؿس،
ٚدًظ ٜػسا َع ازباز 0 ١ٜؾًُا اخرتُٗا ايػساا ،ايتؿ افب ازباز ،١ٜؾكاٍ :
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 تػٗ ٞعً ٢غٗ0 ٠ٛؾٓظست ازباز ١ٜافب يب ١ٝتسع ٢عً ٢ذز ٠ٚدبٖٓ ٌٝاى ،ؾكاي :
 ازٜد إ تسَٖ ٞر ٙايظب ،١ٝؾتؿٌ يًؿٗا َع اذْٗا َع قسْٗا بطِٗ ٚاسد0 ؾٛزد عً ٢بٗساّ اَس  .بك ٞؾَ ٘ٝتشرلاّ ،ثِ قاٍ : إ ز ز اؾعٌ ذيو ،عرلْ ٞايٓاع بنْ ٞز أعط اَسأ ٠غٗٛتٗا0 ثِ اخر ازبٖ٬ل ؾسَ ٢ايظب ١ٝببٓدق ١ٝؾنؾاا اذْٗا ،ؾسؾعي يًؿٗيا يتشيواذْٗييا .ؾيياْتصع ضييُٗاّ ،ؾشيياط يًؿٗييا َييع أذْٗييا َييع قسْٗييا  .ثييِ قيياّ افب ازبازٜيي١
ؾييرحبٗاٚ ،دؾٓٗييا َييع ايظبٝييٚ ،١بٓيي ٢عًُٗٝييا ْاٚٚض ياّ َيئ سذييازٚ ،٠نتييب عًٗٝييا
بايؿازض ١ٝخرلٖا  0ؾايٓاٚٚع بام افب َٜٓٛا ٖرا "0
٬ٜسييمس إ ًب زٚاٜيي ١ابيئ قتٝبيي ١ايييدٜٛٓز ،ٟناْيي اسبادثيي ١اثٓييا ٤ايؿييٝد ًب
ايبادٜٚ ،١ٜك ٍٛابٔ ايؿكٝي٘ اْٗيا سيدث بُٓٝيا نيإ بٗيساّ دايطيا َيع ازبازٜيً ١ب
قؿييس ا " ُٖييدإ "ٚ ،ز اؾييادف ذنييس قؿيي ١ابيئ ايؿكٝيي٘ اً ٫ب نتيياا "صبُييٌ
ايتٛازٜخ ٚايكؿـ "ٖ 520(85ذس ،)١ٜاذ ٜك ٍٛاىب٪يـ ؾ: ٘ٝ
" إ سييدٜح ايؿييٝد ٚازبازٜييٚ ،١ايسَيي ٞعًيي ٢ايظيييب ٜؿييٛز ْ٘ٚتؿييٜٛساّ،
ٜكٛي ٕٛاْ٘ سدخ ًب ايتازٜخ (ًب ذيو ايصَإ) اير ٟنإ أ " ٟبٗساّ طةٛس" ًب از
ايعسا عٓد اىبٓرزٚ ،قسأت ًب " نتاا ُٖدإ " ،اْ٘ قد سدخ ًب يياٖس ُٖيدإً ،ب
اىبهإ ايرٜ ٟطُ " ْ٘ٛاض٘ دَٝإ" ،عً ٢طسٜل "زٜٛٚ . "ٟدد ًب ذييو اةيٌ
اثسٜ ،كاٍ اْ٘ قد نإ قدل تًو ازبازٚ ،١ٜا اعًِ "0
ٚيهٔ ايكؿ ١ذنست بػطسٜٗا ،نُا ذنسٖيا ابئ قتٝبي ١اييدٜٛٓزَ ،ٟئ قبيٌ
نٌ َٔ ابٔ طاٖس اىبكدضٚ ،ٞايؿسدٚضٚ ٞايجعاييب .
 ٜٞٗٓٚايكؿ ١ابٔ طاٖس اىبكدض( ٞأٚاخس ايكسٕ ايسابع اشلذس ،)ٟنُا:ًٜٞ
"  .......ثِ قسا (بٗساّ طٛس) بازباز ١ٜا٫ز ٚ ،قاٍ :
 يػييدَا أغييتط عًييٚ ٢ازدت ايٗيياز عذييصٚ ،ٟقتًييٗاٖٚ ،ييرا ٚا غييرل يبهيئ ا٫با٭تؿام"0
 85صبٌُ ايتٛازٜخ ٚايكؿـ ،ف  ،70بايًػ ١ايؿازض٪َ ،١ٝيـ صبٗ ،ٍٛطبع طٗسإ 1318 ،ايػُط.١ٝ
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ٜٚرنس ايؿسدٚض ،)421/1030( ٞإ ازباز ١ٜناْ ؾٓاد ٖٞٚ ،١ناْ تسؾي٘
عٔ بٗساّ باىبٛضٝك ٢اثٓا ٤ايؿٝدٚ ،نإ أزلٗا "زَٚي ٞاشاد"ٜٚ ،كي ٍٛإ بٗيساّ
ز ٜطتؿشب بعد ٖر ٙاسبادث ١دازً ١ٜب َػاَسات٘ ايطسد0١ٜ
ٜٚك ٍٛايجعاييبً ،)429 /1037( ،ب ْٗا ١ٜايكؿ: ١
" ٚقاٍ شلا اْو أزدت إ تؿكشٝين بٗرا ا٫غتطاطً ،ب ا٫قذلاب ،ؾنْدؾع ٚز تؿًا افب
سييـبٜٚ ،كيياٍ اْٗييا َات ي ًب تًييو ايطييكطٚ ١ايٛطيينٚ . ٠بًييؼ اىبٓييرز خييدل ،ؾعييٛذ ٙبييا ٚ ،أَييس
بتؿٜٛس ؾٛزت٘ٚ ،ايؿٓادٚ ١ايظباٚ . ٤ؾٛز أسٛاشلا ًب بعا صبايظ اشبٛزْل ".
ٚزد ًب "بٗساّ ْاَ٘" ،يٓظاَ ٞايطٓذة ( ٟٛاىبتٛؾ ،)599/1202 ٢تطٛز زابيع
شلر ٙايكؿيٜ ٫ٚ . ١طيعين ٖٓياٚ ،إ طياٍ ايبشيح ،ا ٫إٔ أٚديص ؾُٝاٜينت ٞؾشي٣ٛ
تًو ايكؿ ١يطساؾتٗاٚ ،يػٛٝع ْكػٗا ًب ايطذاد اٜ٫ساْ ٞايؿاخس َٓر عٗد بعٝد:
" اؾطشب بٗساّ طٛسَ ،ع٘ يًؿيٝد دازٜي ١سطيٓا ٤ازلٗيا " ؾتٓي٘"ٚ ،ناْي
تػين ٚتؿيٓر عًي ٢دٛادٖيا ،بُٓٝيا نيإ ايػياٜ ٙؿيطادٚ .قياٍ اىبًيو يًذازٜي،١
ٜ ٖٛٚػرل افب هباز ٚسػٜ ٞتكسا َُٓٗا :
 نٝـ ازَ٘ٝقاي :
 خٝط زأض٘ بظًؿ٘ .ؾسَ ٢ايػاٚ ،ٙخٝط اذٕ ٚيًـ اسبُاز ببعكُٗاٚ ،ضنشلا بعد ذيو
 نٝـ تسَٗ ٜٔازتٞؾنداب :
 َاٖ ٞاْ ٫تٝذ ١ايتدزٜب ٚايتُس0ٜٔ غكب اىبًو َٔ نَٗ٬ا ٚضًُٗا افب اسد قٛاد ٙيٝكتًٗا.أخيير ايكا٥ييد ازبازٜيي ١افب بٝتييٖ٘ٓٚ ،يياى اخييدلت ازبازٜيي ١ايكا٥ييد بنْٗييا َْ٪طيي١
اشباؾ ١يًًُوٚ ،زد َٓ٘ إ ٜذلٜح ًب قتًٗاٚ ،إ ٜك ٍٛيًًُو بعد بكع ١أٜاّ
اْ٘ قتًٗا ،ؾاذا ضس اىبًو َٔ اشبدل ،قتًٗاٚ ،اذا تيبـب عًٝي٘ اسبيصٕ ،ؾٝطُيَ ٔ٦ئ
اىبطٚ٪يٚ ،١ٝته ٖٞ ٕٛاٜكاّ قد ظب َٔ اىبٛت0
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ٚبايؿعٌ ضنٍ اىبًو ايكا٥د بعد أضبٛع عٔ َؿرل ازباز ،١ٜؾنخدل ٙباْ٘ قتًيٗا،
ؾدَع عٓٝا اىبًو.
أضييهٔ ايكا٥ييد ازبازٜييً ١ب قؿييس ييي٘ ًب ْاسٝيي ١بعٝييد ،٠نييإ َبٓٝياّ عًيي ٢ازتؿيياع
ضتـب دزدٚ .١سؿٌ ًب تًو ا٫ثٓا ٤إٔ ٚيدت بكس ٠يي٘ عذي ،ّ٬ؾنخيرت ازبازٜي ١ذبُيٌ
ايعذٌ َٜٝٛاّ ٚتؿعد بي٘ اييدزدات افب ايطيابل ا٫عًيٚ ،٢اضيتُست ًب هبًيٗا أٜيا ٙنيٌ
 ّٜٛب ٬اْكطاع عًٖ ٢را اىبٓٛاٍ افب إٔ اؾبا ايعذٌ ثٛزاّ عُس ٙض ضٓٛات0
ٚقاي ازبازَٜٛ ١ٜا يًكا٥د إ ٜدع ٛاىبًو افب ٚيً ١ُٝب ايكؿسٚ ،ذييو عٓيدَا
ؽبسز اىبًي و افب ايؿيٝدٜٚ ،ينت ٞافب ايٓيٛاس ٞايييت ٜكيع ؾٗٝيا ايكؿيسٚ ،اىبًيو ذٚ
طبييع نييسٚ ِٜخًييل يطٝييـ ،ؾييٜ ٬ييسؾا دعٛتيي٘ ٚ .عُييٌ ايييصع ِٝنُييا طًب ي ايٝيي٘
ازباز ،١ٜؾنت ٢اىبًو افب ايكؿسٚ ،ؾعد افب "ايطازَ " ١ذات ايطتـب دزد0 ١
ٚبعد إ تٓا ٍٚاىبًو بكع نٚ٪ع ،ضني٘ َكٝؿ٘ نٝـ ٜطهٔ ًب ٖيرا اييسٚام
ايعايٚ ،ٞقد دباٚش عُس ٙايطتـب0
ؾنداب٘ ايكا٥د:
 يٝظ ٖرا بػسٜب ،اَا ايػسٜب ٖٓا ،ؾٗ ٞؾتا ٠نب ١ًٝنايكُس ذبٌُ َٜٝٛاّ عًي٢عٓكٗا ثٛزاّ ٜهاد ٜه ٕٛحبذِ ايؿٚ ،ٌٝتؿعد بي٘ افب ٖٓيا د ٕٚتٛقيـٖٚ ،ي ٛاَيس عذٝيب
سكاّ  .ؾعذب ايػاٖ َٔ ٙرا اشبدلٚ ،قاٍ ئ اؾدم ٖر ٙايكؿَ ١از اغيٗدٖا بينّ عيٝين
 .ؾٓصٍ اىبكٝـ افب ايطابل ايطؿًٚ ،ٞاخدل ازبازٜيٚ ،١ناْي َتٗ٦ٝيٚ ١صبًُيْ ١ؿطيٗا.
ؾتكدَ ازباز ١ٜافب ايجٛزٚ ،ايجٛز ضبُ ٍٛعً ٢زقتبٗا ،ثِ اْصيت٘.
 ٚقاي بد: ٍ٫ ٖيٌ مثيَ ١ئ ٜطييتطٝع إ ٜٓيصٍ ايجيٛز افب ايطيابل ا٫ضييؿٌ نُيا أتٝي بيي٘ افبايطابل ايعً0ٟٛ
 ؾندابٗا اىبًو : يٝظ ٖرا َٔ ؾسط قٛتو ،بٌ ْ٫و كبسْ عً ٘ٝتدزػبٝاّ ًب ضٓٛات عدٜد0٠ ؾسنع نُا ناْ ايسَا ١ٜاىبؿٝبٚ ١بعد ايدعا ٤ي٘ قاي :351

 ْعِ نُا ناْ ايسَا ١ٜاىبؿٝب ١عً ٢اسبُاز ايٛسؼ ْتٝذ ١ايتُس0ٜٔ ؾسؾع اىبًو ايدلقع عٔ ٚدٗٗاٚ ،عسؾٗا 0 ؾكاي ي٘: عٓدَا زأَٗ ٜازتهِ ًب ايسَ ٞتًو اييت سطٓتٗا ايطُاٚ ٤ا٫ز  ،تؿٖٛعـب ايػس".
بتًو ايهًُات ست ٢ابعد عٓهِ
إ نبٝع َػاَسات " بٗشاّ طٛس " ،سكٝك ١ناْ أّ خٝايَ ،١ٝؿٛز. ٠
ًب ٖر ٙايؿٛزَ ٠ػٗدإ َٔ زٚاْ( ١ٜظاَ ٞطٓذ)ٟٛ
اىبػٗد ا٫ضؿٌ :زَ ٞايػاٚ ،ٙخٝط اذٕ ٚيًـ اسبُاز ببعكُٗا.
اىبػٗد ا٫عًٚ :٢ؾ ٍٛازباز ١ٜافب اعً ٢ايكؿس اَاّ اىبًو ساًَ ١ايجٛز.
" ْكيي ٬عيئ ضييذاد ٠مبًهٗييا َييع ْظييرل شلييا ايطييٝد سيياؾمس ايسٜييصًَ ٙييٜٚ ٞكييدز
قدَُٗا قب ١٦ضٓ" ١
عً ٢اسبٝطإ ٚا٭ ٚاْيٚ ٞنيٌ َيامبهٔ ايسضيِ عًٝي٘ٚ ،ناْي تؿيٛز ايسٚاٜيات
اىبختًؿً ١ب ايكؿ ١ايٛاسد ٠سطب زٚاٜاتٗا اىبتعدد0٠
ٚقد ذنسْا َا ٚزد ًب بعا نتب ايتازٜخ اٜ٫ساْ ٞايكدمب ١عٔ قؿ ١ؾيٝد ٙاٍٚ٫
َييع زٚاٜاتٗييا اىبختًؿييَ ،١جييا ،ّ٫يٓعطيي ٞؾهييس ٠عيئ اُْٗيياى ايؿٓيياْـب ٚايييسٚا ٠اٜ٫ييساْٝـب
ايكداًَ ٢ب اخت٬م ايكؿـ عٔ بطًِٗ اةبيٛا بٗيساّ اشبياَظٜٚ .ظٗيس إ نيجرلاّ َيا
ناْ ايكؿـ تٓػن سطب َؿٗ ّٛايؿٛز اييت ربسز َٔ زٜػ ١ايؿٓإ ،اَ ٚئ يطيإ
ايسٚاٚ ٠اقٚ . َِٗ٬اَا ايتٓٛع ًب زٚا ١ٜقؿٚ ١اسدٖٚ ،٠ر ٙناْ نجرل ٠ايٛقٛع ،ؾٗيَ ٛئ
ؾٓع ايؿٓاْـب ٚايهتاا اير ٜٔناْٛا ؽبتًكً ٕٛب تؿٜٛس بعا ايتؿسعات يكؿيَ ١عٓٝي،١
سطب طب ١ًٝنٌ ٚاسد َِٓٗ ايػخؿ.١ٝ
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ايفصٌ االٍٚ
ايتعًٝالٕ ايتكًٝدٜإ ايػا٥عإ يف تًكٝب
بٗساّ اخلاَظ ب"طور "
إٔ أ ٪َ ٍٚز َٔ ايهتياا ايكيداَ ،٢تطيسم افب تعًٝيٌ تطيُ" ١ٝبٗيساّ ابئ
ٜصددسد " ا(بٗساّ طةٛس)ٖ ،ي ٛاىبطيعٛد( ٟاىبتيٛؾ ٢ضيٓ ،)345/956 ١ؾكيد قياٍ
عٓ٘ ًب ازبص ٤ا َٔ ٍٚ٫نتاب٘ "َسٚز ايرٖب" :
" ٚ٭ ١ٜعً ١زل " ٞبٗةشاّ طةٛس "َٚ ،يا اسيدخ ًب ايسَي ٞبايٓػياا ًب اٜاَي٘،
َٚيئ ايييٓظِ ًب داخييٌ ايكييٛع ٚخازدٗيياٚ ،قييد اتٓٝييا عًيي ٢نبٝييع ذيييو ًب نتابٓييا
(أخباز ايصَإ)".
إ ؾكدإ نتاا "اخبياز ايصَيإ" ،يًُطيعٛدٜ ٟعيد خطياز٪ٜ ٠ضيـ شليا،
ذيييو ٭ٕ ٖييرا ايهتيياا عًييَ ٢اٜبييد ٚقييد تكيئُ َعًَٛييات َؿؿييً ١عيئ نييجرل َ ئ
اسبييٛادخ ايتنزؽبٝييٚ . 86 ١عًييٖ ٢ييرا ؾييٓشٔ ْ ٫عًييِ َيئ تعًٝييٌ اىبطييعٛد ٟشلييرٙ
ايتطُ ١ٝغ٦ٝاّ0
ٚيبا ٪ٜضـ ي٘ اٜكاّ إ ايهتاا اير ٜٔضبكٛا اىبطعٛد ٟز ٜتطسقٛا افب
ٖرا ايتعًٝيٌ ًب حبيٛثِٗ عئ سٝيا ٠بٗيساّ طةٛس .عًي ٢إ ا ٚتعًٝيٌ شلير ٙايتطيُ١ٝ
داً ٤ب نتاا "َؿاتٝا ايعًي ،"ّٛيًخيٛازشَ( ٞاىبتيًٛب  ،)387/997أ ٟبعيد ٚؾيا٠
اىبطعٛد ٟباثٓتـب ٚازبعـب ضٓٚ ،١ايرٜ ٟعتدل َٔ َعاؾس0ٜ٘
ٚ 86دد نتاا يًُطعٛد ٟبنضِ " اخباز ايصَإ " ،طبع٘ عبداسبُٝد اهبد سٓؿ ٞعاّ ً ،1938ب َؿس 0
ٜظٗس إ ٖرا ايهتاا يٝظ نتاا " اخباز ايصَإ " اىبِٗ ايرٜ ٟػرل اي ٘ٝاىبطعٛدَ ٟسازا ًب " َسٚز
ايرٖب"0
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ٜك ٍٛاشبٛازشًَ ٞب ايؿؿش َٔ )65( ١نتاب٘ :
"بٗشاّ طٛس" ،يكب بريو  ْ٘٫نإ َٛيعاّ بؿٝد ايعطرل.
ؾٌٗ نإ تعً ٌٝاىبطعٛدْ ٖٛ ٟؿظ تعً ٌٝاشبٛازشَْ ٫ ٞعًِ.
ٚاىب٪ز ايجايح ،اير ٟتطيسم افب تطيُ ١ٝبٗيساّ اشبياَظ ا" بٗةشاّ طةٛس
"ٚ ،ؾطسٖا ٖٛ ،ايجعاييب ،اييرٚ ٟييد بعيد ٚؾيا ٠اىبطيعٛد ٟخبُيظ ضيٓٛات ،اٟ
(ٚ ،)350/961تٛؾً ٢ب( ،)429/1037أ ٟبعد ٚؾيا ٠اشبيٛازشَ ٞبينثٓتـب ٚأزبعيـب
ضٓٚ ،١مبهٔ أعتبازَ ٙعاؾساّ يًخٛازشَٖٚ ،ٞرا تعً ٌٝايجعاييب:
" ؾسنب بٗساّ ايؿسع ا٫غكس ،اير ٟأعطا ٙأٜا ٙاىبٓيرز ٚضيازا ًب اؾيشابُٗا،
ؾعسق شلِ عاْ٘ ٚاضتكبًٗا بٗساّ ،ؾنذا ٖ ٛبنضد قد غد عًي ٢عيرل َٗيا ٚاْػيب
ايؿاز ٙؾ ،٘ٝؾسَا ٙبٓػابْ ١ؿرت َئ يٗيس ٙافب بطئ ايعيرل ،ثيِ اؾكي افب ا٫ز
ؾازتصت ؾٗٝاٚ ،ضكـ ا٫ضد ٚايعرل َٝتـب"0
" ؾكاٍ اىبٓرز  ":ي ٫ٛاْ ٞغاٖدت ٖر ٙىبا ؾدق َٔ سهاٖا ي ،"ٞؾنَس
بتؿٜٛسٖا عٓيد قؿي ١ايؿيٓادٚ ١ايظبياٜٚ 0٤كياٍ إ بٗيساّ البيا يكيب ا"بٗيساّ
دٛز" ،شلر ٙايكؿ . ١ثِ اْ٘ أ ً َٜ٘ٛب ايؿٝد َع اىبٓرز ٚازاَ ٙئ َعذصاتي٘ َيا
ضشسَٚ ٙايو قًب٘ٚ ،شاد اعذاباّ ٚانساَاّ أٜا." ٙ
ٚعًييي ٢ذييييو ؾآْيييا ْيييس ٣إ ايجعييياييب اختًيييـ َيييع اشبيييٛازشًَ ٞب تعًٝيييٌ
ايتطُ . ١ٝؾكد أٚدد ايجعاييب يًتطُ ١ٝسادث٘ ؾٝد ابسش ؾٗٝا بٗساّ َٗازٚ ٠قي٠ٛ
خازقيي ١ؾييٛم ايعيياد ،٠بُٓٝييا نييإ تعًٝييٌ اشبييٛازشَ ٞاييير ٟضييبك٘ َبٓٝياّ عًييٚ ٢يييع
بٗساّ بؿٝد ايعرل0
ٚايهاتب ايسابع َٔ ايهتياا ايكيداَ ،٢ايير ٟذنيس ضيبب ايتطيُٖ ١ٝيْ ٛظياَٞ
ايطٓذ ٟٛؾاسب "وبطْ٘ ٤ظاَ ٖٛٚ "ٞناتب َتنخس ْطبٝاّ( ،تًٛب ضٓ1202 ١
 ،)599 /بٚ ٘ٓٝبـب ايجعاييب سٛاي ٞايكسْـبٜ ٖٛٚ .تؿل َيع ايجعياييب ًب ايتعًٝيٌ.
