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يجب أن يكون المقال المقترح للنشر أصيال لم يسبق تقديمه لمجلة أو أي جهة ناشرة أو أكاديمية، وأن ال  -1
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  .في ورقتين منفصلتين

مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية محكمة، وهي ترحب بجميع المقاالت المستوفية للشروط السالفة  -12
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  :كلمة العدد
، نحمده ونشكره على ما أوالنا من نعمه بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم

الظاهرة والباطنة، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه، وكل من دعا بدعوته واقتفى أثره 
 .إلى يوم الدين

وبعد، يسعد هيئة تحرير مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية أن تلتقي باألساتذة والباحثين والطالب مستهل 
وبهذه المناسبة اخترنا أن تكون . ، جعله اهللا عام بركة وخير على الجميع2019-2018لعام الجامعي الجديد ا

متنوعة وشاملة، وأن نستقطب الباحثين من خارج الجامعة؛ فجاء العدد حافال  الواحد والثالثين موضوعات العدد
  .العراق واليمنمملكة العربية السعودية و بمقاالت من المغرب والجزائر وليبيا والسودان ومصر واألردن وال

لقد تناولت مجمل األبحاث المنتقاة من بين عشرات المقاالت المقدمة للمجلة مختلف القضايا والظواهر  
  . وعرضت لتشخيص الحلول المناسبة، بما يسهم في تعميق البحث العلمي وتطويره

لها النجاح واالستمرارية، ستصبح الخيط الرابط  إن تجربة مجلة الدراسات التاريخية واالجتماعية إذا كتب
  . للتواصل بين األساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه

التنبيه إلى أن هذا الجهد لم يكن ليرى النور لوال حرص أعضاء هيئة التحرير  –في هذا المقام  –وال يفوتنا 
  . ينوعملهم الدؤوب على إنجازه ووضعه بين أيادي الدارسين والباحث

  
  رئيس التحرير

 الدكتور محمد األمين ولد أن
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  الفكر التاريخي في كتاب روضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام
  وتعداد غزوات ذوي اإلسالم لحسين بن غنَّام

  طالل بن خالد الطريفي. د
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرالُمشارك

  بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محمد ، قسم التاريخ والحضارة
  المملكة العربية السعودية

علًما مشاًعا، وبضاعة متداولة، على ما ُفهم عند الناس؛ بأنه مجموعة من الوقائع  - عند البعض –ُيَعدُّ علم التاريخ 
ا اإلطار واألحداث التاريخية التي يتداولها الناس بينهم، وَيَتَندَّروَن بها بأسلوٍب قصصي،بينما اليعدو التاريخ في هذ

القصصي وتعداد الوقائع كونه مجموعة من الحكايا التي تتداولها األجيال، فيدخل فيها الكثير من المبالغات والمغالطات 
  . واإلثنيَّات التي ُتغيِّر وجه التاريخ الحقيقي

الية في صدقيتها، ولهذا السبب فإن حقيقة الوقائع التاريخية تحتاج إلى فكر تفسيري عميق وشمولي كي نصل إلى نسبة ع
األحوال سنصل إلى معدل عاٍل  -على أحسن-وٕاذا ما ارتفع الطموح العلمي إلى التفسير التاريخي للوقائع واألحداث فإننا 

من الحقيقة التي ال يمكن بفكر التفسير التاريخي أن نصل بها إلى درجة الكمال، بحكم وجود تفسيرات غيبية قدتكون ماتت 
  . اوُدِفَنْت مع أصحابه

والمنطق العقلي الذي يصنِّف التاريخ كعلم ينطلق من كونه استفزاز التساؤل حيال األحداث التاريخية التي بدورها تعطي 
تفسيرات عدة للتاريخ ومسبباته، ومن َثمَّ تنتقل إلى علوم إنسانية أخرى؛ منها السياسة، واالجتماع، واالقتصاد، والثقافة، 

  .، وبدورها تؤسس النظرية والقواعد العلمية لكثير من العلوم اإلنسانية1كنتيجة للتفسيرات التاريخية
 Wilfred Cantwellوقد اختلفت الشعوب في وعيها للتاريخ الحقيقي، وبحسب الكندي ولفريد كانتول سميث 

Smith) ن فإن بعض الشعوب تنظر للتاريخ بشكل أقل أهمية من أي علٍم آخر؛ كالهنود الذي) م2000/هـ1421توفي
ينظرون إلى االنشغال بعالم الروح أكثر من المحسوس، باعتبار أن خالف الروح ال قيمة له، بينما يرى أن اإلنسان 
النصراني يعيش بشخصية مزدوجة في عالمين منفصلين؛ بين الواقع والَمَثل األعلى للتاريخ، والماركسية التي تؤمن بحتمية 

من بالمحسوس، ونظرتها األحادية وٕايمانها بهذه النظرة، وما عداها باطل، وتتبع التاريخ التي تنقل من مرحلة إلى أخرى، تؤ 
ل، ويؤكد كانتول أن الُمسلم يحس بالتاريخ إحساًسا جادًّا   .2التاريخ من دون توجيه أو تدخُّ

ثنى الهنود ويبدو أن تصنيف كانتول للنظرة التاريخية لدى الشعوب التي تطرَّق إليها جاء على أساس ديني، بينما است
خاصة لتخصُّصه في تاريخ الهند ودياناتها، وبهذا التصنيف المقتضب من كانتول ال يمكن أن نؤسس بشكل صحيح 
للنظرة التاريخية، على اعتبار أن ِمن بين الهنود والنصارى والمسلمين َمن يختلف في نظرته للتاريخ وتفسيره، ولكن السؤال 

  .الوقائع التاريخية ومدارس التفسير فيها الذي يفترض أن نجيب عنه يتمحور حول
إن المدارس التي تفسر وقائع التاريخ متعددة، وتذهب بنا إلى جدلية فلسفية عميقة؛ جميعها تعطي انطباًعا لتأثير أفكار 

يرى أن مسبقة تؤثر على التفسيرات المختلفة؛ فمنها ما يرى أن هنالك مجموعة من العوامل التي تفسِّر التاريخ، ومنها ما 
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تفسير التاريخ يرتكز على عامل واحد فقط، بينما العوامل األخرى تعتبر في مرتبة ثانوية ال أهمية لها، وأهم العوامل 
  : 3المؤثرة في مدارس التفسير التاريخي تتلخَّص في اآلتي

 .خالتاري تفسير في األساس المؤثِّر البشري الجنس بأن يؤمن الذي والِعْرِقي، الشعوبي التفسير .1

 . والوقائع األحداث سير في المؤثرة التاريخية الشخصية َخْلق في والتضاريس المناخ ومؤثرات الجغرافي التفسير .2

 . التاريخ حركة في ومؤثِّر أساس محور االقتصاد أن يرى الذي االقتصادي؛ التفسير .3

 . البقاء وصراع الذات إثبات في اإلنسانية والنزعة االجتماعي التفسير .4

 . وتوجيهه اإلنسان حياة على األكبر المؤثِّر باعتباره الديني التفسير .5

َهة الفلسفية العلمية والنُُّظم المعرفي التفسير .6  . للحضارة الموجِّ

 . التاريخ يصنع الذي الجمهوري البطل على المرتكز التفسير .7

 . وَزَواًال  اكتماًال  ويتغيَّر يتبدَّل الذي العضوي والكائن الحضارة تفسير .8

 . التاريخ وجه غيَّرت البشرية تاريخ في العظمى الحروب أن باعتبار العسكري؛ رالتفسي .9

وكل مدرسة تفسيرية تؤكِّد على أن الحقيقة التاريخية تنصب فيما ذهبت إليه، وفي المقابل يرى األلماني ماكس 
ألنها تنظر إلى التاريخ أن جميع هذه المدارس لم توفَّق في تفسير التاريخ؛ ) م1923/هـ1341ت( Max Nordauنورادو

من زاويتها الضيقة، بينما التاريخ أعمق من أن تضيق عليه الزاوية في تفسير واحد، فيذهب إلى أن التاريخ ُيَفسَّر بعوامل 
  . 4عدَّة، تتضافر فيها تفسيرات مختلفة، فينفي بذلك السبب الواحد في فهم الوقائع التاريخية

ففي الوقت الذي يوفَّق فيه في تفسير تاريخي واحد لحدث معين فإنه قد ال يوفَّق في ونلحظ هنا أن كالم نورادو منطقي؛ 
  . تفسير حدث تاريخي آخر

وفي مجال آخر فإن كثيًرا من الذين كتبوا في تفسير التاريخ لم يتنبَّهوا ألمٍر مهم، يتمحور حوله فهم التاريخ بمراحله كافة، 
حدٍث معين يجب عليه أن يستوعب الفترات التاريخية السابقة واألحداث المشابهة بحيث إن أيَّ دارٍس لمكان ما أو تاريخ 

، وهنا قد ننفذ إلى مسألة فلسفية أخرى تقضي بأن هنالك مفهوًما مهمًّا في التاريخ لم َيَنْل حظًّا وافًرا بين الذين كتبوا 5تاريخيًّا
فترات تاريخية مختلفة لمكاٍن واحد، أو المقارنة بأحداث مشابهة في تفسير التاريخ، وهي الدراسات المقارنة، سواء المقارنة ب

ترتبط بالحدث الذي يراد دراسته؛ إذ إن هذه الدراسات المقارنة تعطي صورًة أوضح، وقد تفسِّر بعض التساؤالت التي قد 
  . تستعصي على الدارس للتاريخ أحياًنا

، لم تأِت وليدًة مع الرواية األولى للتاريخ؛ إذ إن التاريخ بدأ روايًة والمفاهيم التي رافقت التاريخ كعلم؛ من تفسير ومقارنة
متداولة بين الناس، وقد اختلفت الشعوب في الحفاظ على مروياتها التاريخية، منها ما نقش تاريخه ومروياته بطريقته 

اريخ القديم، ومنها ما هو أكثر البدائية في التاريخ القديم، سواء من خالل النقوش أو البرديات، وخالفه من مصادر الت
تقدًما، خاصًة في فترات متأخرة من التاريخ القديم، حيث بدأ بالتدوين من خالل الكتابة التاريخية، وكان من أوائل من كتبوا 

 ، الذي كتب عن فترٍة مهمة في تاريخ اليونان ومناطق عدة من الشرق، ودوَّن6)م.ق 484ُوِلَد (التاريخ اليوناني هيردوت 
، ومن َثمَّ توالت الكتابات التاريخية بشكلها الروائي من خالل تدوين المشاهدات 7تاريخ الحرب الفارسية اليونانية في عصره

  . والرواية المتناقلة بين الناس
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ن الِعَماد ومن تلك المناطق الحيوية على مر التاريخ الجزيرة العربية، لكنها لم َتْحَظ بتدوينات كافية في تاريخها القديم، وكا
في وصول أخبار تاريخها القديم في الغالب على المرويات التي نتجت عن الشعر والِحَكم واألمثال والنقول الشفوية 
واألساطير، أو من خالل الكتابات عن المناطق المحيطة بها، باعتبار أن الجزيرة العربية كانت منطقة حيوية متفاعلة مع 

لكتابات التي تم الكشف عنها في الجزيرة العربية فلم تكن ذات أهمية في َوْصف الحال ، أما النقوش وا8محيطها الخارجي
التاريخي؛ إذ إنها في الغالب كانت تتناول موضوعات خاصة ببعض الشخصيات، ولم تكن فيها مالمح عامة تفيد 

  . 9الدارسين في إعطاء نظرة شمولية للفترة التي ُكِتَبْت عنها
الذي َيْكَتِنف التاريخ القديم للجزيرة العربية في إيجاد مصادر محلية واضحة فإن هذا ال يعني عدم  وعطًفا على هذا الشُّحِّ 

وصولنا للمالمح العامة من خالل المصادر المساعدة في التاريخ، ومفهوم المصادر المساعدة واسع، يشمل كل ما يعطي 
الة اإلغريق والرو  مان الذين زاروا الجزيرة العربية خالل التاريخ القديم، وكتبوا معلومة تاريخية، ناهيك عن كتابات الرحَّ

بعًضا من مالمحها التاريخية التي ساعدت على استيعاب التاريخ القديم ولو بشكٍل جزئي، إضافًة إلى أوثق المصادر في 
غير أن التدوين المباشر . عربيةالتاريخ القديم، من خالل ما جاء في القرآن الكريم من آيات تناولت الفترة القديمة للجزيرة ال

الملوك "والحقيقي للعرب عن تاريخهم بدأ في فترة التاريخ اإلسالمي، وتحديًدا خالل القرن الهجري األول، من خالل كتاب 
الملوك الُمَتوََّجة من حمير وأخبارهم "، وكتاب )ت في القرن الهجري األول(لعبيد بن شرية الجرهمي " وأخبار الماضين

، )م819/هـ204ت (، ومجموعة كتب هشام بن محمد الكلبي )م719/هـ101ت (لوهب بن ُمَنبِّه " وقبورهم وأشعارهم وقصصهم
، وتوالت بعد ذلك الكتابات التاريخية من )م828/هـ213ت (لمحمد بن هشام الحميري " التيجان وملوك حمير"وكتاب 

نين العرب للتاريخ خالل فترات متباعدة   .10المدوِّ
ولوه من كتب عن تدوين التاريخ القديم فقط، أما ما يخص السيرة النبوية فهو يؤرِّخ لفترة ما بعد اإلسالم وبعثة النبي وما تنا
ى هللا عليه وسلممحمد  ، وبالتالي فإن الوعي بأهمية تدوين األخبار والتاريخ جاءت في فترة ما بعد التاريخ القديم للجزيرة ص

م، وهذا التأخُّر جعل الباحثين في التاريخ القديم يعانون من ُشحِّ المصادر الشمولية التي توِرد العربية، وتحديًدا بعد اإلسال
  . الروايات واألخبار بشكل مفصَّل ودقيق

ولم يهتم المرخون العرب في صدر اإلسالم كثيًرا بتدوين التاريخ القديم؛ إذ إن التاريخ اإلسالمي نال النصيب األكبر، 
ث في الجزيرة العربية بعد اإلسالم، وتم التركيز على كتابة السيرة النبوية والمغازي التي ظهرت في فترة للتحوُّل الذي حد

، )م713/هـ94ت (، وعروة بن الزبير )م723/هـ105ت (مبكرة من القرن الهجري األول ابتداًء بمغازي أبان بن عثمان 
  .النبوية، الذين أسَّسوا لتاريخ السيرة 11وغيرهما من أهل المغازي

بعد ذلك أصبحت الجزيرة العربية حاضرًة في كتابات المؤرخين كافة؛ ألنها باتت محوًرا مهمًّا ومنبًعا أصيًال للدين 
اإلسالمي، حتى بعد انتقال عاصمة الخالفة اإلسالمية خارجها، وٕان كانت تفاصيل تاريخها الدقيقة لم تكن قبل انتقال 

، باعتبار أن الثَِّقل السياسي أصبح بين العراق والشام، إضافًة إلى أن انتشار العرب الخالفة كما هي عليه بعد انتقالها
  . خارج موطنهم األصلي جعل دراسة األصول أكثر حضوًرا من خالل كتب األنساب ومرويات الهجرات المختلفة للعرب

مت خارج الجزيرة العربية، ومحاوالت االستقالل وسياسيًّا أصبح َوْضُع الجزيرة العربية مشتًَّتا بين تبعيَّتها للدول التي قا
بإمارات متناحرة، والوضع السياسي كان متذبذًبا فيها بحسب األقاليم وأهميتها، فالحجاز مثًال كانت األكثر حضوًرا وأهميًة 
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م للدول المختلفة بين أقاليم الجزيرة، الحتوائها الحرمين الشريفين، فأغلب الحكم فيها كان ألمراء األشراف، وكانت تبعيته
على مر التاريخ اإلسالمي، أما اليمن وشرق الجزيرة العربية فاختلف األمر فيهما بحسب الفترة التاريخية؛ ألهميتهما 
االستراتيجية في اإلشراف على الطرق الحيوية والتجارية، فتارًة تقوم فيها إمارات مستقلة، وأخرى تخضع لسلطة سياسية 

  .12ة العربية وشمالها فكانا األقل حظًّا في األهمية، فلم يغريا القوى السياسية للسيطرة عليهماخارجية، أما وسط الجزير 
وبطبيعة الحال فإن تدوين تاريخ أقاليم الجزيرة العربية كان بحسب أهمية اإلقليم، فالحجاز واليمن وشرق الجزيرة العربية 

لها، مع زيادة ما كتب في شمال الجزيرة عن وسطها لعالقته كتب عنها أكثر مما ُكِتَب عن وسط الجزيرة العربية وشما
  .بالعراق والشام

وعلى كل حال، لم تكن الكتابة التاريخية كما ُيرتجى؛ وذلك ألن الجزيرة العربية لم تكن وحدًة سياسيًة واحدة، فذلك التمزُّق 
صغيرة، وما جاء عاًما منها فقد غاب عنه  لم يرفع من شأنها في التدوين، فباتت الكتابات محدودة في موضوعات وٕامارات

التفصيل، ويدل على ذلك أن كثيًرا من الدويالت واإلمارات التي قامت فيها لم تصلنا عنها معلومات تاريخية كافية، كالدولة 
األخيضرية التي قامت في نجد في منتصف القرن الثالث حتى بعد منتصف الخامس الهجري، ومما يدل على ُشحِّ 

، وهذا يدلل 13مات التاريخية عن هذه اإلمارة أن هنالك من يرى أنها انتهت في الربع األول من القرن الثالث الهجريالمعلو 
على الشُّحِّ الشديد الذي تعاني منه المنطقة النجدية في القرون األولى من التاريخ اإلسالمي، فالفارق بين الربع األول من 

رن الخامس كبير جدًّا، وما كان هذا الفارق إال ألن المؤرِّخين لم يخدموا تاريخ المكان القرن الثالث إلى ما بعد منتصف الق
  . بشكل يعطي المالمح األساسية، فضال عن الدقيقة

وٕان اتخذنا من نجد أو اليمامة ووسط الجزيرة العربية مثاًال على تدوين تاريخها فإنه على الرغم من أن المصادر لم تخدمها 
ي صدر اإلسالم وما بعده إلى بدايات الحديث، إال أن المنطقة نفسها قدَّمت للتاريخ نماذَج مختلفة من بشكل ُمْرٍض ف

وأسهمت اليمامة في بناء : "عن ذلك) م2011/هـ1432ت (األعالم واألبطال والمبرزين في التاريخ، ويقول عبداهللا بن خميس 
ًما في الزعامة، والقيادة، والشجاعة، والعلم، والشعر، وَخلََّفْت المجد العربي واإلسالمي في شتى المجاالت، وأنجبت أعال

، فهو يؤكِّد على أن 14"تراثًا في هذه المجاالت وغيرها خلَّده التاريخ، ووعاه الفكر من لدن العرب البائدة إلى يومنا هذا
التاريخي من أهل المنطقة لم يكن  اليمامة كانت حاضرًة في ذاكرة التاريخ، ولعلنا نوافقه فيما ذهب إليه، لكن التدوين

  . حاضًرا؛ إذ إن قياس التفاعل الذي أنتجه اليماميون وأبناء الجزيرة العربية عموًما حضر في كتابات خارج الجزيرة العربية
 أما األقاليم األخرى غير وسط الجزيرة العربية فقد َحِظَيْت بكتابات خاصة بها ليست شمولية لكامل المنطقة، ولذا فإن

اإلقليم النجدي أكثر إقليم يحتاج لدراسة وتعمُّق، خاصًة خالل القرون األربعة األخيرة من تاريخه التي كثرت فيها األحداث، 
وقامت فيها الدولة السعودية األولى والثانية، وانطلقت منها المملكة العربية السعودية، وعن ذلك يقول عبدالعزيز الخويطر 

معلومات التاريخية عن قلب الجزيرة ظاهرة يقابلها كل َمن اهتم بتاريخ هذه الرقعة من بالد نقص ال): "م2014/هـ1434ت (
العرب، وتبرز هذه المشكلة عمالقًة عندما يحاول مؤرِّخ اليوم أن يضع األسس لتاريخ زمنه، وفي هذا يحتاج إلى العودة 

ها ومالبساتها، وما أقل األمور التي نراها في إلى جذور الحوادث التي وقعت في هذا القرن، أو الذي سبقه، بتفاصيل
  . 15"تاريخنا الحاضر ال تمتد أسبابها إلى حوادث سابقة
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ولكي نكون أكثر دقًة فإننا سنحصر دراستنا ونبتدئها في دراسة أول المصادر النجدية شموليًة خالل التاريخ الحديث كي 
م التايخ في هذا المصدر، وظروف الكتابة التي جعلت منه نأخذ صورة واضحة عن بداية الفكر التاريخي فيها، ومفهو 

  . شموليًّا بعد المحاوالت التدوينية المختصرة
  المؤرِّخون النجديون األوائل ومنهجهم

عانت منطقة نجد شبَه انعدام في المصادر التاريخية في فترات التاريخ اإلسالمي الوسيط، ما جعل معلوماتها نادرة   
تصف القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن التاسع الهجري، واستمرت هذه النُّدرة في المعلومات خالل الفترة بين من

التاريخية وقلة المصادر التاريخية إلى الفترة التالية من القرن التاسع الهجري حتى ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
تهج أغلبهم المنهج الَحْولي، وهو امتداد للمدرسة عبدالوهاب، وحتى أؤلئك الذين كتبوا التاريخ خالل تلك الفترة فقد ان
، لذلك غابت عن كتاباتهم الوحدة الموضوعية، 16اإلسالمية التي سار عليها الطبري وابن الجوزي وابن األثير وابن كثير

  . فكان عرضهم التاريخي بحسب السنين وما جرى فيها من أحداث تنقطع وتعود في سنة أخرى
لكتابة التاريخية في نجد خالل القرون الوسيطة من التاريخ اإلسالمي إلى انشغال العلماء بالعلم ويعزو الخويطر قلة ا  

الشرعي أكثر من غيره، والقلق النفسي الذي عانى منه َمن كانت عنده النية لكتابة التاريخ من تتاُبع الحوادث والُحكَّام، 
فتتغير األوضاع فيصبح َمْطَلًبا لمن كتب ِضدَّه، أيًضا انشغال الناس وبالتالي قد يبدي المؤرِّخ ميوًال تجاه حاكم دون آخر، 

عن العلوم غير الشرعية في الكسب اليومي، وتحرُّج العلماء من كتابة التاريخ وِذْكر حقائق لم يطَِّلعوا عليها أو يتحقَّقوا من 
لتصدِّي للتاريخ وكتابته من أن يكونوا أقل مستوى مصادرها، خوًفا من تدوين ما ليس صحيًحا، وأخيًرا تهيُّب َمن َيَودُّوَن ا

  .17ممن سبقوهم في كتابة التاريخ اإلسالمي، وعجزهم عن الكتابة بالطريقة التقليدية القديمة
وقد يكون الخويطر أصاب في تحليل بعض أسباب ُنْدَرة الكتابة التاريخية في نجد، إال أنه ذكر أسباًبا قد تكون أقل   

وتغيُّب األهمية . ج العلماء من كتابة التاريخ، وتهيُّبهم من عدم الكتابة َوْفق ما هو مألوف من منهج تقليديأهميًة، مثل تحرُّ 
عن األسباب األخيرة التي أوردها الخويطر؛ لكونها تحلِّل بشكٍل افتراضي، بعيًدا عن وجود إثباتات تؤيد ما ذهب إليه، لذا 

الشرعية وعدم االستقرار السياسي قد تكون أوقع من غيرها في مسبِّبات ُنْدَرة الكتابة  فإن ما ذكره من انشغال العلماء بالعلوم
  . التاريخية

ُتَعدُّ المحاولة التدوينية األولى  18وما هو ثابت بين المهتمين بالتاريخ النجدي أن مخطوطة أحمد بن محمد بن بسام  
نه 1630- 1606/هـ1039-1015رة للتاريخ النجدي الحديث، حيث بدأ تدوين تاريخه خالل الفت م، وعلى الرغم من أن ما دوَّ

، وعلى ابن بسَّام اعتمد أحمد 19كان مختصًرا، إال أنه كان ذا فائدة كبيرة في ظل الشُّحِّ الذي تعاني منه نجد في مصادرها
اصره حتى سنة في تاريخه، حيث نقل عن ابن بسام، وأكمل التاريخ الذي ع) م1713/هـ1125ت ( 20بن محمد المنقور

  .21وفاته
، وتاريخ ابن يوسف لمحمد بن )م1745/هـ1158ت ( 22يليهما تاريخ ابن ربيعة لمؤلِّفه محمد بن ربيعة العوسجي  
، ولم يختلف تدوين ابن يوسف عن غيره ممن سبقوه من )توفي في الربع األول من القرن الثالث عشر الهجري( 23يوسف

م حتى 1541/هـ948ه ألحداث بلدته أشيقر بشكٍل أكثر تفصيًال، وقد بدأ تاريخه بأحداث سنة حيث المنهج، لكنه تميَّز بِذْكرِ 
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م، ولم تكن السنوات متصلة بشكٍل مفصل؛ إذ أهمل كثيًرا من السنوات، وقد يشير ذلك إلى أنه اعتمد 1760/هـ1173
عله اعتمد على َمن َقْبَلُه، غير أنه كان الحوليات بحسب تواُفر المعلومات لديه من خالل مصادره التي اعتمد عليها، ول

، ومن المصادر النجدية المهمة 24أكثر تفصيًال في بلدته، واختلف عمن قبله في ِذْكر األحداث، حتى وٕان توافقت السنون
  ).م1762/هـ1175ت ( 25أيًضا تاريخ ابن عبَّار، لمحمد بن حمد بن عبَّاد

المدوَّن كانت جميعها متشابهة من حيث المنهج والمعلومات؛ إذ اعتمد  وما فات ِذْكُره من مصادر التاريخ النجدي  
نات  بعضها على بعض في الغالب، وٕان اختلف القليل منها وانفرد في بعِض أحداثه، لكنها في المجمل ال تعتبر من المدوَّ

نها مؤلِّفوها،  لة في التاريخ بالمعنى المعروف؛ إذ ال تعدو كوَنها كراريس دوَّ ولم يبذلوا مزيًدا من الجهد فيها، كما فعل المفصَّ
  . َمن جاءوا بعدهم من المؤرِّخين النجديين

وبناًء عليه فإن هذه المدونات النجدية جاءت بمعلومات مختصرة جدًّا، وقد تكون في الغالب ُمْبَهَمة في بعض   
فيه، خاصًة في ِذْكر بعض األسماء  معلوماتها، وقد ال يعرف بعًضا مما جاء فيها سوى َمن عاش الزمن الذي ُكِتَبتْ 

واألحداث المقتضبة التي لم يتم التفصيل فيها، ففي الغالب تكون مبهمة ال َتِفي بحاجة المؤرخ الحقيقي للوصول لصورة 
واضحة ومتكاملة عن تاريخ المنطقة خالل القرون التي تناولتها، غير أنها ذات فائدة عظيمة تاريخيًّا باعتبار ندرة 

  . ر النجديةالمصاد
وفي الغالب اشتملت هذه التواريخ األوليَّة في نجد على ِذْكر الحروب والمعارك، من دون التفصيل في كثير منها،   

وِذْكر أسبابها ونتائجها، كما تناولت الظواهر الكونية واآلفات الزراعية ووفيات األعيان، وٕاذا ما أردنا دراسة موضوعات 
التي تناولتها هذه المصادر األوليَّة فإننا في الغالب نحتاج إلى البحث فيما تالها من مصادر  ذات صلة بالفترات التاريخية

تاريخية أكثر تفصيًال بعد تطوُّر الكتابة التاريخية، من خالل التفصيل في األحداث، وتبيان بعض النقص الذي اعترى 
لمصادر نظل بحاجٍة إلى ما تالها من مصادر شارحة المعلومات الواردة في هذه المصادر، وبالتالي رغم أوليَّة هذه ا

لة ِلَما جاء فيها من معلومات، وغالًبا ما نلحظ هذا في تحقيق ودراسة المصادر األوليَّة، فمثًال نجد أن الخويطر في  ومفصِّ
مثًال حين يتحدث ابن ، ف27وابن عيسى 26تحقيقه لتاريخ ابن منقور يسدِّد كثيًرا من النقص في متونه من خالل تاريخ الفاخري

وفيها مناخ آل ... وقتل فيها محمد بن عثمان بن عبدالرحمن آل حديثي وغيره: "م يقول1634/هـ1044منقور عن تاريخ 
، فنجد أن المحقِّق يشير في الهامش إلى تسديد بعض المعلومات وٕاكمال نقصها 28"الجبيلة... عساف من الظفير وآل زهمو

صادر، وقد تكون الصورة أوضح بالنسبة للمؤرخين الذين كتبوا قريًبا من زمن هذه المصادر وزادوا بالمقارنة بما تالها من م
  . عليها، باعتبار أن المعلومات ال يزال كثير منها حاضًرا في أذهان الناس ومروياتهم، خاصة من أبناء البلدات النجدية

اريخية كما هي في هذه المصادر األوليَّة النجدية التي ولم نجد في حدود اطَِّالِعنا على مجموعة من التدوينات الت  
مرَّت بنا، حيث إن ما سبقها من تدوينات تاريخية عميقة في التاريخ اإلسالمي، كالطبري وابن األثير وابن كثير، وغيرهم 

ن أنهم يشابهونهم إلى من مؤرخي الحوليات، كمدرسة في التأريخ لم تؤثِّر على هؤالء المؤرخين النجديين األوائل، فبالرغم م
حدٍّ ما في المنهج الحولي، إال أن المصادر اإلسالمية كانت تعتمد في غالبها على اإلسناد والتثبُّت والتعدُّد في الرواية 

، ومع أن مؤرًِّخا كالطبري على سبيل المثال يكتب وفق 29أحياًنا، فاإلخبار فيها أعمق مما جاء في المصادر النجدية هذه
حولي، إال أنه في الوقت نفسه كان يحاول أن يجمع معلومات الحوادث التاريخية بقدر المستطاع في ِذْكر أحداث المنهج ال
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، لذلك فإن المؤرخين كالطبري وغيره لم يؤثِّروا بشكٍل كبير في المصادر 30سنة واحدة حتى ال تنقطع الوحدة الموضوعية
التاريخ لم تكن ذات أهمية كبرى بالنسبة لعلماء نجد في الفترات المبكرة  النجدية األوليَّة، وقد يعطي هذا صورة بأن كتابة

من كتابة التاريخ، لذلك لم يبذلوا مزيًدا من الجهد في تدوين األحداث واألخبار التاريخية، واقتصروا على أقل المجهود الذي 
من أن المنهج الحولي لم يكن هو المنهج الحقيقي ال يمثِّل التاريخ بجميع أركانه التقليدية، وفق المنهج الحولي، على الرغم 

في كتابة التاريخ كعلم، لكنه في الوقت نفسه يعتبر بمعلوماته وتفصيالته مصدًرا أوليًّا مهمًّا ال يمكن االستغناء عنه، كما 
  .االستغناء عنها هو الحال مع المصادر األوليَّة في نجد، فبرغم قلَّتها واختصارها وعدم وضوحها تظل ذات قيمة ال يمكن

  : 31حسين بن غنَّام: تطور المدرسة التاريخية النجدية
مما يبدو أن مدرسة التدوين التاريخي تطوَّرت بعد ابن عبَّاد، حيث ُقدِّم نموذٌج للمدوِّن األكثر صبًرا وأطول نفًسا في   

وَّرت بعد ابن عبَّاد كتاب حسين بن غنَّام َسْرد األحداث والبحث في معلوماتها، والتفصيل فيها، ومن أهم المصادر التي تط
  ". روضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم) "م1811/هـ1225 -م 1739/هـ1152(

والتطوُّر المقصود في كتاب ابن غنَّام أنه جاء بمدرسة جديدة نوًعا ما على ما هو مألوف في التدوين النجدي للتاريخ،   
تمد على منهجين في الكتابة التاريخية؛ فجاء الجزء األول من كتابه بالمنهج الموضوعي، بينما كان الثاني وفق إذ اع

المنهج الحولي المألوف في نجد، وقد يكون إفراده لألول باعتبار أهمية الموضوعات التي تناولها فيه من توضيح لحال 
لشِّْرِكيَّة، وبعض النصائح التي ليست لها عالقة مباشرة بتفاصيل نجد واألحساء، وما اعتراهما من األمور والعادات ا

تاريخية مهمة، وغيرها من الموضوعات ذات الُبْعد الشرعي، كذلك ترجم للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وبيَّن دعوته 
ى المنهج الحولي وفق ، وأما الجزء الثاني فكان تاريخيًّا صرًفا، وعل32وأهميتها، ورسائله، وأهم المسائل الخاصة بدعوته

، بينما نجد أن حمد الجاسر 33م1797/هـ1212م، واختتمه بأحداث 1748/هـ1161المدرسة التقليدية، بدأه بأحداث سنة 
ًرا ذلك بأن أحداًثا 1811/هـ1225له رأي في أن ابن غنَّام َواَصل كتابة التاريخ حتى سنة وفاته ) م2000/هـ1421ت( م، مبرِّ

  . 34م، واستبعد أنه توقَّف عن كتابة التاريخ حتى وفاته1811- 1797/هـ1225-هـ1212 مهمة وقعت بين سنتي
وعلى الرغم من شكِّ الجاسر في أن هنالك جزًءا من كتاب ابن غنَّام مفقود، إال أن رأيه قد ال يكون دقيًقا؛ ألنه لو   

أن توفي الشيخ محمد بن عبدالوهاب،  كان كذلك لكتبه مع ما كتب من تاريخ ووصل إلينا، ولكن لعل ابن غنَّام بعد
ًرا الستكمال كتابه، على اعتبار أن كتابه ارتكز بشكٍل  واستقرت أمور الدعوة، وتضاءل عدد معارضي مبادئها، لم يجد مبرِّ

  . أساس على الدعوة
، حيث إنه ومن أميز ما اختلف فيه ابن غنَّام عن سابقيه في تدوين التاريخ أنه كان صاحب فكرة وهدف في كتابه  

كان أكثر تنظيًما ووضوًحا وشموًال عن سابقيه من المؤرخين النجديين، وقد يكون سبب هذا االختالف الذي جاء به أن 
ِعْلَمُه لم يكن نتاج المدرسة النجدية فحسب، بل إنه استفاد من بداية تعلُّمه في موطنه األول األحساء، ومن البديهي أن 

ستفاد منها، وعمل على تطبيق شيء مما وافقه في كتابه، أضف إلى ذلك أنه من خالل أسلوبه يكون قد قرأ كتًبا للتاريخ ا
كان صاحب قضية في توضيح مبادئ الدعوة اإلصالحية، والدفاع عنها، َوَردِّ الشَُّبه حولها، وٕان  يتبيَّن أنه وكتابته األدبية

  .لدعوة والشيخ محمد بن عبدالوهاب، وٕاطالق األحكام تجاههمكان ابن غنَّام لم يستطع َكْبَح حماسته في الرد على أعداء ا
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أيًضا حينما نقرأ كتاب ابن غنَّام سنلحظ أنه لم ُيِشر إلى َمن هم قبله من المؤرخين؛ إذ كان يعتمد على نفسه في إيراد   
لذلك يقول أحد الباحثين  األحداث التاريخية، وحقيقًة إنه يصعب عليه أن يكون صاحب ذاكرٍة َتْحِوي كل ما جاء في كتابه،

َل في النقل على غيره أو استفاد منه، وهذه عادة غير مستحَسنة، : "عن ابن غنَّام ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه َعوَّ
  . 35"فلعله استفاد من غيره ولكنه تجاَهل المنقول عنه، خاصة وأنه قد عرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم

نا نوافق الشويعر فيما ذهب إليه جزئيًّا، لكننا في الوقت ذاته نؤكد على أن ابن غنَّام كان األميز واألكثر تفصيًال وعلى أن 
وشموليًة، سيما أنه اعتمد أسلوًبا جديًدا في عصره، باعتماده على كتابة التاريخ بحسب وحدة الموضوع، وٕان كان ذلك 

ية هذا األسلوب في إيضاح األفكار وٕاعطاء صورة أكثر نقاًء من األسلوب بشكٍل جزئي من كتابه، لكنه كان َيِعي أهم
الحولي، ويدلِّل على ذلك أنه انتهج هذا األسلوب في الموضوعات التي كان يرى أنها أكثر أهميًة وحساسية، ِبَغضِّ النظر 

  .خعن َنْقد هذه الموضوعات، وجدليَّة اعتبارها تاريًخا أم فكًرا جاء في سياقه التاري
غير أن ما ذهب إليه الباحث قد يكون منطقيًّا، باعتبار أن ثمة أحداثًا كتب عنها ابن غنَّام وهو في سنٍّ لم يبلغ فيها   

الحلم، وكانت كتابته تفصيلية فيها، كذلك يصعب عليه أن يأخذها كروايٍة شفوية وبشكٍل مباشر بالتفصيل والدقة، كما ورد 
سنوات، ما يعني أن المنطق يجعلنا نشك  9م، وهي السنة التي كان عمره فيها 1748/هـ1161في ذكره لألحداث من سنة 

في أنه اعتمد على تدويِن غيره للتاريخ، مما قد ال يكون ُنِشر؛ ألن ما تناوله ابن غنَّام لم َيِرد في كثير من المصادر قبله، 
نها هذا الكتاب أهمية كبرى لدارس تاريخ معلومات التى تضمَّ ل التمثِّ : "وتأكيًدا على ذلك في مقالة عن َنْسخ كتاب ابن غنَّام

، شاهد عيان لها دَّ وعُ  ،ر أواخر تلك المرحلة المهمةن المؤلف عاصَ وْ هـ كَ 1212هـ إلى 1157الدولة السعودية األولى من عام 
 ،خ الدولة السعودية األولىأبرز مصدر تاريخي أساسي لتاري هل كتاببحيث مثَّ  ،ن أتى بعده من المؤرخينولذلك نقل عنه مَ 

، وهنا يؤكِّد كاتب المقالة على أن ابن غنَّام لم ُيعاصر كثيًرا من الموضوعات التي 36"وسيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
كتب عنها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديه ما اعتمد عليه من التدوينات التي قد ال تكون منشورة، أو أنها ُكِتَبْت 

  . واندثرت
  : منهجه في كتابة التاريخ

وفيما يتعلَّق بمنهج ابن غنَّام، فلو أنه اعتمد المنهج الموضوعي وحده ألحدث نقلًة كبرى في الكتابة التاريخية في   
نجد، خاصًة أن هذا المنهج كان سيعمل على تطوير الكتابة التاريخية بشكٍل ملحوظ، وعلى الرغم من ذلك حينما أفرد 

للمنهج الموضوعي لم َيْسَتِسغ المؤرخون بعده هذا األسلوب الجديد، ولم ينتهجوه، واستفادوا في األغلب مما  جزًءا من كتابه
  . كتبه وفق المنهج الحولي، وهو المنهج الذي اعتادوه، ونجزم بأنهم كانوا يعتقدون أن هذا هو التاريخ، وخالفه ال ُيَعدُّ تاريًخا

الموضوعي نجد أنه لم يكن بهدف الكتابة التاريخية بقدر ما كان بهدف الدفاع عن وفي تقييم ِلَما كتبه وفق المنهج   
الدعوة، وِتبَيان مكانتها وصاحبها، وفي سياق ما كتبه في الجزء األول موضوعيًّا جاء من المعلومات التاريخية ما ال يمكن 

لتي يتحدث عنها من تاريخ الدعوة والدولة السعودية االستغناء عنه، باعتباره مصدرًّا تفصيليًّا أوليًّا للحقبة التاريخية ا
  . األولى
وسواء أكان التقييم لكتاب ابن غنَّام بمنهجه الموضوعي أم الحولي فإنه كان عالمًة في التدوين، باعتبار التوسُّع الذي   

مع بداية القرن التاسع عشر ظهرت تواريخ آل سعود أوًال : "لم يسبقه إليه غيره من النجديين، لذلك يقول عنه يورك ماتياس
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، وهو عالم من واحة )1810-1739(ضمن مدرسة جديدة للسجالت النجدية، وكان مؤسس هذه المدرسة حسين بن غنَّام 
حكم بين عامي (األحساء في شرقي الجزيرة العربية، ودخل خدمة الدولة السعودية األولى، وقد دعاه سعود بن عبدالعزيز 

راء آل سعود، لتعليم العربية في العاصمة السعودية األولى الدرعية قرب الرياض، وهناك ألَّف ، وهو أحد أم)1803-1813
  . 37"ابن غنَّام عملين تاريخيين كبيرين بطلب إما من سعود بن عبدالعزيز، أو محمد بن عبدالوهاب

وكل هذا بعيًدا عن المحتوى الذي  وهذا الحديث الذي أوردناه يدل على أن ابن غنَّام انتهج مدرسًة جديدًة في التدوين،  
قدَّمه من حيث الدقة والصحة والتحقُّق، حيث إن كثيًرا من الموضوعات التي تناولها قد تحتاج إلى تحليل ومناقشة، أما 

هذا، : "كونه أسَّس منهًجا جديًدا في عصره فألنه كان يؤمن تماًما بأهمية التاريخ، كما أشار إلى ذلك هو بنفسه في مقدمته
وَلمَّا كانت منزلة العلم أعظم المنازل، والتحلِّي بحاله من أفخم الفضائل، ال سيما لألفاضل واألماثل، ومرتبته أرفع المراتب 

، وكان ِمن َأْسَناَها شأًنا وفخًرا، وأسماها رتبة وِذْكًرا، وأرفعها }وَمن ُيْؤَت الحكمة فقد أوتي خيًرا كثيًرا{عند اآلواخر واألوائل، 
ًبا وحضوًرا، علم الحديث واألثر، ومعرفة التواريخ والسَِّير، كما نص عليه أرباب الفن  منصًبا وقدًرا، وَأْنَفِسها عند اهللا تقرُّ
  . 38"والنظر
بغض النظر عن رؤيته ألسلوب الكتابة  –ومن وحي إيمان ابن غنَّام بأهمية التاريخ وتدوينه، واعتباره فنًّا وعلًما رفيًعا   

؛ نعي سبب اختالفه عمن سبقوه في الكتابة التاريخية، فاألوائل لم يتعاملوا مع التاريخ كما -ن الوقائع والتفسير التاريخية بي
وبما أن ): "م2016/هـ1436ت (تعامل هو معه بهذه الجدية والشمولية والتوسُّع في العرض، لذلك يقول عنه عبداهللا العثيمين 

حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومسيرة دعوته، وأخبار الدولة السعودية األولى التي  تاريخ ابن غنَّام أوَّل ِسِجّل لتفاصيل
، وكون ابن 39"ناصرتها، فإنه من الممكن أن ُيَعدَّ بإنصاف رائًدا لمؤرِّخي الدولة السعودية األولى من أهل الجزيرة العربية

كما ذهب ابن عثيمين للدولة السعودية األولى على اعتبار أنه لم  غنَّام ُيَعدُّ رائًدا في المدرسة التاريخية النجدية، ليس فقط
يكتب عن سواها، وٕانما لكونه أسَّس لطريقٍة لم تكن مألوفًة لدى النجديين، وبالتالي كان ذا أثٍر فيمن َتَلْوه من حيث التوسُّع 

ه   .والشمولية والتوجُّ
ب عنه المؤرخون واألدباء، فالمؤرخون لريادته وشموليته في كتابة ولو لم يكن ابن غنَّام مؤثًرا ورائًدا في مجاله َلَما كت

محمد بن عبدالرحمن : التاريخ، واألدباء لريادته األدبية في النثر، ومن المختصين في األدب الذين كتبوا عن ابن غنَّام
ومن : "ة في التاريخ بقوله، والذي يخالفنا االتجاه في أن ابن غنَّام كان صاحب نظرة تفسيري)م2017/هـ1438ت (الشامخ 

الواضح أن ابن غنَّام لم يكتِف هنا بتسجيل األحداث التاريخية، بل أراد أن يصوِّر الخواطر النفسية، والصراع اإلنساني، 
وٕاذ أباح لنفسه كذلك أن يفسِّر حوادث التاريخ تفسيًرا ذاتيًّا، وأن يضيف إليها ما رأى أنه من الممكن حدوثه، فقد جاء 

  . التاريخي شبيًها باألسلوب الملحمي أسلوبه
وفي الحقيقة إن القارئ يكاد ينسى ما للحادثة من قيمة تاريخية، وينصرف إلى ما فيها من متعة قصصية، وقيمة أدبية، 

لقدرة ورغم ما التزمه الكاتب من سجع أَعاَق سالسة الرواية، وقلَّل من حيويتها، إال أن أسلوبه قد تميَّز بالوضوح، واتَّسم با
، وبحسب الشامخ فإن ابن غنَّام َيِعي التفسير النفسي للتاريخ، بينما واقع 40"على تصوير المواقف المتأزمة، والصراع النفسي

كتابه بخالف ذلك تماًما؛ ألن الخواطر النفسية والصراعات اإلنسانية التي أشار إليها لم تكن واقعًّا متجرًدا من النظرة 
  . تشبَّع بها ابن غنَّام في كتابه األحادية لألشياء التي
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وعلى الرغم من أن ما يهمنا بالدرجة األولى في الحديث عن ابن غنَّام هو الجانب التاريخي في كتابه، إال أنه صاغه بلغة 
أدبية عالية جدًّا، ومتكلَّفة إلى الحد الذي أفقد النص سالسته، وباتت بعض التفاصيل األدبية تشغل الباحث أكثر من 

معلومات التاريخية، لذا ُيَعدُّ كتابه من أكثر الكتب تعقيًدا في قراءته، خاصًة أن هذا األسلوب ليس مستساًغا مقارنًة بكتب ال
ت (التاريخ األخرى؛ ألن كثيًرا من معلوماته قد تفقد سالستها وقيمتها في تكلُّفه باللغة األدبية، وقد علَّق أمين الريحاني 

ولكني وأنا أطالع الكتابين َأِسْفُت ألسلوب مولَِّفْيِهَما القديم، ذلك : "41ي ابن غنَّام وعثمان بن بشرعلى كتاب) م1940/هـ1359
األسلوب المكلَّف المسجَّع الذي ال ُيَحبِّب مطالعة التاريخ إلى ُقرَّاء هذا العصر، وَوِدْدُت لو أن أحد المنشئين العصريين 

يخ نجد منذ قرن ونصف القرن ليطلع العامة والخاصة على ما جرى في وادي حنيفة ُيَلخِّص ابن بشر، أو ُيِعيد كتابة تار 
، وٕان كان الريحاني لم يفرِّق بين 42"من األمور الدينية والسياسية التي كان لها التأثير األكبر في العرب بعد الرسالة النبوية

كالمه ُبْعًدا حقيقيًّا؛ ألن األسلوب الذي كتب به ابن ابن غنَّام وابن بشر في األسلوب، وعدَّهما بأسلوب واحد، إال أن في 
غنَّام لم يكن أسلوًبا مقبوًال إلى حد ما، لكنه في الوقت نفسه ظلم ابن بشر فقارنه بابن غنَّام؛ إذ إن ابن بشر كان تقليديًّا، 

م يكتب باألسلوب األدبي النثري قرن التوسُّع والشمولية بكتابة التاريخ وحده، لذا كان أبعد بكثير عن صاحبه، فابن بشر ل
ع، وقد يكون القصد مما قاله الريحاني أنهما انتهجا الكتابة الحولية للتاريخ، وهي القاسم المشترك بينهما   . والمسجَّ

  : فكره التاريخي
ابه من ُتَعدُّ ريادة ابن غنَّام لألسلوب والمنهج التاريخي الذي اتبعه بشكٍل جزئي بعيدة عن تحقيق ما جاء في كت  

معلومات وتوجهات؛ إذ إنه يبقى المصدر األكثر حضوًرا في جدلية الدراسات التاريخية الحديثة والمعاصرة عن تاريخ 
ه كثير من النقد إليه، بأنه لم يكن حياديًّا في كتابته للتاريخ، وممن  الدولة السعودية األولى، وتاريخ دعوة الشيخ، لذلك ُوجِّ

وما سبَّب إحباًطا كبيًرا لنا هو أن ابن غنَّام لم يدرج الخطابات التي كتبها خصوم الشيخ : "لهانتقدوه عويضة الجهني بقو 
محمد بن عبدالوهاب إليه، أو عنه، فإننا ال نستطيع أن نفهم بوضوح وجهة النظر األخرى، فقد تم تجنُّب تلك الخطابات 

ني عتب على ابن غنَّام عدم تناوله رسائل المعارضة، فإنه في ، وعلى الرغم من أن الجه43"من ِقَبل الكتَّاب الوهابيين كلهم
  . الوقت نفسه انتقد الذين جاءوا بعده

نه معارضو الدعوة اهتماًما من كتابات ورسائل ضدها على اعتبار أن فكره التاريخي  وٕاذا كان ابن غنَّام لم ُيِعْر ما دوَّ
ديني ومعتقد يدافع عنه، حتى لو أن الفكر والمنطق والمنهجية  يقضي بأحاديَّة النظرة والتفسير، فألنه يكتب عن دافع

التي كان يعيشها ابن  الزمن والظروف التاريخية تقول بأن أهم معايير تقييم الكتابة التاريخية ترتكز على الموضوعية، ولعل
سلوب الذي تناوله، بحسب مفهومه غنَّام تعذَّر عليه فيها الكتابة بموضوعية، ولعل الحال الفكرية كانت تستدعي الكتابة باأل

  .وعصره، أيًضا يجب أن نفرِّق بين ِحدَّة ابن غنَّام ضد المعارضة الفكرية والمعارضة السياسية
كان جزء مهم من النموذج التكفيري في عمل ابن غنام مفهوًما للحالة ما : "وممن انتقدوه أيضا يورك ماتياس الذي قال عنه

وناقش ابن غنام بأنه . ، وهو تعبير يشير إلى فترة ما قبل النبي محمد، ويدل على نقيض اإلسالمقبل الوهابية بأنها جاهلية
) الشِّْرك(قبل الدعوة الوهابية كان غالبية الناس في نجد واألحساء والمناطق المجاورة قد رجعوا إلى عبادة األصنام 

في عصره، وبينما أخفق ابن غنَّام في نصه األصلي عكست هذه المناقشة أيًضا الحجة الوهابية . واالنحراف والبغضاء
باستعمال تعبير جاهلية فعًال، فإن علماء معاصرين آخرين كانوا واضحين في هذا األمر، وتضمَّنوا بين آخرين حفيد ابن 
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، وكتب أن شعب نجد كان جاهًال كما في الجاهلية، وضاالًّ وأعمى، )1869-1779(عبدالوهاب، عبدالرحمن بن حسن 
  . 44"كانت عبادة األصنام قد سادت بينهمو 

تشبَّع بصورة ذهنية من قراءته في رسائل الدكتوراه التي ُقدِّمت في الواليات المتحدة األمريكية كالم ماتياس يبدو أنه  ومن
ة ما ؛ ألنها كانت تبحث عن صدقيَّ - بحسب ما أورد من أمثلة في كتابه  –من أساتذة التاريخ بجامعة الملك سعود تحديًدا

جاء لدى ابن غنَّام وَمن جاء بعده من مؤرخين محليين، عن كون نجد كانت جاهلية قبل قيام الدولة السعودية األولى، 
  .بينما لم يدرس الواقع الديني لنجد قبل تلك الِحقبة

اياتها، وعرف وفي جانب آخر نرى وليام فيسي يكتب باتزان عن ابن غنَّام وحماسته للدعوة بعد أن درس حالها في بد  
يستنكر حسين بن غنَّام، مؤرخ الدعوة اإلصالحية الذي توفي في : "ما كانت عليه الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ فيقول

، استنكاًرا شديًدا التراخي في تنفيذ التعاليم والواجبات الدينية الذي ُوِجَد في صفوف سكان نجد قبل )م1810(هـ 1225عام 
، ولكن من الواضح من زيادة )الثامن عشر الميالدي(عبدالوهاب مطالع القرن الثاني عشر الهجري ظهور الشيخ محمد بن 

، أن المعارضة )السابع عشر الميالدي(عدد العلماء في المدن النجدية، وخصوًصا مع َبْدء القرن الحادي عشر الهجري 
، فلم يتهم فيسي ابن غنام وغيره بالتأصيل لمدرسة 45"الفكرية كانت متنامية ضد ما كان ُيَعدُّ نكوًصا عن اإليمان الصحيح

  .تكفيرية كما فعل ماتياس
وماتياس وَمن َيَرْوَن رأيه لعلهم لم يمعنوا النظر في عهد ابن غنَّام في عصر الدولة السعودية األولى، وما كان يلقاه الشيخ 

لَنْبذهم الشِّْرِكيَّات التي كانت ُتماَرس  ؛46ذيب وتكفيرمحمد بن عبدالوهاب وأتباعه، والدولة السعودية األولى عموًما، من تك
في الجزيرة العربية آنذاك، وٕان كان ابن غنَّام قد َأْوَغَل في نقد المعارضة الفكرية في كثير من كتاباته التي جعلته يصفهم 

  .بنحو من التكفير
لًة وتفصيًال، بل ينبغي النظر فيما دعاه إلى وال يعني مأخذنا على ماتياس وغيره أننا نوافق ما أتى به ابن غنام جم  

الكتابة بهذا األسلوب، الذي لم يكن مقبوًال، إذ إنه لم يستطع التوازن في ظل الهجوم العنيف الذي كانت تجاَبه به الدعوة 
لتصحيحية أو ومما يبدو أن مثل هذا األمر َطَبعي في تاريخ الشعوب، خاصًة فيما يتعلق بقيام الدول والدعوات ا. فكريًّا

  . الجديدة، والمختلفة تماًما عما اعتادت عليه الشعوب؛ إذ ال يخلو األمر من عنف فكري أو حربي
وعلى الرغم من ذلك فالتكفير أمر ال يستهان به؛ إذ ذاك أمر َقْلبي ال يعلمه إال اهللا جل وعال، والتذرع بالظروف تاريخية 

ر، والنظر في الفكر السائد آنذاك يبدى من طبيعة الفترة التاريخية ِحدَّة التي مرَّت بها الدعوة ال يعد مسوغا للتكفي
المعارضة الفكرية لدعوة الشيخ، وشدة ما القاه من معارضيه؛ َفَطَبِعيٌّ أن يكتب مؤيِّدو الدعوة بأسلوٍب مماثل من دون أن 

ر أسلوبهم   . نبرِّ
في إطار ديني، أكثر منه للتاريخ الحقيقي الصِّرف، بعيًدا عن  بأن ابن غنَّام كتب التاريخ: ومن ذلك قد يحق لنا أن نقول

التأثيرات الخارجية على المؤلف، وهنا يجب أال ُيْرَبط تاريخ ابن غنَّام بالتفسير الديني للتاريخ؛ ألنه لم يأِت بتفسير واضح، 
  .ن كتابته في إطار دينيوٕانما صاغ التاريخ بمنطق ديني؛ ألن مفهوم التفسير الديني للتاريخ مختلف تماًما ع

ومما اتهم به ابن غنام تجاهله الفترة التي سبقت قيام الدولة السعودية األولى، إذ لم يذكر منها سوى الجوانب السلبية   
وكان اعتمادي على ابن غنَّام كبيًرا في بيان مواقف بادية نجد من الدعوة السلفية؛ : "المتعلقة بالعقيدة، وانتقده أحدهم بقوله
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نه لم يذكر أي جانب من جوانب التاريخ النجدي قبل الدعوة إال إشارات قليلة في أول الكتاب تصوِّر بعض الجوانب أل
السيئة من الحياة الدينية لدى حاضرة نجد، ويبدو أنه كان يعتقد أن في ِذْكر جوانب من ذلك التاريخ قبل الدعوة تقليًال 

بدالوهاب، ومن هنا يمكن َفْهم عدم عناية بعض مؤيدي الدعوة بدراسة تاريخ للدور العظيم الذي قام به الشيخ محمد بن ع
نا هذه الدراسة إلى التقليل من  نجد قبل الدعوة دراسة تفصيلية وٕابراز الجوانب المشرقة في هذا التاريخ، والمفروض أالَّ تجرَّ

دعوة والحياة الُمْثَلى بعدها، وأن ال نغفل الجوانب ذلك الدور الكبير، بل تدفعنا إلى عقد مقارنة بين الوضع المتردِّي قبل ال
المشرقة في الحياة االجتماعية في نجد قبل الدعوة، تلك الحياة التي ال شك أن لها أكبر األثر في حياة الشيخ محمد نفسه؛ 

فترة التي سبقت عصر الدولة ، وُيَعدُّ هذا الرأي متوازًنا في عدم التقليل من ال47"إذ لم يكن إال ابًنا من أبناء هذا المجتمع
السعودية األولى في جوانب الحياة المختلفة، وٕان كانت األمور العقدية تحتلف عن ذلك، غير أن تعلله لمن أهملوا فترة ما 
قبل الدعوة غير دقيق؛ ألنه لو كان لدينا كتابات في التاريخ من هؤالء المؤيدين غير ما وصل إلينا من مصادر مكتوبة 

هج ذاته لكان رأيه مقبوًال، إال أن النماذج التي تلت ابن غنَّام من المؤرخين النجديين الذين كتبوا التاريخ بشكٍل اتخذت المن
أكثر فهًما ووعيًّا له كعلم خصَّصوا جزًءا من تاريخهم للفترة السابقة للدولة على األغلب، ما يعني أنهم ضمن مؤيدي الدعوة 

  .كتب تاريخ تلك الفترة من خالل السوابق، وبشكٍل ملحوظكابن بشر مثًال، وفي الوقت ذاته 
ثم إن ابن غنَّام ركَّز في كتابته للتاريخ على الدعوة بشكٍل كبير، وعلى مفهومها وٕايجابياتها، وانتقد معارضيها، وجعل منها 

ما جعل بعض المؤرخين  أساًسا لكتابته للتاريخ، وكان عليه أن يكتب التاريخ بشتى جوانبه، حسبما نص في تقديمه، وهذا
يشيرون للدعوة كأنها كانت دولة داخل الدولة، فنالحظ أنهم يتمحورون حول الدعوة، ويأخذون تاريخ الدولة في سياقها، وٕان 
كانوا ِقلَّة ولكنهم تأثروا بابن غنَّام وَجْعله الدعوَة محوًرا لتاريخه، وال يعد هذا تقليًال من شأن الدعوة، بل يجب صياغة 

ريخ في السياق الصحيح؛ إذ إن الدعوة انتشرت وأثَّرت بعد أن ناصرها اإلمام محمد بن سعود، وبالتالي تأتي الدعوة التا
ا للدولة وفي سياقها، فإذا ُأرِّخ لتلك الفترة ُيَؤرَّخ للدولة، باعتبار أن الدعوة هي في أساسها اإلسالم الحقيقي، ودين عام  منهجًّ

اإلسالمية كافة، وٕان ُميِّزت الدعوة بأنها عادت بالدين ألصوله، وعملت على تنقية البالد من  وعقيدة ألهل البالد والدول
الشركيات التي َعدَّها الناس قبل الدولة جزًءا من الدين، بينما األصل الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعيٌد عن 

صََّص لها الجزء األول الذي احتوى على خمسة فصول، كلها لذلك انطلق ابن غنَّام في كتابه من الدعوة، وخ. الشركيات
  .48ُخصِّصت للدعوة والشيخ محمد بن عبدالوهاب وحياته

وبناًء على هذه البداية يتضح أن ابن غنَّام جعل من الجزء األول قضيًة فكرية أكثر منها تاريًخا، كما أشار في مقدمته، 
، فجعل "ة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالمروض"وعنوان كتابه يوحي بذلك، إذ إنه أسماه 

من القضية الفكرية وحال الشيخ ودعوته في المقام األول، ثم جاء تاريخ الدولة بشكٍل غير مباشر لتعداد غزوات ذوي 
ي التاريخي جاء داللًة على ما فيها اإلسالم، ومن هنا نستدل على أن الدعوة كانت الَهمَّ األول في الكتاب، والتطبيق العمل

من أفكار، لذلك كانت عبارات ابن غنَّام وٕاشاراته حتى في الجانب التاريخي من كتابه تنطلق من المنطق الديني، ومن 
وذلك أن المسلمين لما ... وفيها َغَزا سعود، فأخذ إبًال معاويذ ألهل الحريق: "م1785/هـ1199ذلك يقول في أحداث سنة 

ذلك الفريق وراموا أْخَذهم على التحقيق أقبلت عليهم من فرقان السهول كراديس من الخيول، فرجع عنهم حينئذ كشفوا 
المسلمون؛ ألنهم إذ ذاك لم يكونوا لهم يعرفون، وفك اهللا أولئك األقوام بعد ذلك االنهزام، ولم يعر السهول جيش المسلمين 
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، وٕاذا ما أردنا أن ُنخضع 49"داخلين ولحكمهم تابعين، فكانوا على تلك القضية نادمينإال بعدما َأْلَفْوُهم مدبرين، وكانوا معهم 
هذا النص الذي يشابهه الكثير في الكتاب إلى المنطق؛ فإنه سيتبادر إلى الذهن أن الحرب كانت بين فريقين مسلم وآخر 

  . ل؛ غير مسلملم يحدِّده المؤلف، ولكنه من البديهي أن يكون على عكس َوْصف الفريق األو 
وبمثل هذا ندرك أن التاريخ الذي كتبه ابن غنَّام ُأطِّر بالدين كمنطلق أساس لكتابته، ولم يخرج من هذا اإلطار   

للحديث عن الدولة ككيان له سياسته واقتصاده ومجتمعه وثقافته في كثيٍر من موضوعاته التي تناولها، فخرج بذلك عما 
ف التاريخ لقضية الدعوة التي كان يحمل َهمَّها، فأثَّر ذلك على َفْهِمه للتاريخ، ولم اختطه لنفسه في صدر كتابه، ووظَّ 

يستطع التوازن في الطرح، ولم يجنح للموضوعية العلمية، ولم يكن يكتب وفق منهجية علميَّة واضحة وفكر مستوعب 
لتي مرَّت بها الدعوة، بعيدًّا عن َفْهم لحركة التاريخ في حياة الشعوب، وحصر فكره التاريخي في قضيته، والصراعات ا

الفلسفة التاريخية العميقة، وما تتطلبه من موضوعيَّة، ونقاش واستقراء، ووعي بأن القضايا الفكرية ال تحكم التاريخ؛ ألنها 
ما فات من  في األساس تتشكَّل بتشكُّل الشعوب، ومدى وعيها لثقافة االختالف، وأن التاريخ ما هو إال نافذة نطل بها على

دون تقعير لزواياه بحساب األفكار والتوجهات، كما أن التاريخ أيًضا لم يتبلور في عصره بين المحيطين به بشكله العلمي 
  . الواضح، غير أن ذلك ال يقلِّل من أن ابن غنَّام أسَّس شموليًة ُتَعدُّ من اإليجابيات المحسوبة له في تاريخه

: َعدَّ الدعوة َهمَّه األول في كتابة التاريخ ما َذَكَره هو نفسه في مقدمته عن سبب تأليفه للكتاب ومما يؤيد فكرة أن ابن غنَّام
ولكن داعي النفس لذلك كثير، واإلمام أيَّده اهللا تعالى يعزم عليَّ في ذلك ويشير، حتى َبَدا طالع اإلقبال والسعد والبشير "

ى أتقنته تصحيًحا وتحريًرا، وتلقَّنت تلك المغازي ممن حوى في إثر ما كنت في ذلك الشأن أستخير، فشرعت فيه حت
، وهذا التصريح منه يقضي بأن تأليفه للكتاب كان بطلٍب من الشيخ محمد بن عبدالوهاب نفسه، 50"الصدق رياسة وتصديًرا

لدولة السعودية األولى وَطَبِعيٌّ أن ينصب النصيب األكبر من الكتاب للحديث عن الشيخ ودعوته، وبالتالي سيكون تاريخ ا
في سياقها، خاصًة وأنه تلقَّى أخباره في الغالب من الشيخ نفسه، فأتى الكتاب جزًءا من حملة دعائية للتصدي ألعداء 

في الغالب إن الشيخ هو الذي طلب : "الدعوة، فصيغ حسبما ارتآه الشيخ وتلميذه ابن غنَّام، وعن ذلك يقول خالد الدخيل
يل تاريخ الدعوة، وبالتالي من الطبيعي أن ُيِلحَّ على ابن غنام باإلسراع في تنفيذ المهمة، وهذا يتفق من ابن غنَّام تسج

تماًما مع شخصية الشيخ والدور الذي اضطلع به منذ بداية الحركة وحتى قيام الدولة، فكان من طبيعة الشيخ المثابرة على 
هل : ة الكتاب واضحة، وتجلت شخصيته وآراؤه فيه، لكن السؤال، فإرادة الشيخ في صياغ51"العمل والسرعة في إنجازه

  صيغ عامة الكتاب بإرادة الشيخ؟
وٕاجابة عن هذا السؤال، وعطًفا على ما أثبته ابن غنَّام في مقدمته، فإننا نميل إلى المنطق بأن الشيخ كان يريد صياغة 

ب، سيما أن أسلوبه األدبي المسجَّع بدا فيه كثيًرا، وأفكاره للكتاب بصفة عامة، وال يمكن أن يستعين بابن غنَّام كاتًبا فحس
إن ما ألَّفه ابن غنَّام خالل حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حتى : وحماسته في دعم دعوة الشيخ، وبذلك فالمنطق يقول

مل ُيبرز شخصية ابن فقد كان كا –وٕان كان يسيًرا –م كان بمراجعة الشيخ وٕارادته، وما تال ذلك 1792/هـ1206توفي سنة 
ه به،  غنَّام المحضة التي سارت على المنهج ذاته، ولم يغيِّر فيه، ما يعني أن ابن غنَّام كان يوافق الشيخ على ما كان يوجِّ
وهنا نقول بأن الكتاب كامًال برزت فيه إرادة شخصيََّتِي الشيخ وتلميذه ابن غنَّام، ما يعني أنهما صاَغا الموضوع بشكٍل ينم 

  .المنطلقات الدعوية عن
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ولكن داعي النفس : "أيًضا مما يتضح في مقدمة ابن غنَّام أنه كتبها قبل تأليف كتابه بشكٍل كامل على األقل، إذ يقول
، فالدعاء للشيخ بالتأييد يقضي بأن الشيخ حين كتابته للمقدمة لم َيَزْل 52"يعزم عليَّ  -أيَّده اهللا تعالى- لذلك كثير، واإلمام 

إذ ال ُيدعى بالتأييد لميت، وهذا مما ينافي المنهجية المنطقيَّة للتأليف، خاصًة أن أشياء قد تتغير في ذهنية الكاتب،  حيًّا؛
وعلى ضوئها قد تتغير رؤيته لمقدمته، لكن ابن غنَّام فيما يبدو أنه قيَّد نفسه منذ البداية بما قدَّم به، وبالتالي تراءت أفكاره 

هاته قبل أن يك   .مل تأليفهوتوجُّ
ولمزيٍد من البحث في فكر ابن غنَّام من خالل تاريخه فإنه من المؤكَّد أن الكتاب ِصيَغ بقلمه، وبالتالي فإن العبارات   

واألحكام التاريخية بدأت منه، وبذلك وافقه الشيخ فيها، وقد يكون عدَّل عليها، ما يعني أن حدة األسلوب عنده أكثر من 
اطفة لدرجة أنه يكتب عن أعداء الدعوة بأشد األساليب وأكثرها إقصاًء، وعن الشيخ والدعوة وأتباعها شيخه، وُموِغٌل في الع

وفيها توفي شيخ : "م1792/هـ1206بأشد المديح، ومن ذلك ما كتبه عن وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في أحداث سنة 
فيدة والمعاني التي لم تبرزها سوى فكرته المجيدة، ذو الفكر اإلسالم وعلم األئمة األعالم المتبحِّر في العلوم النافعة الم

الَوقَّاد والذهن النقاد، الغائص على ُدَرر التوحيد في قعر البحور، الفالق عن جواهره األصداف حتى َزيََّن بها النحور، 
التدقيق في العلم، المتفنِّن في المستنبط من كتاب اهللا تعالى ما يقصر عن بعضه الفهم، وال يقدر على إبراز شذره منه َذُوو 

ِئه وال ُيَغاص وال ُيَحاط، المنفرد في نشر أعالم التوحيد، القائم فيها هللا تعالى  فهم القرآن واالستنباط فال ُيَقاس قعر تبوُّ
يخ محمد ، وهذا جزء من وصف طويل قاله ابن غنَّام عن الش53"بالتجريد، المؤيَّد فيها باإلعانة من الحميد المجيد المسدد

بن عبدالوهاب، وهذا الوصف الذي جاء على لسان ابن غنَّام وقلمه كان بمحض إرادته ونتاج فكره، ومع كامل التقدير 
واالعتراف بالفضل في كتابته للتاريخ بالشمولية والتفصيل، إال أنه لو ُعِرض هذا القول على الشيخ نفسه لما َقِبَل به؛ إذ 

ت اإلنسانية؛ فحصر َفْهَم العلوم النافعة المفيدة والمعاني في الشيخ مطلقا، وكأن الشيخ وحده فيه من المديح ما يفوق القدرا
جاء بهذا الفهم، ال قبله وال بعده َفِهَم َفْهَمُه، ووعى فكرته المنطلقة من القرآن، وهذا يتعارض مع منهج الشيخ ودعوته؛ إذ 

، فإفراطه في مدحه غير مقبول بحسب مفهوم دعوة الشيخ نفسه، ما يبقى في عداد البشر، يصيب وُيخطئ، يؤخذ منه وُيَردُّ 
يعطي داللًة على أنه لم يكن متوازًنا في عاطفته، ولعله أوغل في السجع حتى حاد عن جادة الكتابة، وِقْس على ذلك 

  . بعض المواضع التي كتبها في حق أتباع الدعوة، أو ضد معارضيها
حديثًا يتطابق إلى " يخ محمد بن عبدالوهاب من اإلحياء واإلصالح إلى الجهاد العالميدعوة الش"لذا تقول مؤلفة كتاب   

مع تقديرنا للبراعة، ال بّد أن ُتالئم بصورة وثيقة قصَد : "حدٍّ ما مع ما ذهبنا إليه فيما كتبه ابن غنَّام عن حياة الشيخ وسيرته
الجنس األدبي الذي نناقشه هنا هو التسلسل التاريخي أكثر من كاِتِبي التاريخ الزمني وأسلوبهم، ومن الضروري أن نتذكر 

سيرة حياة علماء دين، وقصد كاتب التاريخ الزمني ينحصر هنا في تقصِّي األحداث التي تتعلق بالحركة الوهابية وتدوينها 
اللة الحاكمة للسعودية، طبًقا للسنوات التي حدثت فيها، ولذلك فإن تركيزه الرئيس ينصبُّ على أنشطة الحركة وقيادة الس

ومن َثمَّ لم يكن قصد مؤرخي السجل كتابة قصة حياة تمجيدية لمحمد بن عبدالوهاب على غرار أسلوب تعداد المناقب 
والسمات الحميدة، أو عرض سيرة حياة شخص يلتصق بالصوفية، انحصر القصد في عرض قصة حياة محمد بن 

بسيرة حياته وبحوثه بهدف تجسيد اآلراء التي أسهمت في نشوء الحركة  عبدالوهاب في تقدير معلومات واقعية تتعلق
، وهذا الحديث للمؤلفة جاء بعد مقدمٍة عن انتقادها ألسلوب ابن غنَّام وابن بشر في كتابة سيرة محمد بن 54"الوهابية
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سل األحداث التاريخية على فمن المهم أن نعرف أن تسل: "عبدالوهاب، وٕان كانت تقصد إلى حدٍّ كبير ابن غنَّام بقولها
الرغم من إعدادها لتقديم المعلومات التاريخية عن أصول الحركة وانتشارها، فإنها تنزع كثيًرا إلى ناحية تصوير محمد بن 

ى هللا عليه وسلم عبدالوهاب بأسلوب حافل بالتذكير بقصة حياة النبي محمد ، وكما سنرى في قصة الحياة، ثمة حوادث ص
ى هللا عليه وسلملحوادث في حياة محمد  مطابقة حقًّا الخاصة، مثل َرْجم الزانية، وأسفار محمد بن عبدالوهاب المكثَّفة؛  ص

، وبعيًدا عن خيال 55"إذ كان في األغلب مضطرًّا للرحيل عن منطقة واالنتقال إلى أخرى بوصف ذلك نوًعا من الهجرة
ى هللا عليه وسلميخ وحياة النبي المؤلفة الذي وصل إلى المقارنة بين كتابة سيرة الش ، وٕان كنا نذهب إلى أن ابن غنَّام  ص

وابن بشر لم يكتبا السيرة بقصد المقارنة، بل بمحض الصدفة تشابهت بعض األحداث، لكننا في الوقت نفسه نؤيد أن 
ا عما جاء لدى ابن غنَّام، المبالغة من ابن غنَّام كانت واضحة، فيما أن ابن بشر ذكر الشيخ بطريقة أقل عاطفية وتمجيدً 

في الواقع إن قصة الحياة التي كتبها ابن بشر خاصة ال تخلو من الجفاف : "وقد ذكرت ناتانا دي ذلك وتنبهت إليه بقولها
في أسلوب عرضها، كما أنها تفتقر لكثير من التنميقات األدبية وتعبيرات التمجيد التي َتِرد غالًبا في أدب السيرة، يؤكد ذلك 

فاظ على أسلوب السرد التاريخي المتسلسل، ويظهر أن ابن بشر اهتم بالجانب اإلعالمي واإلخباري أكثر من اهتمامه الح
  .56"بالتفسير

ى هللا عليه وسلموفيما يتعلق بمسألة مقارنة سيرة الشيخ بسيرة النبي    فلم تكن ناتانا دي هي فقط َمن ذكرها؛ إذ كتب  ص
اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة، فخرج منها  1745في عام : "األمر نفسه )م1995/هـ1416ت (علي الوردي 

الجًئا إلى قرية أخرى هي قرية الدرعية التي كان يحكمها األمير محمد بن سعود، وُيشبِّه الوهابيون هجرته هذه بهجرة النبي 
ومعلوماته التاريخية، إال أنه جاء بفكرة المقارنة من ، ورغم أن الوردي لم يكن دقيًقا في نقله 57"محمد من مكة إلى المدينة

دون أي ِذْكر لها في مصادر تاريخ الدولة والدعوة، ولكن من الطبيعي أن يجد مثل هذه الفرصة كي ينال من تاريخ 
  .الدعوة، ومبعثه بذلك ما ُكِتب من ابن غنَّام من مبالغات، وما تاله من بعض من ساروا على نهجه

قارنات كانت حاضرة في بعض الكتابات التي تناولت الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وممن عمل على يبدو أن الم  
ووجد الشيخ في الظروف السياسية واالجتماعية والفكرية السائدة : "مقارنة ظروف وسيرة الشيخ مع غيره أحُد الباحثين بقوله

من الُفرقة والتناحر والتنافس على السلطة بين اإلمارات  في الشام زمن ابن تيمية شبيًها بما كان يشكو منه في مجتمع نجد
الضعيفة التي قامت في المدن والقرى الصغيرة وُفقدان األمن، وانتشار الفقر، وتفشِّي الجهل، وتدهور الوضع الفكري، 

وده على الناحية ، وهنا نجد أن الباحث لم ُيْقِصر دور الشيخ وجه58"وجمود الفكر على قوالب الفقهاء السابقين الثابتة
العلمية والفكرية والدعوة، بل إنه جعل المؤثر في ِردَّة ِفْعل الشيخ في إقامة دعوته عامًّا في األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وبمقارنته بشيخ اإلسالم ابن تيميَّة وزمنه، ولم ُيِشر للدور السياسي الذي قام به أئمة الدولة السعودية األولى، 
وكأنه جعل من الشيخ إماًما للدعوة والدولة، وفي هذا المفهوم لبٌس كبير، وتأثير لتلك الكتابات التي بالغت في وصف 
الشيخ، وأخرجته عن إطاره الفكري إلى اإلطار السياسي، وبالتالي طغت المبالغة إلى حدود تجاُهل األدوار الرئيسة األخرى 

  . هاالتي ساندت الشيخ في دعم دعوته وٕاقامت
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ومما يبدو أن هذا الباحث وغيره ممن كتبوا عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب تأثروا بمؤرِّخ سيرته األول ابن غنَّام، لذا أثَّر 
في فكر الكثير ممن كتبوا عن الشيخ؛ ألنه ُيَعدُّ المصدر األول في تاريخه وتاريخ الدعوة، وكانوا أسرى لرؤيته ونظرته 

  . وفكره
ة الدينية في كتابة التاريخ سيطرت على ابن غنَّام وَمن تأثروا به فإنه لم يستطع أن يكتب التاريخ وٕاذا كانت النظر   

بموضوعية واضحة، وأثَّر ذلك على حياديته في كتابة التاريخ، وبالتالي أصبحت أحكامه وعباراته حادًة إلى درجٍة كبيرة، ما 
يخ محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العربية، لذا فإنه من المهم جعله يتجه إلى نفٍي مطلق للدين الصحيح قبل دعوة الش

  . البحث في الباعث النفسي ألسلوب ابن غنَّام
  : الُبعد النفسي البن غنَّام في كتابته للتاريخ

من خالل ما استعراضناه حول كتابة ابن غنَّام للتاريخ نلحظ أنه لم يستطع التوازن، لذا ينبغي البحث عن الباعث   
فسي الذي جعله يكتب التاريخ بحدة أبعدته عن الموضوعية، فركَّز على الجانب الفكري بوضوح، عندما اعتمد المنهج الن

الموضوعي للدعوة، والحولي للوقائع التي تؤيد ما كتبه عنها، لذا ُيَعدُّ ابن غنَّام نتاج بيئة الجزيرة العربية خالل القرن الثاني 
الث عشر، التي أثَّرت في أبنائها وأسلوبهم خالل فترات الشتات السياسي، والُبعد الحقيقي عشر الهجري وبدايات القرن الث

عن الوحدة على المستوى العام، خاصًة في ظلِّ التعدُّد والتجاُذب الفكري الذي كان ينال السكان في أقاليم الجزيرة كافة، ما 
ن ابن غنَّام لم يكن يجهل المنهج إن لم يكن يدركه تماًما، عمل أنتج طبائَع حادَّة إلى حدٍّ ما، لذا فإنه على الرغم من أ

على المنهج الموضوعي إدراًكا ألهميته لوحدة األفكار وتسلسلها، بينما استخدم الحولي لتبيان األحداث والتفاعالت التي 
رها جاءت نتيجة لتطبيق ما تناوله في بداية تاريخه، وكل هذا مبعثه العاطفة النفسية بالدرجة األ ولى؛ كي يصل لنتيجة قرَّ

ولقد حذر راسكين قرَّاءه من خطأ الحكم ): "م1975/هـ1395ت (وعن ذلك يقول أرنولد توينبي . مسبًقا كما مرَّ معنا
ر من العاطفة، كي نقول بأن ابن غنَّام كتب تاريخه بإطار ديني عاطفي حاّد؛ 59"بالعاطفة ، وهذا ما يجعلنا نذهب إلى التحرُّ
س لتاريٍخ جديد، أكَّد على ما قبله من سلبيات معروفة، ونفى ما فيه من إيجابيات، بينما أساس األمم وحضاراتها كي يؤسِّ 

  . ينطلق من تراثها، بغض النظر عما إذا كان هذا التراث صحيح األفكار والتفاعالت أم عكس ذلك
رنا أن ابن غنَّام كتب بتعصٍب للدعوة، فلعلنا نلتمس له  العذر في ذلك، ولكن بوجٍه معقول؛ ألن من العصبية ما وٕاذا ما قرَّ

، وبغض النظر عن ذلك، فهذا يعطينا نوًعا من تخفيف حدَّة النقد البن غنَّام، باعتبار أن 60هو محموٌد لدى بعض الفالسفة
ائع دون تجريح التعصب للدعوة محمود إذا لم ُيقِص مخالفيه بأحكام مطلقة، بينما لو اكتفى بتبيان الحق، وتناول الوق

  .معارضيه، لقلنا أنه تواُزن بين عاطفته وعقله والمنطق
  : التصوُّر الذهني للسلطة الدينية والسياسية لدى ابن غنَّام

بناًء على ما مرَّ بنا وذهبنا إليه من أن ابن غنَّام كتب تاريخه بأسلوٍب يتعارض مع التاريخ كعلم حقيقي، حين صاغه 
يًدا عن تحرِّي األسلوب التاريخي العلمي الذي يقضي بأن ُيْكَتب التاريخ في سياق سياسي، وما ووظَّفه لخدمة الدعوة بع

كانت عليه الدولة السعودية األولى من حياة اجتماعية واقتصادية وثقافية، وعلى الرغم من أن ذلك ال ينفي أهمية وريادة 
سعودية األولى سابقة للدعوة حين كانت إمارًة قبل اتفاق الدرعية ابن غنَّام، فإن الفكر التاريخي الحقيقي يقضي بأن الدولة ال

م، حين أسَّس اإلمارة جد آل سعود مانع بن ربيعة 1446/هـ850م، وذلك بفترٍة زمنية بعيدة تعود إلى سنة 1744/هـ1157سنة 
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ي انتقل بمفهوم اإلمارة إلى في الدرعية، وتوارثها أبناؤه من بعده، حتى وصلت إلى اإلمام محمد بن سعود، الذ 61المريدي
  .، وهو ما لم ُيِعْرُه ابن غنَّام االهتمام بالشكل الذي يبرز مفهومه الحقيقي للتاريخ62دولة
بينما هذا المفهوم التاريخي للدولة، واعتبارها أساس المنطلق لكتابة التاريخ، ظهر بشكٍل واضح في مؤلفات من جاؤوا   

ر؛ إذ إنهم جعلوا من تاريخ الدولة السعودية أساًسا لكتابة التاريخ، فكتبوا عن بدايات بعد ابن غنَّام، كالفاخري وابن بش
م، فبدأ الفاخري كتابه بتأسيس 1446/هـ850األسرة السعودية، وانتقالها من شرق الجزيرة العربية وتأسيس الدرعية سنة 

يس الدرعية وانتقال مانع المريدي إليها، ونسب ، وابن بشر ضمَّن كتابه تفصيًال عن تأس63الدرعية، وقدوم مانع المريدي
  . 64األسرة السعودية

وبمقارنة تاريخ ابن غنَّام بمن بعده من مؤرخين نجد أنهم لم ينساقوا لما انساق إليه من تركيٍز على الدعوة وتفاصيلها،   
ما كتبه المؤرخون بعد ابن غنام جاء  على كتابتهم للتاريخ، وبرغم -إلى حدٍّ بعيد-بل جاء حديثهم متوازًنا عنها، وحافظوا 

َمن كتب وألَّف بطريقته وخلط بين مفهوم الدعوة والدولة، فأحد المؤلفين تحدث عن اإلصالحيين، واعتبر الشيخ محمد بن 
ا دينيًّا، وأشار إلى أنه كان يركز في دعوته على العقيدة، ونبذ األمور الشركيَّة، وعلى الرغم من مقد مته عبدالوهاب مصلحًّ

كانت جزيرة العرب عندما دعا محمد : "عن الشيخ إال أنه وقع في الصورة الذهنية التي تخلط ما بين الدعوة والدولة بقوله
أشبه شيء بحالتها في الجاهلية، كل قبيلة تسكن موضعًّا يرأسها  –التي شرحناها فيما مضى  –بن عبدالوهاب دعوته 

إلخ، وال عالقة بين األمير واألمير إال .. أمير في العسير، وهؤالء أمراء في نجدهذا أمير في األحساء، وهذا . أمير منها
، ومما يبدو أن المفهوم بين ما دعا إليه الشيخ من إصالح للعقيدة والحال السياسية غير واضح 65"عالقة الخصومة غالًبا

ياسة كما ذهب صاحب هذا النقل األخير، هنا؛ إذ إن الجاهلية المقصودة في كتابات المصادر لم يكن المقصود منها الس
  . غير أن كل هذا ناتج عما أسَّس له ابن غنَّام وَمن تاله ممن كتبوا على نهجه وفكره

إضافًة إلى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب اعتزل النشاط السياسي بعد ضم اإلمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود   
، وهذا يعني أن 66م1792/هـ1206سياسي مع تقدُّمه بالعمر حتى وفاته سنة م، وقد تضاءل تأثيره ال1773/هـ1187الرياض 

سنة تقريًبا من عمر الدولة السعودية األولى، بينما بقي على  30الشيخ لم ُيْسِهم في الحياة السياسية بشكٍل مباشر سوى 
بالدعوة كمنهج، ولها سياستها التي رأس هرم السلطة الدينية في الدرعية، وهذا يعطي داللًة على أن الدولة كانت قائمة 

  . صاغت بها التاريخ بكل جوانبه
وترسَّخ مفهوم السلطة الدينية بشكٍل أوضح بعد أن بدأ أبناء الشيخ محمد وأحفاده يتبوءونها ضمنيًّا خالل أواخر عمر الشيخ 

، وهذا ما يقودنا إلى أنه تم 67ينيةوبعده، وحافظوا على مركزية الدعوة واستمرارها، وصارت لهم مكانة متميزة بصفتهم الد
التمييز بين مكانتهم كعلماء وكون الدولة لها سياسة يتوالها اإلمام، ما يعني أن الدولة اتخذت الدعوة كمنهج أساس، ولكن 

رفة   .في الوقت نفسه ليس بالضرورة أن يتدخل العلماء في القضايا التي ُتَعدُّ من أمور السياسة الصِّ
ام لم يكن هذا المفهوم واضًحا لديه عطًفا على ما مرَّ من دالئل فإنه في الوقت نفسه لم يكن غائًبا عن وبما أن ابن غنَّ 

كثيٍر من المؤرخين بعده، فكانت كتاباتهم تركِّز على الدولة وسياستها وحضارتها، وجاءت الدعوة والشيخ محمد بن 
  . 68عبدالوهاب في سياق كتابة تاريخ الدولة
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 الخاتمة

روضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي "الل البحث في الفكر التاريخي في كتاب من خ  
  : لحسين بن غنَّام توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كاآلتي" اإلسالم

 التاريخية الكتابة يف بالعمق تكن لم النجدي التاريخ كتابة في غنَّام بن حسين سبقت المصادرالتي أن على أكَّدتالدراسة .1
 لم التاريخية الكتابة أن هنا لنا ويتأكد العميقة، الشموليَّة الكتابة إلى المختصرة الكتابة مفهوم فغيَّر غنَّام، ابن أنتجها التي
نت يسكرار  كوَنها الكتابات تلك َتْعدُ  لم إذ غنَّام؛ ابن قبل وتدقيقها وتمحيصها فيها البحث تدعوٕالى التي باألهمية َتْحظَ   ُدوِّ
 يتم لم والتي لها، والحيثيات األسباب لمعرفة الغالب في البحث من مزيدٍ  إلى تحتاج التي المختصرة، األحداث بعض فيها

 حيث غنَّام، ابن بعد وأعمق أشمل بشكلٍ  التاريخ كتابة مفهوم تبلور أن بعد إال المصادراألوليَّة تلك خالل من إيضاحها
 . األوائل هؤالء نقله فيما عتوسَّ  َمن المؤرخين من جاء

 كتب حيث وحولي، موضوعي: منهجين وفق كتب حينما عصره، في جديدة تاريخيةً  مدرسةً  غنَّام بن حسين أسَّس .2
 لم بما جاء التأسيس بهذا وهو األولى، السعودية الدولة عصر في واألحداث للوقائع والحولي والشيخ، للدعوة الموضوعي

 وقراءاته األدبي، لتأسيسه نتيجةً  كان غنَّام ابن به كتب الذي المنهج هذا أن إلى الدراسة شارتأ وقد قبله، مألوًفا يكن
 وفق الكتابة أهمية يستشعر كان أنه المؤكد فمن عليه وبناءً  األحساء، في كان حينما الدرعية، إلى انتقاله قبل السابقة
 ِذْكر في الحولي المنهج من االنعتاق يستطع لم نفسه الوقت في لكنه كتابه، في تناوله ما أهمية لتبيان الموضوعي؛ المنهج
 فكرته في جزأهاألول يخدم كان حال أيِّ  وهوعلى الغرض، لهذا كتابه من الثاني الجزء خصَّص إذ التاريخية؛ الوقائع
 .وتوجهه

 العام بعد غنَّام ابن لتاريخ تكملة هنالك أن يفيد ما العرب مجلة في الجاسرذكر حمد الشيخ أن إلى الدراسة أشارت .3
 لحين سنة 13 قرابة التاريخ كتابة عن مفاجئ بشكلٍ  المؤلف يتوقَّف أن غيرالطبيعي من أنه إلى وألمح م،1797/هـ1212
 الدراسة هذه نتائج في هنا ولكن تكملة، من فيها ما بشرعلى ابن تاريخ الحتواء األهمية بذات تكن لم أنها وأشارٕالى وفاته،

 فإن تناولته؟ ما بشرتناول ابن أن من الرغم على نشرها يتم لم لماذا غنَّام ابن لتاريخ فعليَّة تكملة وجود حال في: نتساءل قد
 وٕان بشر، ابن في جاءت معلوماته جميع باعتبارأن فائدة، بال كامًال  غنَّام ابن تاريخ أن نعتبر فإننا المنهج هذا على ِسْرَنا
 المحصلة في ولكن إدراجه، على حرص هناك يكن لم لذلك األهمية، أفقده ما على احتوى أنه فلربما منه فقد ما هنالك كان
 تظهرللباحثين، أن بد ال الزمن طال وٕان ومصادره التاريخ أن باعتبار واقعي، ُبْعد ذات تكون كهذه إلماحات أن نتوقع ال
 . تداولها وتم ظهرت قد كونت أن المنطقي فمن تكملة غنَّام البن أن ولو عنها، والبحث الكشف خالل من

 بما عبدالوهاب، بن محمد الشيخ دعوة قبل لنجد التاريخية الفترة وبوضوح تجاَهل غنَّام ابن أن إلى الدراسة توصَّلت .4
 هنالك أن يؤكِّد مما وهذا سنة، 300 بقرابة الشيخ دعوة قبل أي األولى، السعودية الدولة أساس هي التي الدرعية تاريخ فيها
 التاريخ يكن لم فكري اتجاه واحد؛ التجاه تخصيصه بقصد التاريخ كتب أنه أو التاريخي، غنَّام ابن فكر في حوضو  عدم
 محمد الشيخ دعوة ألعداء مضادة حملة من كجزء كتابه ألَّف غنَّام ابن أن الدراسة هذه أكدَّت لذا األول، المقصد فيه كعلم
ا َبَدا ما وهذا عبدالوهاب، بن  التاريخية الفكرة فإن عليه وحماسته،وبناءً  وموضوعاته وتقسيماته كتابه وبأسل في واضحًّ
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 وتفاصيلها الدعوة ناقش لكتاب خارجيًّا رداءً  التاريخ فوضع التاريخ، عن بعيدة تفاصيل في غرق حين غنَّام ابن من تاهت
 .للدولة المؤرخ بَنَفس وليس الدعوة، بَنَفس يكتب كان للوقائع كتابته في حتى التاريخ، تناَول أكثرمما

ر وهذا عبدالوهاب، بن محمد الشيخ من بطلبٍ  تاريخه ألَّف غنَّام ابن أن الدراسة أثبتت .5 لنا ما يبرِّ  النتيجة في إليه توصَّ
 أن إلى هنا نذهب وقد للدولة، ُيخصَّص ولم للدعوة، ُخصِّص غنَّام ابن كتاب بأن تقضي التي الدراسة؛ نتائج من الرابعة
 تدوين على ينصَّب همُّه أصبح محمد، بن عبدالعزيز اإلمام عهد بدايات في المباشر السياسي العمل اعتزل أن دبع الشيخ
 الجزيرة في اآلفاق في يدور ِذْكُرها أصبح التي الدولة مجد في الدعوة تتوه أن من خوًفا الشخصي، وتاريخه دعوته تاريخ
 أشار التي مقدمته خالل من تاريخه كتابة في غنَّام ابن من الشيخ طلب ُيثبت ما الدراسة في جاء وقد وخارجها، العربية
 . التأليف منه وطلب عليه ألحَّ  الشيخ أن إلى فيها

ر غنَّام، ابن تاريخ من جزًءا كتب محمد الشيخ أن في نشكِّك قد أنه إلى السابقة النتيجة تقودنا .6  جاء ما النتيجة هذه يبرِّ
 صغيًرا، عمره فيها كان فترةٍ  في كانت أنها باعتبار مباشر، بشكلٍ  غنَّام ابن يعاصرها مل وأحداث تاريخية تفصيالت من
 خصبة أرضية أعطاه ما التفصيل من فيه مجهول آخر تدوين على اعتمد غنَّام ابن أن وهي أخرى؛ نتيجةٍ  إلى نذهب أوقد

َنه تاريخه من جزء يكون وربما التاريخ، كتابة في للشموليَّة  فيه، أويفكر بكتابه غنَّام ابن يشرع أن قبل بنفسه محمد خالشي َدوَّ
ر آخر سيناريو هنالك يكون قد أيًضا للدرعّية، ينتقل أن وقبل  كبيرة واحتماليتها غنَّام، ابن كتاب في التفصيالت هذه به تُبرَّ
نه كان ما الشيخ على يعرض كان ربما أنه وهي جدًّا،  جزًءا غيرمباشر بشكلٍ  ألَّف يخالش فإن وبالتالي دوري، بشكلٍ  يدوِّ
 . أكثره يكن لم إن غنَّام، ابن كتاب من كبيًرا

 المؤلفين بعض دفع الدولة ثم الدعوة معارضي ضد خاصةً  تاريخه، غنَّام ابن بها كتب التي والحماسة األسلوب .7
 يدلِّل الدولة، بمنهج مؤسسًّا يكن لمو  منطقيًّا، يكن لم ما وهذا التاريخ، كتابة في تكفيرية مدرسة بوجود القول إلى األجانب

 ولكن التحاور، إلى وتعمد الرسائل، لهم وترسل الخصوم تدعو أن قبل والحرب بالقتال تبادر تكن لم الدولة أن ذلك على
 الدولة تاريخ في كتبوا من بعض إلى فُنسبت األفكار هذه مثل أحدثت تاريخه غنَّام ابن بها صاغ التي والفكرة الطريقة

 .األجانب المؤرخين من األولى عوديةالس

 إذ عليه؛ احتوى والفكرالذي التاريخ، به كتب الذي اإلطار هما غنَّام؛ ابن كتاب في مهمَّْينِ  أمرين بين الدراسة فصلت .8
 به،كتا عليه احتوى الذي الفكر أما عصره، في جديدة لطريقة ومؤسًِّسا مجاله، في رائًدا منه جعلت بطريقةٍ  كتب شكليًّا إنه
رات َعْرِضه أسلوب في النقد محل وهو  الريادي الشكل مع يتوازى ال التاريخي فكره جعل ما األسلوب، بهذا كتابته ومبرِّ
 .التاريخ به كتب الذي

 بالطريقة ماتياس أشارٕاليه ما تبرير وهما متناقضان، أنهما لنا يتراءى األولى للوهلة رأيين، عرض الدراسة هذه تبنَّت .9
 ومن ِفْعل، كِردَّةِ  األسلوب بهذا يكتب جعلته غنَّام ابن يعيشه كان الذي الزمن ظروف باعتبارأن الدعوة، معارضيل التكفيرية

 بين الفرق وهنا معارضيه، ضد كتابه غنَّام ابن بهما كتب التي والحماسة الحدَّة ينقد البحثما من الثاني الرأي في جاء َثمَّ 
ه األول الرأي أن الفكرتين  التعصب، الثاني الرأي كان بينما به، جاءت الذي الصحيح المنهج باعتبار الدعوة، عداءأل موجَّ
به في انسحب غنَّام ابن فأسلوب . للدعوة المعارضين عن فيها كتب التي الدرجة بنفس السياسيين المعارضين ضد تعصُّ

 . السياسية والمعارضة الفكرية المعارضة بين فرًقا هنالك أن إلى نصل وهنا
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 فن في سيؤلف بأنه وٕايحائه كعلم، للتاريخ مديحه عن مقدمته في جاء ما ناَقَض  غنَّام ابن أن ُيثبت ما الدراسة ناولتت .10
 .مباشر بشكلٍ  بالتاريخ لها عالقة ال عقدية علمية تفاصيل في أوغل حين التاريخ عن كثيًرا ابتعد أنه بينما التاريخ،

 منهج بحسب الغلو يحارب كان أنه الدراسة، إليه أشارت ما على وعطفًّا غنَّام، ابن لدى التوازن صعوبة يؤكد مما .11
ر نفسه الوقت في لكنه والشيخ، الدعوة  أحداث من كتبه ما خاصةً  الشيختحديًدا، عن يكتب كان حين الغلو في وقوعه تكرَّ
 المنهج في مقبولة غير بأنها نجزم فٍ وأوصا بطريقةٍ  كتب إذ بنعبدالوهاب؛ محمد الشيخ فيها ُتُوفِّيَ  التي م1792/هـ1206 سنة

ا غنَّام ابن قاله ما إلى الدراسة ثنايا في أشرنا وقد الوصف، في المبالغة ينبذ الذي السليم،  .نصًّ

 تاريخه، في بموضوعية الكتابة في التوازن يستطع لم أنه أثبت ما الدراسة في جاء غنَّام البن النفسي المستوى على .12
 ما وهذا والسياسي، الفكري بنوعيها المعارضة عن يتحدث كان حينما خاصةً  كبيروواضح، بشكلٍ  عاطفته عليه سيطرت لذا

 . مقدمته وفي األولى صفحاته في واضح النَّفح هذا إن إذ غنَّام؛ ابن كتاب قراءة في األولى الوهلة من القارئ يلحظه

 أنه من غنَّام ابن فيه وقع لما تنبَّهوا بشر، وابن خريالفا خاصةً  مؤرخين، من غنَّام ابن بعد جاؤوا من أن أكَّدتالدراسة .13
 عاش أنه رغم م1797/هـ1212 بعد تاريخه إكمال غنَّام ابن يستطع لم وبالتالي الدولة، عن كتب أكثرمما الدعوة عن كتب

 محمد الشيخ وفاة دبع خاصةً  حاضًرا، َيُعدْ  لم التاريخية الكتابة في دافعه يكون أن المحتمل من إنه إذ ذلك؛ بعد سنة 13
 .عبدالوهاب بن
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  . 12-11م، ص ص 1992، 1، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، طتاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمةالعزيز،  عبد: صالح10
م، ص ص 1949/هـ1369، 1مطبعة مصطفى البابي، القاهرة، طحسين نصار، : ، ترجمةالمغازي األولى ومؤلفوهايوسف، : هوروفتس11
3 -30 .  