ؾكييد خؿييـ ْظيياًَ ٞب وبطييت٘ اييييت ذبتيي ٟٛعًيي ٢وبطيي ١نتييب عيئ وبييظ
قؿـ غعس ،١ٜنتاباّ ٖ " ٛبٗساّ ْاَ٘ " بٗشاّ طٛس ".
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ٜؿييسط ْظيياَ ٞايػيياعس ًب ذيييو ايهتيياا ًب اطييساٚ ٤تعظيي ِٝبٗييساّ طةةٛسًٚ ،ب
تؿٜٛس عًُ٘ ٚؾسٚضيٝت٘ َٗٚازتي٘ ًب ايسَيٚ ٞقابًٝتي٘ ايبدْٝيٚ ١قٛتي٘ ٚغيذاعت٘،
ٜٚكييٝـ ؾٝيي٘ افب َٓاقبيي٘ قؿؿ ياّ ددٜييد ،٠نايكؿيي ١ايهييدل ٣اىبطييُاٖ " ٠ؿ ي
نٓبييد" (ايكبيياا ايطييبع)ٖٚ ،يي ٛقؿييس عذٝييب بٓييا ٙبٗييساّ طةةٛسَ ،هْٛياّ َيئ ضييبع١
قؿٛز ،نٌ قؿس بً َٔ ٕٛايٛإ ايطُا ،٤ا ٟبًي ٕٛضيٝازَ ٠ئ ايطيٝازات ايطيبع،
نإ َطسب قؿؿ٘ َع ضيبع اَيرلات يطيبعًَ ١يٛى َئ ًَيٛى ايعياز 0يهيٌ اَيرل٠
قؿسٜٓٚ 0كٌ ْظاَ ٞسادث ١تطُ ١ٝبٗيساّ طةٛس ،بايػيهٌ ايير ٟذنيس ٙايجعياييب،
ٚيهٓ٘ ٜكـ قؿ ١ذيو ايؿٝد بؿٛزَ ٠طٓطٓ ١با٫بٝات ايتاي:١ٝ
" ذات ً ّٜٛب از َؿٝدً ٠ب اي،ُٔٝ
بؿشب ١ابطاٍ تًو ايب٬د ٚايصَٔ
اىبًو اير ٟاؾبا ازل٘ بٗساّ طٛس,
ْٗب ايهس َٔ ٠ايطُاٚ ٤بٗساَ٘ (َسؽب٘)
نإ ٜتٓؿظ ًب ْصٖ٘ ايؿٝد ،اَاَ٘ اىبٓرز ٚايٓعُإ خًؿ٘ 0
نٌ ٚاسد يٌ سا٥ساّ َٔ ،د ٍ٬ؾٛزت٘ َٔ أوبـ قدَ٘ افب قُ ١زأض٘.
ٚؾذنٖ ٠ب غباز َٔ بعٝد ،حبٝح اذبدت ايطُاَ ٤ع ا٫ز
ًَو ايعاز ضام "ا٫غكس" دٛاد،ٙ
ؾتٛد٘ افب ذيو َجٌ ايسٜا ايعاؾؿ١
ؾسأ ٣اضداّ قبخايب٘ ايك ،ٜ٘ٛدايطاّ عً ٢يٗس ٚزقب ١هباز ٚسػ. ٞ
ٚ٭دٌ إٔ َٓصي٘ َٔ ؾٛم افب ذب ،
ٚقد ٖٝن اىبًو قٛض٘ ٚٚقؿ٘ بايهُـب0
ؾتؼ ًب ازبعب ١عٔ ْػاب٘ ذات ضِٗ ساد،
ٚقعٗا ًب ايكٛع ٚدسٖا بدق،١
ؾكسا ايطِٗ اسباد نتؿ ٢ا٫ضد ٚاسبُاز ايٛسػ،ٞ
ٚخسز َٔ ثكبـب،
افب إ غسش ًب ا٫ز افب سد اسبص
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أَاّ ْػاب ١نٗرٜٓ ٫ ٙؿع دزع  ٫ٚشزد0
ايٓػابْ ١ؿرت افب سد اسبص ًب قًب ايذلاا،
ٚضكط ا٫ضد ٚاسبُاز ايٛسػًٖٚ ،ٞها َعا .
ٚعٓدَا دس تًو ايٓػابَ َٔ ١طٓد ا٫بٗاّ،
ٚقـ اَ٫رلٚ ،ايكٛع بٝد. ٙ
ٚعٓدَا زأ ٣ايعسا قسب ١نتًو،
اعذلؾٛا قبًهٝت٘ ًب ايعذِ
ٚنٌ َٔ ٚقع ْظس ٠عً ٢ذيو ايؿٝد،
طبع قبً ١عًٜ ٢د اَ٫رل.
ٚزل ٙٛبعد ذيو "ذا ق ٠ٛا٫ضد"،
ٚزل " ٙٛايػا ٙبٗساّ طٛس ".
ٚعٓدَا ٚؾًٛا افب اىبد ،١ٜٓطاي قؿ ١ا٫ضد ٚايعرل.
ؾكسا ايطِٗ اسباد نتؿ ٞا٫ضد ٚاسبُاز ايٛسػٞ
عيئ بٗييساّ ْاَ يً٘ ،ب "وبطييْ٘ ٤ظيياَ " ٞيًطٓذةة ،ٟٛطبعيي ١غييرلاش اسبذسٜيي،١
 1313ايػُ( ١ٝاعاد ٠طبع)
اَس اىبٓرز اٚيٝا ٤اَٛ٫ز ،إ ٜؿٛز اىبؿٛز ٕٚبايرٖب،
اضداّ َؿذلضاّ عرلاّ .
ًب اشبٛزْل،
ٚاىبًو ًب ساي ١زَٚ ٞقد ْؿر ايطِٗ َٔ ايطسٜدتـب،
ٚتسنص ًب ا٫ز افب سد اسبص.
ٚبعدإ اْتٗ ٢اىبؿٛز َٔ ٖر ٙايؿٛز
ئ نٌ َٔ زاٖا ،اْٗا س،١ٝ
ٚدعٛا ٜ٫دًَ ٟو ايعاز بدلن ١ا خايل ايعاز.
ٚبكٖ ٞرإ ايتؿطيرلإٚ ،أعٝيدا َئ قبيٌ ايهتياا ايػيسقٝـب ،ا ٚايػيسبٝـب
اير ٟتطسقٛا افب تعً ٌٝيكب " طٛس" ،اير ٟايؿل ا"بٗيساّ اشبياَظ"ٚ ،ز ٜكيِ
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أسييد َييِٓٗ ًب ذبكٝكٗييا َٓيير ايكييسٕ اشبيياَظ يًييٗذس( ،٠اسبيياد ٟعػييس يًُيي٬ٝد)،
ٚايتؿطرل ا ٍٚ٫اىبختؿس ايػاٌَ اؾبا َعسٚؾاّ بـب ايٓاع انجس0
قاٍ هبد ا اىبطتًٛب (ً )740/1339ب " تنزٜخ طٛصٜذ: " ٠
" نإ ؼبب ايؿٝدٜٚ ،كتٌ هباز ايٛسؼ نجرلّاٚ ،شلرا ايطبب ناْٛا ٜطُْ٘ٛ
"بٗشاّ طٛس "0
ٚقاٍ َرلخٛاْد (اىبتٛؾً )904/1498 ٢ب " زٚق ١ايؿؿا:٤
" ٚزدًب َؿييياتٝا ايعًييي( ّٛاشبيييٛازشَ ٞاىبتيييٛؾ ،)387/1007 ٢اْييي٘ بطيييبب
ايػػـ ايتاّ اير ٟنإ ي٘ بؿٝد " طٛس" ،زل " ٢بٗشاّ طٛس ".
ٚاَا ابٔ ا٫ثيرل ،ؾٝكي ٍٛإْي٘ زَي ٢ذات ٜيً ّٛب ضبيٌ ايؿيٝد ْػياب ١زباْيب اضيد
نإ َؿذلضاّ "عرلاّ" ،ؾٓؿرت ايٓػيابً ١ب نًُٗٝيا ٚأزتهيصت ًب ا٫ز افب ثًجٗياٚ ،بطيبب
ذيو اغتٗس ا "بٗشاّ طٛس" ٚزٚا ١ٜايطدلٚ ٟايتٛازٜخ ايطا٥س ٠تٛاؾل ق ٍٛابٔ ا٫ثرل.
ٜٚكيي ٍٛأسييد اىبيي٪زخـب اىبعاؾييس ٜٔيٓييا اىبسسييَ ّٛػييرل ايدٚييي" ١سطيئ
ثريْٝا" ًب نتاب٘ "اٜسإ قد:)1348/1929( ،" ِٜ
" يكد زل " ٞبٗشاّ طٛس " ،بٗرا ا٫ضِ يٛيع٘ اىبؿسط بنقتٓاف اسبٛٝإ اىبرنٛز.
ٚيٌ نريو اعتكاد ايهتياا عئ ضيبب تطيُ" ١ٝبٗيساّ اشبياَظ" ا"بٗةشاّ
طٛس " ،افب إٔ قاّ ًب اٚاخيس ايٓؿيـ ا٭َ ٍٚئ ايكيسٕ اسبياي ٞعياز نيبرل ًب ايعًيّٛ
اٜ٫ساْ ٖٛٚ ،١ٝاىبسس ّٛايدلٚؾٝطٛز " نسٜطتٓطٔ " بسؾا ن ٬ايتعًًٝـب زؾكاّ
قُٓٝاّٚٚ ،قع تعً ّ٬ٝددٜداّ ،سٝح قاٍ:
" إ طبٝعت٘ ايٓصؾ ١ايؿك ب٘ يكب " بٗساّ طٛس"0
ْٚيييٛزد ٖٓيييا عًييي ٢ضيييب ٌٝاىبجييياٍ ،ايؿهاٖييي ١بٝتي ياّ يعُيييس اشبٝييياّ (اىبتيييٛؾ٢
ٜ،)517/1123ت٬عييب ؾٝيي٘ ايػيياعس ايهييبرل بهًُيي" ١طةةٛس" قبٗازت ي٘ اىبعسٚؾييً ١ب
ايًعب با٭يؿاي ٚايتذٓٝظٚ ،ايٝهِ ايب: ٝ
بٗساّ ن٘ نٛزَٝهس ؾت ُٖ٘ ٢عُس بٓهس ن٘ك ١ن ْ٘ٛطٛس بٗساّ طشف
(بٗساّ ،اير ٟنإ ٜؿطاد " طٛس" ط ٍٛعُس،ٙ
أْظس نٝـ "طٛس" اؾطاد بٗساّ
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ًٚب ٖييرا ايب ٝي " طةةٛس" ،اٚ٫فب قبعٓيي " ٢هبيياز ايييٛسؼ"ٚ ،أَييا "طةةٛس"
ايجاْٝييٚ ١ييي ٛاْٗييا تعييين (ايكييدل) ٚتًُييا افب (اىبييٛت) ،تػييرل ًب ْؿييظ ايٛقيي افب
ايٖٛد ،٠اسبؿس ٠اييت غاف ؾٗٝيا بٗيساّٖٚ ،ي ٛزانيب ؾسضي٘ٚ ،غياا سٝيح ز دبيد
أَ٘ اثساّ ي٘ ؾٗٝا ،زغِ ايتٓكٝبات اىبتٛاي ١ٝاييت أَست إٔ دبس ٟؾٗٝا ذبي اغياز
ؾٗٝييا ٖٚيير " ٙطةةٛس " ايجاْٝيي .١نُعٓيي ٢ثايييح ،تػييرل افب "هبيياز ايييٛسؼ"ْ ،ؿطيي٘
اير ٟضبب غٛف "بٗساّ" ًب اسبؿس ٠٭ٕ "بٗيساّ" ًب َطازدتي٘ "هبياز اييٛسؼ"
ٚقع ؾٗٝاٚ .ايتؿطرل ا٭خرل َ ِ٥٬ٜعٓ ٢ايب ٝايعسب ٞاير ٟذنسْا ٙأع0ٙ٬
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ًَخل ايفصٌ االٍٚ
ٜطييُ ٢ايٓظيياًَ ٞب نتيياا "ٖف ة ثٝهةةش " ،يبًهيي ١اىبٓييرز بيئ ايٓعُييإ اييييت
ناْي عاؾييُتٗا ،اسبييرل ،٠قييسا َدٜٓيي ١ايهٛؾيي ١اسبايٝيي ،١ا " ايييٚ " ُٔٝقييد أْهييس
اىبطذل ضٚ . ٞ٥ . ٞيطٔ َذلدِ " ٖف بٝهش " ،افب اْ٫هًٝص ١ٜذيو بكٛي٘:
" إ ايٓظاَ ٞقد اخطن ًب قٛي٘ بنٕ اىبٓرز بٔ ايٓعُيإ ًَيو اييً ُٔٝب دٓيٛبٞ
87
ب٬د ايعسا
ٚيهٔ ايؿسدٚض ٞاير ٟضبل ايٓظاَ ٞحبٛاي ٞايكسْـب عد "اسبرلَ"٠دٜٓي١
ًب اي" ٚ ،ُٔٝاىبٓيرز بئ ايٓعُيإ" َسبي " ٞبٗةشاّ طةٛس ًَهياّ عًي ٢اييٚ . ُٔٝقياٍ
ايدنتٛز عبدايٖٛاا عصاّ عٔ ذيوٚ" :يط ايئ ايؿسدٚضي ٞػبٗيٌ ازبػساؾٝيا افب
ٖرا اسبدٚ ،أسطب ٖرا ايػًط ا٭خرل ذبسٜؿاّ َٔ ايٓطا .88
اْ ٞأز ٣إٔ ايٓظياَ ٞقيد ضياز عًي ٢اٍعتبيازات ايؿسدٚضيً ٞب ٖيرا ايؿيدد،
ٚايؿسدٚض ٞعً ٢اٍعتبازات َؿادز ،ٙيكد اضتعٌُ ايؿسدٚض ٞاضِ "اي "ُٔٝيٝظ
ًب قؿ" ١بٗشاّ طٛس" ؾشطب ،بٌ اضتعًُ٘ ًب قؿـ أخس ٣اٜكاّٜ ،بعيد سيدٚخ
ٖيير ٙايكؿييـ قس ْٚياّ عدٜييد ٠عيئ بعكييٗا ،عٛق ياّ ،عيئ دصٜييس ٠ايعييسا بهاًَييٗا،
ٚست ٢اْ٘ شعِ بإ "اسبكس " سؿٔ ًب اي0ُٔٝ
ٚايػيي ٤ٞاييير ٫ ٟغييو ؾٝيي٘ ٖيي ٛإ ايؿسدٚضييْ ٞكييٌ قؿييـ ايػييآٖاَ٘ َيئ
اىبؿادز اييت ناْ تتٛؾس يدٜي٘ سٓٝيراى ،بنَاْي٘ .ؾٝذيٛش إٔ اٍعتبياز ٙأ ٚاعتبياز
َؿدز ٙايسٝ٥ظ ايرٜ ٟرنسً ٙب َكدَ ١ايػيآٖاَ " ،١اسبيرلَ " ٠ئ بي٬د ايي،ُٔٝ
87
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نإ أسد أضباا ايتكطيُٝات ا٫دازٜي ١ايييت قطيِ اىبًيو اْٛغيرلٚإ يبًهتي٘ بٗيا،
تًو ايتكطُٝات اييت اضتُست افب ايدٚز ا٫ض.َٞ٬
يكد قطِ اْٛغرلٚإ يبًهت٘ افب ازبع " ايجاذ طٛغ "ات ا ٟايٓٛاس ،ٞاٚ
ا٭ي ،١ٜٛيهٌ َٓٗا ٚاٍٚ .نإ ٜتُتع بطًطات ؾٛم ايعاد ،٠باضِ "باذ نٛضيٝإ "
ٚنإ نٌ ٚاسد َٔ ٖ " ٤٫٪ايباذ نٛضبإ "ات ذب قٝياد " ٠ضيبٗ( " ٝز٥يٝظ
ازبٝؼ) ،اير ٟنإ ٜطُ ٢بنضيِ ٜ٫ٚتيَ٘ ،جيٌ " ضيبٗٝد خساضيإ "  .......اخل
ٚايٝهِ ايباذنٛضات ا٫زبع :
(ايػسم)
 - 1خٛزاضإ
(ايػُاٍ)
 - 2اباخذل
(ايػسا)
 - 3خٛزٚزإ
(ازبٓٛا)
ُْٝ - 4سٚش
ٜكيي ٍٛايطييدل ٟإ ٜ٫ٚييُْٝ " ١ييسٚش " (ازبٓييٛا)ٖ .يي ٞبيي٬د اييي .ُٔٝبُٓٝييا
ٜك ٍٛايجعاييب إ ٜ٫ٚيُْٝ " ١يسٚش" كبتيد َئ ايعيسام افب ايي ُٔٝا ٟنبٝيع اييب٬د
ايعسبَ ١ٝئ ايعيسام افب اييٚ ُٔٝسيدٚد ايػياّ ٚاطيساف اييسَٚ .ّٚعٓيٖ ٢يرا نبٝيع
ايب٬د ايعسبٚ ١ٝبكُٓٗا " اسبيرلٜٚ ،" ٠بيدَ ٚئ ٖيرا إ ايؿسدٚضي ٞقؿيد ايئُٝ
ٜ٫ٚييُْٝ " ١ييسٚش" ،ا ٟايييب٬د ايعسبٝييٚ ١بكييُٓٗا اسبييرلٚ .٠ػبييب إ ْتييرنس بيينٕ
اىبٓاذز ٠نإ أؾًِٗ َٔ اي.ُٔٝ
ٜظٗييس إٔ " اْٛغييرلٚإ " ،قطييِ يبًهتيي٘ افب أزبعيي ١ضباؾظييات عًيي ٢غييساز
تكطيي ِٝايطييُاً ٤ب اٯؾٝطييتا ،افب ازبييع َٓيياطل ،يهييٌ َٓطكيي ١نٛنييب ثابتييٖٚ ١ييٞ
"طةةةجٗج " ٖٚيييا ٚقا٥يييد ديييٝؼ نٛانبٗييياٖٚ :يييِ ًب سايييي ١اسبيييسا َيييع ايٓذيييّٛ
ايػييييٝطاْٚ ١ٝابييييسٜـب  "ٚايييييدٜٛات "ٖٚ ،ييييرٖ ٙيييي ٞايتكطييييُٝات ايطييييُاَ ١ٜٚييييع
"طجٗج " اْٗا:
 - 1خٛزاضإ " ضبٖٗ " ٝا نٛنيب " تػيذل( " ٟغيعس ٟايُٝاْٝيٖٚ .)١يٞ
قا٥د ايهٛانب ايػسق.١ٝ
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 - 2اباخذل " ،ضبٖٗ" ٝا نٛنب " ٖؿتٜٛسْو " (اييدا ا٫نيدل)ٖٚ ،ي ٞقا٥يد
ايهٛانب ايػُاي ،١ٝازبٗ ١ايٓشطَٓ ٖٞٚ ،١طك ١ايػٝاطـب.