  . 51-11، ص ص 1980، 2، دار المعارف، القاهرة، ط)الجزيرة العربية، العراق، إيران(عصر الدول واإلمارات شوقي، : ضيف12
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية، جامعة الدولة األخيضريةاهللا،  عبد: الشبل13

م، 2004/هـ1425، 30، مجلة التاريخ العربي، العدد الدولة األخيضرية في اليمامةفهد، : ؛ الدامغ466- 460م، ص ص 1976/هـ1396
  . 212-210ص ص 

  . 12م، ص1987/هـ1407، 1، ط)م.د(، )ن.د(، 1، جتاريخ اليمامة مغاني الديار وما لها من أخبار وآثاراهللا،  عبد: ابن خميس14
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  . 9م، ص 2005/هـ1426، 3الرياض، ط) ن.د(، عثمان بن بشر منهجه ومصادرهالعزيز،  عبد: الخويطر15
، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة -دراسة تحليلية  –أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية اهللا،  عبد: الشبل16

  . 43م، ص 1980/هـ1400العزيز عمر، اإلسكندرية،  محمد محمود السروجي وعمر عبد: شرافاإلسكندرية، إ
  . 13-10عثمان بن بشر، ص ص : الخويطر17
اهللا بن بسام بن عساكر بن بسام، ُوِلَد في النصف األخير من القرن العاشر الهجري في بلدة أشيقر، وتوفي بعد سنة  أحمد بن محمد بن عبد18

م في بلدة العيينة، ذلك أنه ُعثر على وثيقة ألحمد 1631/هـ1040اهللا بن بسام ُذِكَر أنه توفي سنة  ، على الرغم من أن عبدم1646/هـ1056
اهللا البسام، والوثيقة التي ُعِثَر عليها لدى الباحث  م، وبناًء عليه فإن ذلك يجعلنا نشك في التاريخ الذي حدده عبد1646/هـ1056البسام سنة 
م بسبب أن تاريخه توقف عند 1631/هـ1040==اكر صورة منها، وقد يكون سبب تحديد البعض لوفاة أحمد بن بسام بتاريخراشد بن عس
ودرس على علمائها وأشهرهم محمد بن أحمد بن إسماعيل، كما درس على يد شيخ الرياض أحمد بن محمد بن . م1630/هـ1039أحداث سنة 

شيقر إلى القصب قاضًيا، ثم ملهم فالعيينة التي أقام فيها حتى وفاته رحمه اهللا، وُيَعدُّ من أوائل من م انتقل من أ1601/هـ1010خيخ، وفي عام 
، دار العاصمة، 1، جعلماء نجد خالل ثمانية قرونالرحمن،  اهللا بن عبد عبد: البسام(كتبوا التاريخ النجدي بعنوان نبذة في تاريخ نجد؛ 

هـ، وقد اطلع الباحث 11/8/1439واية شفوية من األستاذ راشد بن عساكر، يوم الجمعة ، ر 533-528هـ، ص ص 1419، 2الرياض، ط
  ). م1646/هـ1056على صورة الوثيقة التي تثبت وجود أحمد بن بسام سنة 

، إال أنها على الرغم من أن مخطوطة أحمد بن بسام تعتبر المخطوطة األولى تقريًبا في التاريخ النجدي خالل القرن الحادي عشر الهجري19
علماء نجد خالل "اهللا بن بسام في كتابه  لم تنتشر بين الباحثين على اعتبار أنها مضمنة لتاريخ ابن منقور الذي اعتمد عليها، وقد أشار عبد

ي نشرها في اهللا السلمان في عنيزة، ولم ينشرها ضمن خزانة التواريخ النجدية الت إلى أنه يوجد نسخة من المخطوطة لدى عبد" ثمانية قرون
  ). 531، ص 1، جعلماء نجد: البسام(عشر مجلدات؛ 

م، وهو فقيه ومؤرخ في الوقت ذاته، من أهالي حوطة 1713/هـ1125أحمد بن محمد بن منقور التميمي، لم ُتعرف سنة والدته، توفي سنة 20
م قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من األعالخير الدين، : الزركلي(م؛ 1713-1538/هـ1125-945سدير، وكتب تاريخه خالل الفترة 
  ). 240م، ص 2002، 15، دار العلم للماليين، بيروت، ط1، جالعرب والمستعربين والمستشرقين

العزيزالخويطر، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على  عبد: ، تحقيقتاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقورأحمد، : ابن منقور21
  ). 10- 9م، ص ص 1999/هـ1419، 1ة، الرياض، طتأسيس المملك

اهللا بن  م، تعلم على يد الشيخ عبد1654/هـ1065محمد بن ربيعة بن محمد بن ربيعة العوسجي الدوسري، يقال أنه ولد في بلدة ثادق سنة 22
تاريخ ابن محمد، : ابن ربيعة(؛ م1745/هـ1158اهللا بن مشرف، ومنيع بن محمد العوسجي، توفي سنة  الوهاب بن عبد محمد بن ذهالن وعبد

، 1اهللا بن يوسف الشبل، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، ط عبد: ، دراسة وتحقيقربيعة
  ). 16-13م، ص ص 1999/هـ1419
ته، ولكن ُيشار إلى أنه ولد في نهاية الربع محمد بن يوسف آل يوسف التميمي، ولد في بلدة أشيقر، ولم ُيعرف تحديًدا لسنة مولده ووفا23

تاريخ ابن اهللا،  محمد بن عبد: ابن يوسف(األول من القرن الثاني عشر الهجري وتوفي في الربع األول من القرن الثالث عشر الهجري، 
م، 1999/هـ1419، 1لرياض، طعويضة الجهني، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ا: ، دراسة وتحقيقيوسف
  ). 53ص 
  . 143-71المصدر نفسه، ص ص 24
الوهاب، وكان  محمد بن حمد بن عبَّاد العوسجي الدوسري، لم تعرف سنة والدته في بلدة البير، وهو ممن أدرك دعوة الشيخ محمد بن عبد25

، دراسة تاريخ ابن عبَّادمحمد بن حمد، : ابن عبَّاد(م؛ 1762/هـ1175بينه وبين حسين بن غنام مكاتبات، تولى قضاء ثرمداء وتوفي فيها سنة 
م، ص ص 1999/هـ1419، 1اهللا بن يوسف الشبل، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، ط عبد: وتحقيق

11-33 .(  
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ونشأ وتعلَّم فيها، ثم انتقل إلى الدرعية بعد سنة  م في بلدة التويم،1772/هـ1186محمد بن عمر الفاخري التميمي، ُوِلَد سنة 26
، دراسة وتحقيق تاريخ الفاخريمحمد، : الفاخري(م؛ 1860/هـ1277م، له مجموعة من المخطوطات بخطه، توفي سنة 1807/هـ1222
  ). 12-11م، ص ص 1999/هـ1419، 1اهللا الشبل، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، ط عبد: وتعليق

م في أشيقر التي نشأ فيها وتلقى تعليمه األولي فيها، تنقل بين عدٍد من 1854/هـ1270إبراهيم بن صالح بن عيسى من بني زيد، ولد سنة 27
المبتدأ والخبر لعلماء  إبراهيم،: السيف(م؛ 1925/هـ1343البلدات النجدية لتلقي العلم، وذهب إلى الهند لتلقي العلم من علمائها، توفي سنة 

  ). 62-56م، ص ص 2005/هـ1426، 1، دار العاصمة، الرياض، ط1، جفي القرن الرابع عشر وبعض تالميذهم
  . 39، ص تاريخ ابن منقور28
  . 186م، ص 1983/هـ1403، 2صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، ترجمةعلم التاريخ عند المسلمينفرانز، : روزنثال29
، 1، ط)م.د(، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، المسلمون وكتابة التاريخ دراسة في التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخالعليم،  عبد: خضر30

  . 84م، ص 1995/هـ1415
اريخ والدة ابن غنام غير حسين بن أبي بكر بن غنَّام التميمي، ُوِلَد في بلدة المبرز في األحساء، والغالب من المراجع التاريخية تقول بأن ت31

م، وتلقى تعليمه في األحساء في عصر نشطت فيه الحياة 1811/هـ1225، وتوفي 1152معروف، فيما أنه ورد في مجلة العرب أنه وِلَد سنة 
نابغًة في العلوم اللطيف، وكان  القادر، آل عبد آل فيروز، آل عفالق، آل عبد: العلمية فيها، فكان فيها مجموعة من العلماء المبرزين مثل

- 1765/هـ1218-1179(العزيز بن محمد بن سعود لدعوته للقدوم إلى الدرعية خالل فترة حكمه  الشرعية والعربية، ما دعا اإلمام عبد
، غير )م1814-1803/هـ1229-1218(العزيز  ، على الرغم من أن هنالك من قال بأنه قدم للدرعية في عهد اإلمام سعود بن عبد)م1803
العزيز بن محمد؛  الوهاب، وهذا في عهد اإلمام عبد لرأي األول أكثر دقًة على اعتبار أن ابن غنام درس على الشيخ محمد بن عبدأن ا

، مجلة العرب، الجزءان األول من أعالم الدعوة اإلصالحية السلفيةحمد، : ؛ الجاسر105-99، ص ص أهم المصادر النجدية: الشبل(
  ). 205م، ص 1987أبريل -مارس/هـ1407عبان ش-، رجب22والثاني، السنة 

، 1، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ط1، جروضة األفكار واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالمحسين، : ابن غنَّام32
  . 286- 285م، ص ص 1949/هـ1368
  . 251-249، ص ص 2المصدر نفسه، ج33
  . 795-785م، ص ص 1970سبتمبر / هـ1390عرب، الجزء األول، السنة الخامسة، رجب ، مجلة المؤرخو نجدحمد، : الجاسر34
  . 36، ص 1978مارس /هـ1398، مجلة الدارة، العدد األول، السنة الرابعة، ربيع آخر ابن غنام مؤرخ وتاريخمحمد، : الشويعر35
" واألفهام لمرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالمروضة األفكار "النسخ الخطية لتاريخ ابن غنام المسمى راشد، : ابن عساكر36

  . 28م، ص 2017أكتوبر  9/هـ1439محرم  19، 16447، صحيفة الجزيرة، العدد وأماكن وجودها
العزيز  لم يوفق يورك ماتياس في جملته األخيرة مما نقلناه، حيث إنه ذكر بأن تأليف ابن غنام لتاريخه كان بطلٍب من اإلمام سعود بن عبد37

الوهاب  الوهاب، ألنه قرر قبل هذه الجملة أن ابن غنَّام جاء إلى الدرعية بدعوٍة من اإلمام سعود، بينما الشيخ محمد بن عبد أو محمد بن عبد
دراك تام لتفاصيل العزيز، وبالتالي فإن االحتمالية التي أوردها لم تكن دقيقًة، وتنم عن عدم إ لم يكن حيَّا في عهده، وتوفي في عهد اإلمام عبد

العزيز، لمجموعة من الدالئل أهمها أنه التقى  انتقال ابن غنَّام للدرعية، ولو أنه تحقق من األمر الكتشف أن انتقاله كان في عهد اإلمام عبد
ألحَّ عليه بتأليف  الوهاب العزيز، أيًضا ما ذكره ابن غنَّام في مقدمته من أن الشيخ محمد بن عبد الشيخ ودرس عليه في عهد اإلمام عبد

اهللا العسكر،  عبد: ، ترجمة وتعليقكتابة التاريخ في المملكة العربية السعودية العولمة والدولة في الشرق األوسطيورك، : ماتياس(الكتاب؛ 
  ). 43- 42م، ص ص 2015، 1دار جداول، بيروت، ط

  . 4- 3، ص ص 1، جروضة األفكار واألفهام: ابن غنَّام38
  . 58م، ص 1430/2009، 1، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، طمراجعات في مصادر التاريخ السعودياهللا،  عبد: العثيمين39
  . 38، ص 1983/هـ1403، 3، ط)م.د(، دار العلوم، النثر األدبي في المملكة العربية السعوديةمحمد، : الشامخ40
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م في بلدة جالجل، وُيَعدُّ من أكثر مؤرخي نجد شهرًة في كتابه عنوان 1795/هـ1210اهللا بن بشر من بني زيد، ُوِلَد سنة  عثمان بن عبد41
، لذا ُيَعدُّ المجد في تاريخ نجد، الذي عاصر فيه جزًءا مهمًّا من تاريخ الدولة السعودية الثانية، وكتب كثيًرا من أحداثها بناًء على معاصرته لها

  ). 17، ص عثمان بن بشر: الخويطر(م؛ 1873/هـ1290سنة  المصدر األول لتاريخ الدولة السعودية الثانية، توفي
  . 10م، ص 1970، 4، دار الريحاني، بيروت، طتاريخ نجد وملحقاتهاأمين، : الريحاني42
: ، ترجمةنجد قبل الوهابية الظروف االجتماعية والسياسية والدينية إبان القرون الثالثة التي سبقت الحركة الوهابيةعويضة، : الجهني43
  . 26م، ص 2016، 1سان زكي، جسور للترجمة والنشر، بيروت، طإح
  . 45، ص كتابة التاريخ: ماتياس44
  . 63م، ص 1999/هـ1419، 1، مؤسسة التراث، الرياض، طالدرعية والدولة السعودية األولىوليام، : فيسي45
، رسالة دكتوراه، قسم م1818- 1741/هـ1233- 1154الوهاب في األحساء  عبد المعارضة لدعوة الشيخ محمد بنمحمد،: النويصر46

م، 1990/هـ1410اهللا بن يوسف الشبل،  عبد: التاريخ والحضارة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، إشراف
  . 181-178ص ص 

القرن العاشر الهجري وحتى سقوط الدرعية  الحياة االجتماعية لدى بادية نجد وأثر الدعوة السلفية فيها منذالرحمن، عبد: العريني47
، رسالة ماجستير، قسم التاريخ والحضارة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود م1818/هـ1233 –م 1494/هـ901

  . م، ص ن1984/هـ1404اهللا بن يوسف الشبل، الرياض،  عبد: اإلسالمية، إشراف
  . 5- 4، ص ص 1، جهامروضة األفكار واألف: ابن غنَّام48
  . 121، ص 2المصدر نفسه، ج49
  . 4، ص 1المصدر نفسه، ج50
  . 67-66م، ص ص 2013، 1، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، طالوهابية بين الشرك وتصدع القبيلةخالد، : الدخيل51
  .4، ص 1، جروضة األفكار واألفهام: ابن غنَّام52
  . 154، ص 2المصدر نفسه، ج53
اهللا العسكر، دارة الملك  عبد: ، ترجمةالوهاب من اإلحياء واإلصالح إلى الجهاد العالمي عبد دعوة الشيخ محمد بن ناتانا دي،: لونج باس54
  . 53هـ، ص 1433، 1العزيز، الرياض، ط عبد
  . 52-51المرجع نفسه، ص ص 55
  . 54-53المرجع نفسه، ص ص 56
  . 196م، ص 2010، 2، دار الوراق، بغداد، ط1، جيخ العراق الحديثلمحات اجتماعية من تار علي، : الوردي57
 - ، جمادى اآلخرة18، مجلة الدرعية، السنة الخامسة، العدد الوهاب عبد روافد التغيير الثقافي في دعوة اإلمام محمد بنأحمد، : الحليبي58

  . 49-48م، ص ص 2002ديسمبر  -سبتمبر/هـ1423رمضان 
  . 101م، ص 2011، 1فؤاد شبل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: ، ترجمة1، جدراسة للتاريخ رمختصأرنولد، : توينبي59
  . 160م، ص 2009، 1، دار الفارابي، بيروت، طفلسفة التاريخ عند ابن خلدونزينب، : الخضيري60
وهو الذي نقل هذا الفرع من الشرق بالقرب من أبناء هو رئيس فرع قبيلة الدروع من بني حنيفة، التي كانت تستقر في شرق الجزيرة العربية، 61

م، وُيَعدُّ مانع المريدي هو الجد الثالث عشر 1446/هـ850عمومتهم من الدروع في نجد، وُأقِطع المليبيدوغصيبة، وأسس إمارة الدرعية فيها سنة 
دي وأحفاده في الدرعية، حتى أسسوا إمارًة قوية، لها كيانها الرحمن آل سعود طيب اهللا ثراه، وازداد نفوذ مانع المري العزيز بن عبد للملك عبد

-45م، ص ص 1982/هـ1402، 2، الرياض، ط)ن.د(، الدرعية العاصمة األولى اهللا، عبد:ابن خميس(السياسي وقوتها المحسوبة في نجد؛ 
71 .(  
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، األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام على ولىاإلمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية األ الرحمن،  عبد:العريني62
  . 66-26م، ص ص 1999/هـ1419، 1تأسيس المملكة، الرياض، ط
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  1832ثورة عبد الغني الجميل زادة في بغداد   
  علي عفيفي علي غازي. د

  دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
  جمهورية مصر العربية

، لكنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا 1749ظهر المماليك في بغداد كعصبية حاكمة، واحتكروا الحكم فيها ابتداء من عام 
لعراقية، حيث ظلت األزمات متواصلة بينهم وبين اإلمارات الكردية، والعشائر العربية، وترتب سيطرتهم على كامل البالد ا

على ذلك أن أصيب العراق، الذي كان مقسًما إلى أربع واليات هي بغداد والموصل والبصرة وشهر زور، بتدهور 
ستقر فيها، ليضع خطة معينة لمعالجة ، هذا التدهور الذي انتاب حكومة بغداد جعلها في حاجة إلى والي قوي ي1متواصل

مشكالت البالد، وٕانقاذها من الفوضى التي تردت فيها خالل النصف األخير من القرن السابع عشر، وقد هيأت الظروف 
، الذي تولى الحكم في )1761-1749(السياسية الفرصة إلسناد العراق إلى والي ذي نشاط جم هو سليمان باشا أبا ليلة 

، على أمل أن تلوح له 2ف الباب العالي، الذي اضطر إلى أن يثبته في الحكم على عادته إزاء المتغلبينبغداد رغم أن
  .فرصة الستعادة حكمه المباشر

ثم أسندت بغداد ألحد المماليك يدعي سليمان باشا، اشتهر بالكبير لمجهوداته المضنية في سبيل تقوية الحكم المملوكي، 
 Claudius James rich ، ويصفه لنا كلوديوس جيمس ريج 3)1802-1779(ئرية التي واجهته وفي مقاومة التمردات العشا

كان من ذوي الكفاءات المحدودة، فبقوته وسرعة قراره وحكمته : "بقوله) 1821-1808(المقيم السياسي البريطاني في بغداد 
عة والتجارة وازدهرت بغداد، ازدهاًرا أخضع العشائر العديدة ضمن منطقته، وخشيه اآلخرون خارجها، فتحسنت الزرا

عظيًما، إبان عهده األبوي الرشيد، وقد خلف ثالثة أوالد كانت لهم مكانة ودية في قلوب أهل المدينة إكراًما لوالدهم، كما 
  .4"كان لهم مكانة عز لدى من خلف والدهم في الباشوية

إلى أن العراق أخذ يتأثر بوضوح بتطورات السياسية الدولية  لكن بوفاته تغيرت سياسة الباب العالي إزاء المماليك، نتيجة
في اآلستانة، فقد رفع المماليك إلى الحكم سليمان باشا الصغير، الذي استطاع أن يحصل على فرمان الوالية بوساطة 

ان ونابليون أدى ، غير أن تدهور العالقات بعد ذلك بين السلط18085عام  السفير الفرنسي في اآلستانة، المسيو سباستياني
بمساعدة بعض المماليك والعشائر الكردية  1810إلى أن يعمل الباب العالي على إبعاد سليمان الصغير عن الحكم سنة 

، الذي كانت )1813-1810(والعربية، وفضل الباب العالي أن يرفع إلى الباشوية أحد المماليك، هو عبد اهللا باشا التوتونجي 
  .6ة القوية في كردستانتؤيده اإلمارة الباباني

وعندما أراد سعيد باشا أن يتولى الحكم، استعان بقسم من المماليك وبعشائر المنتفق، واستطاع في النهاية أن يحقق 
، فحصل على الباشوية بالغش والخداع، ونعم بعز مركزه أعواًما قليلة، نتيجة اعتماده على الشيوخ 1813أغراضه عام 

، ولكن ذلك أدى إلى ثورة المماليك عليه بقيادة 7ي شيخ العبيد، وحمود الثامر شيخ المنتفقالعرب، وخاصة قاسم الشاو 
صهره داوود باشا، وكان من الطبيعي أن يستعين داوود باشا باإلمارة البابانية، التي كانت أقوى إمارة كردية في كردستان، 

، 8ان في السليمانية، وقتل سعيًدا وتسلم الباشوية مكانهللوصول إلى أغراضه، فاستولى على بغداد بمساعدة محمود باشا باب
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، وعمره خمسون سنة، وبعد ذلك تسلم من الباب العالي فرماًنا يؤيده 1817واستطاع بهذه الوسيلة أن يصل إلى الحكم عام 
  .في الحكم

يئة ال يحسد عليها، لدى الباب ولسوء الحظ كان الوالة األخيار من النوادر، فقد كان العراق في هذه الحقبة يتمتع بسمعة س
العالي في اآلستانة، فهو في نظره منطقة نائية فقيرة موبوءة، وهو مسرح للقالقل واالضطرابات المتواصلة، وكان 
المرشحون للمناصب اإلدارية من ضآلة العدد بمكان، فلم يكن السلطان ليرسل إلى هذه األصقاع، في أغلب األحيان، 

وهذا ما حدث في تلك الحقبة التاريخية بالنسبة لوالية بغداد، ولكن . أو المغضوب عليهم والضالين سوى الموظفين الفاشلين
  .رغم ذلك فقد برزت هناك فترات ذهبية تكلم عنها الرحالة بكل إسهاب

، ومن هذه الفترات النيرة كان عهد الوالي المصلح، داوود باشا، الذي نجح في اقناع بعض العشائر بالكف عن الغزو
وااللتزام بالهدوء، فرغم أن مشاكل العشائر قد دوخته، إال أن أمور العراق قد استقرت بعض الشيء، وشهدت البالد نهضة 

  ).1830-1817(تنموية كبيرة في كافة المجاالت الزراعية والصناعية، خالل فترة حكمه التي امتدت ثالثة عشر عاًما 
في تلك ) 1848- 1805(لثاني، إذ خشي من أن يقلد محمد علي والي مصر األمر الذي أزعج السلطان العثماني محمود ا

الوالية القريبة جًدا من بابه العالي، فعقد العزم على استعادة حكمه المركزي المباشر على العراق، واعتقد أن موقف داوود 
أن يرسل إلى بغداد مبعوثًا  الداخلي حرج للغاية، وبأنه ليس من الضروري إرسال حملة إلقصائه عن الحكم، وٕانما يكفي

من قبله يحمل فرماًنا بعزل داوود سينضم الناس مدنيون وعسكريون إليه، وأن داوود لن يجد وسيلة لضمان حياته سوى أن 
  .ُيسلم مقاليد الوالية إلى مبعوث السلطان

ية منه، هو صادق أفندي فلما كشف وفعًال أرسل الباب العالي مبعوثًا إلى بغداد إلخطار داوود بقرار العزل، ولتسلم الوال
، معتقًدا أنه بذلك سيرغم الباب العالي على قبول األمر الواقع، ولكن الحقيقة أن 9عن هدفه، فما كان من داوود إال أن قتله

فكرة القضاء على حكم داوود، وعلى العصبيات الحاكمة، كانت قد أصبحت ركًنا رئيًسا من أركان سياسة السلطان محمود 
ني، فقد كان الباب العالي يعمل على طرد العصبيات الحاكمة ليس فقط إلعادة حكمه المباشر؛ بل كذلك إلنقاذ الثا

  .الواليات من االستعمار األوروبي الذي كان ُيدبر لها
ه وبعد أن قرر السلطان محمود الثاني أن يوجه ضربة نهائية للمماليك في العراق أخذ يبحث عن والي يستطيع أن ينفذ هذ

الرغبة، فوجد لدى علي رضا باشا والي حلب االستعداد للقيام بتلك المهمة، فأسند إليه والية بغداد وديار بكر والموصل، 
  .باإلضافة إلى والية حلب، وهو الذي لم يسبق له أن عهد إلى والي واحد بحكم مثل هذه المنطقة الواسعة

ر العراق، وعلى صالت قوية بأعيانه وذوي الرأي فيه، لذلك وكان علي رضا باشا خالل حكمه في حلب مّطلع على أمو 
كان من اليسير عليه أن يجمع حوله الناقمين على حكم داوود أو الطامعين في الحصول على الحكم، وكان على رأس 

ذا ، ه10هؤالء والي الموصل قاسم العمري عدو داوود اللدود، وبعض زعماء المماليك، وشيوخ عدة عشائر عربية بدوية
باإلضافة إلى أن فرمان السلطان كان واجب الطاعة، وذو مفعول عجيب في تفكيك قوى الثوار، وفي انضمام كبار رجال 

سليمان  11الوالية إلى رجال السلطان، وبالفعل انضم إليه شيخ عشيرة شمر الجربا صفوق الفارس، وشيخ عشيرة العقيل
  .الغنام
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، ولم تكد أخبار تحرك هذا الجيش 1831ا، وتحرك به من حلب في أوائل فبراير حشد علي رضا باشا والي حلب جيًشا كبيرً 
نحو بغداد تصل إليها حتى اجتاحها طاعون قلب كل الخطط التي وضعها داوود باشا لمقاومة الجيش القادم، وجعل من 

ن في المدينة من يقدر على بغداد كالريشة في مهب الريح ال تملك من أمرها شيًئا، وفاض النهر، بصورة كاسحة، ولم يك
، وكانت النتيجة أن وجد داوود باشا نفسه في موضع ضعف، بينما كانت طالئع 12مكافحته فأغرق الكثير من محالتها

الجيش السلطاني قد وصلت إلى بساتين الكاظمية على بعد أميال قليلة شمالي بغداد، بقيادة قاسم العمري، ومعه صفوق 
  .14ماردين، وباتت قاب قوسين أو أدنى من قلعته 13سليمان الغنام شيخ عشائر العقيل، ويوودةشيخ عشائر شمر الجربا، و 

وحينما اقترب قاسم العمري قائمقام علي رضا باشا من بغداد راسل علمائها وأعيانها يحثهم على طاعة السلطان، وطرد 
ذي أدى إلى مظاهرة عارمة اجتاحت بغداد من الوالي المعزول، وكان أعيان بغداد غير مستعدين لحصار طويل، األمر ال

شمالها إلى جنوبها، أحاطت بمقر الوالي، وأخرجه منه المتظاهرون، وذهبوا به إلى دار صالح بك بن سليمان باشا الكبير، 
 لكي يكون وديعة لدية حتى يجرى تسليمه إلى الوالي الجديد عند قدومه، ودخل قاسم العمري بغداد، حيث استقبله أهلها

، فاعتقد أنها أصبحت في قبضته فأرسل إلى علي رضا باشا في الموصل يدعوه 15"محفوفا بالعزة واإلجالل"استقباًال 
  .للمجيء سريًعا

إال أن سماع األهالي في بغداد ببدء تحركات محمد علي في الشام جعلهم يثورون على قاسم العمري، الذي كان ينتظر 
قر إقامته، ونهبوه، بقيادة محمود أفندي النقيب في جمع غفير من األهالي، وانضم إليهم تسليم داوود باشا إليه، وهاجموا م

المماليك، وجماعة كبيرة من عشيرة العقيل التي تسكن الكرخ، فلم يتركوا به شيًئا من النفائس، التي كان داوود باشا حريًصا 
بوا العرائض للسلطان العثماني يرجون منه إسناد الوالية إلى على اقتنائها، وأشعلوا به النيران، وأسرع األعيان والعلماء فكت

داوود باشا، أو إلى صالح بك نجل سليمان الكبير، ويعلنون استعدادهم لدفع مبلغ كبير كبدل لمصروفات حملة علي رضا 
  .16باشا، وزيادة الجزية السنوية إلى عشرة آالف كيس
ادية، وانقالبهم بين عشية وضحاها من موقف الطاعة للسلطان العثماني والواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغد

إلى موقف العصيان، أمر يستدعي االنتباه، حاول بعض الباحثين تفسيره، فذهب رأي إلى أن السبب الذي جعل جماهير 
سليمان الغنام ومحاربو بغداد تثور على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان، هو الفظائع التي ارتكبها مرتزقة العقيل أتباع 

بينما ذهب أخر إلى أن أهل بغداد إنما ثاروا ألنهم كانوا . 17شمر رجال صفوق الفارس على إثر دخول العمري بغداد
إن المسألة ليست صراًعا بين داوود والسلطان بقدر ما هي دفاع عن "يحسون بدافع وطني قومي يدفعهم إلى ذلك، فيقول 

  .18"لي الجدير بحكمهمحق البالد في اختيار الوا
وعلى أية حال جعلت ثورة البغداديين علي رضا باشا ُيسرع المسير بقواته نحو بغداد، وفرض عليها الحصار مرة أخرى 

م فتح األهالي باب المدينة 1831سبتمبر 15/هـ1247ربيع األخر  8إلى أن ساءت الحالة وشح الطعام، وفي ليلة الخميس 
من الشهر المذكور، واستسلم  17لطاني بدخول المدينة، ودخل علي رضا باشا المدينة في الشرقي، وسمحوا للجيش الس

داوود باشا الذي أحسن استقباله، وهدأ من روعة، وترك له الحرية في استقبال من يشاء دون أن يحيطه بحرس إلى أن 
  .19سافر إلى اآلستانة
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عد القضاء على حكم المماليك الالمركزي، ودامت مدة واليته وبدأ عهد علي رضا باشا أول الوالة الذين حكموا بغداد ب
، تمثل بداية عهد جديد في العراق، هو عهد العودة إلى طاعة الباب العالي )1841- 1831(عليها حوالي إحدى عشر عاًما 

رجي، عبد القادر علي آغا اليس: بعد سنين من الحكم شبه المستقل، وكان لعلي باشا ثالثة معاونين يساعدوه في الحكم، هم
بن زيادة الموصلي، وعلي أفندي، الذي اشتهر في بغداد باسم المال علي الخصي، ولم يكن هؤالء المعاونين الثالثة 

  .20يحسنون معاملة أهالي المدينة
وقضى علي رضا باشا على المماليك في العراق بعد سقوط داوود في مذبحة على شاكلة مذبحة القلعة، التي دبرها محمد 

، ويقارنها بتفاصيل 1831علي في مصر، فإن من يتعمق في تفاصيل المؤامرة التي دبرها على رضا باشا للمماليك سنة 
، يجد تماثًال كبيًرا، فقد دعى علي رضا المماليك إلى حفل قراءة بعض 1811المؤامرة التي دبرها محمد علي لمماليك مصر 

هم وذهبوا إلى مكان الحفل، وبعد أن اجتمع شملهم انهار عليهم الرصاص فجأة الفرامانات والتعيينات، فاتخذ المماليك زينت
من كل جانب من الرماة، الذين كانوا يحيطون بالمكان، فقضي عليهم ثم صدرت األوامر بقتل من كان منهم في بغداد أو 

  .21خارجها فكانت مذبحة حاسمة لم تقم للمماليك بعدها قائمة
، وبالتالي كان قريب من الحدث، وصًفا 1834اإلنجليزي جيمس بيلي فريزر، الذي زار العراق سنة  وقدم لنا الرحالة الرحالة

لنفسه أسلوب المصالحة ) رضا باشا(لما تربع على دست الحكم بهذه الطريقة اتخذ علي "ألحداث تلك المذبحة، فقال 
صار الباشا األخير عن الميدان، فالتجأ في والتوفيق، لكن غرضه األول كان ينطوي على تنحية جميع المعروفين من أن

تنفيذ ذلك من دون تورع إلى الطريقة الشرقية االعتيادية، وهي طريقة الغدر واالغتيال الناجحة باستمرار على ما فيها من 
  .22"اختالف وتفاوت في الشكل والتطبيق

باشا حتى سقوط الدولة العثمانية، وكانت عودة وتولى الوالة العثمانيون الوافدين من اآلستانة ابتداًء من عهد علي رضا 
الحكم العثماني المباشر في العراق يقابلها انهيار في صفوف العثمانيين أمام القوات المصرية في الشام، حيث كان محمد 

  .علي قد شرع في السيطرة على الشام بالقوة، وزحفت إليها القوات المصرية
تي قسمت ظهر البعير في صراعه مع الباب العالي، الذي كان يعول على وكان سقوط عكا بيد محمد علي القشة ال

أسوارها صموًدا طويًال، مثلما تصدت لنابليون بونابرت من قبل، وانعكس سقوط عكا بالتالي على العراق، فقد أدت 
رهوا الحكم العثماني االنتصارات المصرية في الشام إلى تهيئة أهل بغداد للثورة ضد علي رضا باشا، حيث إن أهل بغداد ك

المباشر، الذي بدأ صفحته بمذبحة مروعة للمماليك، وبأعمال شائنة من جانب الجنود الباشبوزق، غير النظاميين، الذين 
  .كانوا يشكلون القسم األكبر من جيش علي رضا باشا

ي كان من كبار رجال بغداد وفعال اشتعلت في بغداد ثورة كبيرة ضد علي رضا باشا تزعمها عبد الغني الجميل زادة الذ
البارزين، وتولى منصب اإلفتاء بها في عهد داوود باشا، ثم أسند له المنصب من قبل علي رضا باشا، الذي تظاهر بعد 

، وأسند إليه منصب اإلفتاء ذي 23دخوله بغداد بأنه سيستعين بعلماء العراق في تدبير أموره، فأرسل إليه يستقدمه إلى بغداد
  .24برى والكلمة المسموعة لدى عامة الناس، بعدما كان خالل تلك النكبات التي حلت بالعراق مقيًما في الشامالمكانة الك

/ هـ1194ذي القعدة  20، حيث ولد بها في 25وعبد الغني الجميل زادة، أصل نسبه من سورية، ثم سكنت عائلته بغداد
ت علم، يبحث عن المعرفة، ويتفقه في الدين، حتى صار من م، ومن ماء دجلة والفرات ارتوى، وجعلته نشأته في بي1780
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علماء بغداد المعروفين، ذوي الوجاهة والزعامة في األوساط العراقية، وتقلد مناصب دينية وسياسية، وكان عالًما متضلًعا 
علي، الذي كان  وشاعًرا وكاتًبا وفقيًها ومحدثًا، وكان له مجلًسا للوعظ واألرشاد في مسجد آل جميل، في محلة قنبر

يحضره، ويداوم على دروسه الكثير من علماء بغداد، ومن أشهرهم العالمة أبو الثناء محمود اآللوسي، الذي ينتسب إلى 
، والذي كان متخفًيا في محلة الشيخ عبد القادر الكيالني، منذ دخول علي رضا باشا بغداد، حينما 26الشجرة النبوية الكريمة
عمال التأييد لداود باشا، والثورة على العمري، فأغلظوا قلب الوالي عليه، فضاقت عليه األرض بما نسب إليه أعدائه من أ

  .27رحبت، وظن أن ال ملجأ من اهللا إال إليه، وشفع له عبد الغني الجميل لدى علي رضا باشا واختاره أمين فتواه
يث الهصور، والشهم الغيور، غرة جبهة الكرام، وجمال الل"ويقدم لنا العزاوي وصًفا له عن مؤلف كتاب حديقة الورود بأنه 

محاسن األيام، الذي لم تسمح بمثل سماحته وشجاعته األيام في جيل، الجميل ابن الجميل، عبد الغني أفندي الجميل، وال 
  .28"زالت سحب جوده منهلة على العفاة، ومطارف فتاويه تسحب ذيول النسيان على قاضي القضاة

غني الجميل زادة يستقر في منصبه حتى أذهله ما شاهده من اآلالم التي كان ينزلها رجال علي باشا بالناس وما كاد عبد ال
يمكن أن يخطفوه من جيوبهم الخاوية، حيث كان الباشا في أشد الحاجة إلى األموال ليدفع مرتبات  29بحثًا عن كل قرش

لسلطان العثماني، فأرسل بجنوده إلى كل بيت يظن أن به بقية من جنوده المتأخرة، وليدفع األموال التي سبق أن تعهد بها ل
متاع أو مال، وأخذ عبد الغني الجميل زادة ينصح الوالي بالكف عن أعمال السلب والنهب، وطلب منه أن يرفع أيدي 

اد، وٕاما أن رجاله عن التعرض ألرزاق الناس وأموالهم، ووجه له القول الفصل إما أن يكف رجاله عن التعرض ألهل بغد
  .يتحمل مسئولية تلك األعمال اإلجرامية

فقد اعتقدت قوات علي رضا باشا أنها أصبحت حرة التصرف في أهل العراق وأمواله، على اعتبار أنهم جند السلطان 
في المنتصر، وأنهم أصبحوا السلطة العليا في البالد، معتقدين أن كنوزها يجب أن تتدفق عليهم، وأن يبحثوا هم عليها 

زوايا البيوت، فأشعلوا نيران الكراهية في قلوب الناس، وكان الجنود األلبان ال يكفون عن المطالبة بالرواتب، ونهب 
  .الحوانيت، والمتاجر، ومهاجمة المحصنات، وٕاذالل الناس

فأكلوا زروعات الجميع، ... وفيه نزل الدالتية بوالق"وقد قدم لنا الجبرتي وصفا دقيًقا للجنود األلبان وألسلوب معاملتهم فقال 
وهكذا تفعل ... وخطفوا مواشيهم، وفجروا بالنساء، وافتضوا األبكار، والطو بالغلمان، وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم

، وهكذا نرى تشابًها بين 30"المجاهدون، ولشدة قهر الخالئق منهم وقبح أفعالهم تمنوا مجيء اإلفرنج من أي جنس كان
ي المباشر إلى مصر بعد الحملة الفرنسية، وعودة الحكم العثماني المباشر للعراق على يد علي رضا عودة الحكم العثمان

باشا، لتشابه الظروف، االختالف الوحيد أن بداية الحكم المباشر في العراق كان يقابلها انهيار المقاومة العثمانية في الشام 
ماني ذا أثر كبير على أحوال العراق خالل الثالثينيات من القرن أمام القوات المصرية، ولذلك كان الصراع المصري العث

  .التاسع عشر
ففي هذا الوقت ظهر خطر جديد اهتزت له أركان الدولة العثمانية بأسرها، أال وهو االنتصارات السريعة التي أحرزها 

وال أكثر إلحاًحا عن ذي الجيش المصري في الشام على الجيوش العثمانية، وبذلك أصبحت حاجة علي رضا باشا لألم
قبل، إذ أصبحت مهمته الجديدة هي أن ُيسخر إمكانيات العراق البشرية واالقتصادية ضد المصريين، وأن ُيعد الجيوش في 
العراق لمواجهة خطر قيام وحدات من الجيش المصري من قواعده في بالد الشام بالهجوم على العراق، ومن ثم زادت 
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الحصول عليها في نظره يجب أن يتم بأي وسيلة، ولهذا لم يكن هناك حل وسط يلتقي عنده حاجة علي رضا لألموال، و 
علي رضا مع عبد الغني الجميل، فقرر األخير في هذه الظروف العصيبة أن يعلن الثورة على هذا الوالي الذي يريد أن 

  . ُيقيم بالعراق إمبراطورية على مذابح اإلمبراطورية العثمانية المتداعية
كان السبب المباشر لتلك الثورة هو القسوة البالغة التي كان يعامل بها رجال علي رضا باشا نساء بغداد، فقد تبين لعبد و 

الغني الجميل أن علي رضا باشا لم يكتف بترميلهم، بل سلمهم إلى جالدين قلوبهم من صخر كانوا يفضحونهم أمام 
ز ما لديهم من أموال مخبأة، وهو من األمور التي ال تقرها شهامة، فكان الناس، ويضربونهم ويعذبونهم إلرغامهم على إبرا

طبيعًيا أن تثير تلك االعتداءات غير اإلنسانية حفيظة األهالي، وتحرك بداخلهم مشاعر النخوة العربية، والغيرة على 
  .الشرف، وتثير ثائرة مفتي بغداد عبد الغني الجميل لما ُعرف عنه من روح عربية أصيلة

في بغداد، ومنها أن انتقال الحكم من أيدي المماليك إلى  1832لكن كانت هناك أسباب أخرى ساعدت على نشوب ثورة و 
العثمانيين كان دموًيا، كما رأينا، في الوقت الذي كان ينتظر الناس من الحاكم الجديد أن يقدم اإلعانات واإلسعافات 

  .31لجديد يعملون على سلب كل قرش من جيوب أهل المدينة، وبشكل وحشيللمدينة المنكوبة، إذا بهم يرون رجال الوالي ا
ويرى أحد الباحثين أن ثورة عبد الغني الجميل زادة كانت من وحي الفتح المصري لبالد الشام، ونتيجة للتجاوب مع أهدافه 

أكبر دافع لعبد الغني في كانت ) 1832-1831(على أن االنتصارات المصرية في الشام "القومية، فيقول في ذلك ما نصه 
إعالن ثورته، ولدينا من الوثائق ما يكشف عن أن أهل بغداد كانوا على استعداد لفتح أبواب العراق بأسره ال أبواب بغداد 
فقط إلخوانهم عرب مصر، وكان أهل بغداد في فرحة كبرى عندما علموا بأن الشام تحرر من حكم الوالة العثمانيين، ولم 

ق يعرفون الكثير عن محمد علي والي مصر، وٕانما كانوا يعرفون كثيًرا عن مصر والمصريين، وعن أصالة يكن عرب العرا
العروبة في مصر، وعن تفوق الحضارة العربية بها، فكانوا خالل نشوتهم بتلك االنتصارات المصرية يفخترون بجيش 

اش عليها فقط قروًنا طويلة إلى المدفع، وٕالى مصر العربي، ويبدون دهشتهم بالفالح المصري الذي ترك فأسه، التي ع
الشراع، وٕالى اآللة، وٕالى الدراسات العالية، أدهشتهم رجولته في ميدان المعركة، وٕاتقانه للتشكيالت العسكرية بسرعة 
ع عجيبة، إن هذه النقلة ليست في الواقع نقلة فجائية، وليست من عمل رجل واحد، وٕانما هي تلبية لتطور عام كان يدف

بمصر نحو الدور الذي يجب أن تلعبه في تحقيق الهدف الطبيعي، الذي كانت تتجه إليه البالد العربية، وهو توحيد البالد 
العربية تحت حكومة واحدة، هذه المشاعر التي لم تكن واضحة من قبل، وظهرت جلية عندما كسبت القوات المصرية 

فثورة عبد الغني الجميل قررت أن ينفض أهل العراق أيديهم عن  ...1831انتصاراتها األولى على أرض فلسطين سنة 
الوالة العثمانيين ما استطاعوا إلى ذلك سبيًال، وأن يكون ألهل العراق رأيهم في الوالي الذي يتولى أمرهم، بل وأن يكون من 

  .32"بينهم، وأن يضعوا أيديهم في أيدي المصريين
ثورة عبد الغني الجميل زادة إنما كان استنجاد إحدى نساء المماليك، وهي أرملة بينما يرى باحث أخر أن السبب المباشر ل

رضوان أغا، وكانت سيدة علوية، من أسرة نقيب مندلي، حيث لجأت إلى داره تحتمي بها من مطاردة رجال الباشا 
لدى الوالي دون أن يجدي  العثماني لها، الذين لم يحترموا حماية المفتي لها، فقبضوا عليها وعذبوها، فاحتج المفتي

انتفاضة الجميل زادة حدثت قبل أوانها بفترة وجيزة فهي لو كانت تأخرت بضع أسابيع "، ثم يذهب إلى أن 33احتجاجه شيئا
  .  34"لكان لها شأن يذكر، ولربما كانت سبًبا في تغيير مجرى التاريخ في العراق
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، إال أنه 1832مايو  27التالي لسقوط عكا بيد الجيش المصري يوم  ورغم حدوث انتفاضة عبد الغني الجميل زادة في اليوم
من المؤكد أنه لم يحدث اتصال بينها وبين القيادة المصرية في الشام، ولم تلعب أي دور فيها، إال أنها بالفعل لو تأخرت 

رجال الباشا إلى ثورة  بعض الوقت لربما حدث تعاون بينهما غير مجرى أحداثها، وحولها من مجرد انتفاضة على أفعال
كبرى، ذلك أن الجيش المصري انطلق في أعقاب سقوط عكا زاحًفا نحو الشمال بحيث نجح في إخضاع بالد الشام كلها 

  .خالل مدة قصيرة
ولكن مما ال شك فيه أن ثورة بغداد بزعامة عبد الغني جميل زادة كان لها صدى عظيم في قلوب المصريين، وتفاءل 

إننا بحول اهللا تعالي وقدرته وشوكة مصر وقوتها فتحنا قلعة حلب، واستولينا "ذكر في إحدى مكاتباته محمد علي بها ف
جنة اهللا في أرضه، ونأمل من جناب الحق أن تدخل حلب تحت الحوزة المصرية في بضعة األيام ) دمشق(على الشام 

، 35"عثمانية، وأقاموا بينهم واليا إيذانا بالعبودية لمصروأهل بغداد طردوا الوالي المنصوب عليهم من طرف الدولة ال. المقبلة
إن بالد العرب قد ألحقت بمصر بأسرها في هذا العصر وهللا الحمد، كما "بل إنه تمادى في التفاؤل في مكاتبة أخرى قائال 

ومة المصرية بعد أطلعتم على ذلك في الوقائع، وستطلعون أيًضا وقد تتبعت بغداد بنا أخيًرا، وكم من بلد ستخضع للحك
  .36"ذلك، وقد بلغ األمر إلى أن يئس رجال اسطنبول من المداولة واتخاذ قرار في هذا الموضوع

ومما ساعد على نشوب ثورة بغداد أن السلطات المصرية في زحمة انتصاراتها بعثت برسائل إلى كبار أهالي المدن 
ب القضية المصرية ضد السلطان العثماني، وتحرضهم على وزعماء العشائر العراقية، تحثهم فيها على أن يأخذوا جان

 1831االنضمام إليها في العصيان على الباب العالي، في الوقت الذي كانت االنتصارات المصرية الكبيرة خالل عامي 
  .37، وعلى رأسها سقوط عكا في يد القوات المصرية عامًال محفًزا جعل لتلك الرسائل القيمة الكبيرة1832و

هذه الظروف أعلن عبد الغني الجميل زادة في بغداد ثورته، وقد سكت المؤرخون عن هذه الثورة ألسباب ال نعرفها، وفي 
، ولهذا فالمعلومات عنها ضئيلة، وكل ما لدينا من معلومات في هذا 38"فلم يعينوا سبب الواقعة، وال ذكروا إيضاًحا عنها"

م في حي الشيخ عبد القادر 1832مايو  28/ هـ1247ذي الحجة  27وم الشأن هو أن مظاهرة خرجت من مسجد آل جميل ي
الكيالني، أكثر األحياء تحسسًا، وأنضم الناس إلى جانب المفتي الذي ترأس بشخصه مئات الرجال من محلة قنبر علي، 

  .وهي المحلة التي يسكن فيها، وانضم إليها الكثيرون من أبناء المحالت األخرى
وجه الشعب الثائر، واعتصموا بالقلعة، فتوجه عامة الشعب إلى مقر إقامة الوالي العثماني، ووقعت  وفر رجال الباشا من

معركة حامية الوطيس بين المتظاهرين وحراس سراي الباشا سقط فيها عدد من القتلى، وتقدمت المظاهرة نحو باب الحرم، 
نوده، ويشتت شمل المتظاهرين، ثم سلط مدافعه على محاولين إخراج علي رضا باشا، غير أن الوالي استطاع أن يعبئ ج

محلة قنبر علي فأشعل النار فيها، وُنهبت دار المفتي، ثم ُأحرقت فتلفت مكتبته الثمينة التي يقدر عدد كتبها بنحو سبعة 
ونجحت  ، وهرب المفتي إلى الكرخ حيث التجأ هو وابن عمه عبد الرازق إلى عشيرة العقيل الساكنة هناك،39آالف كتاب

العشيرة في تهريبه إلى بلدة عانة، فأقام بها سنة واحدة، ثم عاد إلى بغداد، ويقال إن الوالي استدعاه بعد أن هدأت الثورة 
، وكان نزول المفتي إلى الشارع أولى خطوات المقاومة 40وعرض عليه بعض المقاطعات فلم يقبلها وظل ثائًرا طيلة حياته

  .مانيينالمنظمة ألهل بغداد ضد العث
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والواقع لم تكن بغداد هي الثائرة وحدها ضد علي رضا باشا، فلقد ألهب سقوط عكا حماس كثير من القوى الوطنية 
العراقية، وشجعها على العمل ضد العثمانيين، ففي الموصل أعلن يحيى باشا الجليلي العصيان على الدولة العثمانية 

  .41من قبل إبراهيم باشا بن محمد علي ال من قبل الدولة العثمانيةواالنضمام إلى جانب مصر معلًنا أنه يتوالها 
وظهر في البصرة حزب عربي قوي يعمل ضد والي بغداد العثماني، وأعلنت عشائر شمر الجربا، التي كانت أقوى عشائر 

مها إلى جانب الثوار العراق البدوية الصعبة المراس ذات الشهرة الواسعة في ميادين القتال، بقيادة صفوق الفارس، انضما
في بغداد، وحاصرتها ثالثة أشهر، وأخذت تقطع الطرق وتنهب القرى، وتعاونت مع يحيى باشا الجليلي المطالب بحكم 

، في هجوم على العشائر اليزيدية في جبل سنجار، بين الموصل وماردين، وقيل إن شيخها كان مستعًدا 42الموصل
  .بعيدة، وخطب ود القيادة المصرية، وتقرب من الحكومة المصرية للتعاون مع القوات المصرية إلى حدود

وانتهز محمد باشا ميركوري، أمير راوندوز، الذي كاد أن يسيطر على معظم كردستان، الفرصة فاستولى على أربيل وجزيرة 
ة في الشام والقاهرة ابن عمر، واجتاح بعض القرى القريبة من الموصل، فكانت أنباء انتصاراته تصل إلى القيادة المصري

فتلقى ترحيًبا، وقيل إنه كان مستعًدا للهبوط على بغداد متعاوًنا مع القيادة المصرية في الشام، ويذهب مؤلف كتاب تاريخ 
الكرد وكردستان إلى أن محمد باشا ميركوري أمير راوندوز قد عقد اتفاًقا مع محمد علي يقدم كل منهما بموجبه مساعدات 

توجه بقواته إلى ماردين وديار بكر، ويذهب إلى أن إبراهيم باشا بينما كان في حمص أرسل له رسالة في لألخر على أن ي
  .43وصلته وهو يقوم بفتح زاخر والعمادية وسنجار عمًال باتفاقه مع محمد علي سالف الذكر 1832يوليو 

وصفوق الفارس شيخ عشائر شمر الجربا، أن  يحيى باشا الجليلي، ومحمد باشا ميركوري،: وقد ظن هؤالء الثائرون الثالثة
جيوش مصر ستدق أبواب العراق عن قريب، وأن الحكم العثماني ينهار فيه، األمر الذي أصبح ُينذر بأن العراق قاب 

؛ بأسره باإلضافة إلى األناضول العثماني سيصبح 44قوسين أو أدنى من الخضوع لمحمد علي، وبدا كأن المشرق العربي
في المنطقة، ولهذا تمردوا على حكومة بغداد، وكان ذلك بداية صراع طويل بين العثمانيين الذين رغبوا في دولة كبرى 

  .45توطيد سيطرتهم المباشرة على شمال العراق، وبين زعماء المنطقة األشداء الذين رغبوا في االحتفاظ باستقاللهم
مؤلفة من قيادات مختلفة، وكانت أولى بوادر هذا التفكك إعالن وبدأت تلوح في األفق بوادر تفكك في القيادة العثمانية ال

األمير أمين الذي كان يقود القوات البغدادية التي انضمت إلى جانب الدولة العثمانية لمشاركتها في عملياتها العسكرية 
األمير أمين "الشام أن ضد محمد علي رغبته في العودة بقواته إلى بغداد، فقد رصد تقرير استطالع القيادة المصرية في 

انفعل وتأهب للسفر إلى بغداد بعد أن قال تركنا نحن أموالنا وأوالدنا وعيالنا وديارنا وأتينا ههنا فألذهبهن إلى بغداد ألني ال 
وأرسل أهالي ديار بكر عريضة يعلنون فيها موافقتهم على التحاقهم بالحكومة . 46"أرى من هؤالء الباشوات قياًما وال حركة

فتولد لدى الجمهور رغبة وميل إلي أفندينا ولي "، فقد اضطربت األحوال 47لمصرية، ورحبت القيادة المصرية بذلكا
  .48"النعم

بدأت معركة داخل أسوارها ما بين جنود الوالي وعشيرة  دبغداوبينما كانت الفوضى واالضطرابات سائدة خارج أسوار مدينة 
العقيل، التي كانت تسكن منطقة الكرخ في الجانب الغربي من بغداد، وكان سبب هذه المعركة هو اشتراك أفراد من عشيرة 

ة الكرخ، ولعب دوًرا العقيل في حالة السلب والنهب، التي كانت تعم المناطق المحيطة ببغداد، وتزعم أبو الثناء األلوسي ثور 
، ونشبت معركة بين الجانبين انتهت بانتصار جيش الوالي وهزيمة عشيرة العقيل، وبعد المعركة 49خطيًرا خالل تلك الثورة
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قام جنود الوالي بنهب الكرخ من دور وأسواق وأشعلوا النيران فيه، وفي اليوم التالي للمعركة إمتألت الرصافة، والتي تقع في 
  .رقي من بغداد، باالجئين القادمين من الكرخالجانب الش

كان أشبه بالثمرة الناضجة، التي كان في مقدور إبراهيم باشا أن يقطفها بسهولة  1832ويمكننا القول إن العراق في صيف 
أن لو أراد، ولكنه فيما يبدو كان غير راغب في ذلك، إذ كان همه منصًبا على فتح استانبول، وتشير بعض الشواهد إلى 

محمد علي كان ال يميل إلى فتح العراق، وأن حكومة القاهرة قد استبعدت العراق عن مشروعاتها السياسية، ألنها اعتبرته 
من األقطار التي تضر من يفتحها أكثر مما تنفعه، فقد كان محمد علي ال يريد حكم العراق حتى لو وافق الباب العالي 

  .50على ذلك
ة لدى العشائر والجماهير العراقية ألجل االنضمام للمصريين، ورغم إغراءات خورشيد باشا فرغم وجود الميل بصورة عام

الكثيرة لمحمد علي بفتحها، بعد أن وصلت قواته إلى اإلحساء والقطيف، وتمت له السيطرة على هذه المناطق، وعقد عن 
وينتظر األمر لتنفيذ "عداد لغزو العراق، طريق وكيله محمد رفعت اتفاًقا مع أمير البحرين، كان يعمل جاهًدا على اإل

ملًكا عظيًما "، مصوًرا لمحمد علي أن عيونه وأنصاره بالعراق سوف يجعلون حملته ناجحة مغرًيا إياه بأن العراق "المشروع
وأن الشيء إذا ... يضاهي ملك مصر، وهو اآلن كالحسام الجوهر الذي سقط في حفير فبحسب ظني أن أخذه واجب

يرسل مأمور لسعادة سر عسكر األقطار "، وذكر أنه لتحقيق ذلك ليس بحاجة إال إلى أن 51"فال ينبغي تركه صار وقته
، حتى تستكمل الحملة "الحجازية يشهل جانب من العساكر الخيالة والقرابة من األتراك والمغاربة وغيرهم بحسب اإلمكان

، يقصد العراق، مؤكًدا أن الحملة سوف تكون "إلى ذاك الطرفيكون التوجه إلى الحسا والقطيف ومنهم "عدتها، وعندئذ، 
عليهم تعدي كون أن البر في يدنا وممشانا في البر "بعيدة عن األخطار أو االعتراض من جانب اإلنجليز، ألنه ليس له 

  .52"الزم فإذا عزم وتوكل سعادة الخديوي نرجو سرعة اإلفادة ألجل أن يصير المبادرة فيما هو... فهو أقرب وأسهل
ولكن نداءات وٕاغراءات خورشيد باشا هذه جاءت في وقت كان الموقف الدولي قد تأزم في غير صالح محمد علي، وبدأت 
السياسة الدولية تتخذ موقًفا مضاًدا لسياسته التوسعية، األمر الذي جعله يتراجع عن تنفيذ هذا المشروع وينصح خورشيد 

  . 53ب إلى مصر، ويغلق باب المصروفات الذي فتحه لنجدبعدم التفكير فيه، ويأمره باالنسحا
ولما كانت بريطانيا تعلم تماًما أن نجاح الثورات الوطنية في العراق هو المقدمة الطبيعية النضمامه إلى الوحدة المصرية 

وريا والعراق، السورية، التي تمت على يد إبراهيم باشا نجل محمد علي، ومعنى ذلك قيام دولة عربية كبرى تضم مصر وس
وهو األمر الذي يعني لدى الساسة البريطانيين، وقوع انقالب سياسي خطير في توازن القوى، قد يؤدي إلى أن تفقد 
بريطانيا نفوذها في المنطقة، لهذا أخذت الدوائر السياسية في بريطانيا والهند تجمع التقارير وتعقد االجتماعات لوضع 

  .ديد الخطيرخطة جديدة إزاء هذا الموقف الج
وخالل المناقشات برز اتجاهان سياسيان متعارضان في تلك الدوائر البريطانية سواء في بريطانيا نفسها أو في الهند، نادى 
أنصار االتجاه األول بأن قيام مثل تلك الدولة العربية في مصر وسوريا والعراق سيؤدي إلى أن تتعاون هذه البالد العربية 

ضد الخطر الروسي، الذي كان يهدد كًال من الدولتين العثمانية والفارسية تهديًدا مباشًرا، كما كان كذلك الفتية مع بريطانيا 
يهدد بشدة المصالح البريطانية في وسط أسيا، وفي البسفور والدردنيل والخليج العربي، وكانت هذه وجهة نظر بعض 
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قنصلها في القاهرة،  Campbellطانيا في اآلستانة، وكامبل سفير بري Ponsonbyالساسة البريطانيين، ومن بينهم بونسنبي 
  .54الذين رأوا أن القوات المصرية أقدر على ذلك من قوات الدولة العثمانية

غير أنه كان هناك اتجاه أخر يقاوم فكرة السماح بقيام مثل هذه الدولة العربية الكبرى في تلك المنطقة الحيوية التي تسيطر 
وزير  palmerston ت العالمية بين الشرق والغرب وعلى رأس المنادين بذلك الرأي كان بامستون على خطوط المواصال

خارجية بريطانيا العظمى، الذي كان يخشى من وقوع الطريقين الرئيسيين للمواصالت بين بريطانيا والهند، وهما طريقا 
  .55البحر األحمر والخليج، لسيطرة حاكم واحد قوي هو محمد علي

طل تردد اإلنجليز، وٕانما أعلنوا للمسئولين العثمانيين أنهم سيقدمون المساعدات الممكنة لتدعيم القوات العثمانية في ولم ي
العراق لتواجه الثورات الوطنية، وصدرت األوامر إلى المستر روبرت تيلور، القنصل البريطاني في بغداد، بأن يضع كل 

صالح البريطانية العثمانية، وأن يقف إلى جانب علي رضا باشا بقوة ضد إمكاناته السياسية والعسكرية في خدمة الم
الحركات الوطنية التحررية العراقية، فتدخل القنصل البريطاني تيلر بنفوذه، واتصل بمجموعة من العشائر العربية الثائرة، 

مطالبهم الخاصة بعزل علي رضا  وأقنعها باالبتعاد عن بغداد، بعدما ذكر لهم أنه اتصل بالمسئولين في اآلستانة بشأن
باشا، وأن األمر موضع البحث، وموه عليهم بأساليبه الدبلوماسية، فغادرت مجموعة كبيرة من العشائر العربية، التي كانت 

  .قد بدأت في مهاجمة القوات العثمانية في بغداد
نحو صفوق شيخ عشائر شمر ومن ناحية أخرى، وضعت السلطات العثمانية خطتها على أساس توجيه ضربة حاسمة 

الجربا، ألنه هو القوة الضاربة الثائرة القادرة على نقل المعركة من مكان ألخر، والقادرة على أن تعمل في الموصل، وتنتقل 
بسرعة إلى بغداد، ولقد هبط صفوق فعًال من الموصل متجًها إلى بغداد ليضع سيفه وعشائره تحت تصرف ثورة بغداد، 

ف كيف يطعنه من الخلف، فرماه بعشائر عنزة الضخمة العدد مستغًال ما بين العشيرتين من العداء، ولكن علي رضا عر 
واعتقدت عشائر عنزة أنها بتعاونها مع العثمانيين ستحصل على مراعي الجزيرة العراقية الوفيرة الكأل، خاصة أن خضوع 

، وفعًال 56دية الشام والدخول إلى الجزيرة الفراتية في العراقسورية للمصريين قد أرغمها على مغادرة ديرتها االعتيادية في با
، 57تحركت عشائر عنزة الضخمة في أعقاب عشائر شمر الجربا فاضطر صفوق إلى مقاومة خطر عنزة على عشائره

أقوى عضد  وأدى ذلك إلى أن يؤجل زحفه على بغداد، وأن يترك الثورة بداخلها لما تأتي به األيام، ففقدت ثورة بغداد بذلك
  .لها، والقوة التي كانت تعتمد عليها أكبر اعتماد

أخطر عام مر بالوالي الجديد علي رضا باشا، حيث إن معظم العراق بدا وكأنه قد خرج على  1832وهكذا كان عام 
أي نصر على  طاعته، ذلك أنه بدأ يسود شعور عام فحواه فقدان الثقة في مقدرة الدولة العلية على استعادة قوتها، وتحقيق

واليها، غير أن علي رضا باشا كان قادًرا على مواجهتها رغم األزمات الطاحنة التي كان يمر بها، فركز جهده أوًال في 
  . إخماد ثورة بغداد حتى يتفرغ لبقية القوى المناهضة له

في مواقع إستراتيجية مهمة، وبدأ  واستطاع فعًال أن ُيخمد الثورة بعد أن أصالها بوابل من المدافع والقنابل، فنصب مدافعه
يرشق معظم األحياء الثائرة بقنابل مدفعيته، فتبين الثوار أن االستمرار في الثورة غير مجدي، وتوقف القتال بعد أن ضربت 
 بيت عبد الغني الجميل زادة القنابل، وعادت سيطرة العثمانيين مرة أخرى على بغداد، وأصبحت قاعدة من القواعد العثمانية

لتقويض الوحدة بين مصر والشام، وضاعت ذكرى ثورة عبد الغني الجميل زادة حتى كادت تنسى من التاريخ، واضطر 
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وتوارى أبو الثناء . م1863ايو م 26/ هـ1279ذي الحجة  9، إلى أن توفي في 58عبد الغني الجميل زادة إلى مغادرة العراق
األلوسي بعدما قيل إن الباشا قد عزم على قتله، فظل مدة ليست بالقصيرة تحت سيف االنتقام حتى شفع له بعض شيوخ 

، إلى أن استمع إلى "الحضرة القادرية"، وعاد األلوسي واعًظا في 59الطريقة النقشبندية لدي علي باشا رضا فقبل شفاعتهم
، الذي 60م، فأعاد إليه جميع وظائفه، وعينه في منصب مفتي بغداد1835يناير / هـ1250ى ليالي رمضان خطبته في إحد

/ هـ1270ذي القعدة  25، وتوفي في "البرهان في طاعة السلطان"وكلفه بشرح كتاب . بقي فيه حوالي خمسة عشر سنة
  .61م1854

ود العثماني في العراق، أراد من خاللها أهالي بغداد أن وتكتسب هذه الثورة أهميتها من كونها أول انتفاضة ضد الوج
يغيروا بأيديهم من الوالة العثمانيين، وأن يكون لهم رأي في الوالي الذي يتولى أمرهم، إضافة إلى أن هذه الثورة كان لها 

أول حركة ثورية ضد  أثرها الكبير في مستقبل العراق، حيث أعطت درًسا بالًغا للوالة فيما بعد في حكم العراق، وكانت
  .الظلم والفساد العثماني في تاريخ العراق الحديث، ومهدت الطريق لكثير من الثورات

وكان المفروض أن يتحرك الجيش العثماني الموجود في العراق في هذه الظروف لنجدة الجيوش العثمانية المقاتلة في 
رضا من القيام بدور عسكري فعلي في مساعدة الدولة  الشام، غير أن ظروف العراق الداخلية المضطربة لم تمكن علي

العثمانية ضد محمد علي، ومن المالحظ أن العثمانيين ركزوا جهودهم من أجل إرسال قوات عشائرية عراقية إلى جبهة 
لعراقية القتال دون أن يرسلوا القوات العثمانية في العراق، ودون أن يعملوا على تشكيل جيش حديث بسرعة من أهل البالد ا

  .لقتال المصريين
وهذا يرجع إلى أسباب مهمة منها أن العثمانيين كانوا يعرفون أن القضاء على مماليك العراق قد جعلهم وجًها لوجه أمام 
الشعب العراقي، وأن هذا الشعب كان قد بلغ به الوعي في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ألن يطالب 

فسه، ولهذا كان العثمانيون بحاجة إلى قوات كبيرة لترابط باستمرار في العراق لكي يستطيعوا االحتفاظ به في بحكم نفسه بن
إطار الدولة العثمانية، ومن ثم كان االحتفاظ بالقوات العثمانية مرابطة في العراق دون تحريكها إلى الشام ضرورة ملحة من 

يرسلوا قوات غير عثمانية من العراق إلى الشام، ولهذا نجدهم يفضلون  وجهة النظر العثمانية، ومن ثم كان عليهم أن
  .62إرسال قوات عشائرية عربية إلى الشام للمساهمة في قتال المصريين هناك

وبينما حمل علي رضا باشا على عاتقه مسئوليات واسعة النطاق، كانت ظروف العراق سيئة في ذلك الوقت، حيث كان 
د أشد اإلرهاق، وأصاب المدن بخسائر فادحة في األرواح، في الوقت الذي تولي علي رضا باشا الطاعون قد أرهق البال

بغداد والموصل وديار بكر، ومسئولية كردستان ومتسلمية البصرة، فكان عليه أن يعيد للعراق وحدته التي فقدها في ظل 
الجليل في الموصل، واإلمارات الكردية في وجود مجموعات قوية من العصبيات، كعصبية المماليك في بغداد، وآل عبد 

، والعشائر الكردية، والعربية، وعلى رأسها شمر الجربا تحت زعامة صفوق في الجزيرة العراقية، والمنتفق 63كردستان
، وكعب والعقيل في 64وشيخها عقيل السعدون في جنوب العراق، وعشائر زبيد والخزاعل وبني الم في وسط وجنوب العراق

والزبير، فكان من الصعب على الباشا أن يصفي هذه المشكالت في ظروف العراق السيئة، وازدادت مهمته  البصرة
صعوبة بسبب نشوب الصراع بين محمد علي والي مصر والسلطان العثماني، وتقدم القوات المصرية بسرعة مذهلة في 

  .  الشام
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بغداد من أثر في تحريك الثورات في بالد الشام ضد  ويجب أال يغيب عن الذهن ما كان لدسائس علي رضا باشا والي
، 65، والتي لعب علي رضا باشا والي بغداد دوًرا كبيًرا في تحريكها1834اإلدارة المصرية، خاصة ثورة الناصرية في أكتوبر 

انية آالف األمر الذي أقلق محمد علي فقرر الحضور شخصًيا إلخمادها على الرغم من ثقته في ابنه إبراهيم، ومعه ثم
  . 66رجل ونزل في يافا وأقام بها شهًرا وقمع الثورة ثم عاد إلى اإلسكندرية

وكان المفروض أن تمد القوات المصرية يدها بسرعة لهذه الحركات الثورية في العراق، ولكن لم تحاول القيادة المصرية 
في القضاء على تلك الحركات، فأخمدوا ثورة  التدخل بقوة في العراق، وتركت الثوار لمصيرهم، فكان أن نجح العثمانيون

، ودبروا مؤامرات أدت إلى القبض على صفوق سنة 1833عبد الغني الجميل زادة، وطردوا يحيى الجليل من الموصل سنة 
كما دبروا مؤامرة أخرى ضد محمد باشا ميركور أمير راوندوز، أوقعته في قبضة العثمانيين ثم أعدموه، والمالحظ . 1834
  .يد اإلنجليز كانت وراء تلك المؤامرات التي دبرت ضد القوى العراقية التي كانت تميل إلى المصريينأن 
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  هـ518 -491/ م1124 - 1098في الحروب الصليبية من سنة اإليطاليةدور المدن 
 مد أحمد طاهر الحاج، أستاذ مشارك مح. د

  اليمن، –كلية اآلداب، جامعة ذمار 
ومرحلة خطيرة في تاريخ , مة في تاريخ العالقات بين الشرق والغربُيمثل عصر الحروب الصليبية حلقة مه :مقدمةال

لميالدي يمثل تجربة المسلمين في الشرق األدنى؛ إذ كان الغزو الصليبي لهذه المنطقة في نهاية القرن الحادي عشر ا
كما أن تلك الحركة ما تزال مصدر جذب للباحثين , ومحنة كبيرة هزت كيانهم, قاسية في حياة المسلمين في هذه البالد

إّال , تحمل كلها عناوين تدور حول تلك الحركة بشكل أو بآخر, على الرغم مّما ُكتب فيها من أبحاث ومؤلفات, والمؤرخين
كثير عن دور فرنسا في تلك وقد ُكتب , إلى البحث والتنقيب يخ تلك الظاهرة الفريدة ما تزال بحاجةأن جوانب كثيرة من تار 

كثير بينما غض , حمالت صليبية متعددةإلى جانب تزعم ملوكها ل, بسبب اشتراك أعداد كثيرة منهم في الحمالت, الحرب
إذ كان من الصعب , في نقلهم عبر البحر إلى الشرقيطاليا للصليبيين عن الدعم السخي الذي قدمته مدن إ من الباحثين

بسبب , يطاليا بنقل تلك الجموع عبر البحر المتوسطاوات لمدن إلوال شحذ همم الباب, وصولهم إلى الشرق اإلسالمي
امتالكهم سفنًا تجارية كانت تمخر ُعباب ذلك البحر وهذا مّما دفع الباحث للكتابة عن دور تلك المدن في الحروب 

  .ليبيةالص
ٕان من أهم األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع؛ هو ذلك اإلنجاز الكبير الذي حققه الصليبيون في فترة و 

كان الفضل الكبير يعود لتلك المدن , استطاعوا خاللها السيطرة على موانئ بالد الشام كلها, زمنية ال تتجاوز ثالثة عقود
بمثابة جزيرة هـ 492/ م 1099إذ كان الصليبيون بعد وصولهم القدس عام , يات الحصارفي تقديم المساعدات البحرية وآل

فقد عين الصليبيون , وكانت أقدار تلك المملكة غير مضمونة وهي محاطة بالمسلمين من كل جانب, في بحر اإلسالم 
ن لها أي منفذ بحري الستقبال ولم يك, بلدوين األول ملكًا على القدس وما جاورها من المناطق التي استولوا عليها

  :وعليه فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية, المساعدات األوربية
على الرغم من , ونقلهم إلى الشرق اإلسالمي, في دعم الصليبيين اإليطاليةما هو السبب الرئيس الكامن وراء اندفاع المدن 

وهل نصرة المسيحيين كما زعم , طيبة مع مصر وبالد الشام ُقبيل تلك الحرب أن تلك المدن كانت تربطها عالقات تجارية
وتقديم األساطيل التجارية والمؤن للصليبيين من أجل السيطرة على ساحل بالد , الغرب كان الدافع وراء تحركات تلك المدن

ها البحري باالشتراك مع الصليبيين وحصار , وما هو العائد الذي عاد على تلك المدن نظير تلك المساعدة البحرية, الشام
ها القوى اإلسالمية في المنطقة مستفيدين من الحالة المزرية التي تردت في, إلسقاط موانئ بالد الشام واحدة تلو األخرى

  .ذاكآن
, الحربالتي شاركت في تلك  اإليطاليةثم تمهيد للدراسة بين فيها أهم المدن , وقد قسم الباحث دراسته إلى مقدمة للموضوع

إضافة إلى عرض بسيط لسير الحملة , كما بين الباحث عالقة تلك المدن التجارية بمصر وبالد الشام قبيل تلك الحرب
مبينًا الدور الذي لعبته ثالث مدن , بعدها تم الدخول في صلب البحثهـ 492/ م1099األولى ووصولها القدس عام 

, أرسوفثم , يافاابتداًء بميناء  ,المساعدات البحرية إلسقاط موانئ بالد الشام وبيزة في تقديم, وجنوة, البندقية: هي, إيطالية
حتى صور , وطرابلس, كما حثوا الخطا مع الصليبيين واستكملوا بسط نفوذهم على ميناء جبيل, وعكا, وحيفا, ثم قيسارية
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وهي كتب معربة لعدة مؤرخين , وفي سبيل إنجاز هذه الدراسة المتواضعة استعان الباحث بالمصادر األصلية, وصيدا
ومن أجل تحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التاريخي الذي , إلى جانب المصادر العربية, صليبيين رافقوا الحملة األولى

 .    من أجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية, ونقدها وتحليلها, يعتمد على جمع المعلومات التاريخية

, ى أن العامل الجغرافي كان له أكبر األثر في تطور بعض المدن الغربية وازدهار التجارة فيهابدايًة ال بد من اإلشارة إل
التي استمدت أهميتها من موقعها على البحر المتوسط , بيزةو , وجنوة, البندقية: اإليطالية وعلى رأسهاومنها المدن البحرية 

االحتياجات  ,وساعد على قيامها بهذا الدور, 1والغرب والذي جعل منها حلقة وصل بين الشرق, الذي كان محور نشاطها
فقد كان لمنتجات الشرق بصفة عامة والمسلمين بصفة خاصة أهمية كبيرة بالنسبة للغرب , المتبادلة بين شقي العالم آنذاك

منتجات الغرب  كذلك كان الشرق في حاجة لبعض, واألحجار الكريمة وغيرها, والقطن, ال سيما التوابل والبهارات, األوربي
  .2وكانت تجني من وراء ذلك أربـاحًا هائلة, وغير ذلك, والحديد, والمعادن, األخشاب: مثل

  :ومن أهم تلك المدن
 تحتية ومثناة وقاف مهملة دال ثم النون وسكون الموحدة الباء بضم): الُبندقية( الُبلدان تقويم في الحموي قال :بندقيةالُ  - 1

 سهل من الشمالي الركن في) البنادقه جون( باسم المعروف الخليج على تقع أنها شنديالقلق وذكر, 3اآلخر في وهاء
 وهم, نفسها المدينة إلى نسبة البنادقه باسم سكانها ويعرف, 5داره باب على اإلنسان ومركب البحر في وعماراتها, 4لمبارديا
 مواضع وفي, الدوق هو عندهم والملك, )بندقيةال ملك( باسم أمرها ومتولي حاكمها يعرف كما, الفرنج من مشهورة طائفة
 الدال بضم الُدوك: له يقال أنفسهم من ملكهم أن: البلدان تقويم كتابه في الفداء أبو وذكر, 6)دوك( باسم الملك يذكر أخرى

 في ترتع كانت سفنها إن حيث, الوقت ذلك في بحرية قوة أقوى الواقع في البندقية وُتعد .7اآلخر في وكاف وواو المهملة
 كثير يسببون كانوا الذين البحر قراصنة على سفنها قضت كما, البحر هذا شرق سواحل متاجرها ومألت, المتوسط البحر
 حتى, 9"البحر في وغزو صرامة أهل وأهلها مركب مائة ولهم: "عنها اإلدريسي يقول, 8والمسافرين للتجار المتاعب من

 عنايتها أقصى تبذل أن وموقعها ظروفها عليها فرضت حيث, الوسيط العصر يف العظمى العالم دول إحدى البندقية غدت
 . 10اإلقطاع عصر في غارقة تزال ما الغرب أمم من كثير كان وقت في تجارتها لتقدم

 عظمتها عن يكشف الجغرافي موقعها إن إذ, ربالغ دول من غيرها عن به انفردت مجيد بحري تاريخ المدينة لهذه كان لقد
 بحري طريق أعظم ُيعد كان الذي, الشمالي الطرف أقصى في ,11اإلدرياتيكي البحر رأس على تقع فهي, والتجارية ةالبحري
 مشاركتهم وكانت , الشام في الرئيسية المراكز على االستيالء في فعاالً  دوراً  أساطيلهم لعبت لذلك, 12الوسيط العصر لتجارة
  .13وتصرفاتهم مسلكهم على البحتة التجارية الصفة غلبت فقد, قطف مصالحهم يحقق الذي بالقدر الحرب تلك في
, الجنويين ومملكة جنوة بالد باسم القلقشندي عند جنوة وُتعرف, 14اآلخر في هاء ثم والواو والنون الجيم بفتح: جنوة - 2

) الجنوية( و) الجنويون( اسكانه ويسمى, كبير خليج على الواقعة جنوة مدينة وقاعدتها, 15الكبار الفرنج ممالك من ويعتبرها
, ميناء ولها البحر حافة على وهي, جيد مرسى وبها وأودية جنات لها وجنوة: الحموي قال, 16الفرنج من مشهورة طائفة وهم

 .17كبيرة مدينة وهي سور وعليها

 في وهاء مةمعج وزاي ساكنة الحروف آخر وياء مكسورة موحدة بباء) بيزة: (البلدان تقويم في الحموي قال:  بيزة - 3
 مرسى هي التي, بيزة ومركزها, الصغار الفرنج ممالك من القلقشندي اعتبرها, 18معجمةً  شيناً  الزاي تُبدل وقد: قال, اآلخر
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 .19روما بابا إلى مرجعهم وٕانما ملك لهم وليس, )البيازنه( باسم فُيعرفون, إليها ينتسبون وسكانها, رومية غرب وتقع جيد
 البحر على الجغرافي موقعها ذلك في ساعدها, الصليبية الحروب قبيل بالمسلمين وطيدة يةتجار  عالقة لها وكانت

وقد اتخذت بيزة من الحركة الصليبية موقفًا يتفق مع مصالحها  .20والغرب الشرق بين وصل همزة بمثابة وكانت, المتوسط
ي تقديم المساعدة للصليبيين أثناء مسيرهم نحو وقد تنافسا أسطوال بيزة وجنوة ف, شأنها شأن البنادقة والجنوية, الخاصة
بينما قدم أسطول جنوة إمدادات هامة للصليبيين أثناء , 21فقدم أسطول بيزة المساعدة للصليبيين في احتالل الالذقية, القدس

  .23ولوال تلك اإلمدادات لطال حصار الصليبيين للمدينة ,22حصارهم ألنطاكية
  بيل الحملة الصليبية األولىية بمصر وبالد الشام قُ التجار  اإليطاليةعالقة المدن 

وبحلول منتصف القرن الحادي , بدايًة ال بد من اإلشارة إلى أن مدن إيطاليا كان لها عالقة تجارية ببالد الشام ومصر
ارة على شواطئ قد بدأتا التج بيزةو ,  وفي الوقت نفسه تقريبًا كانت جنوة, الميالدي كانت البندقية قد بنت أسطولها القوي

زمام المبادرة في الهجوم على أساطيل  بيزةو ,  وقد أخذت جنوة, 26وبرشلونة, 25وناربون, 24البحر المتوسط مع مرسيليا
وبيزة من أوائل , والبندقية, وجنوة 28وكان تجار أمالفي .27المسلمين التي كانت قد دأبت على مهاجمة شواطئهما وسفنهما 

وقد ساعد على ازدهار العالقة التجارية مع تلك المدن سياسة التسامح الديني للدولة , الد الشامالتجار الذين أتوا إلى ب
وقد اعترف , فقد سمحت الدولة الفاطمية للتجار االيطاليين وغيرهم من األوربيين بإنشاء الفنادق الخاصة بهم, الفاطمية

منحهم , 29الفاطمية لدرجة أن المستنصر باهللا الفاطمي المؤرخ وليم الصوري بحسن معاملة تجار أمالفي من جانب الدولة
كما أن األمالفيين كانوا يرتادون , 30هـ ببناء دير ومستشفى لهم بالقدس465/ م 1073منها مرسوم عام  , امتيازات عديدة

, 31شر الميالديوقد بنوا ألنفسهم دار ضيافة وكنيسة في الربع األخير من القرن الحادي ع, أسواق مدينة القدس باستمرار
ة تجارية مع فقد عقد مندوب من قبل جنوة معاهد, وكان لتجار جنوة عالقة تجارية طيبة مع مصر أيام الفاطميين

وكان كثير من تجارها يفدون إلى اإلسكندرية الستيراد السلع والبضائع التي كان الغرب , هـ455/ م1063الفاطميين سنة 
  .32في حاجة إليها

  طاليين في وصول الحملة الصليبية األولى إلى القدسيدور اإل: أوًال 
وقادها عدد من األمراء على , هـ489/ م 1096أغسطس سنة  25خرجت الحملة الصليبية األولى في الموعد المحدد في 

/ م1098أول اإلمارات اإلسالمية سقطوطًا بأيدي الصليبيين في مارس سنة , 33وكانت الرها, رأس أتباعهم وفرسانهم
بعد , هـ 491أول رجب / م 1098يونيه 3بعدها سقطت إمارة أنطاكية بيد الصليبيين بزعامة بوهيمند في , 34هـ 491

والخيل من شدة , والبغال, وقد ذكر المؤرخ الصليبي توديبود أن الصليبيين أكلوا لحوم الحمير, 35حصارها تسعة أشهر
وحين بدأت الدسائس  ,36ثم يقومون بغليها وأكلها, د الحمير والبغال كما أنهم كانوا يقومون بنقع جلو , الجوع أثناء الحصار 

 37كوسبين الصليبيين تظهر على حكم المدينة استعان بوهيمند األول بالجنوية للدفاع عن المدينة مقابل إعفائهم من أية مُ 
, تي في المستقبل إلى أنطاكيةفهي تشمل كل جنوي أتى أو سيأ, حيث تميزت منحته لهم بالشمولية, حالية أو في المستقبل

أجل  وتنافسوا في نقل الصليبيين إليها من, بالتدفق إلى بالد الشام اإليطاليةوكانت تلك االمتيازات قد شجعت تجار المدن 
لذلك قدم حكام أنطاكية من الصليبيين بعد بوهيمند األول امتيازات تجارية لتجار المدن , السيطرة على مدنها التجارية

  .38ال مجال لذكرها, ليةاإليطا
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  دورالجنوية والبنادقة في مساعدة الصليبيين في اقتحام القدس : ثانيًا 
, بعد أن أضاعوا تسعة أشهر في أنطاكية, هـ492/ م1099واصل الصليبيون الزحف نحو بيت المقدس في يناير سنة 

وذلك بغرض تسهيل تموينهم من السفن , نةفي فبراير من نفس الس, 39وسطوفي أثناء مسيرهم إلى القدس سيطروا على طر 
واالستيالء عليها عقدوا في أوائل مايو مجلسًا للحرب وتركوها في , 41وبعد وصولهم إلى الرملة, 40والبيزنطية اإليطالية

وكان الحصار المفروض على , مايو وزحفوا نحو القدس التي تجمعت الفرق الصليبية كلها أمام المدينة وحاصروها6
, فقد ذكر المؤرخ الصليبي توديبود أن الصليبيين ظلوا عشرة أيام بدون خبز, د طال ونفذت المؤن على الصليبيينالقدس ق

, السفن الجنوية حاملة إلى الصليبيين ما كانوا في حاجة إليه من مواد التموين 42وفي تلك األثناء وصلت إلى ميناء يافا
حيث كان الصليبيون ما يزال يعوزهم السالح  ,43اء لجلب ما يحتاجون إليهفترك الحصار مائة فارس منهم وذهبوا إلى المين

ويبدو أن تلك السفن تأخرت فقد , 44إّال أن الجنوية نجحوا في نقل األدوات الالزمة للحصار واألسلحة, وأدوات الحصار
, ي أثناء تقدمه إلى القدسذكر الصوري أن سفن جنوة والبندقية كانتا محملة بأصناف البضائع سوف تتبع الجيش الصليب
بعدها سارعوا بااللتحاق , 45وهذه إشارة واضحة لدور المدن اإليطالية في تعزيز موقف الصليبيين في محاصرة القدس

وساعدوا الصليبيين في اقتحام المدينة بعد أربعين يوما من , بقوات ريمون السانجيلي في الجبهة الجنوبية من المدينة
يبيين لوقعوا فريسة الجوع ولوال إمدادات األسطول الجنوي للصل, ودفري ملكًا على بيت المقدسوتم تعيين ج, الحصار
  .46حيث إن المسلمين طموا منابع اآلبار وأفسدوا مخازن المياه حول المدينة, والضمأ

  47:الشام في مساعدة الصليبيين في االستيالء على موانئ بالد اإليطاليةالدور الذي لعبه تجار المدن : ثالثاً 
مًا في الحملة الصليبية األولى في مقابل السيطرة مهوبيزة دورًا , هما جنوةالمدن اإليطالية جمهوريات لقد لعبت اثنتان من 

وربطت قدرها , التي أصبحت تمتلك أقوى أسطول بحري, 48ثم ما لبثت أن لحقت بهما البندقية, على موانئ البحر المتوسط
وبالتالي بدأ التنافس بين أساطيل تلك المدن من أجل تقديم العون العسكري , ليبي في الشرقومصيرها بمصير الوجود الص

في ف. 49وذلك فيما بين عيد الفصح وأواخر الخريف, وكانت رحلت تلك األساطيل مستمرة على مدار العام, للصليبيين
ولته مد نفوذه في السهل الساحلي لبالد هـ مات جودفري البيوني أثناء محا493/ م1100الثامن عشر من شهر يوليو سنة 

من إمارته  50فتم استدعاء بلدوين األول, الشام بمساعدة تجار البندقية الذين قدموا قبل شهرواحدمن وفاته لينافسوا تجار بيزة
الء حيث عمل على االستي, لمؤسس الحقيقي لمملكة بيت المقدسوقد أعده المؤرخون ا, في الرها ليتولى حكم بيت المقدس

ولم يكن بوسعه عمل ذلك لوال استعانته بأساطيل , على الموانئ الساحلية لبالد الشام التي كانت ما تزال بأيدي المسلمين
وذلك مقابل بعض االمتيازات التي بذلها لتلك المدن التي طالما حرصت على الفوز بها , إلنجاز مشروعه اإليطاليةالمدن 

: كانت المستعمرات الصليبية الناشئة مثلحيث, 51ى أحياء تجارية في تلك الموانئكاإلعفاء من الضرائب والحصول عل, 
وبات , ولم يكن في وسعها تقديم الرجال والسالح للملكة الالتينية في القدس, الرها وأنطاكية مشغولة بأمر الدفاع عن نفسها
والغرض من ذلك إقامة خط , حر المتوسطوالموانئ المهمة على ساحل الب, بقائها يعتمد على احتالل المدن الساحلية

وسنقوم بعرض تاريخي للدور الذي لعبه تجار تلك , 52ذلك إلنجازفاستعان بأساطيل المدن اإليطالية , مباشر مع أوربا
األمر الذي أدي إلى ترسيخ أقدام الصليبين في القدس واالستفادة من تلك , المدن في االستيالء على موانئ الساحل الشامي

  .انئ في اإلمداد والتموين عبر البحر على مدى قرنين من الزمانالمو 
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 :يافا ميناء علىاالستيالء في الصليبيين مساعدة في والبنادقة الجنوية دور - أ

وقد ذكر الصوري أن الصليبيين دخلوا الميناء والمدينة أثناء , ُيعد ميناء يافا أقرب الموانئ الفلسطينية إلى بيت المقدس
فقد هجروها قبل وقت قصير من وصول المسيحيين بسبب تضائل ثقتهم بقدرة , دس وهي خالية من السكانمسيرهم إلى الق

هـ على تحصين 493/ م1100لقد دأب الصليبيون منذ يناير سنة . 53واحتلها الصليبيون على الفور, تحصيناتها الدفاعية
فقد طلب جودفري المساعدة من األسطول , يطاليينولم يستطيعوا فعل ذلك إّال بمساعدة اإل, يافا وتقوية استحكاماتها

وفي السنة نفسها قدم إلى يافا , إلى األراضي المقدسة رئيس أساقفة بيزة أسطوًال من بيزة) داجوبرت(حيث قاد , البيزي
ل مقابل اإلعفاء من المكوس والحصو  تقدم البندقية كل مساعدةسفينة ووعد قادته بأن  200أسطول للبنادقة مؤلف من 

وصار الميناء الرئيسي , وأصبحت يافا بعد ذلك مركزًا للنشاط التجاري والحربي, على نصف كل مدينة أسهمت في فتحها
إلحضار الحجاج من  وبيزة, والبندقية, ي ال سيما جنوةوقصدتها السفن التجارية من أنحاء العالم المسيح, لبيت المقدس

وقد ذكر المؤرخ براور أن الصليبيين تركوا في ميناء يافا , 54من ناحية أخرى وٕامدادات بيت المقدس بما تحتاج إليه ,ناحية
وفي موضع آخر يشير إلى أن , وبعد اعتالء عرش المملكة بلدوين خضعت تحت السيادة الصليبية, حامية صغيرة