 - 3خييٛزٚزإ ،ضييبٖٗ" ٝييا نٛنييب " ؾٓٓي " (ايٓطييس ايٛاقييع)ٖٚ .يي ٛقا٥ييد
ايهٛانب ايػسب.١ٝ
ُْٝ – 4سٚش ،ضبٗب " ٖا نٛنب ،ضتكٝطاّ " (ايجسٜا )  ٖٛٚقا٥د ايهٛانيب
ازبٓٛب.١ٝ
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ايفصٌ ايجاْٞ
دزد ١اٖتُاّ ايهتاب ايكداَ ٢بٗر ٜٔايتعًًٝني:
اْييي ٞاقؿيييد بايهتييياا ايكيييداًَ ٢ب ٖيييرا اىبكييياٍ اٚي٦يييو ايييير ٜٔضيييبكٛا
ايٓؿـ ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايطابع يًٗذسٚ ،٠أزٜيد ؾُٝاٜينت ،ٞإ اضيتعس أزليا٤
َٔ أعسؾ٘ َِٓٗ عً ٢تستٝب اضيبكٝتِٗ سطيب تيٛازٜخ ٚؾياتِٗ ،٭بيـب قياي ١عيدد
اير ٜٔذنسٚا عً ١تطُ ١ٝبٗساّ اشبياَظ ا " طةٛس " ،بايٓطيب ١افب صبُيٛعِٗ ،ثيِ
ا٭خت٬ف اىبٛدٛد بـب ايتعًًٝـب :
اىبتٛؾ ٢ضٓ١

ازباسمس
ابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓزٟ
تًٛب ٖ ٤٫٪ايهتاا خ ٍ٬ايكسٕ ايرٟ
279 – 892
ايب٬ذزٟ
ضبل ٚؾا ٠اىبطعٛدٚ ،ٟز ٜرنسٚا أٟ
تعًٌٝ
290 – 902
اب ٛسٓٝؿ ١ايدٜٛٓزٟ
290 – 902
ابٔ ايؿك٘ٝ
292 – 904
ايٝعكٛبٞ
310 – 922
ايطدلٟ
تطسم يًتعًٚ ٌٝيهٓ٘ ز ٜرنس ايعً.١
345 – 956
اىبطعٛدٟ
350 – 961
هبص ٠ا٫ؾبٗاْٞ
أٚاخس ايكسٕ ايسابع اشلذس ٟز ٜرنس ايتعًٌٝ
ابٔ طاٖس اىبكدضٞ
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255 – 868
276 – 889

ذنس ايتعًٌٝ
377 – 997
اشبٛازشَٞ
ز ٜرنس ايتعًٌٝ
416 – 1025
ايؿسدٚضٞ
ز ٜرنس ايتعًٌٝ
429 - 1037
َطهٜ٘ٛ
 ٬ؽبتًـ ؾَ ٘ٝع اشبٛازشَٞ
 429 – 1037ذنسا تعًّ ٝ
ايجعاييب
ٜ ٬تؿل َع ايجعاييب
صبٌُ ايتٛازٜخ ٚايكؿـ  520 – 1126ذنس تعًّ ٝ
ز ٜرنس ايتعًٌٝ
630 – 1232
ابٔ ا٫ثرل
ٚيبا ػبًب ايٓظس ًب ٖرا ازبد ٖٛ :ٍٚإ ضبع ١نتاا َػٗٛز َٔ ٜٔايرٟ
ضبل ٚؾا ٠اىبطيعٛد ٟبكيسٕ تكسٜبياّ ،ز ٜتطسقيٛا افب أ ٟتعًٝيٌٚ ،اىبتطسقي ٕٛافب
اىبٛقٛع ِٖ أزبع ١نتاا َٔ بـب ضبع ١عػس ناتبياّ .خي ٍ٬أزبعي ١قيس ٕٚؾيذل ٣إ
اىبتطسقـب ْطبتِٗ د ٕٚايسبع (ث٬ث ١ازباع ْٝٚـ) َٔ اجملُٛع0
إ عدّ تطسم تًو ا٫نجس َٔ ١ٜايهتاا ايبازعـب افب اىبٛقٛع ،خاؾٚ ١إ
ضبع َِٗٓ ١ضبكٛا اىبطعٛد ،ٟػبعًٓا ْػو ًب ؾشْ ١كًتي٘ ا٫قًٝيَ ١يِٜٓٗٚ ،يدٍ
ذيو عً ٢إٔ ا٫نجس ١ٜز تعتكد بؿش ١ايتعً ٌٝاير ٟتطسم اي ٘ٝايهتااٚ .اْٗيِ ز
ٜعًُٛا ضبب ٖر ٙايتطُ ،١ٝؾطهتٛا عٓٗاٚ ،زقبا نإ ايتعً ٕ٬ٝغيرل اىبٛديٛدٜٔ
قبٌ عؿس اىبطعٛدٚ .ٟمبهٔ إ ٬ٜسمس إ ٚدٛد تعًًٝـب طبيتًؿـب ًب إٓ ٚاسيد
ؾادز ٜٔعٔ اشبٛازشَٚ ٞايجعاييب اىبعاؾس .ٜٔػبٛش إ ٜد ٫عً ٢اُْٗيا اختًؿيا
َٔ َؿدز ٜٔطبتًؿـب ًب شَإ ٚاسد.
ؾً ٛناْ يًتعًًٝـب ايػا٥عـب ؾيش ،١يهيإ ايؿسدٚضي ٞقيد اغياز ايُٗٝيا عٓيد
ْظُيي٘ ايػييآٖاَ ،١اذ إ اىبعييسٚف إ َٛقييٛعات ايػييآٖاَ ١ز تبتهييسٚ ،البييا
أخييرٖا ايؿسدٚضييَ ٞيئ َؿييادز ناْ ي ًب سٛشتييَ٘ٚ ،ؿييدز ٙايييسٝ٥ظ نتيياا ؾٝيي٘
اخباز اٜسإ قدمبٜ ،١رنسً ٙب َكاي٘ عٔ نبع ايػآٖاَ ١بٗرا ايب: ٝ
(نإ نتاا ؼبه ٢عٔ شَٔ ايباضتإ (ادٚاز اٜسإ ايتازؽب ١ٝقبٌ ا٫ض )ّ٬ؾ٘ٝ
نجرل َٔ ايكؿـ).
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ٚبٗر ٜٔايبٝتـب اٜكاّ :
(اىبتشيسً ٟب نتيياا باضييتإ اييير ٟؼبهي ٢قؿييـ عظُييا ٤ا٫بطيياٍ ،قيياٍ  :إ
أ َٔ ٍٚؾاز ًَهاّ ٚأٚدد َساض ِٝايعسؽ ٚايتاز ٖٛ ،نَٛٝسخ).
ٚخؿـ ايؿسدٚض ٞابٛاباّ نجرل ٠ايػآٖاَ ١يرنس بٗشاّ طٛس ،ؾٗ ٛتطسم ؾٗٝا
افب َٓاقب٘ ًب سٛاي )3174( ٞبٝتاّ َٔ ايػعس:
ٜكْٛ ٍٛيدن ١عٔ اٖتُاّ ايؿسدٚض ٞا"بٗشاّ طٛس":
(إ ايػاعس ٜعين عٓا ١ٜتؿك ١ًٝٝببعا ايطاضاْٝـب َئ َجيٌ ازدغيرل اٍٚ٫
ٚغاٖبٛز اٚ ٍٚ٫قباذ اٚ ٍٚ٫خطس ٚايجاْ٫ٚ ٞضُٝا ؾُٝا ؽبـ بٗساّ اشبياَظ
(طٛس) ،بطٌ اىبًشُ ١اةبٛا ايرٜٛ ٟؾـ ٚؾؿا اضطٛزٜاّ َطًكاّ)0
ًٚب اسبكٝك ١نبع ايؿسدٚض ٞنٌ اىبٓك٫ٛت اييت ناْ َتداٚيً ١ب ايهتيب،
ا ٚعً ٢ا٫يطًٓ ١ب ذيو ايٛق عٔ سٝا" ،٠بٗشاّ طةٛس"ٚ ،عئ ضيرلٚ ٙأعُايي٘ ٚعئ
ا٭عُيياٍ اىبختًؿيي ١اشبازقيي ١يًعيياد ،٠تًييو اييييت أضييٓدت ايٝييَ٘ٗٓ ،ييا اعُيياٍ اٯشليي١
ٚا٭بطيياٍ اٜ٫ييساْٝـب ا٫ضييطٛزٜـب .نكتييٌ ايتييٓـب َييجٜ ،ّ٬طييٓد ايٝيي٘ ٫ ،قتييٌ تييٓـب
ٚاسد َجٌ ٖي ٤٫٪ا٭بطياٍ ،بيٌ ٜؿكيً٘ عًي ِٗٝباضيٓاد ٙايٝي٘ قتيٌ ايتٓيٝـبٚ ،اسيد
َُٓٗا ايدل–َا ،ٞ٥ؾًِ ٜيٓظ ايؿسدٚضي ٞإٔ ٜكيع "بٗيساّ اشبياَظ"ً ،ب َؿياف
ٖ ٤٫٪ا٭بطاٍٚ ،يهٓ٘ أٌُٖ ايتطسم افب تًكٝب٘ ا "بٗساّ طٛس"0
ٚعًيي ٢ذنييس اضييطٛز ٠قتييٌ ايتييٓـب ْييٛد إ ْكييدّ بٗيير ٙاىبٓاضييب ١بعييا
اىبعًَٛات عٔ اٖتُاّ أَِ ا٫ز بريو قدمبٗا ٚسدٜجٗا ٫ٚضُٝا ايكدمبَٗٓ ١ا.
إ قتٌ ايتٓـب اضطٛز ٠د ١ٜٝٓطبٝع ١ٝقدمب ١دداّ ،أضاضيٗا قتيٌ ايتيٓـب اييرٟ
ٖ ٛعد ٚا٫شلٚ ١اشبًلًٚ .ب نبٝع ا٭ضاطرل ايكدمب ١ذنس اىبعسن ١اييت تيدٚز بيـب
اٯشلٚ ١ايبطٌ ايطيُا ،ٟٚأ ٚايبطيٌ ا٫زقيَ ٞئ دٗيٚ ،١ايتيٓـب َئ دٗي ١أخيس،٣
َج: ّ٬
اٯي٘ " َسدٚى "ٜكاتٌ ايتٓـب""تٝاَات"0
عٓد ايبابًٝـب
اي٘ ايؿاعكٜ ١كاتٌ ايتٓـب "ايًٜٓٛو"0
عٓد اسبٝجٝـب
اٯي٘ " شٚع " ٜكاتٌ ايتٓـب "تٝؿ0"ٕٛ
عٓد ا٫غسٜل
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اٯي٘ " ابٛيًٜ " ٕٛكاتٌ ايتٓـب "بٝج0"ٕٛ
اٯي٘ " ٖسقٌ " ٜكاتٌ ايتٓـب "ٖٝدزا"0
اٯي٘ (ًب ايؿٝدا) " اْدزا " ٜكاتٌ ايتٓـب "ؾستس"0
اٯيييييي٘ (ًب ايؿٝيييييدا) " تيييييست " ٜكاتيييييٌ ايتيييييٓـب

عٓد ا٫غسٜل
عٓد ا٫غسٜل
عٓد اشلٓٛد
عٓيييييد اشلٓيييييٛد
"ؾٝطؿسٚا"0
عٓد ا٫ضهٓدٜٓاٜٚـب اٯي٘ " ثٛز "ٜ ،كاتٌ ايجعبإ ايهبرل0
عٓد اٜ٫ساْٝـب (ايبطٌ ا٭شلً ٞب اٯؾٝطتا)"نسغاضب" ٜكاتٌ ااتٓـب "ضس0"ٚ
(ايبطٌ ا٭شلً ٞب اٯؾٝطتا)" ٜكاتٌ ايتٓـب " اذدٖاى ".
عٓداٜ٫ساْٝـب
اَييييا ا٭بطيييياٍ ٚاىبًييييٛى اٜ٫ييييساْٝـب اييييير ٜٔقتًييييٛا ايتييييٓـب ،نُييييا ٚزد ًب
ايػآٖاَ ،١ؾِٗ " :ضاّ " " ،ؾسٜيد" ،" ٕٚزضيتِ"" ،نػتاضيب " " ،اضيؿٓدٜاز
"" ،ازدغييرل ثاثهةةإ"" ٚ ،بٗةةشاّ طةةٛس" ،اييير ٟقتييٌ ايتييٓـبٚ ،اسييد َُٓٗييا ايييدل –
َا ،ٞ٥أ ٟنإ ٜعٝؼ ًب ًب ايدل ٚايبشس عً ٢ايطٛا.٤
داً ٤ب ايػآٖاًَٚ ١ب " ؾازض ٞزٚاٜي "ًٚ ،ب بعيا ايهتيب ايبًٜٗٛي ،١إ
اىبًييو " ؾسٜييدٚ( ،" ٕٚأؾييً٘ ايبطييٌ ايطييُا ٟٚا٭ؾٝطيييت " ثشٜتةة ،)" ٕٛسييسز "
اشدٖيياى ا٭ؾٝط ييت ") ،اييير ٟداّ سهُيي٘ ايييـ ضييٓ ١بييايظًِ ٚايعييراا ،اذ ٖييادِ
"ؾسٜد"ٕٚعاؾُ"١قشاى"ٚ ،أستًٗا ٚدخٌ قؿسٚ ،ٙقسب٘ عً ٢زأض٘ ا "نيسش
ناٚضس"( ،ازبسش ذات زأع ايجٛز)ٚ ،أزاد إٔ ٜكتً٘ٚ ،يهٔ اىبًو " ضسٚؽ " ،قد
سكس عً ٢ايؿٛز ٚبًػ٘ إ ٜ ٫كتًٜ٘ ،يٌ ٜهتؿي ٞبطيذٓ٘ ًب ازببياٍٚ ،يي ٛنيإ قيد
قتً٘ يهإ دَ٘ ٜٓكًب افب ايجعابـب ٚايعكازا ٚاسبػسات اىبكيس ٠ايكاتًيٚ ،١ناْي
كبٮ ايدْٝاٚ .اىبكدز إٔ ٜه ٕٛي٘ دٚز ًب ْٗا ١ٜايعاز .ؾكيبا " ؾسٜيد " ٕٚعًٝي٘،
ٚقٝييد ٙبايط٬ضييٌ اسبدٜييد ٚضييذٓ٘ ًب دبييٌ (دَٚاْٚييد) ،سٝييح ٜبكيي ٢افب ايٓٗاٜيي١
ايعازٜٚ .كك " ٞقشاى " يْٗٚ ً٘ٝاز ٙبًشظ ض٬ضً٘ ايكخُ ١يٝرٜبٗا بًعاب٘،
ٜٛٚغييو ًب ْٗاٜيي ١نييٌ ٜيي ّٛإٔ ٜؿًييٗا .ا ٫أْٗييا تعييٛد افب قييخاَت٘ َييع ايؿذييس عٓييد
ؾٝاب ايدٜوٚ .يهٓ٘ ضٛف ٜيتُهٔ َئ سيٌ أغ٬يي٘ عٓيد اْتٗيا ٤ايعياز .ثيِ ٜعيٛد
ٚؼبهيِ ايييدْٝا ،ؾييٝظًِ ايٓيياع ٜٚطيي َِٗٛضيي ٤ٛايػييرااٜٚ ،ؿييين أنجييس اسبْٛٝييات،
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ٚسهُ٘ ٖرا ئ ٜد ّٚانجس َٔ ْٚ ّٜٛؿـ اي ّٛٝاذ ٜكتٌ عًٜ ٢يد " طةشغاضيب
" ،ايرٜ ٟبعح َٔ قدل ٙبنَس َٔ ا٫ي٘ "ٖسَصد" شلرا ايػس 089
ٚداً ٤ب نتاا " أخباز ايصَإ " ،اىبطبٛع يًُطعٛد ،ٟايرَ ٟسذنس،90 ٙ
إٔ " ا٫ضهٓدز " ،قتٌ ايتٓـب ايعظ ِٝاير ٟنإ قد ضاّ أٌٖ ازبصٜس ٠اىبطيُا ٠ا
" دصٜس ٠ايتٓـب " ايعراا ٫ٚ .ساد ١افب ايك ٍٛإٔ "دصٜس ٠ايتٓـب" ٖر ٙيٝط ا٫
ًب عاز اشبساؾٚ ١اشبٝاٍ.
ٚقد أضٓد قتٌ ايتٓـب ست ٢افب بعا أبطاٍ ا٭دٜإ اسباي.١ٝ
َٚا شاي قؿ ١قتٌ ايتٓـب َتداٚي ١بـب بعا ا٫قٛاّٚ ،أٚد إٔ اذنس ٖٓا قؿ١
نٓ قد زلعتٗا ًب طؿٛييت َٔ َسبٝيت ايهسد ١ٜا٭َ ١ٝبؿٛز ٠طبتؿس:٠
"  0000دخٌ ذات َطا ٤ايؿيازع اىبتٓهيس ؛(ٖي ٛبطيٌ ايكؿي .١مبيس تعسٜيـ
غخؿييٝت٘ٚ ،ذنييس أعُاييي٘ ًب بداٜيي ١ايكؿييً ،)١ب َدٜٓيي( ١ع)ٚ ،قؿييد ب ٝي اَييسأ٠
عذييٛش ؾكييرل ،٠يُٝهييح ؾٝيي٘ يًٝييٚ .١ىبييا طًييب ايؿييازع َييا ٤يًػييسا َيئ ايعذييٛش،
أعترزت يعِ ٚدٛد اىبا ٤عٓدٖاٚ،قاي ي٘ إ ْبع اىبا ٤ايرٜ ٟطيك ٢اىبدٜٓي ،١قيد
أضتٛفب عً ٘ٝتٓـب ٖٛٚ ،ؼببظ اىبا ٤ذب ا٫ز ٜ ٫ٚ ،طًك٘ شلِ ا ٫اذا قدَٛا ي٘
ًب نٌ اضبٛع غاب ١عرزا ٤يٝننًٗاٜ ِٖٚ .كدَ ٕٛي٘ ٖر ٙايؿتا ٠ايعرزاً ٤ب نٌ ٜيّٛ
نبع ١قبٌ ايظٗسٚ ،ايتٓـب ٜكطع اىبا ٤عيادَ ٠ئ ٜي ّٛا٫زبعيا ٤باْتظياز ٚدبتي٘ ًب
 ّٜٛازبُع .١ؾاىباَ ٤كطٛع َٓد َٜٛـب ٚ ،غداّ  ّٜٛازبُع ١ػبب إٔ تكدّ يي٘ بٓي
عرزاٚ .٤ايبٓ ايعرزا ٤اييت ضتكدّ ي٘ غداّ ٖ ٞبٓ اىبًو ازبُ0١ًٝ
قاٍ شلا ايؿازع :
 خرٜين غداّ افب ايٓبع ٭نٖٓ ٕٛاى قبٌ إٔ ٜنتٛا بنبٓ ١اىبًو يٝكدَٖٛا يًتٓـب.زاؾييل ايؿييازع اىبتٓهييس ايعذييٛش ًب ايٝيي ّٛايجيياْ ٞافب ْبييع اىبيياٚ ،٤نييإ أٖييايٞ
اىبد ١ٜٓصبتُعـب س ٍٛايٓبع ٚ .بعد بسٖ ١أتٛا بنبٓ ١اىبًو بجٝاا ايعسعٚ ،ناْ
 89زادع ًَشل ايؿؿٌ ايجاْ0ٞ
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ضبُٛيي ١عًي ٢ا٫نتييافٖٚ ،ي ٞدايطي ١عًيي ٢نسضيٚ .ٞسُٓٝيا اقذلبي ا٭َيرلَ ٠يئ
ايٓبع طٗس ايتيٓـب َئ ؾٖٛتي٘ٚ ،تكيدّ بكيع خطيٛات افب اَ٫ياّٚ .نيإ ؾاذبي ّا ؾُي٘
اير ٟناْ ربسز َٓ٘ غسازات ايٓاز ،يٝبتًع ايعرزا ٤اييت ناْ تتكسا َٔ ايٓبيع
بييبطٚ .٤قبييٌ إ ٜٓييصٍ سيياًَ ٛايهسضيي ٞاَ٫ييرلٜٚ ٠ييدؾعٖٛا افب ؾييِ ايتييٓـبٚ ،ثييب
ايؿيازع ايبطيٌ َئ بييـب ايٓياع غياٖسّا ضيٝؿ٘ٚ ،هبييٌ ؾذين ٠عًي ٢ايتيٓـب بطييسع١
ايييدلم ٚقييسا زقبتيي٘ بطييٝؿ٘ د ٕٚإ ٜييذلى ييي٘ ؾسؾيي ١يًُكابًييٚ ١ذحبيي٘ٚ .س٦ٓٝيير
اْطًل اىبا َٔ ٤ايٓبع بـب ٖتاؾات ا٭ٖاي ٞايطيازٚ ٠أٖياشػبِٗٚ ،قيد ذزؾيٛا دَيٛع
ايؿسبٚ ،ؾاز اي ّٛٝعٝداّ شلِ ٚىبًهِٗ.
 ٫ساد ١بٓا افب ايك ٍٛإ اىبًو شٚز ابٓت٘ َٔ ايؿازع ايبطٌ اير ٟاْتخيب
ًَهاّ بعد ٚؾات٘ ،اذ ز ٜهٔ يًًُو ٚي ٞعٗد0
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ًَخل ايفصٌ ايجاْٞ
بييايسغِ َيئ إ قؿيي " ١ثسٜتيي– ٕٛاردٖيياى"ً ،ب اٯؾٝطييتا تعييٛد افب ايييدٚز
اشلٓد – ٟاٜ٫ساْ ٖٞٚ ،ٞقؿ ١شزاعٝيَٚ ،١ئ آثياز عبياد ٠ايكي ٣ٛايطبٝعٝي ،١ييد٣
اشلٓٛد– اٚ٫زٚبٝـب .ا ٫أْ٘ شلا طابع اٜساْ ٞخاف0
اَييا قؿيي( ١ؾسٜييد – ٕٚاذدٖيياى (قييشاى) ،ؾٗيي ٞقؿيَ ١طييبٛنً ١ب ايييدٚز
ايطاضاْٚ ،ٞيهٓٗا ضبتؿظ ١بايؿهس ٠اشلٓد – ١ٜاٜ٫ساْ ١ٝايكدمب ،١أنجس َئ قؿي١
" ثسٜت –ٕٛاردٖاى " ا٫ؾٝطت ١ٝ؛ َ ٖٞٚكاتً ١ايتٓـب ازبي ٟٛايير ٟمبٓيع ٖطيٍٛ
اَ٫طازٖٚ ،ير ٙايكؿي ١انجيس شزاعٝيَ ١ئ اٖ٫ٚياٖٚ ،ي ٞيبصٚدي ١قبكتبطيات َئ
اٍعتكادات أخسٚ ،٣شلا طابع اٍض َٞ٬اٜكاّ ٖٛٚ ،ايتٛسٝد ايؿسف0
"اردٖيياى "ً ،ب ا٫ؾٝطييتا اييير ٟبييـب أٜييدٜٓا ،ز ٜهيئ ًَه ي ّا ؼبهييِ ايعيياز،
ٜٚظًييييِ ايٓيييياع ؾعيي ي .ّ٬البييييا ٖيييي ٛايتييييٓـب عييييد ٚاسبٝييييا ٠عًيييي ٢ا٫ز ٚ ،خًكيييي٘
"اتييسَٓٝٚظ" ،عييد" ٚآٖييٛزاَصدا "ٚ ،طبًٛقاتيي٘ٚ ،يهيئ ٜظٗييس افب ايػييآٖاَ ١إ
"قشاى"  ،نإ ًَهاّ تٓٓٝا سهِ اٜسإ ايـ ضٓ ١اَٜٛ ٫اّ ٚاسداّ ْٚؿـ0
ًٚب قؿييي " ١ؾسٜيييد – ٕٚقيييشاى " ،اغييياز ٠افب عييياد ٠تكيييد ِٜايكيييشاٜا
ايبػييس ١ٜافب ٖييرا ايػييٝطإ ايتييٓـب تصيؿياّ ايٝيي٘ ٚقسبييٚ ،٢يهيي ٫ ٞؼبييبظ ا٭َطيياز
ٚاىبٝاٚ ،ٙقؿ ١ايػيآٖاَٖ ١ير ٙانجيس اؾيايَ ١ئ اضيطٛز " ٠ثسٜتي – ٕٛاردٖياى
"ا٭ؾٝطتَٚ ،١ٝؿدزٖا اقدّٚ ،ؾٗٝا ايسٚب ايصزاع ١ٝا٫ؾً ١ٝأبسش ٚأقيٚ ٣ٛاٚضيع
َٔ تًو نُا ذنس.