  .55يربط القدس بيافا ولكن بعد فوات األوانالفاطميين وأهل دمشق قد أدركوا أهمية الطريق الذي 
فقد اتخذ الصليبيون يافا مركزَا لشن , التابعة للدولة الفاطمية بجنوب فلسطين توقد سبب ميناء يافا متاعب خطيرة للممتلكا
يعلنون تبعيتهم لدولة  58وعكا, 57وقيسارية, 56األمر الذي جعل حكام عسقالن, الغارات على الموانئ والمدن اإلسالمية

  .    59بسبب شعورهم بضعف السلطات الفاطمية عن حمايتهم, قدرها خمسة آالف دينار ودفعوا جزية مشتركة شهرياَ , الفرنجة
  :  دور الجنوية في مساعدة الصليبيين في االستيالء على أرسوف وقيسارية -ب

وى لم تكن المهمة التي قام بها بلدوين باألمر الهين بتدعيم أسس البناء الذي أقامه الصليبيون في الشام في ظل تربص الق
فكان , هجومية ولّما كان ذلك ينطوي على أعمال, فكانت من أولى مهامه تأمين الدفاع عن مملكته, اإلسالمية بالمملكة
حيث إن الدولة التي أقامها الصليبيون في بيت المقدس لم يكن لها سوى منفذ بحري , 60على أرسوف ءلزامًا عليه االستيال
وقد أدرك أن ذلك لن , لى بلدوين أن يقوي صلة مملكته بالخارج عن طريق البحرلذلك كان ال بد ع, واحد هو ميناء يافا

يقول عنها وليم الصوري ,  61تابعة للفاطميينوكانت أرسوف فكانت البداية بضم , جنوة اإليطاليةيتم إّال بمساعدة أساطيل 
فاستعان , ابمحاولة االستيالء عليهإنها كانت واقعة وسط مناطق شديدة الخصوبة وحولها غابات ومراعي أغرت بلدوين "

ومنه أبحر إلى يافا  منتصف , هـ494/ م1101في مارس سنة  63الذي وصل إلى حيفا, 62"ذلك باألسطول الجنويفي 
لالحتفال بعيد وذهب إلى يافا لمقابلة الجنويةواصطحبهم إلى بيت المقدس , فانتهز بلدوين تلك الفرصة, الشهر التالي

 وما لبث الطرفان أن اتفقا على, المفاوضات حول الثمن الذي يرتضيه الجنوية نظير مساعدتهم لها بعدهوبدأت , الفصح
  : محاصرة أرسوف وفقًا للشروط التالية

 .األول لبلدوين البحرية معونتهم الجنويه يقدم أن - 1

 .ثلثين وللملك, المسلمين من عليها يحصلون التي الغنائم ثلث على لهمحصو   - 2

 مركزاً  ليتخذونه, بمساعدتهم عليها يستولون مدينة كل في حياً  شرعياً  إرثاً  األبد إلى يمتلكوا أن جنوي ألي يحق - 3
 في الصمود يستطع لم الذي أرسوف ميناء الجنوي لواألسطو   بلدوين حاصر االتفاق وبعد, 64التجاري نشاطهم يباشرون
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, مصر في األفضل إلى سفارة أرسلوا أهلها وأن ماسي ال, باألمان سلموها أهلها أن المقريزي ذكر فقد, الصليبيين وجه
 أواخر بلدوين عليه واستولى ,الصليبيين وجه في الصمود المدينة عتستط لم وبالتالي, فقط جندي مئة ثالث بإرسال واكتفى
 التي,قيسارية قاصداً  الجنوي األسطول وبحذائه بحراً  بلدوين اتجه عليه االستيالء وبعد, 65هـ494/ م1101 سنة أبريل

, تشقها التي القنوات كثرة منها عظيمة بخصائص المدينة وتمتاز, البحر ساحل على قيسارية وتقع: "بقوله الصوري وصفها
 أشار وقد ,67نفسها السنة من مايو في عنوة الصليبيون عليها واستولى, 66"ميناء لها أن كما, ري أحسن المروية وبساتينها
 تلك في وجد كم أذكر أن عليّ  ويستحيل: "بقوله المدينة هذه من صليبيونال غنمها لتيا المهولة الغنائم إلى الشارتري
 صادروا كما, 68"فقر بعد اغتنوا رجالنا من كثيراً  إن أقول أن يكفي ولكن, األنواع مختلف من الممتلكات من المدينة
 الغنائم توزيع تم عليها االستيالء وبعد, 69الجنويون بمساعدة وذلك, وأرضٍ , وبيوت, أموال من فيها ما كل على واستولوا

 أحدث وقد. 71االتفاق حسب ورجاله الملك نصيب من كان وثلثان, للجنوية جانباً  الثلث فنحوا ,70الجنويه مع لالتفاق وفقاً 
 وقد ,72الدماء من بركة إلى تحول حتى فيه وجدوا من وذبحوا, المدينة جامع إلى والحقوهم, وحشية مذبحة بها الصليبيون
  .73والبنات الصغار استثنوا وأنهم, المدينة لشباب الصليبيين بقتل الصوري اعترف

  :دور الجنوية والبنادقه في مساعدة الصليبيين في االستيالء على عكا وحيفا -ج
ه تطلع نإّال أ ,وقيسارية, وأرسوف ,وجبيل, وحيفا, يافا: الموانئ مثل على الرغم من سيطرة بلدوين األول على العديد من

, حيث كان بلدوين يدرك أن تلك الموانئ التي في حوزته عبارة عن موانئ صغيرة, 74لالستيالء على بقية موانئ فلسطين
وعلى الرغم من أن ميناء يافا كان , عبارة عن أسواق ومراكز تجارية كبيرة اكانت ,وعكا, 75في حين أن موانئ مثل صور

التي كان الفرنج في أمس الحاجة إليها لمساعدتهم في  اإليطاليةيكن مالئمًا لرسو السفن  إّال أنه لم, الميناء الرئيسي لآلتين
وكان الخليج الطبيعي لميناء عكا يوفر األمان للسفن : "وهذه الحقيقة أشار إليها براور بقولهالبقاء في األراضي المقدسة؛ 

إذ إن ميناء يافا مياهه ضحلة , 76" وقيسارية, وأرسوف, يافا: وهذا ما كانت تفتقر إليه الموانئ األخرى مثل, التي ترسو فيه
للغاية فال تستطيع السفن الكبيرة االقتراب من الشاطئ وينبغي استخدام قوارب صغيرة تتعرض لألخطار الشديدة ال سيما 

هو الميناء الذي أن تكون مدينة عكا وميناؤها  اإليطاليةلذلك رأى بلدوين وبإيعاز من تجار المدن , إذا نشطت الرياح
  .77لضخمةاإليطالية ايصلح لرسو السفن 

مة حدًا من أهم القواعد البحرية المهألنها كانت تمثل وا, يدركون تمامًا مدى أهمية انتزاع ميناء عكا اكان تجار ايطاليف
مصالح تجار داف تجارية بما يخدم لذلك قرر بلدوين االستيالء على عكا أله, لألسطول الفاطمي في الساحل الشامي

إن وقوعها على الساحل الشرقي لحوض البحر المتوسط جعل منها : "ه الشارتري تلك الحقيقة بقولهفقد ذكر فوشي, يطالياإ
  .78"منحها مرفًأ آمنًا للسفن البحريةكما أن خليج عكا الطبيعي , ماً مهسوقًا ومركزًا  تجاريًا وبحريًا 

عكا من قبل األمير جودفري البيوني الذي استغل وصول أسطول من البندقية لقد كانت البدايات األولى لالستيالء على 
الذي اتفق مع قائد ) تنكرد(فأرسل أحد قواده ويدعى , هـ بقيادة جون ميخائيل493/  م1100إلى ميناء يافا في يونيو 

دقه على كنيسة وسوق مقابل حصول البنا, األسطول على فرض الحصار البحري على عكا قبل غيرها من المدن الساحلية
وعلى الرغم من , من يافا عبر البحر اإليطاليةوزحفت القوات الصليبية من البر نحو عكا وزحفت السفن , تجاري فيها

, هـ493/  م1100يوليو سنة 17وصول تلك القوات أمام شاطئ عكا إّال أن تلك القوات تراجعت بسبب وفاة جودفري في 
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وبسبب خيبة األمل التي مني بها الصليبيون في االستيالء  .79ن ميخائيل بعد ثمانية أياموكذلك قائد األسطول البندقي جو 
حيث استغل الصليبيون وجود األسطول البندقي , من عكا وتحول إلى حيفا) تنكرد(تراجع قائد األسطول , على ميناء عكا

  .80هـ493شوال / م1100ومن ثم سقوطها في أغسطس سنة , لحصارها
لكن األخطار , ن أن ميناء حيفا مياهه أعمق من يافا وتحميه منطقة جبل الكرمل من الرياح الجنوبية والغربيةعلى الرغم م

والميناء الوحيد اآلمن على الساحل الفلسطيني في جميع األحوال المناخية هو ميناء , ُتحدق به في مهب الرياح الشمالية
األمر الذي شجع بلدوين األول وجعله يفكر في , ية ينبغي غزو عكاوألسباب اقتصادية فضًال عن مبررات إستراتيج, عكا

وضيق :".. وفي ذلك يقول ابن األثير هـ494/ م1101حيث شرع في حصارها برًا وبحرًا في سنة , العودة إلى حصاره
من سائر فاجتمع المسلمون , ونصب عليها المنجنيقات وأبراج وكان له في البحر ست عشرة قطعة, عليها وكاد يأخذها

  .81"وكان ذلك نصرًا عجيبًا أذل اهللا به الكفار, السواحل وأتوا إلى منجنيقاتهم وأبراجهم فأحرقوها وأحرقوا سفنهم أيضاً 
إّال أن انسحابه ال , إلى جانب قوة تحصيناتها, من صور وقد تراجع بلدوين عن حصارها بسبب وصول أسطول فاطمي

, 82باعتبارها تمتلك أساطيل بحرية في السيطرة على الميناء اإليطاليةار المدن لكنه حث تج, يعني أنه تخلى عن مشروعه
شار ابن األثير إلى ذلك وقد أ, حيث استغل بلدوين وصول سفن جنويه إلى ميناء الالذقية ودخل معهم في مفاوضات

 .83"لتجار والحجاج والجنودعددًا من اهـ تحمل 497أواخر رجب / م 1104وصول عمارة جنوية إلى الالذقية سنة : "بقوله
ن وليم الصوري قد أشار إلى نص االتفاق مع فإ, عليه بين الصليبيين والجنويه ومع أن ابن األثير لم يحدد ما تم االتفاق

هذه المفاوضات التي ... وتم االتفاق مع هؤالء الناس :  "وأورد نص ذلك االتفاق بقوله ,الجنوية في منحهم ثلث مدينة عكا
أن يكون للجنوية على الدوام ثلث العائد وثلث الضرائب والمكوس التي ُتجبى من ميناء عكا مما ُيفرض على  قضت على

وتكون لهم السيطرة الشرعية التامة على , إلى جانب منحهم كنيسة لهم بالمدينة, الواردات التي يحملها القادمون إليها بحرًا 
إن هذا النص يكشف لنا , 84"ستيالء على المدينةلك بالمساعدة الجدية في االويقوم الجنويه إزاء ذ, شارع واحد من شوارعها

, لما استطاع الصليبيون حتى محاصرتها اإليطاليةولوال وجود السفن , مدى عجز الصليبيين في االستيالء على الميناء
والبيزاويه في حصار عكا في مايو , والبنادقه, حيث إنه بعد االتفاق بدأ الصليبيون ومعهم القوات المتحالفة من الجنويه

والبيزاويه إلى جانب  وكان إسهام البنادقه, وكان عدد السفن نحو خمسين سفينة, هـ برًا وبحراً 497شعبان سنة / م 1104
وسقطت المدينة بعد عشرين يومًا من الحصار  .85الجنويه نظير حصولهم على امتيازات تجارية كبيرة في ميناء عكا

الذي استبسل في الدفاع , الجيوشي زهرالدولةأنه تولى الدفاع عنها واليها الفاطميوابن القالنسي بن األثير ويذكر ا, عليها
وأحدثوا فيها مذبحة , ولجأ إلى طلب األمان من الصليبيين فرفضوا واقتحموها, وطلب المساعدة من مصر فلم تصل, عنها

أصبحت عكا الميناء الرئيسي لمملكة بيت  سقوطهاوبعد  ,86وخوالشي, واألطفال, رهيبة راح ضحيتها اآلالف من النساء
  .المقدس الالتينية

  :وطرابلس بيلجُ  على االستيالء في الصليبيين مساعدة في والبيازنة الجنويه دور -د
 مأه من وكانت, عمار لبني تابعة وكانت طرابلس في ففكر ,الشرق في له تابعة إمارة تكون أن على السانجيلي ريموندعزم
 أن من الرغم علىو  .87أوربا مع التجارية السلع لتبادل ومركزاً , الفاطمي األسطول قواعد من مةمه وقاعدة الشام بالد موانئ
 ذكر فقد ,لهم يشفع لم ذلك نفإ األولى الحملة في القدس إلى هممرور  أثناء والمساعدات المؤن للصليبيين قدموا عمار بني
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 لهم سيبيع أنه وأكد, بيزنطاً  عشر وخمسة حصاناً  عشر خمسة للصليبيين قدم طرابلس ليوا أن: توديبود الصليبي المؤرخ
 يقول, الستراتيجيا لموقعها نظراً  عليها السيطرة في الصليبيون فقدجدَّ  ذلك ومع, 88والخبز والحمير الخيول من ◌ً  وفيرا عدداً 
 بين تفصل إذ, الشرق في إقامتهم تستديم كي عليها ءاالستيال من للمسيحيين مفر ال منطقة هناك كانت"  :رانسيمان عنها
 في عمار بني إمارة منها, اإلسالمية اإلمارات من مجموعة أخرى ناحية من القدس في إخوانهم وبين والرها أنطاكية فرنج

  .89"جيشه ضآلة برغم غنية منطقة في يحكم كان الذي علي أبو الملك فخر رأسها وعلى طرابلس
 شتاء مطلع في أورشليم إلى والجنوية البيازنة من أسطول وصول استغل الذي السانجيلي ريموند قام كذل تحقيق أجل ومن

 الصليبيون فتحرك مناعتها بسبب بالفشل باء أنه إالّ , البحر من طرابلس حصار في مساعدته منه وطلب, هـ496/ م1103
 بمساعدة هـ496/ م1103 سنة أواخر في وذلك عمار لبني تابعة وكانت, 91جبيل على واستولوا, 90الجنوب نحو والجنويه
 أراد ولّعله, والجنوية ريموند قبل من جبيل عن الحصار فك في جاداً  يكن لم عمار ابن الملك فخر ولعلّ , الجنوي األسطول
 هـ496/ م1103 عام في أنه: "بقوله ذلك على الضوء تلقي القالنسي ابن ورواية, جبيل حساب على طرابلس على الحفاظ
 حصار في السانجيلي ريموند بهم استعان وقد, والحجاج والمقاتلون التجار فيها الالذقية إلى لإلفرنج مراكب وصلت
 رأى فلماّ , شديداً  قتاالً  عليها وقاتلوا وحاصروها, جبيل مدينة إلى عنها فرحلوا مطمعاً  فيها يروا ولم فحاصروها, طرابلس
  .92"لريموند هاتسليم على األمان طلبوا عجزهم أهلها
 عمار ابن ألن, الصليبيين بيد المدينة سقوط عوامل أهم من طرابلس إمارة صاحب عمار ابن الملك فخر لضعف وكان
 جبيل ثلث الجنويه ريموند أعطى وقد, 93مساعدته في جديتها وعد مصر في الفاطمية الخالفة ضعف مدى ُيدرك كان
 أمراء أحد المستعمرة هذه لحكم عين وقد, جنوية مستعمرة الصغيرة نةالمدي هذه أصبحت وبذلك, له مساعدتهم مقابل

 لدفع تعهده مع, جبيل في الوراثي الحكم حق على جنوة من حصل أن يلبث لم الذي) هيوامبرياتشي( هو الجنوي األسطول
 أموالهم فأخذوا, جبيل ألهالي منحوه الذي باألمان يفوا لم الصليبيين أن األثير ابن لنا ويروي. 94جنوة لحكومة الالزم المال

  .95العذاب وأنواع بالعقوبات واستنفذوها
 المسلمون سماها, عليها الحصار إلحكام طرابلس مقابل جبل قمة أعلى على قلعة ببناء قام بل بذلك ريموند يكتف ولم
 الحصول القلعة بناء قبل بإمكانه كان عمار ابن إن حيث, طرابلس في خطيراً  عمار ابن موقف وأصبح, )صنجيل( قلعة
 في داخلة جزيرة شبه على قائمة مدينه إنها إذ, براً  مدينته حصار حالة في البحر طريق عن مؤن من إليه يحتاج ما على
 إلحكام القلعة تلك بناء على السانجيلي ريموند أعان الذي هو البيزنطي اإلمبراطور أن 97راألثي ابن ذكر وقد, 96البحر
  .99قبرص جزيرة من لبنائها الالزمة والمعدات واألخشاب  ,98يرةالمِ  له وأرسل, الداخلي العالم عن اوقطعه عليها الرقابة
 سنة أواخر في قوة رأس على عمار ابن الدين فخر خرج حيث, )صنجيل( قلعة هدم حاولوا عمار بني أن المراجع وتروي
 وأصيب, نفسه ريموند إصابة في المسلمون ونجح ,الفرنج بعض وقتل بعضها فأصاب, القلعة تلك إلحراق هـ497/ م1104
 االستيالء في أمنيته ريموند يحقق أن قبل  هـ498/  م1105 سنة فبراير في بشهور بعدها توفي أن لبث ما, شديدة بحروق
 ووضع, طرابلس إمارة تأسيس في الفضل صاحب أنه إالّ  ريموند يد في تسقط لم طرابلس كانت وٕاذا .100طرابلس على
 سياسته ليتابع) جوردان وليم( خالته ابن الصليبيون اختار حيث, خلفائه أمام عليها االستيالء مهمة وتسهيل العام هاإطار 
 أبيه وفاة وبعد, الغرب في عنه نيابة أبيه أمالك يحكم كان الذي) برتراند( له الشرعي الوريث ابنه مجيء لحين, الشرق في
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, الشرق في والده أمالك تسليم في المساعدة منهم وطلب جنوة إلى سار حيث, لدهوا أمالك ليرث الشرق إلى قادماً  تركها
 الحصار تحت أخرى سنوات ثالث صمدت المدينة إن حيث, واسـعة تجـارية امتيازات نظير طـرابلس إسقاط في ومساعدته

  .101البحر ناحية من عليه الحصار يحكم بحري أسطول إلى الصليبيين افتقار بسبب
/ م1108 سنة ربيع في بغداد إلى السفر عمار ابن الملك فخر اضطر ابلسطر  حصار على الصليبيين رارإص وبسبب

 عن القالنسي وابن األثير ابن رواية وتلقي, 103الهدايا معه حامالً  102باهللا المستظهر بغداد في العباسي الخليفة إلى هـ501
 يجد لم إذ, العباسية الخالفة وانحالل, عندئذ الشرق في لمسلمينا تفكك مدى على ساطعاً  ضوءاً  بغداد إلى عمار ابن رحلة
, قتالهم في الخطر ركوب من ويقاسيه الكفار مجاهدة من يعانيه وما حاله عن والسؤال المعسولة الكلمات سوى عمار ابن

/ م1108 سنة من أغسطس في طرابلس إلى عائداً  عمار ابن وانصرف, 104المنشودة المعونة من بشيء يظفر لم ولكنه
 أهل أن القالنسي ابن ذكر فقد, طاعته عن خرجت قد طرابلس أن سمع حتى دمشق إلى يصل يكد لم ولكنه, هـ501

 شرف إليهم فأنفذ,  المدينة تسليمهم مقابل مساعدتهم مصر في  األفضل من طلبوا الحصار عليهم ضاق لماّ  طرابلس
  . 105والغلة الميرة ومعه, قبله من المدينة على والياً  الطيب أبي بن الدولة
 آمالً  لزيارته وصل مكان أول وكان, جنوة ميناء إلى) السانجيليي ريموند بن برتراند( وصل فقد الصليبيين من كان ما وأّما

 تقديم على الطرفان واتفق, معهم مباحثات وأجرى, طرابلس على لالستيالء الالزمة البحرية المساعدة على الحصول
 على االستيالء برتراند جنوة وعدت كما, 106طرابلس في واسعة تجارية امتيازات) برتراند( منح مقابل له مساعدة الجنوية
, 107,هـ501 سنة شعبان/  م1108 في برتراند مع جنوة أسطول أبحر الخريف وفي, الشرق في والده غزاها التي األراضي

 ودخلها, استسلمت المدينة على شديد حصار وبعد, 108سفينة سبعين نحو كانت الجنويه سفن عدد أن فوشيه ذكر وقد
  .هـ502 سنة الحجة ذي/  م1109 ليويو  في األول بلدوين
 ثروات وأخذوا نكثوا أنهم إالّ , المدينة في والقتل الخراب إحداث بعدم تعهدات الجنويه من أخذ بلدوين أن فوشيه ذكر وقد

 مدينة ثلث فأعطاهم,  عليه االتفاق تم بم الوفاء برتراند من جنويةال طلب المدينة سقوط وبعد, 109دورهم وأحرقوا السكان
 وما البلد من الثلث والجنويين الفرنج بين وتقرر:"بقوله ذلك إلى المقريزي أشار وقد, 110خدماتهم على لهم مكافأة طرابلس
 حياً  المكافأة تلك شملت كما, 111"به رضي ما بلدوين للملك وأفردو, السانجيلي ريموند البن والثلثان للجنويين منه نهب
 كونت لقب وُمنح اعليه حاكماً  برتراند تنصيب تم عليها االستيالء وبعد, وخارجها داخلها وأراضي المدينة في كامالً 

  .112طرابلس
, البحر ناحية من عليها الحصار يحكم الجنوي األسطول أخذ حتى, متواصلة سنوات ست الحصار تقاوم طرابلس ظلت لقد
 اكتراثهم عدم مظاهر يحدد ثم, الصليبيين بأيدي طرابلس سقوط في الفاطميين على الالئمة المحاسن أبو المؤرخ يويلق

  :هي أمور بثالثة عنها بالدفاع
 تعليمات صدور لحين طويلة مدةً  الدلتا في الفاطمي األسطول مكث حيث طرابلس إلى المسير عن تقاعدهم: األول األمر
, طرابلس أحوال ساءت األثناء تلك وفي, مسيره عرقلت مضادة رياح صادفته الحركة أزمع فلماّ , هقادت بين الخالف بشأن
  .أخذت قد البلد وجدوا حيث األوان فوات بعد األسطول ووصل, والميرة بالنجدة المصري األسطول تأخر ضعفاً  وزادهم
  .مصر أسطول مع ُأرسلو الذين العسكر ضعف: الثاني األمر
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  .113المصرية العساكر رأس على بنفسه األفضل خروج عدم:  الثالث األمر
  :صيدا على االستيالء في الصليبيين مساعدة في بيزةو  والبندقية جنوة دور -هـ
 بلدوين أن إالّ , المتوسط البحر ساحل على مةمهال الموانئ من كثير على  نفوذهم بسطوا قد الصليبيين أن من الرغم على 

 وهي, الفاطمي النفوذ تحت تزال ما كانت يةالتيالساحل المدن بقية  على االستيالء فكرة نع مطلقاً  يتخل لم األول
 ما على والقضاء مملكته حدود توسيع إلى اإليطالية السفن بمساعدة جاهداً  سعى حيث, 115وصور, 114صيدا, عسقالن

 كونهما إلى إضافة, اإلمداد في الفاطمية الخالفة على العتمادهما, صورو , عسقالن لمناعة ونظراً , الموانئ تلك من تبقى
 يقول, 116صيدا ميناء لمهاجمة الصليبيين أنظار اتجهت فقد, الفاطمي لألسطول مةمه بحرية وقواعد المنيعة الحصون من
 إخضاعها الصليبيون قرر لذلك, 117"وصور بيروت بين وتقع األهمية بالغة بحرية مدينة وصيدا: "الصوري وليم عنها

  .118الصليبية الموانئ بقية إلى وانضمامها, عليها ةوالسيطر 
 في لمحاصرتها األول لبلدوين محاولة أول وكانت, المدينة لحصار محاوالت بعدة الصليبيون قام فقد صيدا ألهمية ونظراً 
 عن كفه مقابل بلدوين إلى المال من مبلغ بإرسال بادر, بذلك علم لماّ  المدينة والي أن إالّ , هـ499 ربيع/  م1106أكتوبر
 المدة تلك انقضاء وبعد, 119العرض ذلك قبول إالّ  بوسعه يكن لم للمال الماسة بلدوين حاجة وبسبب, عامين لمدة صيدا
/ م1108 أغسطس في وبحراً  براً  حصارها في وشرع والبندقية, جنوةو , بيزة من ضخم إيطالي أسطول وصول بلدوين استغل
 واليها أن إالّ , 120المدينة أسوار على لتثبيتها المتحركة األخشاب بناء في األول لدوينلب مساعدتهم الجنوية وقدم, هـ501

 فشلت وبذلك المقدس بيت إلى بلدوين وانسحب, الصليبيون وُهزم الفاطمي األسطول وجاء, اإلسالمية القوى ببعض استعان
 وصمدت هـ504 آخر ربيع/  م1111 أكتوبر في راً وبح براً  صيدا حصار في ثالثة مرةً  وقام, 121لبلدوين الثانية المحاولة
 وشدد, الصليبيين موقف من عزز قد)  فوفالييري اورد( دوقها قيادة تحت البندقية من أسطول وصول أن إالّ , المدينة
 ولأ جماد/ م1111 ديسمبر في أي للصليبيين يسلمونها يوماً  وأربعين خمسة بعد أهلها جعل مماّ  وبحراً  براً  عليها الحصار

 ما على منهم النيل بالحيلة حاولوا المسلمين أن حتى, للمدينة الصليبيين محاصرة شدة في الصوري أسهب وقد, 122هـ504
 وبعد, منها الخروج أراد لمن وسمح فأمنهم, بلدوين من األمان طلبوا المدينة الصليبيين دخول وبعد, 123بالقوة عنه عجزوا
  .124كبيرة وأراضي كنيسة في تتمثل عكا في كبيرة تجارية متيازاتاب البنادقة الصليبيون كافأ دخولها

  :صور على االستيالء في الصليبيين مساعدة في البنادقة دور  -و
 المدن وهي, وعسقالن صور مدينتي باستثناء, الفاطمية الدولة موانئ معظم على استولوا أن بعد الصليبيون اطمئن لقد
 يمكن الحقيقة وهذه, 125منها الدائم والمدد العون وتلقي الفاطمية السلطة على عتمادهاال بلدوين على تماماً  استعصت التي
 العسكرية اإلمدادات إن إالّ , النشطة اإليطالية البحرية القوى ظهور من الرغم وعلى: بقوله براور المؤرخ عند نلمسها أن

 واالقتصادية اإلستراتيجية ألهميتها نظراً  بصور يبدأ أن بلدوين وفضل, 126عليها الحصار فرض المستحيل من جعل لصور
 دمشق إمارة سيما ال, التجاري النشاط مزاولة من الداخلية المناطق سكان وحرمان, جهة من الصليبية المقدس بيت لمملكة
 لها الطبيعي البحري المنفذ بمثابة كانت التي صور وخاصة الساحلية المدن مع يرتبط التجاري نشاطها ُجل كان  التي
 ومركز ةفاطمي بحرية كقاعدة صور بأهمية نفسها الصليبية المصادر اعترفت وقد, 127أخرى جهة من الشامي الساحل على
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 وأعمال, الغارات يشنون ومنه ,الميناء هذا في يكمن الفاطمي األسطول كان كيف الشارتري فوشيه ذكر فقد, الفرنج متاعب
  .128والساحل المقدس بيتل الوافدين المسيحيين الحجاج ضد القرصنة

 بلدوين أن القالنسي ابن يشير حيث هـ501/  م1108 سنة منذ صور في الصليبيين ألطماع األولى البدايات كانت لقد
 شهراً  وظل, المعشوقة تل في صور على يشرف حصن عمارة في وشرع بإزائه ونزل, صور ثغر بهم وقصد عسكره جمع
 حصار في الصليبيين فشل أن ويبدو. 129عنه ورحل فقبضها, دينار أالف سبعة لغمب المدينة والي عليه فعرض, كامالً 
 بالقيام البيزنطي األسطول استطاعة عدم بسبب فشلهم الصليبيون علل فقد, بيزي أو بندقي أسطول وجود عدم بسبب صور

 يشير الصوري والمؤرخ, 130بيروتو  صيدا مينائي إسقاط في ساعدتهم التي والبندقية جنوة أساطيل عليه كانت كما, بالمهمة
 حد على الجاحدين أيدي من صور لتخليص جهده كرس, الساحلية المدن جميع على استولى أن بعد بلدوين أن إلى
 على وكان ,منيعة أسوار تحميها كانت إذ, الساحل مدن من غيرها عن تختلف صور أن يعلم كان هفإن ذلك ومع, 131قوله

 عن الصوري وليم الصليبي المؤرخ ويشير, للتسلق والساللم المتحركة األبراج طريق عن صيناتالتح تلك تدمير الصليبيين
 دفاع لقوة بالفشل باءت الفرنج محاولة أن إالّ , األسطول هذا جنسية يحدد ولم, هـ504/ م1111 في وبحراً  براً  صور حصار
 آخر موضع وفي, 133وأحرقوه البرج على حملوا صور أهل من رجل ألف أن المقريزي أشار حيث, 132اعنه المدينة حامية
 سور من وقربوها الحصار جأبرا لصناعة الالزمة والمواد األخشاب جلب في والبيزنطيين الجنويين دور إلى الصوري يشير
  .134المدينة اختراق في فشلوا أنهم إالّ , المدينة

 موانئ من كثير فقدانها بسبب خاصاً  تماماً اه توليها كانت إذ, صور ضياع من خشيت فإنها الفاطمية الدولة جانب من أّما
 هـ506/ م1113 عام أوائل في مصر من ضخماً  أسطوالً  135شاهنشاه األفضل الفاطمي الوزير أرسل لذلك, الشامي الساحل
 من الهدنة التماس إلى بلدوين اضطر لذلك, عنها للدفاع سابقاً  طرابلس والي الطيب أبي بن بدر الدولة شرف األمير بقيادة
 في الفاطمية الدولة بضعف أحسوا أهلها إن إالَّ  بصور الفاطميين اهتمام من الرغم وعلى, 136ذلك على فوافق صور والي
, للفرنج سلموها وٕاالّ , له المدينة تسليمهم مقابل لهم المساعدة منه يطلبون طغتكين دمشق صاحب إلى وأرسلوا, مصر

 ضد نشاطه يباشر بدأ إنه إالّ , أخرى مرةً  صور حصار عن يتراجع بلدوين جعل ذيال األمر, إليهم وسار لهم فاستجاب
 وظفر والقاهرة دمشق بين التجارية القوافل يهاجم كان األول بلدوين أن القالنسي ابن ذكر وقد, 137طبرية في دمشق أتابك
  .     138عوبضائ ثروات من تحمله ما ونهب, الميت البحر جنوب موسى وادي في تجارية بقوافل
 عام في اجتمعوا الصليبيين أن الشارتري فوشيه ذكر فقد, صور على االستيالء فكرة عن يتخلَّ  لم لدوينب نفإ ذلك ومع

 مع واحتفلوا, ورجاله البندقية دوق االحتفال هذا وحضر المسيح بعيد لالحتفال المقدس وبيت لحم بيت في هـ518/ م1124
 محكمة خطة لوضع الفرنج شجعوا قد البنادقة أن ذكر كما, عسقالن مدينة أو صور ارحص على األعيان اجتمع ثم الفرنج

 الثاني بلدوين  مع اتفاقاً  أبرموا أن بعد المدينة اقتحام إلى جاهدين سعوا البنادقة أن ويبدو, وحصارها صور على لالستيالء
 على االتفاق هذا ويسري, بذلك لةالمتص األراضي جميع وثلث, وعسقالن صور مدينتي ثلث لهم يكون بأن يقضي

 مكان في ورسا الميناء داخل إلى البندقي األسطول توجه ثم. 139المسيحيين دون فقط للمسلمين خاضعة هي التي األراضي
 سواء المدينة أمام المنافذ وأغلقوا, صور قرب الواقعة البساتين على السيطرة في الصليبية الجيوش بدأت حين في, آمن

 يمارسون الصليبيون وظل, 140عالية ببسالة عنها والدفاع أهلها مقاومة شدة الصوري ذكر وقد, منها الخارج أو هاإلي الداخل
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, عنها الدفاع في تمادوا أنفسهم الفاطميين أن كما, فيها المجاعة واستفحلت, أنهكها حتى المدينة على الحصار تضييق
 األيام وتمادت, لها المعونة باستدعاء مصر إلى المكاتبات وُنفذت: "يالقالنس ابن قول في نلمسها أن يمكن الحقيقة وهذه
, بالمالطفة الفرنج فراسلوا, لها المعونة تلك من اليأس ووقع,  الهالك على أهلها وأشرف, النفوس ضعفت أن إلى بذلك

, المدينة تسليم شروط والفرنج قةالبناد وقبل, المجاعة طحنتهم أن بعد ,141" إليهم بتسليمها الحال تقرر أن إلى, والمداهنة
 في المدينة وسقطت,فيها البقاء أو المدينة خارج إلى يريد بما أهلها أو العسكر من أراد من خروج صور أهل طلب حيث
  .142هـ518 أول جماد/ م1124 يوليو في الصليبيين أيدي

  :الهوامش
 .69: ص, 1988,مؤسسة شباب الجامعة: اإلسكندرية, دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, جوزيف نسيم يوسف )1(
 .70: ص, المرجع نفسه )2(
 .210: ص, دار صادر, بيروت, تقويم البلدان, )هـ 732. ت( عماد الدين إسماعيل بن محمد , الحموي )3(
/ م1915, ةالمطبعـــة األميريـــ, 1ج, القـــاهرة, ُصـــبح  األعشـــى فـــي صـــناعة االنشـــا, )هــــ821ت (أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي ,القلقلشـــندي )4(

 .232: ص ,هـ1333
 .211: ص, مصدر سابق, تقويم البلدان, الحموي )5(
 .485: ص, 404: ص, 5ج, مصدر سابق, صبح األعشى, القلقشندي )6(
 ، هناك خريطة توضح موقع تلك المدن  210: ص, مصدر سابق, تقويم البلدان, الحموي )7(

المملكـة العربيـة , مؤسسـة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتوزيـع, الريـاض, 2ط ,5ج, الموسوعة العربية العالمية, مجموعة من العلماء والمؤلفين )8(
 .وما بعدها 143:ص, م1999/ هـ 1419, السعودية

 .747: ص, م1989: عالم الكتب, بيروت, 2ج, نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق, محمد بن عبد اهللا, اإلدريسي )9(
 .85 :ص, مرجع سابق,دراسات في تاريخ العالقات, جوزيف نسيم )10(
ــا عــن , كــم750يبلــغ طولــه , يقــع فــي شــمال شــرقي الجزيــرة اإليطاليــة, خلــيج أو لســان للبحــر المتوســط: البحــر اإلدريــاتيكي )11( ويفصــل إيطالي

 .404:ص, 1ج, الموسوعة العربية العالمية, ويشكل الطرف الشمالي الغربي للبحر اإلدرياتيكي خليج البندقية , يوغسالفيا وألبانيا وكرواتيا
 .70: ص, مرجع سابق, دراسات في تاريخ العالقات, نسيمجوزيف  )12(
 .80: ص, المرجع نفسه )13(
 .208: ص, مصدر سابق, تقويم البلدان, الحموي )14(
 .235: ص, 3ج, مصدر سابق, صبح  األعشى, القلقشندي )15(
 .405: ص, 5ج, المصدر نفسه )16(
 .209: ص, مصدر سابق, تقويم البلدان, الحموي )17(
 .209: ص, المصدر نفسه )18(
 .411: ص, 5ج, مصدر سابق, صبح  األعشى, القلقشندي )19(
 .175, 174: ص, م1972, داراألحد,بيروت,أحمدمختاروآخرونتاريخالبحريةاإلسالميةفيمصروالشام, العبادي )20(
 .607: ص, م1986, دار المشرق, بيروت, المنجد في اللغة واألعالم , قاعدة محافظة الالذقية, مدينة وميناء في سوريا: الالذقية )21(
يـاقوت بـن عبـد , الحمـوي,وهي من أعيان البالد وأمهاتهـا, ُتعد قصبة العواصم من الثغور الشامية, بالفتح ثم السكون والياء مخففة :أنطاكية )22(
 .626: ص, دار الفكر, بيروت, 1ج, معجم البلدان, اهللا
 .145: ص, م1976, نهضة العربيةدار ال, بيروت, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى, سعيد عبد الفتاح, عاشور )23(
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المنجـد فـي , كان لهـا عالقـة تجاريـة بمرافـئ الشـرق األدنـى, مركز صناعي وتجاري , مرفأ في جنوب فرنسا على البحر المتوسط : مرسيليا )24(
 .635: ص, مرجع سابق, اللغة واألعالم

ات الحـرب ومـؤن الجـيش فـي غـاراتهم علـى فرنسـا سـنة حصـنها العـرب وجعلوهـا مسـتودعًا لمعـد, مدينة في جنـوب فرنسـا: أو أربونة ناربون )25(
 .704: ص, مرجع سابق, المنجد في اللغة واألعالم, م720

 .125: ص, المرجع نفسه, المنجد في اللغة واألعالم,مرفأ في شمال شرقي أسبانيا على البحر المتوسط: برشلونة )26(
 .77: ص, م1990 -هـ 1410) 149(العدد , كويتال, سلسلة كتب عالم المعرفة, ماهية الحروب الصليبية, عبده قاسم )27(
, وكانــت قــوة اقتصــادية وبحريــة كبيــرة فــي العصــور الوســطى, مدينــة إيطاليــة فاتنــة تقــع علــى رأس بحــري وتطــل علــى خلــيج ســاليرنو :أمــالفي )28(

 .680: ص, 1ج, مرجع سابق, الموسوعة العربية العالمية
تـوفي ســنة , وُخطـب لــه ببغـداد, تـولى الخالفـة ســتين سـنة, أمر اهللا منصــور العبيـديهـو معـد بــن الظـاهر علـي بــن الحـاكم بـ: المستنصـرباهللا )29(

 .229: ص, دارالثقافة, بيروت,5ج, تحقيق إحسان عباس, وفيات األعيان وأنباء الزمان, )هـ681ت (أحمد بن محمد, ابن خلكان, هـ487
: ص,م1991, الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب, القـاهرة ,2ج, ترجمة حسـن حبشـي, )م 1184 -1094( الحروب الصليبية , وليم الصوري )30(

244. 
عـين للدراسـات والبحـوث , القـاهرة, الـدكتور عبـد الحـافظ البنـا: تحقيـق, )مملكـة بيـت المقـدس(االستيطان الصـليبي فـي فلسـطين, يوشع براور )31(

 .34: ص, م2001, اإلنسانية واالجتماعية
 .87: ص, سابقمرجع , دراسات في تاريخ العالقات, جوزيف نسيم )32(
: ص, مرجـع سـابق, المنجد فـي اللغـة واألعـالم, م639فتحها العرب سنة , اشتهرت بمدرستها الالهوتية, مدينة بين النهرين في تركيا: الرها )33(

89. 
 .133: ص, م1996 -هـ 1417, الشنهابي للطباعة والنشر,اإلسكندرية, عصر الحروب الصليبية في الشرق, محمد محمد مرسي, الشيخ )34(
 .140: ص, مرجع نفسهال )35(
نقلــه إلــى العربيــة الــدكتور حســين , ولوريتــال هيــل, جــون هيــوج هيــل: نقلــه إلــى االنجليزيــة, تــاريخ الرحلــة إلــى بيــت المقــدس, بطــرس توديبــود )36(

 .225: ص, م1999, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, محمد عطية
المنجد فـي , أعواُن الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن كما كان يأخذها, دراهم كانت ُتؤخذ من بايعي السلع: المكوس )37(

 . 771: ص, مرجع سابق, اللغة واألعالم

 .163, 162:ص,م1989, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون, حسين محمد, عطية )38(
 .435: ص, مرجع سابق, في اللغة واألعالمالمنجد , مدينة في جنوبي تركيا اآلسيوية: طرطوس )39(
 .157: ص, مرجع سابق, عصر الحروب الصليبية, الشيخ )40(
المنجـد فـي اللغـة , م1099احتلهـا الصـليبيون سـنة , وتقـع شـمال شـرقي القـدس, 69ص , 3ج, معجـم البلـدان, مدينةعظيمةبفلسطين: الّرملة )41(

 . 312: ص, مرجع سابق,واألعالم
 .426ص, 5ج, مصدر سابق, معجم البلدان, الحموي,من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا, الشام مدينة على ساحل بحر: يافا )42(
 .314: ص, مصدر سابق, تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس, بطرس توديبود )43(
 .193: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )44(
 .22: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )45(
 .94, 93: ص, 2ج, در نفسهالمص )46(
, 4/ ط, أطلــس التــاريخ العربــي اإلســالمي, شــوقي أبــو خليــل, المصــدر, هنــاك خريطــة توضــح مــدن الســاحل الشــامي علــى البحــر المتوســط )47(

 .63: ص, م1996/ هـ 1416, دار الفكر, دمشق
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 .78, 77: ص, مرجع سابق, ماهية الحروب الصليبية, عبده قاسم )48(
 .35, 34: ص, مصدر سابق, )مملكة بيت المقدس(في فلسطين  االستيطان الصليبي, براور )49(
اسـتطاع خـالل تلـك الفتـرة االسـتيالء علـى جميـع مـدن , بعد وفاة أخيه جـودفري,م1118 -1100تولى بلدوين مملكة بيت المقدس من سنة  )50(

 .111ص , م2001, دار الشرق, رةالقاه, ترجمة قاسم عبده قاسم, االستيطان الصليبي في فلسطين, فوشيه دي شارتر, الساحل الشامي
 .187: ص, مرجع سابق, عصر الحروب الصليبية, الشيخ, 244: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )51(
 .30: ص, مصدر سابق, )مملكة بيت المقدس(االستيطان الصليبي في فلسطين , براور )52(
االستيطان الصـليبي فـي فلسـطين , 107, م1967, دار النهضة, بيروت ,2ج,ترجمة السيد الباز العريني, الحروب الصليبية, أرنست باركر )53(
 .31: ص, )مملكة بيت المقدس(
 .214: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور, 43: ص, مصدر سابق, الحروب الصليبية, باركر )54(
 .33, 31 :ص, مصدر سابق, )مملكة بيت المقدس(االستيطان الصليبي في فلسطين , براور )55(
, مرجـع سـابق, المنجـد فـي اللغـة واألعـالم, كانت موقعًا عسكريًا في الحروب الصليبية, مدينة كنعانية على ساحل فلسطين جنوباً : عسقالن )56(

 .461: ص
, 4ج, دانمعجـم البلـ, ُتعد في أعمال فلسطين, بلد على ساحل بحر الشام, تح ثم السكون وسين مهملة وبعد األلف راء ثم ياءبالف:  قيسارية )57(

: ص ,م1983, دار الكتــاب الجديــد, بيــروت, 3ط, يحيــى الخشــاب: تحقيــق, ســفر نامــه,ناصــر خســرو, بينهــا وبــين عكــا ســبعة فراســخ, 421:ص
54. 

 .143ص, 4ج, مصدر سابق, معجم البلدان, الحموي,  أحسن بالد الساحلوهي من , اسم بلد على ساحل بحر الشام:عكة )58(
 .215: ص, مرجع سابق, شرق والغربتاريخ العالقات بين ال, عاشور )59(
, معجـم البلـدان, الحمـوي, بـين قيسـارية ويافـا, مدينة على سـاحل بحـر الشـام, ن المهملة وسكون الواو وفاءبالفتحثمالسكونوضمالسي: رسوفأ )60(

 .151:ص, 1ج, مصدر سابق
 .222, 213: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )61(
 .218: ص, 2ج, مصدر سابق, لصليبيةالحروب ا, الصوري )62(
, سـفرنامة, وذكر خسـرو أن السـفن البحريـة كانـت تصـنع بهـا, 332ص, 2ج, معجم البلدان, على ساحل بحر الشام قرب يافا حصن: حيفا )63(

 .53: ص, مصدر سابق
تــاريخ العالقــات بــين الشــرق , 113: ص, م1990, دار الشــروق, عمــان, ترجمــة زيــاد العســلي, تــاريخ الحملــة إلــى القــدس, فوشــيه الشــارتري )64(

 .222, 213: ص, والغرب
المجلـس , القـاهرة, 3ج, محمد حلمـي محمـد: تحقيق, اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء, )هـ845ت (أحمد بن على , المقريزي )65(

 .26: ص, األعلى للشؤون اإلسالمية
 .219: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )66(
 .232: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور, 26: ص, 3ج, مصدر سابق, اتعاظ الحنفاء, يالمقريز  )67(
 .115: ص, مصدر سابق, تاريخ الحملة إلى القدس, الشارتري )68(
 .139: ص, م1908, مطبعة اآلباء اليسوعيين, بيروت, 3ج, ذيل تاريخ دمشق, )هـ555ت (أبي يعلى حمزة , ابن القالنسي )69(
 .44: ص, مصدر سابق, الحروب الصليبية, باركر )70(
 .222: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )71(
 .232: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )72(
 .222: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )73(
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 .240: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )74(
 .428: ص, مرجع سابق, المنجد في اللغة واألعالم, كم45تبعد عن بيروت , مرفأ في لبنان على المتوسط: صور )75(
 .33, 31: ص, مصدر سابق, )مملكة بيت المقدس(االستيطان الصليبي في فلسطين , براور  )76(
 .37: ص, ألشرافمكتبة السادة ا, 2ج, ترجمة نور الدين خليل, تاريخ الحمالت الصليبية, ستيفن رانسيمان )77(
 .192:ص, مصدر سابق, االستيطان الصليبي, الشارتري )78(
 .465: ص, 1ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري, 77: ص, مصدر سابق, تاريخ الحملة إلى القدس, الشارتري )79(
 .116:ص, مصدر سابق, االستيطان الصليبي, الشارتري )80(
, بيـروت, 2ط,9ج, القاضـي عبدا هللا: تحقيق, الكامل في التاريخ, )هـ630ت (لشيبانيعلي بن محمد بن محمد بن عبد الواحد ا, ابن األثير )81(

 .56: ص, م1995 -هـ1415, دار الكتب العلمية
 .241: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )82(
 .72: ص, 9ج, مصدر سابق, الكامل في التاريخ, ابن األثير )83(
 .246, 245: ص, 2ج, ر سابقمصد, الحروب الصليبية, الصوري )84(
 .241: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )85(
 .144: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي,72: ص,9ج ,مصدر سابق, الكامل, ابن األثير )86(
 .وما بعدها 279: ص, المرجع نفسه, عاشور )87(
 .293: ص, بقمصدر سا,تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس, الشارتري )88(
 .88: ص, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية, رانسيمان )89(
 .28, 23: ص, عين للدراسات والبحوث اإلنسانية والبحوث, القاهرة, 1ط , الصليبيون في فلسطين, الدكتورة, سامية عامر )90(
خســرو بأنهــا مدينــة مثلثــة تطــل زاويــة  وقــد وصــفها, 137: ص, 9ج, الكامــل, قلعــة صــغيرة تقــع علــى الســاحل بــين طــرابلس وبيــروت: جبيــل )91(

 .48: ص, مصدر سابق, سفرنامه,منها على البحر
 .27: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي )92(
 .16: ص, مرجع سابق, الصليبيون في فلسطين, سامية عامر )93(
 .295: ص, مرجع سابق, لغربتاريخ العالقات بين الشرق وا, عاشور, 210: ص, مصدر سابق,االستيطان الصليبي, الشارتري )94(
 .72: ص, 9ج, مصدر سابق, الكامل في التاريخ, ابن األثير )95(
 .296: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )96(
 .296: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات, عاشور, 95: ص, 9ج, مصدر سابق, الكامل, ابن األثير )97(
 .781: ص, مرجع سابق, المنجد في اللغة واألعالم, اإلنسان الطعام الذي يدخره: جمع ِمير: الِمرة )98(
 .544: ص, مرجع سابق, المنجد في اللغة واألعالم, عاصمتها نيقوسيا, جزيرة في شرقي البحر المتوسط بين تركيا وسوريا: ُقبرص )99(
 .296: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )100(
 . 298: ص, المرجع نفسه, عاشور )101(
ابـن , رهأشـ وثالثـة سـنة25 وكانتخالفتـه, هــ512 سـنةتـوفي  العباسـي القاسـم بـن محمـد األميـر بـن اهللا عبـد بـاهللا المقتـدي بـن أحمـدهو  )102(

 .288: ص, 5ج, مصدر سابق, وفيات األعيان, خلكان
 .  299: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )103(
 .120: ص, 9ج, مصدر سابق, الكامل في التاريخ, ابن األثير )104(
 .161: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي )105(
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 .10:ص,مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, طرابلس الشام في التاريخ اإلسالم, عبد العزيز سالم )106(
 .99, 96ص, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية , رانسيمان )107(
 .210: ص, مصدر سابق, االستيطان الصليبي, الشارتري )108(
 .321: ص, مصدر سابق,ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي, 212: ص, المصدر نفسه, الشارتري )109(
 . 128ص, مرجع سابق, طرابلس الشام في التاريخ اإلسالمي, سالم )110(
 .44: ص, 3ج, مصدر سابق, اتعاظ الحنفاء, المقريزي )111(
 .44: ص, مصدر سابق, لحروب الصليبيةا, باركر, 99ص, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية, رانسيمان )112(
المؤسسـة , القـاهرة, 5ج, النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة,)هــ874ت (,جمال الدين أبو المحاسـن يوسـف, ابن تغري بردي )113(

 .179: ص,المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
 . 428: ص, مرجع سابق, في اللغة واألعالم المنجد, كم45تبعد عن بيروت , مدينة ومرفأ في لبنان:  صيدا )114(
, المنجد في اللغـة واألعـالم, م.في األلف الثالث ق نأسسها الفينيقيو , وميناء على البحر المتوسط, مدينة في جنوب لبنان: صور )115(

 .427: ص,المرجع نفسه
: ص, مرجـع سـابق, لشـرق والغـربتـاريخ العالقـات بـين ا, عاشـور, 122, 2ج, مصدر سـابق, تاريخ الحمالت الصليبية,رانسيمان )116(

250. 
 .291: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )117(
 .122, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية,رانسيمان )118(
 .122, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية,رانسيمان )119(
 .43: ص, 3ج, مصدر سابق, اتعاظ الحنفاء, المقريزي )120(
اتعــاظ , 95: ص, 1986, مؤسســة شــباب الجامعــة, اإلســكندرية, مدينــة صــيدا فــي العصــر اإلســالمي تــاريخ, عبــد العزيــز, ســالم )121(

 .45: ص, 3ج, الحنفاء
, الصــوري, 216: ص, مصــدر سـابق, االسـتيطان الصــليبي فـي فلسـطين, الشــارتري, 99: ص, مرجـع سـابق, تـاريخ صــيدا, سـالم )122(

 .293: ص, 2ج , مصدر سابق, الحروب الصليبية
 .292: ص, 2ج , المصدر نفسه, روب الصليبيةالح, الصوري )123(
 .250: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )124(
 .123: ص, 2ج, مصدر سابق, تاريخ الحمالت الصليبية,رانسيمان, 251: ص, المرجع نفسه, تاريخ العالقات, عاشور )125(
 .33: ص, در سابقمص, )مملكة بيت المقدس(االستيطان الصليبي في فلسطين , براور )126(
 .297: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )127(
 .218: ص, مصدر سابق, االستيطان الصليبي, الشارتري )128(
 .159: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي )129(
 .252: ص, مرجع سابق, تاريخ العالقات بين الشرق والغرب, عاشور )130(
 .296: ص, 2ج , مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )131(
 .296: ص, 2ج, المصدر نفسه  )132(
 .48, 3ج, مصدر سابق, اتعاظ الحنفاء, المقريزي )133(
 .297: ص, 2ج, مصدر سابق, الحروب الصليبية, الصوري )134(
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 أرمنـي المـذكور بـدر كـان الجمـالي بـدر الجيـوش أميـر ابـن األفضـل الملك الملقب شاهنشاه القاسم أبو الجيوش أمير ابن ألفضلا )135(
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 .252: ص, مرجع سابق, ات بين الشرق والغربتاريخ العالق, عاشور )137(
 .218: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي )138(
 .184, 183: ص, مصدر سابق,االستيطان الصليبي في فلسطين, الشارتري )139(
 .382: ص, 2ج, مصدر سابق,الحروب الصليبية, الصوري )140(
 .211: ص, مصدر سابق, ذيل تاريخ دمشق, ابن القالنسي )141(
 .45 :ص, 3ج, مصدر سابق, اتعاظ الحنفاء, المقريزي, 97: ص, مرجع سابق, يخ صيداتار , سالم )142(
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  الواقع وآفاق المستقبل :الخدمة االجتماعية الطبية في السودان
  الناير محمد علي الناير. د

  قسم العلوم االجتماعية، كلية اآلداب والفنون
  جامعة حائل، السعودية

  :مدخل للخدمة االجتماعية الطبية في السودان
ظروف اقتصادية وسياسية سيئة، باإلضافة إلى تدني الخدمات االجتماعية، وخدمات الرعاية الصحية يعاني السودان من 

  .بشكل خاص
ولم تتبلور في شكل منظم لتقديم . وبالتالي يمكن القول أن خدمات الرعاية االجتماعية في السودان، ما زالت في بداياتها

مة االجتماعية عمومًا في بداياتها في السودان، ويظهر ذلك جليًا من والخد. الخدمة االجتماعية بطريقة مهنية واحترافية
على الرغم من وجود مساٍع حثيثة . خالل قلة المتخصصين في هذا المجال، مقارنة مع تخصصات ومجاالت أخرى

  .لتطوير هذا المجال في السودان وترسيخه
بعض الجهات التي تعتبر الخدمات االجتماعية عبئًا ويرجع تأخر مجال الخدمة االجتماعية في السودان لالعتراضات من 

دون أن يكون . اقتصاديًا على المؤسسات، ومن الواضح أن االعتراض يلخص الخدمات في الجوانب االقتصادية فقط
  .هنالك مراعاة للجوانب االجتماعية والثقافية والنفسية، التي تقدمها الخدمات االجتماعية

لم يجد  –ناهيك عن الخدمة االجتماعية الطبية  –لخدمة االجتماعية في السودان وتطورها ومن خالل البحث عن بدايات ا
  .الباحث إال النذر القليل جدًا من االشارات في بعض المراجع والرسائل الجامعية

في الخدمة االجتماعية  –وبالرجوع إلى تاريخ الخدمة االجتماعية في السودان من خالل كتابات عثمان محمد الحسن 
  1.2-السودان بين الدرس والتطبيق

والذي أوضح فيه عدم االعتراف بدور الخدمة االجتماعية في بادئ األمر، وظهر ذلك في معاناة رجال الشئون 
  .االجتماعية، قبل السماح لهم بإنشاء دار لألطفال المهملين 

طباء في المستشفيات، مما يؤكد على أهمية على الرغم من االهمال الكبير لألطفال من قبل الممرضات، وعدم اكتراث األ
  .الخدمة االجتماعية الطبية في السودان منذ وقت مبكر، ألنها المعنية باإلشراف على هذا المضمار

والخدمة االجتماعية مساق حيوي وضروري في السودان، الذي عانى من الكوارث الطبيعية والحروب واألزمات والنزاعات، 
تماعية ونفسية، فعلى سبيل المثال، نجد أن الجنوح والتسول والمخدرات هي جرائم يعاقب عليها التي خلَّفت مشكالت اج

في حين أنه باإلمكان معالجة جزء كبير من هذه المشكالت ذات الطبيعة االجتماعية والنفسية وبالضرورة . القانون
  .االقتصادية، قبل أن تكون ذات صبغة قانونية

  .ون، من نقص كبير لألخصائيين االجتماعيين، هذا أن وجد في األساسكما عانت اإلصالحيات والسج
الحكم الثنائي اإلنجليزي المصري  ءأما عن تطور الخدمة االجتماعية في السودان، فإن شمال السودان قد شهد قبل مجي

  .ماعيةم شبكة من المدارس الدينية، ومٌثل الدين مرجعًا مهمًا لتفسير وحل المشكالت االجت1956 – 1989
  .3كما لعبت الروابط والصالت العشائرية، ونظام األسرة الممتدة، دورًا مهمًا في حل مشاكل األفراد والجماعات
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وتعود بدايات ما يمكن االصطالح عليه، بالخدمة االجتماعية إلى أول حملة منظمة للتعليم في مدينة الدويم، وقرية أم جر 
  .4المناطق مراكز للتعليم بالنيل األبيض، وذلك بهدف أن تصبح هذه

، وزارة منفصلة للشئون االجتماعية، إال أن هذه المؤسسة لم تستمر 1954ولقد أفردت أول حكومة وطنية في السودان عام 
، واستبدلت بوزارة االستعالمات والعمل، وتم تشتيت المهام ذات 1958طويًال، إذ تم حلها بواسطة الحكومة العسكرية 

  6. 5ية االجتماعية بين أقسام الوزارة المختلفةالصلة، بعمل الرعا
، والسماح للنقابات واالتحادات بالعمل، اصبحت هذه التنظيمات كجماعات ضغط 1964وبعد زوال الحكم العسكري عام 

  .تطالب بخدمات أكثر، ومزيدًا من الصرف على الخدمات االجتماعية
تدريب الكوادر، تكوَّن أول اتحاد قومي للعاملين في الخدمة م ، ونتيجة للتطور في العمل و 1969وبعد انقالب مايو 

كما أستفاد السودان من التجربة البريطانية في . االجتماعية، مما شكل النواة واللبنة األولى لبداية مهنية في هذا المجال
  .مجال تطوير الخدمة االجتماعية

نها لم تمارس بمهنية، إال في السنوات األخيرة، مع بداية أما عن الخدمة االجتماعية الطبية في السودان، فمن الواضح أ
  .األلفية الجديدة  وفي بعض المستشفيات الحكومية، وترك أمر رعاية المريض في الغالب لشبكة العالقات االجتماعية

لمرضى، والتي وفي فترة التسعينات من القرن الفائت تالحظ تزايد المؤسسات والمنظمات الطوعية العاملة في مجال رعاية ا
  :من أهمها

  المنظمات الطوعية العاملة في مجاالت الرعاية الصحية في السودان
  مجال عمل المنظمة  تاريخ التسجيل  اسم المنظمة  الرقم
  االرتقاء بالخدمات الصحية  1983  الجمعية الطبية اإلسالمية السودانية  1
  صحية للنازحينخدمات اجتماعية و   8/2/1990  جمعية مندي الخيرية القومية  2
  خدمات صحية وسط الالجئين  27/2/1992  جمعية أنت وأنا  3
  الجمعية االجتماعية للتوعية الوقائية  4

  لمكافحة مرض االيدز
  تثقيف صحي لحماية مرضى االيدز  16/1/1993

  توعية المرأة بمدى خطورة االيدز  15/11/1991  جمعية المرأة السودانية لمكافحة مرض االيدز  5
  اية من مرض االيدزالوق –

  عالج المحرومين والعجزة  15/2/1994  جمعية المؤمنات الخيرية السودانية  6
  والمسنين

  رعاية األمومة والطفولة، تنظيم األسرة،  4/5/1991  جمعية رعاية الخصوبة  7
  تدريب الكوادر الطبية واالجتماعية

  مكافحة العادات –ارشاد  –توعية   1988معية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة األم والط  8
  الضارة بالمجتمع والبيئة

  خدمات طبية  1985  منظمة الحكمة للرعاية الصحية واالجتماعية  9
  خدمات صحية وتعليمية  -  منظمة بيس ساوند  10
  خدمات صحية وتعليمية  1955  منظمة أنجد الخيرية  11
  صحية عاجلة مساعدة األسرخدمات   1996  منظمة المشروع الخيري اإلسالمي  12
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  الفقيرة
  تنمية –صحة  –تعليم  –إغاثة  –دعوة   1980  منظمة الدعوة اإلسالمية  13
  خدمات صحية  1990  مؤسسة الوالدين الخيرية  14
  رعاية األسر الفقيرة، صحة، ايواء،  15/9/1997  منظمة الفيض الخيرية  15

  األطفال المشردين
  7. 245-239دمة االجتماعية في السودان ، ص عثمان محمد الحسن، الخ: المصدر

ومن خالل الجدول السابق،  نالحظ أن هنالك عدد كبير من المنظمات التطوعية التي تهتم بالجانب الصحي والتوعوي 
واالرشادي، وهو من صميم عمل الباحث االجتماعي واالخصائي االجتماعي الطبي مع الفريق العالجي، إال أن الغالب 

  .نشاطات الصحية هو تركيزها على الصحة الجسدية وتقديم العالج والدواء بواسطة األطباءفي هذه ال
ويرى الباحث األمين محمد البشير عبداهللا، أن التطور للخدمة االجتماعية الطبية والطب النفسي في السودان متزامن، 

وفيها تم وضع اللبنات . نات من القرن الفائتحيث استندت الخدمة االجتماعية الطبية على جهود الرواد األوائل في الستي
األولى للخدمة االجتماعية الطبية، عن طريق االستفادة من التطورات، في العالم الخارجي، ونقل التجارب العربية 

  .8والعالمية
، حيث وجه  )طبيةال(ومن خالل االستراتيجية القومية الشاملة تم ادخال الخدمة االجتماعية، بالمؤسسات التربوية والعالجية 

وزير الدولة بوزارة التخطيط االجتماعي بتكوين لجنة الخدمة االجتماعية، فكانت تجربة مدرسة عبدالمنعم االبتدائية كأول 
  .9م1994تجربة للخدمة االجتماعية داخل المؤسسات االجتماعية، وذلك في يوليو 

  . نماذج لممارسة الخدمة االجتماعية الطبية في السودان
هذا الورقة هي محاولة للتقصي عن واقع الخدمة االجتماعية الطبية في السودان ، ومن ثم إيجاد أفضل السبل      

لتطوير مجاالتها في السودان ، ومن هذا المنطلق يصبح من الضروري بمكان الوقوف علي أوضاع الخدمة 
  . االجتماعيةالطبية في بعض المستشفيات في واليات السودان المختلفة

  : الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى عطبرة التعليمي : ًال أو 
يتكون الهيكل اإلداري لقسم الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى عطبرة من رئيس القسم وأربعة من الباحثين        

فس للعمل في مجال االجتماعيين كما يستقبل القسم طالب الخدمة الوطنية الذين تخرجوا من أقسام علم االجتماع وعلم الن
  . الخدمة االجتماعية الطبية 

. ويعمل القسم علي تدريب طالب وخريجي كليات التربية بجامعة وادي النيل ، في مجاالت الخدمة االجتماعية الطبية 
باإلضافة إلي تدريب أفراد ودارسين يتبعون لمعهد اآلفاق ، وهو معهد متخصص في تأهيل المعاقين خصوصًا في مجال 

  ) . التخلف العقلي ( عاقة العقلية اإل
والمالحظ أن كل العاملين بقسم الخدمة االجتماعية الطبية هم من تخرج ودرس في مجال علم االجتماع وليس في      

  . تخصص ومجال الخدمة االجتماعية عمومًا ، أو الخدمة االجتماعية الطبية علي وجه الخصوص
لفريق العالجي ، حيث تعمل الكوادر الطبية علي تحويل الحاالت المناسبة لدراستها ويرتبط القسم بعالقة مهنية طيبة مع ا

  .10في القسم عن طريق دراسة اجتماعية وافية ، ومن ثم رفع تقرير مفصل عن الحالة للفريق العالجي
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د واألثنين من كل خالل األسبوع مع التركيز علي يومي األح ةيعمل القسم بصورة مستمرة علي استقبال الحاالت المختلف
  . أسبوع بهدف معاينة الحاالت وكتابة ورفع التقارير االجتماعية والنفسية عنها 

ويتضح من خالل المسح الميداني للباحث لقسم الخدمة االجتماعية في مستشفى عطبرة ، أن هنالك درجة كبيرة من    
  . التعاون المهني واالنسجام مع الفريق العالجي 

  : الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفى توكل اليه العديد من المهام التي من ضمنها كما نجد أن قسم 
  . تقديم دراسة اجتماعية مفصلة عن الحاالت التي تتطلب ذلك . 1
  . متابعة حاالت المرضي حتى بعد خروجهم من المستشفى . 2
لتقديم الدعم المادي للمرضي والمحتاجين كجزء من ) ديوان الزكاة والية نهر النيل( التعاون مع الجهات ذات الصلة . 3

  . الحل 
القيام بزيارات في المنازل وأماكن العمل ، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمرضي ، وقد يتخلل هذه الزيارات تقديم . 4

  . للهدايا 
،  هي ناتجة عن الضغوط األسرية أكثر المشكالت التي يتم تحويلها ودراستها في مكتب الخدمة االجتماعية الطبية      

واألسرية السيئة مدخًال مناسبًا  ةوالكبت ألفراد األسرة ، خصوصًا لدى النساء والطالبات  كما تعتبر األوضاع المعيشي
لالزمات والمشكالت االجتماعية ومن ثم النفسية والتي تؤدي في كثير من األحيان إلي حاالت من الهستيريا  وفي بعض 

  . بب حاالت من القلق والذهولاألحيان تس
  : من العديد من المشكالت والتي من أهمها . ويعاني قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى عطبرة 

النقص الحاد في اإلمكانيات ، وافتقار القسم لألساسيات ، وعدم وجود الموقع المناسب إلجراء الدراسات والمقابالت . 1
  . المهنية 

دعم الكافي من المؤسسات والمنظمات الخيرية العامة في المجال الصحي واإلنساني فال يتلق القسم أي عدم وجود ال. 2
يخضع لكثير من اإلجراءات  - علي قلته  –دعم مادي باستثناء ديوان الزكاة  والية نهر النيل ، وحتى هذا الدعم 

( دي علي فترات يقدم من مكتب وزير الصحة الوالئي كما أن هنالك دعم ما. البيروقراطية  والتي قد تطول لفترات طويلة 
  ) . االقليمي

  . والنفسي  يعدم توفر عربة للقسم بغرض المتابعة الميدانية لحاالت المرضي والمحتاجين للدعم الماد. 3
المهنية هنالك عدم رضا مهني للباحثين االجتماعيين العاملين في القسم ، ويرجع ذلك في األساس لعدم وجود البيئة . 4

  . المناسبة ، باإلضافة إلي تدني األجور والحوافز 
  : ، والذي يتمثل في مأموللتحقيق ما هو  مستقبالً وتسعي إدارات قسم الخدمة االجتماعية الطبية     
  . تحسين بيئة العمل ، وتهيئة المكاتب بصورة مرضية . 1
لمادي للمحتاجين ، ألنه اتضح أن معظم الحاالت التي تعاني من إفراد ميزانية مناسبة للقسم لتقديم المساعدة  والدعم ا. 2

  . مشكالت وتحتاج للتدخل المهني  هي في  األساس حاالت تعاني من تدني في المستويات المعيشية 
  ، وتوفير وسائل النقل والترحيل المناسبة لهم ) العالج (توفير احتياجات المرضي . 3
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  ) : مدينة شندي(ة في مستشفى المك نمر الجامعي الخدمة االجتماعية الطبي: ثانياً 
. يقع مستشفى المك نمر الجامعي في والية نهر النيل ، وفي مدينة شندي تحديدًا ، وهو مستشفي يتبع لجامعة شندي 

  : ويوجد بالمستشفى العديد من األقسام منها
سم أمراض الكلي وقسم القلب ويغطي مستشفى المك قسم الباطنية ، قسم الجراحة ، قسم األطفال ، قسم النساء والتوليد ، ق

  . 11نمر مدينة شندي ، باإلضافة إلي عدد كبير من القرى المجاورة
والمالحظ أن . عدد واحد أخصائي اجتماعي طبي تحت مسمي باحث اجتماعي ) المك نمر(يوجد في مستشفى      

ظهر هذه الجهود من خالل ارتباط العمل مع منظمة وت. تتجه نحو الدعم المادي  يجهود األخصائي االجتماعي الطب
كما يقدم مركز . أصدقاء مرضي الكلي ، ومنظمة اإلحسان ، وديوان الزكاة  بمدينة شندي ، وديوان الزكاة بمدينة المتمة 

  .12الكلي القومي دعمًا عينيًا وماديًا لتلبية احتياجات المرضي
مرضي من الناحية النفسية واالجتماعية، ومن ثم تقديم الدعم النفسي ويعمل الباحث االجتماعي علي دراسة حاالت ال

والعمل يتم وفق أسس مهنية وتقارير رسمية ، كما يعمل الباحث االجتماعي علي شرح . واالجتماعي والمالي للمرضي
 أنه يتعذر عليه كما يقوم الباحث بزيارة المرضي في العنابر إال. حاالت المرضي ، والمساعدة في الحصول علي الدواء 

  . القيام بزيارات مهنية للمرضي في المنازل
وعلي الرغم من وجود التقارير الرسمية لدراسة حاالت المرضي إال أن معظم االرتباطات ما بين الباحث االجتماعي      

  . والفريق العالجي تكون  شفهية 
ترعي المرضى وأسرهم خارج المستشفى مثل ديوان  وهنالك نشاط للباحث االجتماعي مع المؤسسات والمنظمات التي    

  . الزكاة ، وٕادارة التأمين الصحي ، التي تطالب بدراسات اجتماعية واقتصادية عن حاالت المرضي 
  : ومن أهم المشكالت التي تواجه نسق الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى المك نمر بشندي  اآلتي 

خصائيين االجتماعيين الطبيين ، إذ يعمل في كل المستشفى ، وفي كافة أقسامها باحث عدم وجود العدد الكافي من األ. 1
  . اجتماعي وحيد 

عدم وجود مكتب مخصص لنسق الخدمة االجتماعية الطبية ، إذ يعمل الباحث االجتماعي مع المرضي في العنابر . 2
  وفي مكاتب األطباء ، وفي العيادات 

  . عقدة للحصول علي الدعم المالي ، مما يزيد من معاناة المرضي هنالك إجراءات بيروقراطية م. 3
  : الرؤى المستقبلية للخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى المك نمر 

  . زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين ، والباحثين االجتماعيين مع التدريب والتأهيل لهم .  1
وذلك إلجراء المقابالت المهنية ، والدراسات االجتماعية . ة الطبية تخصيص مكاتب منفصلة لنسق الخدمة االجتماعي.  2

  . بخصوصية كبيرة 
كما تالحظ وجود نشاط مقدر لجمعية دعم المرضي في مستشفى المك نمر، وتعتبر جمعية دعم المرضي من      

بداية كانت من كلية الطب ال. وهي تستهدف تقديم الدعم المادي والنفسي للمرضي داخل المستشفى. الجمعيات الوليدة
  . جامعة أم درمان اإلسالمية، ومن ثم انتشرت الجمعية في معظم كليات الطب في السودان
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، وطالب كلية الطب التابعين لجامعة شندي ، دافعهم في ذلك أنساني بحت ،  نتستند الجمعية علي األطباء العموميي
  . حتاجين للمساعدات المادية والنفسية واالجتماعيةوذلك من خالل اطالعهم ومعرفتهم لحاالت المرضي الم

.. المالريا، والبلهارسيا (تقدم الجمعية بالتنسيق مع المعامل ، خدمات الفحص العالجي مجانا لمعظم الفحوصات الصغيرة
ة إذ تعمل الجمعي). الخ.. وظائف الكلي وظائف الكبد (للفحوصات الكبيرة % 50كما أن هنالك تخفيض يصل لـ) الخ

  . بالتنسيق مع معظم المعامل في مدينة شندي ، علي تقديم هذه الخدمات 
بغرض تنسيق مساهمة شركات األدوية في ) خارج مدينة شندي ( أيضًا عملت الجمعية علي االتصال بشركات األدوية  

  . تقديم العالج مجانًا ، أو مدعوم للمرضي 
  : وتعتمد الجمعية في ميزانيتها علي اآلتي 

  . برعات الخيريين من أبناء  المنطقة ت. 1
  . تبرعات طالب جامعة شندي خصوصًا طالب كلية الطب. 2
  . تبرعات األطباء والكوادر الطبية العاملة في مستشفى المك نمر الجامعي . 3
  . دعم مالي مقدَّر من ديوان الزكاة محلية شندي . 4

  . 13رضي وتقديم الدعم االجتماعي والنفسي والمادي المناسبويعمل المكتب التنفيذي للجمعية علي دراسة حاالت الم
  : الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى الدلنج : ثالثاً 

وال . يقع مستشفى الدلنج في والية جنوب كردفان ، وهو من المستشفيات التي تغطي أعدادًا كبيرة من السكان          
إال أن عمل الباحثين االجتماعيين والمرشدين النفسانيين تم . المستشفى يوجد قسم خاص بالخدمة االجتماعية الطبية ب

  . كما أن هنالك باحث اجتماعي في قسم أمراض الدرن. دمجه مع برنامج اإلرشاد النفسي والفحص الطوعي لإليدز 
ديم الدعم االجتماعي وتعتبر مهام مركز اإلرشاد ، هي ادوار للخدمة االجتماعية الطبية، إذ يركِّز المركز علي تق    

  . واالقتصادي والنفسي قبل وبعد الفحص الطوعي  لمرض االيدز 
وفي هذا السياق يعمل . و يعمل المركز علي تهيئة المتطوع وٕارشاده وتوعيته بخطورة األمراض المنقولة جنسيًا       

  . ي والتخفيف من الوصمة والعزلة االجتماعيةوزيارة أسرهم ، وتقديم الدعم االجتماعي والنفس, المركز علي زيارة المصابين 
، إذ يقوم  زويتخطى دور المركز الجانب النفسي واالجتماعي ، لتقديم الدعم المالي للمصابين بالفيروس أو مرض االيد

بواسطة  -المركز بالتنسيق مع ديوان الزكاة بمدينة الدلنج ، علي تقديم  دعمًا ماليًا مقدرًا للمصابين ، وفي حالة الوفاة 
  . ، فان الدعم المالي يطال األسرة واألبناء والزوجة  -مرض االيدز 

إال أن المالحظ أن أدوار مركز اإلرشاد النفسي والفحص الطوعي لمرضي االيدز في تقلص شديد ، خصوصًا في الفترات 
حت النشاطات محصورة فقط في األخيرة، وذلك مع تزايد الصراعات والنزاعات المسلحة في والية جنوب كردفان ، إذا أصب

كما أن برامج التوعية واإلرشاد ، وٕاقامة الورش والندوات تقلص بشكل كبير علمًا بأن المركز يعمل . داخل مستشفى الدلنج 
  . بالتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصًا المنظمات العاملة في مجال الصحة ومرض اإليدز علي وجه التحديد 

لضوابط المهنية للخدمة االجتماعية الطبية ، وذلك من خالل المحافظة علي سرية بيانات العميل ويعمل المركز وفق ا  
  . وٕانشاء ملفات خاصة بالعمالء ، وٕاجراء المقابالت المهنية في مكاتب مخصصة لهذا الغرض 
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دريبهم في األساس علي باإلضافة للباحثين االجتماعيين طبيب عمومي وطبيب باطنية ، تم ت –و يعمل في المركز        
  HIVالتعامل مع حاملي الفيروس 

ويستهدف المركز التوعية بمرض اإليدز لكافة شرائح المجتمع وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي مركزًا . ومرضي االيدز 
تي تطال ويعاني المركز من وجود وصمة العار للمصابين وال. من الشرطة والجيش  نعلي فئة الشباب والطالب والعسكريي

 .14حتى العاملين في المركز 
ويقترح القائمون علي المركز عددًا من النقاط لتطوير مجال الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى الدلنج والتي من 

  : ضمنها اآلتي 
  .إنشاء قسم خاص بالخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى الدلنج . 1
  . مجال الخدمة االجتماعية الطبية ، والمرشدين النفسانيين  زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين في. 2
  . إيجاد منظمات محلية ودولية تعمل علي رعاية حاملي فيروس اإليدز ومرضي اإليدز . 3
  . التنسيق مع وزارة الصحة الوالئية والجهات الحكومية لتفعيل دور الخدمة االجتماعية الطبية بالمجتمع  . 4

  : تماعية الطبية في مستشفى كوستي التعليمي الخدمة االج: رابعاً 
مرشدًا وباحثًا نفسيًا في مستشفى كوستي إال أن مكتب الخدمة االجتماعية الطبية  30علي الرغم من وجود ما يزيد عن    

يمتلك أخصائي اجتماعي وحيد ، ويتضح من خالل المقابالت التي أجريت في المستشفى ، أن قسم الخدمة االجتماعية 
  .15طبية يعاني من كثير من المشكالت ، باإلضافة لالفتقار ألهم المعينات ألداء دوره بالصورة المطلوبةال

ولقد استند قسم الخدمة االجتماعية الطبية في بداياته ، علي تبرعات الخيرين ، كما أن هناك إعانات مادية من ديوان 
  . اء والعالج مجانًا للمرضي الزكاة ، كما ساهمت العديد من الصيدليات في توفير الدو 

  . كما ساهمت الهيئة الشعبية لتطوير مدينة كوستي في بناء وتشييد مباني خاصة لقسم الخدمة االجتماعية الطبية   
يعمل القسم علي شرح حالة المريض والتعاون مع الفريق العالجي في حالة طلب الفريق العالجي استشارة االخصائي 

  . أن هنالك زيارات للعنابر بشكل أسبوعي لالستقصاء عن الحاالت التي تستدعي التدخل المهني كما. االجتماعي الطبي 
وذلك عن طريق التثقيف الصحي ، وتهيئة . كما أن هنالك تنسيق مع المرشد النفسي المسئول عن أمراض الدرن         

نالك إرشاد قبلي وبعدي لفحص فيروس باإلضافة إلي إزالة الوصمة االجتماعية كما أن ه. المريض لتقبل المرض
  .16اإليدز

ويركَّز قسم الخدمة االجتماعية الطبية جهوده مع قسم اإلعاقة لألطفال بالتركيز علي برنامج النمو الحركي والتنطيق ، 
، ضابط الصحة ، ضابط التغذية : وفي هذا المجال يقوم األخصائي االجتماعي بالتنسيق مع الفريق العالجي المكون من

بمجهودات كبيرة من أجل تحسين األوضاع . الباحث النفسي ، األخصائي االجتماعي ، طبيب األطفال و السستر 
الصحية لألطفال وفي هذا المجال يتم تحويل بعض الحاالت إلي مركز ششر لإلعاقة ، ومركز يونس لتشخيص اإلعاقة 

  .بالخرطوم
مكتوب عن الحاالت التي تتطلب التدخل المهني ، وهذا التقرير يشمل كما يّقدم مكتب الخدمة االجتماعية الطبية تقرير 
  . الجوانب االجتماعية والنفسية واالقتصادية للمريض 



73 
 

  : مشكالت قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى كوستي التعليمي
  ) . القسم  االحساس بالوصايا علي(التدخل في كثير من األحيان في عمل األخصائي االجتماعي الطبي .1
تناقص إعداد األخصائيين االجتماعيين ، فعلي الرغم من أن القوة العاملة في مستشفى كوستي التعليمي تصل إلي . 2
كما أن المستشفى يغطي مدينة كوستي وعددًا من القرى المجاورة إال أنه يعمل أخصائي اجتماعي . عامل وعاملة) 500(

  . طبي وحيد في المستشفى 
  . ر معينات العمل كما أن المكتب المخصص للقسم غير مجهز إلجراء المقابالت بصورة مهنية عدم توفّ . 3
  . عدم تخصيص نثرية للزيارات الميدانية المنزلية لألخصائي االجتماعي الطبي . 4
  . ضعف التعاون والتنسيق مع إدارة مستشفى كوستي . 5
  . فى ضعف التعاون والتنسيق مع الفريق العالجي بالمستش. 6
  . االجتماعيين  نعدم وجود تدريب وتأهيل للباحثين النفسيين واألخصائيي. 7

  . الرؤية المستقبلية لقسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى كوستي التعليمي 
  . االجتماعيين الطبيين في السودان نتكوين رابطة لألخصائيي. 1
  . وزارة الصحة والية النيل األبيض االجتماعية الطبية ، داخل ةإيجاد ممثل للخدم. 2
  . 17تسن تشريع واضح من وزارة الصحة والية النيل األبيض بتكوين أقسام خدمة اجتماعية طبية في المستشفيا. 3
  .تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال البحث النفسي واالجتماعيبالمستشفى . 4

  : سالح الطبي كوستي الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى  ال: خامساً 
يوجد في قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى السالح الطبي كوستي عدد ثالثة  باحثين اجتماعيين ، باإلضافة 

ولقد قّدم مستشفى السالح الطبي دورات تدريب وتأهيل  للكوادر العاملة في مجاالت التدخل المهني . إلي أخصائي نفسي 
 .  

عديد من الورش واللقاءات العلمية في مجال مرض االيدز والدرن وما يترتب علي هذه األمراض من كما شارك القسم في ال
  .18واجتماعية ةآثار نفسي

  . كما أن هنالك تعاون وتنسيق مع مستشفى كوستي التعليمي خصوصًا في مجال برامج اإليدز وما يترتب عليه من آثار
واجتماعية للمرضي ، وذلك بعد إجراء  ةفى السالح الطبي ، خدمات نفسييقدم قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستش

التقارير النفسية  ةالمقابالت الشخصية وكتابة التقرير النفسي واالجتماعي كما يقوم القسم بإجراء المعاينات وكتاب
  . 19واالجتماعية للمجندين ولمنسوبي القوات النظامية

يذها ، أذا أن هنالك تعاون  وتنسيق مع الفريق العالجي بصورة رسمية أو عبر ويعتبر القسم جزء من خطة العالج وتنف
  .20كما أن هنالك ملفات خاصة بالمرضى. التقرير الشفهي 

معظم المشكالت التي تتم دراستها ، في القسم هي مشكالت عمل ، باإلضافة إلى اإلحساس بالوصمة والعار لبعض 
  ) . الخ ........االيدز ، الدرن ، ( األمراض 

  . القسط األكبر من المرضي في األصل عسكريين وأسرهم ، وهم يتحصلون علي الدواء من خالل مظلة التأمين الصحي
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  . صعوبات قسم الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى السالح الطبي كوستي 
  . عدم تخصيص ميزانية منفصلة للقسم . 1
  . ترجاعها بسهولة عدم توفر أجهزة كمبيوتر لحفظ الملفات واس. 2
عدم القدرة علي التواصل مع بيئة المريض من خالل عجز القسم عن الزيارات المنزلية واألسرية لبعد المسافة أو الن . 3

  . المرضي خارج مدينة كوستي 
  .21عدم قدرة القسم علي توفير الدعم االقتصادي للمرضى. 4

  : تشفى السالح الطبي كوستي الرؤية المستقبلية للخدمة االجتماعية الطبية في مس
  .تخصيص ميزانية منفصلة لقسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى السالح الطبي كوستي . 1
  . إنشاء جمعية للباحثين االجتماعيين واالخصائيين االجتماعيين في السودان . 2
  . تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية . 3
تقديم منح وٕاعانات مادية للباحثين االجتماعيين لتسهيل التحضير لدرجتي الماجستير والدكتوراه من المؤسسات الصحية  .4

  . والعالجية 
  .زيادة إعداد األخصائيين االجتماعيين الطبيين العاملين في المجال الصحي والطبي. 5

  :  الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى سنار التعليمي: سادساً 
يوجد في مستشفى سنار التعليمي أخصائي اجتماعي طبي وحيد يعمل في قسم األمراض العصبية والنفسية وفي هذا القسم 
يشارك االخصائي االجتماعي الطبي في وضع خطة العالج للمرضي ، كما أنه جزء من الفريق العالجي ، الذي يضم 

  .الطبيب النفسي والباحث النفسي والممرضات 
خصائي االجتماعي الطبي ، جل اهتمامه مع المرافقين للمريض بهدف التعرف علي البيئة االجتماعية المسببة يركز األ

  . 22لألمراض النفسية
ومن خالل الحاالت الواردة لقسم األمراض النفسية والعصبية يعمل األخصائي علي دراسة المشكلة من جانبها االجتماعي 

  . ومن ثم رفع التقارير الرسمية والشفهية للفريق العالجي  عبر المقابالت والمالحظة المباشرة
. لتعامل المثالي مع المريض النفسيكما أن هنالك إرشادات ونصائح مقدمة من األخصائي ألسرة المريض عن كيفية ا
  . وهذه اإلرشادات تقدم بالتنسيق مع المرشد النفسي في قسم األمراض النفسية والعصبية 

كما ال يوجد تعاون مع . التأمين الصحي  ةصادي للمرضي ، باستثناء الدعم العالجي المقدم عبر مظلليس هنالك دعم اقت
إال أن إدارة مستشفى سنار تعمل علي توفير الوجبات في عنبر غسيل الكلي . أي مؤسسة أو منظمة خارج مستشفى سنار 

والنفسية نجده في الغالب يتعامل مع أمراض ونسبة لوجود االخصائي االجتماعي الطبي في قسم األمراض العصبية . 
االنفصام القلق ، الهوس ، االكتئاب ، عليه يعمل االخصائي علي تقديم إرشادات ونصائح ألفراد األسرة في حالة وجود 

  . مشكالت أسرية أدت إلي مشكالت نفسية 
الب من أرياف مدينة مع مالحظة أن معظم المرضي أصحاب دخول منخفضة ومستوي معيشي متدني وهم في الغ

  .23سنار
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  : مشكالت الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى سنار التعليمي
  . النقص الحاد في إعداد االخصائيين االجتماعيين الطبيين إذ يعمل في كل المستشفى أخصائي اجتماعي وحيد . 1
بة التقارير ، إذ يعمل االخصائي مع ال يوجد مكتب منفصل لألخصائي االجتماعي الطبي إلجراء المقابالت ، وكتا. 2

  . المرشدين النفسانيين في قسم األمراض العصبية والنفسية 
ال يستطيع األخصائي االجتماعي الطبي تقديم مساعدات اقتصادية للمرضي ، إذ ال توجد ميزانية خاصة بالقسم كما . 3

  . ال يوجد تعاون مع ديوان الزكاة في مدينة سنار 
خصائي االجتماعي الطبي ، القيام بزيارات منزلية ألسرة المريض ، إذ ال توجد عربة في القسم ، كما ال ال يستطيع األ. 4

  توجد نثرية مخصصة للزيارات الميدانية لبيئة المريض 
  : الرؤية المستقبلية للخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى سنار التعليمي 

جية بأهمية ودور األخصائي االجتماعي الطبي ، عن طريق التوعية تعريف المجتمع والمؤسسات الصحية والعال. 1
  . والتثقيف 

مع مالحظة أن أغلب العاملين في مجال ) إناث  –ذكور ( زيادة أعداد االخصائيين االجتماعين الطبيين من النوعين . 2
  . الخدمة االجتماعية الطبية واإلرشاد النفسي هن من اإلناث 

لقسم من المنظمات الخيرية ورجال األعمال وديوان الزكاة في مدينة سنار لتخصيص ميزانية إنشاء شبكة داعمة ل. 3
  . منفصلة للقسم 

إنشاء قسم منفصل للخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى سنار التعليمي لتوسيع الدائرة لكل أقسام المستشفى . 4
  . خصوصًا قسم أمراض االيدز والجراحة والنساء والتوليد

  .24همية تكامل األدوار ما بين األخصائي االجتماعي الطبي والمرشد النفسي ، وكل الفريق العالجيأ. 5
  : الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى ود مدني التعليمي : سابعاً 

ولقد أصبحت , م 2002أنشأ قسم الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى ود مدني جمعية أصدقاء المرضي في العام 
جمعية راما للسرطان ، : معية نواه لكثير من الجمعيات العاملة في مجال مساعدة المرضي داخل والية الجزيرة مثل الج

  .جمعية الرحمة لألطفال وجمعية براءة 
وجمعية أصدقاء المرضي من ضمن الجمعيات التطوعية المسّجلة في والية الجزيرة ، وتمتلك حساب بمصرف االدخار  

  . اعية فرع ود مدني والتنمية االجتم
  . تهدف جمعية أصدقاء المرضي لمساعدة المرضي والمحتاجين وتقديم الدعم االقتصادي واالجتماعي والنفسي لهم     

فعلي الصعيد االقتصادي تقوم الجمعية بالتنسيق مع قسم الخدمة الطبية ، بتوفير العالج ، والمساعدة في دفع رسوم 
ألشعة العادية واألشعة المقطعية ، والموجات الصوتية ، والموجات الصوتية للقلب ورسم العمليات الجراحية ، ورسوم ا

  .القلب
والمساهمة في نقل . كما يعمل القسم علي توفير الوجبات الغذائية للمحتاجين ، ونقل المرضي من المستشفى إلي ذويهم 

  . ي الهوية كما يعمل القسم علي توفير المالبس خصوصا للمرضي مجهول. الجثامين 
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علي توفير عجالت للمعاقين . ويعمل قسم الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفي بالتنسيق مع جمعية أصدقاء المرضي 
  . خصوصًا في حاالت البتر الناتج عن أمراض السكري 

ليل من مخاوف أيضًا يعمل القسم علي توفير الدعم النفسي واالجتماعي للمرضي ، وذلك عبر الدراسة والتقصي والتق
كما يعمل القسم علي تقليل . المريض خصوصًا قبل العمليات الجراحية ، والقيام بكافة أنواع الدعم المعنوي الالزم 

المخاوف من أمراض السرطان ، االيدز ، القلب  ، الفشل الكلوي ، إذ أن البعد النفسي واالجتماعي لهذه األمراض واضح 
  . وكبير 

لعديد من اللقاءات العلمية والورش والمؤتمرات ذات الصلة ، خصوصًا  مع المنظمات والجمعيات كما يشارك القسم في ا
  25العاملة في مجال الصحة وتقديم الدعم اإلنساني

تتفهم إدارة مستشفى ود مدني لدور قسم الخدمة االجتماعية الطبية ، وتسهم بنصيب كبير في دعم ميزانية القسم ، كما  
كما ال تتدخل في مهام واختصاصات القسم . جود االخصائي االجتماعي الطبي ضمن الفريق العالجي تؤكد علي أهمية و 

كما عملت إدارة التدريب التابعة لقسم الخدمة االجتماعية الطبية بمستشفى ود مدني ، علي تدريب الباحثين االجتماعين . 
علما بان ) الخدمة االجتماعية الطبية ( ل مع المريض والنفسيين ، وخريجي علم االجتماع وتنمية المرأة ، علي التعام
  : القسم يمتلك عددا ال بأس به من الكوادر وهي بالتفصيل التالي 

  ) . ثابت ( عدد ثالثة أخصائيين اجتماعيين وأخصائي نفسي 
اخصائيين  4كما يعمل القسم علي تدريب ) خدمة وطنية ( باحثين اجتماعين  4اخصائيين نفسيين و 7باإلضافة إلي 

  . مع مالحظة أن معظم الكوادر العاملة من اإلناث ) تدريب( نفسيين وثالث باحثين اجتماعيين      
  :مشكالت الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى ود مدني التعليمي

ض الصدر ، يضم مستشفى ود مدني العديد من األقسام منها الجراحة ، الباطنية ، األنف واألذن والحنجرة ، أمرا.  1
كما أن الموقع الجغرافي . ونتيجة لذلك نجد أن أعداد المترددين علي المستشفى كبير للغاية . جراحة المخ واألعصاب 

  .لمدينة ود مدني جعلها نقطة تجمع لكثير من المرضي ، مما يجعل العمل داخل القسم ضاغطًا ومستمرًا 
باإلضافة إلي العمليات  –خصوصًا المقطعية  –والعالج واألشعة كما أن أغلب المترددين يطالبون بخدمات التشخيص  

  الجراحية مما يثقل كاهل القسم والميزانية السنوية المعدة لذلك 
لذلك أصبح قسم الخدمة . وفي المقابل نجد أن معظم المرضي من أصحاب الدخول المنخفضة واألسر الفقيرة   

   .االجتماعية الطبية ال يلبي طموحات المرضي 
وتزايد تكاليف العالج والغذاء . يعاني قسم الخدمة االجتماعية الطبية من تزايد أعداد المرضي مجهولي الهوية . 2

  . والفحوصات ، كما ال توجد دور لرعاية مجهولي الهوية لتحويل الحاالت بعد الخروج من المستشفى 
ضرورية خصوصًا أجهزة الحاسوب لتخزين واسترجاع ال توجد نثرية مخصصة للقسم ، كما يفتقر القسم للمعينات ال.  3

  .المعلومات بسالسة 
  . الرؤية المستقبلية للخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى ود مدني 

  . توفير المعينات الضرورية لقسم الخدمة االجتماعية الطبية ، للقيام بدوره بشكل مهني .  1
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  . ة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية تدريب وتأهيل الكوادر النفسية واالجتماعي.  2
زيادة ميزانية القسم لتلبية طموحات المرضي خصوصًا بعد االرتفاع الكبير ألسعار الدواء والفحوصات وزيادة رسوم .  3

  . إجراء العمليات 
نظمات الخيرية توسيع دائرة شركات األدوية الداعمة لقسم الخدمة االجتماعية الطبية وتوسيع شبكة الجمعيات والم) 4

  .المعنية بمساعدة المرضي
 :أم درمان –مستشفى السالح الطبي :ثامنًا 

، وكان في األصل وحدة صحية تخدم القوات الغازية منذ العهد التركي ) م1956(أنشاء المستشفى العسكري قبل االستقالل
  .، وتطورت خدماته بدخول القوات اإلنجليزية

القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة الحالية ، ثم تحول إلى مكانه الحالي بالقرب من  كان مقر المستشفى العسكري بموقع
  .كبري أم درمان الخرطوم في أوائل الستينات من القرن الفائت

ويعمل المستشفى على تقديم الخدمات العالجية ألفراد القوات المسلحة عن طريق التأمين الصحي العسكري ، بالنسبة 
المسلحة ومن هم في كفالتهم ، كما يتم تقديم الخدمات العالجية للمدنيين عن طريق العالج االقتصادي  لمنتسبي القوات

  )بأجر(
يتبع قسم الخدمة االجتماعية الطبية لمستشفى األمراض النفسية والعصبية التخصصي بالسالح الطبي ، وٕان كان  تحت 

  .26مسمى قسم العالج االجتماعي وتخصصاته
: ج االجتماعي بمستشفى السالح الطبي على تدريب طالب الخدمة االجتماعية من مختلف الجامعات يعمل قسم العال
  .جامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة النيلين) كلية الدراسات اإلضافية(جامعة الخرطوم 

واسطة بطاقة التأمين الغالبية العظمى من العمالء هم في األصل أفراد يتبعون للقوات المسلحة وأسرهم ، ويتم العالج ب
  .الصحي العسكري

، ) العالج االجتماعي(لقسم الخدمة االجتماعية الطبية ) دائرة العالج الموحد(هنالك تنسيق ودعم مقدم من ديوان الزكاة 
أيضًا هنالك دعم مالي يقدم من الصندوق القومي لتأهيل الخدمات الطبية ، وهو صندوق يتبع للقوات المسلحة ، ويهدف 

  .يم المساعدات ألفراد القوات المسلحة وأسرهملتقد
يقدم قسم الخدمة االجتماعية الطبية العديد من الخدمات للمرضى والعمالء، ومن ضمن البرامج العالجية ، يعمل القسم 

  .28للمرضى والعاملين بمستشفى السالح الطبي 27على العالج الترفيهي
يتبعون للعالج االجتماعي ، ولقد تم توزيع االستمارات على جميع من مختلف التخصصات ) كادراً  26(ويعمل بالقسم 
  .مجتمع الدراسة

 ):بحري(مستشفى مدينة البراحة الطبية :تاسعًا 

تم تأسيس مستشفى مدينة البراحة الطبية باستراتيجية مبنية على تأسيس مدينة طبية متكاملة للخدمات ، وتوطين العالج 
المية المتطورة من األجهزة الطبية والعالجية و التشخيصية ، ومواكبة التطور الطبي في بالداخل ، وتوفير التقنيات الع

العالم ، بتوفير مناخ العمل واالستقرار لعودة الخبرات العلمية السودانية العالمية ، ودعم استراتيجية األمن الصحي القومي 
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خصائيين في مختلف الفروع التخصصية ألمراض بالسودان ، ويعمل بالمستشفى كادر طبي من خيرة علماء الطب من أ
  .الباطنية والجراحة والنساء والتوليد واألطفال واألنف واألذن والحنجرة والجلدة 

كما تعمل بالمستشفى خبرات أجنبية تخصصية في مختلف مجاالت جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم وجراحة 
ف واألذن والحنجرة وجراحة التجميل بالتعاون مع أساتذة جامعات من جمهورية العظام و جراحة العيون وجراحة األن

أوكرانيا وجمهورية مصر العربية ومستشفيات دولية بريطانية ، ألمانية ، وٕاماراتية ويتميز موقع المستشفى بالهدوء، مع 
واقف سيارات مريحة لرواد متر مربع ، األمر الذي يساعد في خلق جو صحي ، كما تتوفر م180وجود حديقة بمساحة 

  .29المستشفى) المترددين(
تتوفر بالمستشفى غرف فارهة ، وذات مستويات خدمية عالية ومميزة من حيث الراحة والرفاهية والخصوصية ، ويتوفر 

  . بالغرف سرير من أحدث ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا األسرة من حيث راحة المريض ، وسرير آخر للمرافق
من خالل استعراض المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها مدينة البراحة ، أنها من الشركات ذات الدخل العالي  ويتضح

 . والمرتبطة بقطاع البترول في الغالب

وقد قام الباحث بالعديد من الزيارات الميدانية لمستشفى البراحة ، وعلى الرغم من حصول الباحث على المستندات  
ؤكد أن المعلومات والبيانات المتحصل عليها ألغراض البحث العلمي ، إال أن إدارة المستشفى رفضت والوثائق التي ت

اإلدالء بأي معلومات عن المستشفى وعن الخدمة االجتماعية بالمستشفى، وعليه لم يستطيع الباحث الحصول على 
يات الخاصة إال من خالل المعلومات المنشورة المعلومات والبيانات الخاصة بنسق الخدمة االجتماعية الطبية في المستشف

  .على الموقع الرسمي االلكتروني لمدينة البراحة الطبية
وٕان كانت الخدمة االجتماعية الطبية تعمل على حل مشكالت الفئات الضعيفة ، فهذا ال يعني أنها تقتصر عليهم ، 

ها لتشمل كافة الجوانب االجتماعية والنفسية ، فهي فالخدمة االجتماعية الطبية بالمنظور العلمي الحديث تتسع ممارست
تعمل على تحقيق الدعم النفسي واالجتماعي للمريض خصوصًا في حاالت الجراحة ، واألمراض المستعصية كاإليدز 

وفي كل هذه الحاالت هنالك حاجة لألخصائي االجتماعي الطبي حتى . والسرطانات ، وأمراض الضغط والسكري وغيرها
  .وعليه افترضت المستشفيات الخاصة أمرًا خاطئًا أوصل إلى نتائج خاطئة. اصر الشفاءتكتمل عن

 :مستشفى الخرطوم التعليمي: عاشرًا 
م ، 1904يعتبر مستشفى الخرطوم التعليمي ، المستشفى المرجعي والتعليمي األول في السودان ، ولقد تأسس في العام 

فى الخدمات العالجية ، والتشخيصية للمرضى المحولين من داخل والية م ، وقدم المستش1909وبدأ العمل في العام 
الخرطوم ، ومن باقي واليات السودان ، حيث يتم استقبال كل الحاالت المزمنة والمعقدة و الحرجة ، مما يلقي عبئًا كبيرًا 

  .همعلى العاملين بالمستشفى وٕادارة المستشفى لتأمين الخدمة للمترددين من المرضى ومرافقي
ويوجد بمستشفى الخرطوم التعليمي عدد كبير من األقسام ، ويعتبر قسم الطوارئ واإلصابات من أهم األقسام على 

  .اإلطالق ، حيث يعمل على مدار اليوم الستقبال الحاالت الحرجة وعالجها
قسم األطفال و العظام  كما يوجد. كما يوجد بالمستشفى قسم الباطنية وقسم الجراحة العامة ، وقسم النساء والتوليد

  .واألمراض النفسية والعصبية ، كما يوجد بالمستشفى وحدة لغسيل الكلى
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ويوجد بالمستشفى مكتب البحث االجتماعي ، وهو القسم الخاص بتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى والمرافقين ، 
  .كما يعمل على تقديم المساعدات المالية وتوفير الدواء للمحتاجين

لقد كانت بداية الخدمة االجتماعية الطبية في مستشفى الخرطوم التعليمي في التسعينات من القرن الفائت ، وذلك بعد و 
إتباع سياسة تحرير الدواء ، وسياسة العالج االقتصادي ، وهي السياسة التي جعلت المريض يتكلف بالعالج والدواء بعد 

  .أن كان مسئولية الدولة
حينها . دت فيها معاناة المرضى ، وصعوبات الحصول على الدواء والعالج في المستشفيات الحكوميةوهي الفترة التي زا

  .30نشط ديوان الزكاة في تقديم الدعم المالي للمرضى والمحتاجين
في البداية تم إنشاء مكاتب تكافل اجتماعي في المستشفيات ، والتي أصبحت الحقًا النواة األولى لمكاتب الخدمة 

إذ أقتصر دور مكتب البحث . ماعية الطبية ، وعملت مكاتب التكافل االجتماعي بالتنسيق مع ديوان الزكاةاالجت
  .االجتماعي على تقديم الدراسة االجتماعية ، ومن ثم يقوم ديوان الزكاة والية الخرطوم بتقديم الدعم المالي المحدد

رة بمكان إنشاء قسم للخدمة االجتماعية الطبية في م رأت إدارة مستشفى الخرطوم ، أنه بالضرو 1996وفي العام 
لحل مشاكل المرضى ، خصوصًا االقتصادية منها ، بعد أن ساءت حاالت المرضى وتفاقمت األوضاع بشكل . المستشفى

  .31مريع
ارب عليه من خالل هذا السرد يتضح التقارب الكبير في واقع الخدمة االجتماعية الطبية في السودان، كما يمتد التق

  .والتشابه في المشكالت ومن ثم الرؤى المستقبلية
  :النتائج العامة

كشف البحث عن أن أكثر الكوادر العاملة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية والبحث االجتماعي هن من اإلناث  .1
  .وبفارق كبير ، كما أن هنالك نقص في أعداد الكوادر العاملة مقارنة مع نسبة التردد

أن أكثر الكوادر العاملة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية ، هو من تخرج ودرس علم االجتماع أظهر البحث  .2
 .وليس الخدمة االجتماعية

أوضح البحث أن هنالك نقص حاد في المعينات واألدوات الالزمة لتطوير العمل واألداء في أقسام الخدمة االجتماعية  .3
 .نقص في المكاتب إلجراء المقابالت مع العمالء بصورة مهنية كما أن هنالك. الطبية في داخل المستشفيات

بيَّن البحث التدني الشديد للميزانيات المخصصة ألقسام الخدمة االجتماعية الطبية ، كما أن هنالك تناقص للمنح  .4
 .والدعم المقدم من المؤسسات والهيئات خارج المستشفى

بية في خطة العالج للمرضى في المستشفيات وأن هنالك كشف البحث عن مشاركة نسق الخدمة االجتماعية الط .5
 .تنسيق وتعاون داخل الفريق العالجي

أظهر البحث أنه باإلمكان تحقيق نتائج أفضل للعمالء في حاالت وجود نسق الخدمة االجتماعية الطبية ، فهي  .6
 .العامل المساعد على تحقيق االستفادة القصوى من العالج

خل نسق الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفى  وتساند لألدوار بشكل طيب ، كما أن هنالك انسجام وتوافق دا .7
 .األخصائي االجتماعي الطبي هو جزء من الفريق العالجي
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بيَّن البحث ضعف االرتباط والتساند ما بين نسق الخدمة االجتماعية الطبية والمؤسسات والهيئات خارج المستشفى  .8
 .ي يرتبط فيها نسق الخدمة االجتماعية الطبية مع بعض المؤسسات الداعمة للمرضىباستثناء بعض الحاالت الت

 .أكد البحث على أن نسق الخدمة االجتماعية الطبية ، جزء من الفريق العالجي بالمستشفى .9
مع المشكلة األساسية التي تواجه نسق الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفيات السودانية ، هي عدم تقدير المجت .10

 .ألدوار ومهام األخصائي االجتماعي الطبي
 .عدم وجود مكتب مخصص للخدمة االجتماعية الطبية داخل وزارة الصحة .11
ضعف دور جمعية األخصائيين االجتماعيين في السودان ، وعجزها عن تطوير مهنة الخدمة االجتماعية عمومًا  .12

 .والخدمة االجتماعية الطبية على وجه الخصوص
وعدم . المشاركات في المؤتمرات الدولية واإلقليمية لألخصائيين االجتماعيين الطبيين - حيان انعدامفي بعض األ -قلة .13

 .االستفادة من تجارب الدول العربية األوربية التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المضمار
 . ية الطبية في السودانعدم وجود التدريب والتأهيل الكافي للكوادر االجتماعية العاملة في نسق الخدمة االجتماع .14

أن أكثر الكوادر العاملة في مجال الخدمة االجتماعية الطبية درست وتخرجت من أقسام علم االجتماع وليس أقسام  .15
 .الخدمة االجتماعية

والخدمة االجتماعية الطبية على  -مقارنة مع غيرها -قلة البحوث والدراسات في مجال الخدمة االجتماعية عموماً  .16
 .في السودان ة، مما يعوق تكوين أطر نظرية لنسق الخدمة االجتماعي وجه الخصوص

يعاني نسق الخدمة االجتماعية الطبية في التعامل مع األطفال مجهولي الهوية ، خصوصًا وأنهم في حاجة ماسة  .17
 .للتغذية والمالبس والعالج ، باإلضافة إلى اإليواء والدعم النفسي واالجتماعي

  .عن دور نسق الخدمة االجتماعية الطبية في داخل المستشفى - ل الجهلحتى ال نقو  –التغافل  .18
تعتبر إدارات المستشفيات الخاصة إن تكاليف الصرف على مكتب الخدمة االجتماعية الطبية هي صرف زائد ال  .19

  .حاجة للمستشفى بها
فيات العامة والحكومية االعتقاد الخاطئ أن األخصائي االجتماعي الطبي والباحث االجتماعي يكونان في المستش .20

، وطالما أن المستشفى خاص ، ومعظم المرضى من األثرياء ، أو يتم تأمينهم ) االقتصادية(لحل مشاكل المرضى 
 .بواسطة شركات ومؤسسات ثرية وكبيرة ،  فإنه ال جدوى من وجود األخصائي االجتماعي الطبي

دة عن الجانب اإلنساني والخدمي ، وطالما أن مهنة تهدف المستشفيات الخاصة في األساس لتحقيق األرباح مبتع .21
فإن هنالك تباعد بين أهداف  -فهي في األساس خدمة –الخدمة االجتماعية الطبية تنحو في االتجاه اإلنساني والخدمي 

  .المستشفيات الخاصة ، وأهداف الخدمة االجتماعية عمومًا ، والخدمة االجتماعية الطبية على وجه الخصوص
  :وصياتالت    
فمن الواضح أن معظم . زيادة أعداد األخصائيين االجتماعيين الطبيين في المستشفيات ، خصوصًا من الذكور .1

  .الكوادر العاملة في مجال البحث االجتماعي والخدمة االجتماعية الطبية هن من اإلناث
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لنسق الخدمة االجتماعية الطبية تهيئة المناخ المالئم لتحسين األداء وتطويره وذلك بتوفير المعينات األساسية  .2
 .ولألخصائي االجتماعي الطبي

تخصيص ميزانية مناسبة ألقسام الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفيات ، وذلك إليفاء القسم اللتزاماته األخالقية  .3
 .تجاه المرضى والعمالء

ئات والمؤسسات والمنظمات خارج على قسم الخدمة االجتماعية الطبية زيادة درجة االرتباط والتساند مع الهي .4
 .فمن الواضح أن نسق الخدمة الطبية يحصر نفسه في داخل المستشفى فقط. المستشفى

على وزارة الصحة االتحادية ، ووزارات الصحة الوالية توفير مكتب مختص لشؤون الخدمة االجتماعية الطبية ،  .5
ة في وزارة الصحة يساعد على إيجاد هوية مهنية لألخصائي فوجود هذه اإلدار . وتطوير أداء األخصائي االجتماعي الطبي

بشكل ) النسق(االجتماعي الطبي ، باإلضافة إلى تنظيم العمل واألدوار والتنسيق ، فمن المهم في هذه المرحلة إيجاد 
 .علمي وتحديده بشكل واضح ومن بعد تطويره في داخل المؤسسات الطبية في السودان

كما يصبح من المالئم إتاحة . االجتماعي الطبي عبر الورش والندوات والدورات التدريبيةتدريب وتأهيل األخصائي  .6
الفرصة له للمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة ، فمن الواضح جدًا تطور الخدمة االجتماعية عمومًا خارج 

 .حولنا خصوصًا جمهورية مصر العربيةالسودان ، كما أن الخدمة االجتماعية الطبية قفزت إلى األمام بصورة كبيرة من 
وتقديم المنح . إتاحة الفرصة لألخصائي االجتماعي الطبي إلجراء الدراسات العليا سيما في مجال الخدمة االجتماعية .7

 .واإلعانات ، لدفع األخصائي االجتماعي الطبي للتحضير لدرجتي الماجستير والدكتوراه
ة في كافة المستشفيات السودانية لضرورة هذا القسم وأهميته ، إذ اتضح إنشاء قسم خاص للخدمة االجتماعية الطبي .8

 .أن هنالك العديد من المستشفيات في السودان ال تضع اعتبار لهذا القسم
التعريف بدور الخدمة االجتماعية الطبية في المستشفى للكوادر الطبية العاملة والمرضى والمرافقين ، وتوسيع دائرة  .9

 .كما يصبح من المهم تقديم ندوات تثقيفية خارج المستشفيات. وسائل اإلعالم المختلفةهذا التعريف عبر 
. تفعيل دور الجمعية العامة لألخصائيين االجتماعيين في السودان ، والقيام بمهامها لتطوير هذا المجال في السودان .10

جتماعية عمومًا بشكل مهني في السودان ويعتبر مجال الخدمة االجتماعية الطبية من أنسب المجاالت لولوج الخدمة اال
 .قاطبة
التنسيق بين مكاتب الخدمة االجتماعية الطبية في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية وتبادل المعارف و الخبرات  .11

 .بين األقسام المختلفة
ساتها خصوصًا من المهم بمكان أن يجد نسق الخدمة االجتماعية الطبية رعاية كافية من الدولة ، ومن كافة مؤس .12

 .وزارة الصحة القومية
ايجاد مؤسسات وهيئات ومنظمات لتقديم الدعم االقتصادي والمادي لنسق الخدمة االجتماعية الطبية ، وعدم الركون  .13

 .سيما وأن المدخل الرئيسي لتقديم الخدمات للمرضى هو اقتصادي في الغالب. لدعم الخيريين فقط
  .يجاد نسق الخدمة االجتماعية الطبيةضرورة إلزام المستشفيات الخاصة بإ .14
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على المستشفيات الخاصة أن تستصحب الجانب اإلنساني في العملية العالجية  وأن ال يتم التعامل مع المرضى كسلعة 
  .رابحة

  :الهوامش
ودانية، مطبعة التيسير، عثمان محمد الحسن، الخدمة االجتماعية في السودان، بين الدرس والتطبيق، مركز محمد عمر بشير للدراسات الس 1

 .م2002
أعتمد الباحث بشكل كبير على هذا المرجع في هذا الورقة العلمية، ويرجع ذلك لعدم وجود كتابات عن تاريخ ونشأة الخدمة االجتماعية في  2

 .السودان
 .133-132عثمان محمد الحسن، مرجع سابق، ص  3
 .133المصدر نفسه، ص  4
 .135نفسه، ص  5
 .هنا، أن وزارة الشئون االجتماعية، وبرنامج عمل الرعاية االجتماعية تفرق دمه بين القبائلجاز القول  6
 .قام الباحث بتعديل الجدول وحذف بعض المنظمات، بما يتوافق مع مضمون البحث، الذي يركز على الجانب االجتماعي الطبي7
ائي االجتماعي في ممارسة الخدمة االجتماعية الطبية، بحث ماجستير غير األمين محمد البشير عبداهللا، العوامل المؤثرة على أداء االخص 8

 .89، ص 2009منشور، مكتبة جامعة النيلين، فبراير 
 .36سميرة أحمد يوسف، مرجع سابق، ص  9
تب الخدمة م مك2012/ 5/11سعدية ميرغني ، مدير قسم الخدمة اإلجتماعية الطبية ، بمستشفي عطبرة التعليمي بتاريخ : مقابلة  10

  . اإلجتماعية الطبية ، مستشفي عطبرة التعليمي 
  م ، مستشفى المك نمر الجامعي ، مدينة شندي 8/1/2013سستر نجالء محمد األمين ، بتاريخ الثالثاء : مقابلة  11
م قسم أمراض 9/1/2013بعاء هناء احمد عبد احمد عبد اهللا فرح ، باحثة اجتماعية ، مستشفى المك نمر الجامعي بتاريخ األر : مقابلة  12

 .الكلي 
رامي إبراهيم صالح ، طبيب عمومي مستشفى المك نمر الجامعي ، األمين العام لجمعية دعم المرضي بتاريخ األربعاء : مقابلة 13
  . م ، مستشفى المك نمر الجامعي ، شندي 19/1/2013
واجتماعي مركز اإلرشاد النفسي والفحص الطوعي لإليدز ، مستشفى  رحاب عوض عمر عبد التام ، مرشد نفسي)  : عبر الهاتف ( مقابلة 14

  م 2/1/2013الدلنج بتاريخ   األربعاء 
 م ، مستشفى كوستي التعليمي17/3/2013مقابلة مزاهر إبراهيم عبد اهللا ، باحثة اجتماعية ، المدير الفني لقسم اإلعاقة ، بتاريخ األحد  15
م ، 17/3/2013ني محمد بحر ، مرشد نفسي ، برنامج الدرن ، مستشفى كوستي التعليمي بتاريخ األحد فخر الدين محمد التجا: مقابلة  16

  . مستشفى كوستي التعليمي 
م ، مستشفى كوستي التعليمي 2013 3/  17باحثة اجتماعية ، المدير الفني لقسم اإلعاقة بتاريخ األحد  –مزاهر إبراهيم عبد اهللا : مقابلة  17
.  

هنالك جانب ايجابي لظهور وانتشار مرض اإليدز في السودان فهو تفعيل الخدمة االجتماعية الطبية في السودان ، ولفت االنتباه إن كان  18
 .لآلثار االجتماعية لألمراض ، فمن الواضح أن الخدمة االجتماعية الطبية في السودان توسعت وزاد االهتمام بها النتشار مرض اإليدز

أول حسين عثمان مصطفى ، باحث اجتماعي ، مكتب الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى السالح الطبي كوستي بتاريخ  المالزم: مقابلة 19
 .م ، مستشفى السالح الطبي كوستى17/3/2013األحد 

 .م ، مستشفى السالح الطبي كوستى17/3/2013المالزم أول حسن عبد العزيز علي بتاريخ األحد : مقابلة 20
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منى عبد اهللا محمد ، أخصائي نفسي ، مكتب الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى السالح الطبي كوستي بتاريخ األحد : مقابلة 21
 .م ، مستشفى السالح الطبي17/3/2013
لتعليمي م ، مستشفى سنار ا18/11/2013عهود الفاضل إبراهيم بابكر ، باحث اجتماعي ، مستشفى سنار التعليمي بتاريخ االثنين : مقابلة 22

 .، قسم األمراض العصبية والنفسية
م، مستشفى سنار 18/3/2013علياء خليفة الدرديرى، اختصاصيثاني علم النفس الصحي، مستشفى سنار التعليمي بتاريخ االثنين: مقابلة 23

 .التعليمي، قسم األمراض العصبية والنفسية
م قسم األمراض 18/3/2013مستشفي سنار التعليمي بتاريخ االثنين  هبة عثمان عمر ، اختصاصي ثاني علم النفس الصحي: مقابلة 24

  . العصبية والنفسية 
االجتماعية  الطبية مستشفى ود مدني التعليمي بتاريخ ةالريح حمد علي حمد ، اختصاصي ثاني علم االجتماع ، رئيس قسم الخدم: مقابلة 25

  . دمة االجتماعية الطبية م ، مستشفي ود مدني التعليمي قسم الخ18/3/2013االثنين 
 األمين محمد البشير عبد اهللا ، العوامل المؤثرة على أداء األخصائي االجتماعي في ممارسته الخدمة االجتماعية الطبية ، دراسة تطبيقية 26

م 2009النيليين ، فبراير  على األخصائيين االجتماعيين بالمستشفيات النفسية والعصبية بوالية الخرطوم ، بحث ماجستير غير منشور ، جامعة
  .99-98، ص ص 

 العالج الترفيهي عبارة عن تخصيص يوم مفتوح للعمالء والمرضى والعاملين بهدف الترفيه والخروج من العمل الروتيني والرتابة ، ويقدم من 27
بهم ومهاراتهم المختلفة ، ويعتبر هذا كما يسمح للعمالء والمرضى بتقديم مواه. خالل هذا اليوم عروض مسرحية وٕانشاد وغناء وٕالقاء شعري

 .مما قد يؤدي إلى الكبت - الضبط والربط –اليوم المفتوح من األهمية بمكان في مستشفى عسكري يلزم الجميع بضوابط صارمة في العمل 
م ، مستشفى 21/4/2013د األمين محمد البشير ، رئيس قسم العالج االجتماعي بمستشفى السالح الطبي أم درمان ، مقابلة بتاريخ األح 28

 .السالح الطبي أم درمان
 م2013الموقع اإللكتروني الرسمي لمدينة البراحة الطبية،  29
السبب المباشر الرتباط دور الخدمة االجتماعية الطبية في تقديم الدعم االقتصادي ، هو أن الحاجة لها في المستشفيات ، بدأت مع حاجة  30
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  : المقابالت   -هـ
م ، مكتب 29/5/2013جمال مبارك عبد العزيز ، مدير العالقات العامة واإلعالم ، مستشفى الخرطوم التعليمي ، مقابلة بتاريخ  .1

  .التعليمي العالقات العامة واإلعالم ، مستشفى الخرطوم
رامي إبراهيم صالح ، طبيب عمومي ، مستشفى المك نمر الجامعي ، األمين العام لجمعية دعم المرضي مقابلة بتاريخ األربعاء  .2
  . م مستشفى المك نمر الجامعي ، شندي 9/1/2013
عبر (مستشفى الدلنج ، مقابلة  رحاب عوض عمر عبد التام ، مرشد نفسي واجتماعي ، مركز اإلرشاد النفسي والفحص الطوعي لإليدز ، .3

  . م 2/1/2013بتاريخ األربعاء ) الهاتف
الريح حمد علي حمد ، اختصاصي ثاني علم االجتماع ، رئيس قسم الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى ود مدني التعليمي ، مقابلة  .4

  . ة الطبية م ، مستشفى ودمدني التعليمي ، قسم الخدمة االجتماعي18/3/2013بتاريخ األثنين 
م ، مكتب الخدمة 5/11/2012سعدية ميرغني ، مدير قسم الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى عطبرة التعليمي، مقابلة بتاريخ   .5

  . االجتماعية الطبية ، مستشفى عطبرة التعليمي 
م ، 18/3/2013تاريخ االثنين علياء خليفة الدرديري ، اختصاصي ثاني علم النفس الصحي ، مستشفى سنار التعليمي ، مقابلة ب .6

  . مستشفى سنار التعليمي ، قسم األمراض العصبية والنفسية 
م مستشفى سنار 18/3/2013عهود الفاضل إبراهيم بابكر ، باحث اجتماعي ، مستشفى سنار التعليمي، مقابلة بتاريخ   األثنين  .7

  . التعليمي ، قسم األمراض العصبية والنفسية 
م ، 3/2013/  17اني محمد ، مرشد نفسي ، برنامج الدرن ، مستشفى كوستي التعليمي ، مقابلة بتاريخ األحد فخر الدين محمد التج .8

  . مستشفى كوستي التعليمي 
م 17/3/2013مزاهر إبراهيم عبد اهللا ، باحث اجتماعي ، المدير الفني لقسم اإلعاقة مستشفى كوستي التعليمي ،مقابلة بتاريخ األحد  .9

  . كوستي  
زم أول حسن عبد العزيز علي ، باحث اجتماعي ، مكتب الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى السالح الطبي كوستي مقابلة بتاريخ المال .10

  . م ، مستشفى السالح الطبي كوستي 17/3/2013األحد 
الطبي كوستي ، مقابلة المالزم أول حسين عثمان مصطفي ، باحث اجتماعي ، مكتب الخدمة االجتماعية الطبية ، مستشفى السالح  .11

  . م ، مستشفى السالح الطبي كوستي 17/3/2013بتاريخ األحد 
مني عبد اهللا محمد ، أخصائي نفسي ، مكتب الخدمة االجتماعية الطبية، مستشفى السالح الطبي كوستي ، مقابلة بتاريخ  األحد  .12
  . م مستشفى السالح الطبي كوستي 17/3/2013
م م ، مستشفى المك نمر الجامعي 8/1/2013ستشفى المك نمر الجامعي ، شندي ، مقابلة بتاريخ الثالثاء نجالء محمد األمين ، سستربم .13

  . ، شندي 
م ، قسم 18/3/2013هبة عثمان عمر ، اختصاصي ثاني علم النفس الصحي ، مستشفي سنار التعليمي ، مقابلة بتاريخ االثنين  .14

  . األمراض العصبية والنفسية 
م قسم أمراض الكلي ، 9/1/2013 فرح ، باحث اجتماعي ، مستشفي المك نمر الجامعي ، مقابلة بتاريخ األربعاء هناء أحمد عبد اهللا .15

  . مستشفي المك نمر الجامعي ، شندي 
  : مجموعة نقاش / و
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م ولقد ّضمت 17/3/2013اجري الباحث مجموعة نقاش مع عدد من الباحثين النفسيين بقسم األمراض العصبية والنفسية بتاريخ األحد 
  : المجموعة كال من 

  . أمل احمد ساعد ، أخصائي نفسي ، مستشفى كوستي التعليمي ، قسم األمراض العصبية والنفسية  .1
  . أماني زكريا ، أخصائي نفسي ، مستشفى كوستي التعليمي ، قسم األمراض العصبية والنفسية  .2
   .األمراض العصبية والنفسية سهي الطيب ، أخصائي نفسي ، مستشفى كوستي التعليمي ، قسم  .3
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 م1940 -1929 يب السياسي والثقافي بدمشقنشاط عمر فائق شنّ 
 

  )دراسة وثائقية( 
ارويعي محمد علي قناوي .د                                                           

،كلية اآلداب ،قسم التاريخ        
، ليبياجامعة بنغازي      

  -:المقدمة 
ل تـاريخ ليبيـا مـن والدة قيـادات وطنيـة أخـذت علـى عاتقهـا جـزءا مـن نضـال الشـعب الليبـي ضـد محتليـه إليصـاله إلـى لم يخـ

أهدافــه فــي تحقيــق الحريــة واالســتقالل والوحــدة الوطنيــة ولــم يكــن عمــر فــائق شــنيب يمثــل طــوال تاريخــه إال واحــدا مــن هــؤالء 
األجنبـي طيلـة النصـف األول مـن  ال الشـعب الليبـي ضـد االحـتاللالرجال؛ فقد احتلت شخصيته مكانة بارزة فـي تـاريخ نضـ

القرن العشرين؛ وقدر له أن تكون حياتـه مواكبـة لفتـرة تاريخيـة عصـيبة عاشـتها بـالده وواجهـت خاللهـا الكثيـر مـن التحـديات 
  . ول من القرن العشرينالداخلية والخارجية وخاصة مسألة األطماع اإليطالية في والية طرابلس الغرب وبرقة خالل العقد األ

ورغـــم اخـــتالف الكثيـــر مـــن المهتمـــين بشخصـــية عمـــر شـــنيب وتقيـــيمهم لهـــا فـــي أســـلوب تعاملـــه مـــع تلـــك األحـــداث واألدوار  
 ييبقى عمر شنيب شخصية وطنية متميزة جديرة بالدراسة والبحث والتحليـل العلمـ الفأداها فأيا كان هذا الخ يالسياسية الت

  . أداها طيلة فترة حياته يلتلكافة أدوار الوطنية ا
الالمحـدود خ شخصـية عمـر شـنيب الحافلـة بالعطـاء يلنـدرة الدراسـات التـي تناولـت جوانـب وتـار  اً تأتى أهمية هذه الدراسة نظر  

 جـزءًا مـن مـن روادهـا قضـى اً رائـده باعتبـار  دمشـقفـي الحركـة الوطنيـة الليبيـة فـي  هدور علـى للوطن الحبيب، وتسـلط الضـوء 
افع عـــن قضـــيته دبالهيئـــات السياســـية والمنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة ليـــ ســـوريا متصـــالً فـــي  اً سياســـي الً ، ومناضـــاً ريـــحياتـــه إدا
  . وهب نفسه من أجلها يالوطنية الت

علميـة وموضـوعية سـنحاول اإلجابـة عنهـا  يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تحتاج إلى إجابـات 
 –اخل دبالـ ياإليطـال اللفـي مقاومـة االحـت هثقافتـه؟ مـا دور  يهـو عمـر شـنيب؟ ومـا هـ نْ َمـ: بحث ومن أهمهافي ثنايا هذا ال

فترة إقامته بدمشق وقيامه بمهـام أمـين سـر اللجنـة خالل في النشاط السياسي والثقافي  هالوظائف التي توالها؟ ما دور  يما ه
البرقـاوي؟ مـا عالقتـه بالهيئـات السياسـية العربيـة  يجمعيـة الـدفاع الطرابلسـة وأمـين سـر يالتنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاو 

علــى اســتقالله؟ كــل هــذه األســئلة  الحصــول مية وبالمنظمــات الدوليــة التــي ناصــرت قضــية الشــعب الليبــي مــن أجــلواإلســال
لسياســي والثقــافي نشــاطه االل هــذا البحــث ولتوضــيح دور عمــر فــائق شــنيب الــوطني مــن خــ وغيرهــا ســنجيب عنهــا فــي ثنايــا

  :فترة إقامته بدمشق فقد تم تقسيم البحث إلى النقاط التاليةخالل 
  م1911-1890نسبه ومولده ونشأته وتكوينه العلمي والثقافي والسياسي : عمر شنيب: أوالً  
فــي مدينــة الــذين يقيمــون  إلــى قبيلــة الطــواهر ينتمــيو  م1890 ةنــولــد بمدينــة در القحطــاني،  الزليطنــي ســالم دمحمــ عمــر هــو 

  . اآلنزليطن 
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عـة وتعـد مـن أغنـى األسـر ات مهنـة التجـارة والزر سة مار ياو نيرها من األسر الدر غشنيب في مدينة درنة وك رعاشت أسرة عم 
نسبة إلى قبيلة القطعان التي تسكن المنطقـة الشـرقية  يفاطمة القطعان يه :ووالدته؛ هو محمد سالم شنيب :هدوال. الدرناوية

  . وغيرهم  يمن بينهم سليمان والمهد اإلخوةدد من من طبرق وله ع
مــن المــدعوة : مــرتين األولــىتــزوج و ق، شــبابه أمــا والدتــه فقــد توفيــت بعــد هجرتهــا معــه إلــي دمشــعــان ير فــي تــوفى والــده وهــو  

العالميـة سالمة أبو غرارة وأنجب منها ابنًا واحدًا هو محمد علي وهـو اسـم مركـب، وقـد تـوفى بمعركـة العلمـين خـالل الحـرب 
أنــور، وعبــد العزيــز، وعبــد الــرازق، وعبــد الغنــي، : الثانيــة، والمــرة الثانيــة مــن فوزيــة فــوزي وقــد أنجــب منهــا ســبعة أوالد وهــم

   .ونعمت، وابتسام، وأمل
ير سـباإلضـافة إلـى علـوم الحـديث والتف .ميمـن صـبية مدينـة درنـة، والتحـق بالكتـاب لحفـظ القـرآن الكـر غيـره نيب كشنشأ عمر 

وكـان . .واألدبغـة العن علوم اللغة العربية كـالنحو والصـرف والب الً جويد وعلم المواريث وغيرها من العلوم الدينية، فضوالت
ه ألهـل العلـم والمعرفـة وفـي عالقتـه وفـى تقـدير  يأ فيها أثر كبير في إقباله على الدراسـة والتحصـيل العلمـشلتلك البيئة التي ن

وهــى  ر شــنيب فــي اســتكمال دراســته الحديثــة لــم يجــد ســوى المدرســة الرشــدية بدرنــة، الروحيــة بالسنوســيين، وحــين رغــب عمــ
 م1858ودرنــة منــذ ســنة  يوبنغــاز  سوالخمــ سوع المــدن الليبيــة الكبــرى كطــرابلبــإحــدى المــدارس التركيــة التــي انتشــرت فــي ر 

  . 1ضيةواعتمدت في مناهجها على العلوم الحديثة من لغات أجنبية، ومواد اجتماعية، وعلوم ريا
والفرنسـية باإلضـافة  يـةفيما بعد بتركيا بعـد حصـوله علـى بعثـة علميـة، وكـان يجيـد اللغـات التركيـة واإلنجليز كمل دراسته ثم أ

  . والفصيح ياللغة العربية وقد نظم من الشعر العام يأاألم إلى اللغة 
واسـعة بمطالعاتـه لكتـب األولـين ككتـاب النهايـة ثقافته الون نيب في الكتاب والمدرسة فإنه كشوباإلضافة إلى ما تعلمه عمر  

عــن إطالعــه علــى  الً فضــ والشــعريــر، والطبقــات البــن ســعد، ورحلــة ابــن جبيــر، باإلضــافة إلــى كتــب اللغــة واألدب ثالبــن األ
من حالـــر  يد رضـــا، وعبـــدشـــ، ومحمـــد ر يكتابـــات بعـــض المعاصـــرين مـــن أمثـــال اإلمـــام محمـــد عبـــده، وجمـــال الـــدين األفغـــان

 اً اجتماعيـ اً وواضـح أن كـل هـذا التثقيـف كـان دينيـ. وغيرهم باإلضافة إلى مطالعاتـه الصـحفية التـي ال حصـر لهـا ..الكواكبى
  .2يواإلسالم يعليها عمر شنيب عقيدته الدينية واالجتماعية التي عززت لديه الشعور الوطن يدعم العقيدة التي بن

جديــدة فــي الفكــر والثقافــة مثلمــا منحتهــا أبعــاد مضــافة فــي  لقــد بلــورت تلــك األفكــار شخصــية عمــر شــنيب ومنحتهــا أبعــاداً  
العالقات السياسية واالجتماعية والثقافية مع أقطاب عصـره مـن رجـال الفكـر واألدب والسياسـة، وأهلتـه منـذ صـغر لالشـتغال 

ايـة حياتـه الوظيفيـة، من رجاالت الدولة العثمانيـة بواليـة طـرابلس الغـرب وبرقـة فـي بد بأمور المجتمع والسياسة فأصبح رجالً 
 5وخــالل توليــه وظــائف أخــرى فــي ســوريا ومصــر فضــًال عــن انشــغاله بقضــية بــالده منــذ وقــوع الغــزو اإليطــالي لليبيــا فــي 

  . م وما بعده1951ديسمبر   24م وحتى إعالن استقالل ليبيا في 1911أكتوبر  
ليـة فـي ميـادين اإلدارة والجنديـة والسياسـة، متـه العنيب دراسـته العلميـة فـي درنـه وفـى تركيـا، بـدأ حياشـتكمل عمـر سبعد أن ا

مــن تــراب  ءاً لمنطقــة الســلوم التــي كانــت جــز  اً بمدينــة درنــه، ثــم مــدير  يفــي إدارة التســجيل العقــار  اً بــادئ األمــر عينــا موظفــ يففــ
م 1912 برو وظلـــت كـــذلك حتـــى تـــم توقيـــع معاهـــدة أوشـــى لـــوزان بـــين تركيـــا وٕايطاليـــا فـــي أكتـــ يالـــوطن طيلـــة العهـــد العثمـــان

الحرب العالمية األولى بين تركيـا والحلفـاء  ولكن اندالع  اً فأستودعها أنور باشا للحكومة المصرية ريثما يرجع إلى برقة مجدد
ة، وقـد أقـرت مصـر هـذا الوضـع عنـد تعيـين يوانكسار الحكومة التركية أمامهم جعل خليج السلوم فـي حـوزة الحكومـة المصـر 
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 ضــافة إلـى ذلــك فقــد عمـل عمــر شــنيب وكــيالً مـر كــذلك حتــى يومنـا هــذا باإليـة المســتقلة وظــل األة للدولــة الليبيالحـدود الشــرق
  .3قام درنهملقائ

  )م1918 -م1911(جهاد عمر شنيب ضد االحتالل اإليطالي في منطقة درنه ثم هجرته إلى تركيا ثم سوريا : ثانياً  
م 1912وحتــى ديســمبر م 1911 أكتـوبرين فـي الفتــرة مـا بــين ارتبطـت حركــة الجهـاد التــي قادهـا األتــراك ضـد الغــزاة اإليطــالي 

بمقتضى التوقيع  اً ميسة انتهى ر ريبمنظمة الضباط الفدائيين األتراك، وعلى الرغم من أن دور هذه المنظمة الس اً وثيق اً ارتباط
وبرقـة مـن حـين  سابلاد في طر هعلى معاهدة أوشى لوزان إال أن بعض الضباط المنتمين إليها ظلوا على اتصال بحركة الج

  .4م1918العثمانية حتى نهاية  للدولةية سإلى آخر حسبما أملته الظروف السيا
ارين األلمـان شـاومة يعاونه شقيقه نورى بـى وبعـض المستقملمنطقة درنه تسلم أنور باشا األمور بنفسه كقائد عام لقيادة ا في 

 سعـين بـو منصـور يعاونـه فـي هيئـة األركـان النقيـب شـركي لمعسـكر اً تـراك أمثـال مصـطفى كمـال قائـدوعدد من الضباط األ
نه ومعسـكراتهم فـي الظهـر الحمـر وعـين ر د يلقوات العربية وقيادتهم جنوبل اً رف كوشجو باشى قائدشركان، وألأل اً يد رئيسشر 

  . سيدي عزيزبو منصور والطنجى و 
اء فــي حصــونهم قــة ألزمــت الغــزاة اإليطــاليين البســر مقاومــة عنيــدة وش ألتــراكلقــد شــكلت القــوات العربيــة تحــت قيــادة الضــباط ا 

  .المبين لوا عليها في المدن الساحلية وفوق ذلك تمكنت تلك القوات من شن هجمات كللت بالنصر و التي است
إلــى اســطنبول  اً الجيــوش العثمانيــة حــدا بــأنور باشــا إلــى العــودة مســرعيمــة غيــر أن التطــورات المفاجئــة فــي حــرب البلقــان وهز  

ف ريالســـيد أحمـــد الشـــزار بعـــد أن يـــز علـــي المصـــري احقة وعهـــد بالمقاومـــة إلـــى عز ســـمـــن هزيمـــة  العثمانيـــة ةدولـــذ النقـــاإل
 ييها المــدنقس الحكومــة السنوســية التــي يرأســها الســيد أحمــد بشــســيوب حيــث تــم معــه التصــديق علــى تأغبــفــي الج يالسنوســ
  .5يوالعسكر 

ــالمــرا، وتوقــف فــي العز  يرا بــوادمــن الجغبــوب إلــى درنــه مــاحــل الســيد أحمــد الشــريف ر   ســكري عإلــى م هير ســات ثــم واصــل ي
كرين قبـل أن سـية هـذين المعفه، وحـاول اإليطـاليون تصـنـدر  يواد يالقربـاع علـى ضـفت يز وسـيديـعز  ييدسـالمجاهدين فـي 

إلــى  تقــوى شــوكتها بوصــول الســيد أحمــد الشــريف فأرســلوا قــوة للقضــاء عليهمــا فوصــلت تلــك القــوات مــع وصــول الســيد أحمــد
خيــة اإليطاليــة بمعركــة يم معركــة حاســمة عرفــت فــي المصــادر التار 1913مــايو  16منطقــة الظهــر الحمــر، وجــرت فــي يــوم 

مــة، وكــان لهــا أثــر كبيــر فــي يااليطــاليون شــر هز  القربــاع، بينمــا عرفــت بــين المجاهــدين بيــوم الجمعــة التــي هــزم فيهــا  يســيد
  . 6ف في منطقة درنهريعلى معسكرات التطوع التي أقامها السيد أحمد الشات المجاهدين والمتطوعين الذين تقاطروا يمعنو 

جمــًا ألنــور ودون الخــوض فــي تفاصــيل تلــك المعــارك فــإن عمــر شــنيب قــد رافــق أنــور باشــا فــي دور أبــى منصــور وعمــل متر  
  . يف السنوسريد الشد أحملسيباشا، واشترك في لجنة تنسيق أعمال الجهاد، وشارك في معارك الجهاد إلى جانب المجاهد ا

بدمشــق  نشــاط عمــر شــنيب السياســي والثقــافي واالجتمــاعي مــن خــالل اللجنــة التنفيذيــة للجاليــات الطرابلســية البرقاويــة: ثالًثــا 
  :م 1925-1932

الصـالحية، حـارة البـرج   تقر مـع أبنـاء وطنـه فـي حـيسـولـى واوصل عمر شـنيب إلـى دمشـق غـداة انتهـاء الحـرب العالميـة األ 
  . 7نيطرة التي تولى قائمقاميتهاقق وانطاكية والشة في دميكلفته السلطات التركية ببعض المهام اإلدار ته اإلدارية خبر ل اً ونظر 
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 اً ق قــرار شــدمبحتــى أصــدرت الســلطات الفرنســية م 1925الســورية العارمــة فــي ســنة  شــعبيةمــا أن انــدلعت نيــران تلــك الثــورة ال 
منـــاوئ  ياط سياســـشـــمـــن وظيفتـــه إذا ثبـــت تورطـــه فـــي ن  يامقـــيم بســـور  يأو مهـــاجر عربـــ ير و موظـــف ســـ ييقضـــى بطـــرد أ

إلـى أن تسـتقر  ي سـريًا مـالواإلع يشـاطه السياسـنأن يظـل  همن هنا حرص عمر شنيب كما حـرص غيـر ؛ سيةنطات الفر لللس
ق نضـاله عندما أحيل إلى المعاش هـو ورفيـم 1928حتى عام م 1925واستمر في ذلك منذ عام بالبالد ية ساألوضاع السيا

حشـد كبيـر مـن  هحضـر م 1928س طسـداوي، فتنـادى المهـاجرون الليبيـون إلـى اجتمـاع عـام فـي شـهر أغعير السـشالوطني ب
كيل اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية بدمشـق، وتكونـت لجنـة شن عن تالالليبيين بدمشق وقرروا اإلعين المهاجر 

وتـولى عمـر شـنيب أمانتهـا العامـة، واتخـذت مـن المبـادئ الوطنيـة التـي  ير السـعداو خاص يرأسـهم بشـيشـإدارتها من ثمانية أ
  . 8سطين ومصرلولبنان والعراق وفردن لها فروع في األ حمنهاج عمل لها، وأصبم 1920ان يتضمنها ميثاق مؤتمر غر 

  :وقد تمثلت تلك المبادئ في النقاط اآلتية
 .يرأسها زعيم مسلم تختاره األمة برقة. تأليف حكومة وطنية ذات سيادة لطرابلس - 1
 . دعوة جمعية تأسيسية لسن دستور للبالد -2

 .انتخاب األمة مجلسًا حائزًا على الصالحية التي يخوله إياه الدستور -3
 . اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في دواوين الحكومة والتعليم  -4

 .أرجائه المحافظة على شعائر الدين اإلسالمي وتقاليد القطر في جميع  -5
 .العناية باألوقاف وٕادارتها من قبل لجنة إسالمية -6
 .العفو العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه -7
 .9تنظيم العالقة بين األمة الطرابلسية البرقاوية والدولة اإليطالية بمعاهدة يعقدها الطرفان ويصّدقها المجلس النيابي -8
فـــي تلـــك الفتـــرة، وكانـــت أفـــواج  اً احات ازدهـــار ســـمـــن أكبـــر وأكثـــر ال اً فـــي بـــالد الشـــام عمومـــ ة والثقافيـــةيـــكانـــت الســـاحة الفكر  

ن يمـن المهـاجر  هلبـى كمـا لبـى غيـر  ينيب الـذشـالمهاجرين الليبيين إليهـا قـد ضـمت العديـد مـن المثقفـين وفـى مقـدمتهم عمـر 
ة خاصـة وفـى مقـدمتها صـحيفة قيعامة والدمش اللجنة التنفيذية إلى الكتابة في الصحف الشامية ئيسر  ويدعوة بشير السعدا

تعداد صـاحبها لنشـر كافـة المقـاالت التـي تخـدم القضـية سـعـنهم عقـب ا اً معبـر  اً عداوى لتكـون صـوتستارها الخاد التي اصالمر 
وقـد خاطبنـا فـي " :الئير السعداوى إلى عمر شنيب التي أوضح فيها ذلك قاشرسالة ب اللتضح ذلك من خيالوطنية الليبية و 

واحـدة فـي خدمـة  اً ية في جميع اآلفاق، ورغبنا إليهم المعاونـة األدبيـة لنكـون يـدسخواننا في الجالية الطرابلإهذا الصدد عموم 
  .10ير البالد ونفع العبادخأن يوفقنا وٕاياكم لما فيه اهللا القضية فوافتنا األنباء باإلجابة ندعو 

هر تمــوز وقيمتــه شــمــن عمــر شــنيب ســداد اشــتراكه عــن  يالســعداو ير شــطلــب بم 1929تمــوز   27خــرى بتــاريخ أالة ســوفــى ر  
أيهــا الشــهم الغيــور عمــر بــن " :الً ئعداوى بعمــر شــنيب ومخاطبتــه لــه قــاســعجــاب الإالة عــن ســوتكشــف الر . أربعــة مجيــديات
 يعــداء أثــر فــي بالدنــا فأنــت تغــبط علــى إحساســك الســاملأللــو كــان مــن نمرتــك دزينــة واحــدة لمــا بقــى  ؛الخطــاب العظــيم
  . 11"أخيك المخلص.. ركنا للوطن المفدى اهللا حفظك  يالعال يوشعورك الوطن

نيب ورفاقه من أعضاء اللجنة التنفيذية للجاليات الطرابلسية البرقاوية في عقد االجتماعـات ببيـوت بشـير شعمر نشاط تمثل  
 يالعــام الســور  ية فــي إثــارة الــرأوذلــك لتنفيــذ خطــط عملهــم المتمثلــ همســين ظــافر بــن موســى وغيــر حق و ئالســعداوى وعمــر فــا
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يــدة ؤ اجد والميــادين العامــة، وتنظــيم المظــاهرات المســإلقــاء الخطــب فــي المخــالل مــن  يااليطــال رع االســتعمائوكشــف فظــا
ع اإليطاليـة، وقـد ئمقاطعـة البضـا النالدمشـقية، وٕاعـالصـحف المناشير وٕاقامة المهرجانات، والكتابـة فـي  زيعللمجاهدين، وتو 
ن فــي ذلــك كــل الفــرص يالســجون الفرنســية منتهــز  اً هانــة والتشــريد وأحيانــلكثيــر مــن الجهــد والمــال والتعــرض لإلكلفهــم ذلــك ا
د علـى متـون الطيـارات وتحكـم علـى الرة التـي تقطـع الـبئالعـام وأبـرز تلـك القضـايا قضـية المحكمـة الطـا يثارة الرأالمناسبة إل

الت عـين قالـذين تـم حشـرهم فـي معـت يهـالألت الجماعيـة لقالالمعـت، وقضـية الك ألقـل شـبهةبالموت ومصـادرة األمـ ياألهال
والعقـارات، وتجنيـد الشـباب ليحـاربوا  يالغزالة وبنينه، وسلوق، وطلميثه، والمقرون والعقيلة والبريقـة، وقضـية مصـادرة األراضـ

  .12أمالك الزوايا السنوسية في برقةأبناء وطنهم، ومصادرة 
حيــث اســتطاعت اللجنــة التنفيذيــة م 1931بتمبر ســ 16حادثــة إعــدام عمــر المختــار فــي  يبيــد أن أبــرز تلــك المناســبات هــ 

بكافــة طبقاتــه ودفعتــه إلــى  يارع الســور شــك اليــية البرقاويــة بكامــل أعضــائها ومــن بيــنهم عمــر شــنيب تحر ســللجاليــات الطرابل
  .13ةيضراب العام، كما أعلن ذلك اليوم حزن عام في جميع المحافظات السور اإل

  :م1939 -1932نشاط عمر فائق شنيب الثقافي والسياسي من خالل جمعية الدفاع الطربلسي البرقاوي بدمشق  :اً رابع 
 اً ومــا نــتج عنهــا مــن تــداعيات خطيــرة علــى القضــية الليبيــة محليــم 1931ســبتمبر  16كانــت حادثــة إعــدام عمــر المختــار فــي  

 5ت الطرابلسـية البرقاوبـة بدمشـق لالجتمـاع فـي منـزل عمـر شـنيب يـوم ألعضـاء اللجنـة التنفيذيـة للجاليـا اً مباشـر  اً ببس اً ودولي
خمــاد صــوت المقاومــة وســيطرة إوالتباحــث فــي قضــيتهم الوطنيــة بمــا تتطلبــه تلــك الحقبــة المهمــة فــي أعقــاب  م 1932ل يــإبر  

بقـاء علـى رهم علـى اإلار فقـر قـ اً الغـرب وبرقـة إلـى السـلطات اإليطاليـة نهائيـ سطـرابل عن خضو الدهم وٕاعالاإليطاليين على ب
ة الســابقة وتعــديل اســمها ليصــبح جمعيــة الــدفاع الطرابلســى البرقــاوى والعمــل علــى توســيع اتصــاالتها بالهيئــات يــاللجنــة اإلدار 

  .14يالمية والدولية والتمسك بمبادئ ميثاقها الوطنسية واإلبالعر 
قة وٕاخراجها في صورة كتاب شامل لجميـع الفظـائع وبر  سن في تسجيل فظائع الطليان في طرابلالباقتراح شكيب أرس وعمالً  

د و الفظـائع السـ"ئـه فـي الجمعيـة فـي كتابـة مـواد كتـاب الاهمة فعالـة مـع بشـير السـعداوى وزمسـنيب مشـاإليطالية ساهم عمر 
م، ويتكـــون مــن ثمانيــة وثالثــين صــفحة احتـــوت 1931-هـــ1350صــدر فــي ســنة  يالـــذ" الحمــر أو التمــدين بالحديــد والنــار

عب شــســت بحــق الشإنســانية التــي ارتكبهــا الطليــان الفاال ات الــســلكافــة الممار  يترتيــب زمنــ يوفــ اً دقيقــ اً ووصــف كــامالً  الً تســجي
  . 15البرقاوى يالطرابلس

من أفراد الجالية الطرابلسية البرقاويـة  اشديدً  إقباالً  يحيث لق اً وٕاسالمي اً وعربي اً صداء واسعة محليأوكان لصدور ذلك الكتاب  
ة يـنجليز واإلنسـية لمين بصفة عامـة، وألهميـة ذلـك الكتـاب سـعت الجمعيـة إلـى ترجمتـه إلـى اللغـات الفر سهم العرب والموأشقائ

مـوال مـن قبـل تدانة تلـك األسمة لذلك ولكنها ضاعت بسبب از ية والهندية ولغة الماليو، وجمعت األموال الالسوالتركية والفار 
  .16لى الجمعية مما سبب في إيقاف المشروع من أساسهوعدم إرجاعها إ يس بحر نيو  يالسائح العراق

العــالم  ضــمن كتــاب حاضــر  "الغــرب وٕايطاليــا سطــرابل"مــن الكتــاب بعنــوان  كــامالً  ســالن نقــل فصــالً ر كيب أشــلكــن األميــر  
-هــــ1352ة ب أرســـالن فـــي ســـنيأصـــدرها شـــك تـــيال يـــةانثه التـــودارد، فـــي طبعتروب ســـثلـــو  يللمؤلـــف األمريكـــالمي اإلســـ

  .17م1933
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مــارس  10 -هـــ1351ذي القعــدة  13ة بتــاريخ الجمعــيــوم  ةنــة المنــور يبالمد يريف السنوســالشــأحمــد تــوفى المجاهــد وعنــدما  
الــدفاع  ة أعضــاء جمعيــة كافــ يــهكمــا حــزن عل اً ديدشــ نــاً نيب حز شــه عمــر يــحــزن عل شــقه إلــى دمتــووصــل نبــأ وفام 1933
الطاهرة فـي كافـة  ه حة الغائب على رو الص البرقاويين الذين أقامو ا نسيبلان الطر يق وكافة المهاجر شالبرقاوى بدم يالطرابلس

  .18م1933مارس  17هـ الموافق 1351ذي القعدة  21المدن السورية يوم الجمعة 
ا بعـد علـى طلبـه مـن الجمعيـة لتوزيعـه مـورغم ما تعرض له كتاب الفظائع السود الحمر فقد تهافـت بعـض األشـقاء العـرب في 

المـدن العربيـة ليطلعـوا علـى حقيقـة الوضـع داخـل الـوطن المحتـل فيقفـوا إلـى جـانبهم ويقـاطعوا البضـائع في بعـض العواصـم و 
  . 19اإليطالية في تلك المدن

الـوطني فـي  خيـرة مـن الجهـاد عمـر المختـار الحلقـة األ :بعنـوان كتابـاً ) الطـاهر الـزاوي( م نشـر أحمـد محمـود1934وفي عام  
حاته المجاهـد عمـر المختـار فات كثيرة عـن تـاريخ الجهـاد الليبـي الطويـل الـذي اختـتم صـعلى معلوم ىاحتو ؛ الغرب سطرابل

لـبعض معـالم ذلـك الجهـاد  هفـي تصـوير  ين ألن الكتـاب لـم يكـن دقيقـاً يوهي معلومات مغلوطة في نظر بعض الزعماء البرقاو 
عمــر فــائق شــنيب أمــين ســر جمعيــة قــاويين وفــي مقــدمتهم الشــيخ محمــد األخضــر العيســاوي و ر اعتــزم رهــط مــن المثقفــين الب

لـى مجلـة إعلى ما ورد بالكتاب من معلومات مغلوطة حيث بعث عمر شنيب بمقال  دالدفاع الطرابلسى البرقاوي بدمشق الر 
على تلك  دلى الكتاب وصاحبه وأخذ يعد العدة الستصدار كتاب خاص للر إالرابطة العربية التي تصدر بالقاهرة تعرض فيه 

لـى عمـر شـنيب إالة سال ر سيخ الزاوي مؤلف كتاب عمر المختار قام على الفور بإر شلى الإناهي ذلك الخبر المزاعم وفور ت
ن وأنــه معــروف لــدى إخوانــه ييلومــه فيهــا علــى مــا نشــره بتلــك المجلــة مــن ســب واتهــام وأكــد أنــه لــم يــزرع الفتنــة بــين المهــاجر 

  .20بمصر
ف ييخ محمـد األخضـر العيسـاوي أحـد العلمـاء الطرابلسـيين بـاألزهر الشـر شـال ؛على كتاب الشيخ الطاهر الـزاوي دثم تولى الر  

تلــف فيهــا خعلــى عــدد كبيــر مــن النقــاط التــي ا دتار عمــا جــاء فــي كتــاب عمــر المختــار احتــوى الــر ســبإصــدار كتابــه رفــع ال
  .21على ذلكنوسي في قيادة حركة الجهاد والتشكيك في قدرته سس اليدر إالطرفان ومنها مسألة زعامة السيد محمد 

كوى ضد أحمد محمود مؤلف كتاب عمـر المختـار شالسنوسي قد رفع  سدريإلى أن األمير محمد إخية يير الوثائق التار شوت 
تار عما جاء في كتـاب سنسخة من كتاب رفع ال) 25(نيب عدد شلى عمر إبعد أن اتضح أنه الشيخ الطاهر الزاوي وأرسل 

  .22خضر العيساويعمر المختار الذي ألفه الشيخ محمد األ
سـاهم عمـر شـنيب فـي م 1934الغرب وبرقة وفى شهر أكتوبر س لطرابل ياإليطالالل ن لالحتريوٕاحياء للذكرى الثالثة والعش 

حـداث التـي وقعـت فـي بالدهـم والوسـائل التـي اسـتخدمها اإليطـاليون ألل اً برقة احتوى سـجال وافيـ –س كتابة مواد كتاب طرابل
  . رار بمزارع ومساكن الليبيين المصادرة منهمقستاليطاليين لالمستوطنين اإلهم واستجالب يين وتجنيدالليبالك في مصادرة أم

طار العربيـة للقيـام قحفزت الكثير من المهاجرين الليبيين في األ) م1936 -1935( ية اإليطاليةشوعندما وقعت الحرب الحب 
ـــة فـــي ب يبعمـــل عســـكر  ـــين الز دهـــم فجـــرت اتصـــاالالضـــد القـــوات اإليطالي ـــين المســـئولين عت متعـــددة ب مـــاء الطرابلســـيين وب

واتصـل م 1936بريـل إ 1وحتـى م 1935نوفمبر   6الفترة من خالل اهرة قة وجوده بالصاألحباش، فانتهز بشير السعداوى فر 
لحبشة إلـى ضد النوايا اإليطالية التي تستهدف ضم ا شةمع الحب يله تضامن الشعب الليب اً في القاهرة مبدي شيبالسفير الحب

ترك فكــان لتلــك شــام بعمــل مــا مــن شــأنه منــاوأة العــدو المقيــفــي إفريقيــا معلنــا عــن رغبــة الليبيــين فــي الة الممتلكــات اإليطاليــ
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س نوبرقـة بتـو  سجمعيـة الـدفاع عـن طـرابل سس حيـث بعـث أحمـد زارم رئـينبار صدى في نفوس المهاجرين الليبيين بتو خاأل
نحـن مـن أيـام : اليها عن مبلغ تلـك األخبـار مـن الصـحة فـرد عليـه بشـير السـعداوى قـائيستفسر ف رسالة إلى بشير السعداوى

ف نعلمكــم و ن جوابــه وسـيق الرسـمية فـي هــذا الموضـوع والزلنــا منتظـر ر ماضـية علـى اتصــال مسـتمر بــإمبراطور الحبشـة بــالط
  . 23"اهللابما يتم في األمر حينما نتلقى جوابه بإذن 

المؤتمر المنعقد في مرسيليا والمناهض للفاشيسـت والمناصـر  سبيركوت رئي سيب إلى الرئينشهذا وتشير رسالة عمر فائق  
م للمـؤتمر المنعقـد هبعثة وأعضاء جمعية الدفاع بمهام خارجية حالت دون حضور  سية العادلة إلى تكليف رئيشللقضية الحب

لجمعيـة بشـير السـعداوى منـذ ثالثـة أشـهر فـي اإن رئـيس : "ممـا جـاء فيهـا قولـه يلياسـفـي مدينـة مر م 1935شباط   22 خيبتار 
ألوامـركم العادلـة التـي مـن شـأنها الوقـوف فـي وجـه  اً ومنفـذ يقائم بمـا هـو مفـروض عليـه مـن الواجـب الـوطن يالقطر المصر 

 يالعضــو الثــان. ةيكندر ســة الطرابســية ومركــز إقامتــه اآلن فــي اإليوهــو يتجــول بــين الحــدود الغربيــة المصــر  يالتيــار الفاشيســت
غيــر أن  ية وهــو منــذ ثالثــة أشــهر فــي ســاحة الجهــاد الفعلــشــلجبهــة القتــال فــي الحب هقــد أوفــدنا يارق بــك األســود الطرابلســطــ
 اً ثـة أعضـاء أيضـالنرسل له بعض التعليمات، فلم نتمكن حتـى اآلن، ث يانقطعت حينا وباذلين الجهد لك هق المخابرة معر ط

بـالتجول  ير العمـل وغيـر مسـموح لـيأمين سر الجمعيـة المكلـف بتـدو  يصفتب يكل منهم مكلف بمهمة سرية وتنفيذية، الراع
  . 24د السوريةسطين والباللباب إال في فسفي الوقت الحاضر لهذه األ

 ييطــالممثلــة فــي الحــزب اإل تى المناهضــة للفاشســقو شــنيب بــال رداوى وعمــعير الســشــب توعلــى أيــة حــال تجــددت اتصــاال 
ل يـــفبرايـــر وٕابر  يشـــهر خـــالل  سيفـــي بـــار  ياللجنـــة الدوليـــة للـــدفاع عـــن الشـــعب الحبشـــو  )يفاثســـت ينتـــآ(ســـت شالمضـــاد للفا

  . 25س وبرقةلاإليطالية في طراب مئق التي تفضح الجرائوتم تزويدهم بالوثام، 1935
مية في مظهرها وعمدت إلـى نشـر دعايـة واسـعة بـين الإيطاليا في اتخاذ تدابير وٕاجراءات تبدو إس تشرعم 1937عام  يوف 

طــار العربيــة تســتميلهم إلــى العــودة إلــى الــوطن بــدعوى أن البلــد يــنعم بالراحــة والرفاهيــة قن الليبيــين فــي مختلــف األيهــاجر الم
بــأن  ةياالت فــي الصــحف المصــر قــالكتــب، ونشــروا الم او فــهــريين الــذين ألز مســتعينة فــي ذلــك بــبعض رجــال الــدين والطلبــة األ

ق وأقامـت المبـاني ر قت الطـشـأت المـدارس وقامـت ببنـاء المسـاجد و شـجـئ وأنيطالية ساعدت الفقراء وفتحت المالالحكومة اإل
  .26الصحية

ذلـك مـن  حالبرقاوي بدمشق ويتضـ يمصر وقادة جمعية الدفاع الطرابلس يوعلى إثر ذلك دارت مراسالت بين بعض مهاجر  
لــى أن إة االيطاليـة وألمـح يــدعاحـول تـأثير ال وافيـاً  اً يــر لــى عمـر شـنيب أمـين ســر الجمعيـة تضـمنت تقر إت صـلالة و سـر  اللخـ

لــى بالدهــم ومــنهم مــن نصــب نفســه داعيــة للعــودة بحجــة أن البلــد يــنعم بالراحــة والمســاواة فــي ظــل إبعــض المهــاجرين رجعــوا 
  .27يطاليتعمار اإلساال

بهـا  تامـه لتلـك الدعايـة وفنـدوا مزاعمهـا إليمـانهم المطلـق بـأن تلـك األعمـال التـي قئـالموعلى الفـور تصـدى عمـر شـنيب وز  
 ةطيـة علـى مـا تقـوم بـه فـي الـداخل مـن مصـادر غإال نوع من أنواع الدعاية اإليطالية المغرضـة للت يطات اإليطالية ما هلالس

  .28ن اإليطاليينيعمر سترع وتمليكها للماوالمز  ياألراض 
وأعضـاء جمعيـة  ئـيسر معة سـويه شـتهدفت تسـنصـلية اإليطاليـة بدمشـق بشـن حملـة إعالميـة كبيـرة اقوعلى إثر ذلك قامـت ال 

ونشــرت وثيقــة احتجــاج وتنديــد بمــا يقــوم بــه الســعداوى وأعضــاء الجمعيــة يؤكــدون تفــاهمهم مــع  يالبرقــاو  يالــدفاع الطرابلســ



95 
 

الغرب وبرقة فنشرت جريـدة  سصالحات التي تقوم بها السلطات اإليطالية في طرابلنصلية اإليطالية ويبدون إعجابهم باإلقال
" ف موقعيــهرّ شــاحتجــاج ال ي" :تلــك الوثيقــة بعنــوانم 1937مــارس  1الصــادر بتــاريخ  1323قــم ر دها األيــام الدمشــقية فــي عــد

نفـوا فيهـا  يضةة وكتبوا عر قماؤهم بالوثيأسمباشرة دعت الجمعية األشخاص الذين وردت  يوفور نشر الوثيقة وفى اليوم التال
العـام  يدة التـي نشـرت االحتجـاج وذلـك لنشـرها ليطلـع الـرأيالجر  سما ورد على ألسنتهم ومهروها بأختامهم وبعثوا بها إلى نف

  .29هئعلى ما تقوم به السلطات اإليطالية بدمشق من تشويه متعمد لشخصية بشير السعداوي وزمال يقشالدم
متيقًظـا للدعايـة اإليطاليـة كمـا كـان علـى اتصـال دائـم بالمهـاجرين الليبيـين وخاصـة القطـر المصـري محـذرًا ن عمر شنيب كا
أمثـال تيسـير ظبيـان صـاحب جريـدة  ياهم من االنصياع وراء تلك الدعاية التي يروجها أذناب إيطاليا في الـبالد العربيـة مـن إ

تصـدى لـه علـى  ي، والـذءهم تنعم بالخير والهنـاالدل في شئون الطرابلسيين وقضيتهم الوطنية بحجة أن بختد يرة والذيالجز 
ــالقطر المصــر جذلــك المهــا س الدمشــقية فــأطرببدة القــيــصــدر صــفحات جر  فــأبرقوا إلــى صــحيفة الفــتح  يرين الطرابلســيين ب

تاذ ســنضــم صــوتنا إلــى األ يطر المصــر قن بــاليمعاشــر المهــاجر نحــن  : "...ة لصــاحبها محــب الــدين الخطيــب قــائلينيــالقاهر 
، بــاً أو غر  اً اجر شــرقنــه بمقتضــى مركــزه يــتكلم بلســان كــل مهــ، ألهتنكر ســنكر مــا اتنيب ونعضــده بكــل مــا أوتينــا مــن قــوة ونســشــ

 اً ت بـه جمعيتنـا المـوقرة بدمشـق مـرار ح، ومطالبنـا الحقـة التـي ال نقـض فيهـا وال إبـرام مـا صـر اً يـر خه ووطنـه لـعـن أهاهللا فجزاه 
   .30"املين لما فيه خير البالد والعبادعرجالنا الاهللا على صفحات الجرائد، وفق 

 يسادســة الستشــهاد عمــر المختــار نظمــت جمعيــة الــدفاع الطرابلســللــذكرى ال اوتخليــدً م 1937بتمبر ســهر شــوفــي منتصــف  
لهــا اليــة وألقيــت خبلين بالقضــية العر غد كبيــر مــن الزعمــاء العــرب والمشــتشــالبرقــاوى بدمشــق حفلــة تــأبين للشــهيد حضــرها ح

ـــد ل ـــة تجني ـــه إيطاليـــا مـــن حمل ـــوم ب ـــار محـــذرة فـــي الوقـــت نفســـه مـــا تق ليبيـــين الكلمـــات المشـــيدة بنضـــال الشـــهيد عمـــر المخت
  . 31الستخدامهم في الحروب المقبلة

نيب وزمالئـه فـي شـوبرقة أصـدر عمـر  سلطرابل الل اإليطاليشهر أكتوبر وتزامنا مع الذكرى السادسة والعشرين لالحت يوف 
 "برقـة -سالفاشسـتى فـي طـرابل يفظـائع االسـتعمار اإليطـال: "الة مكونة من ثمانية وثالثين صـفحة تحمـل عنـوانسالجمعية ر 

  .م 1937وحتى عام  1911الغرب وبرقة منذ عام  سلطرابل يتعمار اإليطالستعرضت المراحل التي مر بها االسا
الغـرب وبرقـة  سإلحـاق طـرابلم 1938سـبتمبر   28األعلى في جلسته المنعقدة يوم  يستى اإليطالشالفا سوعندما قرر المجل 

نيب رفضه المطلق لذلك القرار وجرد قلمه شأعلن عمر فائق  ييطالبإيطاليا واعتبارها على زعمهم أنها قطعة من التراب اإل
برقـة، تضـمن العديــد  سس الثانيـة أو طـرابللنـداأل: "يحمـل عنـوان اً در كتابــصـفأ اللده فـي الحريـة واالسـتقالليـذود عـن حـق بـ
لوقـوع فـي شـباك الدعايـة وطنـه مـن ا يه بنـسـفـي الوقـت نف اً تية التـي مارسـها اإليطـاليون فـي ليبيـا، محـذر سـمن الفظـائع الفاش

، ونشـر علـى صـفحة الكتـاب الخارجيـة همقطـار أسـتية التـي عمـت شاإليطالية، منبها أشـقائه العـرب مـن االنبهـار بالدعايـة الفا
ل فطــار العربيــة، وفــى أســألقعلــى هيئــة وحــش يمــد مخالبــه البــتالع كافــة ا يتعلوهــا صــورة لموســولين يريطــة الــوطن العربــخ

التين سـخرجـت منـه حمامتـان تحمـالن ر  يم امتـد علـى كامـل التـراب الليبـالالعـرب واإلسـ شل نعـالصفحة صورة صندوق يمث
متوجهتـان إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة وبجـوار الصـندوق فتاتـان سـالمي إحداهما باسم العروبة والثانية باسـم الـدين اإل

ــنأســ تجثمــان علــى ركبتيهمــا وكتــب  ــيهم  500فعــل مــاذا ي: "العبــارة التاليــة عشفل ال ) 5.000.000(ألــف عربــي إذا هــاجر إل
   .32خمسة ماليين إيطالي؟ ال شك الفناء
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الغــرب  سلطــرابل ياإليطــالشــرين لالحــتالل هاد الــزعيم عمــر المختــار والــذكرى السادســة والعشــوٕاحيــاء للــذكرى الســابعة الست 
شــهر أكتــوبر  الل إقامــة مهرجــان حاشــد خــ إلــىوبرقــة دعــا عمــر شــنيب أعضــاء الجمعيــة وكافــة أفــراد الجاليــة الليبيــة بدمشــق 

ونــه القي يوالعســف الــذ يد بجهــاد العــرب الليبيــين واالضــطهاد شــوحرضــهم فيــه علــى إلقــاء الخطــب الحماســية التــي ت م 1938
يطـــاليين فخرجـــت المظـــاهرات الصـــاخبة فـــي الشـــوارع الدمشـــقية منـــددة بجـــرائم اإليطـــاليين الفاشســـت اإلحتلـــيهم م يعلـــى أيـــد

 عين ولـم يهـدأ الشـار ير و ين والسـيسية واعتقلت مجموعة كبيرة منهم كان من بينهم الليبيين والجزائـر نطات الفر لم السفتصدت له
  .33إال عندما أطلق سراح المعتقلين يالدمشق

فعنــدما تعالــت أصــوات ) Bounou(فــي دمشــق القومنــدان بونــو  يكــان عمــر فــائق شــنيب علــى اتصــال وثيــق بالقائــد الفرنســ 
ــبــالســية فــي مصــر و نر فســتية ضــد الحكــومتين اإلنجليزيــة والشإليطاليــة الفاالدعايــة ا ، ووقفــت يد المغــرب العربــالد الشــام وب

نيب خطــاب إلــى القومنــدان شــل عمــر ســتصــادية اإليطاليــة وراء تمويــل تلــك الدعايــة أر قيطاليــة والمؤسســات االالقنصــليات اإل
االعتــداء رد  بحــق كــل دولــة فــي شــام للتعــاون مــع الــدول الصــديقة معترفــاً فيــه اســتعداد الجاليــة الليبيــة فــي بــالد ال بونــو مبــدياً 

اليبها فــي شــراء الضــمائر ســفــي الوقــت نفســه أعمــال إيطاليــا المشــينة وتعســفها ضــد العــرب وأ اً حر شــاعلــى أرضــها،  ياإليطــال
داخل والخـارج حتـى تعـود على استمرار مقاومتها من ال اً ، مؤكديمالللدين اإلس يحتى تظهر بمظهر الحام مووسائل اإلعال

  . 34األرض ألصحابها الليبيين
 يس المــؤتمر العربــئــيإلــى ر  يقــاو ر الب يســلبعــث عمــر فــائق شــنيب أمــين ســر جمعيــة الــدفاع الطراب يوعلــى الصــعيد العربــ 

نيــر اء العــرب فــي ســبيل تحريــر إخــوانهم الليبيــين مــن قإلــى جهــود األشــ اً مفصــل عــن القضــية الليبيــة مشــير  يــربتقر  يالبرلمــان
انعقـــاد ذلـــك المـــؤتمر فـــي إطـــار المـــؤتمرات والملتقيـــات العربيـــة التـــي تعقـــد بـــين الحـــين واآلخـــر  يالفاشســـت اإليطـــاليين ويـــأت

  .35بالعاصمة السورية
يطاليـة س الحكومـة اإلئـير إلـى الة سـالبرقـاوي ر  يمين سر جمعية الدفاع الطرابلسأم أرسل عمر فائق شنيب 1939وفي سنة  

أهمها أن سياسة الحديد والنار لم ولن تحـل القضـية الليبيـة وأن الليبيـين عاقـدون العـزم علـى المضـي  تضمنت عدة نقاط من
لى أن السالم والهدوء والراحة لـن يـنعم إر كامل التراب الليبي منبها يستي حتى يتم تحر شيطالي الفاتعمار اإلساومة االقفي م
  .36تصبين اإليطاليينغم تحرير كامل ترابها من الممن البالد الليبية ويتهم يطاليون حتى يتم طردبه اإل
  :م 1940-1939خاتمة نشاط عمر فائق شنيب السياسي بدمشق : اخامس

يـة يخطار العربية واإلسالمية ينتظرون بفارغ الصبر الفرصـة التار قن الليبيين بمختلف األييادية من المهاجر قكانت الطالئع ال 
طار العربيـة واإلسـالمية، لـذلك قفي مختلف األ دهماحتل أرضهم وسلب خيراتها وشر  يم الذهر من عدو أالتي تمكنهم من الث

يجــرون اتصــاالتهم ببعضــهم فــي  يتلبــد بغيــوم الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى أخــذ الزعمــاء الليبيــون  يسياســلن بــدأ الجــو اأمــا 
ب فــي حالــة ســالتخــاذ الموقــف المناطانيــة فــي مصــر يســلطات البر لطــار العربيــة وخاصــة مصــر وبــالد الشــام وباقمختلــف األ

  . 37اندالع تلك الحرب
 يوســـنالس سدريـــإات التاريخيـــة أن هنـــاك اتصـــاالت جـــرت بـــين األميـــر ســـوتكشـــف وثـــائق المركـــز الليبـــي للمحفوظـــات والدرا 

طـرفين سليمان باشـا البـاروني فـي محاولـة لتصـفية الخالفـات بـين ال شيخن من أمثال اليوبعض الزعماء الطرابلسيين المهاجر 
س يـــدر إرســـالة بعـــث بهـــا األميـــر  الللـــك مـــن خـــذ حقـــاوي بدمشـــق ويتضـــر الب يبواســـطة أمـــين ســـر جمعيـــة الـــدفاع الطرابلســـ
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 علــيّ  دكتبــه فــي الجرائـد فــر  كاتبتـه وشــكرته علــى مـا يسـليمان باشــا البــارون" :نوسـي إلــى عمـر شــنيب ممــا جـاء فيهــا قولــهسال
له أنا علـى علـم منـه  على ما قاله والحقيقة كل ما كتب هنا بالجرائد تصديقاً  ا بالجرائد موافقاً نبكتاب وطلب مني أن أكتب ه

مـؤمن فـي كـل مـا كتبتـه وكمـا قلـتم  يي لما تأخرت ولما اكتفيت بإرسـال خطـابي لـه ومعنـاه أنـمالكتابة باس بإمكانى ولو كان
  .38"يمور من وجهها الحقيقألنظر إلى ايحضرتكم أنه رجل عاقل ومجرب و 

سـليمان البـاروني حـول األوضـاع المترديـة التـي وصـل إليهـا  خنيب والشـيشـاور عمـر شـالة أخـرى تسـر الل خ كما يتضح من 
ن مــن التفرقــة بــين أبنائــه كمــا طالمهــاجرون الليبيــون مــن التشــتت والحيــرة بســبب احتمــال نشــوب حــرب عالميــة ومــا يحــاك للــو 

  .39أو االنفصال عنه ينوسسال يسدر إلى األمير إضمام يطلب منه أن يبدي رأيه بوضوح حول مسألة اإلمارة والبيعة واالن
نيب أمـين شـبـين عمـر فـائق  اً أن هنـاك اتصـاال وثيقـ سللمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة بطـرابل يير وثائق المركـز الليبـشوت 

حـول ) يالسنوسـ سأمـين سـر األميـر محمـد إدريـ(بدمشق ومحمد األخضر العيسـاوى  يالبرقاو  يسر جمعية الدفاع الطرابلس
نيب شـيـر برسـالة إلـى عمـر فـائق خحيـث بعـث األ؛ ن الليبيـين بمصـرية بأوضاع المهاجر قياسية المتعلسات األحداث اليمجر 
مـن قبـل المهـاجرين  ينوسـسال يـسية كثيـرة فـي مصـر لتجديـد الثقـة فـي األميـر محمـد إدر سـفيها أن هناك تحركـات سيا هبر خأ

 ينوسـسس اليـوبرقة الذين بمصر لم يتخلـف أحـد عـن تجديـد الثقـة بالسـيد إدر  سبلطراا مهاجرو  :الليبيين ومما جاء فيها قوله
. هللاد ولـم يتخلـف أحـد والحمـد يتيوى ختمـوا للسـأشـحتـى الملتصـقين بأحمـد  يوأمـا البـاق) وعـون سـوف يما عدا أحمـد اشـتيو (

وذلـك بتـأثير  يشـتيو أف إال أحمـد وهكـذا لـم يخـال ،عنـده فالوأحمد المريض وعـد السـيد بالزيـارة ويقـول فـي مطالبـه أنـه ال خـ
  . 40وعزام) الطاهر الزاوي(من العكروت 

كثف الزعماء الليبيون من اتصـاالتهم ببعضـهم م 1939وعلى هذا األساس وعندما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر  
 اللثن االحـتادهـم مـن بـر التحرير بس قضيتهم السياسية في ضوء الظروف الدولية الجديدة واتخاذ السبل المناسبة لر بغية تدا
اسـة ئ، وقد اتخذت تلك االتصاالت والمشاورات الصفة العملية عندما عقد الزعمـاء الليبيـون فـي مصـر اجتمـاعهم بر ياإليطال

أكتـــوبر   20الموافـــق هــــ 1358رمضـــان   6فـــي  يةبرمـــل اإلســـكندر  فـــي فيكتوريـــا فـــي منزلـــه يالسنوســـيـــس األميـــر محمـــد إدر 
ت فيه عـدة قضـايا تهـم حمن زعماء الجهاد وطر  اً أربعون زعيم هتالية وحضر تثة أيام مالر االجتماع لمدة ثلقد استمم؛ 1939

 سقــة فــي ســمو األميــر محمــد إدريــثجمــاعي يقضــى بتجديــد ال عــن صــدور قــرار  ع، وقــد أســفر االجتمــايمصــير ليبيــا السياســ
ة، والسـفارة يأن بالحكومـة المصـر شـواالتصـال فـي هـذا ال دالالمتعلقة بمصير الب سائلفي كل الم همالسنوسي، وتفويضه ليمثل

فـــي اســـتعدادهم المطلـــق للـــدخول فـــي حـــرب تحريريـــة ضـــد الوجـــود  يالبريطانيـــة فـــي القـــاهرة مـــن أجـــل اتخـــاذ قـــرارهم التـــاريخ
 خوضــها الحــرب ضــد الطليــان علــى المصــرية وبالتحــالف مــع بريطانيــا فــي حالــة  يمــن األرضــ اً قــدهــم انطالالفــي ب ياإليطــال

  .41التراب الليبي
طانيــة العــام بــالقطر يبــالجنرال ويلســون قائــد الجيــوش البر  يالسنوســ ريــسميــر محمــد إدعلــى مــا ســبق فقــد اجتمــع األ اوتأسيًســ 

ف مــع حــعــن الحــدود المصــرية والز  عوتحــدث إليــه فيمــا اتخــذه الزعمــاء الليبيــون مــن قــرارات وأبلغــه اســتعدادهم للــدفا يالمصــر 
   .42الليبية ألراضيدهم إذا أعلنت إيطاليا الحرب ودخلت هذه الجيوش االالجيوش الحليفة إلى ب

إلـى عمـر فـائق شـنيب يعلمـه فيـه بوقـائع  اً خضـر العيسـاوى خطابـهر على ذلـك االجتمـاع حتـى أرسـل محمـد األشولم يمض  
ومــا اتفقــوا عليــه  يالمصــر  ن بــالقطرين الطرابلســيين والبرقــاوييتمــاع زعمــاء المهــاجر جلعلكــم ســمعتم با" :ذلــك االجتمــاع قــائالً 
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م 1939أكتــــوبر   20الموافــــق  هـــــ1358رمضــــان   6ن أعــــاله قــــد اجتمعــــوا يــــوم يوٕالــــيكم البيــــان وهــــو أن الزعمــــاء المــــذكور 
قرارهم علـى  رّ وقد ق.. ولم يتخلف عنه أحد من الزعماء ..  سيالسنو  يالمهد يسباإلسكندرية بمنزل األمير السيد محمد إدر 

وعليــه فــإن أمكــنكم أن تعملــوا .. يهــا لتـأتيكم صــورة عنهــا طبــق األصــل طيــه لتطلعـوا ع يجمعهم وهــا هــوثيقـة وقعــوا عليهــا بــأ
ين يس هـو محـل جميـع الطرابلسـيين والبرقـاو يليعلم العام والخاص أن السيد إدر  يمثلها وتقتدوا بإخوانكم الذين بالقطر المصر 

  .43"ا الشكرنّ وله ولكم منه األجر ومس عملكم ور هللارى ايسء والطاعة فاعملوا وأنهم مدينون له بالوال اً وغرب اً رقش
عــن وجــود اتصــاالت جــرت بــين  سخيــة بطــرابليفت وثــائق المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التار شــومــن ناحيــة أخــرى ك 

يبيـين ق وقنصل دولة بريطانيـا فـي دمشـق بشـأن رغبـة اللشعمر فائق شنيب أمين سر جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بدم
علـى طلــب عمـر شــنيب   دطـاني فــي الـر يلمــان وقـد تحفـظ القنصــل البر الطليــان وحلفـائهم األ طـانيين ضـديفـي التعـاون مــع البر 

  .44باحترام وتقدير عواطف الليبيين بقبول العرض الليبي مكتفياً  قاطعاً  ه وعداً ئعطاإ و 
بدمشــق إلــى اجتمــاع طــارئ  يالبرقــاو  يلطرابلســوبنــاء علــى الخطــاب المشــار إليــه دعــا عمــر شــنيب أعضــاء جمعيــة الــدفاع ا 

ومــا قــام بــه  لهــم الظــروف الدوليــة المتأزمــة  حوشــر ي البــاجقني الغنــ عبــد ربــدام 1939مبر ســدي 11مســاء يــوم األحــد الموافــق 
ضــد الغــزاة اإليطــاليين علــى  يكر ســمــنهم للقيــام بعمــل ع اً عيســفــات الية ونبــذ للخســياسحيــد للجهــود الو مهــاجروا مصــر مــن ت

اتلين الليبيـين وبعـد أن اطلـع قـة والماليـة للميكر سـبعـد أن تحصـلوا علـى وعـود بريطانيـة بتقـديم المسـاعدات الع يراب الـوطنالت
جماع علـى تنظـيم خوانهم في مصر فوافقوا باإلإار إليها قر قرارهم على أن ينضموا إلى شالحاضرون على صورة الوثيقة الم

هم وجميـع الليبيـين سـعلنون فيها تأييدهم لجميع ما جاء في تلك الوثيقة ووضـع أنفي يالسنوس سرسالة إلى األمير محمد إدري
وفــى ذات الوقــت م 1939ديســمبر  17لت وثيقــة التأييــد بتــاريخ ســســليب وأر لفــي دمشــق تحــت رايــة الجهــاد الســترداد الــوطن ا

لتحــاق بــه فــي القــاهرة ق واالشــدملمغــادرة  يالسنوســ يــسه فــي الجمعيــة أنــه بانتظــار إشــارة مــن األميــر محمــد إدر الئــأخبــر زم
 يالليبــي الــذ شهم لالنخــراط فــي الجــيئبنــاأرســال الة منــه إلســواتفــق معهــم علــى أن يكــون رســولهم فــي مصــر وأن ينتظــروا ر 

  .45يطاليينسيشارك في حرب اإل
ي شـــهر يونيـــو ومــا أن أعلـــن بنيتــو موســـوليني زعــيم إيطاليـــا دخــول بـــالده فـــي الحــرب العالميـــة الثانيــة إلـــى جانــب ألمانيـــا فــ

اهرة قـمـن ال اً بـيبجهـة كرداسـة قر عـه إلـى مزار  يـوطمقـر إقامتـه مـن حمـام مر ي س السنوسياألمير محمد إدر م حتى نقل 1940
  .46األوسط شرقللقيادة العليا لل اً البريطانية التي اتخذت من القاهرة مقر و ة يليكون بالقرب من السلطات المصر 

قـوة عربيـة  ألن يعـرض علـى أتباعـه المشـاركة فـي إنشـاء  يس السنوسـيـر محمـد إدر ميـمية لألسـلسون دعـوة ر يوجه الجنرال و 
مع اإلنجليز في حرب اإليطاليين فاغتنم األميـر تلـك الفرصـة ووجـه الـدعوة إلـى الزعمـاء الليبيـين للبحـث معهـم تشترك ليبية ل

 يالكولونيل برملو الذ اسمة موجهة باسمه وبفيما يمكنهم أن يقدموه إلى بريطانيا من الرجال الذين يعتمد عليهم وكانت الدعو 
  . ل الليبية المقاتلةئللفصا اً دئعين قا

اســة يطلبــون االنضــمام إلــى جانــب دبكر  يس السنوســيــوعلــى الفــور تــدفق الزعمــاء الليبيــون إلــى مقــر إقامــة األميــر محمــد إدر  
 9اجتمـــاع عـــام بمدينـــة القـــاهرة فـــي يـــوم ســـيين أمـــام األلمـــان فـــدعا إلـــى نمـــة الفر يطانيـــا ومســـاندتها فـــي الحـــرب عقـــب هز يبر 
ضــافة إلــى طانيــة فــي مصــر باإليد القــوات البر ئــالجنــرال ويلســون قا هوحضــر  يعــرف باجتمــاع جــاردن ســيتم 1940س أغســط 

ق ئسكندرية، كمـا حضـر عمـر فـاالزعماء الليبيين الذين تكونت منهم الجمعية الوطنية الليبية في أعقاب اجتماع فيكتوريا باإل
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حــرض فيــه مواطنيــه علــى االنخــراط فــي  اً افتتاحيــ اً بيانــ يــسد الشــام وألقــى األميــر إدر العــن المهــاجرين الليبيــين بــب اً بــئشــنيب نا
ر بالدهـم مـن المحتلـين اإليطـاليين، وفـى نهايـة يـطـانيين لتحر يسلك الجندية واإلسـهام فـي العمليـات العسـكرية إلـى جانـب البر 

لت قـرارات سـطانيـة لتحريـر وطـنهم السـليب، وأر يفي الحـرب إلـى جانـب القـوات البر  اق على اشتراك الليبيينفاالجتماع تم االت
  .47ناف القتال ضد اإليطاليين موضع التنفيذئتسن الليبيين االاالجتماع إلى الجنرال ويلسون لوضع القرار المتعلق بإع

ين بمصــر فقــد عهــدت إليــه ياء البرقــاو وكافــة الزعمــ يــسدر إللمكانــة الســامية التــي يحظــى بهــا عمــر شــنيب لــدى األميــر  ونظــراً  
) كــابتن(السنوســي ومــنح رتبــة نقيــب  يــسدر إلســون بحضــور األميــر يخي إلــى الجنــرال و يالجمعيــة الوطنيــة بــإبالغ قرارهــا التــار 

 ئنيسا لمكتـب التجنيـد الكـائله ور  ا شخصياً نه واتخذه األمير سكرتيرً يش السنوسي آنذاك في بدء تكو يوهي أعلى رتبة في الج
) ميجـر( دئـلـى رتبـة راإلالتصـال بالقيـادة البريطانيـة بالقـاهرة، ثـم ترقـى فيمـا بعـد  رع بركات بقصر النيل بالقاهرة وضابطاً اشب

حيــث يــتم  شاب المتطــوعين بفصــائل الجــيو تجســا فــي  ســيف السنو يبــراهيم أحمــد الشــر إوكــان لــه جهــد محمــود صــحبة الســيد 
  .48الخ ...دهم ومكان إقامتهم الخ ميريصولهم وقبائلهم وتوالمعرفة أصولهم وف دقيقاً  اباً و تجوابهم استجسا
ريا قـد و لـى سـإيطاليـة اإل – م فرنسا لـدول المحـور ووصـول اللجنـة األلمانيـةالتسستطورات الحرب العالمية الثانية واأن ورغم  

الليبـي المهـاجر إلـى باب علـى عقـب إال أن ذلـك لـم يحـل دون تطـوع الكثيـر مـن الشـ ة رأسـاً يية والعسـكر سـقلب الموازين السيا
ســوريا فــي صــفوف القــوة العربيــة الليبيــة التــي تشــكلت بمصــر ومشــاركتهم فــي القتــال ضــد اإليطــاليين فــي الصــحراء الغربيــة 

  .49المصرية وميادين القتال في الصحراء الليبية
تطاع سـا فعـاالً  ا وطنيـاً ر وعنصـرً وهكذا كان عمر فائق شـنيب دينـامو اتصـال بـين القيـادة الليبيـة والقيـادة البريطانيـة فـي مصـ 

ثقــة ومحبــة الجميــع فأصــبح مكتبــه ملتقــى لعمــد ومشــايخ القبائــل الليبيــة رغــم الظــروف الحرجــة التــي كانــت تمــر بهــا  عأن ينتــز 
  . ونهاراً  الً القاهرة آنذاك وسط ظروف الحرب والقصف الجوي المستمر عليها لي

  :الخاتمة
منــذ ســنة ق شــقامتــه بدمإفتــرة  اللنيب خــشــية التــي قــام بهــا عمــر فــائق ســلسيارصــد كافــة النشــاطات ا اللممــا ســبق ومــن خــ

   :هيمكننا القول بأنم  1940إلى سنة1929
ب و عن وطنه المغص   س وطنه لحظة واحدة طيلة فترة هجرته وقام بما يحتمه عليه الواجب الوطني من الدفاع نلم ي -1

ر شقامته ببالد الشام وألكثر من خمسة عإقضيته الوطنية طيلة فترة ف بيتطوع بجهده وماله في سبيل التعر فالح سبقوة ال
  .سنة متواصلة

يطاليــة الغاشــمة وكشــف ة اإليي فضــح األســاليب االســتعمار وٕاصــداراته األدبيــة فــ اهم مســاهمة فعالــة بمقاالتــه الالذعــةســ  -2
  .سالميةد العربية واإلعلى حساب البال يتعماري األوروبسمخاطر التوسع اال

تنفيذيــة للجاليــات الطرابلســية لاشــتراكه فــي اللجنــة اخــالل مــن دمشــق ية الليبيــة فــي ســنخــرط فــي صــفوف الهيئــات السياا -3
  . قاويالبر  سيجمعية الدفاع الطرابلكأول تنظيم سياسي ليبي في بالد الشام ثم  البرقاوية