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ايفصٌ ايجايح
أعتكييد إ َييا أٚزدْيياَ ٙيئ ا٫ضييتعسا ايتييازؽبً ٞب ايؿؿييًـب ايطييابكـب،
ٜهؿ ٞ٭ٕ ْعتدل ايتعًًٝـب طبتًكـبٚ ،تانٝداّ ىبا ذٖبٓا ايْ ٘ٝيٛد إ ْينت ٞبيبعا
ايهًُات عٔ عدّ َعكٛي ١ٝايسٚاٜتـب اٜكاّ.
ْٚبدأ بايتعًٝيٌ ا ٍٚ٫ايير ٟذنيس ٙاشبيٛازشَ ٞبكٛيي٘ " بٗةشاّ طةٛس" ،يكيب
بريو ْ٘٫ ،نإ َٛيعاّ بؿٝد ايعرل"ٖٚ 0را ايتعًٝيٌ ٚيي ٛاْي٘ ٜ٫يصاٍ انجيس غيٛٝعاّ
َٔ ايجاْ ٞبيـب ايٓياع ا ٫اْيين عٓيد َٓاقػييت اٜيا ٙز اضيتطع َئ اقٓياع ْؿطيٞ
يتؿدٜكٗاٚٚ ،ددت اْ٘ ادعا ٤غرل َعكٚ ،ٍٛايطبب يريو بطٝط دداّ ٖٛ ،أْ٘ َٔ
اىبعسٚف إ اسبُاز ايٛسؼ نإ سٛٝاْاّ َطهٓٝاّ َظًَٛاّٚ ،ز ٜهئ مبًيو غي٦ٝاّ
ٜداؾع ب٘ عٔ ْؿطي٘ اشا ٤ا٫عتيدا ٤اييرٜ ٟكيع عًٝي٘ ،غيرل تًي ٕٛؾسا٥ي٘ بًي ٕٛايٛضيط
ايير ٟنيإ ٜعييٝؼ ؾٝي٘ٚ ،غيرل اٍبتعييادَ ٙطياؾات بعٝيد ٠عيئ اىبٝياٚ ،ٙنيإ ٜهتؿييٞ
بايػسا َسٚ ٠اسدً ٠ب اي ّٛٝبعد قطع٘ تًو اىبطاؾات اييت بـب بسى اىبٝاٚ ٙغٛز
ايدلٜيي ١اييييت نييإ ٜعييٝؼ ؾٗٝيياٚ ،ذيييو خٛؾ ياّ َيئ اسبٛٝاْييات اىبؿذلضيي ،١خاؾيي١
ا٫ضٛد َٓٗاٚ ،اسبُاز اييٛسؼ نيإ غيرا ٤عصٜيصّا ي٬ضيٛد ،ؾهٝيـ نيإ ػبيٛش إٔ
ٜطُ" ٢بٗساّ" ا(اسبُياز اييٛسؼ) اىبطيهـب ،بٗيساّ ايبطيٌ ايػيذاع ايير ٟنيإ
اق َٔ ٣ٛا٫ضٛدٚ ،نإ ٜؿطاد ا٫ضٛدٚ ،قدؾازع ٖٚ ٛسد ٙاضيد ٜٔديا٥عـب ًب
إٓ ٚاسدٚ ،كبهٔ َٔ قتًُٗاٚ ،بٗساّ اير ٟتٓكٌ عٓ٘ نٌ ٖر ٙا٭عُياٍ ايؿسٚضي١ٝ
ٚايبطٛيٝيي ١اشبازقييً ١ب اىب٬سييِ ًٚب ايؿييٛز اييييت تكػي عًيي ٢ا٫غييٝا ٤اةٝطيي١
بِٗ ،يتهَ ٕٛجا ّ٫يعظُ ١قَٝٛتِٗ َٚؿخس٫ ٠دٝاشلِ٫ ،مبهئ إٔ ٜتطيُ ٢باسبُياز
ايٛسؼ اير ٟنإ ًٜتذ ٧افب صباٌٖ ايباد ١ٜخٛؾاّ َٔ ا٫ضٛد بؿٛز ٠خاؾ0١
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ٜظٗيس إٔ عيدّ ٚاقعٝيٖ ١يرا ايتعًٝييٌ اٖ ،ٍٚ٫ي ٛايير ٟهبيٌ بعيا ايهتيياا
ا٫خيييس ،ٜٔإ ٜتخيييرٚا قؿيييَ ١عٓٝييي ١بيييـب قؿيييـ َػييياَسات "بٗيييساّ اشبييياَظ"
ايطسد ٖٞٚ ،١ٜقؿي ١ايتعًٝيٌ ايجياْٚ ،ٞإ ٜعيصٚا ايٗٝيا ْػين ٠تًكٝبي٘ ا "طةٛس"،
ٚذيو يتدلٜس َعكٛيٖ ١ٝرا ايًكب ايػا٥ع.
ٚاَا ايتعً ٌٝايجاْ ٞاىببين عً ٢سادث ١ؾٝد خاؾ ٖٛ ١تعً ٌٝغرل ْيادا
باىبس ٖٛٚ ،٠ابعد َٔ ايٛقع ست ٢بايٓطب ١افب ايتعً ٌٝا0ٍٚ٫
ًٜٛب ي ،ٞإ قؿٖ ١ر ٙاسبادث ١اييت ذنسٖا ايهتاا طبكاّ ىبيا ْكًٓياَ ٙئ
ايجعيياييب ،اذ نييإ ٖيي ٛايطييبب ًب تطييُ ١ٝبٗييساّ بنضييِ أسييد اسبٝييٛاْـب اىبؿييابـب
اىبييرنٛزً ٜٔب ايكؿيي ،١ا٫ضييد ٚهبيياز ايييٛسؼ" يهييإ َيئ ازدييا إ ًٜكييب بنضييِ
ا٫ضييد ،٭ٕ ٖييدف بٗييساّ ًب ايدزديي ١اٚ٫فب نييإ ا٫ضييد اىبؿييذلع ،ؾسَييا ٙبٓػيياب١
ْؿرت ًب اسبٛٝاْـب ٚازتصت ًب ا٫ز ٚ .ايعٌُ اشبازم اير ٟقاّ بي٘ ًب ذييو اييصَٔ
ٚاير ٟاضتٛدب دٖػ ١اسباقسٚ ٜٔاضتشطاِْٗ ٖي ٛابيساش ٙقي ٠ٛز ٜطيبل ٫سيد
َجًٗاْ ٖٛٚ ،ؿٛذ ايٓػيابً ١ب ا٫ز بعيد خسقٗيا ا٫ضيد ٚايعيرل ،ؾيإذا أزٜيد تكًٝيب
بٗساّ بًكب ٜه ٕٛزَصاّ ٫ضتشطاِْٗ عًُ٘ اشبازم ٚربًٝد ٙؾهإ ٫بد ،نُا قًٓيا،
َٔ تطُٝت٘ با٫ضدٚ ،تًكٝب٘ ا" بٗساّ غرل" ،٭ٕ اسبٛٝإ ايكً ٟٛب ٖر ٙايكؿ١
ٖ ٛا٫ضدٚ ،ب٘ ٜؿتخس اْ٫طإ إ ٜطُ ٫ ،٢بًكب هباز ايٛسؼ ايكعٝـ0
ٚايػسٜب ًب اَ٫س إ ٖر ٙاسبادث ١اىبصعً ١َٛب ايؿٝد ناْ ًب ب٬د ايعسا.
ٚاير ٜٔزاؾكيٛا بٗيساّ ًب ٖيرا ايؿيٝد اىبصعيٖ ّٛيِ ايير ٜٔأضتشطيٓٛا زَٝي٘ ،ؾهيإ
عً ِٗٝإ ًٜكب ٙٛبًػتِٗ ايعسب ،١ٝؾً ٛنإ اىبٓرز قيد عًيِ بيإ اسيدِٖ يكبي٘ بٗيساّ
ا"هباز ايٛسؼ" اىبطهـب ،يهإ ٜؿٓ ٘ٝعً ٢ايؿٛز.
ٖٓٚاى قؿيَ ١ػياَس ٠أخيس ٫ ٣تكياع بعظُتٗيا سادثي ١ايؿيٝد ايييت أعتيدلت
َٓػن يكب اىبًو بٗساّ ٖٞٚ ،سادث ١ايتاز اىبًه َٔ ٞأضيد ٜٔديا٥عـب ،ؾًي ٛنيإ
تًكٝييب بٗييساّ ضييبب٘ أسييد ٣سييٛادخ ايكييٚ ٠ٛايبطٛييي ١يهاْ ي ٖيير ٙاسبادثيي ١اييييت
عَ ٓٝطيتكبٌ سٝيا ٠بٗيساّ ،أضيذلدت يي٘ ايتياز اىبًهيٚ ٞايعيسؽ اٜ٫ساْي ،ٞنُيا
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ٜكؿييْٗٛا ،٭عظييِ ٚايٝييل إٔ ٜطييُ ٢بٗييا َيئ تًييو ،ذنييس اىب٪زخيي ٕٛقاطبييٖ ١ييرٙ
اسبادثْٚ ،١كػٗا ايٓكاغ ٕٛعً ٢أغٝا ٤طبتًؿ.١
ٜرنس اىب٪زخي ٕٛاْي٘ عًي ٢أثيس َيٛت "ٜصدديسد" اتؿيل عظُيا ٤اٜيسإ عًي٢
ؾسف اىبًو عٔ بٗيساّ افب زديٌ َئ عجيس ٠ازدغيرل بئ ثاثةو ٜكياٍ يي٘ "خطيس،"ٚ
ؾًُيا زليع بٗيساّ بييريوٖٚ ،ي ٛز ٜيصٍ ًب بي٬د اسبييرل ،٠أضيتعإ باىبٓيرز ٭ضييذلداد
عسغ٘ َٔ "خطس ،"ٚؾنضذلد ٙقبع ١ْٛاىبٓرز ايعطهس ،١ٜايرٖ ٟدد "طٝطؿ"ٕٛ
91بازضاٍ دٝؼ قٛاَ٘ (َ )10000( َ٘ٓ )40000ع ابٓ٘ " ايٓعُإ " 30000 ٚ
َع بٗساّ عً" ٢طٝطؿ " ٚ "ٕٛازدغرل".ؾاقِٗ ،بٓيا ٤عًي ٢أقيذلاب بٗيساّ ،عًي ٢إٔ
ن" َٔ ٬بٗساّ" " ٚخطس "ٚاذا اضتطاع أٚ ٟاسد َُٓٗا اٍغتؿاا ايتاز ٚايص١ٜٓ
َٔ بـب اضد ٜٔقازبـب َػبًـبٜ ،ه ٕٛي٘ اىبًو.
يًُطييتُع افب ايطييدل ،ٟسٝييح ٜكيي ": ٍٛؾيينت ٢بايتيياز ٚايصٜٓيي٪َ ١بييرإ َ٪بيير
اىبٛنٌ ،نإ ٜكؿد ايتاز عً ٢زأع نٌ ًَيو مبًيو ،ؾٛقيعُٗا ًب ْاسٝيٚ ،١ديا٤
بططاّ اؾبٗبر بنضد ٜٔقازبـب صبُٛعـب َػيبًـب ،ؾٛقيـ أسيدُٖا عئ داْيب
اىبٛقع ايرٚ ٟقع ؾ ٘ٝايتاز ٚايصٚ ١ٜٓا٭خس حبرا٥ي٘ ٚازخيٚ ٞثاقُٗيا .ثيِ قياٍ
بٗساّ يهطس٣
 دْٚو ايتاز ٚايص.١ٜٓؾكاٍ نطس:٣
 اْ ي اٚفب بايبييدٚ ٤بتٓاٚشلُييا َييين ،٭ْييو تطًييب اىبًييو بٛزاثييٚ ١اْييا ؾٝييَ٘ػتؿب.
ؾًِ ٜهيس ٙبٗيساّ قٛيي٘ يجكًي٘ ببطػي٘ ٚقٛتي٘ٚ ،هبيٌ ديسشّا ٚتٛدي٘ عبي ٛايتياز
ٚايص ،١ٜٓؾكاٍ ي٘ َ٪برإ َٛبر:
 اضتُاتتو ًب ٖرا ا٭َس ايير ٟأقيدَ عًٝي٘ البيا ٖي ٛتطيٛع َٓيو  ٫عئ زأٟاسد َٔ ايؿسعٚ ،عبٔ بسا ٤افب ا َٔ ات٬ؾو ْؿطو0
 91بام َٓٗا " طام نطسًٚ "٣ب ضبًٗا ا ٕ٫بًد" ٠ضًُا ٕ باى".
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 ؾكاٍ بٗساّ : اْتِ َٔ ذيو بساٚ ٤٭ٚشز عًٝهِ ؾ.٘ٝ ثِ أضسع عب ٛا٭ضد ،ٜٔؾًُا زأَٛ ٣برإ َ٪بر ددً ٙب يكاُٗ٥اٖ ،تـ ب٘ٚ ،قاٍ: با برْٛبو ٚتب َٓٗا ،ثِ اقدّ ،إٔ نٓ  ٫ضبايَ ١كدَا. ؾباب بٗساّ قبا ضًـ َٔ ذْٛب٘ .ثِ َػ ٢عب ٛا٫ضد ،ٜٔؾبدز اي ٘ٝأسدُٖا،ؾًُا دْا َٔ بٗيساّ ٚثيب ٚثبي ،١ؾعي ٬يٗيسٚ ،ٙعؿيس ديٓيب ا٫ضيد بؿخير ٙعؿيسّا
اثخٓ٘ٚ ،دعٌ ٜكيسا عًي ٢زأضي٘ ازبيسش ايير ٟنيإ هبيٌ ،ثيِ غيد ا٫ضيد ا٭خيس
عً ،٘ٝؾكيبا عًي ٢اذْٝي٘ ٚعسنُٗيا ،بهًتيا ٜدٜي٘ ،ؾًيِ ٜيصٍ ٜكيسا زأضي٘ بيسأع
ا٫ضد اير ٟنإ زانب٘ ست ٢دؾعُٗا ،ثيِ قتًيُٗا عًي ٢زأضيُٗا بيازبسش ايير ٟنيإ
هبي٘ٚ .نيإ ذييو َئ ؾيٓٝع ١قبييسأ ٣نطيسَٚ ٣ئ سكيس ذييو اةؿيٌ ،ؾتٓيياٍٚ
بٗساّ بعد ذيو ايتاز ٚايصٚ ،١ٜٓنإ نطس ٣أٖ َٔ ٍٚتـ ب٘ٚ ،قاٍ:
 -عُسى ا بٗساّ اير َٔ ٟسٛي٘ ضاَع ٕٛي٘ َطٝعٚ ،ٕٛزشق٘ ًَو اقاي ِٝا٭ز .
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ايفصٌ ايسابع
ايتخس ٟعٔ ضبب تًكٝب بٗساّ اخلاَظ
ب" .بهرام طو"
( )1معهى "طور":
٫غو ًب إٔ بٗساّ اشباَظ ،نإ قد يكب ا " طةٛس" ،ايير ٟنيإ ًب ْؿيظ
ايٛق يكباّ ٍ (اسبُاز ايٛسؼ)  .ؾعًي ٢ايباسيح اييرٜ ٫ ٟطيًِ بؿيش ١ايتعًيًٝـب
ايتكًٝدٜـب ،ايتشكٝيل ًب خاؾيَ ١تػيذلن ١بيـب "اسبُياز اييٛسؼ"ٚ ،بيـب "بٗيساّ
اشبيياَظ"ٚ .يهيئ عًييَ ٢ييد ٣ايكييس ٕٚايعدٜييد ٠اييييت ضييبك ايعؿييس اسباقييس ،ز
ٜظٗس أسد ٜعتين بتشكٝل َٓػن ٖرا ايًكب ،ؾكطِ َِٓٗ أعادٚا َا ذنس ٙاضي٬ؾِٗ
عٓيي٘ٚ ،ايكطييِ ا٭خييس ز ٜييرنسٚا أ ٟتعًٝييٌ ًب ٖييرا ايؿييدد اط٬ق ي ّا ٚ .أ ٍٚؾييٛت
طبييايـ ،يٗييس ًب أٚاخييس ايٓؿيييـ اَ ٍٚ٫يئ ٖييرا ايكيييسٕ ٖٚيي ٛؾييٛت اىبسسيييّٛ
نسٜطتٓطٔٚ .قد ٚددت إ نسٜطتٓطٔ ضًو طسٜل ايؿشٝا ٖٚي ٛايتشيس ٟعئ
خاؾييَ ١ػييذلن ١بييـب "اسبُيياز ايييٛسؼ" " ٚبٗييساّ"ٚ ،بييريو اتيي ٢بتعًٝييٌ ددٜييد،
ٜك ٍٛنسٜطتٓطٔ :
" طبٝعتيي٘ ايٓصقيي ١نًؿتيي٘ بًكييب "طةةٛس" (اسبُيياز ايييٛسؼ)ٚ ،قيياَٛا ًب ا٫خييرل
بايتؿتٝؼ عٔ أؾٌ ٖرا ايًكيب ًب قؿيً ١ب سٝاتي٘ ايطسدٜي ،١نيإ قيد ضيبل يي٘ إٔ
خسف بكسبْ ١ػابٚ ١اسد ٠هباز ٚسؼ َع أضد نإ قد اؾذلض٘ .92

92

Arthur Christensen, L Iran snus Les sassanides, P.277 . 1944
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ٚايػ ٤ٞاىبِٗ عٓدً ٟب تعً ٌٝنسٜطتٓطٔ ٖرا ٖٛ ،د٫يت٘ عً ٢عدّ قبٛي٘
ايتعًييًٝـب ايتكًٝييدٜـبٚ ،اٍقييطساز اىبيي٪ز  ،بعييد َييسٚز أنجييس َيئ عػييس ٠قييسَ ٕٚيئ
تدا ٍٚايتعًٝـب ايسا٥ذـب ،افب ايتشس ٟعٔ تعً ٌٝي٘ٚ .يهيٓين أز ٣إٔ ٖيرا ايتعًٝيٌ
اسبدٜح ْاغ َٔ ٧حبح قد دسً ٣ب صباٍ قٝل .يكد أٌُٖ نسٜطتٓطٔ ذبكٝيل
نٝؿٝيي ١تطييُ " ١ٝاسبُيياز ايييٛسؼ" ،بايييرات ا"طةةٛس"ٜٚ ،ظٗييس أْيي٘ أعتكييد بيينٕ "
طٛس" ٖٛ ،أضِ "اسبُاز ايٛسؼ" ا٭ؾً ،ٞؾًيِ ٜكيـ عًيَ ٢عٓي ٢نًُي " ١طةٛس".
شلرا أقطس إٔ ٜتشس ٣عٔ خاؾَ ١ػذلن ١بـب "بٗيساّ" ٚبيـب "اسبُياز اييٛسؼ"
ؾٛدد أْ٘ َٔ ايطيٌٗ إٔ ٜيدع ٢بينٕ "بٗيساّ" نيإ ،بيايٓظس افب غيرٚذً ٙب سٝاتي٘،
ْصق ياّ غسض ي ّا ٚسيياد ايطبييع َجييٌ "اسبُيياز ايييٛسؼ"ٚ ،أعتييدل ذيييو ضييببا يتًكٝييب
"بٗساّ اشباَظ" ،ا "بٗساّ اسبُاز ايٛسؼ".
ٚيهٔ َا ٜكٛي٘ اىب٪زخ ٕٛعٔ بٗساّ طةٛسٜ ٫ ،يدٍ عًي ٢ذييو ،ؾُيجٜ ،ّ٬كيٍٛ
اب ٛسٓٝؿ ١ايدٜٛٓز( ،ٟاىبتٛؾ 282 ٢اٖ 290 ٚذسْٚ " : )١ٜػن ْػين ٠ضبُيٛد،٠
بسع ًب ا٫دا ٚايؿسٚضٚ ١ٝخسز عاق ّ٬يبٝباّ نب ّ٬ٝبٗٝاَّٚ ،هٓ٘ اىبٓيرز َئ ايًيٗٛ
ٚايكٝإ .ؾهإ ٜسنب ايٓذا٥ب ٜٚسنب ٚزا ٙ٤ايؿٓادات ٜٚطسبٓ٘ٚ ،دبسد ايطسد
ايٛسؼ عً ٢تًو اسباٍ .ؾكسا ب٘ اىبجٌ ؾتٚ ٠ٛزخا ٤باٍ".
ؾٌٗ ًب ٖر ٙاشبًل غٜ ٧ػب٘ اخ٬م "هباز ايٛسؼ" اىبطهـب
ٚيريو عبٔ ْعتكد بنٕ ايتشيس ٟعئ ضيبب تًكٝيب بٗيساّ اشبياَظ ا "بٗةشاّ طةٛس"،
ػبب إٔ ْبدأ اً ّ٫ٚب ايتشكٝل عٔ َعٓ ٢يؿظ" ١طٛس"ٚ ،بعد ذيو عٔ ضبب تطُٝت٘ بٗا.