وحقــق الكثيــر مــن النجــاح فــي  ر العربيــةطــاقســتية فــي كافــة األشيطاليــة الفاإبطــال صــوت الدعايــة اإل ى علــ جاهــداً  لعمــ -4
التصدي لها وبذلك استطاع أن يثير الرأي العام ضـد األطمـاع التوسـعية االيطاليـة فـي ليبيـا خاصـة وأقطـار المشـرق العربـي 

  .عامة 
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سـالمية لى ربط القضية الوطنية الليبية بالقضايا العربيـة واإلإعى سفي كافة المحافل الدولية و  يرفع صوت الشعب الليب -5
وطالــــب أشــــقائه العــــرب والمســــلمين بــــالوقوف إلــــى جانــــب إخــــوانهم الليبيــــين فــــي كفــــاحهم العــــادل مــــن أجــــل طــــرد  والعالميــــة

  .المستعمرين االيطاليين
ومحمـد األخضـر  سيس السنو يدر إكان على اتصال بمعظم زعماء الحركة الوطنية الليبية في المهجر من أمثال األمير  -6

ببغــداد خــالل فتــرة إقامتــه  يبمصــر وســليمان باشــا البــارون وأبــو القاســم ســعيد يحــي البــاروني د الــزاوياوي والطــاهر أحمــســالعي
  .سنبتو  ييبحن وأحمد زارم الر دق في األر ر م أدهم بالمفالعمان وعلى باشا العابدية وعبد السسلطنة و 

  :الهوامش
؛ 100- 99، ص ص2003الدار العربية للكتاب، : بيروت، ليستمحمد التعريب خليفة . يالثان يفرانشيسكو كورو، ليبيا أثناء العهد العثمان 1

، ةيمجلة البحوث التاريخ، 1911-1835س الغرب لوالدينية في والية طراب ةتحديث المؤسسات التعليمية والقضائي"صالح الدين حسن السورى، 
  . 228، ص1983، يوليو، 2، العدد 5السنة  خية،ييين للدراسات التار بمركز جهاد اللي: سلطراب
 يسـالمبطـال الكفـاح اإلأمحمـود ديـاب، ؛ 345، ص1979، دار الشـباب للطباعـة: القـاهرة. حمد أمين، زعماء اإلصالح في العصر الحديثأ 2

معهـد : ةالقـاهر . خهـا وقوامهـا ومراميهـايالعربيـة تار  ميـةمصـطفى الشـهابى، القو ؛ 60-55ص، ص 1987،الشـعبمطابع دار : القاهرة. المعاصر
  .57، ص1959 وث والدراسات العربية،البح
دار : ةالقـــاهر ، ه، المملكـــة الليبيـــةنـــإبـــراهيم أحمـــد زرقا؛ 1950 كتـــوبرأ 7:ي، بنغـــاز  103 عـــدد. اللاالســـتق" حـــدودنا فـــي التـــاريخ"، عمـــر شـــنيب 3

دار  :القـاهرة، د المصـريةالـبالنـواح مجهولـة مـن ة،  يـبسـرار مـن الصـحراء الغر أ، يرفعت بك الجـوهر ؛ القائمقام 93، ص1964 العربية، النهضة 
جامعـة : القـاهرة، من كتـاب حـدود مصـر الدوليـةضـ "حـدود مصـر الغربيـة="، الونيس شـتا وآخـرون أحمد عبد؛ 98، ص1947، المعارف بمصر 

  .359-358، ص ص1993، البحوث والدراسات السياسية مركز، القاهرة
مخصوصـة السـرية  يتالمنظمـة تشـكي"المولى صالح الحرير،  انظر، عبد يبمحضوضة في الجهاد اللي يشكيالتتحول معرفة دور منظمة   4

 ، طــرابلس، مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة،)1(عــدد ، مجلــة البحــوث التاريخيــة، 1918-1911ي وأدوارهــا فــي حركــة النضــال الــوطن
  .43-13ص، ص 1979

العربيـة ، برقـة هبشـمحمـد الطيـب األ؛ 853، ص 1966 وميـة للطباعـة والنشـر،الـدار الق: سـكندرية، اإل  3يحيى، المغـرب الكبيـر، ج اللج   5
  .314-312، ص ص1948، مطبعة الهوارى: أمس واليوم، القاهرة

  .322-321، ص ص1973، دار الثقافة العربية: بيروت. م1931-1911 اي، معجم معارك الجهاد في ليبتليسيخليفة محمد ال 6
  .700، ص1957، مطبعة االعتماد: القاهرة، 2مجلد، 1ج، ليبيا الحديثةدولة  الدمي ي،محمد فؤاد شكر  7
بيــان " ) 60(ر .و)  36(س، شــعبة الوثــائق والمخطوطــات، ملــف اللجــان واألحــزاب رقــم لخيــة بطــرابيللمحفوظــات والدراســات التار  يز الليبــكــالمر  8

  .1، ص"اطاتها وأعضائهاشعن الجالية الليبية سوريا ون
  .430، ص422ص، 1970 الفتح، دار: بيروت، 3ط. س الغربلاوي، جهاد األبطال في طرابالطاهر أحمد الز  9
 وثيقة رقم)  6( الظرف)  14( ملف شكري فيصل رقم الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس، شعبة الوثائق والمخطوطات، كزالمر  10

  .م1929 سانني  10لى عمر شنيب بتاريخ إرسالة من بشير السعداوي )  27(
  ) . 81(قم الظرف األول وثيقة ر )  14(خية بطرابلس، شعبة الوثائق، ملف شكري فيصل رقم يوالدراسات التار  فوظاتالمركز الليبي للمح 11
، ص 1939دار المسـتقبل، : ، القـاهرة)صـحائف سـوداء(المهاجرون بالقطر المصري، طرابلس الغرب وبرقة في بـراثن االسـتعمار اإليطـالي  12
  .373، ص1948دار الفكر العربي، : ؛ محمد فؤاد شكرى، السنوسية دين ودولة، القاهرة53-47ص
  .2، ص)60(وثيقة رقم ، ملف اللجان واألحزاب، للمحفوظات يالمركز الليب   13
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، 1983، ت التاريخيـةمركـز جهـاد الليبيـين للدراسـا: طـرابلس. م1951 -1925 فـي بـالد الشـام يكفـاح الليبيـين السياسـ ، تيسير بن موسى   14
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  .71ص. م2009قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة قاريونس،) دكتوراه.( م1952-1911والثقافية
 د، مــياليمحمـد فـؤاد شـكر م؛ 1948 -هــ1367 :القـاهرة، 2ط، الفظـائع السـود الحمـر أو التمـدين بالحديـد والنـار، هرةر ليبيـا بالقـايـهيئـة تحر    15

  .744يثة، صددولة ليبيا الح
، 7والعـالم، عـدد  )1(ر .و)  173(قـم ر داوى عملـف بشـير السـ، ائق والمحفوظاتثشعبة الو ، خيةيللمحفوظات والدراسات التار  يالمركز الليب   16
  .18، ص"الفظائع السود الحمر" 1932أ جويليه  -هـ1351صفر  26ونس، ت

لة أ، مسـ"ح إيطاليـا بالمقاطعـةاجمـ اكبحـو أ"، 1933شـباط  11بتاريخ ، 4 صحيفة العرب، عدد؛ )1(ر . و)  173(رقم  يملف بشير سعداو   17
  .4-3، ص صنالرب ألمير البيان شكيب أرسغطرابلس ال يمسلم
فــي المدينــة  يأحمــد الشــريف السنوســ يوم ســيدحــالمجاهــد العظــيم المر م، وفــاة 1933 -هـــ1351 القعــدة يذ  23: قــدس، ال29 ، عــددالعــرب   18

  .2-1، ص صالمنورة 
الة مــن نــورى الســعيد إلــى الســعداوى ســر ) 31(يقــة رقــم ثفيصــل، الظــرف الرابــع، و  يملــف شــكر ، الوثــائقشــعبة للمحفوظــات،  يالليبــالمركــز   19

ى تشــل تجــارة إيطاليــا تــوت حمعــه فــي الــيمن وحضــر يطاليــا لتوز ييــدين أعمــال إ يمــن كتــاب الفظــائع الســود الحمــر الــذال عــدد ســيطلــب منــه إر 
  .م1934نوفمبر  28 -هـ 1353شعبان  20بتاريخ قاطعها الناس، يو 

س، د، الظـرف السـا)14( قـمر يصـل ف، ملـف شـكري تشـعبة الوثـائق والمخطوطـا، خيـة بطـرابلسيز الليبي للمحفوظات والدراسـات التار كالمر    20
، بتوقيــع أحمــد محمــود مؤلــف كتــاب عمــر هـــ1355ذي القعــدة   26لــى عمــر شــنيب بتــاريخ إالــزاوي  الة مــن الشــيخ الطــاهرســر ) 67( وثيقــة رقــم

  .حمد الزاويأالمختار وهو االسم المستعار للشيخ الطاهر 
  .م1936 مطبعة حجازي،: ، القاهرةرفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار ،محمد األخضر العيساوي   21
رسـالة مـن )  74(قم ر وثيقة  ،الظرف السادس) 14(ملف شكري فيصل رقم ، الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، شعبة الوثائقالمركز    22

  .م22/10/1936 ة إلى عمر شنيب بتاريخيس المقيم باإلسكندر يدر إاألمير محمد 
ــ   23 )  96(ر .الظــرف الســادس، و)  14(رقــم ، فيصــل يخيــة بطــرابلس، شــعبة الوثــائق، ملــف شــكر يلدراســات التار للمحفوظــات وا يالمركــز الليب

يســأله عــن مــن ليبيــا وعــن أوضــاعها، و  يطاليــا فــي القطــر الشــرقإيالتــي قامــت ضــد  ةيســأله عــن الثــور  يحمــد زارم إلــى بشــير الســعداو أرســالة مــن 
الــدار : تــونس  -حمــد زارم، مــذكرات، طــرابلسأو م؛ 1935ديســمبر  15 -هـــ 1354ضــان مر   16 خريفــي االتصــال بملــك الحبشــة بتــامجهوداتــه 

  .156، ص1973 العربية للكتاب،
هـة إلـى الة بخـط عمـر شـنيب موجس، ر ) 92(ر . و)  14(فيصل، رقم  يللمحفوظات، شعبة الوثائق والمحفوظات، ملف شكر  يالمركز الليب  24

  .م1936 فبراير  15خ يمنظمة مكافحة الفاشيست بتار  رئيس
الة مــن عمــر ســر ، ) 45(ر . و، ، الظــرف الرابــع) 14(فيصــل، رقــم  يللمحفوظــات، شــعبة الوثــائق والمخطوطــات، ملــف شــكر  ييبــلالمركــز ال   25

-13عـن فظـائع ايطاليـا ليقـدم للمـؤتمر العـالمي فـي  ريـعـداد تقر إة بخصـوص شـالرئيس الكبير لجمعية الدفاع عـن حقـوق الحبفخامة لى إشنيب 
  .م1936إبريل  14
  .14هـ، ص1355رجب   15الخميس : القاهرة، 517 الفتح عدد. حوالهاأس الغرب و لحول كلمة حق في طراب  26
الة مـن سـر )  34(قـم ر ، الظرف الرابع، وثيقـة )14(رقم  ،الوثائق، ملف شكري فيصل ، شعبةالليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيةالمركز    27
  .م1937 -هـ1356ربيع الثاني   8 خينيب بدمشق بتار شر مصر إلى عم يحد مهاجر أ

  .هـ1356 اآلخرة، يجماد 12الخميس : القاهرة، 563 عدد، الفتح، عمر فائق شنيب، طرابلس الغرب تستصرخ   28
 ةرســال) 6(رقــم يقــة ثرف الرابــع، و ظــشــعبة الوثــائق والمخطوطــات، ملــف شــكري فيصــل، ال، راســات التاريخيــةدالمركــز الليبــي للمحفوظــات وال   29
ركهم أيـدي حـدة األيـام بتوقيعـات غيـر واضـحة ممـا يـدل علـى أنهـم عمـالء للطليـان وتيـلى عمر شنيب بخصوص مقال ظهـر علـى صـفحات جر إ
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 1لمــا نشــرته نفــس الجريــدة بتــاريخ الصــادرة فــي  ام تكــذيباً يــإلــى جريــدة األرســالة  ) 45( والظــرف الســادس وثيقــة رقــمم، 1937 مــارس   2 أجنبيــة،
  .م1937مارس  4بتاريخ م  1937مارس  

 :القــاهرة، 547 ، عــددحالفــت؛ فــي سياســة إيطاليــا يماليحيــى الشــريف، االتجــاه اإلســ"م، 1937بريــل إ 18: دمشــق ، 4883 ، عــدداءبــ ألــف   30
مــن الحقيقــة  يءلــى شــرب ال تســتند عغــس اللدعايــات إيطاليــا فــي طــراب: د العربيــةالطاليــا فــي الــبإيدعــاة : عمــر فــائق شــنيبهـــ؛ 1356صــفر  18

حـول : طرابلس الغرب: يالطرابلسيين بالقطر المصر  يلفيف من مهاجر "  هـ1356ربيع األول   10:القاهرة ، 550 عدد، الفتح؛ 11والمنطق، ص
ن القوميـة، مطالـب الطرابلسـيي"؛ بشير السعداوى رئـيس جمعيـة الـدفاع الطرابلسـي البرقـاوي 15ص، "تدخل األستاذ ظبيان في مطالب الطرابلسيين

، الظـرف السـادس ) 14(فيصـل رقـم  يملـف شـكر ، للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس، شعبة الوثائق والمحفوظـات يالمركز الليب؛ 18ص
لمـا نشـرته جريـدة الجزيـرة مـن ردود لعمـر شـنيب علـى تـدخل  يطـرابلس وبرقـة بـالقطر المصـر  يييـد باسـم لفيـف مـن مهـاجر أرسـالة ت")  57(ر . و
ربيـع األول   8إلـى ظبيـان بتـاريخ  صـرمبليبيـا  يخطـاب مفتـوح أرسـله لفيـف مـن مهـاجر ) 51(ر .م، و و1937ئون ليبيا، شظبيان في  يصحفال

  .1008-1007صص ،  2، مجلد1دولة ليبيا الحديثة، ج د، مياليكر شمحمد فؤاد هـ؛ 1356
ين فـي أبكلمـة تـ)  99(ر .، الظـرف الرابـع، و)14(فيصـل رقـم  يملـف شـكر  ،للمحفوظات والدراسات التاريخية، شعبة الوثائق يالليبالمركز    31
  .كرى السادسة على استشهاد عمر المختارذال

  .هـ1357 شوال) ن -د: (دمشق، قةبر س لاألندلس الثانية أو طراب، عمر شنيب   32
  .124، ص1950-1925كفاح الليبيين السياسي في بالد الشام، بن موسى، تيسير     33
رسـالة ") 1(وثيقـة رقـم ، ، الظـرف السـادس)14(قـم ، ر فيصـل يق، ملـف شـكر ئللمحفوظـات والدراسـات التاريخيـة، شـعبة الوثـا يركز الليبـالم   34

  ".م 1938مارس   31في سوريا بتاريخ  يد العام الفرنسئلى القومندان بونو القاإمن عمر شنيب 
تقريـر كتبـه ) "46(ر .السـادس، و، الظـرف )14(قـم ، ر فيصـل يق، ملـف شـكر ئالوثاللمحفوظات والدراسات التاريخية، شعبة  يالمركز الليب   35

د أعمـال سـر ييشـيد بجهـوده وجهـود العـرب فـي التعـاون مـع ليبيـا و  يالعربـ يتمر العـالمؤ الم ئيسلى ر إالجالية الليبية بسوريا عمر فائق شنيب عن 
  .1938ر أكتوب  5االستعمارية بالشعب المضطهد في ليبيا بتاريخ إيطاليا 

ة مـذكر )  37(ة رقـم يقـثالظـرف الثالـث، و  ملف شكري فيصـل،، ق والمخطوطاتئالليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ،شعبة الوثاالمركز    36
راحــة لام و الن سياســة الحديــد والنــار لــن تحــل القضــية الليبيــة ولــن تجعــل الســأالحكومــة االيطاليــة باســم األمــة الطرابلســية تبــين  ئــيسلــى ر مرفوعــة إ

  .م1939، بتاريخ لهما وجود في ربوع بالد اغتصب حقه
(1) FO. 371‐23387‐105900:  طانية تتعلقيية البر جن في القاهرة إلى وزارة الخار و سبسير المالبرقية من     

 FO.371‐23387‐102155رقم تحتوثيقة و . 1939أبريل   6قوائم الزعماء الليبيين الذين يمكن استخدامهم بفاعلية في الحرب، بتاريخ بإعداد 
  .،م1939مايو  2بتاريخ  المحور، حربهم الوشيكة مع دول يف يبيين في مصرلطانيا وفرنسا حول كيفية استخدام اليتتعلق باالتصاالت بين بر 

  .143د الشام، صالسياسي في بالالليبيين كفاح ، بن موسى سيرتي   37
رسـالة مـن ) 9(فيصـل، الظـرف السـادس، وثيقـة رقـم ، ملـف شـكري ، شعبة الوثـائقية بطرابلسالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخ   38

س وخروج عـزام وجماعتـه عـن البيعـة يدر إاألمير  ةتحتوي على عدة مواضيع من أهمها محاولة التشتت ومبايععمر شنيب إلى سليمان الباروني 
  .م1939ل يإبر   24بتاريخ  ،حلييستكون تحت إمرة السو ) سلطراب(بحجة أن الغرب 

 كري فيصـل، الظـرف السـادس، وثيقـة رقـمشـشـعبة الوثـائق والمخطوطـات، ملـف  خيـة بطـرابلس،يالمركز الليبي للمحفوظـات والدراسـات التار    39
  .م1939مايو   23خ يلى عمر فائق شنيب بتار إالة من محمد األخضر العيساوي رس )  7(

حــول اجتمــاع األميــر إدريــس  1992يوليــو  12د اهللا صــالح البشــاري فــي مدينــة بنغــازى بتــاريخ مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع الشــيخ يــونس عبــ   40
  م1939أكتوبر  20 -هـ 1358رمضان  6السنوسي بالزعماء الليبيين في فيكتوريا برسل اإلسكندرية بتاريخ 

  .379، ص1948، يدار الفكر العرب: ، السنوسية دين ودولة، القاهرة يمحمد فؤاد شكر    41
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الظـرف الرابـع، وثيقـة ) 14(فيصـل رقـم  يائق والمحفوظات، ملف شـكر ثشعبة الو ، للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس يالليبالمركز    42
، 1939أكتــوبر  20 -هـــ1358رمضــان   6ا فــي يــنيب تتعلــق بمــؤتمر فيكتور شــن محمــد األخضــر العيســاوى إلــى عمــر فــائق مــالة ســ، ر ) 50(رقــم 

  .هـ1358شوال  3بتاريخ 
، )6(، الطــرف )14(المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة بطــرابلس، شــعبة الوثــائق والمخطوطــات، ملــف شــكرى فيصــل، رقــم    43

، نص رسالة قنصل دولة بريطانيا إلى عمر شنيب وهي رد على رسالة سابقة بعث بها شنيب بشأن التعاون لسحق الظلـم النـازى، )4(وثيقة رقم 
  .1939أكتوبر  25بتاريخ 

  .379محمد فؤاد شكري ، المرجع نفسه، ص   44
  .380محمد فؤاد شكرى، المرجع نفسه، ص   45
، حـول قـرارات ذلـك االجتمـاع  انظـر 551-534صم، 1948، يمطبعـة الهـوار : القـاهرة، محمد الطيب األشهب، برقة العربية أمس واليـوم   46

  ).3(الملحق رقم 
  .45م، ص1963 منشأة المعارف،: القاهرة. اح ليبيامن كف، رييعلى عامر المج  47
 .102م ص 1952نادي عمر المختار، : قشدم. قصة شعبى، ن العابدين بن موسيز  يعل  48

  -:قائمة المصادر والمراجع
  :الوثائق غير المنشورة: أوالً 
   الوثائق العربية -
   -:وثائق المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس  -
  اطاتها وأعضائهاشبيان عن الجالية الليبية سوريا ون" ) 60( ثيقة رقمو )  36(ملف اللجان واألحزاب رقم."  
 م1929 نيسان  10لى عمر شنيب بتاريخ إرسالة من بشير السعداوي )  27( وثيقة رقم)  6( الظرف)  14( ملف شكري فيصل رقم.  
  81( قمالظرف األول وثيقة ر )  14(ملف شكري فيصل رقم . ( 

 1( ثيقة رقمو )  173(قم ر  يداو عملف بشير الس(   
  ال عـدد مـن كتـاب الفظـائع سـالة مـن نـورى السـعيد إلـى السـعداوى يطلـب منـه إر سـر ) 31(يقـة رقـم ثفيصل، الظـرف الرابـع، و  يملف شكر

 -هــ 1353شـعبان  20بتـاريخ ا النـاس، قاطعهـيى تشـل تجـارة إيطاليـا و تـوت حمعه في اليمن وحضـر يطاليا لتوز ييدين أعمال إ يالسود الحمر الذ
  .م1934نوفمبر  28
  ذي   26لــى عمــر شــنيب بتــاريخ إالــزاوي  الة مــن الشــيخ الطــاهرســر ) 67( س، وثيقــة رقــمد، الظــرف الســا)14(قــم ر يصــل فملــف شــكري

  .ويحمد الزاأ، بتوقيع أحمد محمود مؤلف كتاب عمر المختار وهو االسم المستعار للشيخ الطاهر هـ1355القعدة 
  ة إلــى عمــر شــنيب يس المقــيم باإلســكندر يــدر إرســالة مــن األميــر محمــد )  74(قــم ر وثيقــة  ،الظــرف الســادس) 14(ملــف شــكري فيصــل رقــم

  .م22/10/1936 بتاريخ
  التـي قامـت  ةيسأله عـن الثـور  يحمد زارم إلى بشير السعداو أرسالة من )  96( ثيقة رقمالظرف السادس، و )  14(رقم ، فيصل يملف شكر

 15 -هــ 1354ضـان مر   16 خريفـي االتصـال بملـك الحبشـة بتـايسأله عـن مجهوداتـه من ليبيا وعن أوضاعها، و  يطاليا في القطر الشرقإي ضد
  .م1935ديسمبر 

  الــرئيس الكبيــر لجمعيــة الــدفاع عــن فخامــة لــى إالة مــن عمــر شــنيب ســر  ، ) 45(ر . و، ، الظــرف الرابــع) 14(فيصــل، رقــم  يملــف شــكر
  .م1936إبريل  14-13عن فظائع ايطاليا ليقدم للمؤتمر العالمي في  ريعداد تقر إبخصوص ة شحقوق الحب

 ربيـع   8 خينيب بدمشـق بتـار شـمصـر إلـى عمـر  يحد مهاجر أالة من سر )  34(قم ر ، الظرف الرابع، وثيقة )14(رقم  ،ملف شكري فيصل
  .م1937 -هـ1356الثاني 
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 دة األيـام بتوقيعـات يـلى عمر شنيب بخصـوص مقـال ظهـر علـى صـفحات جر إ ةرسال )6(يقة رقم ثرف الرابع، و ظملف شكري فيصل، ال
 م، 1937 مارس   2 ركهم أيدي أجنبية،حغير واضحة مما يدل على أنهم عمالء للطليان وت

  ،1ة فــي لمــا نشــرته نفــس الجريــدة بتــاريخ الصــادر  ام تكــذيباً يــإلــى جريــدة األرســالة  ) 45( الظــرف الســادس وثيقــة رقــمملــف شــكري فيصــل 
  .م1937مارس  4بتاريخ م  1937مارس  
  يطـرابلس وبرقـة بـالقطر المصـر  يييـد باسـم لفيـف مـن مهـاجر أرسـالة ت")  57( ثيقـة رقـم، الظرف السادس و ) 14(فيصل رقم  يملف شكر 

 .م1937ئون ليبيا، شظبيان في  يلما نشرته جريدة الجزيرة من ردود لعمر شنيب على تدخل الصحف
  ،ربيـع   8إلـى ظبيـان بتـاريخ  صـرمبليبيـا  يخطاب مفتـوح أرسـله لفيـف مـن مهـاجر ) 51(الظرف السادس، وثيقة رقم ملف شكري فيصل

  .هـ1356األول 
  كرى السادسة على استشهاد عمر المختارذين في الأبكلمة ت)  99( ثيقة رقم، الظرف الرابع، و )14(رقم  ،فيصل يملف شكر.  
  فـي  يد العـام الفرنسـئـلـى القومنـدان بونـو القاإمـن عمـر شـنيب رسـالة ") 1(وثيقـة رقـم ، س، الظـرف السـاد)14(قـم ، ر فيصـل يملف شكر

  ".م 1938مارس   31سوريا بتاريخ 
  ئـيسلـى ر إالجاليـة الليبيـة بسـوريا تقريـر كتبـه عمـر فـائق شـنيب عـن ) "46(السادس، وثيقـة رقـم ، الظرف )14(قم ، ر فيصل يملف شكر 
االسـتعمارية بالشـعب المضـطهد فـي ليبيـا بتـاريخ د أعمـال إيطاليـا سـر يوده وجهود العرب في التعاون مع ليبيـا و يشيد بجه يالعرب يتمر العالمؤ الم
  .1938أكتوبر   5
 ،ن سياسـة أالحكومة االيطالية باسم األمة الطرابلسية تبين  ئيسلى ر مرفوعة إة مذكر )  37(ة رقم يقثالظرف الثالث، و  ملف شكري فيصل

  .م1939، بتاريخ راحة لهما وجود في ربوع بالد اغتصب حقهلم واالالقضية الليبية ولن تجعل الس الحديد والنار لن تحل
  تحتوي علـى عـدة مواضـيع مـن أهمهـا رسالة من عمر شنيب إلى سليمان الباروني ) 9(فيصل، الظرف السادس، وثيقة رقم ملف شكري

 24بتـاريخ  ،حلييسـتكون تحـت إمـرة السـو ) سلطـراب(البيعـة بحجـة أن الغـرب س وخروج عـزام وجماعتـه عـن يدر إاألمير  ةمحاولة التشتت ومبايع
  .م1939ل يإبر  
  مــايو   23خ يلــى عمــر فــائق شــنيب بتــار إالة مــن محمــد األخضــر العيســاوي رســ )  7( كري فيصــل، الظــرف الســادس، وثيقــة رقــمشــملــف

  .م1939
  نيب تتعلــق شــن محمــد األخضــر العيســاوى إلــى عمــر فــائق مــالة ســ، ر ) 50(الظــرف الرابــع، وثيقــة رقــم ) 14(فيصــل رقــم  يملــف شــكر

  .هـ1358شوال  3، بتاريخ 1939أكتوبر  20 -هـ1358رمضان   6ا في يبمؤتمر فيكتور 
  نــص رســالة قنصــل دولــة بريطانيــا إلــى عمــر شــنيب وهــي رد علــى )4(، الظــرف الســادس، وثيقــة رقــم )14(ملــف شــكرى فيصــل، رقــم ،

 .م1939أكتوبر  25التعاون لسحق الظلم النازى، بتاريخ  رسالة سابقة بعث بها شنيب بشأن
  15خ يبتــار  الفاشســتمنظمــة مكافحــة  هــة إلــى رئــيسالة بخــط عمــر شــنيب موجســ، ر ) 92( ثيقــة رقــمو   )  14(فيصــل، رقــم  يملــف شــكر 
  .م1936 فبراير 

  :المقابالت الشفوية: ثانياً 
 حـول اجتمـاع األميـر إدريـس  1992يوليـو  12اري فـي مدينـة بنغـازى بتـاريخ مقابلة أجراها الباحث مع الشيخ يونس عبد اهللا صالح البشـ

  م1939أكتوبر  20 -هـ 1358رمضان  6السنوسي بالزعماء الليبيين في فيكتوريا برمل اإلسكندرية بتاريخ 
  :الكتب: ثالثاً 
  .م1948، مطبعة الهوارى: العربية أمس واليوم، القاهرةبرقة : محمد الطيب ،هبشاأل - 1
  . م1979، دار الشباب للطباعة: القاهرة. زعماء اإلصالح في العصر الحديث :حمدأ أمين، - 2
، مركـــز جهـــاد الليبيـــين للدراســـات التاريخيـــة: طـــرابلس. م1951 -1925 فـــي بـــالد الشـــام يكفـــاح الليبيـــين السياســـ :تيســـير، بـــن موســـى - 3

  .م1983
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  .م1952نادي عمر المختار، : قشدم. قصة شعب :ن العابدينيعلى ز ى، بن موس - 4
  .م1973، دار الثقافة العربية: بيروت. م1931-1911 ايمعجم معارك الجهاد في ليب :خليفة محمد تليسي،ال -5
  . م1947، المعارف بمصر دار  :القاهرة، د المصريةنواح مجهولة من البالة، يبسرار من الصحراء الغر أ :بك رفعت ي،الجوهر  - 6
  . م1987،الشعبمطابع دار : قاهرةال. المعاصر يسالمبطال الكفاح اإلأ :محمود ،دياب - 7
  .م1973 الدار العربية للكتاب،: تونس  -مذكرات، طرابلس :حمدأزارم،  - 8
  .م1970 الفتح، دار: بيروت، 3ط. س الغربلجهاد األبطال في طراب :الطاهر أحمد الزاوي، - 9

  .م1964 العربية، دار النهضة : ةالقاهر ، المملكة الليبية :إبراهيم أحمد ،هنزرقا -10
البحــوث  مركــز، جامعــة القــاهرة: القــاهرة، من كتــاب حــدود مصــر الدوليــةضــ، "حــدود مصــر الغربيــة: "الــونيس وآخــرون أحمــد عبــد ،شــتا -11

  .م1993، والدراسات السياسية
  .م1948، يدار الفكر العرب: السنوسية دين ودولة، القاهرة  :، محمد فؤاديشكر  -12
  .م1957، مطبعة االعتماد: القاهرة، 2دمجل، 1ج، دولة ليبيا الحديثة الدمي :محمد فؤاد ي،شكر  -13
  .م1959 معهد البحوث والدراسات العربية،: ةالقاهر . خها وقوامها ومراميهايالعربية تار  ميةالقو  :مصطفى ،الشهابى -14
  .هـ1357 شوال) ن -د: (دمشق، قةبر س لاألندلس الثانية أو طراب، عمر شنيب -15
  .م1936 مطبعة حجازي،: اب عمر المختار، القاهرةرفع الستار عما جاء في كت :محمد األخضر، العيساوي -16
  .م2003الدار العربية للكتاب، : بيروت، ليستتعريب خليفة محمد ال. يالثان يليبيا أثناء العهد العثمان :فرانشيسكو ،كورو -17
  .م1963 منشأة المعارف،: القاهرة . من كفاح ليبيا :على عامر، ريبالمج -18
  .م1939دار المستقبل، : ، القاهرة)صحائف سوداء(الغرب وبرقة في براثن االستعمار اإليطالي المهاجرون بالقطر المصري، طرابلس  -19
  .م1948 -هـ1367 :القاهرة، 2ط، الفظائع السود الحمر أو التمدين بالحديد والنار، ر ليبيا بالقاهرةيهيئة تحر  -20
  . م 1966 لنشر،الدار القومية للطباعة وا: سكندرية، اإل  3المغرب الكبير، ج :اللج ،يحيى -21
   :الرسائل العلمية :رابعاً 

ودورهم في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ) سوريا(األخضر، المهاجرون الليبيون لبالد الشام مالناجح محمد أبو القاس       
  . م2009قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة قاريونس،) دكتوراه.( م1952-1911والثقافية
  :ورياتالد :خامسا

  :األبحاث العلمية - 1
 مجلـة البحـوث ، "1918-1911ي مخصوصـة السـرية وأدوارهـا فـي حركـة النضـال الـوطن يتالمنظمـة تشـكي"المولى صـالح الحريـر،  عبد

  .م1979 ، طرابلس، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،1عدد ، التاريخية
  ،مجلـة البحـوث ، "1911-1835س الغـرب لوالدينيـة فـي واليـة طـراب ةوالقضـائي تحديث المؤسسات التعليمية"صالح الدين حسن السورى

  .م1983 خية، يوليو،ييين للدراسات التار بمركز جهاد اللي: سلطراب، 2، العدد 5، السنة ةيالتاريخ
  :الصحف - 2
 في سياسة إيطاليا يماليحيى الشريف، االتجاه اإلس"م، 1937بريل إ 18: دمشق ، 4883 ، عدداءب ألف. 
 الفظائع السود الحمر" م1932جويليه -ه1351صفر26:تونس 7عدد. العالم." 

 أكبحـوا جمـاح ايطاليـا بالمقاطعـة االقتصـادية ؛مسـألة مسـلمي طـرابلس الغـرب ألميـر البيـان شـكيب "م1933شـباط11:القدس 4عدد العرب
  ".أرسالن

 فـي المدينـة  يأحمـد الشـريف السنوسـ يوم سيدحظيم المر المجاهد العم، وفاة 1933 -هـ1351 القعدة يذ  23: ، القدس29 ، عددالعرب
  .المنورة
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 حوالهاأس الغرب و لحول كلمة حق في طرابهـ، 1355رجب   15الخميس : القاهرة، 517 عدد الفتح.  
 عمر فائق شنيب، طرابلس الغرب تستصرخهـ، 1356 اآلخرة، يجماد 12الخميس : القاهرة، 563 عدد، الفتح.  
 رب غـس اللدعايـات إيطاليـا فـي طـراب: د العربيـةالطاليا فـي الـبإيدعاة : عمر فائق شنيبهـ، 1356صفر  18 :رةالقاه، 547 ، عددحالفت

  . من الحقيقة والمنطق يءال تستند على ش
 حــول تــدخل : طــرابلس الغــرب: يالطرابلســيين بــالقطر المصــر  يلفيــف مــن مهــاجر "،  هـــ1356ربيــع األول   10:القــاهرة ، 550 عــدد، الفــتح

  ."ذ ظبيان في مطالب الطرابلسييناألستا
  :الوثائق األجنبية: سادسا 
  Foreign Office -:وثائق وزارة الخارجية البريطانية -

‐ FO. 371‐23387‐105900: 1  
فاعليــة فــي قــوائم الزعمــاء الليبيــين الــذين يمكــن اســتخدامهم ببإعــداد  طانيــة تتعلــقييــة البر جن فــي القــاهرة إلــى وزارة الخار و ســبســير المالبرقيــة مــن 

  . 1939أبريل   6الحرب، بتاريخ 
2‐ FO.371‐23387‐102155:        

مــايو  22بتــاريخ  المحــور، فــى حــربهم الوشــيكة مــع دول يبيــين فــي مصــرلطانيــا وفرنســا حــول كيفيــة اســتخدام اليوثيقــة تتعلــق باالتصــاالت بــين بر 
  .م1939
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  -:المالحق 
  

  )1(ملحق رقم 
نقيــب وقــد منحــت لــه عنــد التحاقــه بــالقوة العربيــة الليبيــة التــي تشــكلت ) كــابتن(لزي العســكري وهــو يحمــل رتبــة عمــر شــنيب بــا

م وتكليفــه بمهمــة ضــابط اتصــال بــين القيــادة الليبيــة والقيــادة العســكرية البريطانيــة 1940أغســطس  9بمصــر عقــب اجتمــاع 
  .بمصر وهي أعلى رتبة عسكرية بالقوة آنذاك

  

               
  
  

  .شبكة المعلومات الدولية -:المصدر
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  )2(ملحق رقم 
  .م1931سبتمبر  16نص البالغ الرسمي ألسر المجاهد عمر المختار في 

 

  
  
  

  .1م، ص1931سبتمبر18 -ه1350السنة الثامنة جمادي األولى) 346(عدد بريد برقة -:المصدر
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  )3(ملحق رقم 
  .م1940أغسطس  9في  صورة للميثاق الموقع بشارع جاردن سيتي بالقاهرة

    

  
  
  
  

   ).بحوزة الباحث(ضوئية  صورة: المصدر* 
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  )4(ملحق رقم 
  .رسالة من بشير السعداوي إلى عمر شنيب يتحدث فيها عن قرب وقوع الحرب العالمية الثانية واالستعدادات لها
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ة الوثـائق والمخطوطـات، ملـف شـكري فيصـل رقـم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيـة بطـرابلس، شـعب :المصدر 
  ).66(، الظرف الرابع، وثيقة رقم )14(
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  )5(ملحق رقم 
سالة من أحمد زارم سكرتير جمعية الدفاع عن طرابلس الغرب وبرقة بتونس إلى عمر فائق شنيب يخبره فيها بمتابعة ر 

  جرأخبار رجال الحركة الوطنية الليبية والنضال السياسي في المه
  
  
  

  
  
  
  
  

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخيـة بطـرابلس، شـعبة الوثـائق والمخطوطـات، ملـف شـكري فيصـل رقـم  :المصدر 
  )85(، الظرف الرابع، وثيقة رقم)14(
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  )6(ملحق رقم 
  ".طرابلس برقة"أو " األندلس الثانية"غالف ألحد الكتب التي أصدرتها جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بعنوان 

  

  
  
  
  
  

 .نسخة ضوئية من الكتاب بحوزة الباحث -:المصدر
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  الرحلة المغربية إلى مدينة النور
  إدريس بن إدريس العمراوي نموذجا

  العربي بن رمضان. د
  باحث في التاريخ الوسيط والحديث 

  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
  المملكة المغربية 

  :المقـدمة
الرحلة من اإلنتاجات الفكرية الهامة التي ال زالت بكرا وفي حاجة ماسة للنبش في ثناياها واستجالء ما  يعتبر أدب  

تختزنه من أفكار وقضايا تختزل هموم الشعب المختلفة سواء كانوا أفرادا أو جماعات أ ونخب أو مخزن، ويعتبر المغاربة 
إلى القرون الوسطى مع الرحلة الشهيرة البن بطوطة التي دون فيها  من المبدعين األوائل في فن الرحلة منذ زمن بعيد يعود

في عهد الدولة السعدية " التامكروتي"العديد من مشاهداته في إفريقيا وبلدان الشرق التي زارها، لتستمر الرحلة المغربية مع 
  . لتاسع عشرخالل العصر الحديث، وتظهر الرحلة المغربية من جديد وبشكل كبير ومريب خالل القرن ا

وفي هذا اإلطار، يمكن الحديث عن العديد من األسماء البارزة في هذا النوع من اإلنتاج الفكري، والذي حدده األستاذ    
إلى " إدريس العمراوي"محمد الفاسي في مائة وثمانين رحلة مغربية مختلفة من حيث المشارب والتوجهات، وتعتبر رحلة 

م، والتي عكس فيها العديد من 19المغربية البارزة التي تمت خالل النصف الثاني من القرن مدينة النور من بين الرحالت 
مواقفه وارتساماته حول مشاهداته بمدينة النور، كما نقل من خاللها العديد من الصور التي لها عالقة وطيدة بسؤال 

  . العصر الحديث بالمغرباإلصالح الذي طرح بحدة من طرف العديد من مكونات المجتمع المغربي خالل 
القرويين بفاس وتشبع بأفكار جيلها " بمدرسة"يتعلق األمر إذن برحلة سفارية مغربية للعمراوي الذي تعلم ودرس   

ومبادئهم، وبالتالي سيظل وفيا لهذه المبادئ واألفكار، بمعنى آخر أن األمر يتعلق بأحد النخب المغربية التقليدية 
  .المحافظة

تمت في ظروف قاسية وأوضاع جد مزرية  -كباقي العديد من الرحالت المغربية-بن إدريس العمراوي إن رحلة إديس  
م وٕاسبانية سنة 1844فرنسية سنة (عاشها المغرب خالل القرن التاسع عشر، انضافت إلى التدخالت العسكرية األوربية 

م بشكل كبير في تكسير شوكة المغرب في التي أسفرت عن هزائم متتالية للجيش المغربي العتيق، مما ساه) م1860
الحوض الغربي للبحر المتوسط، وأبان عن الوهن الكبير الذي أصاب أجهزته العسكرية واإلدارية والمالية مما ساهم في 
طرح أسئلة كبرى على المخزن المغربي، فجاءت هاته الرحلة كسبيل ومخرج إليجاد األجوبة الشافية عن طريق مقارنة 

  . باآلخر) ااألن(الذات
  فما السياق التاريخي الذي جاءت فيه رحلة العمراوي؟ وما هي المواقف التي تعكسها رحلة بن ادريس لمدينة النور؟  
  .الرحلة إلى الغرب أو الرحلة السفارية: أوال

ف من سفر يقصد بالرحلة السفارية بالمفهوم المغربي الرحلة التي تتم خارج المنظومة اإلسالمية، والتي يكون الهد  
صاحبها النهوض بمهمة دبلوماسية لدى دول أجنبية، وتكون أحيانا من إنشاء السفير إن صادف كونه من رجال األدب 
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والعلم، وأحيانا يقوم بتأليفها أحد الكتاب المخزنيين الذين رافقوا السفير، وكلمة سفير مأخوذة من السفارة بمعنى إصالح ذات 
  .1للغة العربية، وهي مشتقة من سفر كعرف أو أسفر كأكرم وليس من السفر بمعنى الرحيلالبين كما أجمعت عليه معاجم ا

وقد اعتبرها المشرع اإلسالمي أمر غير مرغوب فيه مخافة اهتزاز عقيدة المسلمين من األفراد والجماعات، لكنه   
سلمين وعلى القائمين بها ذوي العقيدة استثنى الرحالت أو السفارات التي البد منها تأسيسا على جلب المنافع لجماعة الم

الراسخة الذين ال تؤثر فيهم تغير األوضاع االجتماعية التي ال تتناسب واألوضاع الموجودة في بالد اإلسالم والمسلمين، 
 وتشكل الرحلة خارج الفضاء اإلسالمي جنسا أدبيا يتميز بجمعها بين الطرفة واإلمتاع، إذ المطلع على الرحلة يتعرف على

  .2العالم الذي ينقله المسافر، كما يطلع على أفكار وتصورات صاحب الرحلة
وٕاذا كانت الرحالت السابقة خارج الفضاء اإلسالمي تهدف إلى التعرف على اآلخر األقل شأنا من الحضارة   

الطهطاوي (سالمي اإلسالمية، فإن الرحالت الالحقة اتسمت بالرغبة الشديدة التي أبان عنها البعض من نخبة العالم اإل
المتخلف عن ركب الحضارة الغربية في التعرف على مستوى التحضر الذي وصل إليه اآلخر، فالكافر بلغ ) نموذجا

مستويات عليا من التقدم الحضاري وأصبح يهدد العالم اإلسالمي في عقر داره وال مانع من التعرف على أسباب تقدمه 
  .3اهدة الحقيقيةورقيه، وال يتم ذلك إال من خالل المش

م حتى نهايته بسبب التهديدات 19وقد عرف هذا النوع من الرحالت نشاطا مكثفا وواضحا بالمغرب مع منتصف ق   
م، ولم تتورع في التدخل عسكريا في 1830األوربية التي أشرفت جيوشها على الحدود المغربية بعد احتاللها للجزائر سنة 

وعلى غرار ما حدث بدول . م1860م واحتالل تطوان سنة 1845سنة " إسلي"ركة المغرب في محطتين تاريخيتين هما مع
المشرق العربي الذي لم يعرف الحركة النهضوية الحديثة إال بعد االصطدام بالحضارة األوربية مع حملة نابليون على 

ال بعد االصطدام بصدمة مصر، فإن المغرب بدوره لم يشرع في التساؤل من طرف حكامه ونخبه حول هزائمه المتتالية إ
ومنذ هذه الساعة انتبه المغاربة إلى أن أنظمتهم العتيقة "التفوق الغربي وهو ما عبر عنه عابد الجابري رحمه اهللا بقوله 

في الجيش وأجهزة الحكم وآلياته المختلفة لم تعد مجدية إزاء التقدم األوربي الحديث، وتكون في نفس القادة والنخبة 
  .4"هم بالحاجة والتجدد وانتحال وسائل النهوضالمتنورة شعور 

هذا االقتناع، ومن أجل الحفاظ على استقالل المغرب دفع المخزن والنخبة المغربية إلى إذكاء روح التنافس بين الدول   
م إضافة إلى العمل الدبلوماسي، فكان 1906/م1845المتنافسة حول المغرب عن طريق العمل الدبلوماسي خاصة ما بين 

لى السفراء أو كتابهم تدوين وتسجيل كل ما هو جديد وغريب ونافع من المؤسسات والعادات التي ساهمت في قوة وغلبة ع
األوربي، وذلك قصد تقديمها ألصحاب الحل والعقد لالستفادة منها واالسترشاد بها للقيام بالخطوات والمبادرات اإلصالحية 

  .5لعقول المتنورة والمتفتحة في كل من المغرب والبلدان العربية واإلسالميةالتي تفرضها تقلبات األحوال وتحث عليها ا
  .السفارية التي سنقف عندها في هذه الورقة العلمية رحلة الحاج إدريس بن عبد اهللا بن إدريس العمراوي ومن الرحالت  
  :رحلة ابن إدريس وسياقها التاريخي: ثانيا
  :التعريف بصاحب الرحلة-1

يس بن الوزير سيدي محمد بن إدريس العمراوي مراكشي األصل كان مآل ومغرب شمسه بالرباط، من هو الحاج إدر   
أسرة علمية مخزنية، حيث كان أبوه وزيرا في عهد السلطان موالي عبد الرحمن بن هشام، وقد ساعدته هذه المكانة 
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دراسة والتحصيل، وعلى عادة الفقهاء والعلماء االجتماعية من متابعة دراسته، إذ توجه بن إدريس منذ نعومة أظافره إلى ال
توقفه بمصر كان مناسبة مواتية لالطالع على إنتاجات . المغاربة توجه ابن إدريس إلى المشرق العربي ألداء فريضة الحج

رواد النهضة العربية الحديثة في مقدمتهم رحلة رفاعة الطهطاوي التي أثرت في شخصية ابن إدريس فانعكس أثر ذلك 
ثناء تدوينه لرحلته السفارية سواء من حيث الشكل أو المضمون، شغل منصب كاتب في صفوف المخزن في عهد أ

  .6)م1859/1873(السلطان موالي عبد الرحمن وأصبح الكاتب الخاص للسلطان في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن 
والتي تعكس  7"فة الملك العزيز بمملكة باريزتح"من أهم إنجازات بن إدريس رحلته السفارية إلى فرنسا التي سماها   

صفحة من القطع المتوسط ويشتمل على  126يتكون الكتاب من . تأثر ابن إدريس الكبير بما كتبه رفاعة الطهطاوي
توطئة، ثم تقديم حول اإلطار التاريخي للرحلة وتعريف بالسفير إدريس بن إدريس العمراوي، ثم تبدأ الرحلة فيعرض المؤلف 

صفحة  77كما يتضمن الكتاب . وع الرحلة منذ التحضير لها واإلقالع من ميناء طنجة إلى حين عودته إلى المغربموض
من القطع المتوسط باللغة الفرنسية، وقد تم تصنيف هذه الرحلة وما نتج عنها من فكر وأدب من أدب الرحالت الذي كان 

) يوما 40(لعرب، حيث استطاع بن إدريس من خالل إقامته القصيرة له بالغ األثر في التبادل الثقافي بين األوربيين وا
بباريز التغلغل داخل المجتمع الفرنسي واالطالع على العديد من جوانب الحياة التي نقلها من خالل رحلته المذكورة، من 

بيرا عن شدة االنبهار، ، غير أن أغرب المواقف وأكثرها تع...تجارة ونظم وأنشطة ثقافية وٕاعالمية وٕادارة وسياسة وجيش
  .8موقفه أمام القطار والسكة الحديدية، والتلغراف وجنان النباتات

  :التعريف برحلة ابن إدريس -2
م، أنها جاءت بعد الهزائم 19من المالحظات األساسية والمركزية حول الرحالت السفارية المغربية التي تمت خالل ق 

األوربية خالل هذه الفترة، والتي أبانت عن ترهل األجهزة العسكرية المغربية  ياليةآلة اإلمبر المتتالية للجيش المغربي أمام 
والضعف الكبير الذي أصبح عليه المغرب على جميع المستويات، الشيء الذي دفع بالمخزن المغربي والنخبة المغربية إلى 

بالتالي ال مانع من االطالع على أسباب وتأخر الذات، و ) المسيحي الكافر(طرح تساؤالت عديدة حول أسباب تفوق اآلخر 
  .رقيه وتقدمه

وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من الرحالت المغربية إلى الديار األجنبية، جاءت رحلة الحاج إدريس بن إدريس   
والكشف م، والتي زادت من تعميق تآكل األجهزة العسكرية المغربية 1860العمراوي بعد الهزيمة المدوية أمام اإلسبان سنة 

تطاوين هذه هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بالد ...«عن مدى تجذر أزمة الدولة والمجتمع بالمغرب الحديث، فوقعة 
المغرب، واستطال النصارى بها، وانكسر المسلمون انكسارا لم يعهد له مثيل وكثرت الحمايات ونشأ عن ذلك ضرر كبير 

فحرب تطوان التي أسفرت عن سيطرة اإلسبان على المدينة والشروع . 9»واآلخرة نسأل اهللا تعالى العفو والعافية في الدنيا
كل شيء في هذه الحرب يرمز إلى أزمة الدولة والمجتمع في القرن التاسع «في تغيير معالمها الحضارية واإلسالمية، 

لم يعد في . م المغربففي نظر المؤرخين المغاربة المعاصرين كانت حرب تطوان تقرع أجراس األسى على أحال. عشر
ومن أجل تدارك هذا التفاوت  ،10»نظر هؤالء ممكنا أن تجري حرب حقيقية مع الدول الكبرى ألن التفاوت صار عظيما

السفير العمراوي بمهمة دبلوماسية لدى نابليون الثالث، على ) 1873-1859(كلف السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
لقد شكل االصطدام المغربي مع األجنبي . المولى عبد الرحمن بن هشام بعد هزيمة اسليغرار ما قام به أبوه السلطان 
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) األنا(م خاصة على مستوى النظرة المغربية 19محطة تاريخية هامة استوقفت الرحالة المغاربة كثيرا خالل فترة القرن 
في جميع الميادين واستطاع ) األخر(اني وانهزاميته مقابل تفوق الث) األنا(والتي كرست ضعف األول ) األخر(لألجنبي 

  .استيعاب المعطيات الجديدة للمرحلة ومواكبة التحوالت العالمية من الناحية االقتصادية
م ظهرت أوربا القارة القوية من الناحية الثقافية، أوربا المستأسدة بقوتها العسكرية والقادرة على 19فمع نهاية القرن   

دها الجغرافية، بفضل منجزاتها العديدة في الميادين االقتصادية والسياسية واإلدارية والتقنية، المواجهة والتوسع خارج حدو 
م إيذانا بنهاية أسطورة المخزن المغربي القوي بجيشه المنخدع بتاريخه الشاهد على قدرته لصد 19مقابل ذلك كان القرن 

ا المخزن الهرم والعاجز عن المواجهة وصد األخطار أي هجوم خارجي بل تهديد اآلخر في عقر داره، واكتملت صورة هذ
المحدقة به، نظرا لعوامل بنيوية وتاريخية أبعدته كل البعد عن أي تطور فكري أو اقتصادي أو سياسي أو إداري أو تقني، 

الظروف مهيأة بل ظلت الرتابة والركود تطبع كل أجهزته اإلدارية والسياسية والعسكرية وبناه االقتصادية، وبالتالي كانت 
إذن هي دواعي مباشرة وغير مباشرة كانت وراء . م1830الستقبال التدخل األجنبي الذي بدأ بعد احتالل الجزائر سنة 

المهمة الدبلوماسية للعمراوي والتي كان الهدف منها االطالع على مظاهر المدنية الغربية وعقد مقارنات بين الواقع 
الواقع االجتماعي والثقافي الفرنسي على وجه الخصوص، فالرحلة السفارية للعمراوي  االجتماعي والثقافي المغربي وبين

كانت مشروطة بالضعف السياسي والعسكري للمغرب خصوصا بعد هزيمة اسلي والهجوم على الصويرة وحرب تطوان، 
ة العمراوي البحث عن لقد كان الهدف من رحل. وبصعوبة القيام بإصالحات في ظل غياب اإلمكانات المادية والفكرية

لالستفادة منها واالسترشاد بها، وبلورة ) مخزن ونخبة(األجوبة لألسئلة المطروحة آنذاك قصد تقديمها للمعنيين باألمر
  .خطوات ومبادرات إصالحية مالئمة للتحوالت التي تستجد مع مرور الزمن

  .مواقف وارتسامات ابن إدريس: ثالثا
ية للرحالت المغربية إلى الديار األجنبية أن هناك تشابها كبيرا من حيث الصور التي يتضح من خالل القراءة المتأن  

نقلها أصحاب هذه الرحالتسواء أثناء مشاهداتهم في الطريق إلى هذه الديار أو أثناء اإلقامة بها، وٕان اختلفت من حيث 
اولة نقل أحوال المجتمع الفرنسي على عهد التناول والمواقف، فقد قام أصحاب الرحالت السفارية إلى مدينة النور بمح

نابليون الثالث، حيث ركزت جلهذه الرحالت على وصف أوضاع المجتمع الفرنسي وبعض مقومات الحداثة الفرنسية على 
الشكل الذي بدت ألصحابها في عدد من المظاهر االجتماعية والعمرانية والسياسية والتكنولوجية،سواء في الطريق إلى 

ور أو أثناء اإلقامة بها، حيث أبدى أصحاب هذه الرحالت موقفا معينا كل حسب موقعه، وٕاجماال يمكن تلخيص مدينة الن
  :مشاهدات ابن إدريس العمراوي في ثالث جوانب أساسية

  :الجانب االقتصادي والمالي-1
صة الفالحة الصناعية، لقد ركز ابن إدريس في رحلته على غرار باقي الرحالت المغربية على الجانب االقتصادي خا  

وفصل الكالم في العالقة بين الدولة الرأسمالية والطبقة البرجوازية التي كانت تتكون من فئة التجار التي شكلت عصب 
الحياة االقتصادية بفرنسا،كما أورد العمراوي معلومات مفصلة عن حال فرنسا السياسي وأعجب كثيرا بالكيفية التي تدار بها 

  .شؤون الدولة
  :الجانب العسكري والتكنولوجي -2
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لقد حضي الجانب العسكريباهتمام بالغ من طرف جميع الرحالت السفارية إلى مدينة النور باعتباره بيت القصيد   
أما قاعدتهم في ضبطه ...«بالنسبة لهذه الرحالت، والعمراوي بدوره نهج نفس المنحى حيث وصف الجيش الفرنسيقائال

ولم . ة تجري على فاعلها حتما، وقطعوا الطمع على أن يتولى أحد مرتبة فيه برشوة أو قربةفقرروا أحكاما ككل جريم
فما حدث في قلوب العسكر . يطلقوا للمتولين اليد في العسكر بالتعدي والضرب والسجن، وال يأخذ شيء من مرتبهم

  .11»ه وفتنهحنق عليه حتى يطلبون بعزله ووالية غيره، ولذلك وقف كل عند حده فآمنوا بواثق
كما وقف العمراوي عند أبرز المستجدات التكنولوجية، حيث أفرد صفحات لبابور البر ودقق الوصف في القاطرة   

يومين لالستراحة وخرجنا منها قاصدين باريز على طريق الحديد )مرسيليا(وقد أقمنا بهذه المدينة«البخارية حيث يقول
ي أظهرها اهللا في هذا الوقت على أيديهم تحير فيها األذهان ويجزم الناظر وهي من عجائب الدنيا الت. المبتدعة عندهم

  .12»إليها بديهة أن ذلك من فعل الجان وأنه ليس في طوق إنسان
هي دار كبيرة أكبر من دار الضرب بكثير وخدماتها أكثر عددا ...«كما اهتم بدوره أيضا بوصف دار الطباعة و  
رك بالبخار وسطها، وفيها أقالم عديدة ولغات كثيرة يطبع بها ما يريده اإلنسان بأي قلم وفيها أيضا اآللة التي تح. منها

وهذه اآللة التي اتخذوها للطبع هي في كل األمور عامة النفع معينة على تكثير الكتب والعلوم ...شاء وبأي لغة أراد
ين أن يكمل محاسن مغربنا لمثل هذه المطبعة ونطلب من اهللا بوجود موالنا أمير المؤمن....وأثرها في ذلك ظاهر ومعلوم

إنها مشحونة بكتب جميع ...«وعن دار الكتب كتب السفير العمراوي يقول. 13»ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة
أخبرونا أن من جملة ما عندهم في هذه الخزينة مصحف صغير ...«إلى أن يقول »األديان واللغات حتى كتب اليهود

لكوفي  أهداه هارون الرشيد العباسي لملكهم المعاصر له ومعه سفرة شطرنج من العاج عظيمة مكتوب بالخط ا
واستغربت كون هارون الرشيد يهدي لملكهم المصحف مع مكانته في الدين المشهورة وهمته السامية ...القطع

ن، ولعل هذا من افتراءاتهم المسطورة مع أن اإلسالم كان في ذلك الوقت في عنفوان الشباب، والكفر في غاية الهوا
ولم يتوقف رحالتنا عند هذه الجوانب فقط، بل تطرق في متن رحلته إلى  .14»وزخارفهم التي يموهون فيها ادعاءاتهم

  . جوانب أخرى من مظاهر حياة المجتمع الفرنسي كالخمر والمرأة والكوميديا والصحافة الخ
إلنجاز الحضاري الغربي بالدونية الخالية من المعنى، بل يذهب بعيدا إن المتصفح لرحلة العمراوي يتضح له أنه يسم ا  

حينما ينفي أي تثاقف بين الذات اإلسالمية واآلخر، فهو ال يتصور عالقة بين األنا واآلخر خارج الجهاد الدعوي أو 
لتجاذب الحضاري بين القتالي أو الجزية، واالستغراب الذي أصاب العمراوي بخصوص الواقعة التاريخية المتمثلة في ا

هارون الرشيد وشارلمان هو نتاج فكري مغربي أندلسي غارق في توسيع الهوة الثقافية بين األنا واآلخر للحفاظ على تعالي 
وبالتالي فليس غريبا أن يستبعد العمراوي أي تثاقف . الجماعة األصلية وضمان تواصلها الرمزي مع الجماعة التأسيسية

  .من حيث المبدأ بين الرشيد وشارلمان
إن تشبت العمراوي بموقعه الالهوتي القورسطوي دفعه إلى الرفض الكلي للمثاقفة اإليجابية، وتأسيسا على هذا الموقف   

. سعى من خالل متن رحلته إلى إقناع القارئ بأفضليته رغم التقدم التقني الغربي وٕالى الحكم عليه باألفول والزوال
ا يدعو إلى توسيع الهوة بين الفضاءين الثقافيين المتناقضين، ويقدم خطابا يبجل الرؤية فالعمراوي من خالل خطابه هذ

التقشفية الصوفية المسيطرة على األذهان، كما يحاول من خالل خطابه هذا أن يفرغ التقانة من محتواها المعرفي من 
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ي اعتقاد العمراوي الحداثة التقنية واالجتماعية جهة، وٕافراغ التحرر االجتماعي والحداثة الجنسية من حمولتها التحررية، فف
يقول . ليس إال مؤشرات على افتقاد االجتماع الفرنسي والغربي بشكل عام إلى الدفق الرمزي والنسغ الداللي المتعالي

على هذه وما تم إال زخارف الحياة الدنيا وبهرجتها وسرابها الزائل وترهتها، ولكن في االطالع « العمراوي في متن رحلته
، »...األمور ومعرفتها معرفة قدر نعمة اهللا على المؤمنين بتخليصهم من فتن االفتتان بزينتها واالغترار بعرضها الفاني

ال يرضى بالعيش بحالهم وال يغتر بسراب محالهم ويكفي في تقبيح سيرتهم وخبث سريرتهم غلبة ...«إلى أن يقول
يادين الفجور والفواحش من غير أن يقدر أحد على منعهن مما يردنه من النساء عليهم وجريهن مطلقات األعنة في م

  .15»ذلك وال تعنيفهن
دفعتهم إلنكار أصول الفكر العلمي، على الرغم من  إن هيمنة الفكر الصوفي السلفي على النخب اإلسالمية آنذاك  

ن ما تعنيه إدراكهم لعمق الهوة بين التقدم التقني حالة الحيرة التي تملكتهم أمام منجزات الحداثة التقنية، والتي تعني من بي
الغزالي، ولخروج صاحبنا العمراوي من هذا التشوش الذهني  فقد اختار إما الركون إلى /الغربي وبين اليقين األشعري

ة كما في المفاهيم الغيبية للهروب ولو ظرفيا من الوعي الشقي كما في موقفه من القطار، وٕاما المطالبة باستعارة التقني
وعلى الرغم من تشبت العمراوي ". تحفته"دعوته إلى إدخال المطبعة إلى المغرب، وهو أقصى ما طلبه العمراوي من خالل 

بخلفيته الفكرية المؤسسة على النزعة الفقهية السنية األشعرية وٕاصداره للعديد من األحكام حول مشاهداته، فإنه يظهر من 
االت المخزن المتفتحين على الحداثة األوربية والذين كانوا يرغبون في اقتباس بعض خالل دراسة الرحلة، أنه من رج

تلخيص اإلبريز في تلخيص "جوانبها لتقوية الدولة والحفاظ على االستقالل الوطني، وهنا تظهر تأثير الرؤية الليبرالية ل
  .للطهطاوي" باريز
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 للمالكي النفوس رياض خالل من وارهاوأد ورباطاتها وقصورها إفريقية مدن

 )هـ356 -هـ327( 
  السعدية أوتبعزيت. د

  باحثة، المملكة المغربية
في اإلمكان أن نتصور المجتمع اإلسالمي بإفريقية تصورا كامال من كتب الطبقات التي تضبط ظروف بعض مجريات 

ن الكتب القديمة الذي يزودنا بعدد عديد من هـ م5للمالكي المتوفى في القرن ) 1(األحداث، وٕان كتاب رياض النفوس
وكان التقوى ) العصر الوسيط(اللوحات الصغيرة التي تصور بصورة ملموسة حياة إفريقية في فترة من الفترات التاريخية

  .يطغى على مجتمع إفريقية شأنها في كامل بالد اإلسالم في القرن التاسع
ن شعروا بالحاجة إلى الخلوة وأحيانا إلى اعتزال الدنيا تماما أو االعتكاف في ففي العهد األغلبي تفاقم عدد المسلمين الذي

  .يقل فيها داعي العبادة عن واجب الدفاع عن األوطان أكثر األحيان بالرباطات وهي حصون تحمي التخوم ال
ن منها على األخص لهذا حرص األمراء األغالبة على صيانة البالد فأدخلوا تحسينات على الحصون البيزنطية مستوحي

نماذج لبناء الرباطات على طول السواحل مثل سوسة والمنستير أو إلقامة أسوار منيعة كما هو الحال بالنسبة 
  )2.(لصفاقس

نحوا من عشرة آالف حصن بالحجارة «هذا باإلضافة إلى بنائهم مجموعة من الحصون األخرى كما تشير احدى المصادر 
مثل قصر ابن (توالت عملية البناء واإلنشاء في العهد الفاطمي وذلك بتشييد بعض القصور، و )3(»والكلس وأبواب الحديد

  .مجاورة وتابعة للمدن الساحلية، من طرف بعض المتطوعة من العباد والنساك..) الجعد، قصر زياد
د من العلماء وهذه القصور كما نعتها المالكي محتوية على حصون ومحارس للمرابطة تأوي عددا من النساك والعبا

  .والفقهاء يجمعون فيها بين العبادة والجهاد
من (فما الفترة التاريخية التي تناولها النصف األخير من الجزء الثاني: وما دام كتاب رياض النفوس هو موضوع الدراسة

اجدها هـ؟ وما المدن اإلفريقية وقصورها ومس356هـ إلى 327أي من سنة الوفاة ) 509إلى الصفحة  261الصفحة 
 ودورها التي ذكرها المالكي في هذه الفترة؟ وكيف كانت الحياة بها؟

ته لنا المادة المصدرية للمالكي والمتمثلة طبعا حهذا ما سنحاول أن ندرسه من خالل هذه الدراسة، حسب ما وفرته وما وض
   .رنةفي رياض النفوس مع االستعانة بمصادر ومراجع أخرى إما للمساعدة والتوضيح أو للمقا

  األحداث التاريخية التي شملها الفترة المدروسة وعالقتها بالمرابطين: أوال
تمكن أبو عبيد اهللا من إقامة أول دولة شيعية في أرض إفريقية بفضل داعيته الداهية المحنك أبي عبد اهللا الصنعاني 

لدعوته والتأمت  اعقولهم فاستجابو المشهور بالشيعي، الذي قدم افريقية وجاس خالل قبائل البربر، وداخل نفوسهم و 
ولم يمر وقت دويل حتى صار له جيش غفير أطاح بدول سجلماسة وتاهرت وبني األغلب، وأعد . صفوفهم حوله

لمخدومه وٕامامه مملكة واسعة جعل منها عبيد اهللا بعد ذلك دولة عتيدة صارت على أيدي أحفاده إمبراطورية عظيمة 
  )4.(في تاريخ اإلسالم
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الطور من تاريخ إفريقية بلغ الصراع أقصى مداه، لم يتورع فيه الفاطميون من قتل معارضيهم بالجملة، ولم يقتصر في هذا 
ضد سياسة دينية (فيه السنيون من المالكية بالمعارضات الجدلية واالنتقادات فحسب بل أشهروا ضد خصومهم حربا 

  ).شيعية
قال الشيخ الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمان «: هم قال المالكي في رياضهفكفر المالكية هؤالء الفاطميين واستوجبوا قتال

: خرج الشيخ أبو إسحاق يقول ويشير بيده إلى عسكر أبي يزيد: حدثنا أبو الحسن الفقيه رحمه اهللا تعالى قال: الخوالني
أبي يزيد، ألنه خارجي، واهللا عز  لم ندخل تحت طاعة) بهم(فإن ظفرنا .. هؤالء من أهل القبلة وهؤالء ليسوا من أهل القبلة

  ) 5(»وجل يسلط عليه إماما عادال فيخرجه من بين أظهرنا ويقطع أمره عنا
ولعل . وهذا يوضح تفضيلهم الخوارج على بني عبيد واعتبارهم مؤمنين أما الفاطميون فمجوس زال عنهم اسن المسلمين

وا إال من ساللة عبد اهللا بن ميمون الفارسي الذي تشيع لحاجة ن أن الفاطميين ليسيينعتهم بالمجوس ناشئ عن اعتقاد السن
  )6.(يقضيها لبني جنسه الفرس ضد العروبة واإلسالم

ويفهم من هذا، الحكم عليهم بالكفر واالرتداد، وبوجوب مقاتلتهم، لكونهم اغتصبوا بالد اإلسالم، واعتسفوا أهلها ونكلوا بهم 
  .في الكفر، وأبو أن يستجيبوا لدعوتهم الضالةال لشيء سوى أنهم رفضوا الدخول معهم 

مزعزعة كل بالد إفريقية بقيادة أبي يزيد وهو فقيه من الخوارج، وهي ) هـ335 -هـ333(ولم تلبث الثورة أن اندلعت سنة 
وكانوا  ، وشارك فيها مجموعة من العباد والنساك المرابطين المتعصبين للمذهب المالكي،)7"(في الوادي المالح"ثورة دارت 

أبو : يجتمعون غالبا في الجامع لتدبير الخروج مع أبي يزيد إلى المهدية ونجد من بينهم شيوخ القيروان وأئمة الدين مثل
عبد اهللا الحسين بن سعيد الخراط وأبو العرب بن محمد بن أحمد بن تميم بن تمام، وأبو الفضل الممسي وأبو سليمان ربيع 

مستندين في ذلك على حديث ) 9(مع جماعة من العراقيين) 8(وأبو إسحاق السبائي وغيرهم القطان، وأبو عبد اهللا مروان
وكان ) 10(»يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم كفار«: للنبي صلى اهللا عليه وسلم

فريطهم وتقصيرهم عما يجب عليهم من عزمهم في الخروج على بني عبيد وقتالهم رجاء أن يكفر اهللا عنهم بجهادهم ت
  ) 11.(جهاد

تقدمت جموع الشعب القيرواني يقودها ربيع القطان، وقد كان في طليعة الصفوف راكبا فرسه وعليه آلة الحرب، وفي عنقه 
  )12(»...الحمد هللا الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وٕاعزاز دينك: وقال... مصحف

وكادت هذه الثورة أن تنتصر بعد أن اضطر الخليفة الفاطمي أن يكتفي بعاصمته المهدية مملكة وسرعان ما حاصرها أبو 
لكن انقسام الثائرين وعدم امتثالهم لقائدهم وما كان للخليفة الحديد المنثور باهللا ) م946 - 944(زيد وضيق عليها الخناق
لخالفة نفسا جديدا، وأخيرا المساعدة التي قدمها زيري بن مناد ورجاله من من جزم أكسب ا 945الذي تولى الحكم سنة 

واستشهد في هذه ) 14.(بربر صنهاجة بالمغرب األوسط، كل هذه العوامل مكنت الفاطميين من تدارك األمر وقمع الثورة
فضل عباس ين عيسى منهم العالم الفاضل أبو ال) 13(»خمسة وثمانون رجال كلهم فاضل وخير«الحرب حسب المالكي 

  .وغيره من األعالم المشاهير) 15(بن العباس الممسي
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وبعد انتهاء هذه الثورة استمرت مكافحة الفاطميين للمالكية الذين ضلوا صامدين ومقاومين للشيعة، فظهر بذلك خوف 
من ذلك حضور الناس . مةالعبيطين منهم، فجعلهم يسلكون معهم سياسة التفريق فقاوموا تجمعاتهم ولقاءاتهم مع أفراد األ

  .وذلك حتى ال يتم االتفاق عليهم) 16(»وحضور هذا المسجد يعيظ بني عبيد«: بمسجد السبت وحرصهم الشديد على ذلك
ولما أعيت الفاطميين الحيلة في نشر فقهم الشيعي ومعتقداتهم اإلسماعيلية راحو يضطهدون الفقهاء ويمنعونهم من اإلفتاء 

عليهم باإلقامة ببيوتهم ال يبرحونها، وأن يتنحوا عن تعليم الناشئة من طلبة العلم فركن شيوخ بمذهب مالك ويحكمون 
ليس هذا فقط . المالكية إلى إلقاء دروسهم سرا في بيوتهم، وصار اإلفتاء بمذهب مالك أو تعليمه جريمة ال تغتفر عندهم

مقابل ابتعاده عن العلماء وطلبة العلم، وتنحيه عن إلقاء  فإن من أحكام التأديب عندهم أن يطلقوا سراح السجين من الفقهاء
لكنه لم ) 17(»أطلق ومنع من الفتوى والسماع واجتماع الطلبة حوله إلى أن توفي«الدروس، مثلما جرى البن اللباد فقد 

ان الفقيهان وغيرهما كان أبو محمد بن أبي زيد وأبو محمد بن الثب«يتخلف يوما من أداء رسالته التعليمية إلى أن مات فقد 
يأتون إليه في خفية، وكانوا ربما جعلوا الكتب في أوساطهم وحجرهم حتى تبتل بعرقهم خوفا منهم على أنفسهم من بني 

وقد أتمر مثل هذا التعليم في هذين الرجلين أزكى الثمرات، فابن التبان حير أفكار أصحاب ) 18(»عبيد أن ينالوهم بمكروه
أما ابن أبي زيد فقد برز في العلم حتى بلغ مرتبة االجتهاد . وفصاحة لسانه وشجاعته وتحديه إياهم السلطان بقوة برهانه
  ".مالكا الصغير"في الفقه المالكي حتى دعاه الناس ) برسالته(ومال رئاسة وشهرة

قية مع ممثلي تلك كانت بعض الصور من المواقف التي سلكها أخالف بني عبيد ومن واالهم من الدعاة والقضاة بافري
افريقية األصليين أهل الفقه والدين من أتباع مالك، فما قدروا عليهم وقد عرفوا منذ يومهم األول بافريقية أن هؤالء يمثلون 
الخطر األكبر على دولتهم، فقاوموهم بكل وسائل المقاومة داخل الرباطات والمساجد التي سنعرف كما سيأتي الدور 

في مواجهة الصراعات المذهبية في هذه الفترة، بهد ما كان لها دور يهدف إلى رد الغزاة الروم الجهادي الذي كانت تلعبه 
  . في عهد األغالبة

  )هـ356 -327(مدن إفريقية وقصورها : ثانيا
كانت السلطة تشرف عادة على إقامة الحصون بالمدن اإلفريقية بعد موافقة األمير ألن األراضي التي تقام عليها 

  )20.(حكومية أقطعت للمرابطين مقابل دعمهم للدولة المركزية )19(صوافي
وفي قصور هذه ... في سوسة، المنستير، صفاقس، بنزرت: وكانت هذه الرباطات والقصور تقام على سواحل إفريقية

  .المدن يقوم المرابطون بدورهم العسكري وهو حراسة السواحل ليال إلى جانب التعبئة الدينية
بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراء وهو موضع « :سرمدينة المنست -1

بين المعدية وسوسة بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة وهي خمسة قصور يحيط بها سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة 
  )21(»والعلم

وٕاما  ) 23(في أكثر من موضع واحد ويذكر هذا الموضع إما مجرد) 22(»المتعبد بالمنستير«وقد ذكر المالكي جملة 
لكن بقراءة بعض التراجم يفهم ضمنيا أن هده . دون ذكر كلمة الرباط ونعته بها) 24"(سكنى المنستير"مسمى الم مثل 

  .المدينة كانت رباطا
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من الناس على مر األيام والساعات وبين المهدية وسوسة رباط ال يسكنه أمة «: ونجد ابن حوقل يصفه بالرباط حيث قال
ثم يضيف ) 25(»وهو على نحو البحر... يعرف بالمنستير ويقصده أهل إفريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة

هذا ويؤكد ) 26(»قصرا على حافة البحر للرباط والعبادة عليه أوقاف كثيرة بإفريقية والصدقات تأتيه من كل أرض«بنعته 
كل من في القصر القصبة  )27(فأتى بصحاف«: ن داخل هذا القصر قصبة وربض بقوله في احدى التراجمالمالكي أ

في حين تؤكد بعض المصادر األخرى بكونه ) 28(»...والربض وجعل صحفته بين الصحاف حتى عمهم وفرقها عليهم
  )29.(محرسا من محارس سوسة

وقد كان لهذا القصر كما ذكر المالكي أمناء ) 30(ة ثمانين ومائةوقد بنى القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سن
  )31.(منهم األعرج

هـ وأبو 335وأبو محمد األوساني المتوفى سنة ) 32(أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الجبي: ومن عباد قصر المنستير نجد
وأبو سعيد ) 35(واف الغدامسيوأبو الفضل العباس بن محمد الص) 34(هـ347وبشير المتوفى سنة ) 33(بكر بن عبدون

  ).36(هـ354خلفون النوفلي المتوفى سنة 
، ونجد منها حسب ما ذكره المالكي )37(وبقرب المنستير كما قال البكري محارس خمسة متقنة البناء معمورة بالصالحين

  :في هذا النصف األخير من الجزء الثاني
ه النساك والزهاد لمدة طويلة حيث ذكر المالكي أن أبا جعفر وهو من القصور المنستيرية، يرابط في :قصر دويد -1- 1

  )38.(هـ أقام مرابطا فيه أربعين سنة347أحمد األطرابلسي المتوفى سنة 
: هل رأيت الشيخ يا أبا الحسن؟ فأشار إلى جرف على شاطئ البحر وقال لي: فقلت له«فهو رباط منشأ قريبا من البحر

  .قصر الرباط يتوفر على صهريج للماء ومرحاض، وكان هذا ال)39(»هو تحته يصلي
في ترجمة أبو عبد ) 40(قد تمت اإلشارة إلى قصة بنائه في الصفحات األولى من الجزء الثاني: قصر ابن الجعد - 2 - 1

  ).هـ303سنة الوفاة (اهللا محمد بن عباد السوسي
ابن الجعد إلى قصور المنستير أربعة  ومن قصر: قد حدد اإلدريسي في نزهنه المسافة بينه وبين المنستير قائال

  ).41(أميال
ومن هؤالء العباد أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن يزيد ) 42(كان يجتمع فيه العباد والزهاد للعبادة وقراءة القرآن ليال وختمه

سالم عليه هـ، الذي كان له بيتا في هذا القصر، فكان يجتمع الناس ويتكاثرون على بابه لل349الصدفي المتوفى سنة 
والتبرك به وبرؤيته، وكانوا ال يجدونه في فترة موسم المنستير، إذ كان ال يخرج من القصر إال في هذه الفترة متزيا بزي 

  )43.(حسن، متصرفا في األسواق كتصرف التجار، مخفيا بذلك حاله وفضله، ال يعرفه من يراه
هـ فقد كان قوم في جموع 344زيري التميمي المتوفى سنة أبو بكر محمد بن سعدون الج: ومن الذين لزموا هذا القصر

  )44.(المسلمين فيحرضهم على الجهاد بمقامات كانت عنده وبشعر الدهقلي، وبما يشوق ويبكي
ومن القيروان إلى مدينة سوسة ستة وثالثون ميال قد أحاط بها البحر من «يقول البكري : مدينة سوسة وقصورها -2

ومن ... نوب والشرف وسوها صخر منيع حصين متقن البناء يضرب فيه البحر ويدخل إلى دورهاثالث نواح الشمال والج



125 
 

، يوجد خارجها محارس وروابط )46(فهي مدينة ثغرية محصنة جمع ثغرها بين الجهاد والعبادة) 45(»...الجهة الشرقية
  ).47(ومجامع للصالحين

ريقية ورباط من ربط المسلمين وذلك في ثنايا إحدى التراجم من عباد وقد أشار المالكي بدوره إلى أنها ثغر من الثغور اإلف
 -334(هـ، الذي كان في عهد ثالث خلفاء الفاطميين بإفريقية341سوسة أبو علي الحسن بن نصر السوسي المتوفى سنة 

معه بالمسكر والمالهي  أبو الظاهر إسماعيل الملقب المنصور ابن القائم بأمر اهللا محمد بن عبيد اهللا، عندما أتى) هـ341
: تصلون ألى هذا الفاسق وتقولون له: اجمعوا الناس، فلما جمعوهم قال لهم«: فقال الحسن بن نصر ألهل القصر. لسوسة

ومن هنا يبرز لنا أيضا ). 48(أتيت بالمنكرات إلى رباط المسلمين وثغر من ثغورهم، اخرج عنا وٕاال جاهدناك حتى تخرج
ساك المالكيين في محاربة وعدم قبول ما جاء به الخلفاء الفاطميين الشيعة، وأيضا تحول الثغر دور هؤالء العباد والن

ومن الربط التي نجدها داخل . من جهاد خارجي إلى جهاد داخلي للمحافظة وٕاقامة الوحدة المذهبية اإلسالمية: الجهادي
  :وسهذا السور السوسي وخارجه جسب ما ذكره المالكي في هذا الجزء المدر 

كان ابن غازي ساكنا بقصر الرباط بسوسة، وكان قد بلغ من العبادة إلى غاية لم «قال المالكي  :قصر الرباط -1 - 2
  )49(»...يبلغها أحد غيره في وقته

محرس عظيم ) أي سوسة(وداخلها «: فقصر الرباط هذا يعرف عند البكري بمحرس الرباط وقد وصفه وصفا دقيقا بقوله
سور متقن يعرف بمحرس الرباط هو مأوى لألخيار والصالحين داخله حصن ثان يسمى القصبة وهو كالمدينة مسور ب

  )50(»...بجوفي المدينة متصل بدار الصناعة بسفح الجبل الذي هي في سنده شرقي وأعلى المدينة غربي
كان ينزل به ). 52(من الرباطات المشهورة بساحل البحر األبيض المتوسط بجانب سوسة ):51(قصر الطوب - 2 - 2

  ).54(الذي أقام به سبعين سنة، وابن غازي) 53(هـ331خلف السرتي المتوفى سنة : منهم مجموعة من العباد
ومن سوسة إلى قصر شقانس ثمانية أميال ومن شقانس إلى قصر «: حدد اإلدريسي موقعه بقوله :قصر شقانص -3 - 2

للرباط يتردد عليه نساك وعباد افريقية  )56(، فهو حصن)55(»نابن الجعد أربعة أميال ومنه إلى قصور المنستير ميال
  . للعبادة والمرابطة

أزمعت االنتقال إلى قصر شقانص أو قصر : فهذا فتى من الفتيان المرابطين بقصر المنستير قال ألبي الفضل الغدامسي
، فما رأيت في ...د بكفيك إلى اهللا تعالىالطوب، فقال له واهللا ال برحت وال خرجت مع الناس شبرا واحدا، اجلس يا بني وم

  )57(»....الحصون أكثر ذنوبا مني
وهو اسم ثان كان يعرف به قصر سهل بن عبد اهللا القبرياني كما يعرف أيضا باسم قصر  :القصر الجديد -4 - 2

ثم مال إلى «ويقول أيضا في موضع آخر) 58(»..قال طريف الخياط الساكن بقصر الجديد«يقول المالكي. القبرياني
وهو ) 60(وهو قصر حسب ما جاء في ثنايا احدى التراجم قريب من موضع ماجل أبي الزمرد). 59(»قصر القبرياني

  .بمدينة سوسة أو قريب منها
وهو في الغالب برجا يجتمع فيه ) 61(»فنزلنا في المحرس الذي على باب القصر«ويضم هذا القصر محرسا على بابه 

أسفل المحرس فسلم ) 62(فلم يزل يصلي في المسجد إلى صالة العشاء اآلخرة« م مسجدا للصالةللمرابطة والحراسة، ث
  ).63(»ونزل إلى المسجد
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فوجود القصر الجديد إذن قرب البحر على ساحله جعله من الحصون الساحلية وهو يضم منشآت أخرى مثل المسجد، 
نمشي على البحر فإنها غزوة، فُرْحنا نمشي ناحية القبلة وهو  قال أبو القاسم اخرج بنا« ...والبيوت، والمحرس للرباط، 

  ).64(»...يكبر ويذكر اهللا حتى انتهينا إلى قرب الحمامات
. فقصر الجديد منشأة ذات طابع عسكري لم ينعتها المالكي بالثغر، جمع فيها الناسك المتعبد بين وظيفتي الجهاد والعبادة

مدينة سوية قبالة قصر الطوب، بينهما وبين سوسة ثالثة أميال وهو منسوب إلى الفقيه قبلة «: وقد حدد الدباغ موقعه فقال
أبو : ومن أشهر عباد هذا الرباط نجد). 66(، ومن أحباس هذا القصر ريع حمام الجزارين)65(»المالكي سهل بن عبد اهللا

  ).66(القاسم عبد الوهاب بن نصر
كانت تحيط به ) دون أن يحدد المالكي اسمه كامال(فريقية بناه طارق من القصور السوسية اإل :)67(قصر طارق - 5 - 2

فمضوا حتى وصلوا إلى قصر طارق فسألوه أهل القصر عمن نزل بالمسكن الذي بنى «: قال المالكي. بعض المساكن
  )68(»..طارق في غربي قصره

رج منهما، وكانت بها قيل غابة مدينة حاضرة ذات سورين يمشي بينهما ويضرب البحر في الخا« :مدينة صفاقس - 3
زيتونة مالصقة لسورها فأفسدتها العرب فليس بخارجها اآلن شجرة قائمة وفواكهها مجلوبة إليها من قابس، وماؤها شراب ال 

... يساغ وٕانما يعتمدون في شربهم على ما يدخرونه من مياه األمطار، ويصطاد بها من السمك أنواع تفوق اإلحصاء
  ).69(»وبها جامع حسن.. سنومرساها مرسى ح
ومن هذه الرباطات ). 70(»وعليها سور من حجارة وأبواب حديد منيعة وفيها محارس مبنية للرباط يها«أضاف ابن حوقل 

  :التي ذكرها المالكي نجد
ين لم ترد أي إشارة عند المالكي حول هذا القصر سوى قولة المتعبد بقصر جبنيانة وهو كما تب :قصر جبنيانة  - 1 - 3

من منازل صفاقس الراجعة إلى عملها المحتوية على من يذكر من الفضالء التي منها الشيخ العالم أبو : بعض المصادر
إسحاق بن أحمد ابن علي بن سالم، وقد كان جده علي بن سالم قاضيا بصفاقس فلما مات ولى ابن األغلب ابنه أحمد 

ف على من بالسواحل من العلماء والصالحين فإذا علم أن أباه طلبه وكان أبوٕاسحاق يتطو ... خراج افريقية فتورط معهم 
  ).71(ولزم سكنى جبنيانة ودفن في شرقي جبنيانة... الدولة) استؤصلت(أخفى نفسه إلى أن اجتلفت

إذن فقصر جبنيانة من الرباطات الصفاقسية اإلفريقية التي توجد على الساحل اإلفريقي، الذي يضم مجموعة من الفضالء 
  )72(»هـ327أبو عبد اهللا محمد بن سهلون المتوفى سنة «الصلحاء منهم و 
قصر حصين وفي أهله «: وهو من الرباطات الصفاقسية الساحلية، وهو كما وصفه التجاني): 73(قصر زياد -2 - 3

قصر زياد  وكان: نجدة موصوفة وشجاعة عير معروفة، قال اللبيدي في أخبار الشيخ أبي إسحاق الجبنياني نفع اهللا به
وقبالة قصر زياد في «وحدد اإلدريسي موقعه بقوله ) 74(»يسمى دار مالك بكثرة من به من أهل العلم في ذلك الزمان

وهي جزيرة حسنة عامرة بأهلها وليس بها ... البحر مع المشرق جزيرة قرقنة ومكانها وموضعها بين قضر زياد وسفاقس
  ).76(»...يبة كثيرة الكروم واألعناب وغالت الكمون واألنيسونوهي خص) 75(مدينة وٕانما سكناهم في اخصاص

ومن الذين رابطوا في هذا القصر أبو عبد اهللا رجل صالح صحب أبو بكر محمد بن سعدون الجزيري التميمي المتوفى 
  )77.(هـ329هـ، والحسن بن أبي سراح إلى الحج سنة 344سنة 
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ي عبارة عن قصبة جليلة عامرة نفيسة كثيرة الفواكه والخيرات واألعسال مدينة تقع على ساحل البحر وه: مدينة برقة - 4
مع يسار وهي ثغر قد أحاط بها جبال عامرة ذات مزارع على نصف مرحلة من البحر في هوية قد أحاط بها تربة حمراء 

  )78...(شربهم من آبار وما يحوونه من أمطار في جباب
  :وتضم عدة محارس من بينها) 79(ها وبين البحر أربعة أميالومن مدن هذا اإلقليم نجد برنيق التي بين

لم ترد أي إشارة حول هذا المحرس في المصادر سوى ما أورده المالكي أنه مجمع للعباد والنساك : )80(محرس ميلة *
ميلة وأهله باإلضافة إلى ما ذكره البكري عن مدينة  ،)81(ومقر إليواء المسافرين والحجاج الذين في طريقهم إلى الحج

... ويسكن قسنطينة قبائل شتى من أهل ميلة ونفزاوة وقسطيلية ... «عند تحديده للطريق من القيروان إلى مرسى الزيتونة 
ومدينة قسنطينة إلى مدينة ميلة وفي سنة ثمان وسبعين وثالث مائة في شوال خرج المنصور من القيروان غازيا لكتامة 

  ).82(»...فلما قرب من ميلة زحف إليها
إقليم أيضا )83)(بلدة من نواحي إفريقية. بالفتح ثم السكون والفاء وبعده واو ساكنة وراء مهملة وهاء:(مدينة صطفورة - 5

ومن قصورها المذكورة عند المالكي ). 84(على البحر جليل له ثلث مدائن فأقربهم إلى تونس انبلونه ثم متيجة ثم بنزرت
  :نجد
: قال الشيخ أبو الحسن الفقيه بن القابسي«: 236هـ جاء في ترجمته رقم 339متوفى سنة ال: قصر ابن أبي المهزول *

وكان فيهم شيخ مزح، فإذا قال ... سمعت الشيخ أبا إسحاق السبائي يقول خرجنا مرة نزول ابن أبي المهزول بصطفورة
  ).85(»...ميلوا إلى هذا القصر: ألصحابه

ذهب عبد اهللا وعيسى يعرفان بابن الصقلي من : قال إبراهيم بن سعيد بخطه«صن هذا وقد ورد عند المالكي أيضا باسم ح
وكان داخل الحصن مسجد قريب ) 86(»تونس إلى حصن ابن أبي المهزول وكان من شأنهما اإلقامة عنده أربعين يوما

الوضوء، وكنت بوضوء،  من منزل ابن أبي المهزول المتعبد فلما قربنا إلى منزلي ابن أبي المهزول صبروا حتى يجددوا
  ).87( »فسقسبتهم، فدخلت المسجد، وركعت تحية المسجد إال أن دخلوا المسجد

إذن فقصر ابن أبي المهزول هو تجمع عمراني محصن، معد للعبادة والجهاد، وهو إما جاء داخل المرسى الياقوتة أو 
أن ابن أبي المهزول كان ساكنا مرسى الياقوتة بناحية بنزرت وهي مرسى لم يجاورها حيث ذكر المالكي في موضع آخر 

في نزهته في تعداد مراسي إفريقية ) 89(واإلدريسي) 88(نجد لها ذكرا ضمن القائمة القائمة الطويلة التي أوردها البكري
  .وثغرها البحرية

أوي إليها أهل تلك الناحية إذا خرج الروم غزاة هي حصون ي«ويقول عنها " بقالع بنزرت"وقد سمى البكري مدينة بنزرت 
  ).90(»إلى بالدهم فهي مفزع لهم وهي رباطات للصالحين

ولعل هذا المرسى تضم قصر ابن أبي المهزول وهو بذلك يشكل إحدى الرباطات الموجودة في أحد حصون قالع بنزرت 
  .إلى جانب الجهادية العسكريةيؤدي فيها الوظيفة الدينية ) مادامت هذه األخيرة من مدن صطفورة(
  :نجد) 91(من القصور التي تقع على ثالثة أميال في الجنوب الشرقي للقيروان: مدينة القيروان -6
) 92"(إبراهيم القصري"دار ملك بني األغلب قبل انتقالهم إلى سكنى رقادة وٕاليه ينسب مترجم الرياض: القصر القديم *

فأما مدينة «: يقول البكري) 93.(وجعله منتزها ثم جعل ينقل إليه السالح واألموال سرا وهو قصر ابتناه إبراهيم بن األغلب
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أو سنة خمس وثمانين ومائة ) 94(»إبرهيم بن األغلب بن سالم سنة أربع وثمانين ومائة: القصر القديم فإن الذي أسسها
وكما تبين إحدى التراجم أن ) 96(يروانوصارت دار أمراء بني األغلب وهي بقبلى مدينة الق) 95(كما قال ابن عذاري
قضيت الحاجة يا أبا الربيع، لست : ثم أتيت إليه بعد ذلك بأيام، فأصبته في المسجد، فقال لي: قال«بهذه المدينة مسجد 
وعلى ثالثة أميال منها بها جامع له صومعة مستديرة مبنية باألجر «، ويؤكد البكري ذلك بقوله )97(»أعلم صبيا بعدها

عمد سبع طبقات يم يبن أحكم منها وال أحسن منظرا وحمامات كثيرة وفنادق وأسواق جمة ومواجل الماء وٕاذا قحطت وال
القيروان وُفقد الماء في مواجلها نقلوا الماء من مدينة القصر وكان لها من األبواب باب الرحمة قبلى وباب الحديد قبلى 

قبرة الكبيرة وداخل المدينة رحبة كبيرة واسعة تعرف بالميدان ويجاور وباب غلبون شرقي وباب السعادة غربي يقابل الم
ولما أتى إبراهيم مدينة القصر وانتقل إليها خرب دار اإلمارة التي كانت بالقيروان  )98(مدينة القصر بنية تعرف بالرصافة

  ).99(»بقبلى الجامع منذ فتحت
اني زمن األغالبة، فهو من الحصون العشرة آالف التي أشار إليها فالقصر القديم إذن من الحصون التي بنيت في القرن الث

فأصبحت بعد ذلك رباطا للعباد األفارقة ومن أشهرهم أبو إسحاق إبراهيم بن ) 100(ابن األثير في الكامل في التاريخ
وكنت أدخل ): حمدأي أبو الربيع سليمان بن م(قال «، ومكانا لتعليم الصبيان )101(هـ 334محمد القصري المتوفى سنة 

فقال : (ما هذا يا سيدي يا أبا إسحاق: اقرؤوا يا صبيان، وهو ينعس، فقلت له: إليه وهو يعلم الصبيان بالقصر ويصيح
  )102(»)درقي إلى اهللا عزوجل عامرة وقد رفعت إليه خبري، وأنا أنتظر الفرج من اهللا عز وجل: لي
وهي مدينة كبيرة أهلة بها جامع وحمامات وثالث رحاب ..  عليها تنسب إلى شريك العبسي كان عامال: جزيرة شريك -7

  )103..(وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح المغرب... وأسواق عامرة
ويفهم مما ورد أن الحامة ) 104(المتعبد بحصن الحامة: قال الماكي في ترجمة عمرون األسود الحامي: قصر الحامة *

قال عنها التجاني ) 105"(حمام األنف"نسبة لجزيرة شريك وتعرف اآلن " حامة الجزيرة"المقصودة هي المعروفة قديما ل 
قال ). 106(»ماؤها مفرط السخانة وهي موصوفة بإبراء ذوي العاهات يطلبون الجلوس على مائها لدوائهم«في رحلته 

  )107.(وهذه الحامة جليلة مجربة النفع: البكري في مسالكه
هـ في 337إلى هذه الحامة وهو عمرون األسود الحامي المتعبد المتوفى سنة ) 247رقم (وقد نسب صاحب الترجمة 