إٔ "طةةٛس" ،نًُيي ١ز ٜتبييدٍ غييهًٗا َٚعٓاٖييا َٓيير أٜيياّ "بٗةةشاّ طةةٛس" ،افب اٯٕ،
َ ٖٞٚعٓاٖا (اةٌ ايٛاط ،٧ايؿشسا ،٤ايبادٜيٚ ،)١نيإ غيهًٗا ا٫ؾيًً ٞب اٯؾٝطيت١ٝ
"طؿس" َعٓاٖا (عُٝل)٫( .سمس ايكساب ١بٗٓٝا ٚبـب "دؿس" " ٚغٛز" ايعسبٝتـب).
اَا "هباز ايٛسؼ" ،ؾُٔ اةكل أْ٘ ز ٜهئ َطيًُ ٢ب ا٭ؾيٌ بنضيِ " طةٛس"
قبعٓ( ٢هباز ايؿشسا ،٤اسبُاز ايدل .)93 ٟنُيا ٜكياٍ يي٘ ايٝي ّٛاٜكياّ" ،خيس دغييت"،
 93آْا ْ ٫عًِ قباذا نإ ٜطُ( ٢اسبُاز ايٛسؼ) ًب ايؿازض ١ٝايكدمبًٚ ،١ب ا٫ؾٝطت ١ٝػبٛش إ اٜ٫ساْٝـب ىبا زأٍٚ٫ ٙٚ
َسً ٠ب ايعسام زل ٙٛباضِ َسنب َصد ٢ي٘ َعٓ( ٢هباز ايباد )١ٜنُا ْسً ٣ب ايؿازض ١ٝاىبتٛضط.١
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باىبعْٓ ٢ؿط٘ .ؾً ٛنيإ ٖيرا اسبٝيٛإ ايٛسػيٜ ٞعيٝؼ ًب ازببياٍ يهيإ ٜطيُ" ٢نيٙٛ
خس " ا" ٚخس ن ،ٙٛخس ن ،"ٖٞٛنُا ٜكاٍ اي" ّٛٝبص ن "ٖٞٛأ( ٟايعٓص ازببً0)ٞ
قييد ْطيي ٞقبييسٚز ايييصَٔ ايػييهٌ ا٭ؾييً ٞيٮضييِ " ،طةةٛس خييس "ٚ ،ضييبب
تطييُٝت٘ٚ ،بكيي ٞعًيي ٢ا٭يطيئ بؿييٛز ٠طبتؿييس ٠دييص " ٤طةةٛس" َٓيي٘ ؾكييط ،نُييا
أختؿيس " اٚزشد ٟبةاى " ا "اٚزشد "ٟعًي ٢ا٭يطئ ًب بػيداد .ؾنؾيبا "طةةٛس"،
ايرَ ٟعٓاً ٙب ا٫ؾٌ ،ايؿشسا ،٤ازلاّ ٍ"هباز ايٛسؼ" اٜكاّ.
( )2ضبب تطُ" ١ٝبٗساّ طور" َٚعٓاٖا :
ٚيكييد اقييٝؿ نًُيي" ١طةةٛس" ،افب اضييِ بٗييساّ ،يييٓؿظ ايػييس ًب أقيياؾتٗا
عًيي" ٢خييس" ،ؾهييإ ايكؿييد َيئ ايذلنٝييب اىبصديي " ٞبٗييساّ طةةٛس"َ ،عٓيي( ٢بٗييساّ
ايباد )١ٜأ( ٚبٗساّ ايبد ،)ٟٚنُا نإ َعٓ " ٢خس طٛس"(،هباز ايباد.)١ٜ
إ اير ٜٔيكبٛا "بٗساّ "ا" بٗشاّ طٛس"ً ،ب ذيو ايصَٔ ،ز ٜدز ًب خًيدِٖ
قؿد تًكٝب٘ ا " بٗساّ اسبُاز ايٛسؼ"ٖٚ .ر ٙايتطُ ١ٝسدخ َتٛقيع بايٓطيب١
افب ْػن " ٠بٗساّ "َٓ ،ر زقاعت٘ بـب ايعسا ًب ايباد .١ٜيكد تسب" ٢بٗساّ" تسب١ٝ
ايعسا ٚربًل باخ٬قِٗ ٚعاداتِٗٚ ،أ سيب ايعيسا بدزدي ١قٝيٌ عٓي٘ أْي٘ نيإ أنجيس
َٓ٘ اٜساْٝياّ .ييسٚف ْػينت٘ تًيو ناْي اسيد ٣اسبذير ايكٜٛي ١يًير ٜٔأزادٚا إٔ ٫
مبًه ٙٛبعد ٚؾا ٠أب ،٘ٝنُا ٜرنس ٙاىب٪زخ ٕٛنبٝعاّ َِٗٓ .ايطدل ،ٟؾٝك:ٍٛ
" ؾًٗو أبٜ ٙٛصدديسدٚ ،بٗيساّ غا٥يب (نيإ ًب بي٬د ايعيسا) ،ؾتعاقيد ْياع َئ
ايعظُاٚ ٤أٌٖ ايبٛٝتات أ ٚمبًهٛا أسداّ َٔ ذزٜ ١ٜصددسد يط ٤ٛضيرلت٘ٚ ،قيايٛا،
إ ٜصددسد ز ؽبًـ ٚيداّ ؼبتٌُ اىبًو غرل بٗساّٚ ،ز  ٌٜبٗساّ  ١ٜ٫ٚقطٜ ،تًي٢
بٗييا خييدلٜٚ ٙعييسف بٗييا ساييي٘ٚ ،ز ٜتييندا بييندا ايعذييِٚ ،البييا أدبيي٘ ادا ايعييسا،
ٚخًك٘ نخًكِٗ يٓػنت٘ بـب ايٗسِٖٚ .أدتُع نًُتِٗ ٚنًُ ١ايعاَ ١عً ٢ؾسف
اىبًو عٔ بٗساّ افب زدٌ َٔ عجس ٠ازدغرل ثاثوٜ ،كاٍ ي٘ " نطسٚ ،" ٣ز ٜكُٝيٛا
إ ًَه." ٙٛ
ٜٚكْ ٍٛاضخ ايتٛازٜخ:
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" قاٍ عظُا ٤ايعذِ  .....بٗشاّ طٛس ،اقاؾ ١عً ٢ربًكي٘ ُٝيع تًيو ا٫خي٬م
ايسد٦ٜيي ١اييييت ٚزثٗييا َيئ أبٝيي٘ ،اْيي٘ عيياؽ بييـب ايعييسا ٚربًييل اٜك ياّ بطييرل ٠تًييو
ازبُاعٚ ١غٚ .ُِٗٝناْ ٖر ٙايرَٖٓٛ ١ٝدٛد ٠عٓد اٜ٫ساْٝـب  ِٖٚز ٜسٜدٚا إ
ٜكبًٛا اَرلاّ عاؽ ًب ؾػسً ٙب ب٬د غرل ايب٬د اٜ٫ساًَْ ،١ٝه ّا عً.ِٗٝ
ٜٚرنس يٓا َػرل ايدٚيَ ١جا ّ٫آخس عٔ ذٖٓٝتِٗ ٖرا :
" نإ قد ٖسا ٖسَصاخ ٛاىبًو اىبكت "ٍٛاذز ْسض َٔ ،)ّ 310( " ٞايطذٔ،
ٚذٖب افب بٝصاْظٚ ،قبا اْ٘ نإ قد ربًيل ٖٓياى بيا٭خ٬م ا٫غسٜكٝيٚ ١عياداتِٗ،
زؾا اٜسإ إٔ ٜٓتخبًَ ٙٛهاّ ."94
قد ػبٛش إٔ اىبعازقـب يتًُٝه٘ ٚاةتذـب باْي٘ ْػين عٓيدايعسا ٚربًيل
بيينخ٬قِٗٚ ،اْيي٘ ٜ ٫ؿييًا سبهييِ ايؿييسعٖ ،ييِ اييير ٜٔيكبيي ٙٛبٗييرا ايًكييب ندعاٜيي١
قد ،ٙعً ٢أْ٘ بد ٟٚتنٜٝدا ٍ"خطس ،"ٚاير ٫ ٟغباز عًي ٢ؾازضيٝت٘ ًب ْظيسِٖ.
يبا أد ٣افب دٚاّ ٖرا ايًكب ،أضتعاْت٘ ٝؼ اىبٓرز ايعسبي ،ٞ٭ضيذلداد عسغي٘،
٭ْ٘ ي ٛز تهٔ َعا ْ٘ٚايعسا ايعطهس ١ٜتًو ،ىبا نإ َٔ ايطٌٗ إٔ ٜطذلد اسبهِ
َٔ خطسٚ ،ٚانساَ٘ ايعسا  ًَ٘ٝٚشلِ ط ٍٛسٝاتٜ٘ ،ك ٍٛابٔ ايؿكً 290/902 ٘ٝب
نتاا ايبًدإ:
( ؾهيإ بٗيساّ ٜهيسّ ايعييساٜٚ ،سنيبٖٚ ،يً ٛب ايؿييٛز ايييت تؿيٛزٖا ايعذييِ ًب
اٚاْٗٝا ٚبططٗاٚ ،ؾسغٗا زانب بعرل أبداّ).

َ 94ػرل ايدٚي ١سطٔ برلْٝا ،اٜسإ قد ،ِٜف .190
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املًخل االخري
أصٌ نًُ" ١بٗساّ"
أغتكام اضِ " ظرثسطو " اي٘ ايٓصس
نًُييي" ١بٗيييساّ"َ ،ػيييتكَ ١ييئ نًُييي" ١ؾسثيييسطةةةٔ" ا٭ؾٝطيييتٚ ،١ٝنًُييي" ١
ؾسثسطٔ"َسنب " َٔ ١ؾسثس" َعٓاٖا (اىبكا " َٔٚ ،)١َٚطٔ"َٚ ،عٓاٖيا (ايكيازا
ايهاضس) .إٕ ٖرا ا٭ي٘ اٜ٫ساْ " ٞؾسثسطٔ " ايرً ٖٛ ٟب ا٫ؾٌ ا٫ي٘ اىبكاتيٌ ،ايي٘
ايٓؿس اشلٓد – ٟاٜ٫ساْ( ٞآز )ٟايكدٜ ،ِٜعٛد افب ايدٚز اير ٟنإ ؾ ٘ٝاٯزٜيً ٕٛب
َٛطِٓٗ غسق ٞحبيس اشبيصزٚ ،ذييو قبيٌ ايكيسٕ اشبياَظ عػيس قبيٌ اىبي٬ٝد ،نُيا
ْييساً ٙب (زٜييو ٜٚييدا)ٚ ،ايهتيياا اشلٓييد ٟاىبكييدع اييير ٟتعييٛد ْؿٛؾيي٘ افب ايكييسٕ
اشباَظ عػس قبٌ اىب٬ٝد ،بػهٌ " ؾستسٖٔ"ٚ ،قبعٓ ٢دد ٜد (أ ٟقاتٌ ؾستسا)،
أ ٟقاتٌ ايتٓـب ا ٚايػٝطإ َٔٚ ،ثِ ناْ "ؾستسٖٔ " ْعتاّ ٫ي٘ اسبيسا اشلٓيدٟ
اةبييٛا " اْييدز " ،ا٭ييي٘ اشلٓييد – ٟاٜ٫ساْيي ٞايكييد ،ِٜايييرْ ٟبيير ٙشزدغيي ًب
اؾ٬س٘ ايد ٜٔاٜ٫ساْٚ ،ٞأعتدل ٙغٝطاْاّ َئ بيـب َاْبير َئ اييدٜٛات ا٭خسٜيات
َئ أَجاييي٘ .أَيا " ؾستييسٖٔ " ،ؾٗييً ٛب ايٜٛيدا غييٝطإ َكيسً ٙب ايطييشاا ا٫ضييٛد،
ؼببظ اىبطسٜٝٚ ،بظ ا٫ز .
إ ا٫ي٘ " ؾسثسطٔ "ً ،ب اٯؾٝطتا ،ؾًٝظ يي٘ َعٓي " ٢ؾستيسٖٔ " اشلٓيد ٫ٚ ،ٟعًُي٘،
نُا يٝط ي٘ ع٬قَ ١يع ايؿياعك ،١ايييت ٖي ٞضي٬ب "اْيدز" ايؿتياى ؛ ٚيهٓي٘ نيإ اٖ٫ي ّا
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َُٗياّ عٓييد اٜ٫ييساْٝـب قبييٌ شزدغي ٚ ،بكييً ٞب َكاَيي٘ ٖييرا عٓييدِٖ ستيي ٢بعييد شزدغي ،
بايسغِ َٔ ْبر ا٭خرل ي٘ عٓد اٍؾ٬س٘ ايدٚ ٜٔأعتباز ٙأٜا ٙغٝطاْاّ.
نُا آْا ظبد ًب اٯؾٝطتا " ٜػ " َٚعٓاٖا (اسبُد) خاؾاّ ي٘ٚ ،ايٝػ ،
َٖ ٛكطٛع ١تطابٝا.
يكيد ذنيس ًب ٜػيتٖ٘ٚ ،ي ٛايسابيع عػييس ،أْي٘ ايي٘ ،أٜ " ٚيصت " (ًَيو) خًكيي٘
"اٖٛز"ٚ ،اْ٘ َطًا أنجس َئ ايٝصتيات ايطيُاٚ ،١ٜٚصبٗيص بكي ٠ٛاشلذيٚ ّٛايٓؿيس
ٚاجملييد ٚاشبييرل ٚايٓؿييع ٚايػييؿاٖٚ ،٤ييٜ ٛكاتييٌ ايييدٜٛات (ايػييٝاطـب) ٚا٭ْيياع
ا٭عداٚ ٤ايطاسسٚ ٜٔايطياسساتٚ .اىبًشيدٚ ٜٔاىبًشيداتٜٓٚ ،تؿيس عًيٖٚ ِٗٝيٛ
ذَ ٚطاىب ١طٝب0 ١
ٚيكد َس أَاّ شزدغ ًب عػس دبطدات َتتابع ،١ياٖساّ بايؿٛز ايتاي:١ٝ
ايسٜا اشبرل.٠
ايجٛز ذ ٚايكسْـب َٔ ايرٖب.
اسبؿإ ا٫بٝا ذ ٚا٫ذْـب َٔ ايرٖبٚ ،ذ ٚايًذاّ َٔ ايرٖب.
ازبٌُ اشلا٥ر دٓطٝاّ.
اشبٓصٜس ايؿشٌ ايدل ٟاىبتٗٛز.
ايػاا ازبًُ ٌٝب اشباَط ١عػس َٔ ٠ايعُس.
ايطرل ايباش.
ايهبؼ ايٛسػ.ٞ
ايعٓص ايٛسػ.ٞ
اىبكاتٌ اىبتٗ ٤ٞٝيًكتاٍ.
يكييد دعييا ٙشزدغ ي  ،ؾنضييتذاا يييدعٛا ،ٙؾُٓشيي٘ ايطاقيي ١ازبٓطييٚ ،١ٝقيي٠ٛ
ايطٛاعد ٚايبدٕٚ ،ق ٠ٛايس ٖٛ .١ٜ٩اير ٟؼبيسع ايػيين با٫بكيازٚ .مبيٓا ازبيٝؼ
ايرٜ ٟطبل غرلً ٙب ايتؿسع ي٘ ٚيًٝصت " أّ " اٜ( ٟيصت ايكي ،)٠ٛا( ٚايي٘ ايكي،)٠ٛ
أثٓا ٤تٛقؿ ايكتاٍ ْؿساّٖٚ .ي ٛاييرٜ ٟيدؾع خطيس ايعيدٚإ عئ اييب٬د ،ؾُٝيا اذا
قدّ ي٘ خسٚف َطبٛع ،عً ٢غسط إٔ ٜه ٕٛذيو اشبسٚف ذا يٚ ٕٛاسيد ؾكيط ،أٟ
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ي ٕٛنإ ؛ غرل اْي٘ اذا اغيذلى ًَشيد ًب ٖير ٙايكيش ،١ٝؾتكيع اْيٛاع ايهيٛازخ عًي٢
ايب٬د0
ٜٚتكدّ " ؾستسطٔ " ،ا٭يي٘ ايهيبرل "َجيس" بػيهٌ خٓصٜيس ٚسػي ٞطبٝيـ،
َتٗ ٤ٞيًكتاٍٚ ،يًؿتيو با ييرٜ ٜٔػػيَ " ٕٛجيس" (َٗيس) سياَ ٞايعٗيدٖٚ .ي ٛاييرٟ
مبٓا اشباؾ ١ايطشس٫ ١ٜزٜاؽ طرل "ايباش" ،اذ ذبكل ازبيع أزٜياؽ َٓي٘ ايٓؿيس
بؿٛز ٠ضشس ،١ٜاثٓا ٤ايكتاٍٜٚ .تُهٔ اىبس ٤إ ٜبطٌ ضشسّا قد ٙقبذسد َطيا
بدْ٘ بسٜػ َٔ ١طرل ايباش .إ هبٌ عظياّ َٓي٘ ا ٚزٜيؼ َٓي٘ ؼبُي ٞاْ٫طيإ َئ
ايكتٌٜٚ ،هطب٘ عٓد ايٓاع صبداّ ٚاسذلاَاّ0
ٜييذلأع "ؾسثييسطةةٔ"ً ،ب اٯؾٝطييتا ايٝيي ّٛايعػييسَ ٜٔيئ ايػييٗس اٜ٫ساْيي،ٞ
ٜٚطييُ ٢ذات ايٝيي ّٛبنزليي٘ ،نُييا ٜطييُ ٢سبييد اٯٕ ذيييو ايٝيي ّٛعٓييد ايصزدغييتٝـب
ا"بٗساّ".
ًٚب ايٓؿيٛف ايبًٜٗٛييْ ١يس ٣ازليي٘ باغيهاٍ "ؾسٖييسإ "" ،ؾسٖيساّ" ٖٚييٛ
ساٌَ عًِ ايٝصْات ايطيُاَ ،١ٜٚيجرل يًُكاتيٌٜٚ ،طيُ ٢بي٘ ضيٝاز "اىبيسٜخ" ،نُيا
ٜطُٖ ٢را ايطٝاز ًب ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١باضِ "بٗساّ".
ًب ؾذس اي ّٛٝايسابع بعد اىبٛت ٜنت" ٞؾاٖساّ" َٚع٘ ٜستإ "ضسٚؽ" ٚ
"ٚا( "ٟايسٜا اشبرل )٠افب اىب ٝيٝطاعد ايسٚب ًب ضيؿسٖا افب ايعياز ا٫خيرل .نيإ
َعب د ايٓاز نبرل ًب غٝص (نٓذ٘) ًب اذزبٝذإَ ٖٛٚ ،عبد ايٓاز اىبًهي ٞايير ٟنيإ
ٜرٖب اي ٘ٝاىبًٛى ايطاضاْ ٕٛٝيصٜازت٘ٚ ،أزل٘ " اذٚزنػٓطب " .يكد نإ ٖيرا
اىبعبد َعبد ْاز اي٘ اسبسا " ؾسٖيسإ " (بٗيساّ) "اذٚز – نػٓطيب" َعٓياْ( ٙياز
اسبؿييإ ايؿًيي .)ٛيكييد نييإ اسبؿييإ ايؿًييٖ ٛييرا اسييد دبطييدات ا٫ييي٘ ،ؾسثييسنٔ
(ؾسٖسإ) نُا ذنسْا0ٙ
ناْ ْاز "بٗساّ" ،تػهٌ تجًٝجاّ َع ْاز " ٟاذٚز -ؾيسٕ بيؼ "  " ٚاذٚز –
بيييسشَٗ ٜٔيييس" .إ " اذٚز – نػٓطيييب " .اْ( ٟييياز بٗيييساّ)ٖٚ .ييي ٞايٓييياز اىبًهٝييي١
ٚساَ ١ٝازبٛٝؽ اٜ٫ساْ ١ٝكبجٌ قا٥دٖا 0اَا َعبدٖا ؾٗيً ٛب دبيٌ اضيْ ٙٛيد" إ
ٖر ٙا يٓاز ٖ ٞاييت ضياعدت "نٝخطيس( ،"ٚا٫ضيطٛزً )ٟب ؾتشي٘ "بُٗئ ذز" اَيا
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"اذٚز – ؾسٕ بؼ" ،ؾٗ ٞساَ ١ٝايهٗٓيٚ ١كبجًيِٗٚ :اَيا َعبيدٖا ؾٗي ٛعًي ٢دبيٌ "
ناْهس " ًب اقًٖٓ ِٝدٚضيتإ .إ " اذٚز – بيسشَٗ ٜٔيس " ٖي ٞساَٝي ١اىبيصزاعـب،
ٚكبجًيِٗ ،اَيا َعبيدٖا ؾٗي ٛعًيي ٢دبيٌ" ،زْٜٛيد " ًب " دغي ؾػتاضيٝإ " .يكييد
ناْ ٖر ٙايٓرلإ ايج٬خ تػتعٌ – سطب اعتكادِٖ – بد ٕٚسطيب ٫ٚمبهئ إ
ٜطؿٗ٦ا اىبا0٤
يكد ناْ عدا ٖر ٙايٓرلإ ايج٬خَ ،عابد ْاز نجرلَٓ ٠تػسً ٠ب ب٬د اٜسإ.