أخبر  -رجل من التجار–ذكر أبا الحسن بن تمام األجدابي «حصنها الذي كان مأوى للصالحين وكذلك التجار العابرين 
فبابوا في الحصن الذي كان فيه : ألبيه عند إبراهيم بن أحمد قالأنه خرج مع أبيه وهو صغير  إلى تونس لحاجة كانت 

فلما كان السحر سمع آذان عمرون الحامي خارج القصر والباب «وقد كان هذا الحصن له باب ) 108...(عمرون الحامي
  .يغلق ليال وال يفتح قبل طلوع الشمس) 109(»...مغلق بعد لم يفتح

يقول . هو حمايته لهذا الحصن من بني عبيد وجنوده" حصن الحامة"ا القصر ولعل ما يؤكد ارتباط اسم عمرون بهذ
حدثنا أن عبيدا الذي بنى المهدية أخرج : قال... وذكر الشيخ أبو علي حسن بن حمود التونسي المعروف بالفوني: المالكي

ووجه معه عسكرا ... ف وسلطنةصقلبيا له عن) هـ تاريخ انتقال المهدية واتخاذها مقرا لدولته308بعد سنة (من المهدية
لحشد البحريين والزوليين فحشد من تونس وباديتها وصطفورة خلقا عظيما وجاز بهم على قصر الحامة، فوجد قوما من 
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فجرى أهلوهم إلى عمرون مستغيثين به، فخرج عمرون وقطع قدام الصلقبي الخيل وأشار ... أهل القصر يسقون على البئر
  )110(»...وخيلهبعصاه، انهزم الصقبلي 

وكان هذا الحصن داخل مرسى تسمى مرسى الحامة قال الصقبلي للسلطان فلما قربت من مرسى الحامة خرج منها شيخ 
وقد نعت  ).111(»وبيده حربة قد انتهت إلى السماء، فصاح صيحة وأشار بها، فما جمع اهللا منا واحدا وافترق الحشد

  )112.(المراسي الصغارالبكري هذه المرسى بكونها رباط وهي من 
  حياة الرباط بافريقية الفاطمية: ثالثا

إن موقع الرباطات اإلفريقية التي قمنا بدراستها من خالل رياض النفوس للمالكي على الحدود والسواحل والبعض منها في 
المالكي التي تحدد  طرق داخلية غير آمنة، يجعل الحياة داخلها متنوعة من نواحي عديدة وكثيرة هي النصوص التي ذكرها

  :وتبين هذه الحياة
الموسميون من العلماء أو من عامة أفراد الشعب من سكان المدن : ينقسم العباد والزهاد داخل هذه الرباطان إلى نوعين

ن أما النوع الثاني فيتكون من المرابطين المنقطعين لمدة طويلة بهذه الحصو . والقرى المجاورة يقصدونها خالل أيام معلومة
، والذين يدفنون غالبا إلى جوراها )113(»هـ الذي أقام بقصر الطوب سبعين سنة331خلف السرتي المتوفى سنة «مثل 

  )114.(مثل أبو سعيد خلفون النوفلي الذي دفن في قبلي القصر الكبير
لسي أراد سكنى وذكر المالكي على لسان أبي علي المكفوف، المتعبد بالمنستير أن أحد طلبة سحنون بن سعيد األند

ال تجلس في السقيفة، وال : إن سكنته فاجتنب أربعا: ثم قال سحنون. المنستير، فقال له ال تفعل، فإن الذي أتت فيه أولى
أما السقيفة فهي سوق الخسارة، ومن : تأخذ مزرعة وال جنانا، وال تأخذ صدقة، وال تكن لهم إماما، ثم فسرها أبو علي فقال

لزمه أن يذب عنهما في كل أمر من لوازم الحصون، وأما الصدقة فهي أوساخ الدنيا، وأمام اإلمام أخذ جنانا أو مزرعة 
  )115.(فإنما يعني المتولى ألمورهم كاألمير وشبهه

امضي بربع هذا الشاة : ذبح يوما شاة، فقال لخلفون التونسي -وكان أمينا على المنستير–أورد المالكي أيضا أن األعرج 
إليك : فمضيت إليه فوجدته قائما على باب نوالته، فلما رآني وضع يده على أنفه وقال لي: تعبد، فقال خلفونإلى بشير الم

  )116.(يا خلفون الجيفة معك اذهب عني، فمضيت بالربع في يده ولم يقبله
ألقل بعض مظاهرها، فهذان النصان يؤكدان االحتراز الذي كانت تبديه بعض األوساط الدينية إزاء حياة الرباط، أو على ا

  )117.(وهو ما يتنافى مع القدسية التي حاول البعض إسباغها على رواد الحصون
) 118(وكان األمين أو اإلمام يشرف على شؤون الرباط ويتصرف في أحباسه ويسمى أيضا أمين الفقراء وشيخ الفقراء

ويحتطب «ويخدم المرابطين ) بقصر الجعد(ضويذكر مؤلف الرياض أن أبا الفضل الغدامسي كان في أول أمره يغسل المي
شيخ "وقد انتقل من حال إلى حال إلى أن بلغ الدرجة التي مات عليها » لهم ويعجن لهم الخبز ويسخن لهم الماء

  )119.(»"الفقراء
لكن هذا الحرس لم يكن ذو طابع ) 120(أما أهل الدو رفكانوا  يكثرون من التنقل بين الحصون للرباط والحرس

يجتمع ) هـ324المتوفى سنة (وبلغ عبيد اهللا أن سعدون«: قال المالكي. وٕانما بهدف السياحة والزيارة والتفقد) 121(يعسكر 
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إن خرج عليك، فوجه وراءه ودخل عليه فعارضه : إليه خلق من الناس يخرج بهم إلى الجور فخاف عبيد اهللا منه، وقيل له
  )122(»)...إفريقيةمن أجل عبيد الشيعة ومواليهم ب(جؤدر الصقلبي

ويذكر ). وكان الكثير منهم ينعت بالبكاء(إلى جانب قضاء بعض المرابطين أغلب لياليهم في القراءة والصالة والبكاء
المالكي أن أبا حفص عمر بن عبد اهللا الصدفي كان قد سكن قصر الجعد فكان في ركن منه، وأبو عبد اهللا بن دارة في 

غدامسي في الركن الثالث، وأبو عبد اهللا بن سعدون في الركن الرابع، فكانت أركان القصر الركن الثاني، وأبو الفشل ال
كما كان العديد منهم يسرد الصيام ) 123(تدوي بالقراءة كله، وبالبكاء تارة، وبالنياحة تارة وهم من أركان القصر يتجاوبون

كان يقيم في الحصون صحبة زوجاتهم  ، ومنهم من)124(السنة كلها، أو يعكف عن الكالم طيلة ثالثة أشهر
  )125.(وأبنائهم

وينحدر المرابطون من كافة الفئات االجتماعية، كما كان يتردد على حصون افريقية العباد من جهات أخرى من العالم 
  )126).(خاصة في لبنان وجبل اللكام واألكواخ(وكان بعض األفارقة يرابطون بالشام...) العراق، وخراسان(اإلسالمي

إضافة إلى الحراسة والفالحة والصيد البحري فقد كان منهم من يمارس  التعليم مثل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
ذكر المالكي أن أبا إسحاق  أحمد السبائي كان يرقي الناس الذين يأتون إليه : ومنهم فقهاء بدن ومتطببون) 127(القصري

وكان منهم من يخدم األرامل واأليتام كأبي القاسم عبد ) 128...(برأجملة ويجر على كل إنسان منهم بيده على وجعه في
  ).129(الوهاب بن نصر

والواقع أن كتاب رياض النفوس أكد كثيرا على حياة التقشف والبؤس التي كان يحياها هؤالء النساك فهذا أبو جعفر أحمد 
وكان ال ينام على .. المنستير طريا وال مالحا، األطرابلسي، أقام بقصر دويد مرابطا أربعين سنة، لم يأكل من لحم صيد

  )130...(األرض ال حصير وال وسادة وال كانون وال سراج وال برمة، سوى قدح كان يتوضأ فيه للصالة
ونجد أيضا بعض اإلشارات إلى اللهو والترف ويورد ) 131(وكانوا نظرا لهذه الحياة البائسة عرضة للبق والبراغيث

ما الذي يعمل؟ : يا أبا العباس أعندك غالم، فقال نعم، فقال له: قال أبو سعيد«: معبرا يبين ذلك حوارا) 132(المالكي
أعندك مرحاض يوقد به القنديل الليل . فهذا نحن لنا بواب على القصر بال شراء: قال له. يخدم ويقف على الباب: فقال

أعندك : فقال له. بعة مراحيض توقد فيها القناديل الليل كلهفقال نحن عندنا س. لنا إنما يوقد وقت الحاجة إليه: كله؟ فقال
فهذا نحن عندنا بئر ال نشتري : نعم، فقال: يا أبا العباس في دارك بئر يشتري لها دلو وحبل من وقت إلى وقت؟ فقال له

ثم : قال. ى على المرابطينإنما يريد بهذا أن يذكر نعم اهللا تعال: قال أبو علي... لها حبال وال دلوا وال نهتم بشيء من هذا
  »..وٕاذا صب ماء المطر نخرج إلى المسجد ال نمشي في الطين وال في الزلق: قال له

وقد حاربها المرابطون بدورهم ومنهم أبو علي الحسن بن ) 133(إضافة إلى ظهور أنواع المالهي والخمر في الرباط 
سنة زوجة ولده حإذ قالت ) د الخلفاء الفاطميين وهددهالذي أمر بخروج أح(، )134(هـ341نصر السوسي المتوفى سنة 

فطلعت إليه وأما مذعورة إذ : قالت عائشة. وهو يصيح بها... بينما هو ليلة في صالته إذ سمعته زوجته عائشة: محمد
ومزمار في سوسة من أين : كأني أسمع صرير مزمار، فقلت له: ليس من عادته أن يصيح بعد أخذه في الصالة فقال

  ).135...(ين؟ وأنت قد قطعت منها المالهي وكسرت ما في دار الخمر أواني الخمروأ
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فإلى جانب دور الرباطات في إيواء المسافرين من تجار وحجاج كانت أيضا أسواقا فالحية هامة يساهم المرابطون في 
لغدامسي ليبيت عنده، فصاح بابن تنشيطيها، حيث ذكر المالكي أن أبا محمد بن التبات الفقيه أتى ليلة إلى أبي الفشل ا

فمضى ابن مؤنس : الفقيه بات عندنا الليلة وليس عندنا ما نعشيه وما يصلح له، ألحقوني، قال: مؤنس ورشيد وقال لهما
في الوقت إلى القصر فوجد سبع حجالت مع بدوي فاشتراهم وأتى بهم، فلما رآهم الشيخ ُسر بهم سرورا عظيما، ودخل إلى 

: عال طائفيا جديدا مما أهدى إليه، وقطائع وأشياء مما يساوي دنانير، فدفع جميع ذلك إلى ابن مؤنس وقال لهبيته وأخرج ن
  )136...(خذ هذا فبعه وابعث به إلى صبيانك

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن أغلب الزهاد والنساك المرابطين كانوا أصحاب علم ومعرفة بالنحو واللغة وعلوم القرآن الكريم 
  ).137)(هـ332مثل يوسف بن عبيد اهللا القفصي التميمي المتوفى سنة (ذلك الفقه والحديث، وقول الشعر الجيد وك

فباإلضافة إلى سعة علمهم كانوا متعصبين للمذهب المالكي أغلبهم شارك في الحرب ضد بني عبيد من أجل سيادة ووحدة 
  .المذهب المالكي

  :الخاتمة
من رياض النفوس أن ) إلى آخر الكتاب 261من الصفحة (خالل هذا الجزء الثاني إن أهم ما يمكن استنتاجه من 

  :المالكي يجسد لنا من خالل نصوصه
فترة من تاريخ افريقية حيث شهدت صراعا مذهبيا عنيفا منذ انتشار المذهب الشيعي بدخول المهدي عبيد اهللا الفاطمي  -

  .القيرواني للدعوة فيها
بأكثر وضوح لدى بعض زهاد ونساك إفريقية الذين حاولوا بهذا أن يعطوا ) م10(ن الرابع الهجريخاصية الجهاد في القر  -

  .ألنفسهم شرعية دينية
أن الرباطات اإلفريقية عبارة عن تجمعات عمرانية محصنة لها أسوار تغلق أبوبها ليال توجد أكثرها على الشواطئ  -

ت الروم المباشرة، وكانت أيضا تخرج منها البحرية، وفي هذه األربطة كان الشرقية اإلفريقي، في البداية كانت عرضة لغارا
  .يقيم المتعبدون والمجاهدون بقصد حراسة المسلمين والتعبد هللا في آن واحد

تحول دور الرباطات في العهد الفاطمي إلى جهاد داخلي إلى جانب جهاد النفس، وذلك من أجل سيادة ووحدة المذهب  -
  .ره على الشيعة المالكي وانتصا

تضارب وغموض فيما يخص معالم الرباطات فقد ألحقت بمنشآت متعددة ومختلفة مثل المدن المحصنة واألبراج،  -
  .ومنازل الزهاد

  .سيادة اطالق اسم القصر على منشأة الرباط عند المالكي كثيرا -
  .إليواء المسافرين من التجار والحجاجأن العديد من الرباطات لم تلعب أي دور عسكري وٕانما كانت مجرد منازل  -
كانت لهذه القصور أو الرباطات أبواب تغلق ليال وال تفتح قبل طلوع الشمس و لها أيضا عسس وبهذه الصفات اعتبرت  -

  .مثل عسقالن وطرسوس والمصيصة ثغرا
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نها األشعار الصوفية ثم اتخاذ اتخاذ هؤالء المرابطون بالقصور اإلفريقية وسائل عديدة من أجل التحريض على الجهاد م -
المساجد مكان للمذاكرة في الشؤون العسكرية ومكان لعقد الخروج على بني عبيد وتكون خطبة يوم الجمعة لمزيد من 

  .التأهب واالستعداد
من عالقة المرابطين بالخلفاء الفاطميين عالقة ينتابها نوع من التوثر والتخوف على عكس ما كان في فترة األغالبة  -

  .حرية الفكر، فالفاطميون نهجوا ضدهم سياسة قاسية متمثلة إما بالسجن أو القتل
أخيرا يمكن القول أن كتاب المالكي من كتب الطبقات من المالكية المتحاملين على مخالفيهم لهذا نراه قدم لنا أعالم 

  .المالكية إلفريقية المتعصين الشداد على كل ما يخالفهم
نه كتاب مفيد من منظور المعلومات التي يقدمها عن حياة العباد وزمانهم ومجالهم الحيوي والبشري، تتجلى أهميته في كو 

ومؤسساتهم، ومواقفهم من الِعباد، وموقف العباد منهم وفائدته في هذا المستوى ال تقل عن فائدته في فهم ماهية تصوف 
  .وقضاياه على مجموعة من المستويات إفريقية في بدايته أو فجره، وفهم التطور الذي اعترى صيرورته

  :الهوامش
، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، حققه أبو بكر عبيد اهللا بن محمد المالكي -1

  .1981بشير البكوش وراجعه محمد العروسي المطوي، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 
  .66أندري جوليات، تاريخ إفريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي، البشير بن سالمة، الدار التونسية للنشر، ص  - 2
  .174، ص 985المجذوب عبد العزيز، الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيزية، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية،  - 3
  .399، ص 2مصدر سابق، ج ... محمد، رياض النفوس المالكي أبو بكر عبيد اهللا بن - 4
  .24، هامش رقم 179مرجع سابق، ص ... المجذوب عبد العزيز، الصراع المذهبي بإفريقية - 5
  .293 -292ـ ص 2مصدر سابق، ج ... المالكي أبو بكر عبيد اهللا بن محمد،  رياض النفوس - 6
  .309، ص 2نفس المصدر، ج  -7
  .339، ص 2نفسه، ج  - 8
  .نفسه -9
  .340، ص 2نفسه، ج  - 10
  .344، ص 2نفسه، ج  -11
الهادي محمد الشريف، تاريخ تونس، من عصور ما قبل التاريخ إلى االستقالل، تعريب محمد الشاوش، محمد عجينة، دار سراس للنشر، تونس،  - 12

  .46، ص 1993
  .292، ص 2ج  مصدر سابق،... المالكي أبو بكر عبيد اهللا بن محمد، رياض النفوس - 13
  .213، 2نفس المصدر، ج  - 14
  .287، ص 2نفسه، ج  -15
  .نفسه -16
  .288 - 287، ص 2نفسه، ج  - 17
مجمع اللغة العربية،المعجم . واحدتها صافي. األمالك، واألرض مات أهلها، وال وارث لها، والضياع كان يستخلصها السلطان لخاصته: الصوافي - 18

  .538، ص1الثالثة، ج  الوسيط، دار عمران ، الطبعة
  .422، ص 2مصدر سابق، ج ... المالكي أبو بكر عبيد اهللا بن محمد، رياض النفوس -  19
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  .461، ص 2نفسه، ج  -35
، )هـ708/ 706(طرابلس –التجاني، رحلة التجاني تونس .. 36مصدر سابق، ص .... بالبكري أبو عبيد، المغرب في ذكر بالد إفريقية  والمغر  -36
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  435، ص2نفسه، ج  - 38
  .117، ص 2نفسه، ج   -39
  .303، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، مكتبة الثقافة الدينية، ص ريفاإلدريسي الش -40
  .455، ص 2مصدر سابق، ج ... المالكي أبو بكر عبيد اهللا بن محمد، رياض النفوس - 41
  .456، ص 2المصدر نفسه، ج  -42
  .414، ص 2نفسه، ج  -43
  .34صدر سابق، ص م.... البكري أبو عبيد، المغرب في ذكر بالد إفريقية  والمغرب -44
  .36 -35نفس المصدر، ص  -45
  .نفسه -46
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  .36 -35المصدر نفسه، ص  -49
  .66، ص 6مصدر سابق، ج .... ياقوت الحموي، معجم البلدان. ةالطوب موضع بإفريقي -50
س كوالن وليفي بروفنصال، دار الثقافة، لبنان، الطبعة الثالثة،   . ابن عذاري، البيان المغرب في ذكر أخبار األندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة، ج-51

  .171، ص 1، ج 1983
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  .504، ص 2نفس المصدر، ج  -53
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وفرنسا السنوسي إدريس محمد السيد برقة أمير   
التحالف إلى العداء من  

1941-1951  
التاريخ قسم نجم، امراجع أحمد. د  

، ليبيابنغازي جامعة اآلداب، كلية  
أصبحت الحركة منذ سنة فرنسا بالحركة السنوسية يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما  ن اهتمامإ

  .أبشة-الكفرة- وداي وسيطرت على الطريق التجاري الجديد بنغازي سلطنةالشريك السياسي ل 1860
عالمة فارقة في تاريخ الحركة السنوسية عندما قرر المؤسس الثاني للسنوسية السيد محمد المهدي م 1895شكلت سنة 

ثم إلى زاوية قرو في عام  غبوب واالتجاه نحو الجنوب إلى الكفرة اوالً السنوسي االنتقال من المعقل الرئيس للحركة في الج
1899 .  

ما أن أخذ مشروع السيد المهدي يرى النور؛ والرامي إلى تثقيف المجتمعات األفريقية الصحراوية، ونشر اإلسالم بينها، 
اعة حتى، وجدت نفسها في نهاية القرن وتطوير اقتصاديات هذه الشعوب عبر تأمين الطرق التجارية، وتشجيع التعليم والزر 

محاصرة من القوى االستعمارية التي أخذت في التقدم السريع نحو بحيرة تشاد، خاصة بعد االتفاق الفرنسي  تاسع عشرال
  1.فأصبحت فرنسا والسنوسية وجها لوجه على ضفاف بحيرة تشاد افريقيا، ،م 1899مارس  21اإلنجليزي في 

تماس مباشر مع القوات الفرنسية القادمة من الجنوب لالستيالء  م في 1901عام نفسها في  السنوسيةالحركة وجدت  
على االراضي التي منحتها لهم االتفاقيات الدولية، لم يكن هناك خيار أمام السنوسية سوى الحرب التي امتدت من 

نسية والتي صورتها على أنها حاقدة الفر " لألسطورة السوداء"في الواقع أن الحركة السنوسية هي ضحية . 1914- 1901
وأن اخوان السنوسية مثال للمسلم الشرير والمؤذي وأنها قادرة على تحريك وتحريض المؤسسات الدينية المسلمة في 

سوف تتعرض السنوسية لخطر دبلوماسية القوى العظمى بعد الحرب العالمية . المستعمرات الفرنسية في الصحراء الكبرى
فكار أحد محركات السياسية الخارجية كانت هذه األ ولكن هلفرنسا أهم الفاعلين في هذه السياسة، ستكون و الثانية 

  الفرنسية تجاه السنوسية؟ وهل حاولت فرنسا حرمانها من الوصول إلى الحكم في ليبيا؟ 
القوات الفرنسية ، وافقت الحركة السنوسية على الدخول في مفاوضات مع فرنسا على أمل الحد من تقدم م1911في سنة 

من جديد بعد هزيمة  هافئنااستتم و  م1913، غير أنها توقفت في سنة اإليطاليةوالتفرغ للحرب في الشمال ضد القوات 
الجديد السيد أحمد الشريف السنوسي  ةمثل شيخ الطريق المفاوضات هذه في 1914.2السنوسية وسقوط زاوية قرو في سنة 
كانت هذه المفاوضات فرصة للسيد محمد . م الحكرة السنوسية أمام فرنسا 1902 الذي خلف عمه السيد محمد المهدي

 أخفقتخاصة عندما . للتدخل في رسم سياسيات مستقبل الحركة السنوسية في مناطق جنوب الصحراء إدريس السنوسي
أندى وبركو ومناطق  المفاوضات بسبب تشدد السيد أحمد الشريف فيما يخص مسألة الحدود بين مناطق نفوذ السنوسية في

، بصفته وريث السيد المهدي وطرح نفسه كبديل للسيد 1913أبريل  13النفوذ الفرنسي، فخاطب الحكومة الفرنسية في 
السيد أحمد  أتبعهأحمد في المفاوضات مع فرنسا، وتأكيده على مواصلة التفاوض ونبذ الحرب ورفض النهج السياسي الذي 

وجه التحديد هل هذه الرسالة تمت بالتفاهم مع السيد أحمد الشريف أم هو بداية الصراع  ال نعلم على. الشريف السنوسي
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اطوير على أم العظام المعسكر  عبد اهللازاوية عين كلك  هجوم شيخبعد  الرجلين، خاصةعلى زعامة الحركة بين 
نسية في تشاد للزحف على أخر الزوايا قائد القوات الفر  (Largeau)نباء على استعداد الجنرال الرجواأل اردالفرنسي، و تو 

السنوسية في شمال تشاد و الذى أنهى الوجود السنوسي في شمال تشاد بسقوط زاوية قرو في يد القوات الفرنسية سنة 
1914.3  

غير أن الحرب العالمية الثانية فتحت صفحة جديدة في العالقات السنوسية الفرنسية، خاصة بعد انتصار قوات فرنسا 
مع  فبدأت االتصاالت السنوسية الفرنسية.  في الكفرة اإليطاليةعلى القوات  1941بقيادة الجنرال لوكلير في مارس الحرة 

هذه المحاوالت بدخول  انتهتالمهاجرين الليبيين في تشاد لتنظيم الصفوف واالنضمام للتحالف الدولي ضد دول المحور 
، ومساهمة فرق االستطالع الليبي في 1943قوات لوكلير إلى فزان سنة الليبيين المهاجرين في تشاد مع  هجانةقوة من ال

مع   Koenigبقيادة الجنرال كوينيغ  1942في مايو  جنوب طبرقتقديم خدماتها لقوات فرنسا الحرة في معركة بير حكيم 
. ة الليبية في المحافل الدوليةوبنهاية الحرب أصبحت فرنسا أحد أهم الفاعلين الدوليين في تسوية المسأل 4.القوات البريطانية

ستكون هذه التفاهمات و  ،نسج األمير إدريس السنوسي عالقته بفرنسا خالل هذه الحرب للتحالف ضد الفاشست الطليان
التي سوف تقود األمير محمد إدريس السنوسي إلى تأسيس الطريق وغيرها من المفاوضات مع فرنسا والقوى الدولية 

  : ، وتسهيال للدراسة تم تقسيم البحث إلى العناصر التاليةبيا محور النقاش والتحليل في هذا المبحثالمملكة السنوسية في لي
 الثانية العالمية الحرب خالل فرنسا مع السنوسية تحالف 

 1949 يونيو برقة واستقالل فرنسا 

 السنوسي إدريس األمير مع الفرنسية والمفاوضات االستقالل 

 ، 1951 إلى 1941 الفترة خالل إدريس السنوسي األمير مع فرنسا أجرتها التي واالتصاالت العالقات الدراسة هذه تعالج
 العالقة إشكالية دراسة إلى تسعى كما ، 1941 القاهرة في ديجول شارل أسسها وضع التي العالقة ماهية متابعة ومحاولة

-الجيو المصالح وبين المتحدة للمملكة وحليف قديم عدو وهو ليبيا؛ لحكم قوي كمرشح السنوسي إدريس  األمير بروز بين
  .فزان إقليم في  الفرنسية استراتيجية

 استقاللها ليبيا منح ورفض التعنت من السنوسي إدريس األمير تجاه الفرنسية السياسية في التحول البحث هذا يطرح سوف
 في السنوسية والحركة ليبيا في السياسي مالنظا لمستقبل فرنسي تصور على تقوم جديدة عالقة لبناء العمل إلى رايته تحت
 ممثلي تقارير وبخاصة الفرنسية الخارجية أرشيف من أولية مصادر إلى أساساً  الدراسة تستند. الفرنسية المصالح ضوء
  .فرنسا ونفوذ الفرنسية، المصالح على الحفاظ وكيفية الليبية القضية لحل وتصورهم ليبيا، في فرنسا

 رنسا خالل الحرب العالمية الثانيةتحالف السنوسية مع ف

كانت الحرب العالمية الثانية منعطفًا حاسما بين مرحلتين كبيرتين في تاريخ الحركة السنوسية، مرحلة التأسيس والصراع 
المسلح مع القوى العظمى، ومرحلة صارت فيها حليفًة لهذه القوى ليصبح أميرها وشيخ الطريقة محمد إدريس السنوسي 

ولكن كيف استطاع األمير محمد إدريس السنوسي نسج . ليبيا الحديثةل اً افعين والمتحدثين باسم ليبيا ومؤسسأبرز المد
، 1940اغسطس  9خيوط هذا التحالف؟ ربما نعرف الكثير عن تحالف األمير مع االنجليز خاصة اجتماع القاهرة في 

يط بها بعض الغموض ويعزى ذلك لصمت المصادر ولكن طبيعة التحالف والتعاون بين السنوسية وفرنسا ما يزال يح
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الكالسيكية عن هذه العالقة وربما لقلة أهميتها أمام دور االنجليز ودعمهم الكبير لتأسيس القوة العربية الليبية والدعم 
  .السياسي الذي حضي به األمير إدريس من قبلهم

خاصة بعد -جر وجدوا في الحرب العالمية الثانية ال شك ان األمير محمد إدريس السنوسي وبعض زعماء ليبيا في المه
ولهذا السبب لم يجد األمير من  اإليطالي،فرصة لتحرير بالدهم من االستعمار -وقوفها إلى جانب المانيا إيطالياعالن إ

لفاء ن الليبيين على تم االستعداد للوقف إلى جانب الحإألخباره ب 1940يوليو  22حرج في االتصال بالجنرال وفير في 
  . والقتال معهم

الليبيين بقيادة البي أحمد سيف النصر إلى جانب قوات فرنسا  هجانةولذا فان عند الحديث على مشاركة قوة رمزية من ال
هل هذه المشاركة  ، مما يطرح سؤاالً 1941وتقديم الدعم اللوجستي في تحرير الكفرة سنة  1943الحرة في تحرير فزان سنة 

الليبيين في تشاد تمت في إطار الجهود المبذولة من قبل األمير إدريس السنوسي والزعماء المهاجرين  العسكرية للمهاجريين
  .؟أم هي مبادرة فردية من قبل البي أحمد سيف النصر اإليطاليلتوحيد الجهود ضد العدو 

بان الملك إدريس السنوسي : (في واقع األمر أن أبرز رواية هي التي ذكرها السيد عثمان الصيد في مذكراته عندما قال
قليم فزان مساعدة قوات إ طلب منه الجنرال ديجول عن طريق السفارة الفرنسية في القاهرة الطلب من الليبيين في تشاد و 

  5) االستعمار اإليطاليفرنسا الحرة في حربها ضد 
اغسطس  9د زعماء اجتماع ، المقيم بمصر و أحبالشيخ عبد الجليل سيف النصر أتصلمير إدريس  السنوسي بدوره األ

، طلب منه 1940، وعضو لجنة تجنيد جيش التحرير الليبي المنبثقة عن مؤتمر غاردن ستي بالقاهرة سنة ،1940
االتصال بشقيقه البي أحمد سيف النصر في تشاد والتنسيق مع العقيد لوكلير وتقديم المساعدة له في حربه ضد القوات 

العشائر و القبائل  شيوخ، و اتصل ب1941كلير خلسة إلى الهواري و الجوف في فبراير ، و لهذا عندما دخل لو اإليطالية
شيوخ القبائل للتعاون مع  يحث فيهايحمل رسائل من البي حمد سيف النصر  نفي الكفرة طلبا للمساعدة و الدعم كا

شيخ أحدى عشائر  أن حرب بللوكليرو هو ما حصل عليه عندما وقفت هذه القبائل على الحياد و لم تتدخل في هذه ال
المتحصنة في قلعة التاج بعد   اإليطاليةكان الوسيط بين قوات فرنسا الحرة و القوات  "البهرجانمحمد صالح :" قبيلة زوية 
   6.استسالمها
سيف النصر بذلك بل خرج مع القوات البريطانية الصحراوية الكتشاف الخطوط الخلفية  عبد الجليلالشيخ  ولم يكتف

  1942.7ماسو سنة  Jacques Massuبتن انخبة من القوات الفرنسية بقيادة الك وااللتقاء مع اإليطاليةوات للق
بالبي أحمد سيف النصر  اتصلتالترجيح الثاني لمساهمة الليبيين في هذه الحرب ان تكون قوات فرنسا الحرة هي من 

  . ان هذا االتفاق تم شفاهه، و اإليطاليةوطلبت منه مساعدة الليبيين في حربهم ضد القوات 
غير اننا نرجح رواية بن عثمان لألسباب التي سبق ذكرها هو دور عبدالجليل سيف النصر في لجنة التجنيد و التحرك مع 
القوات البريطانية في جنوب الصحراء الليبية كدليل و اتصاله بشقيقه ليكون لهم دور فيما بعد في مستقبل فزان مناطق 

، أما الخيار الثاني على الرغم من و اقعيته اال اننا لم نعثر في ارشيف و زارة الخارجية الفرنسية او وزارة نفوذهم السابقة 
أو طلب من الجنرال لوكلير للبي أحمد للمساهمة في الحرب كل  اتفاقالدفاع او ارشيف جان موالن في باريس على أي 

ربما االشارة . مساهمتها إلى جانب قوات فرنسا الحرة في تحرير فزان سرة ورير تفيد بدور هذه األاما تم العثور عليه هي تق
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بين الرجلين لالستفادة من خبرة البي حمد سيف  1940الوحيدة هي اللقاء الذي جمع لوكلير بالبي أحمد سيف النصر سنة 
  .النصر والحصول على ادالء

رسالة إلى  إدريس السنوسي، أرسل األمير 1941س في سنة مار  اإليطاليةوعند انتصار قوات فرنسا الحرة على القوات 
السالم مقابل تقديم الدعم و الصداقة ومن ضمنها مقترحات دقيقة، من خاللها ، وقدم 1941أبريل  11الجنرال ديجول في 

ء اثنا للسنوسية في منطقة الكفرة اإليطاليةدرت من قبل القوات و للزوايا السنوسية، ورد الممتلكات السنوسية والتي ص
ربما هذه المطالب التي عرضها . تشاد والنيجر، واإلذن بتعيين شيوخ الزوايا السنوسية في الزحف الفرنسي على االيطاليين

أرسل  1944في ديسمبر . األمير إدريس على ديجول هي أقرب لشروط المصالحة مع فرنسا مقابل السالم والصداقة
رة الفرنسية في القاهرة يحثه فيها على العمل على عودة اريق السفاألمير رسالة أخرى إلى الجنرال شارل ديجول عن ط

العتبارات أمنية وخوف فرنسا من عودة  إليهاغير ان هذه الطلبات لم ينظر  8.من أخوان السنوسية إلى تشادالالجئين 
تقديم هذه المقترحات  في واقع األمر ما كان األمير إدريس السنوسي يقدم على. نشاط الزوايا السنوسية في تشاد من جديد

بن عثمان وتكون هذه المقترحات ضمن شروط  إليه أشاروهذا الطلب ما لم يكن قد وعد بها ربما في لقائه األول الذي 
  . إيطالياصفقة انضمام المتطوعين الليبيين لقوات فرنسا الحرة في حربها ضد 
تبنتها فرنسا تجاه تسوية القضية الليبية خاصة بعد  أما سبب تجاهل فرنسا للمطالب السنوسية فيعود إلى السياسة التي

أضافة إلى العداء والكراهية التي طالما ظلت قائمة  .اإليطاليةاختالف الرؤى بين القوى العظمى حول مصير المستعمرات 
 Eugène بينهم، خاصة بعد حملة الشيطنة السنوسية التي قادها و كالء و مبعوثو و قناصل فرنسا خاصة إيجان ريكارد 

Ricard),،1866-(1895 ، قنصل فرنسا في بنغازي )Léon Roches   1852-1855 (طرابلس،  في فرنسا قنصل
عملوا على تسميم العالقات السنوسية الفرنسية و بفضلهم خلقوا منها خطرًا  يهدد نفوذهم في الجزائر وأفريقيا جنوب 

  9.بح عقيدة تتحكم في السياسية الفرنسية  لقرن من الزمانالصحراء، هذا المفهوم الخطير للعالقة مع السنوسية سيص
 13وفي  10.اإليطالية، طالب وزير الخارجية الفرنسي بيدو بوضع ليبيا تحت الوصاية 1945ففي مؤتمر لندن سنة 

إيطالية، ة باعتبار البالد مستعمر  اإليطالية، صرح شارل ديجول بتأييده لرجوع طرابلس وبرقة إلى االستعمار 1945ديسمبر 
اثار تصريح ديجول احتجاج وامتعاض . ساهمت في جهود دول الحفاء في القضاء على الفاشية الحالية وأن الحكومة

   األمير إدريس السنوسي
   11.وكذلك األحزاب الطرابلسية والتي شنت حملة شرسة على الوجود الفرنسي في فزان 

إلى ليبيا وفي مارس            إيطالياودة أكدت النخب البرقاوية حقها في االستقالل ورفضها لع
قد استقر الرأي على أن نطالب نحن ممثلي األمة البرقاوية : "بعثوا بمذكرة إلى السلطات البريطانية جاء فيها  1946

، تاركين للشعب الطرابلسي الغاليةعية مجلس هيئة األمم المتحدة بتحقيق مطالبنا الوطنية واهدافنا القومية وحقوقنا الشر 
 :الشقيق بدوره تقديم مطالبه التي يرغب بها إلى سمو األمير الجليل محمد إدريس  السنوسي

  .استقالل البالد سياسيا وٕاداريا تحت إمارة سمو األمير الجليل السيد محمد إدريس المهدي السنوسي  - 1
  .دتكوين حكومة دستورية وطنية تدير شؤون البال  - 2
  .قبول هيئة وطنية تمثل الشعب في مؤتمر الصلح للدفاع عن قضيته ينتخبها سمو األمير الجليل  - 3
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  "12منح البالد حقها بالتعويض عن األضرار التي لحقت بها من جراء الحرب  - 4
 اإليطاليةومة ، والتي بموجبها تنازلت الحك1947فبراير  10ة في  اإليطاليةغير ان توقيع معاهدة الصلح مع الحكومة  

، رسالة إلى وزير 1947مارس  17عن حقها في المستعمرات االفريقية، شجع الجبهة الوطنية البرقاوية بأن ترسل في 
الخارجية الفرنسي السيد بيدو تحثه فيها على مساعدة سكان برقة على االستقالل تحت أمارة السيد محمد إدريس السنوسي 

    13واالستقالللعهود الحكومات العظمى بالحرية  واالستقالل ووفاءً أجل الحرية تتويجا لكفاح الشعب البرقاوي من 
للبث  1947أكتوبر  20أكتوبر إلى  3وخالل اجتماع مجلس نواب وزراء خارجية الدول الكبرى في لندن خالل الفترة من 

إلى  1947 أكتوبر 17رسالة فيفي مصير البالد وأحقية أهلها في الحرية واالستقالل؛ أرسل األمير إدريس  السنوسي 
نب الشعب الليبي في سعيه للحرية اف إلى جو ، يحث فيها على الوق1947مؤتمر لندن  الفرنسي فيمساعد وزير الخارجية 

  14.واالستقالل ورفض مشروع الوصاية
  : التاليةبررت اإلدارة الفرنسية مخاوفها من تأسيس إمارة سنوسية في برقة باألسباب 

 السنوسية والزوايا االتباع انتشار بسبب وذلك االفريقية، إلمبراطورتيها هدم عامل سنوسية دولة قيام أن فرنسا تعتقد  - 1
 العالمية الحرب في دور لهم كان هؤالء كل الهجار و غات و غدامس في الطوارق عند خاصة الكبر الصحراء كامل في

 أن و االنجليزية المخابرات من مدع و السنوسي  إدريس ألميرا الطريق شيخ بأوامر اإليطالية القوات ضد تحركوا و الثانية
 15السنوسية إطار في باالستقالل يطالبون و هؤالء على يؤثر سوف واستقاللها برقة إلى السنوسية عودة

 . فزان في الفرنسي الوجود ضد بريطانيا يد في أداة تكون سوف برقة في سنوسية دولة قيام أن فرنسا تخشى  - 2

 الليبي، التراب كامل استقالل نحو خطوة وستكون فزان اقليم في وجودها عن الدفاع فرنسا على لصعبا من سيكون - 3
 الحركة أتباع أحد فرنسا حليف وهو النصر سيف أحمد البي وأن وفزان طرابلس في  إدريس لألمير قبوال هناك وان سيما

  .فزان في السنوسية
كتها في يلسنوسية إلى سدة الحكم، باإلضافة إلى عدم اتفاقها مع شر كانت هذه المخاوف الفرنسية من وصول الحركة ا

  .اإلدارة العسكرية في ليبيا المملكة المتحدة، حول مصير ليبيا
  . إدريس السنوسيوالساعي للحصول على استقالل برقة تحت إمارة األمير  اإلمارة السنوسيةراقبت فرنسا حراك 

  م1949فرنسا واستقالل برقة يونيو 
، 1917 سنة بل كان طموحا راود األمير إدريس السنوسي منذ حكومة اجدابيام، 1949كن استقالل برقة و ليده سنة لم ي

على  اميراً  إيطاليا  بالسيد محمد إدريس  السنوسياعترفت  ،و التي1920بعد التوقيع على اتفاق عكرمة و اتفاقية الرجمة 
و قد حانت له الفرصة البرقاوية، إدريس  السنوسي تأسيس أمارته  األمير لمحالواحات الداخلية لبرقة منذ ذلك التاريخ كان 

  16.و تحرير كامل التراب الليبي 1943سنة  حلفاءعلى يد قوات ال إيطاليابعد هزيمة 
ففي أحد أعيان مدينة بنغازي، ربما كانت أول مطالبة رسمية من األمير باستقالل برقة عن طريق عمر منصور الكخيا  

يطلب فيها  األوسط،وزير بريطانيا في الشرق  Edward Graigأرسل الكيخيا رسالة إلى ادوارد غريغ  1945نيو يو  18
  : التاليمن الحكومة البريطانية 

  .أميرا على برقة إدريستعترف بريطانيا بالسيد   - 1 
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  .شارون بريطانيونيعترف ببرقة بالدا مستقلة، على ان تكون الحكومة تمثيلية ديمقراطية، يعاونها مست  - 2
  .الماليةتقدم بريطانيا لبرقة المساعدة في تنظيم جيش وبناء سكة حديد على الساحل وتقديم المساعدة   - 3
لبرقة عند  والمؤسساتيعطى لبريطانيا حق االحتفاظ بقوات في برقة لمدة معينة على ان تسلم بريطانيا جميع األبنية   - 4

  .جالئها
  17.ياتكون برقة حليفا لبريطان  - 5

الموضوع فالقضية  الم يكن مناسبًا لكي تبث بريطانيا في هذ اإليطاليةغير ان الوضع الدولي الخاصة بتسوية المستعمرات 
بعد فشل م  1948إلى أروقة األمم المتحدة في سنة  م 1945الليبية انتقلت من النقاش بين الحلفاء من مؤتمر لندن سنة 

 م 1949في أبريل  اغير ان فشل بريطانيا في تمرير مشروع بيفن سفورز . مسألة الليبيةالحلفاء في إيجاد تسوية سياسية لل
  .في الجمعية العامة لألمم المتحدة، اضطرها إلعادة التفكير في خيار منح برقة الحكم الذاتي

ار، بحضور البرقاوي لالنعقاد في قصر المن الوطنيالمؤتمر  إدريس السنوسيدعا األمير  1949في األول من يونيو 
وقد رد دي كاندول على خطاب األمير محمد . السيد دي كاندول رئيس اإلدارة البريطانية في برقة، وأعلن استقالل برقة

إن الحكومة البريطانية تعترف باألمير رئيسًا للحكومة البرقاوية باعتباره الزعيم الذي أختاره شعبه : "قائالً  إدريس السنوسي
رف رسميًا برغبة البرقاويين في الحكم الذاتي وسوف تتخذ كافة التدابير إلنشاء حكومة برقاوية لتولي اختيارًا حرًا، كما تعت

أقدمت على هذه الخطوات تود  مسؤولية الشؤون الداخلية، وتدعو األمير إلى زيارة لندن لبحث الموضوع، وأخيرًا فإنها إذ
  18"ضاع ليبيا ككلالتأكيد بأنه لن يتخذ أي إجراء يمكن أن يضر بمستقبل أو 

وقبوال من معظم الدول العربية فحين رفضته مصر والجامعة العربية وعدته دول أخرى تمزيقا  اً لم يجد إعالن برقة ترحيب
  19.لوحدة البالد

االعتراف  لطلبالدول العظمى  لرؤساءرسائل ال دًا منغير ان رئيس الحكومة البرقاوية السيد فتحي الكيخيا أرسل عد
إلى الرئيس الفرنسي  إدريس السنوسيباسم األمير  1949يونيو  14في ومن بينها رسالة  والحكومة البرقاويةبرقة باستقالل 
  20.على برقة باإلمارة السنوسية لالعتراف

عالن استقالل برقة من طرف األمير دون الحصول على اجماع دولي بالنقاط إحددت الخارجية الفرنسية موقفها من 
  : التالية

 المسألة تسوية بها تمت التي الطريقة هي هذه وان المتحدة األمم طريق عن تحل ان يجب برقة استقالل يةقض أن - 1
 االستقالل قرار على تتحفظ فرنسا ان كما

 سوف القضية هذه طرح وعند المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماع في تكون أن يجب االستقالل على الموافقة أن - 2
  21.العامة معيةالج اعضاء مع فيها ننظر

حريصة على عدم  التي كانت اركة الحكومة الفرنسية،ببرقة بم إدريس واستقالللم تحظ الخطوة البريطانية في تأييد األمير 
وذلك األسباب . استقالل برقة فقط، ولكنها عملت على رفض كل ما من شأنه ان يؤدي إلى استقالل ليبيا ووحدتها

  : الرئيسية
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استراتيجية لفزان فهي تحتوي على خمس قواعد عسكرية وحلقة وصل بين المستعمرات -والجيو األهمية العسكرية  - 1
  الفرنسية في وسط وشمال القارة وحزام امن لمستعمراتها في شمال افريقيا 

تخوف فرنسا من نمو الشعور القومي في بلدان المغرب العربي بسب حصول ليبيا على استقاللها مما يؤدي ذلك إلى   - 2
  ات من المد القومي في مستعمراتهاموج

إضافة إلى خوف فرنسا من حصول الشيوعيين السوفييت على موطئ قدم في ليبيا مما يشكل خطرًا كبيرًا على   - 3
  .مستعمراتها

تخشى فرنسا من ان منح برقة االستقالل ما هو اال محاولة بريطانية لفرض امر واقع جديد للسير بليبيا نحو االستقالل - 4
  .م، مما يفقدها نفوذها ووجوده في فزانالتا
استراتيجة في -ال تحبذ فرنسا أي حل للمسألة الليبية اال في إطار شامل للقضية الليبية وبما يضمن لها مصالحها الجيو- 5

  .المنطقة
لب عن رفض الحكومة الفرنسية الستقالل برقة و تنصيب األمير إدريس  السنوسي أمير على برقة، رفضت ط اً و تعبير 

لألمير إدريس  السنوسي بالسفر إلى لندن عبر األراضي التونسية و الجزائر ثم االنتقال عن  البريطانية بالسماحالحكومة 
طريق البحر إلى فرنسا في الطريق إلى لندن، و قد برر السيد بيدو وزير الخارجية الفرنسي رفضه لمرور األمير إدريس 

و مؤيدو و الحركة الوطنية التونسية التي تطالب بالحكم الذاتي   األهاليقد يثير احتجاجات  هوجودأن عبر تونس 
في تونس، باإلضافة إلى الدعاية و تحشيد االنصار  ةو اتباع الطريقأالسنوسية و اتباعها سواء من المهاجرين الليبيين 
  22.الذي قد يصاحب  المرور عبر االراضي التونسية

لة األمير إدريس السنوسي بعد رفض الحكومة الفرنسية مرور األمير إدريس عبر غيرت الحكومة البريطانية خط سير رح
رسليا في فرنسا امستعمراتها في شمال افريقيا، فتقرر ان يغادر األمير من طرابلس عبر بارجة حربية بريطانية إلى ميناء م

  .مباشرة
في  تنها وافقأستعمراتها في شمال افريقيا اال م سفر األمير إدريس عبرعلى الرغم من عدم رضاء الحكومة الفرنسية على 

خالل زيارته للمملكة المتحدة في إطار الجمهورية الفرنسية عبر  إدريس السنوسي، على مرور األمير 1949يونيو  13
إلى طرابلس، بصحبة نائب  إدريس السنوسي، وصل األمير 1949يوليو  10تسوية عملية نقل السلطة المحلية لألمير في 

الوزراء فتحي الكيخيا والسيد ابراهيم الشلحي ناظر الخاصة األميرية ومجموعة من اعضاء المؤتمر الوطني  رئيس
فقد  ،بحفاوة كبيرة واألحزاب الطرابلسيةاألمير من قبل المؤتمر الوطني العام بقيادة بشير السعداوي  أستقبل 23.البرقاوي

بينما وصفه  24"يوم تاريخي عظيم"زيارة األمير إلى طرابلس " ربطرابلس الغ"وصف المنير برشان في افتتاحية صحيفة 
   25"ميرهاأمة الليبية تستقبل فيه األ .التاريخي اليوم"بأنه بشير بك السعداوي 

احتجت السلطات الفرنسية رسميًا عن طريق السيد مسجلي السفير الفرنسي في لندن لدى وزارة الخارجية البريطانية، على 
تاريخي عظيم وأنه ليس الوحيد، واعتبرت ذلك خطوة سياسية تمهيدا لرسم واقع سياسي جديد، وان هذا الوصف يوم 

سلطات اإلدارة البريطانية في طرابلس هي المسؤولة عن ذلك على اعتبار ان صحيفة طرابلس الغرب ممولة من قبل 
  26.اإلدارة
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سي في زيارته إلى طرابلس قد اقلق السلطات الفرنسية و يبدو ان وقع الحملة االعالمية التي رافقت األمير إدريس  السنو 
بان تكون زيارة األمير إلى طرابلس تمهيد لضمها إلى اإلمارة  البرقاوية و ان هذه  إيطالياالتي كانت تخشى هي و حليفتها 

لذلك رفعت مستوى الحملة ما هي اال لتحضير الراي العام ليكون األمير إدريس  اميرًا على القطرين برقة و طرابلس، و 
االحتجاج إلى وزير الخارجية البريطاني السيد بيفن، حيث ناقش معه السفير الفرنسي في طرابلس السيد مسجلي  ملف 
االعالم و كيف ان راديو طرابلس و صحيفة طرابلس الغرب تسير بتعليمات من بشير السعداوي، على الرغم من انها تدار 

نه أي في طرابلس، عبر السفير عن قلق فرنسا من ان وسائل االعالم هذه وصفت  بمن قبل جهاز المخابرات البريطان
عن الوحدة و االستقالل تحت تاج اإلمارة السنوسية، بل انها تجاوزت ذلك بمطالبة استقالل  تو تحدث اعلى ليبيا كله أميرً 

  .عرب شمال افريقيا مما يهدد المستعمرات الفرنسية
بان المسألة الليبية هي االن في األمم المتحدة ويجب ان يكون الحل عبر الجمعية العامة  كرر السفير الفرنسي مطالبه

  .لألمم المتحدة وليس عبر وسائل االعالم
تعهد الوزير بيفن بالنظر في االحتجاج الفرنسي وأكد على أن بالده ملتزمة بحل القضية الليبية عبر األمم المتحدة  

الفرنسية أرسلت وزارة الخارجية الفرنسية تعليمات مشددة لرئيس اإلدارة  ولتطمين الحكومة  27.واالتفاق بين القوى العظمى
وبمسؤولية لتفسير ما نشرته صحيفة طرابلس الغرب ) Robert Blackly(البريطانية في طرابلس السيد روبير بالكلي 

  28.والتي هي تحت اإلدارة البريطانية وراديو طرابلسعن المصبوعات  اإلدارة
و اثناء عودته عن طريق فرنسا، استغل رئيس وزراء إمارة  1949أنهى األمير زيارته إلى المملكة المتحدة في اغسطس 

برقة فتحي الكيخيا، المناسبة لزيارة وزير الخارجية الفرنسية السيد كوف دو مورفيل لمناقشة القضية الليبية و لمعرفة و جهة 
اغسطس  5في . ير الموقف الفرنسي الرافض االستقالل برقة من طرف واحديغنظره في استقالل برقة لعه ينجح في ت

، استقبل السيد بيدو فتحي الكيخيا الذي عبر عن عظيم امتنانه للحكومة الفرنسية وعلى حفاوة االستقبال خالل 1949
بية وعبر وزير الخارجية وطلب من وزير الخارجي الفرنسي المساعدة في حل القضية اللي. ضي الفرنسيةامرور األمير لألر 

الفرنسي كوف دو مورفيل عن موقفه من مسألة استقالل برقة بان هناك تباين في وجهات النظر بخصوص استقالل برقة، 
يترتب  ماكانت الحكومة الفرنسية تخشى من استقالل برقة  29.ولكن من الصعب ايجاد حل مرضي فيما يتعلق بطرابلس

وعدم تسوية بعض المسائل العالقة في برقة مثل  ،ن او مستعمراتها في شمال افريقيا اوالً عليه من مطالبة مماثلة في فزا
الوزير كوف دو  هاالوجود العسكري الفرنسي في الكفرة، قضية الحدود بين تشاد وبرقة، كل هذه القضايا ربما لم يطرح

  . بعد إدريس فيمامع األمير  مباشرة م مناقشتهامورفيل مباشرة مع رئيس حكومة برقة ولكنها مسائل سوف ت
تحت حكم األمير ، 1949- 1945فترة من العارضت الحكومة الفرنسية كل ما من شأنه ان يؤدي إلى استقالل ليبيا خالل 

وقدرته  ابعاد أخرى أكثر من كونها سياسيةمن  ولما له اإلمارة السنوسيةخوفها وخشيتها من تيار لوذلك إدريس السنوسي؛ 
باعتباره سليل مؤسس الحركة  إدريس السنوسي، كان البعد الديني الحاضر بقوة في شخص األمير اعلى توحيد ليبي

وقدرة اتباع من تأثيره على اتباع الحركة في مستعمراتها االفريقية،  ولذلك تخشىالسنوسية محمد بن على السنوسي، 
  .الطريق على التحرك في منطقة نفوذها فزان وغدامس وغات
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على  1949إلى  1945عملت فرنسا خالل فترة تداول القضية الليبية في المحافل الدولية من وغيرها لهذه األسباب 
إلى مستعمراتها وتارة أخرى إلى الوصاية الدولية إلى إيطاليا الحيلولة دون حصول ليبيا على استقاللها ونادت تارة بعودة 
وذلك . 1949ٕالى رفض استقالل برقة في يونيو و ، 1949فشل مشروع بيفن سفورزة بتقسيم الوصاية على ليبيا مايو 

، وخوفها من 1943استراتيجية إلقليم فزان الذي سيطرت عليه فرنسا منذ عام -العتبارات عدة ليس أقلها األهمية الجيوو 
  .وجود نفط في جنوب ليبيا باحتماليةانتقال حمى االستقالل إلى مستعمراتها في شمال افريقيا، واطماع اقتصادية 

والدول العظمى الداعمة الستقالل ليبيا بالتصويت على مشروع قرار المستقلة نجحت الدول العربية  1949نوفمبر  21في 
صوتًا ضد ال شيء  49على بالحصول حظي مشروع القرار و  289المقدم للجمعية العامة من اللجنة السياسية برقم 

  .عن التصويت من بينهم فرنسا 9وامتناع 
  إدريس السنوسيلمفاوضات الفرنسية مع األمير االستقالل وا

ير أدوات وأشكال الصراع في ليبيا، يأن صدور قرار األمم المتحدة، بنيل ليبيا استقاللها أجبر السلطات الفرنسية على تغ
روع في فزان و التي لم يكن لها مش المحلية واستخدمت القوىفلجأت الحكومة الفرنسية إلى سياسة التفاهم مع الحلفاء 

خدمًة الهداف بعض الزعماء في القيادة و وطني واضح سوى التحرك في إطار السياسية الفرنسية حيال المسألة الليبية و 
  .في محاولة للوصول إلى صياغة لمفهوم وشكل الدولة المقبل، وذلك لضمان استمرار نفوذها في المنطقة الحكم

، 1952، على استقالل ليبيا في موعد أقصاه يناير 1949نوفمبر  21الصادر بتاريخ  289نص قرار األمم المتحدة رقم 
وعلى تشكيل مجلس استشاري لمساعدة الليبيين في نقل السلطة من دولتي اإلدارة فرنسا وبريطانيا إلى حكومة ليبية 

ا كما نص القرار على وقع االختيار على السيد أدريان بلت ليكون مندوبًا للجمعية العامة لألمم المتحدة في ليبي.  دستورية
 وٕايطالياهي بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية وباكستان ومصر : تشكيل مجلس استشاري ضم ست دول

  30.الثالثة وممثل عن األقليات الليبية اليمباإلضافة إلى ممثل واحد عن كل إقليم من األق
، من الحصول على موافقة 1950أبريل  25ألمم المتحدة في تمكن السيد بلت في أول جلسة للمجلس االستشاري التابع ل

  :التاليإلى حكومة دستورية في ليبيا وتنص الخطة على  ونقل الحكمالدستور  إلقرارالمجلس على خطة زمنية 
  يونيو شهر خالل وفزان وبرقة طرابلس من كال في المحلية المجالس انتخاب - 1

1950  
 . 1950 يوليو شهر تتجاوز ال مدة في الوطنية عيةللجم التحضيرية اللجنة اعضاء اختيار - 2

 .1950 خريف في االجتماع إلى ودعوتها الوطنية الجمعية أعضاء انتخاب - 3

 1951 أوائل في مؤقتة لحكومة الوطنية الجمعية تأليف - 4

 1951 سنة خالل الليبية الحكومة وشكل الدستور الوطنية الجمعية إقرار - 5

  31 .1952 يناير أول قبل دائمة ليبية حكومة وتشكيل ليبيا استقالل إعالن - 6
جورج باالي ممثل فرنسا في المجلس االستشاري قلقه من أن يتمكن المجلس االستشاري  Georges Balayأبدى السيد 

من تنفيذ خطة السيد بلت بسرعة وأن يتم انتخاب الجمعية الوطنية و يتم تحديد شكل الدولة الليبية التي قد تكون موحدة و 
  32.تعارض مع المصالح الفرنسيةهو ما ي
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، للسيد باالي بالعمل  Robert Schumanو في هذا السياق أعطيت تعليمات وزير الخارجية الفرنسي السيد شومان 
، و الحيلولة دون ان تصبح ليبيا دولة موحدة أو مركزية،  289على تأخير تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  33.ة الفرنسية من الوصول إلى صيغة تضمن لها حقوقها ومصالحها االستراتيجية في المنطقةحتى تتمكن الحكوم
الثالث، أقر في الرابع  األقاليموبعد عدة مداوالت بين اعضاء المجلس االستشاري حول الطريقة التي يتم بها اختيار ممثلي 

الثالثة  األقاليمى اختيار سبعة ممثلين عن كل من ، مقترح تقدم به ممثل باكستان ينص المقترح عل 1950عشر من يونيو 
التي تتألف منها ليبيا لالجتماع في لجنة مؤلفة من و احد و عشرين عضوًا مهمتها وضع خطة يجتمع بموجبها ممثلون 

  .عن سكان برقة وطرابلس و فزان في جمعية وطنية ،كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة في فقرته الثالثة
سيف النصر، أما  والسيد أحمدن اختيار ممثلي برقة وفزان مناط باألمير محمد إدريس السنوسي أالقرار إلى  كما اشار

على ان تجتمع هذه . طرابلسية في اختيار ممثليهمالمر إلى السيد بلت للتشاور مع األحزاب ممثلي طرابلس فقد ترك األ
  34 .1950اللجنة في طرابلس في األول من يوليو 

حكومة الفرنسية ارتياحها للمقترح الباكستاني وان لم تصوت له، ذلك أن اختيار سبعة ممثلين عن كل إقليم من أبدت ال
 ونومعظم زعماء برقة معارض إدريس السنوسيشأنه تمكين ممثلي فزان، وٕاذا تم التعاون مع ممثلي برقة خاصة إن األمير 

ا لعرقلة أي اتجاه إلقامة الوحدة الكاملة، بذلك تخسر فرنسا نفوذها في لفكرة الوحدة الكاملة وسيطرة إقليم طرابلس على ليبي
  .فزان لصالح بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية والتي وجدت موطأ قدم لها في قاعدة المالحة في طرابلس

جاح السيد بلت في كان واضحا للحكومة الفرنسية االتجاه الذي سوف يسير فيه التطور الدستوري في ليبيا، خاصة بعد ن
فزان في اللجنة  ووتجاوز عقبة االنتخاب التي أصر عليها السيد باالي وممثل 21ن ممثلي طرابلس في لجنة يتعي

  التحضيرية
حيث بين لحكومته أن هذه اللجنة تعتبر خطوة نحو استقالل ووحدة ليبيا كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستواجه العديد من 

تحقيق االستقالل غير أن السيد باالي وضح للخارجية الفرنسية مواطن الضعف في تكوين وطريقة الصعوبات في طريقها ل
عمل اللجنة التحضيرية ذلك أن االغلبية المطلوبة للموافقة على القرارات المهمة في اللجنة التحضيرية تتطلب الحصول 

ة إلى أن البريطانيين اقترحوا تعاونا سريعا بين على خمسة عشر صوتًا مما يعطى عمليا ممثلي فزان حق النقض، كما اشار 
  35.ممثلي برقة وفزان مما سيساعد في إحباط طموحات الطرابلسيين بتحقيق وحدة ليبيا

  : في واقع األمر لم يكن امام فرنسا سوى خيارين 
إلى الوحدة الكاملة بين جميع  والذي يدعو اليمنيةأما دعم وتأييد التيار الوحدوي والقومي والذي تقوده األحزاب الطرابلسية 

وال يحبذ فكرة الوحدة الكاملة  اإلقليمياجزاء الوطن، أو االتفاق مع تيار اإلمارة السنوسية والذي يؤمن بفكرة االختصاص 
بين الواليات الليبية فزان برقة طرابلس وهو العرض الذي تقدمت به بريطانيا للمضي قدما في عملية التطور الدستوري في 

  . ا وانتقال السلطة إلى حكومة محليةليبي
أقترح السيد مسجلي السفير الفرنسي في لندن على حكومته تأييد التعاون بين ممثلي برقة وفزان في اللجنة التحضيرية 

لك والحكومات المحلية، غير أنه اشترط أن يتم ذ الفدراليةالطرف األكثر ايمانُا بفكرة  اويينللجمعية الوطنية، باعتبار البرق
  .36عبر التنسيق مع السيد دي كاندول المقيم البريطاني في برقة والسيد بالكلي رئيس اإلدارة البريطانية في طرابلس



147 
 

في واقع األمر ان التنسيق مع اإلدارة البريطانية وحدها بخصوص ممثلي برقة ال يكفي من وجهة نظر الحكومة الفرنسية، 
اوضات مباشرة مع األمير إدريس السنوسي أمير برقة المرشح االوفر حظا كما أقرت بان الوقت قد حان للدخول في مف

، برعاية بريطانية وموافقة 1950يوليو  18لزعامة ليبيا، خاصة بعد االجتماع الطويل بينه وبين بشير السعداوي في بنغاز 
حيال القضايا  إدريس السنوسياألمير ها اوالمرونة الكبيرة التي أبد 37.وٕامارة السيد إدريس السنوسي الفدراليةاألخير على 

، كل 1950زيارة التي قام بها السيد باالي إلى برقة رفقة السيد ادريان بلت في يونيو الالتي تقلق اإلدارة الفرنسية خالل 
هذه . هذه األمور شجعت اإلدارة الفرنسية على حسم أمرها والدخول في مفاوضات مباشرة مع األمير إدريس السنوسي

   1950، والثانية في أكتوبر 1950ضات مرة بمرحلتين المرحلة األولى في يونيو المفاو 
  1950يونيو من المفاوضات المرحلة األولى 

ر التقرير المحال لوزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان، بأن احاولت اإلدارة الفرنسية اال تضفي عليها طابعا رسميا إذ أش
فاوض مع األمير إدريس  السنوسي دون تكليف رسمي من قبل إدارة الشؤون االفريقية تبالالسفير جورج باالي هو من قام 

في الخارجية الفرنسية، وعلى الرغم من ذلك ومن خالل دراسة تقرير السيد باالي للخارجية الفرنسية تفيد بأن إدارته على 
غير ذات طابع رسمي حتى يتم التفاهم على علم بكل ذلك ولكن يبدو ان الخارجية الفرنسية رأت ان تكون المرحلة األولى 

النقاط الرئيسية خاصة و ما يقلق الحكومة الفرنسية طبيعة الدور الجديد للحركة السنوسية خاصة إذا أصبح األمير إدريس  
  : التاليملكا على ليبيا و التي حددتها في 

 المصالح الفرنسية في فزان  - 1

 طبيعة وشكل الدولة الليبية الجديدة  - 2

  النصر سيف أحمد البي من األمير موقف - 3

أبدى السيد باالي لألمير إدريس قلق اإلدارة الفرنسية من أن رئيس الدولة المقبلة أي األمير هو في ذات الوقت شيخ 
بعين الريبة والشك خاصة لدورها في مقاومة فرنسا في افريقيا جنوب الصحراء غير أن  إليهاالطريق السنوسية التي ينظر 

د للسيد باالي بأن الزمن قد تغير وان الوقت الذي كانت فيه الحركة السنوسية المتعصبة ومعادية لألجانب قد األمير أك
، كما أن علم فيدراليةتجاوزه الزمن كما نوه أنه إذ طلب منه أن يكون ملكًا على ليبيا فأنه سيوافق في حالة كان الحكم دولة 

  .ديدةالسنوسية األسود لن يكون علمًا للدولة الج
أما فيما يتعلق بإقليم فزان فقد أوضح األمير أن البي أحمد سيف النصر سيكون هو حاكم اإلقليم كما تعهد األمير بعدم 

  38.إثارة اي نشاط معادي لفرنسا في إقليم فزان أو شمال افريقيا وٕافريقيا الغربية
وسي يبحث عن زعامة سياسية وأن الزعامة الدينية أدركت الحكومة الفرنسية من خالل تقرير باالي بإن األمير إدريس السن

أن الزمن قد تغير و لم تعد الحركة السنوسية متعصبة "عنها الزمن وذلك بقول األمير  اوالتي تشبث بها أسالفه قد عف
  ". ومعادية لألجانب

فرنسية في إقليم فزان على وعدًا من األمير إدريس  السنوسي بمراعاة المصالح ال حصولنجح المبعوث الفرنسي في ال  
وٕاسدال الستار على الصراع الفرنسي السنوسي في ليبيا وافريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك عندما عقدت وزارة الخارجية 

لمناقشة التطور الدستوري في ليبيا بعد تأسيس اللجنة التحضيرية وبناء على اللقاء  1950يوليو  27في  اً الفرنسية اجتماع
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وبعد دراسة الموضوع بعناية وتحديد المصالح الفرنسية في فزان . د باالي مع األمير إدريس  السنوسيالذي تم بين السي
  :قدمت الحكومة رؤيتها للتطور الدستوري في ليبيا وذلك على النحو االتي

 شبه بحكم تمتعال من فزان برقة طرابلس الثالث األقاليم يمكن النظام هذا أن إذ لليبيا المناسب هو الفدرالي النظام إن - 1
  فزان إقليم في واالستراتيجية العسكرية مصالحها على الحفاظ لفرنسا سيسمح مما ذاتي

 عاصمتان له وتكون ليبيا ملك سيكون ليبيا رئاسة لتولى مرشحة شخصية أكثر هو السنوسي محمد إدريس األمير  - 2
  نصرال سيف أحمد فزان في وسيكون لىابو  مقاطعة كل في ويمثل وبنغازي طرابلس

   المنتخب الليبي البرلمان سيقرره جديد علم بل الهاللو  السوداء السنوسية راية تحت تكون لن وفزان وبرقة طرابلس أن - 3

 . واالنجليزية الفرنسية الحماية من نوع تحت تزاالن ال وبرقة فزان فأن طرابلس مصير كان ومهما  - 4

 قنصل شمبار السيد من بالتعاون االستشارية اللجنة عمل عرقلة على يعمل ان باالي السيد على ذلك كل ومع 5-  - 5
 39.طرابلس في فرنسا

عقدت لجنة الواحد والعشرين أول اجتماع لها بحضور السيد أدريان بلت بطرابلس وفي نفس  1950يوليو  27في 
و خليل القالل مقررًا  االجتماع تم اختيار مفتى طرابلس محمد أبو االسعاد العالم رئيسا للحنة ومحمد عثمان الصيد سكرتيراً 

  . ثم تم تشكيل لجنة لوضع الالئحة الداخلية للجنة التحضيرية
، و افقت اللجنة على إنشاء جمعية وطنية تتكون من ستين عضوًا وأقرت مبدأ التساوي في التمثيل  1950اغسطس  7في 

ارت هذه المسألة نقاشا وجدال كبيرًا بين بين اإلقليم الثالث بحيث كل إقليم من شأنه ان ينتخب أو يعين عشرين عضوًا، أث
اعضاء اللجنة التحضيرية، أذ أن ممثلي برقة و طرابلس و المندوب الدولي يؤيدون مبدأ االختيار لتعيين اعضاء الجمعية 
بحيث يختار األمير محمد إدريس  السنوسي ممثلي برقة و البي أحمد سيف النصر ممثلي فزان، و أن تقدم األحزاب 

سية قوائم مرشحيها بينما عارض وفد فزان هذا الطرح إذ أصر على اجراء انتخاب ممثلي طرابلس، احتكم الطرفان الطرابل
  .للتصويت فكانت النتيجة أربعة عشر صوتا مؤيدا لمبدأ التعيين ضد سبع أصوات لالنتخاب

اي أحمد سيف النصر والقنصل الب لمدة شهرين أصر وفد فزان في لجنة الواحد والعشرين وبناء على أوامر صريحة من
  . الفرنسي السيد شمبار، على مبدأ انتخاب ممثلي طرابلس في الجمعية الوطنية

أثارت اعتراضات وفد فزان في اللجنة التحضيرية انتقاد السيد ادريان بلت واإلدارة البريطانية، والتي عبرت على لسان وزير 
ير وجهة يوطلبت من الحكومة الفرنسية ممارسة ضغط عليه، لتغ خارجيتها عن قلقها من موقف البي أحمد سيف النصر

   40.ينيمبدأ التعبنظره والقبول 
 ةمتسع من الوقت للمناور  اأمام الضغوط البريطانية و بعثة األمم المتحدة أدركت الحكومة الفرنسية انه لم يعد امامه

ى مبدأ تعيين اعضاء طرابلس في الجمعية الوطنية، ان السياسية و عرقلة عملية استقالل ليبيا، و عليها قبل الموافقة عل
تدخل في مفاوضات مباشرة مع األمير إدريس  السنوسي لضمان مصالحها االستراتيجية في فزان و تأطير التحالف بين 
األمير إدريس  السنوسي و البي أحمد سيف النصر و هو ما سيكون الحلف الذي سوف تواجه به ممثلي طرابلس في 

  . ة الوطنية إذا ما قدر النصار التيار الوحدوي و القومي الوصول للجمعية الوطنيةالجمعي
  1950المرحلة الثانية من المفاوضات أكتوبر 
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بناء على تعليمات وزير الخارجية الفرنسي السيد روبت شمان، وصل السيد باالي إلى بنغازي لمقابلة األمير إدريس 
، في 1950أكتوبر  2، أول جولة في هذه المفاوضات كانت في 1950أكتوبر  8سبتمبر إلى 28السنوسي خالل الفترة 

إدريس أكتوبر، كان خاللها السيد على الجربي مترجمًا ومستشارًا لألمير  3البيضاء مقر األمير استمرت المباحثات حتى 
رسالة إلى السيد أحمد  ؛لرسائوتبادل بنوده على شكل  ان، وتم االتفاق على محضر اجتماع ووقع عليه الجانبالسنوسي

  41.السيد باالي وأخرى إلىسيف النصر 
على تطلعه لبناء عالقات متميزة مع فرنسا، خاصة مع جيرانها في شمال  إدريس السنوسيخالل االجتماع، أكد األمير 

  . باالي ان فرنسا تسعى إلقامة عالقات متميزة مع إمارة برقة وأميرهاذكر من جانبه . افريقيا
ن ممثلي طرابلس في الجمعية الوطنية، وجهة يالذي كان من أنصار مبدأ التعي إدريس السنوسيسيد باالي لألمير برر ال

فزان يرى أن مبدأ االنتخاب سيمنح سكان  يلانظر السيد أحمد سيف النصر بخصوص مبدأ االنتخاب أو التعيين، أن و 
تي ارتكبت في اختيار ممثلي طرابلس في لجنة الواحد طرابلس تمثيل حقيقي كما أنه ال يرغب في تكرار األخطاء ال

  والعشرين بسبب القبول بمبدأ التعيين  
ومن ناحيته أكد األمير إدريس السنوسي لممثل فرنسا في اللجنة االستشارية أنه لن يقبل تولى الحكم إال في دولة شكل 

دارة الشؤون الخارجية والجيش والتعليم العام، أما ، وأن الحكومة المركزية فيها ال يسمح لها سوى بإفدراليالحكم فيها 
كما كرر أمير برقة التعهدات السابقة في يونيو . رة كل شؤونها المحلية بمرونة كبيرةاالثالث سوف يسمح لها باد األقاليم
نوسية بخصوص احترام المصالح الفرنسية في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء وتشاد وعدم المساس بها، وفصل الس 1950

  42عن الحكم، كما أبدى استعداده تأكيد تصريحاته بخطاب رسمي موجه للحكومة الفرنسية
والواقع أن الفرنسيين على قدر تخوفهم من تطور العملية الدستورية في ليبيا فأنهم كانوا يرون أن مصالحهم السياسية 

من كمال سليم مندوب  في طرابلس ومساندة كلٍ  واالستراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل تنامي التيار السياسي الوحدوي
خان مندوب باكستان لزعيم حزب المؤتمر الوطني بشير السعداوي لذلك كان الساسة الفرنسيون  وعبد الرحمنمصر 

سيف النصر عامل مهم لحماية مصالحهم في إقليم فزان، لهذه االعتبارات  إدريس وأحمديعتقدون إن تحالفا بين األمير 
  . يع وتطوير العالقات بين القيادتينجا على تشعملت فرنس

 يلافي الثامن من أكتوبر رسالة إلى و  إدريس السنوسي، أرسل األمير 1950أكتوبر 3وفي هذا اإلطار وبناًء على اتفاق 
ر فزان السيد أحمد سيف النصر لتأكيد التحالف بين الطرفين وبناء أسس العالقات المستقبلية بين الجانبين، وقد اختا

- 1941التحرير في سنة  اإليطالي وحرباألمير عنوان الرسالة إشادة بدور أسرة سيف النصر في جهادها ضد االستعمار 
  : التالينذكر منها .  1943

عائلتكم فإننا نؤكد على مكانتكم ودوركم الذي سوف  اإليطالي ونضالتقديرًا لدوركم في الجهاد ضد االستعمار  ":أوال
بل في ظل ليبيا االتحادية كما اننا متأكدون ان المجتمع الفزاني سوف يدعمك ويواصل العمل معكم مثل تلعبونه في المستق
  ما فعل مع اسالفكم

كما نثمن طلبكم  ة،إننا نتفهم طلبكم ورغبة سكان فزان في إدارة إقليمهم بأنفسهم دون تعليمات من أي إدارة مركزي: ثانيا
  .ليم فزانإقامة عالقات مباشرة بيننا وبين إق
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   فدرالينحن نقدر مخاوفكم ونتفق معكم بخصوص شكل الدولة المقبلة وسيكون : ثالثا 
نحن نتفهم صداقتكم لفرنسا والتي ولدت باسم إخوة السالح والمساعدات القيمة التي قدمتها فرنسا لكم في سبيل : رابعا

  .43" رها في المساعدات المتبادلةيو تحرير فزان، لهذا نحن ال نرى عائقا لهذه الصداقة بل سنسعى إلى تط
إلى السيد أحمد سيف النصر تعزيزا لموقف البي من قضية  إدريس السنوسيرأت الحكومة الفرنسية في رسالة األمير 

له أمام ناخبيه وسكان فزان، كما أن هذه الرسالة هي من قبل أمير برقة وملك ليبيا المقبل وهذا من شأنه  ودعماً  الفدرالية
  .ي مزيدا من الشرعية على البيأن يضف

يبدو أن التقاء وجهات النظر الفرنسية والبريطانية مع المواقف البرقأوية و الفزانية حيال شكل الدولة المقبل و تفهم الجانب 
الليبي للمصالح الفرنسية في إقليم فزان، قد ساهم في تطور العالقات بين إمارة برقة و فرنسا من جهة و تغير الموقف 

فرنسي من العملية السياسية في ليبيا التي أبدت حسن نواياها تجاه أمير البالد إدريس السنوسي و أعربت عن رغبتها في ال
في أن تساعد هذه الصداقة في تطوير العالقات بين (من جهته عبر األمير . االحتفاظ بأفضل العالقات مع حكومة برقة

  .44)والتعاون المشترك لجوار واالحترام المتبادلالبلدين في المستقبل ومؤكدًا على ضمان حسن ا
والعمل يشير فيها إلى متانة العالقات الفرنسية البرقاوية  إدريس السنوسيمن جهته وجه السيد باالي رسالة إلى األمير 

  . 45إلى زيارة فرنسا إدريس السنوسياألمير  ويدعو فيهاتطويرها  على
، لوساطة األمير 1950أكتوبر  12ات على قبول السيد أحمد سيف النصر في ساعدت هذه االجواء اإليجابية والتفاهم

، أقرت لجنة الواحد 1950أكتوبر  30الموافقة على مبدأ التعيين بالنسبة ألعضاء طرابلس، وفي  إدريس بخصوص
لها وتم انتخاب  ، عقدت الجمعية الوطنية أول اجتماع1950نوفمبر  25المرشحين للجمعية الوطنية، وفي  والعشرين قائمة

أقرت الجمعية شكل الدولة والحكم على ان يكون اتحاديًا  1950ديسمبر  2محمد أبو االسعاد العالم رئيسا لها وفي 
  .تحت تاج الملك إدريس السنوسي وملكية دستورية، فدرالياً و 

ية محمد ابو االسعاد عبرت الحكومة الفرنسية عن ارتياحها لمخرجات الجمعية الوطنية في رسالة إلى رئيس الجمع
، اال أنها بالفدراليةوعلى الرغم مما اثارته قرارات الجمعية من ردود فعل كبير في طرابلس ومظاهرات تنديد . 46العالم

واعتماد ، 1951مارس  29نجحت في تجاوز كل هذه الصعاب وذلك بتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمود المنتصر في 
 اليومو في نفس 1951ديسمبر  24عالن استقالل ليبيا في االعملية الدستورية ب وجت هذهوت. 1951أكتوبر  7في  الدستور

  .توقيع المعاهدة الليبية الفرنسية
  : نستنتج مما سبق

كانت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة في تاريخ العالقات السنوسية الفرنسية عامة واألمير إدريس السنوسي 
  .وفرنسا بصفة خاصة

زت فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها وحاجة فرنسا الملحة لحشد الجهود وتعبئة الراي العام المحلي لصالح قوات تمي
فرنسا الحرة في زحفها من تشاد نحو فزان و الكفرة، و لما كانت السنوسية العدو القديم هي األكثر تنظيما و نفوذًا في 

، على الدخول إلى 1940و ملتزمة بموجب اتفاق القاهرة اغسطس " لكفرةفزان و غات و غدامس و ا"منطقة الصحراء 
جانب الحلفاء في الحرب بقياد األمير إدريس السنوسي، ضد دول المحور، لم تجد فرنسا غضاضة في طلب الرغم من 
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هم من الجانب مساعدة األمير إدريس  و التحالف مع المهاجرين الليبيين في تشاد، على الرغم من التحفظات و سوء الف
  . 1941،9144الفرنسي و الذي كان واضحا في عدم رد الجنرال ديجول على طلبات األمير إدريس  السنوسي في سنة 

، أصبح األمير إدريس السنوسي وبحكم األمر 1949-1945بعد طرح القضية الليبية في محيط الحلفاء خالل الفترة من 
لمحلية في برقة، ويسعى بشكل مستقل للحصول على استقالل برقة تحت إمارته الواقع فاعال ومحددًا بشكل كبير للسياسة ا

، غير ان الحكومة الفرنسية والتي كانت منذ البداية ضد كل السبل 1949حتى اعترفت به الحكومة البريطانية في يونيو 
قاطع استقالل برقة، وأصرت التي تؤدي إلى استقالل ليبيا والعمل على عودة إيطاليا إلى برقة وطرابلس، رفضت وبشكل 

  .بأن ذلك يكون عبر األمم المتحدة ووفقًا لتسوية دولية
كان التاريخ وما فيه من تهم التعصب والتآمر والتخريب المسوم بعمل السنوسية والخوف من تأثير ذلك على المستعمرات 

  قاوية الفرنسية ومصالحها في فزان السبب الرئيس في رفض التطبيع وقبول اإلمارة البر 
، أحدث طفرة في عالقة فرنسا باألمير إدريس 1949نوفمبر  21باستقالل ليبيا في 289غير أن صدور القرار األممي رقم 

السنوسي، خاصة وان كل المؤشرات كانت تصب في صالح توليه عرش ليبيا، باإلضافة إلى خوف فرنسا من سيطرة 
  .قدها نفوذها في فزانأنصار الوحدة والتيار القومي على ليبيا مما قد يف

أن المخاوف المشتركة بين األمير إدريس  و فرنسا، قرب من وجهات النظر بين الطرفين، خاصة عندما قررت فرنسا طي 
استراتيجية و السياسية الفرنسية في - صفحة الماضي و نسج عالقة جديدة مع ملك ليبيا المقبل في ضوء المصالح  الجيو

، الذي حدد االطر العامة للمصالح الفرنسية في  1950، ثم توقيع اتفاق أكتوبر 1950ت يونيو فزان، و التي بدأت بتفاهما
بشقيها المالي و  1951ديسمبر  24ليبيا و تسوية مسألة النفوذ الفرنسي في فزان و أخيرًا توقيع المعاهدة المؤقتة  في 

فرنسية في المرحلة الالحقة حتى نهاية الوجود الفرنسي العسكري و تكون االطار العام الذي سوف يحدد العالقات الليبية ال
  .1956في فزان سنة 

  :الهوامش
 سالزبري وقعها التي 1899 مارس 21 بتسوية وبريطانيا فرنسا بين األزمة احتواء ، بعد حادثة فاشودة  تم1899مارس  21جاء اتفاق  1

 فرنسا يد اطالق تم بينما ، كله النيل وادى في وبريطانيا مصر بحقوق فرنسيةال الحكومة اعترفت وبمقتضاها لندن في الفرنسي السفير وكامبون
 بوحدة االحتفاظ وهو ولمصر لنفسها تتمناه كانت ما كل على االتفاق هذا من بريطانيا حصلت وبالتالي.  النهر غرب الواقعة المناطق في

  .طويلة فترة استمرت والتي النيل حوض في وفرنسا بريطانيا بين الدولي التنافس مرحلة انتهت وبذلك .مصرية أنجلو نفوذ كمنطقة النيل وأدى
ندوة السيد  إلي، بحث قدم 1914-1901أحمد امراجع نجم، القيادة السياسية و العسكرية للسيد أحمد الشريف السنوسي للحرب ضد فرنسا  2

مؤسسة الشيخ :  طرابلس، تحت  رعاية -ق باب البحرم، فند2016أكتوبر  04 -03م نشأته وجهاده، 1933-1873أحمد الشريف السنوسي 
 .الطاهر الزاوي الخيرية

اهللا الكحال  أرسل االمير محمد إدريس السنوسي رسالة إلى وزير المستعمرات الفرنسية عن طريق وسيط يدعى عبد1913ابريل  18في   3
اخفقت المفاوضات بسبب تشدد السيد أحمد الشريف  وعندما. بخصوص تحديد الحدود بين فرنسا و السنوسية في تشاد بمنطقة عراضة

، إلى السلطات الفرنسية يقترح فيها 1913يونيو  24السنوسي بخصوص مسألة الحدود أرسل محمد ادريس السنوسي رسالة أخرى بتاريخ 
، بعد 1913اغسطس  24تجاوز السيد أحمد الشريف والدخول في مفاوضات مباشرة معه، كما أرسل السيد محمد إدريس رسالة أخرى في 

تم  هجوم عبد اهللا اطوير على أم العظام، يؤكد فيها على التزام مبدا الحوار والمفاوضات و يشجب فيها الهجوم على أم العظام و يؤكد ان ذلك
  : للمزيد من المعلومات أنظر. بدون أذن منه و ال موافقة
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  .  2013 ديسمبر 4 االربعاء بتاريخ بطرابلس ةالتاريخي والدراسات للمحفوظات الليبي بالمركز المنعقدة
44- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies italiennes 1944-1952, dossier n° 14 Lettre 

de l’Emir Idriss el Senoussi au M Balay  le 8 octobre 1950, , Doc n° 311, K.166.1, 
44- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies italiennes 1944-1952, dossier n14 Lettre 

de M Balay à l’Emir Idriss el Senoussi au le 3 octobre 1950, , Doc n° 310, K.166.1,  
45- Archives de MAE La Courneuve, série Afrique levant sous-série anciennes colonies italiennes 1944-1952, dossier n15 

Message du Gouvernement de la République Française, Doc n°190, K.166.1   

   

  المصادر والمراجع
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  مصادر اجنبية-أوال
                        Archives de MAE La Courneuve أرشيف وزارة الخارجية -1
  

Affaires Consulaires, série Afrique Levant sous-série anciennes colonies italiennes 1944-1952,  
Dossier n°3  

Dossier n°49  
Dossier n°8  

Dossier n°77  
Dossier n°13  
Dossier n°14  

Dossier n°15  

  
  المراجع/ ثانيا

 مراجع عربية -1

 جامعة التاريخ، قسم التميمي، عبدالجليل الدكتور اشراف تحت ،1911-1951 والسياسة المصرية ليبيةال المسألة أبوالقاسم، أحمد إبراهيم -2
 1997 األولى، تونس

 بليلة اشراف الجزائر، الجيإللى، جامعة التاريخ في الماستر رسالة ،1956-1946 تونس في الوطنية الحركة قسطإلى، أسماء -3
  .2017 عبداللطيف،

 ، بحث قدم إلى ندوة1914-1901ادة السياسية و العسكرية للسيد أحمد الشريف السنوسي للحرب ضد فرنسا أحمد امراجع نجم، القي -4

مؤسسة :  طرابلس، تحت  رعاية -م، فندق باب البحر2016أكتوبر  04 -03م نشأته وجهاده، 1933-1873السيد أحمد الشريف السنوسي 
 . الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية

) الفرنسية الخارجية وزارة وثائق في قراءة( ،1954-1943 فزان في الفرنسية بالسلطات النصر سيف حمد البي القةع نجم، امراجع أحمد -5
 بطرابلس التاريخية والدراسات للمحفوظات الليبي بالمركز المنعقدة النصر سيف حمد/  الشيخ حول العلمية الندوة أعمال ضمن من ألقي بحث
 . 2013 ديسمبر 4 االربعاء بتاريخ

 1996محمد عثمان الصيد، محطات في تاريخ ليبيا الحديث، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء،  -

 .1936محمد الطيب األشهب، برقة العربية بين األمي و إلىوم ، القاهرة،  -

  1969بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام . إ.ن -

 الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس،  واالجتماعي، مركزتاريخ ليبيا المعاصر السياسي  عز الدين عبد السالم مختار العالم، -

 . 1989دي كاندول، المصدر السابق، الملك إدريس  عاهل ليبيا حياته وعصره، تعريب ونشر محمد بن عبده بن غلبون، منشستر،  -

، قسم التاريخ، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه غير 1952-1890بيا هند عادل اسماعيل النعيمي، إدريس  السنوسي ودوره في استقالل لي -
 2009منشورة، 

 ، دار ومكتبة الشعب،)1963-1939(محمد الهادي أبوعجيلة، كفاح الشعب الليبي من اجل االستقالل و الوحدة  -

 .1950نيقوال زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة، دار العلم للماليين، بيروت ، -

   ةمراجع اجنبي -6
 - Guillen Pierre. « De Gaulle et l'Italie, de la Libération à son départ du pouvoir (1944-1946) ». n: De Gaulle et l’Italie. Actes 

du colloque de Rome, 1er-3 mars 1990. Rome : École Française de Rome, 1997. pp. 45-64 
 - Jacaues Schrick, Une confreie religieuse musulmane, la Senoussia, et la politique internationale, école nationale 

d'administr510n, 1947, P 56.  
 - Jacques Massu, Sept ans avec Leclerc, librairie Plon, 1974, P 20,21. 
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 - Jean-Louis TRIAUD, Les relations entre La France et la Sanusiyya, Thèse de Doctorat , Université, Paris VII, 1991, PP 

1169, 1170; 1231. 