 َٔ٪ٜايصزدغت ٕٛٝخبُط ١اؾٓاف َٔ ايٓاز ًب ايه: ٖٞٚ ،ٕٛ
ْ - 1از اىبعابد0
 - 2ايٓاز اىبٛدٛدً ٠ب دطِ اْ٫طإ ٚاسبٛٝإ0
 - 3ايٓاز ايهآًَ ١ب ايٓباتات0
ْ - 4از ايدلم0
 - 5ايٓاز اييت تػتعٌ ًب ازبٓ ١اَاّ اٖٛز َصدا0
ٜٛٚدد يد ٣ايصزدغتٝـب اي ّٛٝث٬ث ١اْٛاع ْرلإ ،شلا َعابدٖا : ٖٞٚ
أْ -از بٗساّٖٚ ،ر ٙايٓاز أطٗس اْٛاع ايٓرلإ ايصزدغت ،١ٝػبب إ ٜه ٕٛيهٌ
اقًييَ ِٝيئ بيي٬د ايصزدغييتٝـب َعبييد "ْيياز بٗييساّ"ٖٚ ،يي ٞتؿييٓع َيئ (ْ )1128يياز
َطٗسَ ٠نخٛذ َٔ ٙضت ١عػس ْٛعاّ َٔ ايٓرلإ.
ا ْ -از ادزإْ ٖٞٚ ،از َطٗيسَٚ ٠كدضي ١تينتً ٞب ايدزدي ١ايجاْٝي ١بعيد ْياز
بٗييساّ ،إ يهييٌ َدٜٓيي ١ا ٚقسٜيي ١تكيي ِٝؾٗٝييا عػييس ٠عٛا٥ييٌ شزدغييتَ ١ٝعبييد "ْيياز
ادزإ".
أَييس اىبًييو اْتٝيي ٛاًَ ،ٍٚ٫ييو "نَٛييادـب" (34 – 69م .)0ّ0بٓش ي
ؾٛز ْات ٘٦شبُط ١ازباا َٛقٛع ١بـب ؾٛزت ٞأضدْ ٚطس عًي ٢ازبيص ٤ايػسبيٞ
َٔ غسؾ" ١لبسٚد داؽ" (دبٌ لبسٚد) غسب ٞقٛع ايؿسات ايٛاقع ًب سلياٍ غسبيٞ
ازبصٜس .٠أ ٚشلر ٙا٭زباا  " :تٝخ –ٞنٛيبادـب" (اسبمس -نٛيبادـب) ثِ ابٛيًٛ
–َطذلاع– ًٖٛٝٝع :ثِ شٚ ٙع– ٛ٥زَٚصدع ؛ " ًٜ٘ٝٚاز ٙع –اازتيا نٓيٝظ
– ٖرلانًٝظ " .نُيا ٚتٛديد نتابيات َٓشٛتي ١عًي ٢يٗيس وبطي ١كباثٝيٌ أخيس٣
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شل ٤٫٪ا٭شل ١ا٭زبعٚ ١يًًُو اْتْ ٛٝؿطَ٘ٓ ،ؿٛب ١بـب أضيد ْٚطيس نيريو ،عًي٢
95
ازبص ٤ايػسق َٔ ٞغسؾ" ١كبسٚد داؽ" اىبرنٛز. ٠
ٚنييإ اىبًييو اْتٝيي ٛبعبييد ٖيي ٤٫٪ا٭شليي ١بنزلييا ِٗ٥اٜ٫ساْٝييٚ ١ا٫غسٜكٝييَٚ ،١ييِٓٗ
ا٫يييي٘ (ازتيييانٓٝظ) نُيييا ٜيييدع ٙٛا٫غسٜكٝيييٖٚ ٕٛييي ٛا٫يييي٘ "ؾسثيييسنٔ" اٜ٫ساْيييٚ .ٞا٫يييي١
"ٛ٥زَٚسدشدع" َ" ٚجساع" ُٖٚا ا٭شلإ اٜ٫ساْٝإ "اٖٛز َصدا" َ" ٚجس".
ْٚتٝذ ١يًبشٛخ ايعُٝك ١اييت قاّ بٗا "ّ .غٝد ٙز"ٚاييت تٛضيع ؾٗٝيا"ّ.
ْٝييدلؽ" يٗييس إٔ ًب ٖيير ٙاىبٓشٛتييات اشليياّ "شزٚاْييٚ ،96"ٞايييد ٜٔايصزٚاْييٖ ،ٞييٛ
ا٭عتكاد بنٕ "صسٚاْ١٥ ١ن١س "١ْ٠ا( ٟايصَإ ايَ٬تٓاٖ ٖٛ )ٞا٫ي٘ اشبايل ا٫ندل.
ٚقد عسف ايصزٚاًْ ٕٛٝب ايدٚز ا٫ض َٞ٬ا(اشلسٜـب).
ًٚب اسبكٝكيي ،١ؾكييد نييإ " ؾسثييسنٔ " ًب ايييد ٜٔاىبجسا٥يي ٞايييرْ ٟػيين َيئ
ايصزٚاْٜ ،١ٝػخـ ا"ٖسقٌ " 97ايبطٌ ا٫غسٜك ٞا٭شل.ٞ
ٚقييد ٚدييدتْ ،تٝذيي ١ايدزاضييات اييييت قُي بٗييا ضييٓ ،1955 ١يييبعا ا٫ثيياز
اييت ٚددت ًب اسبؿس اثٓا ٤ايتٓكٝبات ايييت قياّ بٗيا ايعياز ا٫ثيس ٟا٫ضيتاذ ؾي٪اد
ضؿسٚ ،ايييت ْكًي افب َتياسـ ا٫ثياز ًب بػيداد ،إ ٖٓياى اثيازّا تيدٍ عًيٚ ٢ديٛد
عبيياد ٠يًييد ٜٔاىبجسا٥ييً ٞب اسبكييس ًب ايكييس ٕٚاىب٬ٝدٜيي ١اٚ٫فبٚ .قييد اٚقييش
انتػاًب ٖرا ًب ضباقس ٠ايكٝتٗا عٔ ايٝصٜدً ١ٜب ْياد ٟاىبعٗيد ايجكياًب ايدلٜطياْٞ
ضًٓٚ ،1955 ١ب ضباقس ٠أخس ٣عٓٗا ًب ازبُع ١ٝاَ٫سٜه ١ٝببػداد ضيٓ.1956 ١
غييرل أْييين ٚدييدت ًب َٓػييٛزات دا٥ييس ٠اٯثيياز ايعساقٝيي ١يطييٓ ،1957 ١إٔ ايييدا٥س٠
اىبييرنٛز ٠ز تييرٖب َعييً ٞب ايييسأ ٟستيي ٢اٯٕ ،ا ٟاْٗييا ز تعييذلف بٛدييٛد عبيياد٠
يًييييد ٜٔاىبجسا٥يييي ٞيييييد ٣اسبكييييسٖٚ .يييي ٞعًيييي ٢آزاٗ٥ييييا اييييييت ْػييييستٗا ًب صبًيييي١
) (Illustrated London Newsيطييٓيت ٚ ،1954 ٚ 1952يييٚ ٞطٝييد ا٭َييٌ إ
اٚؾل قسٜباّ افب طبع ضباقسات ٞاىبرنٛز ٠ايييت ذبتي ٟٛعًي ٢حبيح اىبجساٝ٥يً ١ب
اسبكسًٚ 0ب ايؿيؿش ١ايتايٝي ١ؾيٛز ٠كبجياٍ "ٖسقيٌ – ؾسثيسنٔ – ازٜيظ" ايييت
ٚددت ًب اسبكس َٔ بـب َاٚدد َٔ اٯثاز اىبجسا.١ٝ٥
95
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حَ ٍٛكاٍ
" َطؤٚي ١ٝاالدٜب ايهسد ٟايهرب" ٣
98
يالضتاذ عبداجملٝد يطفٞ
تكد: ِٜ
ايع ١َ٬ا٫ضتاذ تٛؾٝل ٖٚيب ،غين عٔ ايتعسٜـ ،ؾًٗ ٛب َٝدإ ايدزاضيات
ايهسد ،١ٜيػٚ ١تنزؽباّ ،ادٌ َٔ إٔ ٜبازٚ .٣قد أغٓ ٢دْٝيا ايعًيِ بٓتاديات قُٝي١
ْػس َعظُٗا عً ٢ؾيؿشات اجملي٬ت ،نُيا اييـ عيد ٠نتيبٚ .قيد سليٌ ْػياط٘
ايًػات ايهسدٚ ١ٜايعسبٚ ١ٝاْ٫هًٝص ٖٛٚ .١ٜا ٕ٫اذ ٜكك ٞغيٝخٛخت٘ بعٝيداّ عئ
ايٛطٔ ،ؾنلبا ٜككٗٝا زغِ تكادّ ايطٓـب ب٘ ًب ايبشح ٚايتكؿٚ ٞايتنيٝـ.
َٚييئ ْتاداتييي٘ ايكُٝييي ١ا٫خيييرلٖ ،٠يييرا ايبشيييح ايييير ٟخيييـ بييي٘ دسٜيييد٠
"ايتيينخٚ ."ٞبييايٓظس ٭ ُٖٝيي ١اىبٛاقييٝع اييييت تطييسم ايٗٝيياٚ ،تهًُيي ١يًؿا٥ييد٠
يًُعٓييٝـب بايدزاضييات ايهسدٜيي٫ٚ ،١ضييُٝا طًبيي ١ايكطييِ ايهييسدً ٟب نًٝيي ١ا٫داا
اَعيت بػداد ٚايطًُٝاْ ،١ٝؾكد أثست إ أطبع٘ ًب غيهٌ نيساع ٚأدعًي٘ ٖدٜي١
َييين ايييَ ِٗٝتٛاقييعَ ،١طيياًُٖ ١ب تطييٗ ٌٝاىبُٗيي ١ايٓبًٝيي ١اييييت اخييرٖٚا عًيي٢
عاتكِٗ  ٖٛٚايتعًِ َٔ أ ديٌ إ تيٓٗا يًػيتِٗ دعاَي ١عًُٝيً ١ب عؿيس تعتيدل ؾٝي٘
ايًػٚ ١اسد َٔ ٠أبسش زلات ا٭َِ0
حمُد املال عبدايهسِٜ

َ 98طتً َٔ ١ايعدد " َٔ "1278دسٜد ٠ايتاخ.1973.ٞ
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قيييسأت ًب دسٜيييد ٠ايتييياخ ٞايصاٖيييسً ،٠ب ايعيييدد  1206ايؿيييادز بتييينزٜخ 7
ناْ ٕٛاَ ،1972 ٍٚ٫كا ّ٫ي٬دٜب ايهيبرل ا٭ضيتاذ "عبداجملٝيد يطؿي ،"ٞبعٓيٛإ
"َطٚ٪ي ١ٝا٭دٜب ايهسد ٟايهدلٚ ،"٣قد ٚقع عًٗٝا ا٭ضتاذ اىبػسف أنجس َٔ
اغييازٚ ٠ؾييتا انجييس َيئ بيياا يًُٓاقػيي ١عًيي ٢سييد تعييبرل .ٙيييريو د ٦ي طباطب ياّ
ا٭ضتاذ ايهبرل س ٍٛاىبٛقٛع َٛقيشاّ يي٘ دٗيد ا٭دٜيب ايهيسدً ٟب ألبيا ٤ايًػي١
ا٫دب ١ٝايهسد ١ٜاسبايًٚ ،١ٝب اشدٖازٖا َٓر ا٫عيٛاّ ايييت اعكبي اسبيسا ايعاىبٝي١
اٚ٫فب – ازديي ٛايٓظييس افب حبجيي ٞعيئ ْػيين ٠ايًٗذيي ١ايطييًُٝاْ ،١ٝاييييت قييدز شلييا إٔ
تهيي ٕٛاضاض ياّ يًػيي ١ا٫دبٝيي ١ايهسدٜييٖٚ ،١ييرا ايبشييح دبدْٚيي٘ ًب َكيياي ٞاىبٓػييٛز
بايًػ ١ايهسدً ١ٜب ايعدد ا َٔ ٍٚ٫صبً ١اجملُع ايعًُ ٞايهسد.ٟ
قبٌ نٌ غ ٧أٚد إ أق ٍٛإٔ ٖر ٙاسبسن ١اييت ٜدع ٛا٭ضتاذ ايهيبرل ايٗٝيا ٖٚيٞ
ْبر ايهًُات غرل ايهسد ،١ٜيٗست ًب يػيات أخيس ٣نيايًػتـب ايذلنٝيٚ ١ايؿازضيٚ ،١ٝستي٢
ًب ايًػ ١ايعسب ١ٝاييت ْبرت نجرلاّ َٔ ا٫يؿاي ايؿسْطٚ ١ٝاْ٫هًٝص. ١ٜ
ا٫ضييتاذ ازبًٝييٌ عبداجملٝييد يطؿيي ،ٞاْييو ؾيياسب قًييب نييبرلٚ ،اْييا َيئ أغييد
اىبعذبـب بو ٚبهٌ َاتهتب .ؾنْ عظ ِٝبندبو ٚنبرل بيزا٥و ست ٢عٓدَا تٗيادِ
اٚي٦ييو اييير ٜٔؽبايؿْٛييو ًب ايييسأ ،ٟ٭ْييين أعًييِ اْييو  ٫تؿعييٌ ذيييو ا ٫عيئ غييرل٠
َظ ةرص" ،أٟ
ٚاخيي٬ف ٚتؿييإ َيئ أدييٌ َعتكييداتو .ؾنْ ي نُييا ٜكيي ٍٛا٫نييساد "دي
ؾاسب ايكًب اةسٚم قبعٓ" ٢سٓ -ٕٛغؿٛم" َٔ أدٌ ا٫دا ايهسدٚ ،ٟأزدٛ
إ ٜهٖ ٕٛرا يكبًو ،ؾنْين أَٓشو أٜا ٙطبًؿاّ َٚطُٓ٦ياّ َئ أْيو تطيتشك٘ بهيٌ
دداز ٫ٚ .٠ائ إ ادٜباّ ا ٚيػٜٛاّ نسدٜاّ ٜػكيب ىبيا تكٛيي٘ ،أ ٚؼبًُي٘ عًي ٢غيرل
ضبٌُ ا٭خ٬ف ٚيهَٔ ،ع ذيو أزلا ي ٞإ أقـ عًٝو قؿَ ١طرل ٠سسنْ ١بير
ا٫يؿاي ايدخ َٔ ١ًٝايًػ ١ايهسد ١ٜعًي ٢ايٛدي٘ ايتيايَ ٞبٓٝياّ اضيتعُاٍ اىبؿيسدات
ٚاىبؿيييطًشات ايعسبٝيييٚ ١ايؿازضيييً ١ٝب ايًػييي ١ايهسدٜييي :)1(١يكيييد ؾيييازت ايًػييي١
( )1تتنيـ ايًػ ١ايهسد َٔ ١ٜايهسَاظبٚ ١ٝايًُسٚ ١ٜايطرساْٚ ١ٝايصاشاٚ ١ٝ٥بكع شلذات ؾػرل ٠أخسٚ ٣ايًٗذ١
ايهدلً ٣ب ايًػ ١ايهسد : ٖٞ ١ٜايهسَاظبٜٚ ،١ٝكدز عدد اىبتهًُـب بٗا حبٛاي ٞعػس ٜٔقعـ نبٝع
اىبتهًُـب بايًٗ ذات ايهسد ١ٜا٫خس .٣ؾايًػ ١اىبعسٚؾ ١بايًػ ١ايهسد ١ٜعٓد ايًػٜٛـب ا٫داْب اىبعاؾسٖٞ ٜٔ
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ايسزلٚ ١ٝا٫دبً ١ٝب ايػيسم اٚ٫ضيط َيع ايؿيتا ا٫ضيٚ َٞ٬بكٝي ٖير ٙايًػي ١يػي١
أقييٛاّ عدٜييد ٠افب َٜٓٛييا ٖييرا ،باضييتجٓا ٤ايييب٬د اٜ٫ساْٝيي ١اييييت يٗييست ؾٗٝييا ايًػيي١
ايؿازض ١ٝاسبدٜجً ١ب أٚاخس ايكسٕ ايجاْ ٞيًٗذس ،٠نُا ضٓبـب ؾُٝا بعدٚ .قدغيدت
ٖيير ٙايًػيي ١ازبدٜييد ٠ايًػيي ١ايسزلٝييٜ٫ ١ييسإ ،غييرل أإ اضييتعُاٍ اسبييسٚف ايعسبٝيي١
أضتُس ًب ايهتاب ١ايؿازض ١ٝافب داْب ايهًُات ايعسبٝي ١ايييت  ٫عيد شليا  ٫ٚسؿيس
ًب ايًػ ١ايؿازض.١ٝ
اَيا ا٫نييساد اىبطيًُ ٕٛؾكييد بييدأٚا بيتعًِ ايعسبٝييٚ ١ايعًي ّٛا٫ضييَٚ ،١َٝ٬ييع
َك ٞايصَٔ بدأٚا ٜتعًُ ٕٛايعً ّٛا٭خس ٣اىبعسٚؾ ١عٓد عًُا ٤ايدً ٜٔب َدازع
دٛاَعِٗ اييت اْػنٖٚاَع ايؿتا ا٫ضٚ َٞ٬اؾبش ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١ثكاؾتِٗ.
ٚبدأ ا٫نساد بنضيتعُاٍ ايًػي ١ايؿازضي ١ٝاسبدٜجي ١اٜكي ّا نًػي ١يًجكاؾي ١اييٞ
داْب ايًػ ١ايعسبٝيَٓ ١ير أٚاخيس أٜياّ ايطي٬دكٚ ،١يهيِٓٗ ز ٜطيتبديٛا ايؿازضي١ٝ
اسبدٜجييي ١بًػيييتِٗ ايكدمبييي ،١بنضيييتجٓا ٤تييينثس بعيييا ايًيييٗذات ايهسدٜييي ١نايًُسٜييي١
ٚايبختٝاز ١ٜبايًػ ١ايؿازضٚ ،١ٝذيو بايٓطب ١يتذاٚزُٖا.
ٚافب ٜييي ّٛشٚاٍ اسبهيييِ ايعجُييياًْ ٞب ايعيييسام ،نيييإ يصاَي ياّ عًييي ٢ايتَٝ٬ييير
ا٭نساد ،إ ًُٜٛا بايًػ ١ايؿازضً ١ٝب ايهتاتٝب ا٭ًٖٚ ،١ٝذيو بعيد خيتُِٗ ايكيسإ
ايهييسٚ .ِٜاَييا َعاٖييد تعًيي ُِٗٝايًػيي ١ايعسبٝييٚ ،١ايعًيي ّٛايدٜٝٓييٚ ،١غرلٖييا ؾهاْ ي
ازبٛاَييع نُييا ضييبل إ ذنسْيياٚ .بطبٝعيي ١اسبيياٍ ناْي َؿييسدات ايعسبٝيي ١تييدخٌ ًب
ايهسدٜيي ١بنعتبيياز اٚ٫فب يػيي ١ايييدٚ .ٜٔيهيئ ٜٓبػيي ٞإ ْعًييِ إ ضييبب نجييس ٠دخييٍٛ
ايًٗذ ١ايهسَاظب ١ٝايهدل ٣يٝظ غرلٚ .قد ضبل ي ٞإ ب ٓٝاسبدٚد اىبٛدٛد ٠بـب ايًٗذات ايهسد ١ٜاىبتًؿ١
٭َ ٍٚسً ٠ب صبً" ١ط١الَٜٚز" ،ايعدد ايسابعْٝ ،طإ  ،1940ؾهٌ َا نتب بعد ذيو ايتنزٜخ عٔ سدٚد ايًٗذات
ايهسد ١ٜتًو ٖ ٛاقتباع َٔ ذيو اىبكاٍ .اْ ٞاعتدل اضتعُاٍ يؿظ – ١نٛزِ -قبعٓ – ٢ا٫بٔ -ع ١َ٬داي ١عً٢
اؾٌ ايكٚ ،ّٛظبد ذيو عٓد ايهسَاْر ٚايًُس ٚايطرسإ بنضتجٓا ٤ايصاشا ايرٜ ٜٔطتعًُ ٕٛيؿظ٫ – ١ز -قبعٓ٢
ا٫بٔ ٚيهٔ – ٫ز -ا٫ – ٚش -ايصاشاًٜٛ ١ٝ٥ب ي ٞاْٗا تسدع َع –  -ٚ٫ايهسَاظب ١ٝاييت قبعٓ – ٢ايػاا-
افب َؿدز ٚاسد ٚػبدز بايرنس إ ايصاشا ٜطُ ٕٛاْؿطِٗ –نسدً -ب سـب ٜطُ ٕٛايهسَاْر – نسداض-٢
ا٫ضِ اير ٟزقبا ٜعين – غب ٘ٝنسد . -ٟدبد ٕٚذنس – نسداضٖ -٢را ًب َكاي ٞعٔ اؾٌ ا٫نساد ٚيػتِٗ –
اىبٓػٛز باْ٫هًٝص ،١ٜف .6
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اىبؿييسدات ٚاىبؿييطًشات ايعسبٝييً ١ب ايًػيي ١ايهسدٜيي٦َ ١ييات عيئ ايهتييب ايؿازضيي١ٝ
ٚايذلن ،١ٝاييت نإ ٜتعًِ بٗا ايتًُٝر ايهسد ٟتٓٝو ايًػيتـبَٓٚ .ير سيٛاي ٞقيسٕ
نيييإ اضيييتعُاٍ ا٫يؿييياي ٚا٫ؾيييطًشات ايعسبٝيييً ١ب ايًػييي ١ايذلنٝيييٚ ١ايعجُاْٝييي١
ٚايؿازضٜ ١ٝعتدل َٔ د ٌ٥٫ايسق ٞا٫دب ٞشلُا .ؾًِ ٜهئ مثي ١سيد يٮضيتعازَ ٠ئ
ايًػ ١ايعسب ١ٝبٌ ناْ قٛاعد ايًػ ١ايعسب ١ٝتدزع نُٛقٛع خياف ًب اىبيدازع
ايسزل ١ٝايعجُاْٚ ١ٝايؿازض ،١ٝؾك ّ٬عٔ اىبدازع ايعسبً ١ٝب ازبٛاَع.
ٚعًٖ ٢را ايٓشي ٛبيدأ دخي ٍٛاىبؿيسدات ٚايؿيطًشات ايعسبٝيً ١ب ايهسدٜي،١
ٚأٚد إٔ أقييٝـ افب ذيييو إ ايًػييتـب ايعسبٝييٚ ١ايؿازضيي ١ٝناْتييا تدزضييإ بٛاضييط١
ايًػيي ١ايهسدٜييٖٚ ،١ييرا اٜك ياّ أد ٣افب دخييَ ٍٛؿييطًشات َٚؿييسدات َيئ تًهُييا
ايًػتـب افب ايهسد.١ٜ
َييع ذيييو ػبيييب إ ْؿييسب بيييإ عييدد اىبؿيييسدات ٚاىبؿييطًشات ايعسبٝييي١
اىبتداٚيييً ١ب ايهسدٜيي ١قًٝييٌ دييداّ بايٓطييب ١ىبج٬ٝتٗييا اىبطييتعًًُ ١ب ايعجُاْٝيي١
ٚايؿازض ١ٝاسبدٜجٚ .١ايطبب اييسٝ٥ظ ييريو ٖي ٛعيدّ اضيتعُاٍ ايًػي ١ايهسدٜيً ١ب
اىباق ٞنًػ ١ززل ١ٝا ٚادبٚ ١ٝذييو بنضيتجٓا ٤ايطرساْٝة ١ايييت أضيتعًُ نًػي١
ادب ١ٝؾكط ًب ا٭زاق ٞا٭زد ١ْٝ٫قبا ؾٗٝا ضٌٗ غيٗسشٚز ايهيبرلٚ .قيد أدت نجيس٠
ايكؿييـ ا٫ضييطٛزٚ ١ٜايداضييتاْٚ ١ٝا٭ضيياطرل ايتنزؽبٝييٚ ،١اسبهاٜييات ايػييعب،١ٝ
ْظُاّ ْٚجساّٚ ،ا٫غعاز ٚا٫غاْ ٞاىبتداٚي ١ب ِٗٓٝغؿاٖٝاّ ا ٚنتاب ١حبسٚف عسبٝي١
َيئ دٝييٌ افب دٝييٌ ،افب سؿييمس ايًػيي ١ايهسدٜييً ١ب ايكييسٚ ٣ا٫زٜيياف ٚاىبييدٕ ًب ساييي١
ضييًَ ١ُٝييع تطييٛزات شَٓٝيي ١طبٝعٝييٚ ١تطييٛزات أقتكييتٗا عٛاَييٌ دػساؾٝييٚ .١إ
تدزٜظ ايًػيات ايعسبٝيٚ ١ايؿازضيٚ ١ٝايذلنٝي ١بٛاضيط ١ايًػي ١ايهسدٜي ، ١نيإ يي٘
اٜكاّ دٚز ًب سؿمس ايًػ ١ايهسد.١ٜ
يًػيييي ١ايهسدٜيييي ١اسبايٝيييي ١بعييييا اىبُٝييييصات ايتازؽبٝيييي ١اييييييت تعييييٛد افب
عٗٛداٜ٫ساْٝييي ١ايكدمبيييٚ ١ستييي ٢افب اشلٓدٜييي – ١اٜ٫ساْٝيييٚ ،١ايييييت ؾكيييدتٗا ايًػييي١
ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١نُا ضٓرنس تٛاّٚ ،ؾكدت بعكاّ َٓٗاست ٢ايؿازض ١ٝاىبتٛضط١
ٚايؿسث" ١ٝا٫غهاْ ،١ٝا ٚا٫زغه " ١ٝايًتإ تعٛدإ افب أٚا٥يٌ ايتيازٜخ اىبي٬ٝد،ٟ
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ا ٚافب َا قبٌ ذيو .تٓشدز ايًػ ١ايهسد ١ٜاسباي َٔ ١ٝأسيد ٣شلذيات ايًػي ١اىبادٜي١
اىبتٛضط ١نُا إ ايًػ ١ايؿسث ،١ٝا ٟا٫غهاْ ١ٝاييت ٚددت لباذز َتنخسَٗٓ ٠يا
ًب "تٛزؾإ" ًب تسنطتإ ايؿً ،١ٝٓٝب اٚا ٌ٥ايكيسٕ اسبيايٖ ،ٞي ٞاٜكياّ شلذيَ ١ئ
ايًٗذات اىباد ١ٜاىبتٛضط.١
ٚاَيييا ايًػييي ١ايؿازضييي ١ٝاسبدٜجييي ،١ؾيييسغِ قٝاَٗيييا عًييي ٢أضييياع ايؿازضييي١ٝ
اىبتٛضط ،١ؾٗ ،ٞا ٟايؿازض ١ٝاسبدٜجٚ ،١يدت ٚتسعسعي ًب ايعٗيد ايطاضياًْ ٞب
ايػييُاٍ ايػييسقَ ٞيئ ٖكييب ١اٜييسإ ٚز تٛييد ًب بيي٬د ؾييازع ،أَٓ ٟطكيي ١غييرلاش.
ضيياْدت ايًػيي ١ايؿازضيي ١ٝاسبدٜجيي ،١ايييد ٍٚايؿييػرل ٠نايؿييؿازٚ ١ٜايطيياَآَْ ١ٝيير
أٚاخس ايكسٕ ايجاْ ٞيًٗذسً ٠ب خبازٚ ٟخساضإ ٚضذطتإٚ ،اشدٖيست ايؿازضي١ٝ
اسبدٜج ١بؿٛز ٠ناًَيً ١ب ايكيسٕ ايسابيع اشلذيس "ٟايعاغيس اىبي٬ٝدٚ "ٟتعتيدل يػي١
غييييآٖاَ ١ايؿسدٚضييييٖ411 – 328( ٞييييي –  ،)ّ1020-940انييييدل ْؿييييب أدبييييٞ
يًؿازض ١ٝاسبدٜجً ١ب ذييو اييصَٔ ٫ٚ ،ؽبتًيـ ايػيهٌ اسبياي ٞيًؿازضي ١ٝاسبدٜجي١
عٔ يػ ١ايػآٖاَ ١ا ٫بكدز ق.ٌٝ٦
 َٔٚازبدٜس بايرنس إ ايًػ ١ايسزل ١ٝيَ٬يازات ايهسدٜي ١ناْي ايؿازضي،١ٝ
َع نٌ ذيو ؾايهًُات ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١ا٫ؾ ١ًٝاييت دخً ايهسد ١ٜت٪يـ قدزاّ
ٜطرلاّ بايٓطب ١افب ايهًُات ايعسب ١ٝايدخً ١ًٝب ايًػ ١ايهسدٚ ،١ٜذيو بػيا ايٓظيس
عٔ اىبؿسدات اىبػذلن ١اىبٛزٚث ١بـب ايؿازض ١ٝاسبدٜجٚ ١ايهسد.١ٜ
ٚأز َٔ ٣اىبٓاضب ٖٓا إ أذنس ث٬ث َٔ ١اِٖ ايؿسٚم اييت كبٝيص ايهسدٜي ١عئ
ايؿازض ١ٝاسبدٜج:ٖٞٚ ،١
( ٫ )1تعسف ايؿازض ١ٝاسبدٜج ١ايهاضع ،"ٜ٘" ١اييت ناْي تطيتعٌُ يبٓياٞ٥
اىبتٛضييط ٚاجملٗييً ٍٛب ايؿازضيي ١ٝايكدمبييٚ ١ا٫ؾطييت ،١ٝنُييا اْٗييا تسنيي ستيي٢
ناضع ١بٓا ٤اجملٗ "٘ٝ٥" ٍٛاىبتداٚيً ١ب ايؿازض ١ٝاىبتٛضط ١اييت ناْ بدٚزٖا
قد تسن ناضع ١بٓا ٞ٥اىبتٛضط ٚاجملٗ ٍٛايعا٥د ٠يًؿازض ١ٝايكدمب.)2( ١
( )2داز َطتٝذل ،دزاضات اٜساْ – ١ٝا٫ؾٌ ايؿسْط ،-ٞز ،1ف .234
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ٚاَييا ايًػيي ١ايهسدٜيي ١ؾتشييتؿمس بهاضييع ١ايبٓييا ٤اىبتٛضييط ٚاجملٗييٜ" ٍٛيي٘"
اييييت  ٫تعييٛد افب ايؿازضيي ١ٝاسبدٜجيي ٫ٚ ،١ايًػييات اٜ٫ساْٝيي ١اىبتٛضييط ١نايؿسثٝيي١
ٚايؿازضيي ،١ٝبييٌ افب ايعٗييد اشلٓييد – ٟاٜ٫ساْييٚ ،ٞنييٖ ٕٛيير ٙايهاضييع ١عًييٚ ٢غييو
اُٖ٫اٍ ًب ا٫ؾطتٚ ١ٝايؿازض ١ٝايكدمب ١يديٜ ٌٝجب قدّ ايهسدٚ ١ٜاؾايتٗا(.)3
(ْ )2بييرت ايؿازضييي ١ٝاسبدٜجيي ١بٓيييا ٤اىبؿعييً ٍٛب ا٫شَٓييي ١اىباقيي ١ٝي٬ؾعييياٍ
اىبتعدٜيي ،١اييير ٟنييإ َتييداً ٫ٚب ايؿازضيي ١ٝاىبتٛضييطٚ ١ايؿسثٝيي ١اىبتٛضييطًٚ ،١ب
ايؿازض ١ٝايكدمبٚ .١اَا ايًػ ١ايهسد ١ٜؾتشؿمس ببٓا ٤اىبؿعً ٍٛب ا٫شَٓي ١اىباقي١ٝ
ي٬ؾعاٍ اىبتعدٚ ،١ٜقد استؿظ شلرا ايػس بؿٓؿـب َئ ايكيُا٥س ايػخؿي:١ٝ
( )1ايكُا٥س اىبًه )2( ،١ٝايكُا٥س ايؿاعً.)4( ١ٝ
( )3تسن ي ايؿازضيي ١ٝاسبدٜجيي ١اضييتعُاٍ قييُرل ايٛؾييٌ " "ٟا٭ثييسٚ ،ٟاَييا
ايًػ ١ايهسد ١ٜؾتشتؿمس ب٘ (.)5
ناْ ي ايًػيي ١ايهسدٜيي ١اىبطييتعًًُ ١ب اىبخييابسات ايسزلٝييً ١ب يييٛا( ٤ضباؾظيي)١
ايطييييًُٝاْٚ ،١ٝبعييييا اَ٫ييييانٔ ايهسدٜيييي ١ا٫خييييسٚ ،٣يًتعًييييً ِٝب اىبييييدازعًٚ ،ب
اىبطبٛعات ايهسدً ١ٜب ايعػسٜٓات ٚبؿٛز ٠عاًَ ١ب ايج٬ثٓٝات ،ناْ ٖ ٞايًٗر
اىبُازض ١بـب اىب٬ي ٞاىبيجكؿـبٚ ،اىبيجكؿـب اىبتخيسدـب َئ اىبيدازع ايعطيهس١ٜ
ٚاىبًه ١ٝايعجُاْٚ .١ٝيهٔ ًب ا٫زبعٓٝات اخر قطِ َٔ ايهتياا ؼببير ٕٚاضيتبداٍ
اىبؿسدات ايدخ ١ًٝباىبؿسدات ايهسد ،١ٜبُٓٝا ساؾمس ايكطِ ا٫خس عًَ ٢ا اعتادٚا
عً ،٘ٝنُا ٜتبـب َٔ اىبكيا٫ت اىبٓػيٛزً ٠ب صبًي" ١ط١الَٜٚةز" ٚنيريو ًب "دْ٠طة٢
طَٝت ٢تاص."٠
()3

تٛؾٝل ٖٚيب ،دزاضات نسد – ١ٜايٓطخ ١اْ٫هًٝص .- ١ٜايكطِ ا ٍٚ٫ف ٚ .21-14دبد ٕٚؾٗٝا حبجا عٔ

ايبٓا ٤اىبتٛضط ًب ايهسدَ ٍٚ٫ ١ٜس.٠

( )4دازَطتٝذل ،دزاضات اٜساْ ،١ٝز ،1ف  ،159-158ز ،2ف :90تٛؾٝل ٖٚيب ،د ٙضتٛز ٣شَاْٞ
نٛزد ،ٟز ،1ف ٚ ، 102-83دزاضتات٘ ًب تؿسٜـ اؾعاٍ ايًػ ١ا٫دب ١ٝايهسد ١ٜعً ٢ق ٤ٛتؿسٜـ ا٫ؾعاٍ
ايؿسثٚ ١ٝايؿازض ١ٝاىبتٛضطتـب – غرل َطبٛع.- ١
( )5تٛؾٝل ٖٚيب ،د٠ضتٛز ٟشَاْ ٢نٛزد ،٣ز ،1ف  ،108-105اؾٌ تطُ ١ٝغٗسشٚز– َطتٌ َٔ صبً١
ضَٛس ،ضٓ ،1961 ١ف  – 160-13ؾ ٘ٝأغ٬ط َطبع ١ٝنجرل ٠بطبب ا٫خطا ٤اىبطبع.- ١ٝ
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ايًػ ١ايهسد ١ٜغرل عادص ،٠ا ٚقٝك ١اىبؿسدات عً ٢عبيَ ٛيا ذنيس ٚ ،يهئ
اىبؿسدات ايكدمب٫ ،١تؿي ٞباسباديات ايٓاغي ١٦عئ تكيدّ ايعًيِ ٚايؿئ ٚايؿيٓاع.١
ٚستيي ٢ايًػيي ١ايعسبٝييْ ١ؿطييٗا اقييطست ًب سٗٓٝييا افب اضييتعازَ ٠ؿييسدات اعذُٝيي١
ٚاذابتٗيييا ًب بٛتكييي ١اىبؿيييسدات ايعسبٝيييٖٚ ،١ييي ٞايٝييي ّٛاٜكيييا ذبتييياز افب ؾيييٝاغ١
اؾييط٬سات ددٜييدً ٠ب نبٝييع اىبٝيياد ٜٔايعًُٝيي ١نُييا تطييتعرل اؾييط٬سات َيئ
ايًػات ا٫دٓب.١ٝ
ٚيهيئ اشبطييس اةييدم بايًػيي ١ايهسدٜيي ١ايٝيي ّٛيييٝظ اتٝيياّ َيئ اضييتعُاٍ
ايهًُات ايعسب ١ٝاييت أخرت َٓر ايكيس ٕٚايػيابسَ ٠هاْٗيا ًب ايهسدٜيٚ ١اؾيطبػ
بؿبػتٗا ٚؾازت ًَها شلاٚ ،البا اشبطس آت َئ ؾيٝاغَ ١ؿيسدات َٚؿيطًشات
نسدٜيي ١ددٜييدَ ٠يئ قبييٌ اغييخاف يٝطي يييد ِٜٗايهؿييا ٠٤ايعًُٝييٚ ١ايًػٜٛيي ١اييييت
ت ًِٖٗ٪ي٬قط٬ع قبجٌ ٖرا ايعٌُ اشبطرل.
إ ؾهس ٠اضتبداٍ ايهًُات ا٫دٓب ١ٝاىبتداٚيً ١ب ايهسد ١ٜبينخس ٣اؾي١ًٝ
َئ ؾيًب ايًػي ١يٝطي بٓي ايٝي ،ّٛالبييا بيرات َٓير ايعػيسٜٓاتٖٚ .يا ْيرا اقييدّ
غاٖداّ يتًو اىببادز ٠اييت نإ ي ٞؾٗٝيا ْؿيٝب َٓير تًيو ا٭ٜياّ افب َٜٓٛيا ٖيرا.
ٖٚا اْرا ابادز بطسد بٝإ تنزؽب ٞعٔ تًو اسبسن ١بػ ١ٝتٜٓٛس ايعًُاٚ ٤اىبيجكؿـب
ايعساقٝـب عٔ َطرلتٗا ست ٢اٯٕٚ ،ازد ٛإ ٜٛ ٫اخرًْ ٞب ٖرا إخيٛاْٚ ٞابٓياٞ٥
ا٫عصاٚ ٤إ ٜ ٫عتدلْٚين َطتٗدؾاّ دعا ١ٜيٓؿطي ٞعٓيدَا ٜيسْٚين َكيطساّ ييرنس
أعُيياٍ قُ ي بٗييا ًب ٖييرا ايطييبٚ ،ٌٝإ نٓ ي ًب طًٝعيي ١اسبسنيي ،١ؾ٬بييد ييي ٞعٓييد
اضتعسا تًو ايرنسٜات َئ بٝيإ بعيا َاقُي بي٘ .إ اضتعساقيٖ ٞيرا اييرٟ
تكسأْٚيي٘ ٖيي ٛقبجابيي ١تيييينزٜخ َييٛدص عيئ نٝؿٝيي ١بٓييا ٤ايًػيي ١ايهسدٜيي ١ا٫دبٝيي ١اييييت
ْطتعًُٗا ًب ايعسام اي٫ٚ ،ّٛٝتصاٍ ازبٗٛد تبيرٍ ًب ٖيرا ايطيب ،ٌٝ٭ٕ ايعًُٝي ١ز
تهُيٌ بعييدٚ .تتكيئُ أعُييايً ٞب ايٛقي اسباقييس ًب ٖييرا ايػيينٕ ْػييس اقذلاسيياتٞ
بؿٛز ٠تدزػب ١ٝعٔ ايتعد٬ٜت اىبكتكب ١شليا ًب "اؾيٛاتٗا" " ٚتسانٝبٗيا " ًٚب
ؾسف اؾعاشلا ٚعبٖٛا ،ستي ٢تؿيبا يػي ١ادبٝيٜ ١طيٌٗ تعًُٗٝيا ٭بٓيا ٤ايًيٗذات
ايهسد ١ٜاىبتعدد .٠يكد تسنب بعيا نساضيات ايتيدزٜب ايعطيهس ٟايسزلٝي ١افب
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ايًػ ١ايهسدَ ١ٜطتبد ّ٫ا٫ؾط٬سات ايعطهس ١ٜايعسب ١ٝؾٗٝا بايهسدٚ ١ٜطبعتٗا
ًب َطبعيي ١ايطييًُٝاْ٫ ١ٝضييتعُاشلا ًب تييدزٜب ازبييٝؼ ايهييسدً ٟب سهَٛيي ١ايييصعِٝ
ايهسد ٟايػٝخ ضبُٛد ،زهب٘ ا .
عٓدَا ناْ تؿدز ًب بػيداد اجملًي ١ايهسدٜي ١ايػيٗس" ١ٜدٜياز ٣نسدضيتإ-
ٖدٜيي ١نُسدضييتإ" ( .)6()1925- 1924بييدأت اْػييس ؾٗٝييا َكييا٫ت بايهسدٜيي ١ذب ي
عٓٛإ َا َعٓا ٙنٝـ ْهتب يػتٓا ايهسدٚ ، ١ٜيهئ اجملًي ١تٛقؿي عئ ْػيس َيا
بك َٔ ٝاقذلاسات ٞاىبؿٝد ،٠٭ضباا ز أعسؾٗا(.)7
ًٚب ضٓ ،1923 ١نًؿتين ٚشزا ٠اىبعازف ايعساق ١ٝبهتاا ززل ٞإ أدٕٚ
قٛاعييد ايًػيي ١ايهسدٜيي ،١يتدزٜطييٗا ًب اىبييدازع ايهسدٜيي 0١ؾًُييا باغييست ايعُييٌ،
ٚادٗ عدّ نؿا ٠٤اسبسٚف ايعسب ١ٝيتند ١ٜا٫ؾٛات ٚاسبسنات ًب ايًػ ١ايهسد،١ٜ
نُيييا نٓيي اتٛقيييع ييييريو قُيي بدزاضييي" ١ايؿُْٝٛيييات" ا" ٚايٛسيييدات ايؿيييٛت"١ٝ
ايهسدٚ ١ٜذبدٜدٖا بكدز ايًصَ ،ّٚع اػبياد زَيٛش شليا ًب اسبيسٚف ايعسبٝي ،١ييُٝهٔ
إضتعُاشلا ًب ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١ايهسدٚ .١ٜعٓدَا ذاع ا٫خباز عئ قٝياَ ٞبٛقيع
ا٫زغازات عً ٢اسبسٚف ايعسب ١ٝقاَ قٝاَٚ ١شاز ٠اىبعازف.
ٚاذ  ٫ازٜد إ اطَ ٌٝكايٖ ٞرا بطسد ذنسٜات ٞعٔ اىبٓاقػ ١اييت سيدث
بٝين ٚبـب ايٛشاز ٠اىبرنٛز ،٠انتؿ ٞبايك ٍٛباْٗا أعتدلت ٚقع ٞا٫غازات عً٢
اسبييسٚف ايكساْٝيي ١نؿيييساّ ،ؾكاَيي بنخبييياز اٚيٝييا ٤أَييٛز ا٫طؿييياٍ ا٫نييساد ،بيييريو
َتٓاضب ١سكٝك ١إ ايكسإ ايهس ِٜعٓد تٓصٚ ًٜ٘يبكع ١قس ٕٚبعد تٓص ،ًٜ٘ز ٜهٔ
َعذُ ياّ اَ ٚكييبٛطاّ بايػييهٌ ايهاَييٌٚ ،إ اسبسنييات َيئ قييُٚ ١ؾتشييٚ ١نطييس٠
يٝط ابتهازاّ قدمباَّٚ ،ا عً ٢ايكاز ٨ايهس ِٜايرٜ ٟيٛد إ ٜطًيع بعيا ا٫طي٬ع
عًَٓ ٢اٚ ٠٤ٚشزا ٠اىبعازف ا٫بتداع ٞا٫غازات عً ٢اسبسٚف ايعسبٝي ١يتُهٗٓٝيا
َٔ ادا ٤اؾٛات ايًػ ١ايهسدٚ ،١ٜسسناتٗيا ا ٫إ ٜكيسأ ٖيرا اىبٛقيٛع ًب َيرنسات
( )6ايؿا ( ( . )1926- 1925زؾٝل).