 - Jean-Pierre Bénard, Bir Hakim 1942, nouvel éditions latine, 2002, 

 

  صحف ومجالت-3
 ، 1949يوليو  10صحيفة طرابلس الغرب ،السنة السابعة  

  1949يوليو 1851،11طرابلس الغرب، السنة السابعة العدد، 
 1949يوليو 12 1852نة السابعة ،العدد ،طرابلس الغرب، الس

 مواقع اللكترونية/ ثالثــــا 
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مدينة َطْرُطْوَشة ودورها السياسي في تاريخ األندلس   

)م 1092 – 1031/ هـ 484 – 422(  

برزان ميسر حامد أحمد  .د .م.أ           
قسم التاريخ، كلية التربية         

 جامعة الموصل، العراق 

  المقدمة
إن دراسة التاريخ السياسي للمدن اإلسالمية بشكل عام، والمدن األندلسية بشكل خاص في أي فترة من الفترات ليست 

ال يجد لزامًا عليه إن ينقب في المصادر وبطون كتب التراجم ليظفر بالدراسة الهينة أو السهلة، الن الباحث في هذا المج
بمجرد إشارة من قريب أو بعيد تتعلق بالمدينة المراد دراستها وٕاظهار دورها السياسي خالل الفترة المحددة في موضوع 

  . البحث
ن العرب، هي وليدة الشعور ومن المعروف إن الكتابة في تاريخ المدن سواًء السياسي منه أو الحضاري عند المؤرخو 

بالقومية، أما إذا كان األمر متعلقًا بمدينة ما ومحاولة إبراز الدور السياسي المهم الذي لعبته في فترة من فترات التاريخ 
الطويل للعرب المسلمين في األندلس، فهذا يتطلب من الباحث أن يبذل جهدًا ليس بالقليل في البحث والتنقيب عن مادة 

في كافة المصادر، والسيما كتب التراجم واألدب التي كثيرًا ما تتضمن إشارات مهمة قد تبدو قليلة القيمة، لكنها قد تاريخية 
  . تكون بالغة األهمية، تسلط الضوء على كثير من الموضوعات التي يحيط بها الغموض

 1031/ هـ484 -422( تاريخ األندلس  مدينة طرطوشة ودورها السياسي في: (ومن هنا جاء اختيارنا لهذا البحث الموسوم
وقد تضمن البحث محورين اساسيين، تناول المحور األول موقع المدينة الجغرافي وتاريخ فتحها، في حين ). م1092 –

اختص المحور الثاني بالحديث عن المدينة وٕابراز الدور السياسي الكبير الذي لعبته خالل عصر دويالت الطوائف 
، وتدهور أوضاع الخالفة االموية، حيث مهدت هذه األحداث )م1009/ هـ399(الدولة العامرية سنة وباألحرى منذ سقوط 

إلى قيام ما يسمى بعصر دويالت الطوائف أو عصر الفرق، وخالل هذه الفترة شهدت األجزاء الشرقية والشمالية الشرقية 
موضوع (ة وشاطبة وبلنسية ومرسية وطرطوشة من األندلس قيام عدة دويالت طائفية صقلبية في كل من المرية وداني

، وتعاقبوا على حكمها سنوات )م1010/ هـ400(منذ سنة ) الفتيان العامريون(حيث تملكها واستقل بها الصقالبة ) بحثنا
، وظلت المدينة تحت )م1060/ هـ452(سنة ) قاعدة الثغر األعلى(عدة إلى إن دخلت في فلك مملكة بني هود بسرقسطة 

، إال أنها ما )م 1102/هـ495(هود إلى ان استولى عليها المرابطون مع غيرها من أعمال الثغر األعلى سنة حكم بني
، لتنطوي بذلك صفحة من صفحات تاريخ )م1149 – 1148/ هـ543(لبثت أن سقطت نهائيًا في ايدي االسبان سنة 

  . العرب المسلمين في األندلس
  : الموقع الجغرافي وفتح المدينة: أوالً 

وتكتب باالسبانية . 1ُيلفظ َأسم َطْرُطْوَشة بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، وشين معجمة
)Tortosa .(2تقع في شمال شرق األندلس جنوبي طركونة )Tarragona(3، وشرقي بلنسية )Valencia( وجنوب ،
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حل البحر المتوسط عند مصب نهر االبرو ، بالقرب من سا5قاعدة الثغر االعلى) Zaragoza( 4شرقي سرقسطة
)Ebro (وان كانت المصادر 7، وتشرف على النهر6أو إبره، وهي خلف هذا النهر على بعد عشرة فراسخ من الساحل ،

، ومن كراسي الملك في تلك الجهة حسب ما ذكر ابن سعيد 8الجغرافية تعدها إحدى قواعد منطقة شرق األندلس
  . 9)م1286/هـ685:ت(

، وعن 12خمسة وسبعون كيلومترًا تقريباً  11، وعن مكناسة10عن طركونة من ناحية الجنوب أربعة وثمانين كيلومتراً  وتبعد
  .14واحوازها متصلة باحواز بلنسية واحواز برشلونة.  13بلنسية ما يقرب من مائة وثمانون كيلومتراً 

 Dertosa(كان يطلق عليها في العصر الروماني وطرطوشة من المدن القديمة في األندلس، فهي من بنيان الرومان، و 

Julia Augusta( وامتازت في العصرين الروماني واالسالمي بأنها ذات حصانة طبيعية بوقوعها على سفح جبل يسمى ،
  . 15الكمين

ًا الذي كان يضم من المدن ايض) اقليم البرتات( وفي بداية العصر اإلسالمي، كانت طرطوشة من أعمال كورة البرتات
، ومع أنها وردت في المصادر العربية على أنها مدينة 16)م1164/هـ560: ت(طركونة وبرشلونة حسبما ذكر االدريسي 

: ت(لكنها مع ذلك كانت اقرب ما تكون إلى الكورة ال تساعها واشتمالها على حصون وقرى وبلدان تابعة لها، فأبن غالب 
أن لها والية  18)م1229/هـ626: ت(ويضيف الحموي . واقاليم واسعةيشير إلى أن لها حصون كثيرة  17)م1175/هـ571

  . واسعة وبالد كثيرة
الموقع الجغرافي المتميز لمدينة طرطوشة، فيذكر أنها مدينة برية وبحرية، وهذا  19)م1283/هـ682: ت(ويمتدح القزويني 

أن لها ايضًا  20ويضيف حسين مؤنس. ليعني أنها ذات خطة واسعة ويتبعها اراٍض زراعية تغذيها بالمؤن والمحاصي
  . فرضة على البحر تصلح لرسو السفن، مما يكسبها أهمية في مجال التجارة البحرية

المعروف في المصادر العربية بالسكة العظمى أو ) Via Augusta(كما كان لوقوعها ايضًا على الطريق األعظم 
كقاعدة لغزاة البحر ) م756/ هـ 138(ولة االموية في األندلس سنة بالمحجة العظمى، اعظم األثر في ظهورها منذ قيام الد

االندلسيين الذين كانوا يشتغلون لحسابهم الخاص قبل ان تصطنع الدولة االموية منذ الغارة النورماندية على سواحل 
ريق األعظم يبدأ ومن المعروف ان المحجة العظمى أو الط. ، سياسة بحرية)م844/هـ229(األندلس الجنوبية أواخر سنة 

، مارًا بأشبيلية واستجة وقرطبة )Narbonne(في جنوب غربي األندلس وينتهي بأربونة ) Cadiz(من مدينة قادس 
  .21وشاطبة وبلنسية وطركونة وقسطلونة وجنجالة ثم بأربونة حاضرة إمارة سبتمانيا جنوبي بالد غالة

ويطلق عليه ايضًا الثغر (طوشة إحدى مدن الثغر األعلى وخالل عصر الدولة األموية في األندلس، كانت مدينة طر 
وقاعدته مدينة سرقسطة، وعرفت طرطوشة في كثير من المصادر اإلسالمية بأنها قاصية ) األقصى أو الثغر الشرقي

  . 22الثغر األعلى، وقاصية ارض األندلس الشرقية، ومنقطع دعوة اإلسالم باألندلس
وفيها اسواق وعمارات متقنة، ولها ايضًا والية واسعة وبالد كثيرة ُتّعُد في جملتها ويحيط بمدينة طرطوشة سور حصين، 

. 24، وقصبتها على صخرة عظيمة تقع المدينة في غربيها وشماليها23))تحلُّها التجار وتسافر منها إلى سائر األمصار((
  . ، وذكر انه جبل اجردجبل الكمين 25والى الشرق من القصبة جبل سبق ذكره، وقد أطلق عليه الحميري
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وفيها دار .  26وسور المدينة صخري بناه األمويين على آثار سور قديم، ولها أربعة أبواب، وأبوابها كلها ملبسة بالحديد
/ هـ 330(سنة ) م961 -912/ هـ 350 -300(ضخمة لصناعة السفن بناها الخليفة األموي عبد الرحمن الناصر 

، 28)م356/ هـ 345(كما بنى فيها الناصر ايضًا مسجدًا جامعًا كبيرًا سنة . 27ع والّعمال، ولذلك كثر فيها الّصنا)م945
أن في المدينة أربعة حمامات، وتزخر  30ويذكر الحميري. 29وهذا الجامع مكون من خمس بالطات وله رحبة واسعة

  . أما قصبتها فمنيعة وشاهقة. أسواقها بالصناعات والمتاجر
مار والفواكه، وفي جبالها يكثر شجر الصنوبر الذي يتميز بجودة خشبه، ويشتد االقبال عليه من وتكثر في طرطوشة الث

وهو خشب احمر، صافي ... ال يوجد له نظير في الطول والغلظ، ومنه تتخذ الصواري: ((صانعي المراكب والبنائيين، فهو
  .31))رهالبشرة، دسم، ال يتغير سريعًا، وال يفعل فيه السوس ما يفعله في غي

ولعل توافر هذا النوع من الخشب في طرطوشة هو الذي شجع الناصر على بناء دار الصناعة فيها، وجعل أهلها مهرة 
  .32يتقنون كل تحدٍث وكل الٍة حسنة، كما يذكر الزهري

)). نواحيومنها يفترق إلى ال: ((البقس 33ومن األشجار األخرى التي اشتهرت بها مدينة طرطوشة، شجر يسميه الحميري
أما أشهر معادن طرطوشة فهو معدن الكحل المشبه باالصبهاني الذي يستخرج من نواحيها، ويصدر منها إلى مختلف 

  . 34األقطار
أما فيما يخص فتح المدينة، يمكن القول بان المصادر العربية ذات العالقة لم تذكر اسم القائد الذي فتح مدينة طرطوشة، 

يمكن أن نستنتج بأن القائد موسى بن  35خالل االعتماد على الرواية التي اوردها ابن عذاري وال تاريخ فتحها، ولكن من
/ هـ94( إلى األندلس سنة) أي القائد موسى(، فبعد عبوره )م713/ هـ 94(نصير هو الذي فتح مدينة طرطوشة سنة 

قسطة وافتتحها، كما افتتح ما حولها من مدن ولقائه بمواله القائد طارق بن زياد عند طليطلة، تقدم بعد ذلك نحو سر  )م713
  . 38وطركونة التي تعد طرطوشة من أعمالها 37ووشقة 36ومن هذه المدن، مدينة الردة. وحصون ومعاقل

 )م1092 – 1031/ هـ484 – 422( دورها في أحداث األندلس السياسية خالل عصر الطوائف: ثانياً 

، واضطراب أمر الخالفة األموية في األندلس مطلع القرن الخامس )م1009/هـ399(لقد احدث انهيار الدولة العامرية سنة 
الحادي عشر للميالد، تغيرًا جذريًا ليس في تاريخ العاصمة قرطبة وحسب، بل في بنية الدولة األندلسية برمتها، / للهجرة

ندلس، والذي أدى فيما بعد إلى والشعب األندلسي بكامله، فضًال عن ارتباط هذه األحداث بالتطور التاريخي العام لأل
وقد فصلت تلك الفترة الزمنية بين ). م1031/هـ422(انهيار الوحدة السياسية للبالد، وقيام ما يسمى بدويالت الطوائف سنة 

ماٍض مجيد معلوم، وحاضر قلق في معطياته، ومستقبل مجهول العواقب، األمر الذي انعكس على جميع مرافق الحياة 
  . ندلس على مدى ربع قرن من الزمان تقريباً العامة في األ

  إذ شكلت الفترة المذكورة التي تنحصر بين سقوط الدولة العامرية سنة
، اخطر أزمة مرت في تاريخ األندلس، حتى دخلت )م1031/ هـ422(، وٕالغاء الخالفة األموية سنة )م1009/ هـ 399(

و " المبيرة"و " العظمى"و " الكبرى"فقالوا عنها، هي الفتنة  في مجال التنبؤات واألساطير، وبالغ الكتاب في وصفها،
  .39المفرقة للجماعة والهادمة للمملكة، وغير ذلك من المسميات" الشنعاء المدلهمة"و " العظيمة الطويلة"و " المبيدة"
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شدادًا نكدات، صعابًا كانت كلها : ((في ذخيرته سنوات الفتنة القرطبية تصويرًا صادقًا بقوله 40وقد صور لنا ابن بسام
مع تغّير السيرة وخرق ... وال تم سرور... مشئومات، كريهات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتهى والخاتمة، لم ُيعدم فيها حيفً 

  )).واعتالء المعصية... الهيبة
امراء بني امية  وقد تسببت تلك الفتنة في تدهور أمور األندلس كلها، وأخذت القواعد األندلسية المتينة التي وضعها

  . 41وخلفاؤهم بالتداعي، وتنفس مخنق ممالك النصارى في الشمال وازدادت أطماعهم في بالد المسلمين
  جاء ذكر مدينة طرطوشة في المصادر التاريخية أثناء الفتنة، سنة

من مدينة  42، أي مع بداية نشوب تلك الفتنة الماسأوية، وذلك عندما خرج الفتى واضح الصقلبي)م1010/ هـ 400(
متوجهًا نحو مدينة طرطوشة في أعقاب الهزيمة التي حلت به أمام جيش البربر بقيادة الخليفة سليمان المستعين  43سالم

فما كاد يصل إلى طرطوشة حتى بعث إلى الخليفة المستعين بقرطبة يطلب منه . 44)م1046-1039/هـ431-438(
وأخيه ارمنجول ) Ramond Boreel III(برشلونة ريموند بوريل الثالث  الصفح واألمان، وفي الوقت نفسه اتفق مع قومس

)Armengol de Urgel ( امير مقاطعة اورخل الذي يسميه العرب)على ان يساعداه حربيًا من اجل استعادة )ارمقند ،
ق ريموند واخوه إلى عرش الخالفة نظير تخليه لهم عن مدينة سالم قاعدة الثغر االوسط، فواف 45قرطبة وارجاع المهدي

على ذلك العرض المغري، ودخلوا مدينة سالم بعد أن تخلى عنها واضح واخرج من كان بها من المسلمين، وحولوا 
أن يلتزم لكل رجل منهم دينارين في كل يوم فضًال : مسجدها الجامع إلى كنيسة واشترطوا على واضح شروطًا قاسيًا منها

ر ذلك، وان يجري على القومس في كل يوم مائة دينار وما يقوم به من الطعام عن ما يقوم به من الشراب واللحم وغي
والشراب، وان يستولوا على كل ما في معسكر البربر من سالح ومال غنيمة لهم وان يستحلوا نساء البربر ودماءهم 

ومطامعهم الشخصية التي  وهذا أن دل على شيء إنما يدل على أن زعماء تلك الفتنة لم يهتموا إال بمصالحهم. وأموالهم
  . 46من اجلها وضعوا أيديهم بايدي األسبان تاركين وراء ظهورهم المصلحة العامة والعليا لدولة اإلسالم في االندلس

ومهما يمكن من أمر، فإن الفتى واضح لم يستمر في اإلقامة بطرطوشة فترة طويلة، حيث انه سرعان ما غادرها في السنة 
إلى مدينة طليطلة، واخذ هناك يعد العدة مع المهدي بن عبد الجبار وحلفائه من النصارى الذين ) م1010/ هـ 400(نفسها 

  . 47لحقوا به لمواجهة جيش الخليفة المستعين والبربر بالعاصمة قرطبة
اضح مجاهد وو : وعندما احتدم الصراع بين الخليفة المستعين وخصمه المهدي بالعاصمة قرطبة، نزح الفتيان العامريون

وخيران وزهير وغيرهم إلى شرق األندلس، لما تميزت به المنطقة من هدوء واستقرار نسبي بعيد عن العاصمة قرطبة التي 
 48كانت تعصف بها الفوضى واالضطرابات، حيث أسسوا، هناك عدة دويالت طائفية صقلبية في كل من المرية

  .52وطرطوشة 51وبلنسية ومرسية 50وشاطبة 49ودانية
أراذل [محمد بن هشام بن عبد الجبار قد جند جندًا من العامة وأطراف الناس : ((أن  53أخرى يذكر ابن عذاري من جهة
مما ...)) وقرّبهم وآثرهم على العبيد العامرية وعلى الطائفة البربرية، وأساء إلى هذين الطائفتين فاستوحشوا منه] الناس

  . قرطبة واللحاق بشرق األندلسإلى مغادرة ) العبيد العامرية( اضطر الصقالبة
سببًا آخر لنزوح الفتيان العامريون إلى شرق األندلس، وهو انه لما دخل سليمان المستعين قرطبة  54ويضيف ابن الخطيب

، قرب إليه البربر وقّسم بعض كور األندلس بين رؤساءهم، فخشي الصقالبة من ذلك، وآثروا )م1013/ هـ 403(في سنة 
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وربما لوجود حكام منهم هناك، ولكونه ايضًا مركز تجمع لهم، . ء إلى شرق األندلس حيث األمن والطمأنينةالفرار وااللتجا
  . الن أسواق بيعهم في األصل كانت في شرق األندلس

إلى أن أول من تملك طرطوشة في بداية الفتنة القرطبية وعصر دويالت الطوائف، هو مجاهد  55وتشير المصادر العربية
وولى وجهه نحو طرطوشة واستولى عليها، إال ) م1010/ هـ 400(وذلك عندما خرج من العاصمة قرطبة سنة  56العامري

  . انه ما لبث أن غادرها وانتقل إلى دانية واستقل بها، ثم ملك الجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة
وكان قد ضبطها لنفسه، وساس ) ((العامري( ثم ولي طرطوشة من الفتيان العامريين احد فتيانهم واسمه لبيب الصقلبي

بن ) الرابع(،  وكان ايضًا من الذين اشتركوا في مبايعة عبد الرحمن 57))أموره بها مع رعيته، ومع من يجاوره من األمراء
 408(محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر الملقب بالمرتضى والمكنى بأبا المطرف بالخالفة في شرق األندلس سنة 

وذلك عقب الهزيمة النكراء التي مني بها هو ) م1018/ هـ409(، إال أن األخير ما لبث أن لقي مصرعه سنة )م1017/ هـ
: بـ 59، الذي يلقبه ابن عذاري58وحلفائه بظاهر غرناطة على ايدي البربر بقيادة زاوي ابن زيري بن مناد الصنهاجي

فحل بهذه الوقعة على جماعة من : ((برواية ابن حيان 60ابن بسام، وفي ذلك يقول ))كبش الحروب وُمهّون الكروب((
غار   )). األندلس مصيبة سوداء انست ما قبلها، ولم يجتمع لهم على البربر جٌمع بعد، وأقروا باإلدبار، وباءوا بالصَّ

اء من جيرانه ، سعى لبيب الصقلبي إلى إقامة تحالفات مع االقوي)م1076/هـ468(وبعد مقتل الخليفة المرتضى سنة 
صاحب بلنسية الذي كان على ما يبدو يدين له لبيب بنوع من التبعية لمساندته والوقوف  61والسيما مع مبارك الصقلبي

صاحب سرقسطة الذي كان يتطلع لالستيالء والسيطرة على إمارة  62إلى جانبه ضد عدوه المتربص به منذر التجيبي
) م1018/ هـ409(منذر التجيبي من االستيالء على طرطوشة سنة  طرطوشة وضمها إلى سرقسطة، وبالفعل تمكن

وضمها إلى سرقسطة بعد أن فر منها صاحبها لبيب الصقلبي نحو بلنسية مستنجدًا بحليفه مبارك الصقلبي للوقوف إلى 
 جانبه ضد منذر التجيبي والعمل على استرجاع إمارة طرطوشة منه، حيث زحف مبارك مع لبيب على رأس قوة من

خمسمائة فارس من صفوة جنده، وانزلوا الهزيمة بمنذر التجيبي، ثم عاد مبارك إلى بلنسية بعد أن أعاد لحليفه لبيب 
  .63الصقلبي إمارة طرطوشة

نستنتج مما سبق أن السبب في مبادرة مبارك لنجدة لبيب الصقلبي يرجع إلى كونهما ينتميان إلى طائفة واحدة وهي طائفة 
الي العامرية، التي كانت تحرص على تدعيم نفوذها بمنطقة شرق األندلس في مواجهة اطماع العنصر الصقالبة أو المو 

العربي ممثًال في التجيبيين اصحاب سرقسطة، الذين كانوا يطمعون في توسيع رقعة اماراتهم ومد سلطانهم إلى طرطوشة 
منطقة نفوذه تقترب جدًا من اراضي امارة بلنسية وبلنسية، ومن جهة أخرى فان استيالء منذر التجيبي على طرطوشة جعل 

  . الخاضعة لمبارك ومظفر
وقد وصف لبيب الصقلبي بالحزم والدهاء والسياسة، ولذلك استطاع أن يحتفظ بحكمه المارة طرطوشة الضعيفة عدة 

كان قد وفد في ) م1030/هـ421: ت(وجدير بالذكر أن الشاعر ابن دراج القسطلي . سنوات، على الرغم من قلة مواردها
يوم من األيام على امراء الطوائف الصقالبة بشرق األندلس، ومنهم لبيب الصقلبي صاحب طرطوشة وامتدحه بقصيدة 

  : طويلة مطلعها
  هل أبصرت عيناك بدرا طالعا           في األفق إال من هالل غارب
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  واهللا من بعدي عليك خليفتي              وخليفة هديت إليه مذاهبي
  بيني وبينك أن يلبي دعوتي              داعي لبيب من مناخ ركائبي

 : ثم يذّكرُه ابن دراج بما يربط بينهما من خدمة الدولة العامرية فيقول

  64وأهزه بشوافع من عامر      تزري بكل قرابة ومناسب
  . ء الصقالبة بشيءوعلى الرغم من ذلك المديح إال أن ابن دراج لم يظفر من لبيب أو غيره من األمرا

 65ومهما يكن من أمر، فلم يكتف لبيب بإمارة طرطوشة، بل امتد نفوذه ايضًا إلى بلنسية لفترة قصيرة، فيذكر ابن بسام
وقيل سنة ) م1017/ هـ 408(المعاصر لتلك األحداث، انه بعد موت مبارك صاحب بلنسية سنة  –نقًال عن ابن حيان 

وة حليفه لبيب صاحب طرطوشة إلى حكم بلدهم، ولكنه أساء السيرة فيهم مما أدى إلى ، قام أهلها بدع)م1018/ هـ409(
ثورة البلنسيين عليه، فاضطر للفرار إلى بلده طرطوشة، في حين تولى مجاهد العامري حكم بلنسية باإلضافة إلى إمارته 

وحرصه على مودته والتقرب إليه  صاحب برشلونة) Ramon Borre II( بدانية، غير أن مصانعة لبيب الصقلبي لريمنده
حتى جعل نفسه كأحد عماله، أدى أيضًا إلى ثورة أهل طرطوشة عليه، فقاموا بخلعه، وقيل قضوا عليه، واستنجدوا بمنذر 
األول بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة، فأسرع إليهم وضم طرطوشة إلى إمارته، وحقق بذلك هدفه الذي كان يسعى 

  . عابإليه منذ سنوات دون ص
غير إن ذلك قد أثار سخط مجاهد العامري الذي كان منافسًا خطيرًا للتجيبيين بمنطقة شرق األندلس، ونتج عن ذلك اندالع 
الحرب بين الطرفين، وانتهى األمر باتفاق الموالي العامرية بتلك المنطقة على إسناد حكم بلنسية إلى عبد العزيز بن عبد 

، في حين يتولى مقاتل الصقلبي )م1020/ هـ411(وكان ذلك في سنة  66)يد المنصورحف(الرحمن شنجول بن أبي عامر 
  .67حكم طرطوشة، وبذلك استقرت األوضاع نسبيًا بمنطقة شرق األندلس) العامري(

ويعد مقاتل الصقلبي من ابرز األمراء الصقالبة الذين تولوا حكم طرطوشة في عصر دويالت الطوائف، فقد وصفه ابن 
يكتب به إليه ((وتسمى ايضًا بمعز الدولة وسيف المّلة، وهو لقب اخترعه لنفسه، فكان ) بالهمَّة والرياسة( 68عذاري
  ...)) . مالم يكن عند غيره في وقته ممن هو اكبر ملكًا منه((وكان عنده من العمال والكتاب )) وعنه

الذين بايعوا هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد ويتضح من المصادر أن مقاتًال الصقلبي كان من بين الفتيان الصقالبة 
عند صاحبها محمد   Alpuente 69بالبونت –آنذاك  –الرحمن الناصر الملقب بالمعتد باهللا بالخالفة، وكان هشام مقيمًا 

) ماعةشيخ الج(بن عبداهللا بن القاسم من بني قاسم الفهريين، بعد مقتل أخيه المرتضى، فاتفق أهل قرطبة وكان عميدهم 
، فراسل أهل الثغور من )م1043-1031/هـ435-422( في ذلك الوقت الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور

الصقالبة ومنهم مقاتل الصقلبي على إعادة الخالفة باألندلس إلى بني أمية، وٕانهاء الخالفة الحمودية بقرطبة، وعلى هذا 
وتلقب بالمعتد باهللا، وتمكن بمساعدة أنصاره من ) م1027/ هـ 418(ة تمت مبايعة هشام بالخالفة في ربيع األول من سن

  . 70)م1029/ هـ 420(دخول قرطبة في سنة 
وتشير بعض الروايات إلى العالقات الودية الطيبة التي كانت تربط مقاتل صاحب طرطوشة بالخليفة هشام المعتد باهللا 

لتلك الروابط بينهما، ومن السفارات التي بعثها الخليفة هشام المعتد بقرطبة، حيث كان األخير يرسل إليه بالسفارات دعمًا 
باهللا إلى مقاتل صاحب طرطوشة، السفارة التي كان على رأسها وزيره فائز بن المغيرة الذي اجتمع بطرطوشة مع أبي 



162 
 

-364(منين المعتد باهللا الربيع القضاعي احد شعراء وأدباء طرطوشة آنذاك، فقال له فائز لو لحقت بقرطبة إلى أمير المؤ 
  : كنت تحصل بها على الوزارة معنا، فانشده أبو الربيع ساخراً ) م1036-974/هـ428

  هبك كما تدعي وزيرا      وزير من أنت يا وزير
  72واهللا ما لألمير معنى         فكيف من وزير األمير

فة األموية من ضعف واضمحالل في فترة وهذه األبيات أن دلت على شيء، إنما تدل على مدى ما وصلت إليه الخال
/ هـ422(الفتنة القرطبية التي أعقبت مقتل عبد الرحمن شنجول، وظلت مشتعلة إلى أن سقطت الخالفة نهائيا في سنة 

  ) .م1031
،   وظل مقاتل الصقلبي مواليًا 72كما كانت تربطه عالقات وطيدة بإقبال الدولة علي بن مجاهد العامري صاحب دانية

إلى الطائفة ) م1035/ هـ427(، فقد انضم في سنة )م1031/ هـ422( خالفة األموية بعد خلع هشام المعتد باهللا في سنةلل
صاحب بلنسية، وسليمان بن هود الجذامي ) حفيد المنصور(األندلسية التي كانت تضم ايضًا عبد العزيز بن أبي عامر 
وكانت تلك الطائفة . ة، وابن صمادح التجيبي صاحب المريةصاحب سرقسطة والثغر األعلى، وابن جهور صاحب قرطب

 73الذي نصبه القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد باشبيلية  –المزعوم  –األندلسية تدعو للخليفة هشام المؤيد 
لبي بطرطوشة، وكان ومما يؤكد ذلك الوالء الروحي للخليفة هشام المؤيد انه نقش اسمه على العملة التي سكها مقاتل الصق

إسباغ حكمهم نوعًا من الشرعية وذلك بإعالنهم التبعية األسمية ألحد  –من الصقالبة والعرب  –هدف أمراء الطوائف 
  .74الخلفاء األمويين

ويبدو أن العالقات ساءت في أواخر عهد مقاتل الصقلبي بينه وبين المنصور عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية 
أن المنصور عبد   75، وكان من أقوى أمراء الطوائف بشرق األندلس، فيذكر ابن بسام )م1061/ هـ452(ة المتوفى سن

العزيز أرسل جيشًا من العبيد أو الموالي العامرية، فزحف من شاطبة إلى طرطوشة لمحاربة أميرها مقاتل الصقلبي، 
أثار غضب المقتدر باهللا احمد بن سليمان بن هود  ، مما)م1053/ هـ445(وانتهت الحرب بهزيمة مقاتل ومقتله في سنة 

بعالقة  –على األرجح  –وكان يرتبط ) م1082/ هـ 475(حتى سنة ) م1046/ هـ438(تولى حكم سرقسطة منذ سنة (
تحالف وصداقة مع مقاتل الصقلبي، والغالب أن األخير كان يدين بنوع من التبعية لجيرانه بني هود أصحاب سرقسطة 

وغضبه لمقتل مقاتل ) ويذكره ابن بسام خطأ منذر التجيبي(مما يفسر سبب سخط األمير المقتدر بن هود . علىوالثغر األ
الصقلبي وٕارساله كتاب تهديد ووعيد للمنصور صاحب بلنسية، فرد عليه أبو عامر التاكرني كاتب المنصور ببيتي من 

  :الشعر ألبي الطيب المتنبي
   

ُدوا إلى ِحِمٍص في الَق َكاَن أَعَجَبَكْم َعام

ْمِ بِه في يِد الق الُحَساَم الَخضيْب ال
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الذي ) العامري(خلفه في حكم  طرطوشة يعلى الصقلبي ) م1054 – 1053/ هـ445(وبعد مصرع مقاتل الصقلبي سنة 
يملك شيء من صفات سلفه، فقد كان ضعيفًا، قليل الخبرة بأمور  غير انه لم  76تلقب ايضًا بسيف اهللا ومعز الدولة 

السياسة والحكم، ولذا لم يتمكن من الحفاظ على ملكه، فسرعان ما وقعت طرطوشة تحت حكم الفتى نبيل الصقلبي في 
في سنة  ، الذي كان يفتقر ايضًا للحنكة السياسية والكفاءة االدارية، فثار عليه أهل طرطوشة)م1058/ هـ450(سنة 

، بسبب تخبطه في الحكم وسوء معاملته للرعية، وتشدده وعنفه معهم، ولعل جاره المقتدر بن هود )م1060/ هـ452(
صاحب سرقسطة لعب دورًا في إشعال نار الثورة ضده حتى تتاح له الفرصة للتدخل وتوسعة ممتلكاته، وذلك ببسط نفوذه 

  . 77سرقسطة ودانية والردة على طرطوشة أيضًا فضًال عن إمارته الواسعة ب
وعلى أية حال، فقد وجد ابن هود في ثورة أهل طرطوشة ضد حاكمهم نبيل الصقلبي ذريعة للتدخل العسكري، فزحف 

بعد أن سلمها له صاحبها نبيل ) م1060/هـ542(بجيشه نحو طرطوشة، ودخلها سلمًا دون مقاومة وكان ذلك في سنة 
  .78وبذلك انتهت دولة الفتيان الصقالبة العامرية بطرطوشة . طة وعاش في كنفهالذي لجأ إلى بالط ابن هود بسرقس

ومن ذلك الحين دخلت طرطوشة في فلك مملكة بني هود بسرقسطة، وأصبحت  تتمتع بحماية بني هود األقوياء أصحاب 
ا كانت عليه في عهد الثغر األعلى، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على احوالها الداخلية، فتحسنت أحوالها نسبيًا عم

  . الصقالبة، ونعم أهلها بالهدوء واالستقرار واألمن في ظل حكم بني هود
غير أن تلك الفترة التي نعمت بها المدينة بالهدوء واألمن والرخاء واالستقرار لم تستمر طويًال، فقد وقع المقتدر بن هود في 

حسب روايتين ) م1081/ هـ474(ته سرقسطة قبل وفاته سنة الخطأ نفسه الذي وقع فيه والده، إذ أقدم على تقسيم مملك
، بين ولديه أبي العامر 80حسب رواية البن عذاري ايضًا ) م1082/ هـ475(أو سنة    79البن عذاري وابن خلدون

، فجعل سرقسطة وأعمالها من نصيب يوسف المؤتمن، )بعماد الدولة(، واخيه المنذر الملقب )بالمؤتمن(يوسف الملقب 
وكان المؤتمن قائمًا على العلوم الرياضية، وله فيها تآليف، ((، 81ردة وطرطوشة ودانية من نصيب المنذر عماد الدولةوال

  . أما المنذر فلم تذكر له المصادر أيًا من هذه الفضائل. 82))ومنها كتاب االستكمال والمناظر
ن لم تكن اقل خطرًا من تلك التي ثارت بين أبيهما وعمومًا، فقد نتج عن ذلك التقسيم نشوب حربًا أهلية بين األخوي

ومثلما استعان االب واالعمام بالنصارى األسبان المتربصين . يوسف المظفر، ولب، والمنذر، ومحمد: المقتدر، وأعمامهما
اراغون دائمًا بدولة اإلسالم في األندلس ضد بعضهم، استعان بهم ايضًا المؤتمن والمنذر، فقد تحالف المنذر مع ملك 

، في حين تحالف )Ramon Bernguer IV( وأمير برشلونة رامون برنجير الرابع) Sancho Ramirez(سانشو راميرث 
القائد القشتالي المغامر الذي كان يعمل دائمًا لحسابه الخاص ) El Cid Cameador(اخوه المؤتمن مع السيد القنبيطور 

لمنذر، وانعكست آثارها على أحوال إمارته ومنها طرطوشة، إذ عانى أهلها مع جنده المرتزقة، وانتهت تلك الحرب بهزيمة ا
من افتقاد الشعور باألمن والطمأنينة باإلضافة إلى ارهاقهم بكثرة المغارم والضرائب لتجهيز الجيوش ودفع رواتب الجند 

فضًال . السيما صاحب مملكة اراغونالنصارى المرتزقة، وٕارسال الهدايا واالتاوات إلى جيرانه من ملوك النصارى األسبان و 
، مع أن 83عن ازدياد نفوذ السيد القنبيطور في بالط المؤتمن، حتى انه أصبح ينفرد في اتخاذ كثير من القرارات الخطيرة 

  . الظاهر انه مجرد قائد مأجور ُيفترض أن يكون هو وقواته طوع أمر المؤتمن ورهن إشارته
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رطوشة لهجوم صليبي من البر والبحر حيث قام أسطول جنوة وغيرها من تعرضت ط) م1088/ هـ 481(وفي سنة 
) أي سانشو راميرث(نصارى المدن أو الجمهوريات االيطالية بمحاصرة طرطوشة وانضم إلى الجنويين ايضًا ابن ردمير 

جوم باء صاحب برشلونة، غير إن ذلك اله)  Ramon Berenguerرامون برنجير الثالث  (صاحب اراغون، ورايمنده 
بالفشل ولم يتمكن الصليبيون وحلفاؤهم االسبان من اقتحام مدينة طرطوشة لحصانتها، واستبسال جند المنذر بن هود في 

اهللا ودفع عنها ] يقصد طرطوشة[فثّبتها : ((84الدفاع عنها، فاضطروا إلى االنسحاب، وفي ذلك يقول ابن الكردبوس
  )). وانصرف جميعهم خائبًا منها

خلفه في حكم الردة وطرطوشة ودانية ابنه ) م1090–1089/ هـ482(ة المنذر بن المقتدر بن هود في سنة وبعد وفا
سليمان الملقب بسيد الدولة، وكان اليزال حدثًا صغير السن لم يتمكن من مباشرة أمور الحكم بنفسه، فتولى الوصاية عليه 

غير أن بني بيطر لم يستطيعوا الصمود في مواجهة . 85النفوذ بنو بيطر، وهم من االسر القوية التي اشتهرت بالحزم وقوة
غارات السيد القنبيطور المتوالية على أراضي بني هود في طرطوشة والردة وغيرهما من مناطق شرق وشمال شرق 

ل إتاوة إلى طلب حمايته مقاب) سيد الدولة(األندلس التي عاث فيها فسادًا ونهبًا وتخريبًا، مما اضطر سليمان ابن هود 
  .86سنوية يدفعها للقنبيطور أسوة بما فعله جيرانه من ملوك الطوائف بتلك المنطقة

إلى أن سيد الدولة بن هود حاول التخلص من نفوذ السيد القنبيطور وتسلطه، فاشترك بقواته مع   87ويشير ابن عذاري
لنجدة بلنسية عقب ) م1094اخر آو / هـ488(بعض أمراء شرق األندلس ضمن الجيش المرابطي الذي زحف في سنة 

ولكن محاولته اخفقت ومنّي المسلمون بالهزيمة في موقعة كوارت ) م1094/ هـ487(سقوطها في يد السيد القنبيطور سنة 
)Cuart (أمام جيش القنبيطور وحليفه صاحب اراغون .  

سهلة بني رزين أو شنتمرية (ة وظلت طرطوشة تحت حكم ابن هود إلى ان استولى عليها المرابطون هي والردة والسهل
وحصن البونت وغيرها من أعمال الثغر األعلى، وذلك بعد إن تمكنوا من افتتاح مدينة بلنسية واستردوها من أيدي ) الشرق

، وأنقذوا بذلك دولة اإلسالم في األندلس من سقوط حتمي في أيدي األسبان، غير أن 88)م1102/ هـ495(األسبان سنة 
  أن سقطت نهائيًا في أيدي األسبان سنةطرطوشة لم تلبث 

صاحب برشلونة ) Ramon Berneguer IV( ، عندما استولى عليها رامون برنجير الرابع)م1149 -1148/ هـ543(
  .  89بمساعدة حلفائه فرسان الداوية الصليبيين وأساطيل بيزة وجنوه 

  الخاتمة
فيه التاريخ السياسي لمدينة طرطوشة االندلسية خالل  بعد أن فرغنا من هذا الجهد العلمي المتواضع الذي عرضنا  

الفترة قيد الدراسة، واهم الكيانات السياسية التي تعاقبت على حكمها، يمكن القول بأن المدينة تمتعت بموقع استراتيجي 
لممالك المتاخم ل) األقصى(مهم، حيث عدت احدى قواعد منطقة شرق األندلس، ومن المدن التابعة للثغر األعلى أو 

  . االسبانية وقاعدته مدينة سرقسطة
وكان لوقوعها أيضًا على الطريق األعظم المعروف في المصادر العربية بالسكة العظمى أو المحجة العظمى أعظم األثر 

ن كقاعدة لغزاة البحر األندلسيين الذين كانوا يشتغلو ) م756/هـ138(في ظهورها منذ قيام الدولة األموية في األندلس سنة 
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لحسابهم الخاص قبل أن تصطنع الدولة األموية منذ الغارة النورماندية األولى على سواحل األندلس الجنوبية أواخر عام 
 .، سياسة بحرية)م844/هـ229(

كما تمتعت المدينة بالكثير من الخواص التي تمتعت بها باقي مدن األندلس األخرى والسيما الشرقية منها، حيث كانت 
بحرية ولها خطة واسعة ويتبعها أراضي زراعية تغذيها بالمؤن والمحاصيل، وبها أيضًا األسواق العامرة مدينة برية و 

  .والعمارات المتقنة، ولها فرضة على البحر مما يكسبها أهمية في مجال التجارة البحرية
لمدينة لعبت دورا سياسيا كبيرًا واتضح لنا ايضا من خالل عرض التاريخ السياسي للمدينة خالل الفترة قيد الدراسة، بان ا

وتدهور أوضاع الخالفة األموية، وقيام ما يسمى بعصر ) م1009/ هـ 399( في أعقاب سقوط الدولة العامرية سنة
دويالت الطوائف، حيث شهدت المدينة وعدد من مدن شرق األندلس خالل هذه الفترة قيام عدة دويالت طائفية صقلبية، 

مستغلين اضطراب ) م1010/ هـ 400(منذ سنة ) الفتيان العامريون(واستقل بها الصقالبة حيث تملك مدينة طرطوشة 
 452(األوضاع السياسية، وقد تعاقب الفتيان العامريون على حكم المدينة لسنوات عدة إلى أن تمكنت اسرة بني هود سنة 

لتنتهي بذالك دولة الفتيان ) الثغر االعلىقاعدة (من السيطرة على المدينة وضمها إلى ممتلكاتهم بسرقسطة ) م1062/ هـ
  .العامريون في طرطوشة بعد أن دام حكمها ما يقرب من خمسة عقود 

  :الهوامش
لبنان، دار الكتب  –، بيروت 2فريد عبد العزيز الجندي، ط: تحقيق، معجم البلدانشهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي ،  1

  .4/34، 2011العلمية، 
مدينة باألندلس، ازلية، وهي قاعدة من قواعد العمالقة، متصلة بأعمال طرطوشة، تقع على شاطئ البحر، بينها وبين برشلونة  :طركونة 2

؛ محمد بن عبد 37-36/ 4الحموي، المصدر السابق، : ينظر. خمسة وثمانون كيلومترًا، وطركونة موضع آخر باألندلس من أعمال لبلة
 . 392، ص1975احسان عباس، بيروت، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، : ، تحقيقلروض المعطار في خبر األقطاراالمنعم الحميري، 

كيلومترًا، وهي مدينة سهلية وقاعدة  480كورة ومدينة في شرق األندلس متصلة بحوزة كورة تدمير، بينها وبين قرطبة مايقرب من : بلنسية 3
؛ الحميري، المصدر 581/ 1الحموي، المصدر السابق، : ينظر. ت اشجار وانهار وتعرف بمدينة الترابمن قواعد األندلس، برية وبحرية ذا

رينود والبارون ماك ديسالن، باريس دار : ، تحقيقتقويم  البلدان؛ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، 97السابق، ص
 . 179م، ص1840الطباعة السلطانية، 

مشهورة باألندلس تسمى بالمدينة البيضاء، تقع في شمال شرق األندلس، وهي قاعدة من قواعدها، تتصل اعمالها باعمال  بلدة: سرقسطة 4
احمد بن عمر بن : ينظر. تطيلة، وهي ذات فواكه عذبة ولها فضل على سائر فواكه األندلس، والمدينة على ضفة نهر كبير ولها سور حصين

، من كتاب ترصيع االخبار وتنويع اآلثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالكنصوص عن األندلس انس العذري، 
؛ الحميري، 240/ 3؛ الحموي، المصدر السابق، 22، ص1965عبد العزيز االهواني، مدريد، مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية، : تحقيق

 . 181؛ أبو الفداء، المصدر السابق، ص317المصدر السابق، ص

قطعة خاصة بالسنوات االخيرة من عهد عبد الرحمن ( ، المقتبس من أنباء أهل األندلس أبو مروان حيان بن خلف القرطبي ابن حيان 5
هامش  242، ص1971محمود علي مكي، القاهرة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، : ، تحقيق)األوسط وعهد األمير محمد بن عبد الرحمن

؛ كمال السيد أبو 28 – 27، ص1962، السنة األولى، العدد الثالث، الرباط، مجلة البنية، األعالم الجغرافية األندلسية ؛ محمد الفاسي،)18(
 ؛ 57، ص1997االسكندرية، مركز االسكندرية للكتاب، دراسات في تاريخ وحضارة المغرب واالندلس، مصطفى، 

Levi‐ Provencal, Encyclopedie de L’Islam, art, Tortosa, IV, Paris,   
  P.856 1934, .  
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: ، تحقيقاذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب كتاب الجغرافيا وماهللا محمد بن ابي بكر الزهري ،  ابو عبد 6
تاريخ ن عبد الملك التوزري ابن الكردبوس، ؛ ابو مروا83، ص1958محمد حاج صادق، دمشق، منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 

احمد مختار العبادي، مدريد، مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية، : ، نصان جديدان، تحقيقاألندلس البن الكردبوس ووصفه البن الشباط
من كتاب اقتباس االنوار ، اختصار اقتباس االنوار ضالرحمن االشبيلي ابن الخراط الحق بن عبد ؛ ابو محمد عبد)1(هامش  100، ص1971

، 1999، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمد سالم هاشم، ط : ، وضع حواشيهوالتماس االزهار في انساب الصحابة وراة اآلثار للرشاطي
  . 92ص
  . 652/ 2، 1999، عمان، االردن، المكتبة الوطنية، 1، طموسوعة الديار األندلسية؛ محمد عبده حتاملة، 92المصدر نفسه، ص 7
؛  461، ص1963محمد سعيد العريان، القاهرة، : ، تحقيقالمعجب في تلخيص اخبار المغربأبو محمد عبد الواحد بن علي المراكشي،  8

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1خليل المنصور، ط: ، وضع حواشيهالمغرب في ُحلى المغربأبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي، 
، نسخة مصورة عن الطبعة االميرية ومذيلة صبح االعشى في صناعة االنشاو العباس احمد بن علي القلقشندي، ؛ أب341/ 2، 1997

والنشر، بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية، القاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
  . 233/ 5ت، .دمطابع كوستاتوماس وشركاءه، 

، 1958المغرب، معهد موالي الحسن،  –خوان قرنيط خينيس، تطوان : ،  تحقيقكتاب بسط األرض في الطول والعرضابن سعيد المغربي،  9
  . 99ص
  . 652/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، )1(هامش  100ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص 10
ن باألندلس من أعمال ماردة، وبالمغرب بلدة اخرى مشهورة يقال لها مكناسة الزيتون حصينة، تقع في ذكر الحموي أنها حص: مكناسة 11

/ 5، معجم البلدان: ينظر. الطريق المار من فاس إلى سال على شاطى البحر فيه مرسى للمراكب ومنها تجلب الحنطة إلى شرق األندلس
210 . 

، القاهرة، مكتبة نزهة المشتاق في اختراق االفاقلحمودي الحسني المعروف بالشريف االدريسي ، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن ادريس ا 12
  . 652/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 555/ 2، 1994الثقافة الدينية، 

  .652/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 391الحميري، المصدر السابق، ص 13
  . 652/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 92السابق، صالمصدر ، ابن الخراط 14
الحلل السندسية في األخبار واآلثار ؛ شكيب ارسالن، 391المصدر السابق، ص، ؛ الحميري555/ 2االدريسي، المصدر السابق،  15

  . 58، صدراساتطفى، ؛ أبو مص27؛ الفاسي، المرجع السابق، ص3/8ت، .، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، داألندلسية
، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة 2، طتاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلسحسين مؤنس، : ؛ وينظر538/ 2، نزهة المشتاق 16

  . 58، صدراسات ؛ أبو مصطفى،261، ص1986والعلوم، 
نص اندلسي جديد، قطعة من كتاب فرحة : البديع، نشر بعنوانلطفي عبد: ، تحقيقفرحة االنفس في تاريخ األندلسمحمد بن ايوب،  17

، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مطبعة مصر شركة مساهمة االنفس البن غالب عن كور األندلس ومدنها ما بعد االربعمائة
  . 286، ص1955مصرية، العدد األول، القسم الثاني، 

  .34/ 4، معجم البلدان 18
  . 544، ص1979، طبعة بيروت، ، اثار البالد واخبار العبادحمد بن محمودزكريا بن م 19
 . 598، 289 – 288، صتاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلس 20

االسكندرية، مؤسسة  ،)دراسة تاريخية، عمرانية اثرية في العصر اإلسالمي(قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس السيد عبد العزيز سالم،  21
، مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري لالندلس؛  سحر السيد عبد العزيز سالم، 165-164/ 1، 1984الجامعة،  شباب

  . 59، صدراسات؛ أبو مصطفى، 131، ص1990االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 
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شالميتا : ، اعتنى بنشرها)من عهد عبد الرحمن الناصر قطعة تؤرخ للسنوات الثالثين األولى(المقتبس في اخبار بلد األندلس ابن حيان،  22
، 1979بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع فرنادو وكورنيطي ومحمود صبح وغيرهما، مدريد والرباط، المعهد االسباني العربي للثقافة بكلية اآلداب، 

، القاهرة، 1حسين مؤنس، ط: ، تحقيقة السيراءالحل؛ أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا بن أبي بكر القضاعي ابن االبار، 253، 190، ص5ج
أعمال االعالم في من بويع قبل ؛ لسان الدين بن محمد بن عبداهللا السلماني ابن الخطيب، 2/7، 1963الشركة العربية للطباعة والنشر، 

يفي بروفنسال، القاهرة، مكتبة الثقافة ل: ، تحقيق وتعليق)تاريخ اسبانيا اإلسالمية( القسم الثاني نشر بعنواناالحتالم من ملوك اإلسالم، 
  . 171، ص2011الدينية، 

  . 391؛ الحميري، المصدر السابق، ص34/ 4؛ الحموي، المصدر السابق، 555/ 2المصدر السابق، ، االدريسي 23
  . 652/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 391الحميري، المصدر السابق، ص 24
  . 391، صالروض المعطار 25
، دائرة المعارف اإلسالمية، نقلها إلى العربية، محمد ثابت الفندي واخرون، )مادة طرطوشة(؛ ليفي بروفنسال، 391المصدر نفسه، ص 26
  . 3/10؛ ارسالن، المرجع السابق، 162، ص15مج
؛ 391در السابق، ص؛ الحميري، المص)1(هامش  100؛ ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص555/ 2، المصدر السابق، االدريسي 27

  . 3/10ارسالن، المرجع السابق، 
، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 391؛ الحميري، المصدر السابق، ص)1(هامش  100ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص 28
  . 3/10؛ ارسالن، المرجع السابق، 162، ص)مادة طرطوشة(؛ بروفنسال، 2/654

  . 162، ص)مادة طرطوشة(؛ بروفنسال، 391الحميري، المصدر السابق، ص 29
  . 162، ص)مادة طرطوشة(بروفنسال، : ؛ وينظر391، صالروض المعطار 30
  . 92ابن الخراط، المصدر السابق، ص: ؛ ويقارن391؛ الحميري، المصدر السابق، ص555/ 2االدريسي، المصدر السابق،  31
  . 656/ 2، ر األندلسيةموسوعة الدياحتاملة، : ؛ وينظر103، صكتاب الجغرافيا 32
  . 391، صالروض المعطار 33
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1جمال طلبة، ط: ، حققه ووضع فهارسهالمسالك والممالكأبو عبيد اهللا عبداهللا بن عبد العزيز البكري،  34

نفح الطيب من غصن األندلس  ؛ شمس الدين احمد بن محمد التلمساني المقري،545؛ القزويني، المصدر السابق، ص386/ 2، 2003
  . 143/ 1، 1997احسان عباس، طبعة جديدة، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، : ، تحقيقالرطيب

، 2س كوالن وليفي بروفنسال، ط.ج: ، تحقيق ومراجعةالبيان المغرب في اخبار األندلس والمغربأبو العباس احمد بن محمد المراكشي،  35
  . 16/ 2، 1980بيروت، دار الثقافة، 

كيلومترًا وأعمالها متصلة  180وتبعد إلى الشرق من سرقسطة ) سرقسطة(مدينة مشهورة باألندلس تقع في منطقة الثغر األعلى : الردة 36
؛ 5/7الحموي، المصدر السابق، : ينظر. بأعمال طركونة، وهي منحرفة عن قرطبة إلى ناحية الجوف، وينسب إلى كورتها عدة مدن وحصون

 . 181؛ أبو الفداء، المصدر السابق، ص507يري، المصدر السابق، صالحم

وهي مدينة حسنة متحضرة ذات متاجر واسواق . مدينة حصينة باألندلس لها سوران من حجر، بينها وبين سرقسطة خمسون ميالً : وشقة 37
؛ 55، صنصوص عن األندلسالعذري، : ينظر. البنيانعامرة وصنائع قائمة، تقع بشرقي مدينة سرقسطة، وهي مدينة كبيرة أولية قديمة رائعة 

 .2/922: موسوعة الديار االندلسية؛ حتاملة، 612؛ الحميري، المصدر السابق، ص434 – 433/ 5الحموي، المصدر السابق، 
لمسلمين واثارهم في تاريخ االسيد عبد العزيز سالم، : ؛ وينظر16/ 2؛ ابن عذاري، المصدر السابق، 379/ 2البكري، المصدر السابق،  38

؛ عبد الرحمن علي 101-100، ص2006، االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، )من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة بقرطبة(األندلس 
  . 102، 93، ص2010، دمشق، دار القلم، 7، طالتاريخ االندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطةالحجي، 
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عبدالرحمن : ، تحقيقالمقتبس في أخبار بلد االندلسابن حيان، : ينظر. لفتنة القرطبية وقيام دويالت الطوائفلمزيد من التفاصيل حول ا 39
، أعمال االعالموما بعدها؛ ابن الخطيب،  3/66؛ ابن عذاري، المصدر السابق، 100-98، ص1965علي الحجي، بيروت، دار الثقافة، 

دولة اإلسالم وما بعدها؛ محمد عبداهللا عنان،  347، صتاريخ المسلمينوما بعدها؛ سالم،  89، ص)تاريخ اسبانيا اإلسالمية(القسم الثاني 
وما بعدها؛ عبد  20، ص1969، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2، ط)دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي(، العصر الثاني في األندلس

، دمشق، دار 1، ط، مقدمة في ظهور دويالت ملوك الطوائف)م1031 - 1009 /هـ422 - 399(، الفتنة األندلسية الوهاب خليل الدباغ
  . وما بعدها 17، 7، ص2012الهالل للطباعة والنشر والتوزيع، 

، 1998، بيروت، دار الكتب العلمية، 1سالم مصطفى البدري، ط: ، تحقيقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرةأبو الحسن علي الشنتريني،  40
1/21 .  

دراسة ) التاريخ والحضارة والمحنة(األندلس ؛ محمد عبده حتاملة، 352، صتاريخ المسلمين؛ سالم، 427/ 1ي، المصدر السابق، المقر  41
  .وما بعدها 17؛ الدباع، المصدر السابق، ص439 - 438، ص2000، عمان، االردن، مطابع الدستور التجارية، شاملة
لمنصور بن أبي عامر وابنه المظفر عبد الملك، ومن ابرز الفتيان العامرية في عهد أو الفتى واضح، احد موالي ا: واضح الصقلبي 42

وبعد مقتل عبد الرحمن شنجول ساهم . كان قائدًا لمنطقة الثغر االعلى واشترك في العديد من غزوات المظفر ضد الممالك االسبانية. االخير
ن انصار محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي الذي واله طليطلة والثغر االوسط، الفتى واضح في حوادث الفتنة القرطبية، فكان في البداية م

البربر،  ثم انقلب عليه وقام بقتله واعلن توليه الحجابة للخليفة هشام المؤيد، وكان واضح من اكبر المناوئين للخليفة سليمان المستعين وحلفائه
ابن االبار، المصدر : ينظر. بن وداعة صاحب شرطة الخليفة هشام المؤيد بقرطبةم على يد ا1011/ هـ401وظل كذلك إلى أن قتل في سنة 

؛ أبو 349، 348، 340، 338، صتاريخ المسلمين؛ سالم ، 105 – 95، 59، 3/50؛ ابن عذاري، المصدر السابق، 7/ 2السابق، 
 ). 2(هامش  69، صدراساتمصطفى، 

وهي إلى الشمال . قع شرق وادي الحجارة، وتبعد عن مدينة وادي الحجارة خمسين ميالً ت )Medinaceli(وتكتب باالسبانية : مدينة سالم 43
وتعد من المدن الجليلة . من مدريد بنحو مائة وثالثة وخمسين كيلومترًا في الطريق بين مدريد وسرقسطة، وتتصل اعمالها باعمال باروشة

ويبدو أنها قد سميت باسم احد قادة جيوش الفتح، وهو سالم بن ورعمال . المشهورة، بل هي من اعظم المدن وأشرفها واكثرها شجرًا وماءً 
؛ حتاملة، 194/ 3، المصدر السابق؛ الحموي، 2/553، المصدر السابقاالدريسي، : ينظر. فتح تلك الجهة  –كما يبدو  -المصمودي الذي

 . 1022 – 1021/ 2، موسوعة الديار االندلسية

ن بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، كنيته أبو ايوب، أمه أم ولد رومية اسمها ظبية، بويع له هو سليما: سليمان المستعين 44
م فتلقب فيها بالظافر بحول 1009/ هـ 400م وتقلب بالمستعين باهللا ودخل قرطبة سنة  1008/ هـ 399يوم قتل هشام بن سليمان الرشيد سنة 

وقعت الحرب بينه وبين المهدي، تمكن المستعين من الظفر بالنصر واستقر له األمر بقرطبة سنة عندما و . اهللا إضافة إلى لقب المستعين باهللا
ابي عبداهللا : ينظر. م1016/ هـ407م، واستمر متوليًا الخالفة إلى إن اسقطه عنها علي بن حمود االدريسي وقتله في سنة 1012/ هـ 403

، قدم في ذكر والة األندلس واسماء رواة الحديث واهل الفقه واالدب وذوي النباهة والشعر جذوة المقتبسمحمد بن ابي نصر فتوح الحميدي، 
 أبو محمد عبد الواحد بن علي؛ 31، ص2004، بيروت، المكتبة العصرية، 1صالح الدين الهواري، ط: له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه

؛ 40ص ،2006، بيروت، المكتبة العصرية، 1ح الدين الهواري، طصال: ، شرحه واعتنى بهالمعجب في تلخيص اخبار المغرب، المراكشي
 . 115 - 114، ص)تاريخ اسبانيا اإلسالمية( القسم الثانيأعمال االعالم، وما بعدها؛ ابن الخطيب،  91/ 3، البيان المغربابن عذاري، 

م ولد اسمها ُمْزنَة وتعرف بالعرجاء لخلع كان بها، ولد هو المهدي أبو الوليد محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، أمه أ 45
م، ولكنه كان كاذبًا متلونا فانقلب كثير من الناس 1008/ هـ399م وولى الخالفة بقرطبة في شهر جمادي األول من سنة 976/ هـ366سنة 

ن النصر كان حليف المهدي، ثم حاربوه بقيادة سليمان عليه وحاربوه اوًال بقيادة هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الملقب بالرشيد إال أ
م وظلت الحرب سجاًال بينهما إلى أن قتل على يد واضح الصقلبي 1009/ هـ400بن الحكم بن سليمان بن الناصر الملقب بالمستعين سنة 

المراكشي، المصدر السابق،  ؛31 – 30ص الحميدي، المصدر السابق،: ينظر. م عن عمر يناهز ثالثة وثالثين سنة1009/ هـ400سنة 
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 القسم الثانيأعمال االعالم، ؛ ابن الخطيب، 100 – 95/ 3، البيان المغرب؛ ابن عذاري، 39م، ص2006طبعة بيروت، المكتبة العصرية، 
 . 426/ 1وما بعدها؛ المقري، المصدر السابق،  109، ص)تاريخ اسبانيا اإلسالمية(

، ، األندلس اإلسالمية؛ عبد اللطيف عبد الهادي353 – 352، صتاريخ المسلمين؛ سالم،  94 -93/ 3ابن عذاري، المصدر السابق،  46
التاريخ (تاريخ الدولة االموية في األندلس ؛ عبد المجيد نعنعي، 214، ص2010، م، المكتب الجامعي الحديث.سياسيًا وحضاريًا، د

  .  508ت، ص.، بيروت، دار النهضة العربية، د)السياسي
  . 71، صدراسات؛ ابو مصطفى، 215، صالمرجع السابق؛ عبد الهادي، 94/ 3، المصدر السابقعذاري، ابن  47
مدينة كبيرة باألندلس من كورة البيرة من أعمال األندلس، بناها أمير المؤمنين الناصر لدين اهللا عبد الرحمن بن محمد سنة : المرية 48
الحموي، : ينظر. التجار وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب وكانت هي وبجانة باّبي الشرق منها يركب. هـ344

 . 537؛ الحميري، المصدر السابق، ص140/ 5المصدر السابق، 

مدينة باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقًا مرساها عجيب يسمى السُّمَان، وهي على ساحل البحر المتوسط جنوب  :دانية 49
ينظر . وهي مدينة عظيمة مشهورة الذكر، جليلة القدر، لها ربض عامر، وعليها سور حصين. سية، وتبعد عن بلنسية ستة عشر فرسخاً بلن

 . 434/ 12، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 494/ 2الحموي، المصدر السابق، 

، وقد خرج منها خلق من الفضالء، وُيعمل الكاغد الجيد فيها مدينة في شرقي األندلس وشرقي قرطبة، وهي مدينة كبيرة قديمة: شاطبة 50
 . 337؛ الحميري، المصدر السابق، ص351/ 3الحموي، المصدر السابق، : ينظر. ويحمل منها إلى سائر بالد األندلس

وهي تقع ) م852 -822/ هـ238 – 206(بن الحكم ) االوسط(مدينة باألندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن الثاني  :مرسية 51
الحموي، المصدر : ينظر. ولها جامع جليل وحمامات واسواق عامرة. جنوبي شرق األندلس على بعد أربعة وستين كيلومترًا عن البحر المتوسط

 . 1037/ 2، موسوعة الديار األندلسية؛ حتاملة، 126 – 125/ 5السابق، 

، بيروت، 1، ط)قاعدة اسطول األندلس(تاريخ مدينة المرية اإلسالمية عزيز سالم، ؛ السيد عبد ال115/ 3، ابن عذاري، المصدر السابق 52
، بيروت، دار في تاريخ المغرب واالندلس؛ احمد مختار العبادي، 71، صدراسات؛ ابو مصطفى، 59، ص1969دار النهضة العربية، 

الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخالفة، ؛ إبراهيم بيضون، 94، صالمرجع السابق؛ الدباغ، 257ت، ص.النهضة العربية، د
  . 352، ص1986، بيروت، دار النهضة العربية، 3، طم1031 – 711/ هـ422 – 92
  . 83 – 82/ 3، البيان المغرب 53
عصر ، ن الرابع الهجريتاريخ األندلس في القراحمد بدر، : ؛ وينظر119، ص )تاريخ اسبانيا اإلسالمية( القسم الثانيأعمال االعالم،  54

  . 206، ص1974، دمشق، الخالفة
تاريخ ؛ عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، 116/ 3؛ ابن عذاري، المصدر السابق،)1(هامش  100ابن الكردبوس، المصدر السابق، ص 55

، بيروت، من ذوي السلطان االكبرابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
  . 257المرجع السابق، ص، ؛ العبادي158، صعصر الطوائفعنان، : ؛ وينظر164/ 4، 1971منشورات مؤسسة االعلمي، 

كان . الرحمن الناصر ابن المنصور محمد بن أبي عامر اهللا العامري، أبو الجيش الموفق، مولى عبد هو مجاهد بن عبد: مجاهد العامري 56
هـ، وذهبت دولة 399أهل األدب والشجاعة والمحبة للعلوم وآهلها، نشأ بقرطبة، وكانت له همة وجالدة وجرأة، وعندما وقعت الفتنة سنة من 

الحميدي، المصدر : ينظر. بني أبي عامر، تغلب على النواحي في شرق األندلس، فسيطر على طرطوشة، ثم تملك دانية والجزائر الشرقية
 . 344السابق، ص

  . 244/ 3ابن عذاري، المصدر السابق،  57
، 1يوسف علي طويل، ط: ، شرحه وضبطه وقدم لهاالحاطة في اخبار غرناطة؛ ابن الخطيب، 283/ 1ابن بسام، المصدر السابق،  58

تاريخ لم، ؛ سا196، 158، صعصر الطوائف؛ عنان، 164/ 4؛ ابن خلدون، المصدر السابق، 355/ 3، 2003بيروت، دار الكتب العلمية، 
  .73-72، صدراسات؛ أبو مطصفى، 65 – 64، صتاريخ مدينة المرية؛ 359 – 358، صالمسلمين
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  . 125/ 3البيان المغرب،  59
  . 1/283، الذخيرة 60
هو مبارك الخصي الصقلبي احد الموالي العامرية بشرق األندلس وكان في بداية أمره عبدًا لمفرج المعامري مولى : مبارك الصقلبي 61

المنصور بن أبي عامر ثم تولى مع زميله مظفر الصقلبي، وكان الساقية ببلنسية عند نشوب الفتنة، ولم يلبث أن ضرب الدهر ضرباته فقضى 
ابن : ينظر. م1018/ هـ409م أو 1017/ هـ 408حكم بلنسية حتى مات في سنة  –وظل مبارك يتولى مع زميله مظفر . لهما باإلمارة هناك
تاريخ ( القسم الثانيأعمال األعالم، ؛ ابن الخطيب، 162 – 159/ 3؛ ابن عذاري، المصدر السابق، 11 -7/ 3لسابق، بسام، المصدر ا
 ).2(، هامش  73، صدراسات؛ أبو مصطفى، 226 – 225، 222، ص)اسبانيا اإلسالمية
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  نصوص البردي العربية
 وحضارته اإلسالميودورها في كتابة التاريخ 

  ىجميلة بن موس .د
  أستاذة التاريخ اإلسالمي

           ، الجزائربوزريعة - لألساتذةالمدرسة العليا 
ساهمت العديد من الوثائق التاريخية بمضامين نصوصها في دفع العديد من الباحثين في التاريخ والحضارة  :المقدمة    

كتاباتهم ، وهذا باالعتماد عليها كمصدر أساسي في بحوثهم ، خاصة بعد ظهور والدراسات األثرية، إلى إعادة النظر في 
العديد من الروايات المكذوبة التي نقلتها لنا المصادر التقليدية الناقلة لألحداث التاريخية وبروز العديد من مؤلفات 

المبتدعة من دور في إعادة كتابة المستشرقين في  الساحة العلمية، دون أن ننسى ما لبعض أتباع المعتقدات الدينية 
التاريخ اإلسالمي، بتأويالت خاطئة و وفق المبادئ المخطط لها  مسبقا من طرفهم أو من طرف عمالئهم، و التي أصبح 
لها أثر بالغ في خلق نوع من اللبس لدى القارئ في التمييز بينها ، خاصة تلك التي لها عالقة بمصادر التشريع أو مبادئ 

و من بين هذه الوثائق التي حظيت باهتمام كبير في . ما يميز العقيدة السليمة أو الجانب الحضاري بشكل عام  الهوية أو
نجدها في نادرا ما وثائق البردي العربية التي أمدت الباحثين في التاريخ والحضارة بمعلومات : الدراسات التاريخية مؤخرا 

ية إال جزءا منها ، بينما الجزء األكبر محفوظ في البلدان األوروبية و أمريكا وثائق أخرى، و التي ال تمتلك البلدان العرب
  .وأسيا
قد يتساءل العديد من القراء والباحثين عن األسباب التي دفعت بالعديد من دول الغرب إلى االحتفاظ بالمجموعات      

متاحفها، و يالحظ ذلك من خالل بذل مبالغ  الكبرى للبرديات العربية وٕايداعها داخل مؤسساتها ومعاهدها وجامعاتها و 
مالية ضخمة لالعتناء بها وحفظها من التلف، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة توصلت إليها التكنولوجية الحديثة، باإلضافة 
إلى ذلك تخصيص ندوات لدراستها، في ميدان حفظ وصيانة المخطوطات لكي تبقى على حالها السليمة حاملة لتلك 

ات عبر السنين والقرون، و استخدامها كمصدر هام عندما يتعلق األمر بدراسة تاريخ الشعوب خاصة االسالمية المعلوم
منها و هذا ما عاينته شخصيا و أنا ازور مركز دراسات البردي بالمكتبة الوطنية بفيينا بدولة النمسا، أو مركز البرديات 

  . ذا النوع من الوثائق التاريخية بجامعة السوربون بفرنسابمتحف لوفر بباريس أو بعض المعاهد التي اعتنت به
والجواب بكل بساطة، يكمن في األهمية القصوى التي تعيرها هذه المؤسسات لمضمون هذه الوثائق، و التي يمكن من 

التي كان خاللها الكشف، عن حقيقة المعامالت اإلنسانية التي ميزت البشرية في فترة معينة من الزمن، هذه المعامالت 
منبعها اإلسالم ال يمكن إخفاؤها وال االستغناء عنها، بسبب بصماتها الواضحة التي تركتها الحضارة اإلسالمية والتي 

  . مازالت تتركها في كافة مجاالت الحياة
تسيير أمور  كما أشارت العديد من البرديات العربية إلى طبيعة السياسة المتبعة من طرف عمال اإلدارة اإلسالمية، في     

حياتهم اليومية، والتي يمكن االعتماد عليها كمظهر ووسيلة لحل العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الدولة وغيرها 
اليوم، ويكفي هنا االستدالل بالوضع الزراعي المتطور الذي عرفته الدولة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين واألمويين 

ن مدى اجتهاد هذه اإلدارة، في ضمان الشغل وتأمين القوت لكل فرد من أفراد هذه األمة سواء من والعباسيين، للتعبير ع
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المسلمون في البرديات العربيـة استخدمت كسجل وثائقي للحياة اليومية التي كان يعيشها فإن  و للعلم . المسلمين أو غيرهم
خالل القرون األولى للهجرة ستخدام هذا النوع من الورق، مصر و العراق و الشام و بقية الدول اإلسالمية التي عرفت ا

بردي فيها المكانة المتميزة بين غيره من مواد الكتابـة األخرى الشائعة، كالرق والجلـد واألديم لورق ال وهي الفترة التي كان
يد من الحقائـق التاريخية والكتان والفخـار والعسب واأللواح والخشب وغيرها، و التي من خاللها يمكن أن نكشف عن العد

ه و هذ.  التي من شانـها أن تميز إدارة هذا البلـد عن بقية البلدان األخرى في ظل الحكم اإلسالمـي في تعامالتها مع الرعية
النصوص التي نقلتها لنا البرديات العربية خاصة عندما أشارت إلى أهل الذمـة من النصارى بعبارات  الحقيقة أثبتتها

و " القــس" و" ، والراهـب5" ، والبطريق4"، والبابا3"واألسقف 2"حياتهم و ممارستهم لعبادتهم بكل حرية كالكنيسـة تصور لنا
 ...إلخ" الشمـاس" 

استطاعت نصوص أوراق البردي العربية أن تصحح العديد من المعلومات الواردة في المصادر  إلى جانب ذلك     
ومن بين تلك األخطاء الشائعـة في تاريخ مصر . هذه النصوص بعض من ل تحقيقما نستشفه من خال االتاريخية، وهذ

اإلسالمية خاصة والحضارة اإلسالمية عامة ما تعلق بالمعامالت اإلدارية للدولة االسالمية و تسييرها للشؤون االجتماعية 
كالذي ذكر على لسان  ،ب سمعة اإلسـالمتفنيـد االدعـاء الباطل الذي راح المستشرقـون وأتباعهـم يروجـون له لضر ، كفيها

، و هنا تكفي الذي اتهم المسلمين بسوء معاملتهـم ألهل الذمة واضطهادهـم لهم أثناء الفتـح 6األسقف سـاوريس بن المقفع
م، و التي هي عبارة عن إيصال باستالم أغنام من 642/ هـ 22اإلشارة إلى بردية أهناسيا المؤرخة في جمادي األولى سنة 

وكان القائد المسلم الذي أعطى أهل الذمة أمانا وٕايصاال باستالم . أهل الذمة إلطعام جنود المسلمين أثناء فتح مصر
، وكان بإمكان القائد المظفر أن يسطو بكل )عبد اهللا بن جابر( الطعام وما شبه إلطعام جنوده  في البر و البحر ، يدعى 

صلى اهللا  تعليمات الخليفة المستمدة من كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله الكريملكن  ،جيوشه على ممتلكات األقباط في مصر
، حماية لحقوق الناس مع عدم التفريق بنهم ال على أساس حالت دون ذلك حيث حددت مهام كل راع وكل قائد عليه وسلم

 .  العرق أو الدين

نصوص البردي  أن يرد معلقا على مضمون المستشرق النمساوي و المتخصص في دراسة  جروهمانلقد استطاع و       
إنه في عرف الحروب و الغزوات قلما نجد :" قال نالمقاصد السامية التي تتسم بها القيادات اإلسالمية حيالرسالة  مؤكدا 

و هذا اعترافا منه على خصوصيات   7." قائدا منتصرا يعطي صكا أو إيصاال باستالم طعام إلطعام جنوده لشعب منهزم
  .م و المسلمين في معامالتهم مع اآلخر، مع استحالة وجود مثل هكذا تصرف عند غير المسلم خاصة أثناء الحرباإلسال

  :نص البردية 
  هذا ما أخذه عبد اهللا... بسم اهللا الرحمن الرحيم    1 
  بن جابر و أصحابه من الجند من اهنس أخذنا   2
  ة اصطفى بن أبو قير األكبر خمسين شاةاالصغر و من خليف من خليفة ثدرق ابن أبو قير   3
  من الجزر و خمسة عشرة شاة أخرى اجزرها أصحاب سفنه و كتائبه ثقاله في   4
  .8شهر جمادى األولى سنة اثنتين و عشرين و كتب ابن جريد    5
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ألخطاء التي تلك التي اهتمت بتصحيح العديد من اكو نقلت بعض النصوص البردية األخرى معلومات ثمينة ،  هذا     
الخطط ، و ابن تغري بردي في : عن المقريزي في  ومن أمثلة ذلك ما ذكر ،دونتها أقالم العديد من المؤرخين عبر التاريخ

نقال   :9"قرة بن شريك"حول شخصية الوالي المصري في العهد األموي  .. في صبح األعشى: النجوم الزاهرة ، والقلقشندي
أن قرة بن شريك كان من أمراء بني أمية و والة " : ذكر ابن تغري بردي في كتابه" ة الزمان مرآ" أوغلي في تاريخ  عن قز

وكان الناس يصلون الجمعة :" وأضاف قائال ". الوليد على مصر، وكان سيء التدبير خبيثا ظالما غشوما فاسقا متهكما
البناء دعا بالخمور و الزمور والطبول فيشرب في قيسارية العسل حتى فرغ قرة من بنائه، وكان الصناع إذا انصرفوا من 

ذكر نفس المصدر أيضا أن كما . 10"لنا الليل ولهم النهار وكان اشر خلق اهللا: الخمر في المسجد طول الليل، ويقول 
عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه ذكر عنده ظلم الحجاج وغيره من والة األمصار أيام الوليد بن عبد الملك ، فقال 

هذه األخبار التاريخية التي نقلتها إلينا العديد من  11.... جاج بالعراق ، والوليد بالشام، وقرة بن شريك بمصرالح
التي كشفت لنا عن حقيقة هذه الشخصية التاريخية والصورة التي ، البردي العربية وثائق المصادر استطاعت أن تفندها 

صادر، و التي  تشير إلى أن قرة بن شريك، كان عادال بين رعيته ومثاال كانت عليها و التي تخالف تماما ما تداولته الم
للحاكم القدير  و حريصا على سير اإلدارة سيرا حسنا وسليما ، إضافة إلى عطفه على أفراد الشعب صغيرا كان أم كبيرا ، 

  .  12وٕاشرافه الدقيق على سلوك كبار الموظفين ومعاقبة المخالفين ألوامره بأشد العقاب
هذا ما يعطينا صورة حقيقية عن تلك الكتابات التاريخية المدونة من طرف اعداء االمويين من العباسيين أو غيرهم ،      

و التي كانت تخلو من الموضوعية و المصداقية مما يؤكد أنها كتبت وفق أهواء شخصية لخدمة المصالح السياسية و 
  . العصبية

وعة إلثبات ذلك، كهذا النص والذي هو عبارة عن رسالة بعث بها قرة إلى عامل له و األمثلة عديدة و النصوص متن    
وتنفيذا .... إني قد بعثت حين بعثتك على عملك ، و أنا أرجو أن تكون عندك أمانة: " يحضه فيها على األمانة قائال

إلي وأعجب عندي من أن تكون للعمل ، فكن عند أحسن ظني بك فأني واهللا ألن تكون محسنا مجمال أمينا موقرا أحب 
على غير ذلك ال تعيبن نفسك ، وال تسيئن عملك ، واستعن باهللا ، فإنه  من ينفذ اإلصالح ويرى األمانة  يعينه اهللا و 

    13".السالم على من اتبع الهدىو يصلح له عمله،  ثم أقدم علي بكل كتاب ترى أني سائل عنه من عمل أرضك 
قصر في الحديث بالشكل الذي و االشارات ما يمكن أخذه بعين االعتبار و الجدية ، ألنه دقق النص فعال يحمل من       

و الثقة )   االمانة –أمينا  -أمانة( يظهر حزمه و جديته   في الحكم، و التركيز على كلمة األمانة المكررة  ثالث مرات 
:  " م، دون االنقاص من شأنهم و الذي جاء في قوله التي بها عين عامله لهو دليل على يقظته و محاولة تذكيرهم بمهامه

و التذكير باهللا بالتوكل عليه و الخوف من عقابه من صفات المؤمنين الذين يخشون "  ال تعيبن نفسك و ال تسيئن عملك  
كان الحكم  ، و هكذااهللا في السراء والضراء في اليسر و العسر، و الذين ال يطيعون المخلوق إال خوفا من معصية الخالق

تعج البرديات بنصوص مختلفة تؤكد لنا أن هناك العديد من األخطاء التي دونتها أقالم  و.و العدل أيام اإلسالم األول
  :المؤرخين، ال سيما المستشرقين منهم، و هذا نص آخر مضمونه تقريب الرعية من الحاكم دون واسطة 
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 . الرحمن الرحيمبسم اهللا"                                     
من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب اشقوة، فإني أحمد اهللا الذي ال إله إال هو ، أما بعد، فإن مرقص بن جريج     

أخبرني انه كان يسأل نبطيا من أهل كورتك ثالثة وعشرين دينارا وثلث دينار ، فيزعم أن النبطي مات، وانه اخذ ماله 
ه، فإذا جاءك كتابي هذا فإن أقام البينة على ما اخبرني ، فانظر من أخذ ماله فعليه نبطي من أهل قريته وغلبه على حق

 .14"دينه، وال يظلمن عندك، إال أن يكون شأنه غير ذلك، فتكتب إلي به، وال تكتب  إال بحق والسالم على ما اتبع الهدى
و " ال تظلمن عبدك  و" طرف المستشرقين   والتي قرأت من" و ال يظلمن عندك" في هذا النص تجدر اإلشارة إلى عبارة 

ليس لسبب إال ألن الخط كتب بدون  .التي توحي انه جائر ومستبد ، عكس األولى التي توحي أنه عادل و يحكم  بالحق
و هذا أخطر ما تمثله نصوص البردي العربية . إعجام، ولم يحسن في قراءتها، أو لغرض تشويه الحاكم قرة بن شريك

  .ين يدي أعداء اإلسالم عندما تقع ب
إضافة إلى الخطأ الشائع و المتردد على ألسنة المستشرقين وهو أن صالح الدين األيوبي هو أول من جبى الزكاة  

م  يتكلم عن زكاة بعض األشخاص، 765/هـ148بمصر، إال أن  العثور على إيصال في نص بردية يرجع تاريخه إلى 
  . 15الساءة إلى شخص صالح الدين األيوبييفند مزاعم و أراء من أرادوا امما 
كما تمكنت نصوص أوراق البردي العربية من تصحيح الخطأ الوارد في العديد من الكتابات الغربية و العربية و القائلة    
ات المسلمين فرضوا الجزية بمقادير ثابتة لكل أهل الذمة المقيمين في الدول اإلسالمية، بينما أشارت نصوص البردي: بأن

حيث قّل ما وجد شخصان يدفعان نفس الجزية، وهذا بقراءة إيصاالت الجزية والخراج أين وجدت  ،العربية إلى عكس ذلك
أي أن الجزية كانت .... إلخ" ثلثي دينار" ثلث دينار و" أو" دينار ونصف "أو " دينار " اإلشارة إلى وجوب دفع أو أداء 

، كيف ال و الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قد أسقط الجزية 16هتأخذ حسب إمكانيات الشخص وما تملكه يدا
، على أهل الذمة ممن ال حرفة لهم، و أنفق من بيت مال المسلمين على من كانوا على غير قدرة في الكسب و العمل

  .ألنهم يشكلون األمة اإلسالمية و أن اإلسالم ضامن لحقوقهم
التي تستحق اإلشادة و الذكر، ما زعمه المستشرقون وبعض الكتاب العرب أن  خرىو من المعلومات التاريخية األ   

اإلعجام قد تم على يد يحي بن يعمر في النصف الثاني من القرن األول للهجرة السابع الميالدي ، في الوقت الذي  نفذ و 
لكل من حرف الشين، والزاي والخاء  م وهذا بالنسبة 642/ هـ 22، المؤرخة بعام " أهناسيا" بشكل واضح على وثيقة بردية 

كما يمكن من خالل مضمون نصوص وثائق البردي العربية تكذيب المعلومة التاريخية الواردة على .  17.... النون و ، 
مصر لم تتخذ اللغة العربية كلغة رسمية إال خالل القرن العاشر أو " والقائل أن   Paul Kable18لسان المستشرق 
م، التي عاصرت سنوات  642/ ـه22الدي، وكان يكفي االستدالل مرة أخرى ببردية أهناسيــا المؤرخة بـالحادي عشر المي

-708/هـ96-90التي كتبت في فترة حكم الوالي األموي قرة بن شريك العبسي " كوم إشقــاو" الفتح األولى، وكذلك بردية 
  .يوناني عليهام، وهي مكتوبة بالحرف العربي دون إدخال أي حرف قبطي أو 714
تجاه أهل الذمة، مثلما بينت أيضا  -رضي اهللا عنه -عبد العزيز كما أظهرت نصوص البردي العربية عدالة عمر بن   

تسامح المسلمين مع أهل الذمة األقباط المسيحيين، حيث تركوا لهم كنائسهم وأديرتهم وصوامعهم دون أذى، بل حرصوا 
كما أشارت هذه النصوص إلى عدم تدخل اإلدارة االسالمية في عهد الدولة . ةعلى حمايتهم شريطة أن يدفعوا الجزي
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األموية و العباسية في أعمال أهل الذمة حيث تركت لهم حرية العمل، و التصرف فيما يملكون وأثبتت أحقية كل مواطن 
  .مقيم فيما يملك من أراضي، إما بالزراعة أو البناء أو البيع والشراء و التوريث والهبة

وآخر فريـة ما زال الغرب يستخدمها لضرب اإلسالم و أتباعه بين الفينة واألخرى، تلك المشيرة إلى أنه نشر على حد    
 ".السيف

سعيد مغاوري محمد   19السالفة الذكر، إضافة إلى البردية التي نشرها" أهناسيا"وهنا يكفي االستدالل مرة أخرى ببردية   
و التي أوضحت مدى  سماحة المسلمين عند تعاملهم مع غيرهم  على الخصوص أهل  م758/ هـ141والمؤرخة بعام 

الذمة، السيما من حيث مراعاة مشاعرهم وتقاليدهم، وٕان منهم من رغب في تطبيق شريعة اهللا  في معامالتهم اليومية أو 
  .20عند التحكيم في خصام وقع بينهم، على الرغم من بقائهم يهودا أو نصارى 

يما يتعلق بضمان قوت الناس و االهتمام بالغالل وعدم احتكاره، لكي ال يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا نجد وف     
للعلم كانت مصر من البلدان التي سريعا ما تعيش أزمات   -: في مضمون نص البردية التالية ما يشير إلى ذلك بدقة

عره خاصة عند احتكار التجار له، و هذا بسبب اعتماد القطاع في نقص الغذاء عند العامة و غالء سمتمثلة اقتصادية 
خاصة في العهد العباسي لقياس  الخلفاءالزراعي على منسوب مياه نهر النيل، و المقاييس التي وضعت له من طرف 

تفاديها و التقليل ل الالزمةأخذ  التدابير السياسية و ،  باألزمةارتفاع وانخفاض  مستوى الماء، لدليل على محاولتهم للتنبؤ 
  .من آثارها

فإني قد وضعت عنهم  مكسه فليبيعوه بالفسطاط  وعجل ذلك ، فإني قد خفت : " يكتب قرة بن شريك إلى بسيل قائال     
غالء الطعام بالفسطاط، وٕاني إذا وضعت للتجار مكسهم أصابوا ربحا، وٕانما الحصاد إن شاء اهللا في أربعين ليلة أو قريب 

جل ما كنت بالمثابة من ذلك ، واكتب إلي كيف فعلت في ذلك وما بأرضك من التجار الذين يبيعون الطعام، من ذلك ، فع
و المتمثلة في احصاء التجار الذين  المتخذة و هنا تكمن االشارة إلى تلك االحتياطات.  21السالم على من اتبع الهدىو 

  . تعجيل في تنفيذ االمر، الن عملية الحصاد توشك أن تنطلقتولوا عملية بيع القوت، و طريقة تقييدهم بالمكس، مع ال
، وهذا من رعيتهيتضح من خالل ما سبق وما نقلته لنا نصوص أوراق البردي العربية أن قرة بن شريك كان أقرب    

عدل بين الناس، فمراقبة الوالي و ال. بمراقبة أعمال العمال، الذين يتصرفون في األمور الدقيقة المتعلقة بحياة المواطنين
الحكام الذين تحملوا مسؤولية تسيير اإلدارة اإلسالمية على  أولئكوتأمين القوت للناس، ال تكون إال خصلة من خصال 

وما الوصف السلبي الذي تناولته المصادر التاريخية لشخصية قرة بن شريك إال دليال واضحا على شدته وقوته . أكمل وجه
د وعزمه على إزالة الفساد الذي عانت منه مصر طيلة حكم الوالي عبد اهللا بن عبد الملك أخو وحنكته في إدارة شؤون البال

الخليفة الوليد، الذي شاعت حوله االتهامات، بأنه كان يرتشي وينهب أموال العامة في مصر، ويجمع الخراج أكثر من مرة 
، و هذا حسب ما ورد أيضا في الكتابات 22لناسويغالط أصحاب الحقوق عند دفعهم للضرائب أو تالعب التجار بأقوات ا

التاريخية ، و ال يمكن لنا  الجزم أيضا في مثل هذه الروايات التي يمكن أن تفندها نصوص البرديات العربية أو 
 . مخطوطات أخرى مستقبال لم يطلع عليا الباحث
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امات الواسعة لشخصية قرة بن شريك في ولم تتوقف نصوص البردي العربية عند هذا الحد بل راحت تظهر االهتم      
توسيع مهام اإلدارة اإلسالمية خاصة فيما يتعلق بإقرار األوضاع في القرى وٕاعادة أهلها إليها ، وهذا بتأسيس هيئة خاصة 

  .لوقف حركة الهجرة من القرى والبحث عن الهاربين
لعربية في مصر في القرن األول الهجري، وما كما توضح لنا أوراق البردي أنه في عهده استقرت اإلدارة ا         

" صاحبها من تعريب الدواوين وتنظيم لشئونها ، وأن العرب اكتفوا في مصر بشغل المناصب الرئيسية، وترك العرب حكام 
الخاص من رجال اإلدارة القديمة، مع مراقبتهم وتشجيعهم لألقباط على تعلم اللغة العربية، ومنها ديوان الخراج وهو " الكور

و لقد صورت لنا نصوص البردي العربية الخطوات التي سار عليها رجال اإلدارة لتنفيذ ذلك، إذ أمر قرة . بالمالية العامة
بن شريك بأن تكون لغة الديوان المركزي في الفسطاط هي العربية، وكذلك المراسالت التي تخرج من هذا الديوان إلى 

اشارتها إلى نظام جباية الخراج في مصر وعدالة اإلدارة العربية اإلسالمية في  إلى و عمالها، إضافة" الكور"أصحاب 
تقدير المطلوب من البالد، عكس ما كانت عليه األوضاع قبل دخول اإلسالم إلى مصر، وهذا بتجنيب المظالم و المساوئ 

  .التي اتبعها العمال في تقدير الضرائب وجمعها
لضرائب،  أشارت النصوص الواصفة  للوالي المصري قرة بن شريك، أنه كان جمع افي وفي نفس الموضوع  أي      

و يطلب منه أن يجمع رؤساء كل قرية وكبار رجالها ، ليختاروا من بينهم نفرا " اشقوه " يرسل تعليمات إلى صاحب كورة  
اصا بهذا االتفاق وترسل صورة وكان يضع سجال خ. من المشهود لهم بالذكاء واألمانة، ليتولوا تقدير الضرائب عن قريتهم

منه إلى الديوان المركزي بالفسطاط لمراجعتها ووضع التقدير النهائي على أساسها، مع اإلشارة إلى معاقبة كل من يؤذي 
كما أظهرت أوراق البردي أن الخراج في مصر كان يدفع عينا ونقدا وان الجزية كانت تدفع نقدا . الناس في تقدير الضرائب

وفي بردية أخرى لقرة بن شريك اكتشفنا مدى عدالة إدارته وحرصه .  23اة ثروة كل شخص حتى ال يضار احد، مع مراع
هذا الجهاز الذي تطور .  على مراقبة كل عماله دون استثناء، إضافة إلى مدى أهمية ديوان البريد في إتمام هذه المهام

ف على المراسالت الرسمية ،  و نهوض رجالها بمراقبة منذ القرن األول الهجري والذي كان يشكل هيئة حكومية تشر 
كما أعتمد قرة على رجال هذا الديوان في تنظيم أمور والته ، . العمال في شتى النواحي ، و هذا عكس ما هو شائع اليوم

  :وٕابعاد أذى العمال على الناس ، كما بدى واضحا من خالل نص لبردية عربية أخرى 
  "مبسم اهللا الرحمن الرحي" 

فإن القاسم بن سيار : لذي ال إله إال هو ، أما بعد ا، فإني أحمد اهللا 25صاحب اشقوة 24من قرة بن شريك إلى بسيل "   
فإذا جاءك كتابي  - أي فرض عليهم غرامة  - صاحب  البريد ذكر لي أنك أخذت قرا في أرضك بالذي عليهم من الجزية 

  .  26"ك فيهم إنشاء اهللا ، و السالم على من اتبع الهدى هذا فال تعترض أحدا منهم بشيء حتى أحدث إلي
تطبيق العدالة وٕابعاد االستبداد عن الرعية  قرة علىمن خالل هذه الرسالة يمكن لنا أن نستنتج مرة أخرى، مدى حرص 

مل الذي يقوم وهذا بمنع وقوع الغرامة على رعاياه  من خالل قوة حسه ويقظته  وعدم إغفال أعمال العمال إضافة إلى الع
  .به البريد و الذي كان يمثل عين الحكومة وأذنها في مختلف المجاالت

الواردة في مختلف نصوص أوراق البردي العربية، يمكن لنا القول أنها  باإلشاراتوانطالقا مما سبق ذكره و استعانة     
و انطالقا من المفهوم الشامل . اإلسالمية فعال  حملت لنا عبارات موزونة و عميقة في معانيها لدراسة مظاهر الحضارة 
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لمصطلح الحضارة والذي يعني النشاط الذي قام به اإلنسان منذ أن وجد على ظهر األرض ، يمكن لنا أن نحدد مفهوما 
هي ذلك النشاط البشري  –أكثر نبال ومثالية لهذا المصطلح عندما يتعلق األمر بالفترة اإلسالمية فالحضارة اإلسالمية 

حيث أصبحت تصرفات هذا اإلنسان في ظل صلى اهللا عليه وسلم  ي سار على أسس تعاليم القرآن وهدي نبينا محمدالذ
الحضارة اإلسالمية تصرفات تميزه عن بقية المخلوقات ، خاصة فيما يتعلق بمعامالته مع الغير و الذي طبع بالتمييز 

ة يمكن لنا أن نسلط الضوء على أهم المواضيع التي نقلتها لنا من خالل هذه اإلشار . العقالني لكل الموازين و المقاييس
نصوص أوراق البردي العربية ، و التي مازالت تشكل مادة خام للعديد من الدراسات المهتمة بالمعامالت اإلنسانية في ظل 

تشرقين أن تشوه به الشريعة اإلسالمية، خاصة المتعلقة بأهل الذمة و التي استطاعت من خالله العديد من أقالم المس
تاريخ الحضارة اإلسالمية، و تضرب به نبل و سمو مبادئ شريعتها والتي كانت تراها مجحفة في حق هذه الفئة من 

  .المجتمع  المشكل لألمة اإلسالمية
، حيث لم تترك مجاال للشك في أن اإلسالم قد جاء بشكل مميز ح هذه النقطة يتوضمن تمكنت هذه النصوص كما       
بذرة المحبة و األخوة في بني البشر دون االعتماد على أي اختالف عرقي أو  غرسنشر العدل و المساواة بين الناس، و ل

نصارى كانوا  ظهر هذا جليا من خالل تلك التظلمات التي رفعت من طرف أهل الذمة يهودا  أولي ،جنسي أو ديني
يا متعلقة بطوائف الملة الواحدة، وما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن للخلفاء والوالة ألخذ حقوقهم أمام أصحاب العمل أو قضا

الخلفاء و الوالة كانوا يولون هذه التظلمات اهتماما خاصا ، وهذا بإنصاف المظلومين ورد الحقوق ألصحابها ، مما يثبت  
أن اإلدارة اإلسالمية وحسن تسييرها و  ،الرجال الذين كانوا يرون أن الدين معاملة أولئكفعال أن هذه الفترة كانت فترة حكم 

ولذا كان حرصهم شديدا على تنفيذ مبادئ هذا الدين خوفا . يعكس فعال صورة عدالة وٕانسانية مبادئ الشريعة اإلسالمية
لكن العديد من كتاب الغرب أردوا أن يؤكدوا لنا عكس ذلك، صلى اهللا عليه وسلم من عقاب اهللا وٕاتباعا لسنة نبيه محمد 

وافتراءاتهم على اإلسالم و المسلمين، سواء كان عن قصد أو غير قصد بتأويالتهم السيئة للنصوص  ادعاءاتهمل من خال
  .واستنتاجاتهم الخاطئة و المغرضة لها

ولقد أشارت إلى  ،نصوص البردي العربية عدم التعسف في جباية الجزية والخراج الواجبة على أهل الذمةو مما بينته    
أمر خاص بالدفع موجه من أهل شبرا أجيه بنوتيه ( بردية عربية محفوظة بدار الكتب المصرية موضوعها هذا الموضوع 
  : هذا نصها 27م 709/هـ91مؤرخة في شهر صفر سنة  –وما يجاورها 

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم –1
  .هذا الكتاب من قرة بن شريك -2
  .ـية كوره أشقوه)ـنوتـ(ألهل شبراجيه بـ -3
  أصابكم من جزية سنة ثمان وثمانين سبعةانه  -4
  وثلثين دينرا عددا و كتب راشد فى -5
  . 28صفر من سنة احدى وتسعين -6
دينارا، وهي  37توضح هذه البردية أن الجزية التي فرضت على أهل الذمة من شبراجيه من قرية كوم أشقاو مقدارها     

و أن عمرو بن العاص عندما صالح األقباط أمنهم على أموالهم والمعروف ه. أيضا جزية متأخرة بأكثر من ثالث سنين
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وأنفسهم وكنائسهم وفرض عليهم الجزية، أما الخراج ففرض على جميع من بمصر مسلمين وغير مسلمين  وكان الخراج، 
ه القرية أن هذا ربما ما دفع بأهل هذ 29يزداد أو ينقص تبعا ألحوال الفيضان، كما كان يدفع على ثالثة أقساط في السنة

  . يؤخروا الخراج لثالث سنوات
كما  بينت هذه البردية أن اإلدارة اإلسالمية كانت متسامحة مع رعاياها من أهل الذمة فيما يتعلق بفترة تسديد الجزية   

أي ومتساهلة إلى أبعد الحدود ألنهم أصابتهم خصاصة أو ما شبه ذلك، و الذي حال دون تسديد الجزية في وقتها المحدد 
ولقد استطاع مضمون هذه الوثيقة أن يفند االدعاء الذي جاء به ساوريس . بمرور سنة وتأخيرها إلى ما بعد ثالث سنوات

  :بن المقفع،  حين قال 
انفذ عبد العزيز بن مروان صاحبا يأمن إليه ومعه آخر فأحصى جميع الرهبان في كل الكور ووادي هبيب وجبل جراد "...