( )7تٛفٝل ٖٚيب " ,نٛسد ١ٜنَ ١إ ب ١كرٕ سشٚٚف َٝ

بٓٚٛطني " نشدٜتٓا ب  ٣سشف ْهت ؟) ,زتً"١

دٜاس ٣نٛسدطتإ – ٖد ١ٜنٛزدضتإ " ,عذدإ َ12 ,6ٚ 5اٜع َ 29 ٚ 1925اٜع .1925
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اىبسبييي ٞايهيييبرل ا٫ضيييتاذ اىبسسييي ّٛضييياطع اسبؿيييسٚ .ٟديييدٜس باييييرنس إ ٚشاز٠
اىبعازف زؾك "د٠ضتٛز ٣شَاْ ٢نٛزد -٣قٛاعد ايًػ ١ايهسدٜي )١ايسا٥يد اييرٟ
دْٚت٘ٚ ،ز ٜطبل ٭سد ا٫تٝإ قبجً٘  َٔ ٫ا٫نساد  َٔ ٫ٚا٫داْب ،زؾكاّ باتاّ،
ٚٚاؾك بد َٔ ّ٫ذيو عً ٢نتاا قٛاعد أخس ًٜٝ ٫ل تدزٜط٘ ًب ٖرا ايعؿس.
يكييييد اظبييييصت تييييد" ٜٔٚد٠ضييييتٛز ٣شَيييياْ ٢نييييٛزدً "٣ب ؾييييٝـ ،1929
ٚاضيييتُست أختبيييازاتٚ ٞدبيييازبً ٞب إضيييتعُاٍ اسبيييسٚف ايعسبٝييي ١ذات ا٫غيييازات
ازبدٜدَ ٠تهاؾَ ١٦ع ازبٗٛد ايػياق ١ايييت بيريتٗا يتيد ٜٔٚدضيتٛز ايًػي ١ايهسدٜي١
ايسا٥ييدًٚ .٠ب ٖيير ٙا٫ثٓيياٚ ٤بُٓٝييا اْييا َُٓٗييو ًب دزاضيي ١ايًػيي ١ايهسدٜييٚ ١تييدٜٔٚ
قٛاعدٖا سدخ أَسإ اشلُاْ ٞذبسَٓ ٟػن ايًػ ١ايهسد:١ٜ
ا:ٍٚ٫
()8
قُ ًب ؾٝـ  ،1925بصٜاز ٠ايٛطين ايهبرل اىبسس" ّٛهبد ٟبيو بابيإ" ،
ؾٛدييدت ًب َهتبتيي٘ نتابييا ؾسْطييٝاّ ًب َٛقييٛع ايكٛاعييد اٯؾطييتًٚ ،)9(١ٝب ْٗاٜتيي٘
َعذِ اؾٝطيت – ؾسْط ،ٞؾنضتعست٘ عً ٢إٔ أعٝد ٙايٝي٘ ًب ْٗاٜي ١ايؿيٝـٚ .قيد
قُي بتيد٬َ ٜٔٚسظيات ٞعيئ ذييو ايهتياا ًب دؾيذل ضييذً ؾٝي٘ بعيا اىبؿييسدات
اييت ؾسق إ شلا ؾً ١بايهسد ١ٜاسباي.١ٝ
ٚاعكييب ذيييو اقتٓييا ٞ٥نتاا"دزاضييات اٜساْٝييَ ،)10(" ١يئ َهتبييَ ١هٓييصٟ
ببػداد ضٓٚ ،1927 ١نإ قُٔ َهتب( ١هبد ٟبو) ايييت باعٗيا ىبهتبيَ ١هٓيصٟ
عٓد زس ً٘ٝعٔ ايعسام ٫ٚ ،اشاٍ ضبتؿظاّ بٗر ٜٔأعٛد ايُٗٝا عٓد ايكسٚز.٠
ٚعٓدَا غسع أَك ٞبعا ايٛق ًب دزاض ١نتاا "دازَطتٝذل " اييرٟ
نٓيي أ دييد ؾٝيي٘ َعًَٛييات تٓييٛزْٚ ٞتطيياعدْ ٞعًيي ٢ايتشييس ٟعيئ اؾييٌ ايًػيي١
ايهسدْ ،١ٜؿشين ؾدٜل  ٖٛٚاختؿاؾ ٞنيبرل ًب عًيِ ايًػيات ،ا ٫٭ضيًو ٖيرا
ايطسٜل ًب ايٛق ايسأٖ ٚإ اؾسف دٗيٛد ٟيتيد ٜٔٚقٛاعيد ايًػي ١ايهسدٜي ،١٭ٕ
( )8تًٛب افب زهب ١ا ٚدؾٔ ًب َكدل ٠اىبطًُـب ،قسا يٓدٕ ًب  18تػس ٜٔايجاْ.1960 ٞ
(.C. de Harlez. Manuel de la langue du Avesta )9
( )11ز – داز َطتٝذل  -دزاضات اٜساًْ – ١ٝب صبًد ،ٜٔبازٜظ.1883 ،
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ذبس ٟاؾٌ ايًػ ١ايهسدٚ ١ٜايػٛز ًب اعُام تازٜخ َؿسداتٗا ٜتطًيب ٚقتياّ طي،ّ٬ٜٛ
ؾاضتُع يٓؿش٘ ٚأدً ٖر ٙايدزاض ١اي ٞسـب اْتٗا َٔ ٞ٥تد ٜٔٚايكٛاعد.
ًٚب خ ٍ٬ايطيٓٛات اشب ُيظ ايييت دْٚي ؾٗٝيا قٛاعيد ايًػي ١بيدأ يي ٞ٭ٍٚ
َس ٠إ اق ّٛبتهسٜد اؾط٬سات ايكٛاعد ٚكبهٓ َٔ ٚقع بعيا اؾيط٬ساتٗا
بايهسدٖٚ .١ٜهرا تٛيدت يد ٟؾهس ٠تبد ٌٜاىبؿسدات ا٫دٓب ١ٝبكدز َا ٜتٝطس يٞ
َٔ اىبؿسدات ايهسد ١ٜاىبتداٚي ١عً ٢ايطٓ ١ايٓاع ،ا ٚاىبطتٓبط ١سدٜجآَّٚ .ر
 ،1932بييدأت  ٫ٚاشاٍ افب َٜٓٛييا ٖييرا اضييذٌ اىبؿييسدات ٚا٫ؾييط٬سات ايهسدٜيي١
اييت ازلعٗا .ا ٚاترنسٖا ،ا ٚاضتٓبطٗاً ،ب دؾذل خاف يهٌ ضٓٚ ،١اْ٫ ٞسيتؿمس
بٗا َع دزاضات ٞعٔ اغتكاقاتٗا ٚؾْٝٛتٝهاتٗا ًب ضذ٬ت خاؾ.١
ًٚب ضْٓ ،1933 ١ػست زضاي ١بعٓيٛإ "خْٛةذٚ٠اس ٢٣بةا "ٚا( ٟايكيسا٠٤
اسبدٜج ٖٞٚ )١عٔ إ ضيتعُاٍ اسبيسٚف اي٬تٝٓٝيً ١ب نتابي ١ايًػي ١ايهسدٜيٚ ،١ناْي
تًييو ايسضييايَ ١طييتٛدعاّ يييبعا اىبؿييسدات ايهسدٜيي ١اىبؿيياغَ ١يئ قبًيي ٞقبٛدييب
قٛاعد ايًػ ،١ا ٚقٝاضاّ عً٣اىبؿسدات ايهسد ١ٜاىبتٛؾس.٠
ٚبعييد ذيييو ؾييسؾ اٚقيياتً ٞب عكييد ايج٬ثٓٝييات ٚافب سييـب ؾييدٚز صبًيي" ١
ط١الَٜٚةةةز" ايػيييٗسً ١ٜب نييياْ ٕٛا ،1939 ٍٚ٫يدزاضييي" ١ا٫ظٜطيييتا" (نتييياا اييييدٜٔ
ايصزدغييييت) ٚيػتييي٘ٚ ،ايؿًٜٗٛييي ،١أ ٟايؿازضييي ١ٝاىبتٛضيييطٚ "١ايدٜاْييي ١ايٝصٜدٜييي١
ٚايهاناٚ .١ٝ٥يهٔ ًب ٖير ٙايؿيذل ٠ذاتٗيا نيإ بعيا اىبيجكؿـب ا٫نيساد ٜسدعي ٕٛافب
٫دييد شلييِ َؿييسدات َٚؿييطًشات نسدٜيي ١ذبييٌ ضبييٌ ايعسب ٝيً ١ب نتابيياتِٗٚ .يكييد
ْػست عٔ نٛسدؤيردً ٞب "ط١الَٜٚز" ايعدٜد َئ اىبكيا٫ت ايييت  ٫مبهيٓين ذنيس
عٓاٜٗٓٚييا ًب ٖييرا اجمليياٍٚ .ز أٖييتِ ًب َكييا٫تً ٞب"ط١الَٜٚةةز" ،نييجرلاّ باضييتٓباط
َؿسدات نسد ،١ٜ٭ْين نٓ أداز ٟايًػ ١اىبطتعًًُ ١ب اجملً ،١غرل اْيين ْػيست
ًب ط١الَٜٚز َعذُاّ (ايٓ٘ نإ) عسبٝاّ– نسدٜاّ ،ذب "ف١سٖةْ١ط ٞط١الَٜٚةز"ٚ ،قيد
يٌ غرل َطتهًٌُٚ .ب ضْٓ ،1942 ١ػست َعذُاّ نُسدٜياّ– عسبٝياّ ؼبتي ٟٛعًي٢
ايؿيي ٞنًُيي ١تكسٜب ياّ َيئ اىبؿييسدات ايهسدٜيي ١ايؿييسؾ ١اىبتٓكيياٚ ٠اىبطييتٓبطَ ١يئ
قبً .ٞيكد ْػيستٗا عًي ٢دؾعيات َيس ٠نيٌ اضيبٛعٚ .قيد خيدّ ايكياَٛع اىبيرنٛز
391

ايهتاا ا٫نساد اسبسٜؿـب عً ٢إضتعُاٍ اىبؿسدات ايهسد ١ٜايؿيسؾ ،١ؾكي ّ٬عئ
اىبذلنبـب َٔ ايعسب ١ٝافب ايهسد.١ٜ
ًٚب ضٓ ،1943 ١أضط صبً " ١دْ٠ط ٢طَٝت ٢تاص ،"٠ايييت ناْي تؿيدز
ذبي اغييساًب ايًػيي .ٟٛؾًييِ ازلييا بٓػييس اَ ٟكيياٍ ؾٗٝيياَ ،هتييٛا َيئ قبييٌ ٖ٦ٝيي١
ذبسٜسٖا ،قبٌ إ ا ذبكيل َئ ضي ١َ٬يػتٗيا ٚنٓي اؾيًشٗا عٓيد ايًيصٚ .ّٚنٓي
غخؿٝا اْػس ؾٗٝا َكا٫ت َتٓٛع ١اىبٛقٛعات اضيتعٌُ ؾٗٝيا ا٫يؿياي ايهسدٜي١
ايؿييسؾ .١ؾكييد ْػييست ًب تًييو اجملًييً( ١ب ا٫عييداد  ،)6 ،5 ،4 ،3 ،2ايبيياا اٍٚ٫
ٚايجيياَْ ٞيئ "د٠طةةتٛس ٣شَيياْ ٢نييٛزد ،"٣قبؿييسدات َٚؿييطًشات نسدٜيي .١إ
اؾط٬ب "سِطت ،"١قبعٓ ٢ازبًُ ،١اىبطيتعٌُ اٯٕ َئ ييدٕ ايهتياا ا٫نيساد ٖيٛ
أسد إبتهازات ٞاىبٓػٛزٖٓ ٠اىٚ .عٓدَا تسن اجملً ،١بطبب اْػيػاي ٞبٛيٝؿي١
سهَٝٛيييَُٗ ١يييٚ ،١نًييي ا٫غيييساف عًٗٝييييا يٰضيييتاذ اىبسسييي ّٛسطيييـب سصْييييٞ
اىبٛنسٜاْ.ٞ
عيدت بعييد ذيييو افب دزاضييات ٞاشباؾييٚ ،١ز اْػييس بايًػيي ١ايهسدٜيي ،١٭ْييين
قسزت إ  ٫أْػس بٗا ا ٫حبسٚف عسب ١ٝذات زَٛش َطيتٓبطَ ١ئ قبًي ،ٞؾسسًي
افب بييرلٚت ضييٓٚ ،1956 ١اغييسؾ عًيي ٢ضييبو سييسٚف خاؾييْ ١ػييست بٗييا ايبيياا
اٚ ٍٚ٫ايجييياَْ ٞييئ "قٛاعيييد ايًػييي ١ايهسدٜيييَ ،"١يييع تعيييازٜـ بايعسبٝيييٚ ١ختُتٗيييا
بكؿتـب نسدٜتـب غعبٝتـب َهتٛبتـب بايًػ ١ايهسد ١ٜايبشت.١
ًٚب عاّ ٚ ،1957ؾً افب ايعسام اسبيسٚف ايعسبٝي ١ذات ايسَيٛش ايهسدٜي،١
سطب ايتخطٝط اير ٟنٓ قد ٚقعت٘ شلاٚ ،ذيو بعيد اْتظياز داّ ضيٓـب .ؾعيدت
افب ايٓػس بايًػ ١ايهسدً ١ٜب صبً" ١ثَٝؼهٚ١تٔ-ايتكةذّ "ٚ ،يهئ يٗيست ًب ايؿيذل٠
اييت اَطه ؾٗٝا عٔ ايٓػيس بايًػي ١ايهسدٜيَ ،١ؿيسدات نسدٜيَ ١طيتٓبط ١قبعيإ
غييرل َعاْٗٝييا ا٭ؾييً ١ٝيتشييٌ ضبييٌ َؿييسدات عسبٝييٚ ،١اؾييبا إضييتٓباط اىبؿييسدات
ايهسدٚ ١ٜضبهٗاَٛ"،قٜ ،"١تًٗ ٢بٗا نتاا نإ ؾسٜل َِٓٗ عً ٢ايؿٛاا ٚآخس
عً ٢خطنٜ٫ٚ ،صاٍ ٖرا ا٫دباَ ٙطتُساّ افب َٜٓٛا ٖيرا بػيهٌ قيد تهي ٕٛتطيُٝت٘
بايؿٛقيي ،٢غييرل َػًٛطيي٫ٚ ,١بييد َيئ ٚقييع سييد شليير ٙايؿٛقييٖ ،٢ييرا َيئ أٍٚ
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ٚادبات "اجملُع ايعًُ ٞايهسد ،"ٟ٭ٕ تجب ٝاىبؿسدات ايهسد ١ٜايؿشٝشَ ١ئ
ؾيي٬سٖ ١ٝيير ٙاىب٪ضطيي ١ايعًُٝيي ،١ؾٝذييب إٔ  ٫تػييٝع نًُيي ١نسدٜيي ١قبييٌ َٛاؾكيي١
اجملُع اىبرنٛز عًٗٝا بػهٌ ضٓرنس ٙتٛاّ.
يكد قاَ صبً " ١ث١س٠ٚسد ٚ٠صاْظ  -ايذلبٝيٚ ١اىبعسؾي )١حبسني ١ددٜيد٠
يتشكٝييل ٖيير ٙاَٝٓ٫ييٚ ،١ذيييو ُعٗييا قطييُاّ َيئ ٖيير ٙاىبؿييسدات ٚاىبؿييطًشات
اىبطتعًُْٚ ١ػسٖا ًب عدد خاف يعسقٗا عً ٢اجملُع ايعًُ ٞايهسد.ٟ
ٚأٚد بٗر ٙاىبٓاضب ١إ اْػس ٖٓيا خ٬ؾي ١اقذلاسيات ٞايييت ٚقيعتٗا َٓير َيد٠
عيئ نٝؿٝيي ١إضييتٓباط اىبؿييسدات ايهسدٜيي ١ازبدٜييدٚ ٠ضييبًٗا ٚعطيي ٢إ تهييْ ٕٛدلاض ياّ
٭ٚي٦و ايرٜ ٜٔس َٕٛٚإ ٜطتبديٛا ايهًُات ايهسد ١ٜايؿسؾ ١بايهًُات غرل ايهسد.١ٜ
ٚضيييينقذلب عًيييي ٢اجملُييييع ايعًُيييي ٞايهييييسد ،ٟإ ٜييييسد نبٝييييع اىبؿييييسدات
ٚاىبؿطًشات ازبدٜد ٠اييت  ٫دبتياش ايؿشيـ ايير ٟضينٚزد اؾيٛي٘ ؾُٝيا ًٜي،ٞ
ؾاجملُع اىبػاز ايٚ ٖٛ ٘ٝسد ٙؾاسب ايطًط ١ايعًٝا ًب ٖرا ايػنٕ.
أ عتكد إ ايهًُات ايهسدٜي ١ايييت ػبيب إ تيدخٌ ًب ؾيًب ايًػي ١ايهسدٜي١
ػبب إ تتٛؾس ؾٗٝا ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 - 1إ ته ٕٛنًُات نسد ١ٜاؾً ١ًٝب ايًٗذ ١ا٫دب ١ٝاىبتعازف عًٗٝا.
 - 2إ ته ٕٛنًُات َطيتعازَ ٠ئ يػيات ادٓبٝي ١عسٜكيٚ ١قيد اؾيبش َٓير
قس ٕٚدص٤اّ َٔ يػتٓا ايهسد١ٜ
أ  -ؾيياذا ٚدييد َييا ٜطابكٗيييا ًب ايًٗذيي ١ا٫ؾييًْ ١ٝؿطييٗا ،اً ٚب اسيييدٟ
ايًيييٗذات ا٫خيييسٚٚ ،٣ؾيي ٖييير ٙايهًُيييات قبتطًبيييات ايهًُييي ١ا٫دٓبٝيييٚ ،١ديييب
ا٫ضتعاق ١بٗا عٔ ايهًُ ١ايدخٚ ،١ًٝا ٫اضتبكَ ٝا داَ قد أربيرت ايؿيبػ١
ايهسدٚ ١ٜاؾبش ًَهاّ يًػ ١ايهسد.١ٜ
اَ -ييا ٜكابييٌ نًُيي ١قدمبيي ،١ا ٚسدٜجيي ١عًُٝيي ١ا ٚادبٝيي ١ادٓبٝيي ،١اذا ز
ْطييتطع إ ْؿييٛؽ يًػتٓييا نًُيي ١تكابييٌ نًُيي ١قدمبيي ١ا ٚسدٜجيي ١عًُٝيي ١ا ٚادبٝيي١
ادٓبٚ ،١ٝدب اختٝاز يؿظ ١خاؾ ١قبٛدب قاٜ ١ُ٥ؿادم عًٗٝا اجملُع ايعًُٞ
ايهسد ،ٟبطسٜكت٘ اشباؾ.١
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ز – عٓييد تسنبيي ١اَجيياٍ ايهًُييات اىبػيياز ايٗٝييا ًب ايؿكييس( ٠ا)٫ ،ػبييٛش
ايتُطييو بذلنبتٗييا ايعسبٝيي ١بييٌ ػبييب إ ْتٛؾييٌ افب َعاْٗٝييا ا٫ؾييًً ١ٝب ايًػييات
اٚ٫زٚب ١ٝاييت اخرت عٓٗا ،ؾكد ته ٕٛايذلنب ١ايعسب ١ٝغرل ؾشٝش.١
 - 3ػبٛش اخر يؿظ َٔ ١ا ١ٜشلذ ١نسدٜ ١ٜعذلف بٗا.
أ – اذا ناْ يػتٓا ا٫دب ١ٝحباد ١ايٗٝا " اْظس َاد – 2 ٠أ ،ا ،ز.
ا -اذا ٚدييدت انجييس َيئ نًُيي ١نسدٜيي ١يًُعٓيي ٢اىبطًييٛاٚ ،دييب اْتكييا٤
ايهًُ ١ايؿكً ٢اىب ١ُ٥٬يًػ ١ا ا٫دب.١ٝ
 - 4ػبب إ ٜتُػ ٢ضبو ايهًَُ ١ع:
أ  -قٛاعد ايًػ ١ايهسد ١ٜا٫دبٝي .١ا -ا ٚنًُي ١نسدٜي ١قدمبي ،١ؾينذا
ٚددت بعا نًُات طبتًؿً ١ب ايًٗذٚ ١ناْ َطبٛن ١عًْ ٢ؿظ ايػساز ،اَهٓٓا
إ ْؿٛغٗا قبٛدبٗا.
 ٫ - 5ػبيييب سػيييس صبُٛعيييات َييئ ايهًُيييات ذات اىبعٓييي ٢ايٛاسيييد ٚعًييي٢
ا٫خيييـ تًيييو ايييييت ربتًيييـ َيييع بعكيييٗا بايتبيييد ٌٜايؿييي"ُْٞٝٛا ٚايٛسيييدات
ايؿٛت ،"١ٝؾريو دٗد  ٫طا.َ٘ٓ ٌ٥
ؾنذا ناْ يدٜٓا يؿظ" ١شَإ"  ٫ساد ١يٓا ٫ضيتعُاٍ "شبيإ" " ،شٚإ"
 " ٚاشَإ" عصَإ ًب ايًػ ١ا٫دب.١ٝ
ٖرا َا ازدت إ اذنس ٙتعًٝك ّا عً ٢نًُ ١ا٫ضتاذ ايهبرل "عبداجملٝد يطؿي،"ٞ
ٚأٚد إٔ أطُ ٘ٓ٦بنٕ ا٭دبا ٤ايهسد ضٝه ْٕٛٛعٓد سطئ يٓي٘ داُ٥ياّٚ ،بينٕ ايًػي١
ايهسد ١ٜضتطتذٝب يسغبات٘ عًَ ٢س ا٭ٜاّ ٚكباد ٟايصَٔ.
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