عليهم الجزية دينار واحد على كل نسمة وأمرهم أن ال يرهبوا أحدا بعد من أحصاه وهذه أول جزية  وسائر األماكن وجعل
  ..."وزنوها الرهبان

دينار وهذا ما ) 37(و لو صح  القول وفق مزاعم  ساوريس لما كان فعال مقدار الجزية الوارد في النص سبعة و ثالثين 
إال عددا يمكن أن يعكس ) 37(وما العدد سبعة و ثالثون . أجيه وتوابعهاال يعكس حقيقة عدد أهل الذمة في قرية شبرا 

أولئك الذين وجبت عليهم الجزية ، أي الذين يمارسون عمال ، أما الباقي فتسقط عنهم الجزية وفق الشريعة اإلسالمية وهم 
الذين يشكلون فعال و . مل واأليتامالصبية واألطفال و الشيوخ والرهبان و الراهبات و القساوسة و النساء والعجزة واألرا

  .المجموعة الكاملة ألهل الذمة في هذه القرية بالتحديد
أن نختم عرض هذه السلسلة  من النصوص المنتقاة من أرشيف  البرديات العربية و التي  األخيرو يمكن لنا  في   

عثر عليها بمدينة األقصر : اختصاراستخلصنا منها الجانب الحضاري لحياة المسلمين مع غيرهم ببرديتين األولى ب
) والي الخالفة (متعود إلى عهد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان 705/هـ87و المؤرخة سنة ) هابو(بمنطقة الجم 

) هابو(التي هي عبارة عن األمان الذي منحه والي إقليم قنا لرهبان دير كاموالي بمنطقة الجم و م 704- 684/هـ85هـ65
عمالهم عن األقاليم المصرية، و ، والتي تؤكد حماية دولة الخالفة اإلسالمية ووالة الصالة وحرب مصر  بمدينة األقصر

لكنائس و أديرة القبط وأحباسها وأوقافها ، نظير أداء رهبان هذه األديرة وهم من العاملين بصناعة السالل القشية و 
الذمة المالية ألهل الذمة مع التعهد بحمايتهم من قبل عمال  و الثانية بردية أظهرت براءة. 30الجريدية للجزية السنوية

مؤرخة في شهر رمضان  -PERF.N°. 670هي  محفوظة ضمن مجموعة األرشيدوق راينر في فيينا برقم سجل  . األمير
 :هذا نصها ، م 811/ هـ196
 .بسم اهللا الرحمن الرحيم   ‐   

 .مير عباد بن محمد أبقاه اهللاهذا كتاب براه من يونس بن عبد الرحمن عامل لأل‐ 
 .على خراج كورة الفيوم ومعونتها وجميع أعمالها‐ 
 .ألبقيرة الخباز من سكان أبابطرة من مدينة الفيوم‐ 
 وهو مجتمع أبيض أقنى أزج انزع سبط جئر الجسم‐ 

 ر اأين قبضت منك جزية رأسك نصف دين ‐ 
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 ألمير أبقاه اهللالخراج سنة خمس وتسعين ومايه فمن لقيه من عمال ا‐ 

 فال يعرض له إال بخير إنشاء اهللا وأعواني وعمالي‐ 

 31ة ئوكتب في شهر رمضان سنة ست وتسعين وما‐ 

اإلسالم بسهام االتهام ،عندما  عن رمي يمتنعوا كان يكفي على اليهود و النصارى اليوم و المستشرقين عامة أن      
فبعد ما أشارت البردية إلى . ي حافظت على حقوق أهل الذمة بشكل دقيق جدايطلعون على مثل هذه الوثائق التاريخية الت

فمن : " الذي يظهر خلق ومسؤولية وٕايمان الوالي الذي يقول  8-  7كافة مواصفات الذمي الذي دفع الجزية يأتي السطر
  "لقيه من عمال األمير أبقاه اهللا وعمالي وأعواني فال يعرض له إال بخير إنشاء اهللا

هذه العبارة ما تعنيه من حسن المعاملة التي أنصف بها حكام الدولة اإلسالمية رعاياهم، مع الحرص الشديد على  تعني
وتكفي هذه الوثيقة أو هذه الشهادة لكي يظهر للعيان أنه قد أدى . حماية حقوقهم سواء كانوا من المسلمين وأهل الذمة
دينار، وانه احترم قانون اإلدارة اإلسالمية التي تقوم بجباية الخراج  واجبه كذمي بدفع الجزية و التي كان مقدارها نصف

وفي المقابل التوضيح و التأكيد  لهؤالء بأن حقوقهم محمية من طرف هذا  الوالي الذي يرعاهم و  يصون مصالحهم 
  .الخاصة و العامة

طرقت إليها أوراق البردي العربية ، بشكل هذه بعض من الشواهد الموثوقة  لجانب من مظاهر الحضارة اإلسالمية التي ت  
دقيق جدا، حيث استطاعت أن تزيل  بعض من الغموض و اللبس الذي لحق بالعديد من جوانب الحياة اليومية للمسلمين 

تصدى لمجموعة من المفتريات، التي تقف دائما في وجه تخالل القرون األولى للهجرة، وتصحح العديد من األخطاء و 
  .سالمية  بكل ما أتيت من قوة وفكر و أساليب تحطيم الشريعة اإل

و ال يسعنا المكان هنا لذكر كل تفاصيل البريد و دوره في تنظيم أمور الدولة اإلسالمية، بقدر ما يهمنا األمر في ذكر   
اء الواردة في لتصحيح األخط: ما احتوته البرديات العربية من عينات لذلك البريد الذي عرفته الدولة اإلسالمية كمصدر

العديد من الكتابات التاريخية، مع دفع العديد من المؤرخين إلى عدم الجزم فيما يتوصلون إليه في كتاباتهم من استنتاجات، 
. الن الحقائق دائما تظهر مهما طال الزمن، خاصة إذا تعلق االمر بتشويه سمعة من سيروا اإلدارة اإلسالمية عبر التاريخ

الهتمام بوثائق البردي العربية من طرف الباحثين في التاريخ اإلسالمي وحضارته ألهمية ما حملته لنا فتح مجال ا: ثانيا
  .من حقائق تاريخية ال تتوفر عليها المصادر التاريخية الكالسيكية التي غالبا ما تعتمد على الروايات الشفوية

  :امشو اله
مصدر من مصادر التاريخ و الحضارة اإلسالمية ، ندوة إتحاد المؤرخين العرب، أهمية البرديات العربية  ك: سعيد مغاوري محمد )  1( 

بحوث : نفسه : و راجع كذلك . م القاهرة1998نوفمبر  -26-24الموافق / هـ1419شعبان  7 -5أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب ، 
  234-231م ،ص 2009ألعلى لآلثار،،تقديم ،زاهي حورس ،مطابع المجلس ا 1و دراسات في البرديات العربية ،ج 

  .أتباع أو المقيمين عليها: أهل الكنيسة ) 2(
 .هو لقب من ألقاب أصحاب المراتب في الديانة المسيحية)  3(
: وهو الحبر األعظم رئيس البيعة المنظور ، يعتبر خليفة القديس بطرس ومقره الفاتيكان في روما حاليا انظر : جمعه باباوات : البابا) 4(

  .24م ، ص1973قاموس المنجد في اللغة و األعالم، بيروت 
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الموسوعة العربية : محمد شفيق  غربال : يطلق على بعض الرؤساء الدينيين الذين تمتد سلطتهم إلى عدد من األساقفة، أنظر : البطريق ) 5(
ألقاب رجال الدين المسيحيين سواء في مصر  ،كما يعرف لقب من 378م ، ص  1995دار الجيل ،بيروت،  -ي.أ - الميسرة، المجلد األول 

 .205المسلمون و اآلخر، ص : انظر سعيد مغاوري محمد . أو الشام
ابرز مجموعات وثائق : " سعيد مغاوري محمد : أنظر , م985/ هـ375هو مسيحي يعقوبي شغل منصب أسقف في كنسية األشمونيين )  6(

 .124، ص" حولها البرديات العربية في العالم وابرز الدراسات 
  124نفسه، ص)  7(
 . P ERF )، يطلق عليها اسم بردية أهناسيا ، مسجلة تحت رقم)مجموعة ارشيدوق راينر (البردية محفوظة في المكتبة الوطنية بالنمسا ) 8(

Arab . No , 558 ) :    
ناشب بن هدم بن عود بن غالب بن قطيعة بن هو قرة بن شريك بن مرشد بن حازم بن الحارث بن حبش بن سفيان بن عبد اهللا بن )  9(

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن أعصير، بن شعب بن قيس بن عيالن  العبسي، أمير مصري ولي مصر بعد عزل عبد اهللا بن عبد 
: سنة تسعين أنظر  الملك بن مروان من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان على صالة مصر وخراجها ، يوم االثنين ثالث شهر ربيع األول

 .280، ص1النجوم الزاهرة ، ج:ابن تغري بردي 
 .280، ص1نفسه ، ج)  10(
  281ص  1ج:نفسه )  11(
، المجلة التاريخية المصرية المجلد الحادي عشر "والية قرة بن شريك على مصر في ضوء أوراق البردي ... : "احمد بدوي و اآلخرون )  12(
  .53، ص 1963، 
  .55ص نفسه ، )  13(
 .55المرجع السابق، ص: أحمد بدوي و اآلخرون )  14(
)15  (GROHMAN(A). ARABIC  PAPYRI VOL III ,P .177 

 GROHMANعن اإلدارة اإلسالمية في البردي العربية ، راجع  (A  ) ;  L’administration de  l’Egypte d’après  les papyrus 

Arabes, Aperçu De papyrologie.                                        
  .209البرديات العربية في مصر اإلسالمية ، ص : سعيد مغاوري محمد )  16(
  .210ص : نفسه )  17(
 210: البرديات العربية : سعيد مغاوري محمد )  18( 

 .215-214نفسه،  ص)    19( 
م ،   في صفحة 1985نوفمبر    15الموافق / هـ140الثاني ربيع  17األربعاء  4005نشرت في جريدة الشرق األوسط العدد رقم )   20( 

  .البريد
  .58والية قرة بن شريك على مصر في ضوء أوراق البردي التاريخية ، ص ،  ... : احمد بدوي و اآلخرون )  21(
  .58، ص ،  ...والية قرة بن شريك على مصر ... : أحمد بدوي و اآلخرون )  22(
 . 54المرجع السابق، ص .. : أحمد بدوي و األخرون)  23(

 .عامل مقاطعة اشقوه)  24(
  وهي كوم إشقاو ، تقع في صعيد مصر: إشقـوه )     25(
  .59نفسه ، ص ... : احمد بدوي)    26(
  .152، ص .... المسلمون و اآلخر: سعيد مغاوري محمد )  27(
 .لمصرية و هي محفوظة اآلن بدار الكتب ا.  336تحمل هذه البردية رقم )   28(
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مصر و النوبة في عصر الوالة، دراسة في التاريخ االجتماعي في ضوء أوراق البردي العربية، مكتبة االنجلو : كرم الصاوي الباز )  29(
  .30، ص  2006المصرية ، القاهرة ، 

، "صر وأسوان و النوبة المصرية السودانية وجائد البردي العربي و المخطوط والشقاقات العربية في بالد الصعيد األق: "احمد فؤاد السيد)  30(
، معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية ، قسم التاريخ ، جامعة القاهرة 2001ديسمبر   26/27ندوة البردي و المخطوطات العربية في أفريقيا ، 

  257، ص 
 .PERF.N°670بردية محفوظة في مجموعة  إرشيدوق راينير، في فيينا برقم سجل )  31(
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  ونيُة َبَشاَمَة بن َحرِّّي النَّْهَشِليِّ ن
  "قراءٌة ُأخَرى في ضوِء نظريِة النَّْظم"
  العال الهادي أحمد سيد عبد عبد .د
  ، مصرجامعة األزهر بالمنوفية ،في كلية اللغة العربية)  المشارك(أستاذ البالغة والنقد المساعد 

  ة اآلداب والفنونكلي، واألستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها
  المملكة العربية السعودية ،جامعة حائل

 مقـــدمــةال
الحمد هللا رب العالمين، حمدا توجبه سوابغ نعمه، ولنعمٌة واحدٌة ال يوفيها بعَض حقها حمُد الحامدين، دهر الداهرين، وأبد 

  ،،، له وصحبه أجمعين  وبعداآلبدين، وصلِّ اللهم وسلِّم وباِرك وأنِعم على سيد األولين واآلخرين، وعلى آ
، وٕان الدراسَة التي تجعُل أبنيَة الشعِر أساسًا لها، ثم تهتدي 1 فإن الشعَر لهو المنجُم الذي ُتْسَتخَرُج منه أصوُل البالغة

ولى ، ولن تجَد في شعر العربية شعرًا عامرًا وزاخرًا بصوٍر ورجاٍل أ2 بكالم العلماء في تصنيفها وتوصيفها دراسٌة جليلةٌ 
؛ هذا ما دفع النفَس إلى قراءة هذه القصيدة، وأغرى بدراستها، فضال عن عدم وجود 3أحالٍم ونهًى كما تجُد في شعر األوائل

  ..تُْفِرُد النونيَة بالبحث والتأمل تقرأها في ضوء نظرية النظم –فيما أعلم  –دراسة بالغية 
ألدب والشعر؛ ألنها إنما أطلت منه، فقد استخرجها من استخرجها فضال عن أنه من المفيد نقل الفكرة البالغية إلى حقل ا

  .4من تحت ألسنة الشعراء واألدباء، ولم تستنبطها عقولهم من الفكر المجرد
وقد تضافرت هذه العوامل وتآزرت لقراءة هذه القصيدة ودراستها وتحليل أبياتها في ضوء نظرية النظم الجرجانية؛ للتعرف  

في بناء قصيدته، ومفرداتها، وتراكيبها، وأخيلتها، مع المقارنة بين ما عليه النظم وما يحتمله من نظوم على طريقة الشاعر 
  .متشابهة ما تيسَّر، فضال عن كشف ما في القصيدة من الدالالت النفسية والعادات العربية

  :وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في
  ،فيه عليه سرت الذي والمنهج وخطته، اختياره، أسبابو  الموضوع، أهمية عن فيها تحدثت مقدمة. 
 ،بالشاعر التعريف – 2      لبشامة القصيدة نسبة – 1: شيئين عن فيها تحدثت توطئة 
 تحيةَ  فيه ذكر الذي) 2،1 األبيات( المطلع: األول: جزأين على جاءت أنها بينت ثم القصيدة، نص بعدهما ذكرت 

 ).12 – 3األبيات ... (وعزتهم وشجاعتهم بقومه الفخر من به ختم ما: الثاني ،..يََّتهاتح وطلبَ  عليها، والسالمَ  سلمى،
 الكالم ومعاقد الجمل معاني ثم فيها، المبثوثة والمعاني القصيدة غرض مع المطلع تالؤم ذلك بعد بينت ثم. 
  عبدالقاهر اإلمام أبدعها يالت النظم نظرية ضوء في وتحليله بالغيًا، وتفسيره بيت كل بقراءة ذلك بعد قمت ثم 

 .- اهللا رحمه – الجرجاني
وقد كان منهجي في هذه الدراسة يتمثل في ذكر البيت، ثم تفسيره بالغيا  ُمَجلِّيا أبرز ما استخدمه بشامُة فيه ليبوح 

الم من نظوم بمكنونات ضميره، ويكشف لنا خوالج نفسه، مع محاولة المقارنة بين النظم الماثل للتحليل وما يحتمله الك
  ..متشابهة، وٕابراز الغرض المراد من الكالم والكشف عن مقتضيات األحوال؛ لبيان مدى بالغة المتكلم، وتحديد مرتبته
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رصُد جميع ما في القصيدة  –مثال ) المسائل البالغية في القصيدة( إذ لم يكن عنوانه -على أنه لم يكن من هم البحث 
د كل كلمة وأسلوب وخصيصة، إنما همُّه قراءُة القصيدة وشرُحها وتفسيُرها بالغيًا، من خصائص بالغية، أو الوقوُف عن

  .في عنوان البحث) قراءة ثانية في ضوء نظرية النظم(وهذا ما عناه بـ 
 أفدت التي والمراجع المصادر بأهم ثبت ثم إليها، توصلت التي النتائج أهمَّ  فيها لخصتُ  بخاتمة الدراسة ختمتُ  ثم 

  . منها
  :توطئة 

  : نسبة القصيدة  -  1
هناك من ينكر نسبة هذه النونية إلى بشامة على سبيل القطع واليقين، ويجعل النسبة احتمالية عن طريق ترديدها بينه 

؛ إذ َردََّداها بينه وبين بعض بني )2/52(، وتبعه التبريزي )1/100(وبين غيره، كما فعل المرزوقي في شرح الحماسة 
  :غير أني أرجح نسبتها إلى بشامة النهشلي، وذلك من وجهينقيس بن ثعلبة، 

إليه ؛ ذلك أن ابن السيد البطليوسي ذكر نقال عن ابن األعرابي أن المراد  5داللة النظم  على نسبة القصيدة : األول
 الشيخ عبدكما ذكر محقق الخزانة   - ، وهو شاعر جاهلي )ُحْجر بن خالد بن محمود القيسي(ببعض بني قيس بن ثعلبة 

  .8/312)1(كان معاصرًا لعمرو بن كلثوم، وذكر له قصة في هامش رقم  –السالم محمد هارون 
والناظر في القصيدة ومعانيها التي قامت عليها وسمات نظمها يجد أن نسبتها إلى بشامة أقرب، وبه ألصق؛ إذ تتمثل فيها 

  : أبعد من عادات الجاهلية، وأقوى ما يظهر من ذلك قولهبعض المعاني التي هي أقرب إلى اإلسالم، وأكثر لحمة به، و 
   البكاة على من مات يبكونا  تراهم وٕان جلت مصيبتهم 

فهذا المعنى أكثر تالؤما مع حال المسلمين وتعاليم اإلسالم، وأبعد من حال أهل الجاهلية وعاداتهم، وما انتشر بينهم من 
  .، وغيرها... ندب القتيل، وشق الجيوب، ولطم الخدود، وتحريم الغسل، والخمر،  مظاهر الجزع والحزن على قتالهم، من

  . 6"كما يظهر من شرح المبرد ألبياته.... والظاهر أنه إسالمي : "ولهذا قال البغدادي     
  :نسبة القصيدة لبشامة عند كثير من النقاد القدامي: الثاني    

  .9، وابن قتيبة  8 ، وابن سالم الجمحي7فهي له عند اآلمدي 
وهذه األبيات قد اختلف في قائلها، والصحيح أنها لبشامة بن َحْزن النهشلي، وعليه اآلمدي في كتابه : "... قال البغدادي

: المؤتلف والمختلف، ونسبها المبرد في الكامل ألبي مخزوم النهشلي، وقال ابن السيد البطليوسي فيما كتبه على الكامل
 ...وقال السكري هو بشامة بن َحرِّّي، واألول قول أبي رياش، ويقال بشامة بن َجْزء. مة بن حزن النهشليهذه األبيات لبشا

10 "  
  ".11أن األبيات لنهشل بن حرِّيّ ): في كتاب الشعراء(الذي قاله ابن قتيبة : أقول: " ثم عقَّب البغدادي على ذلك بقوله

  :التعريف بالشاعر – 2
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد  14بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم  13بن َحرِّيّ  12هو نهشل

  . 15مناة بن تميم 
  :وبشامة لقبه، وهو شجر يستاك بعودها، قال جرير
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  16بعود بشامة ُسِقي البشاُم     أتنسى إذ تودعنا سليمى     
بفتح الحاء )َحْزن(آلمدي، والمبرد، والتبريزي، وابن جني، والبغدادي، واسم أبيه عند ا17وذكر المبرد أنه ُيْكنى أبا مخزوم

  .19)َجْزء(، وعند المرزوقي18الموضع الغليظ: وسكون الزاي، والحزن
صلى اهللا عليه  –وهو شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية وعاش في اإلسالم، وكان من خير بيوت دارم، أسلم ولم ير النبي 

، جعله ابن سالم في الطبقة الرابعة 20حروبه، وبقي إلى أيام معاوية، وكان حسن الشعر وصحب اإلمام عليا في –وسلم 
نهشل بن حري شاعر : " من اإلسالميين، مع حميد بن ثور الهاللي، وابن رميلة، وعمرو بن لجأ التميمي، وقال عنه
ذكر كبير األمر، وأبوه ضمرة شريف مشهور، وأبوه حري شاعر مذكور، وجده ضمرة بن ضمرة شريف فارس شاعر بعيد ال

بن جابر سيد ضخم الشرف بعيد الذكر، وأبوه جابر له ذكر وشهرة وشرف، وأبوه قطن له شرف وفعال وذكر في العرب، 
  .21"فهم ستة كما ذكرنا ال أعلم في تميم رهطا يتوالون توالي هؤالء

  .22 الى في بني تميم مثلهم شعرًا وشرفًا وفعاالً وذكر ابن رشيق في العمدة أنه من الُمْعِرقين في الشعر، ستة ليس يتو 
  .23وذكر العسكري أن ابنه حري بن نهشل بن حري شاعر أيضا

  24 :نص القصيدة
  وٕاْن سقيِت كراَم الناِس فاسقينا   إنَّا ُمَحيُّوِك يا سلمى فحيينا      -  1
  ناِس فادعينايومًا سراَة كراِم ال     وٕان دعْوِت إلى ُجلَّى وَمْكُرمٍة    -  2
  عنُه وال هو باألبناِء َيْشِرينا     إّنا بني َنْهَشٍل ال َندَّعي ألٍب     -  3
  تلَق السَّوابَق منَّا والُمصّلينا        إن تُْبَتَدْر غايٌة يومًا لمكُرمٍة     -  4
  ناإالَّ اْفَتَلينا ُغالمًا سّيدًا في     وليَس َيهلُك مّنا سيٌد أبدًا        -  5
وع أنُفَسَنا     - 6   ولو ُنساُم بها في األمن ُأْغِلينا       إّنا لُنرِخُص يوَم الرَّ
  قوُل الُكماِة أال أيَن الُمحامونا        إّني لمْن مْعشٍر أْفنى أوائلُهْم    -  7
  َنْأُسوا بأموالنا آثاَر أيدينا      ِبْيٌض مفارُقنا َتْغِلي مراِجُلنا       -  8
  َمن فارٌس؟ خاَلُهْم إّياُه َيعنونا   و كاَن في األلِف مّنا واحٌد فَدَعْوا ل -  9

ْوا أْن يصيبُهُم  - 10   حدُّ الظُّباِت َوَصلناها بأيدينا       إذا الُكماُة تنحَّ
  مع الُبكاِة عَلى من ماَت يبكونا    وال َتراُهْم وٕاْن َجلَّْت ُمصيبُتهْم  - 11
    عنا الِحَفاُظ وأسياٌف تواتينا        أحيانًا فيفِرُجُه    ونركب الُكْرَه  - 12

  تحليل القصيدة
المتأمل في هذه القصيدة واجدها نسيجا محكما وُلحمًة واحدًة، قد سرت فيها روٌح واحدُة، فهي من حيث السياق الجملي 

  .العام تعبير عن عزة قومه، وقوتهم، وشجاعتهم، وشرفهم، ورفعتهم
  :لسياق الجزئي الدقيق فقد جاءت على جزأينأما من حيث ا

المطلع الذي ذكر فيه تحيَة سلمى، والسالَم عليها، وَطَلَب تحيَتها ودعاَءها لهم بالسقيا، ودعوَتها إن جليلٌة نابت أو : األول
  ).1،2(مكرمٌة عرضت، وجاء ذلك في البيتين 
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-3(الغرض الرئيس من القصيدة، وجاء ذلك في األبيات  ، وهو...ما ختم به من الفخر بقومه وشجاعتهم وعزتهم: الثاني
12.(  

  .مطلع القصيدة وتالؤمه مع غرضها والمعاني المبثوثة فيها
هذه القصيدة قالها بشامة مخاطبا سلمى يستسقيها الشراب إن هي سقت كرام الناس، ويبين لها استعداده وقومه لتلبية 

ك مدخال للفخر بقومه، وبيان شرف أصلهم، وعراقة مجدهم، وكثرة من يستحق الدعوة حين الُجلَّى والُمِلمَّات، ويتخذ ذل
السيادة فيهم، وسبقهم إلى غايات المكرمات، فضال عن نقاء العرض، وانتفاء الذم والعيب، والحرص على تخليد الذكر، 

  .المصائب والقتلببذل النفس، والخطار بالمهج في الحرب، والصبر على الشدائد، حتى اعتادوا الثكل، وألفوا 
ُل منه إلى بيان عزهم  ولهذا تجد المطلع متالقيًا مع هذا الغرض، متجانسا معه، ال يكاد ينفصل عنه؛ إذ بدأها بما ُيَتَوصَّ

إنا مسلمون عليك فقابلينا بمثله، وٕان خدمت الكرام وسقيتهم فأجرينا ُمجراهم؛ فإنا : وشرفهم ومكانتهم، من خطابه سلمى
  . 25بذكر خيار الناس بجليلة نابت أو مكرمة عرضت وسنحت فأشيدي بذكرنا منهم، وٕان أشدتِ 

من بيان عزتهم، وشرف مكانتهم، والتوطئة  26وبهذا أضحى المطلع معرضا تجلت فيه قدرة الشاعر على الهمس بما يريد 
ة له، والوشاية به في المطلع، وهذا له؛ ليدخل البوُح الصريُح بذلك َبْعُد إلى نفس المتلقي دخول المأنوس المألوف بعد التقدم

  .27من الحكمة ودقيق الصنعة  –كما قال الشيخ أبو موسى  –
  .عالقات الجمل ومعاقد الكالم

من الوشاية بعزتهم وكرمهم،  –كما سبق  –الناظر في القصيدة واجٌد ارتباطًا وثيقًا بين جزأيها؛ إذ ال يخفى ما في المطلع 
وٕان خدمت الكرام وسقيتهم فأجرينا : " قال المرزوقي" وٕان سقيت كرام الناس فاسقينا : " األولالمدسوسة في قوله في البيت 

  ". 28ُمجراهم، فإنا منهم
  ".وٕان دعوت إلى ُجلَّى ومكرمة يومًا سراة كرام الناس فادعينا: " في قوله –أيضا  –والذي أْلَمَح إليه بشامُة 

  .29ل الكرام فأشيدي بذكرنا أيضاإن أشدت بذكر األفاضل األشراف واألماث: أي
هذا هو الخيُط الدقيُق الذي يربط جزأي القصيدة، وواسطُة العقد التي تجمع حباتها، والروُح التي تسري فيها من أولها إلى 
آخرها؛ إذ ليس الجزء الثاني غير إعالن صريح وُمَدوٍّ عما اكتنه هذا المطلع، وتفصيل لما اشتمل عليه من كريم الخصال، 

  .وعظيم الفعال
وهذا الكالم ظاهُرُه استعطاٌف لها، والقصُد به التوصُل إلى بيان شرفه واستحقاقه ما : "ولهذا قال المرزوقي عن هذا المطلع

أال ترى كيف اشتغل بمقصوده من . يستحقه األفاضل األشراف واألماثل الكرام، وال َسْقَي َثمَّ وال تحية، وال دعاء وال َمَغاَثة
وهم يتخلصون من التشبيبات وغيرها إلى أغراضهم على اختالفها؛ فإنهم قد يتوصلون . فيما يتلو هذا البيت االفتخار

  ". 30بمبادئ كالمهم إلى أمثالها فتقل المؤونُة، وتخف الكلفة
حيوك، إنا، م(التعبير بضمائر الجمع في المطلع : فضال عن وجود هذه الروح وبروزها بقوة في مظاهر النظم، يشهد لذلك

إنَّا، بني، (التي تشي بالعزة والمنعة والقوة، وتنبُئ عن الفخر والرفعة؛ ولهذا شاع ذلك في القصيدة ) فحيينا، فاسقينا، فادعينا
  ).إلخ.... ال ندعي، يشرينا، منا، افتلينا، فينا، نرخُص، أنفسنا، ُنسام، أغلينا،
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تالحمًا بين أجزائه؛ حيث ُبنيت القصيدة وتفرعت على معنى : ، بل قلولهذا تجد إحكامًا في ربط معاقد الكالم، وترابطًا قوياً 
  ..استحقاقهم التحية الذي بدأها به، ثم سرى فيها من أولها إلى آخرها

فضال عن تسلسلها وترقيها في الداللة على مرادها عن طريق الترابط التام، وشدة التالحم بين مطلعها وما تاله، من خالل 
 كما ذكر الشيخ عبد –التي تقوم مقام الفاء في الداللة على التسبب والترتُّب " إنَّا بني نهشل: "في قوله) إنَّ (الربط بـ 
  ....إن دعوت األفاضل األماثل فادعينا؛ فإنا بني نهشل كذا وكذا: ، وكأنه يقول لها - 31القاهر

والتعريض بها، والرد على تجاهلها دعواهم مع  ويمكن أن تكون القصيدة جزءًا واحدًا، ُأفرغ إفراغًا لتحذير هذه المرأة،
  :األماثل الكرام من أهل الفضل؛ ومن ثم وجه إليها هذا التحذير، وذلك الرد الشديد، ويشهد لذلك من النظم ما يلي

 تحفزٍ و  نفسيٍ  تهيؤٍ  عن ينبئ الذي..." محيوك إنا"  بالشرط المشوبة المؤكدة االسمية بالجملة واستهالُله الكالم افتتاحُ   - 1
 . 32القوم عند التأكيد مقامات من وهذا ،..منها بدر ما أو تجاهلها، لرد الخبر بهذا واهتمامٍ 

، ومن ثم إذا تتبعته      ِليٌّ فضال عما في الشرط من داللة على حتمية التالزم بين الشرط والجواب؛ ألن االرتباط بينهما أوَّ
  .في الطباع المقررة في العقول في النظم العالي وجدته يأتي في األمور المركوزة

وكأنها أصل النظم ) فحيينا(وما في الفاء من داللة على التسبب كما هو مقتضاها عند اللغويين، لتكون جملة الجواب      
، وعليه يكون )جملة الجواب(وعموده الذي تفرع عنه القول، أو كأن األبيات بعدها مجتمعة بسط وتفصيل لما أجمل فيها 

التي تنبئ عن استحقاقهم التحية، ) فحيينا(رئيس والمقصد الُمَؤّم من الجملة األولى في القصيدة هو جملة الجواب الغرض ال
وأن ذلك أمر معروف للجميع، ال يشك فيه أحد، وبذلك يكون استهالل القصيدة بهذه الجملة براعة استهالل، وحسن 

ثنايا القصيدة؛ إذ كل ما جاء بعدها تفسير الستحقاقهم التحية؛ لما  افتتاح؛ لشمولها كل معاني الثناء والفخر المبثوثة في
  .لهم من جليل الصفات

، وهو ما يستحسنه علماء 33 وهذا يمثل غاية الحكمة، ومنتهى دقة الصنعة؛ إذ جعل الشاعر غرضه في أنف كالمه   
  .35متلقيه وهو يقٌظ حاضرٌ  الذي يحرص على أن يودع معناه في نفس 34البالغة، ويقيسون به بيان المتكلم 

 .الُبْعد من به ينبئ وما للبعيد، الموضوعة) يا( النداء أداة انتخاب  - 2
 .-  بعد القصيدة تحليل في سيتضح كما –القبلي الفخر على الدال الجمع ضمير إيثار  - 3
 ضمير إلى مسندة )فاسقينا فادعينا، فحيينا،( مرات ثالث فيه األمر صيغة تكررت إذ المطلع هذا في األوامر كثرة  - 4

 ...تنكر ال فمآثرهم إياهم، تجاهلها يقابل تعالٍ  من فيه عما فضال المكانة، وعلو الرفعة من به يشي وما) نا( الجمع
 التي) فادعينا....  ُجلَّى إلى دعوت وٕان(و ،)فاسقينا الناس كرام سقيت وٕان:(الموضعين في الشرطية) إنْ ( اصطفاء  - 5

 به، المظنون أو وقوعه، المتوهم فيه، المشكوك في تأتي أنها 36البالغيون ذكر ولذا ياها،وسق دعوتها في بالتشكيك تشي
 .37 ..الوقوع محقق غير لكونه منهما كلٌّ  يجوز بل وقوعه، وال الشرط بوقوع الجزم عن الخلو فيها األصل وأن

التـأويل ليتساوق مع تلك المعاني القوية إن هذه القوة في المطلع، وذلك الحزم، وهاتيك الجد الملحوظ فيه على هذا      
  ... المبثوثة في القصيدة، وتتناغى مع الغرض المَؤمِّ من نظمها

  إنا محيوك يا سلمى فحيينا            وٕان سقيت كرام الناس فاسقينا: البيت األول
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حتى يضفي عليها رسوخا وثباتا؛ ويسلكها في صيغة الجملة االسمية؛ ) إنا محيوك(يبدأ الشاعر قصيدته بتحية هذه المرأة 
ليهمس في نفس متلقيه من بداية األمر كريم فضائله وقومه وحلو شمائلهم، وأن ذلك الزم فيهم ال ينقطع وال يزول، وليكون 

  .ذلك دليَل صدِق قوِلِه اآلتي بعد ذلك في بيان رفعة خصالهم، وعظيم فعالهم، وأقوى توطئة لالعتزاز والفخار بهم
يخلع على الكالم قوة ومهابة، وينبئ عن االهتمام باألمر، واالحتشاد له، ) إنا محيوك(الل كالمه بالتأكيد كما أن استه

  ...وامتالء نفس الشاعر بالعزة ومعاني الشرف والنبل، فهو منفعل بها، وهذا ما يتالءم وسياق الفخر
  .38 وقد يكون التأكيد ألنه في مقام مواجهة تجاهلها ورد هضيمة ذلك

يؤكد تلك القوة، ويدعم ذلك االحتشاد؛ لما فيه من الفخامة والجاللة، وما يشهد به من التفخيم ) نا(صطفاء ضمير الجمع وا
والتعظيم، ومن ثم تجده شائعًا مضطردًا في القصيدة كلها؛ لينبئ عن علو شأنه في قومه، ورضاه عنهم، فهو المتحدث 

يكون غالبا في الفخر ) نا(ين لمجدهم عند المفاخرة، إذ التعبير بضمير الجمع المب.. بلسانهم، المدافع عنهم عند المقاولة
القبلي، الذي يندمج فيه الشاعر في قبيلته، ويتماهى معها، ويذوب فيها؛ اعتزازًا بها، وفخارًا باالنتساب إليها، ويكون ذلك 

واضحًا عمرو بن كلثوم في شعره بشكل عام، وفي  غالبًا عندما يكون الشاعر ذا ذكٍر في قومه، وشأٍن بينهم، وهذا ما يمثله
  . 39معلقته خاصة

إنهم جميعا قد اتصفوا بتلك الصفات : فضال عما فيه من الثناء عليهم من خالل داللته على الشمول في الذوات، أي
االفتخار، وأشكَل  بحيث ال يند أو يشذ عنها واحٌد منهم، ومن ثم كان التعبير بضمير الجمع هنا من البداية أخدَم لسياق

  . وأنسب بمقام االعتزاز
مع ما فيه من معاني الثقة وبث الطمأنينة في النفس بقوتهم وتوحدهم وتجمعهم على ما يمنع من تجاهلهم أو إلحاق أي 

  ..أذًى بهم
عالهم، وعظيم مثال وأشباهه لداللته على الثبات والدوام، وهذا أدل على كريم ف) نحييك(بدل ) محيوك(وٕايثار اسم الفاعل 

  .خاللهم
  ).إنا نحييك: فضال عما فيه من الداللة على تحقق وقوعه، وٕان شئت فانظر الفرق بينه وبين قولك

وهو  -وٕان كانت في الحقيقة وواقع األمر منه وحده  -وصيغة الجمع فيه لتأكيد الداللة على حصول التحية منهم جميعهم 
من الداللة على عظيم مقامه بينهم، ) صيغة الجمع(ه التحية، فضال عما فيهاما ينبئ بمزيد العناية واالهتمام بأمر هذ

  ..ورفعة شأنه فيهم
، فهي "40التحية أعم من السالم: "واصطفاء التحية من دون غيرها كالسالم مثال؛ لتشمل السالم وغيره، قال أبو هالل

، ثم 42"تفعلة من الحياة بمعنى اإلحياء والتبقية: التحية": ، قال الزمخشري41تشمل السالم والدعاء بالحياة، أي البقاء والملك
  .44عند اللقاء 43كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء

الموضوعة للبعيد شيئا ما مع كونه ينادي محبوبته القريبة من قلبه، هذا التقابل بين ما يدل عليه ) يا(وانتخاب أداة النداء 
محبوبته من القرب يصور التنازع الذي يمأل قلبه ) سلمى(من تسمية المناَدى من البعد، وبين ما ُيفهم ) يا(حرف النداء

ويسيطر على نفسه، فهي بعيدة قريبة، بعيدة بتجاهلها تحيتهم، وٕاهمالها مع األماثل الكرام دعوتهم، وقريبة بإخالص حبه 
  . 45وعشق روحه
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فيها معنى الترتب والتسبب، إذ رتب ) إنا محيوك(يةواقعة في جواب الشرط المفهوم من الجملة االسم) فحيينا(والفاء في 
  .على تحيتهم إياها وسبب عنها تحيتها إياهم، ورد ذلك لهم

  ..والكلمتان متفقتان في المعنى) فحيينا(وختمها بـ ) إنا محيوك(وفي الجملة رد العجز على الصدر؛ إذ ابتدأها بـ 
  .ثاٍن منها بأول، وهو من النظم العالي وهو من ألوان الربط بين أجزاء الكالم؛ ليشتد ارتباط

  ..كما أن فيه وجهًا ظاهرًا من وجوه التأكيد والتقرير؛ ألن الكالم إذا تكرر لدى المخاطب تقرر
  ..لدخوله فيه، واندراجه معه في الحكم) إنا محيوك(معطوف على الكالم األول " وٕان سقيت كرام الناس فاسقينا:" وقوله
  . 46ناس بالسقيا عند ذكرهم فادعي لنا أيضا، وافعلي بنا مثلهإن دعوت ألماثل ال: أي

والقصد من الدعاء بالسقيا أن يمد اهللا المدعوَّ له بما يزيد في نمائه ونضارته، ويشهد لهذا ذكر من دعا على ما تسخَّطه 
  :ما يحِرُق ويستأصل في قوله

  47 إذا سقى اهللا أرضا صوب غادية      فال سقاهن إال النار تضطرم
  ..إلرادة الندرة والشك والقلة؛ تعريضا بتجاهلها إياهم) إنْ (والتقييد بـ 

  .وٕايقاع السقيا على كرام الناس؛ لُيَتَوصَّل من خالله إلى التسليم لهم بذلك
من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي إن سقيت الناس الذين ال يشك في كرمهم إال من عشي ) الناس(إلى ) كرام(وٕاضافة 
  ..صيرته لرسوخ ذلك فيهم، وشهرته عنهم؛ إذ ال يعتريه شبهة فاسقينا فإنا منهمعلى ب

جواب الشرط، واقترانه بالفاء للداللة على معنى الترتب والسببية، فسقياهم مترتب على سقيا كرام الناس، ومسبب ) فاسقينا(و
  .عنه، ومرتبط به؛ ألنهم منهم

  .تمية التالزم بين سقيا الكرام وسقياهمومجيئ الجملة على صيغة الشرط للداللة على ح
  .وتكراره يؤكد اعتزازه بقومه، واستحقاقهم التحية والسقيا –كما سبق  –وضمير الجمع 

مبالغٌة وٕايغاُل في الثناء على كريم خصالهم " وٕان سقيت الناس:" ولم يقل" وٕان سقيت كرام الناس: "إذ قال) كرام(وزيادة 
  .مجرد الناس، بل من كرام الناس وخاصتهموعظيم فعالهم؛ فهم ليسوا من 

  وٕان دعوت إلى جلى ومكرمة           يوما سراة كرام الناس فادعينا:  البيت الثاني
إن أشدت بذكر خيار الناس : معطوف على الكالم األول لدخوله فيه، واندراجه معه في الحكم، واتصاله في المعنى، أي

  .48يدي بذكرنا أيضابجليلة نابت أو مكرمة عرضت وسنحت فأش
لمعاني الزيادة في الحث على وصلهم، ") وٕان دعوت" ، و "وٕان سقيت( "ويمكن أن يكون العطف بالواو في الموضعين

  ..وبيان أن ذلك له طرق عديدة، أولها تحيتهم، وثانيها الدعاء لهم بالسقيا، وثالثها دعوتهم إلى عظائم األمور وجالئلها
  .ألجل ُجلَّى أو مكُرمة: يلية، أيبمعنى الالم التعل) إلى(و
" َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ :" ُفْعَلى ُأجريت مجرى األسماء، والمراد بها جليلة، كما ُيراد بأفعل فاعل، وفعيل، نحو قوله تعالى) ُجلَّى(و
  :هين عليه، وقول الشاعر: أي

  49بأوحدتمنَّى رجاٌل أن أموَت وٕان أُمْت              فتلك سبيٌل لسُت فيها 
  .50 أي واحد
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  ". 51األمر العظيم الشأن: الُجلَّى: " وقال ابن منظور
وتجريدها من الالم واإلضافة؛ لكونها بمعنى الخطة العظيمة، والُخطَّة بالضم الشأن والحالة والخصلة، وعليه تكون اسما 

  .للشأن والحال
  .52" ألنها غلبت فاختلطت باألسماء:" قال الزمخشري
إلى أن الجيد أن تكون مصدرا كالرجعى بمعنى الرجوع، والبشرى بمعنى البشارة،  54وتبعه الحريري 53يشوذهب ابن يع

  .55وليست تأنيث األجل على حد األكبر والكبرى؛ ألن ُفْعلى المصدرية ال يلزم تعريفها
  .تدعو إليهوالتعبير بالمصدر يزيد المعنى قوًة، ويخلع عليه مبالغًة في الداللة على عظيم وخطير ما 

 –عظيٍم عاٍل ) ُجلَّى(إْن دعوت إلى : سبب للكرم أو التكريم، والمعنى: وفعُل الخير مكرمة، أي. اسم من الكرم: ومكُرمة
  .يستوجب الكرم، أو شٍر خطيٍر مستطيٍر يستوجب التهيؤ واالستعداد لمواجهته التي توجب التكريم فادعينا –من الجاللة 

إن دعوت إلى : لالختصاص واالهتمام، أي) سراة كرام الناس(على المفعول به ) لَّى ومكرمةإلى جُ (وتقديم متعلق دعوت 
جلل من عظيم أو خطير، أو مكرمة مما يهتم به، ويحتاج إلى الشجعان واألبطال، ال إلى غير ذلك، فادعينا؛ فإنا على 

  .أتم استعداٍد وأقوى تهيٍؤ وجاهزية
األيام وكل األوقات، وينبئ عن تمام جاهزيتهم وحسن استعدادهم لمواجهة المخاطر، ؛ ليشمل جميع )يوماً (وتنكير الظرف 

  .وتقديمه على المفعول به؛ اهتمامًا بشأنه
، والسراة يدور حول معاني الزعامة والرئاسة والشرف، مأخوذ من سراة كل )دعوت(مفعول به للفعل) سراة كرام الناس(و

، وسراُة القوم 57سمًا مفردًا فهو الرئيس، وٕان كان جمع سريٍّ فهو السيُد الشريف، فإن كان ا56ما ارتفع وعال منه: شيء
  .58سادُتهم

إيغاٌل في بيان رفعتهم، وعظيم خصالهم، وتمام شرفهم، وكمال رياستهم؛ إذ هم ليسوا مجرد سادٍة ) كرام(إلى ) سراة(وٕاضافة 
ودون عن الحرمات، وال يقبلون الهضيمات، كما قال ألشخاص عاديين، بل هم سادٌة ورؤساء لنوٍع خاٍص من البشر يذ

  " .59والكرام هنا الذين يحمون الحريم ويدفعون الضيم: " التبريزي
وغرُضه إسقاُط ذلك على قومه، والتوصُل إلى بيان شرفهم واتصافهم بما يوجب االفتخار، واستحقاقهم ما يستحقه األفاضل 

  . األشراف واألماثل الكرام
  ).فادعينا(ليه صراحة ويؤكده الجواب وهذا ما ينص ع

إلخراج كونهم ) فادعينا... وٕان دعوت إلى جلى ( ، و)وٕان سقيت كرام الناس فاسقينا:( وٕايثار صيغة الشرط في الجملتين
 من سراة كرام الناس ُمخَرَج الُمتحقق الثابت، المركوز في الطباع، المقرر في العقول، الذي ال يشك فيه؛ إذ جعل ارتباطهم

  .بهؤالء كارتباط الجزاء بالشرط
  إنا بني نهشل ال ندعي ألب               عنه وال هو باألبناء يشرينا:  البيت الثالث

إنا ال نرغب عن أبينا فننتسب إلى غيره، وهو ال يرغب عنا فيتبنَّى غيَرنا ويبيعنا به؛ ألنه قد رضي كل منا بصاحبه، : أي
  .60ّيَر فاختارعلما بأن االختيار ال يعدوه لو خُ 
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وهذا البيت وما بعده إلى نهاية القصيدة له تعلق بما قبله واتصال وثيق به، فهو وما بعده تفسير الستحقاقهم التحية 
والدعاء بالسقيا والدعوة عند الُجلَّى؛ إذ ال يستحق ذلك إال كرام المناسب والمناصب، طيبي المنابت والمغارس، فمثل هؤالء 

  ..َلى بهَيْختاُرون ما ُيعْ 
ولذلك فصل الشاعر هنا ولم يعطف؛ ألن البيت وما بعده كالجواب عن الخوالج والخواطر والهواتف التي اقتضاها ما سبق 

فكان الجواب عن هذه الخوالج فيما نسبه إليهم وما وصفهم به ... من سر تحيتهم والدعاء لهم بالسقيا ودعوتهم عند الُجلَّى
، وكأن بذرة هذه األبيات مضمرة فيما سبقها، وهكذا يتوالد الكالم ..ل إلى نهاية القصيدةمن كريم الفعال وعظيم الخال

 –كما ذكر الشيخ عبدالقاهر   - وهو في الكالم  62، وهذا ضرب من بالغة الكالم ال تجده إال عند أهله61وتتناسل الجمل
  .63إذا استقريت وجدته كثيرا
بما فيها من معاني السببية والترتُّب؛ لبيان العلة والسبب في استحقاقهم ) ني نهشلإنا ب(هنا ) إنَّ (ومن َثمَّ جاء اصطفاء 

  ..التحية وما تالها، فضال عما تخلعه على الكالم من وكادة وقوة وفخامة وعظمة
إنا بني نهشل ال ندعي ألب، (التي تثمر أصالتهم وعراقتهم ) طيب المنبت والمغرس، وكرم المنسب( -وكون هذه الصفة 

الصفة األولى في معرض الصفات التي فخر بها، وتقديمها على غيرها دليل على أنهم يبنون  –) وال هو باألبناء يشرينا
عليها غيرها، وأنها الصفة الرئيسة التي ترتبت عليها بقية الصفات المذكورة بعد؛ لما فيها من معاني العزة والثبات والرسوخ 

وف واألخطار، ومن َثمَّ يستعصون على من يريدهم، ويمتنعون عنه، ويجيرون من والمالذ والمناعة والعصمة من المخا
  ..استجار بهم

للداللة على الثبات والدوام واالستمرار، وأن هذه الصفة الزمة ..) إنَّا بني نهشل ال ندعي(وبناء البيت على الجملة االسمية 
  ..فيهم، ال تنقطع وال تزول

مع ما فيها من التعظيم والتفخيم المفاد من ) نحن بني نهشل: (إذ لم يقل مثال  -) ي نهشلإنا بن(هنا) إنَّ (والتأكيد بـ 
  ..لمراعاة حال المخاطب والمتكلم –ضمير الجمع 

  ..أما مراعاة حال المخاطب فهناك من يتجاهلهم ويعرض عن تحيتهم ويترك دعوتهم
؛ إذ يشهد بامتالء نفس الشاعر بتلك المعاني النبيلة، والصفات الجليلة الشريفة،  أما مراعاة حال المتكلم فهو َبيٌِّن جليٌّ

  ..وقناعته التامة وانفعاله بها، وهو ما يتالقى وسياق الفخر وبيان استحقاق الثناء والمجد
: ولو رفع وقال) ال ندعي ألب(أذكر بني نهشل، وخبر إنَّ : كأنه قال 65، وهو أمدح 64على إضمار فعل ) بني(وانتصاب 

؛ ألنها إذا كانت حاال ..في موضع الحال، وهذا الوجه فيه ضعف ما ) ال َندَّعي(خبر إن، وجملة ) بنو(لكان ) نهشلبنو (
  ..وهذا غير وجيه هنا.. فإنها تكون في بعض األوقات دون بعض، وليس في جميع األوقات

  .فهو أمدح وأقوى في الفخر) النصب(أما الوجه األول 
  .ته على أن ذلك دأبهم أبدا في كل وقتأما كونه أمدح فهو فلدالل

وأما كونه أقوى في الفخر؛ فلداللته على اشتهارهم بذلك، فهم معروفون به عند المخاطب وغيره، وذلك فيهم ال ينكر، وهذا 
  ..أقوى في الفخر



192 
 

خموٍل فيهم، أو ولو جعله خبرًا لكان قصده إلى تعريف نفسه عند المخاطب، وكان ال يخلو فعله ذلك من :" قال المرزوقي
  ". 66جهٍل من المخاطب بشأنهم، فإن ُجِعل اختصاصًا فقد أمن هو األمرين جميعا

  :وأكثر العرب ينشد
   67إنا بني منقر قوم ذوو حسب                 فينا سراة بني سعد وناديها

ذا، فقال أعني بني ، أراد نحن أصحاب الجمل، ثم أبان من يختص به68نحن بني ضبة أصحاب الجمل: ومثله قوله 
وامرأُته في جيدها حبل من : أراد 69) حمالة(، على قراءة عاصم بنصب ٤: المسد َّ من زن  رنٱُّٱ      :ضبة، وقوله تعالى

  .مسد، ثم عرفها بحمالة الحطب
، وهو كناية عن دوام رضا كل منهم باآلخر، واختياره دون غيره إن ُخيِّرَ ....) ال ندَّعي ألب : (وقوله ، واتصال خبر إنَّ

  .ذلك في كل وقت، بل اإلعانة عليه واالستعداد له
، وكان يمكن أن يجيء )وال هو باألبناء يشرينا(، و )ال ندَّعي ألب(ويلحظ أن نظم البيت قد ُبني على النفي في الموضعين

كن النفي هنا فيه معنى إنا بني نهشل نختار أبانا ويختارنا، أو قد رضي كل منا اآلخر، ول: على اإلثبات، كأن يقول مثال
يختارنا أبونا ونختاره، أو : التأديب وعدم االنقطاع، بخالف اإلثبات فال يستلزم ذلك وال ينص عليه، أال ترى أنه لو قال

وال .. نختار أبانا ويختارنا مثال لما دل على اتصال ذلك في جميع األوقات، ولما استلزم عدم انقطاعه في جميع األزمان
  ..ى يستلزم ما عليه النظمريب أن المعن

الذي يشهد بتجدد ذلك على مر الزمان، وعدم انقطاعه، ويدل ) يشرينا(، و )ندَّعي(ويؤكد ذلك ويقويه اصطفاء المضارع 
  .على أن تلك الصفة ظاهرة مكشوفة للناس، معلومة عندهم، ال يماري فيها أحد، ومن ثم أراد تشخيصها وتصويرها

في النفي لرد الدعوى، وهو ليس في معرض رد دعوى أو مجاذبة كالم ) ما(؛ ألن )ما(دون  في النفي من) ال(واصطفاء 
  .مع مدٍَّع فينفي عنهم ما يدعيه غيرهم

  إْن تُْبَتَدْر غايٌة يومًا لمكرمٍة                   َتْلَق السَّواِبَق منا والُمَصلِّينا:  البيت الرابع
  .70مكرمة تجد السابقين والذين يلونهم منا إن ُتْسَتَبق نهاية مجد أو غاية: أي

وهذا معنًى شريٌف قصده الشاعر من معاني حسن الثناء، يفيض عزًا وفخرًا؛ وصفٌة جامعٌة شاملٌة جميَع الصفات البشرية 
  ).حسيًة ومعنويةً (

راد، كما هو الشأن وجاءت هذه الصفة مفصولًة عما قبلها؛ ألن القصد إلى تعداد الصفات من غير نظر إلى جمٍع أو انف
  .، وهذا مضطرٌد في القصيدة من أولها إلى آخرها 71عندهم

  .وبناء البيت على أسلوب الشرط فيه داللٌة على لزوم سبقهم إلى المكارم كمالزمة الجواب للشرط
وجه القلة والندرة يشي بسبقهم إلى المكارم قبل انعقاد االستباق إليها، وأنه إن حدث مرة على ) إذا(من دون ) إنْ (واصطفاء 

  .هم السابقين إليها -أيضاً  -أن تم استباٌق إلى مكرمة كانوا 
مثال؛ للداللة على أن المكارم والغايات َيْسَتِبُق أهل الفضل عليها ) ُيْعَلَن عنها(أو ) ُتعَرُض (من دون ) تُْبَتَدْر (واصطفاء 

  .متى سنحت لهم الفرصة في أي مكاٍن ومع أي أحدٍ 
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دون النظر إلى نوع المكرمة، أو مكانها، أو ) المبادرة إلى المكرمة(للمجهول للتركيز على الحدث نفسه ) ْر تُْبَتدَ (وبناء
  .زمانها، أو فيمن تصنع، أو مع من ُيْسَتَبُق إليها

  .فمتى وأين ومن أي أحد ُعِقَد سباق للمكارم والغايات سبقوا إليه، وكان السابُق وتاليه منهم
  .ة العموم والشمول، واستغراق الغايات جميعها، فأيُّ غايٍة استُِبَق إليها سبقواإلفاد) غاية(وتنكير 

  .وتنكيره الستغراق األزمنة جميِعها، ففي أي يوٍم استُِبَق إلي الغايات والمكارم سبقوا) يوماً (والظرف 
  .يرهاُيَقيُِّد استباقهم ويخصصه بكونه إلى المكارم دون غ) تُْبَتَدْر (متعلق بـ ) لمكرمة(و

  .وتنكيرها؛ إلفادة العموم والشمول، واستغراق جميع المكارم
تجد السابق ومن تاله منا، والجملة كناية عن مسارعتهم : أي) إن تُْبَتَدْر (جواب الشرط ) تلَق السوابق منا والمصلينا(وجملة 

  .إلى المكارم، وسبقهم إليها
  .رئ سرعة السبق إلى تلك المكارميصور للقا) تلق(وحذف الفاء من الجواب، واصطفاء الفعل

والتعبير بالمضارع يتساوق واستغراق الزمان والغايات في سبقهم إلى المكارم؛ إذ يدل على حدوث ذلك منهم تكرارًا ومن 
دون انقطاع، فَسْبُقُهم ال يتوقَّف وال يعرف النضوب، ذلك أن التعبير بالمضارع كمرايا تعكس لك الصور واألحداث، وتجعل 

  . 72اني حاضرًة ال تقرأها أو تسمعها بأذنك فقط، بل تراها بعينك أيضاالمع
ولذلك ترى المفلقين ذوي الخبرة بأسرار الصيغ والنظوم المختلفة يعبرون بصيغة المضارع عن األحداث الهامة التي يريدون 

  .73إبراَزَها وتقريَرَها في خيال السامع 
العظمان : ي، وهو الذي يتلو السابق فيكون رأسه عند مْصاله، والصلوانجمع ُمَصلِّ : السابقات، والمصلين: والسوابق

هما عرقان في موضع : هو العظم الذي فيه مغرز عجب الذنب، وقال بعض أهل اللغة: الناتئان من جانبي العجز، وقيل
  .هما من صفات الخيلالردف، وٕانما قال المصلين ولم يقل المصليات مع السوابق؛ ألنه قصد اآلدميين وٕان كان استعار 

النقطاعه عن الموصوف في أكثر األحوال، ولنيابته عن الُمَجلِّي وهو اسم األول من  -ويجوز أن يكون أخرج السابق 
  .75كاهل وكواهل، وغارب وغوارب: إلى باب األسماء فجمعه على السوابق، كما يقال – 74أسماء خيل الحلبة 

 إال افتلينا غالما سيدا فينا                   ليس يهلك منا سيد أبدا : البيت الخامس
تنبيها على أن  76ال نخلوا من سيد مرشٍح للسيادة : البيت في وصف سيادتهم، واتصالها فيهم، وعدم انقطاعها عنهم، أي

  .77من يستحق السياد فيهم يكثر وال يقل، فمتى درج منهم رئيس ترشَّح وتهيأ لسدِّ مكاِنه واحٌد غيُره
عنًى آخُر متولٌَّد من سابقه الذي شهد بكثرة السابقين منهم إلى المكرمات إن ابتدرت؛ إذ إن السابق وتاليه منهم، وهذا وهذا م

  .يدل على شيوع الصفات الحميدة بينهم، ويستلزم اتصاَل السيادة فيهم واحدًا بعد اآلخر، وهو ما جاء البيت إلثباته صراحة
لوجود المناسبة من وجه، وإلرادة التنويع في تعديد مآثرهم من  –ى رواية المرزوقي عل –ولهذا عطف على سابقه بالواو 

  ..وجه آخر 
وهكذا تجد األبيات مبنية على القبض والبسط في المعاني، إذ يأتي الشاعر بمعنًى رئيٍس يعطفه على سابقه، ثم يأخذ في 

  ..وهكذا ..تفصيله من غير عطف، فإذا ما انتهى منه جاء بمعنًى رئيٍس آخر
  :ومعنى هذا البيت مسبوٌق بما يقاربه، إذ يشبهه قول حاتم
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   78إذا مات منا سيٌد قام بعده               نظيٌر له ُيْغِني غناه ويخِلُف 

  : وقول عروة
  79إذا مات منهم سيٌد قام بعده            على مجده َغْمُر المروءة سيدُ 

  :وقول الحارثي ونسب إلى السموءل
   80منا خال قام سيٌد                  َقُؤوٌل لما قال الكراُم فعولُ  إذا سيدٌ 

  :وقول لقيط بن زرارة
  81وٕانِّي من القوِم الذين ُهُم ُهُم          إذا مات منهم سيٌد قام صاحبه

، ثم تسلََّط على 82) ليس(غير أن بناء األبيات الخمسة يختلف شيئًا ما، إذ بناه بشامُة على النفي، وجاء النفُي عنده بـ 
َخَلَف من : ليدل على االستمرارية وعدم االنقطاع، بخالف اإلثبات الذي ال يستلزم ذلك، فلو قال مثال) يهلك(المضارع 

هلَك من ساداتنا غيُره، لما دل على استمرارية ذلك واتصاله فيهم في جميع األزمان، وعدم انقطاعه في كل األوقات، وهو 
التي تستعمُل في المستقبل بمنزلة قّط في الماضي، ثم يأتي االستثناء بعد النفي ليؤدي ) أبداً (تعبيُر بـما يؤيده ويؤكده ال

  .. الذي يأتي في المقامات القوية؛ ليضفي على المعنى وكادة وقوة متراكبة) النفي واالستثناء(معنى الحصر وبأقوى أدواته 
د بين الشرط والجزاء على الصلة بينهم وبين السيادة، فهي ُخلٌَّة مالزمٌة وبناه الباقون على الشرط لينعكس التالزم الموجو 

  .       لهم ال تنفكُّ عنهم، كما ال يتخلَُّف الجزاُء عن الشرط 
مثال، فإذا يستخدمها البليغ في ) لو(أو ) إن(دون ) إذا(ذلك هو اختيار أداة الشرط ) ثالثُتهم(ثمَة أمٌر آخُر في ميزانهم

ى كثرة الوقوع أو تحقُِّقه، تلك الكثرُة وذلك التحقُق الذي يرَتدُّ على الجملة قوًة، وعلى وصفهم بالسيادة ثباتًا الداللة عل
    :في المجيء بالحسنة في حق بني إسرائيل في قوله تعالى) إذا(بـ  –تبارك وتعالى  –ولزومًا، أال ترى كيف عبر الحقُّ 

؛ ١٣: األعراف َّمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلٱُّٱ 
 ..في المجيء بالسيئة للداللة على ندرتها وقلَّتها؛ ألنهم كانوا منعمين، ومع ذلك كفروا بأنعم اهللا) إن(لكثرتها وعمومها، وبـ 

83  
ه وكادًة ليزيد) إذا سيٌد منا( في هذا الباب بناء الجملة على االسم بتقديمه) أو السموءل(ومما يوضع في ميزان الحارثي

يستعمل في الزمان ) خال(كما هو عند حاتم وعروة ولقيط؛ ألنه أشمل من مات، فـ) مات(على ) خال(وتثبيتًا، وٕايثاُر 
  ..ال يبقون من غير سيٍد يدير أمورهم، ويقوم على مصالحهم في وقٍت أو مكانٍ : أي  84والمكان

ى شجاعته، ويشهد بركوبه المخاطر واألهوال، وتعريض نفسه الذي يدل عل) يهلك(بينما بناُه بشامُة النهشلي على الفعل 
للمهالك في سبيل المكارم والمجد، وقد كانوا قديما يفخرون بولوع الدهر بهم، واعتيام الموت إياهم، واستقتالهم في الدفاع 

  ..85عن أحسابهم، وٕاهانتهم كدائم نفوسهم مخافة لزوم العار لهم، وكل ذلك يعجل بهالكهم
  :طرفةكما قال 

  86أرى الموت َيْعَتاُم الكراَم ويصطفي           عقيلَة ماِل الفاحِش المتشددِ 

  :ومثله قول دريد بن الصمة
  أبى القتل إال آل صمة إنهم                     أبوا غيَره والقدُر يجري إلى القدرِ 
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  آخَر الدهر فإما ترينا ال تزال دماؤنا                         لدى واتٍر يسعى بها
  87فإنا ِلَلْحِم السيِف غير َنِكْيَرٍة                    وُنْلِحُمُه حينا وليس بذي ذكرِ 

  ..في أبيات عروة والحارثي وبشامة؛ لما فيه من معاني التفخيم والتعظيم؛ ألنه موطن العناية وموضع الفخر) سيد(وتكرير 
ر، وكأني بهم يريدون أن يثبتوا معاني السيادة في نفس السامع، وينبهوه فاالسم الظاهر يعمل في النفس ما ال يعمله الضمي

  88 ..إلى اتصالها، ورسوخها، وتكرارها فيهم، وتكرار الكلمة ليس له مرجع إال هذا
  ).صاحبه(، وجاء لقيط بكلمة )نظير له(الثانية بكلمة ) سيد(أما حاتم فجاء بدل

يرة، وفيه معنى الطاعة ممن يلي أمَرهم، ولما كان من شروط المتولي للجماعة المتولي للسواد، وهو الجماعة الكث: والسيد
  . 89سيد: أن يكون مهذب النفس ِقْيَل لكلِّ فاضٍل في نفسه

   90.والمفاضلة في السيادة تكون في العلم أو السن أو الشرف
عند ) إذا مات منهم(عند حاتم، و) اإذا مات من(عند بشامة، و) وليس يهلك منا(في ) من(واتفق الجميع في التقييد بـ 

عند الحارثي؛ وذلك للنص على أن السيد منهم ومن بينهم، بخالف فينا مثال، فهي وٕان أفادت ) إذا سيد منا خال( عروة، و
  ...الظرفية وأنه فيهم، لكن ذلك ال يستلزم أن يكون منهم، بل قد يكون من ساَدُهم من غيرهم، وهذا ما يأنفون منه

من االفتالء الذي اختاره النهشلي؛ لما فيه من معاني  –في رأيي  –قيام في أبيات حاتم وعروة والحارثي أقوى غير أن ال
، فإن السيد عنده يختاره القوم، 91الترشيح والتهيئة والصرف عما عليه إلى الرئاسة): االفتالء(القوة واالختيار، بخالف 

  .فًا لسابقه كما هو الحال عند الثالثةويهيئوه ويصرفوه إلى الرئاسة، وال يقوم هو خل
  ..التي تحمل من معاني القوة والفتوة والشجاعة ما ال يخفى) غالم(وٕان زاد بشامة صفة 

الذي عند حاتم وعروة، ومن دون ) مات(من دون ) وليس يهلك منا سيد أبدا: (في قول بشامة) يهلك(كما أن اصطفاء 
ل وأنسب بهذا السياق وأشكل به؛ لداللتها على أنهم ال يموتون إال بالقتل، وهو أقوى وأد= التي اصطفاها الحارثي ) خال(

أنسب وأقوى وأدل على العزة، حيث صار لهم عادة وأن كل من يولد منهم يكون سيدًا، ومن ثم ال تراهم يحزنون على من 
  :هلك منهم، وهذا ما صرح به َبْعُد في قوله

  مع الُبكاة على من مات يبكونا   وال َتَراُهم وٕان َجلَّْت مصيبُتُهم 
  .وٕان عبر هنا بلفظ الموت

  ..فال ينص صراحة على القتل، إنما هو عام يشمله وغيره) أو السموءل(عند حاتم وعروة والحارثي ) مات(أما لفظ 
ْوع أنفَسَنا     ولو ُنَساُم بها في األمن ُأْغِلينا :  البيت السادس   إنَّا لُنْرِخُص يوَم الرَّ

لحرصنا على تخليد الذكر الجميل، واإلبانة عن محل النفس في الشجاعة نبتذل أنفسنا في الحروب باإلقدام وال : أي
  . 92..نصونها باإلحجام، ولو ُعرض علينا إذالتها في غير الحروب المتنعنا

  ..وفي ذلك كناية عن شدة بأسهم وٕاقدامهم وشجاعتهم وأنهم ال ينامون على ضيم
ٌع على وصف سيادتهم واتصالها فيهم، ومتصل به ومنسول منه؛ ألن اتصال السيادة يستلزم الشجاعة وهذا المعنى متفر 

، والتي نص عليها صراحة ووضحها )إال افتلينا غالمًا سيدًا فينا: (في قوله) غالم(التي ألمح إليها في اصطفاء التعبير بـ 
مهالك والمعاطب وركوب المخاطر واألهوال في سبيل المجد في هذا البيت، فذكر ما تكون به من بذل النفس وتعريضها لل



196 
 

والمكارم والدفاع عن تلك السيادة، ولهذا فصل ولم يعطف هنا؛ ألن البيت السابق يثير في نفس المتقي هواجس ووساوس 
سبب  عن سر اتصال السيادة فيهم بال انقطاع، فيأتي هذا البيت ليجيب عن تلك الهواجس وهاتيك الوساوس، ويبين أن

اتصال السيادة فيهم أنهم يجودون بأنفسهم ويرخصونها في الدفاع عن مكارمهم ومحارمهم، وأنهم جميعا كذلك، وهذا ما 
  ).أغلينا(، و)نسام(، و)أنفسنا(، و)لنرخص(، و )إنا(يشهد به ويؤكده اضطراد اإلسناد إلى ضمائر الجمع في البيت في

م في الخبر؛ ليضفي على الخبر قوًة ووكادًة، ويشهد على امتالء نفس الشاعر بهذه واسمية الجملة، والال) إنَّ (والتأكيد بـ 
  .الصفة

للداللة على اتصافهم جميعا بها، واجتماعهم عليها، ) أغلينا(، و)نسام(، و)أنفسنا(، و)لنرخص(، و )إنا: (وضمائر الجمع
  .بحيث ال َيِندُّ أو يتخلَّف عن االتصاف بها واحٌد منهم

  .يزيد األمر قوة ووكادة ليكون توكيدا على توكيد) نرخص(على الخبر الفعلي ) إنا(سند وتقديم الم
؛ للداللة على تجدد ذلك واستمراره، واستغراقه كل األوقات واألزمان من خالل اتصاله بذرياتهم )نرخص(والتعبير بالمضارع 

ن بأعيننا يستقتلون في الدفاع عن أحسابهم، من بعدهم، فضًال عن استحضار تلك الصورة البطولية، ولكأننا نراهم اآل
  ..ويهينون كدائم أنفسهم في الحرب مخافة لزوم العار

إبالغ في بيان شدتها وبشاعتها، ومن ثم التوصل إلى المبالغة في وصف شجاعتهم، ) يوم الروع(والتعبير عن الحرب بـ 
  ..وهو ما يشهد بفرط شجاعتهم وٕاقدامهمفهم مع شدة الحرب وبشاعتها ُيْقِبلون عليها ويجودون بأنفسهم، 

ُمنعنا، وبناؤها للمجهول؛ للداللة على أن هذا المنع شيء : أي)ُأغلينا(ُنْحَمل على أن نسوم بها في السلم، و: أي) ُنَسام(و
  ..ال إرادي فيهم بل يحدث تلقائيا من دون حاجة إلى تفكير فيه أو اتخاذ قرار به، وهذا ما يضفي عليه قوة وسرعة

للمجهول؛ فللداللة على أنه من أي جهة أو من أي شخص كان فإن نتيجته الرفض واإلغالء والمنع، ) ُنسام(أما بناء 
  ..بغض النظر عن ُمْحِدِثه، أو زمنه
  ..؛ فللداللة على القطع والحسم بها ولكأنه أمٌر منتهٍ )ُأْغِلينا(أما اصطفاء صيغة الماضي في 
ُوفَِّق فيه الشاعر بعنايٍة فائقٍة ليكون معبرًا عن مقصده الَمُروم وغرضه الرئيس المنشود كما أنه ال يمكن هنا إغفال ما 

، )ولو نسام بها في األمن أغلينا(، و)نرخص يوم الروع أنفسنا(أصدق تعبير، وذلك من خالل المقابلة بين شطري البيت
ت التي تصور البعد الشاسع الكائن بين بذل هذه المقابال) األمن(، و)الروع(، وبين )أغلينا(، و)نرخص(والطباق بين

نفوسهم في الحرب، وجودهم بها في سبيل ذودهم عن األعراض ودفع العار، ومن ثم جاء اإلرخاص والبذل، وبين بذلها 
  ..في السلم واألمن حمقًا واستهتارًا، ومن ثم جاء اإلغالء والمنع

رخاصها والجود بها في سبيل المكارم والمجد، ومن ثم كان معها بين حالة الحرب التي تستدعي بذل النفس، وَتَطلَُّب إ
  )..ُأغلينا(، وبين حالة السلم التي تقتضي الحفاظ والعقل ال التسرع والنزق والطيش، ومن ثم جاء المنع )نرخص(البذل 

ال الحرب، وحال ح: وهذا التناقض الكائن بين اإلغالء واإلرخاص يعكس التناقض الكائن في نفس الشاعر بين الحالين
  ... ليوقظ فيها قيم الفطرة السليمة 93السلم واألمن، حتى كأن الطباق هنا ضربات يضرب بها الشاعر أشجان النفس

  :ومعنى هذا البيت مسبوق بما يقاربه؛ إذ يشبهه قول األجدع الهمزاني 
  لقد علمت نسواُن همزان أنني         لهن غداَة الروع غيُر َخْذول
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  94لهيجاء وجهي وٕانني       له في سوى الهيجاء غير َبُذولوأبذل في ا
  :وقول القتَّال الكالبي

  أنا ابُن األكرمين بني قشير       وأخوالي الكراُم بني كالب
    95ُنَعرُِّض للطِّعان إذا التقينا         وجوهًا ال ُتَعرَُّض للسِّباب

  : وقول أبي فراس
  96ومن خطب الحسناَء لم ُيْغِلها المهرُ     تهوُن علينا في المعالي نفوُسنا  

غير أن بناء األبيات يختلف شيئا ما، إذ بناه ...فهي جميعها في حمل النفس على ما تكره في سبيل بلوغ الثناء والمجد
  .بما تحمله من قوة ووكادة، وما تدل عليه من ثبات واستمرار...) إنا لنرخص(بشامُة على االسمية 

الفعلية، وجاء الفعل عنهم جميعا مضارعًا؛ ليقترب من داللة االسمية بما تحمله صيغة المضارع من داللة  وبناه غيُرُه على
  .على التجدد، فضًال عن استحضار المشهد، وجعله ماثًال أمام العيون

؛ لما في نرخص من في بيت بشامة) ُنْرِخُص (التي جاءت عند األجدع الهمزاني، فهي أقوى من ) َأْبِذلُ (وأقواها التعبير بـ 
التي جاءت عند أبي فراس؛ إذ ) تهون(، وأقوى كذلك من..بقاء بعض القيمة التي تدعو إلى نوع من اإلحجام ولو قليالً 

  ..التي وردت عند القتَّال الكالبي) ُنَعرُِّض (البذل أقوى، وجميعها أقوى من 
حال الحرب، وحال : فيهما النص صراحًة على الحالينوأقرب هذه األبيات إلى بيت بشامة بيت األجدع الهمزاني؛ إذ ورد 

  .السلم
غير أن بشامة كنَّى عن ) وأبذل في الهيجاء وجهي( ، وعند األجدع)إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا(فحال الحرب عند بشامة

  ).الهيجاء(وعبَّر عنها األجدع بـ ) يوم الروع(الحرب بـ 
  ).وٕانني له في سوى الهيجاء غير بذول(، وعند األجدع )من أغليناولو نسام بها في األ(وحال السلم عند بشامة 

، بينما عند األجدع  طباق )ُأغلينا(، و)نرخص(، و)األمن(و) الروع(كما يلحظ أن الطباق عند بشامة طباق إيجاب بين
  ).غير بذول(و ) أبذل(، و)سوى الهيجاء(و) الهيجاء(سلب بين 

  ).إذا التقينا(هي حال الحرب التي كنى عنها بـ  أما القتال الكالبي فجاء بحال واحدة
أما أبو فراس فجاء كالمه عاما في كل حال؛ إذ ذكر أن نفوسهم تهون في طلب المعالي بشكل عام دون أن يخص حاًال 

  .من حرب أو سلم
لتعريض للطعان على النفس، بينما أوقع األجدع والقتال البذل وا) تهون(و) نرخص(كما أن بشامة وأبي فراس قد أوقعا 

  .على الوجه
  .وٕايقاعه على النفس أقوى؛ ألن الجود بالنفس أتم وأكمل وأقوى من بذل الوجه أو مجرد تعريضه للطعان

  بيٌض مفارُقنا َتْغِلي َمراِجُلنا             نأسو بأموالنا آثاَر أيدينا:  البيت السابع
ياء أصحاب قوة وسطوة نداوي بأموالنا ما اقترفته أيدينا، وال يجرؤ أعراضنا نقية ينتفي عنها العيب والذم، أقوياء أغن: أي

  .أحد على مقاصتنا أو النيل منا، بل يكتفي الجميع بأخذ الديات واألروش
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وهذا المعنى متفرع على اتصال السيادة فيهم أيضًا، ومتصل به ومنسول منه؛ ألن اتصال السيادة يستلزم الشجاعة واإلقدام 
، كما يستلزم أيضا نقاء العرض وانتفاء العيب، والنجدة واإلقدام وعلو الهمة )البيت... إنا لنرخص: (ولهالتي وضحها في ق

ولهذا أخذ في تفصيل معنى السيادة .. في الحرب، وعدم الجزع عند الفقد، وركوب الكره التي ذكرها في هذا البيت وما بعده
  .من غير عطف...) إنا لنرخص(ام في واتصالها فيهم، وراح يلتقط بعض المشاهد لهذا اإلقد

كناية عن كونهم أصحاب قوة وسطوة، وأنهم يركبون المخاطر واألهوال، ومن ثم ابيضت مفارقهم ) بيٌض مفارُقَنا: (وقوله
ب أمر يشي: ، وقولهم17المزمل  � َيْوًما َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا�: من كثرة ما يقاسون من الشدائد، على حد قوله تعالى

  .الذوائب
ويمكن أن يكون كناية عن لزوم لبسهم المغافر والبيض، وٕادمانهم إياها، ومن ثم انحسر الشعر عند مفارقهم على حد قول 

  :أبي قيس بن األسلت األنصاري
  97قد حصَّت البيضُة رأسي فما        أطَعُم نومًا غيَر تهجاع

  :حد قول النابغة الجعديحروبنا على : أي) تغلي مراجلنا: (وعلى هذا يكون قوله
  98تفور علينا ِقْدُرهم فُنِديُمها           وَنْفَثُؤَها عنا إذا َحْمُيها غال

جال اَألْذَفُر األحوى من المسك : ويجوز أن يكون المراد ابيضت مفارقنا من كثرة استعمالنا الطيب، على حد قول الشاعر
  َفْرَقُه       

  :ب الكرام ال مشيَب اللئام، على حد قول ابن األعرابي في نوادرهأو يكون المراد أن مشيَبَنا مشي
  وِشْبَت مشيَب العبِد في ُنْقِرِة الَقَفا           وشيُب كراِم الناِس فوَق المفارقِ 

  .  99وعليه يكون المراد بالمراجل قدور الضيافة 

ك االحتماالت، والسياق ال يتصادم مع واحد وكل هذه المعاني المذكورة من دواعي الفخر عندهم، والنص يقبل كل هاتي
تنوع الوجوه التي يحتملها الكالم ال يكون "منها، وهذه االحتماالت المتعددة الممكنة في النص تزيده ثراًء وزخمًا وغناًء؛ ألن 

االستنباطات ، والكالم الَغِنيُّ هو الذي يفتح عقل سامعه وقارئه لمزيد من "100إال لبراعة المتكلم في استعمال لغته
.. وفي البيت مع حسن المعاني: "واالحتماالت، ومما يشهد لهذا الثراء وذلك الزخم والغناء قول المرزوقي عن هذا البيت

  ".101توازن في اللفظ مستقيم، وسالمة مما يجلب عليه التهجين
  ..اء العرض وانتفاء العيب والذمالوجوه، وعليه تكون الجملة كناية عن نق: ، والمعارفُ 102 )بيٌض َمَعاِرُفَنا(ويروى

أقوى وأنسب بسياق السيادة والشجاعة واإلقدام والسطوة وبذل النفس؛ إذ البيت على هذه الرواية  –عندي  –وهذه الرواية 
  .يحوي ثالث كنايات عن ثالث صفات تتالقى وسياق السيادة والحرب

الذم، وهو ما يتالقى وسياق السيادة واتصالها فيهم، تلك كناية عن نقاء العرض وانتفاء العيب و ) بيض معارفنا: (أولها
السيادة التي ال تتصل وال تستمر، بل ال تتحقق أصال وال تكون إال لكرام المناسب طيبي المنابت والمغارس، وهو ما جاء 

  : ، وهو ما يعود على قوله قبلُ )بيض معارفنا:(ليشهد به قوله
  وال هو باألبناء يشرينا إنا بني نهشل ال ندعي ألب         عنه

  ..ويفسره ويتالقى معه
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للداللة على طهارتهم جميعا ونقائهم ) معارفنا(في ) نا(وبناؤها على الجملة االسمية؛ إلفادة الثبوت والدوام، وضمير الجمع 
  .. من العيب والذم واجتماعهم على ذلك

تهم وٕاقدامهم وركوبهم المخاطر واألهوال ومقاساتهم كناية عن شدة حروبهم التي تنبئ عن شجاع) تغلي مراجلنا: (ثانيها
  ..الشدائد واألخطار، وهذا أنسب بسياقها الخاص، سياق إرخاص النفس يوم الروع، وألصق وأشكل به

للداللة على تجدد حروبهم واستمرارها المنبئ عن فرط شجاعتهم، فضال عما فيه من ) تغلي(واصطفاء المضارع 
  ..ها ماثلة أمام العيون، وكأنها تحدث اآلناستحضار تلك الصورة وجعل

كناية عن قوتهم وسطوتهم، وترفعهم عن القود، ودفعهم أطماع الناس عن مقاصتهم، عن ) نأسوا بأموالنا آثار أيدينا: (ثالثها
ن طريق مداواة جراحاتهم ببذل الديات واألروش، فضال عما فيه من داللة على بذل األموال والجود بها، وهو أيضا م

  ..مستلزمات اتصال السيادة فيهم
  .103مداواُة الُجرح، وٕاصالُح ما أفسدته اليد: واَألْسو

القدرة على (للداللة على شدة تأثيرهم وقدرتهم على إلحاق األذى والضر بغيرهم، ثم مداواته ومعالجته ) نأسوا(واصطفاء 
  ..وهي من أفخر ما يفاخرون به) النفع والضر

؛ للداللة على تجدد ذلك فيهم واستمراريته، فضال عن استحضار تلك الصورة، وهو ما يضفي واصطفاء صيغة المضارع
  ..عليهم مزيدًا من الهيبة والعظمة

ثمة شيء آخر يمكن رصده هنا من حسنات الشاعر وبراعة نظمه، هو الترقي في معاني الكنايات الثالثة؛ إذ تدل أوالها 
على الشجاعة والقوة ) تغلي مراجلنا(الذم والعيب، وذلك أصل لغيره، وتدل الثانية  على نقاء العرض وانتفاء) بيض معارفنا(

على العطاء والبذل ...) نأسوا بأموالنا (والبطش والسطوة، وتلك الركيزة الثانية بعد سابقتها للسيادة والقيادة، وتدل ثالثتها 
هو ما ال ُيْسَتغَنى عنه في المحافظة على اتصال بعد الداللة على مداواة آثار ذلك البطش وهاتيك القوة والسطو، و 

  ..السيادة
كان  –رحمه اهللا  –وهكذا ترى الكالم يتعاقب نسجه، وتجري خيوطه كما تجري خيوط الديباج، وكأن الشيخ عبدالقاهر 

  .104 ..ينظر إلى مثل هذا
  أال أين المحامونا؟إنِّي لمن معشٍر أفَنى أوائُلهم             قوُل الكماِة :   البيت الثامن

أين الذابون عن األعراض، الذائدون العار، الحامون المحارم؟ : إني من قوم أهلك أسالَفهم إقداُمُهم عند قول األبطال: أي
إنا (وكأنه هنا يذكر أثر الشجاعة واإلقدام وقوة البأس وبذل النفس واإلعانة واإلغاثة والنجدة بإرخاص نفوسهم يوم الروع في

  .وأن ذلك َسَبُب هالِكهم وآبائهم من قبلهم) الروع أنفسنا لنرخص يوم
وذلك أيضًا متفرع على اتصال السيادة فيهم، ومنسوٌل منه؛ ألن اتصال السيادة يستلزم الذَّبَّ عنها، واإلقدام في مواجهة 

  .األخطار
  :بما يقاربه؛ إذ يشبهه قول الخنساء –أيضًا  –وهذا المعنى مسبوق 

  .105ُة الرجاِل َعِديَدنا أقلَّْت ُمَساَما
  :وقول عبدالرحيم بن عبدالملك الحارثي، ونسب إلى السموءل
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  106ُتعيُِّرنا أنا قليٌل عديُدنا        فقلُت لها إنَّ الكراَم قليل
غير أن بشامة يتحدث عن فناء أسالفه وآبائه األوائل، وقد حصر سبب ذلك في إقدامهم وشجاعتهم وتقدمهم لمنازلة الكماة 

  ..األبطال، واستقتالهم في الذب عن المحارم ومواجهة األخطار
فيتحدثان عن قلة العدد بشكٍل عام، وقد حصرْتُه الخنساُء في مباراة الرجال والغلبة ) أو السموءل(أما الخنساء والحارثي

  .108، وأصل المادة يدل على العلو والغلبة107عليهم؛ إذ المساماة هي المباراة والمفاخرة 
، ولهذا )تعيرنا أنا قليل عديدنا(فقد جاءت ردا على تعييرهم بقلة العدد ) إن الكرام قليل(عبارة الحارثي أو السموءل  أما

جاءت جامعة لمعاٍن متعددة، من ولوع الدهر بهم، واعتيام الموت إياهم، وقلة النسل فيهم، واستقتالهم في الدفاع عن 
كلها يقلل العدد .. زوم العار لهم، ومحافظتهم على عمارة ما ابتناه أسالفهمأحسابهم، وٕاهانتهم كدائم نفوسهم مخافة ل

  :، وكلها من معاني من دواعي الفخر عندهم؛ لداللتها على كرمهم، وٕالى هذا ذهب طرفة في قوله109 ويقصر المدد
  110أرى الموَت َيْعَتاُم الكراَم ويصطفي      عقيلَة ماِل الفاحِش المتشدد

  :وقول الخنساء
  ما لذا الموت ال يزال مخيفا          كلَّ يوٍم يناُل منا شريفا

  111مولعًا بالسُّراة منا فما               يأخذ إال المهذب الِغْطِريفا
؛ وذلك ألنه في مواجهة رد تعييرها )إن الكرام قليل(قد بنى معناه على الجملة االسمية ) أو السموءل(وُيلحظ أن الحارثي 

  .112وهذا من مقامات التأكيد عند القوم. دليل على قلة الَقْدِر والَغَناِء والشرِف والذكرِ ) قلة العدد( ودعواها أنها بقلة العدد
الزمة ) القلة(لتأكيد األمر وتقويته، واسمية الجملة؛ للداللة على الثبات والدوام، وأن هذه الصفة) إن(ولهذا جاءت مؤكدة بـ 

  ...نقطع وال تزولللكرام ال تنفك عنهم، وال ت
، حيث سلَّم لها في دعواها، ولكنه عدل بها إلى 114، أو القول بالموجب113كما يلحظ أنه بنى كالمه على األسلوب الحكيم

  ..كما سبق -طريق آخر، هو أن قلة العدد ليست دالًة على ما ُيَعيَُّر به، بل هي لمعاٍن سامقة 
األول، وهو وقوع صفٍة في كالم الغير كناية عن شيء ُأْثِبَت له الحكُم، واألنسب جعله من القول بالموجب على الضرب 
؛ ألن الجملة اعتراٌف بقلة عددهم، لكن ال على الصفة التي ذكرتها 115فيثبُت في كالمه تلك الصفة لغير لك الشيء

  ...وجعلتها سببا في تعييره، بل على وجه آخر هو الداللة على كرمهم
د بنيا المعنى على الجملة الفعلية؛ ألن كالمهما مجرد إخبار، وليس ثمة مواجهة تعيير، وال رد أما الخنساء وبشامة فق

  ..دعوى
ناسب ذلك إيقاعه ) أفنى(، أما بشامة فلما اصطفى )عديدنا(ناسبه إيقاعه على العدد ) أقلَّت(ولما اختارت الخنساء الفعل 
  ) .أوائلهم(على أسالفه وآبائه األوائل 

  ..اهتماما بشأن أسالفه وآبائه األوائل، وتعظيما لهم) قوُل الكماة(على الفاعل ) أوائَلهم(المفعوَل به  غير أنه قدم
) مساماة الرجال(أما الخنساء فكان األهم عندها مساماُة الرجال وغلبُتهم والعلُو عليهم، وليس العدد، ولهذا قدمت الفاعل 

  )..عديدنا(على المفعول به 
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؛ ألن سبب القلة )مساماة الرجال(إلى ) أقلَّت(الفعَل إلى سببه من وجهة نظره، فأسندت الخنساء الفعل وكالهما َأْسَنَد 
  ..عندها مباراُة الرجال وغلبُتهم والنصرُة عليهم

: لأما بشامة فقد كان سبُب فناِء أسالِفه الكراِم األوائِل أسبَق من ذلك بكثير؛ إذ جعل سبب فنائهم مجرد قول الكماة األبطا
  ..أين المحامون؟ وذلك أقوى في الداللة على شجاعتهم وٕاقدامهم

ُج بسالحه، أو الذي يستغني بالفعال عن الدعوى والمقال: والكماة   .116..جمع َكِمّي، وهو المدجَّ
  لو كان في األلف منا واحٌد فَدَعوا           َمْن فارٌس؟ خاَلُهم إياُه َيْعُنوَنا:  البيت التاسع

لو كان منا واحٌد وسط الدهماء : بالشجاعة واإلقدام وشدة البأس لدرجة أنهم ال يعترفون بشجاعة غيرهم، أي هذا تبجحٌ 
  ..والعدد الغفير من الناس، وأعلنوا االستغاثة لظن أنه وحده المعِنيَّ بذلك
  :وهذا المعنى أيضا مسبوق بما يقاربه، إذ يشبهه قول طرفة في معلقته

  117فتًى؟ خلُت أنني       ُعِنيُت فلم َأْكَسل ولم َأَتَبلَّد إذا القوُم قالوا َمنْ 
  : وقول متمم بن نويرة

  118إذا القوُم قالوا َمْن فتًى لعظيمة؟     فما كلهم ُيدَعى ولكنه الفتى
األلف  لو كان في: (وبيت بشامة كما ذكر المرزوقي أجود الثالثة؛ ألنه جعل فارسه منضما مع الكثرة إلى الغرباء، إذ قال

) إذا القوُم قالوا َمْن فتًى؟: (، أما طرفُة ومتمم فنصب كل منهما نفَسه مع قومه، فجاءت العبارة عند كلٍّ منهما)منا واحدٌ 
119.  

الذي هو أنسب وأشكل بسياق اإلقدام وبذل النفس وشدة البأس ) فارس(ثمة شيء آخر في ميزان بشامة، هو اصطفاء لفظ 
التي جاءت ) فتىً (في األبيات الالحقة ِمن ) الكماة، والظبات، وركوب الُكْره(أنه أنسب وأليق بـ  في األبيات السابقة، كما

  ..عند طرفة ومتمم، ولعل السياق عندهما يطلبها من دون غيرها
سؤال إذ لم ُيَعرِّف واحٌد منهم؛ ألن ال) فتىً (، و)فارٌس (وفي ميزانهم جميعا التنكير الذي يدل على العموم والشمول في 

يكون أشمل؛ لتناوله جميع األفراد واحدًا واحدًا، ال سيما وليس القصد في االستفهام إلى معهود  –لشدة إبهامه  –بالمنكر 
  .120من الفارس؟ ومن الفتى؟: معين، وال إلى الجنس حتى يقال

على عظمتهم وتفرُّدهم إذا اهتماما بكثرة العدد مع صاحبهم، وهذا أدل ) واحد(على اسمها) في األلف(وتقديم خبر كان 
  ..ُجِمعوا مع غيرهم

الذي يفيد االختصاص ) يعنونا(على الفعل ) إياه(، وتقديمه لالختصاص، ويتالقى مع تقديم المفعول )واحد(متعلق بـ) منا(و
  ..لو كان في األلف واحٌد منا ال من غيرنا، واستغاثوا لكان هو المقصود بذلك من دون غيره: أيضا، أي
التي تدل على التجدد والتكرار، فضًال عن استحضار تلك ) يعنونا(ان بشامة أيضًا التعبير بصيغة المضارع وفي ميز 
  ) ..مستغيثون يطلبون النجدة، ويكررون الدعوة له من دون غيره في الجمع الغفير من الناس(الصورة 

وا أن يصيبهم               حدُّ ا:  البيت العاشر   لظُّبات وصلناها بأيديناإذا الُكماُة َتَنحَّ
، 121إذا األبطال تباعدوا عن المصادمة والمكافحة مخافة أن ينالهم حدُّ السيوف مددنا أبواعنا إليهم بها ووصلناها: أي

كناية عن علو هممهم، وطول أبواعهم في الحرب، وهذا المعنى له ارتباط قوي بسابقه، واتصال وثيق به؛ ألنه يصلح أن 
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إذا تنحى الشجعان : وماذا إذا ُعِنيتم باالستغاثة، واستُْنِجَد بكم؟ فكان الجواب: اٍل يثيره سابقه، فحواهيكون جوابًا لسؤ 
المغاوير، وتراجع الفرسان الكماة، كان منا اإلقداُم وعلوُّ الهمة في الحرب، وٕاذا ضاق مجال الحرب عن مضاربة األقران 

  ..هامهمبالسيوف وصلناها بأيدينا حتى نصل إليهم ونضرب 
  ..وذلك من أدوات العزة والقوة ودالئلها ومقوماتها لديهم؛ إذ يملكون عزائَم قويًة، وهممًا عاليًة، ولهذا فصل هنا ولم يعطف

 -وفي البيت استعارة تمثيلية استعار فيها هيئة وصل السيوف بأيديهم لتطول فتضرب هام األعداء وتقطع أوصالهم 
  ..هممهم، وشدة إقدامهم فيصلوا إلى قلوب أعدائهم، ويتمكنوا من رقابهملقوة عزائمهم وعلو  -استعارها 

  :وقريب من هذا المعنى قول األخنس بن شهاب التغلبي
  122وٕان َقُصَرْت أسياُفنا كان وصُلها      خطانا إلى القوم الذين نضارب

  :وقول قيس بن الخطيم
  123إعدائنا فنضاربإذا قصرت أسيافنا كان وصلها                 خطانا إلى 

  : - رضي اهللا عنه  –وقول كعب بن مالك األنصاري 
  124َنِصُل السيوَف إذا َقُصْرَن بَخْطِونا                 ُقُدمًا وُنلِحُقَها إذا لم ُتْلَحق

  : - رضي اهللا عنهم  –وقول بشير بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك 
  125حتى نناَل بها العدوَّ خطانا وٕاذا السيوف َقُصرَن أكملها لنا             

، كما أنها تفيض شجاعًة 126وهذه األبيات كما قال المرزوقي إذا تؤملت فكلٌّ منها غايٌة يدعو إلى نفسه لفظًا ومعنىً 
إذا (، و)وٕان قصرت أسيافنا(وٕاقدامًا وعزًا، غير أن بيت بشامة َيُبزُّها جميَعها؛ إذ إنها جميعا جاء فيها قصر السيوف

، وكأن عدم فتكهم بأعدائهم بسبب قصر سيوفهم، )إذا السيوف قصرن( ، و)نصل السيوف إذا قصرن(، و)أسيافنا قصرت
فرقعوا بإقدامهم ذلك، أما بشامة فجعله بسبب تنحي الكماة، وبعدهم وتحاشيهم الضراب بها، ومن ثم احتاجوا إلى مّد 

  ..ب قصرهااأليدي بها، ولم يكن ذلك عيبا عنده في هاتيك السيوف بسب
والتعبير بصيغة الجمع يشعر بهول األمر وخطورته، وشدة الخطب واستعار الطعن والضرب، ويزيده هوًال ) ُكماة(واصطفاء 

، ثم صيغة الماضي التي ..؛ إذ الكماة ال يتنحون إال عندما يشتد الخطُب وتستعر الحربُ )تنحوا(وخطورًة وشدًة اصطفاء
  ..مخافة أن تصيبهم السيوف.. ، فهو مقطوع بهتؤكد حدوث التنحي وأنه أمر َتمَّ 

  :على أحد وجهين) الظبات(إلى ) حد(وٕاضافة 
مجاز مرسل ) حد الظبات: (السيوف كلها، وقد أضاف الحدَّ إليها، وعليه يكون في قوله) الظبات(أن يكون المراد بـ: األول

مهمٌّ هنا في سياقه؛ إذ السياق ) الحد(وذلك ألن هذا الجزَء وأراد السيوَف كلَّها؛ ) حد(عالقته الجزئية؛ إذ عبَّر بالجزء وهو
  ..للقتل وخروج النفس، والحد هو أداة ذلك؛ إذ هو الذي به القتل والقتال والحرب والضرب

  ..يصيبهم الحدُّ من السيوف: أن تكون إضافُة الحدِّ إلى الظبات من إضافة البعض إلى الكل، أي: الثاني
الشرط يضفي على شدة إقدامهم التالزَم الذي يكون بين الشرط والجواب، ويزيد الكالم متانًة وٕاخراج الكالم في ثوب 

  ...وتوكيدًا، وهو ما يدل على كمال الشجاعة، وشدة اإلقدام، فهم ال يهابون الموت، بل ال يبالونه



203 
 

على األمر مزيدًا من التأكيد  التي تأتي في األمر الثابت المحقق المقطوع بوقوعه في المستقبل؛ لتضفي) إذا(واصطفاء 
، وتدل على ثقته وجزمه بما يقول   ..والتحقق والقطع بوقوعه، وتُبِعُد عنه أيَّ شكٍّ

  ..يدل على تحقق ذلك منهم جمعيهم، فهم جميعا مشتركون في ذلك) وصلناها، وبأيدينا(وضمير الجمع في 
ال ريب، فضًال عن التزامن بين وقوع الشرط وحصول ُيفَهم منه التحقق ) وصلناها(واصطفاء صيغة الماضي في الجواب

الجواب في أقصى سرعة، فإقدامهم متزامٌن مع َتَنحِّي األبطال الفرسان الكماة، ومن ثم فهو ال يتخلف حتى في أصعب 
  ..اللحظات وأشقها، وأشدها على األبطال

  :وقد أخذ هذا المعنى مسلم بن الوليد، وزاد عليه قصر الرمح، فقال
َد السيُف لم َيْهُمم بَتْعِريدإذا ق َر الرمُح لم يمش الخطا عددًا       أو َعرَّ   127صَّ

  وال تراهم وٕان َجلَّْت مصيبُتُهم                مع البكاة على من مات يبكونا: البيت الحادي عشر
َدهم الثكَل، وٕالَفُهُم المصائب: أي ؛ ألنهم ال يموتون إال 128والقتلَ  ال نبكي مع البكاة على من ُقتل منا، يصف بذلك تعوُّ
  .129به

  .والبيت كنايٌة عن الثبات ورباطة الجأش، وهذه صفة جديدة، ولذلك عطفها بالواو
الذي ) تراهم، ومصيبتهم، ويبكونا(إلى الغيبة في ) وصلناها، بأيدينا(وأوُل ما ُيلحظ هنا في البيت االلتفات من التكلم في 

، وذلك ألن البقاء على أسلوب واحد تملُّه النفُس، والمراوحُة بين األساليب 130كما ذكر القوميورث الكالم تطرية وٕايقاظا، 
  .، وفيه من لفت االنتباه ما ال يخفى131مما يجدد نشاَط السامع

عنه التي تنبئ ) بعد المكانة(هذا فضًال عما في االلتفات إلى الغيبة من الداللة على العظمة المأخوذة من البعد المعنوي 
  ..الغيبة

  :وهذا المعنى مسبوق بقول عمرو بن كلثوم
  132معاذ اإلله أن تنوَح نساُؤنا         على هالٍك أو أن َنِضجَّ من القتل

  :وقول الشنفرى
  133إذا ما أتتني ميتتي لم ُأَباِلها           ولم ُتْذِر خاالتي الدموَع وعمتي

ُه الثاني يحتمل أكثَر من معنًى، إذ يمكن أن ُيْفَهَم منه أنه ال يبكيه ذووه؛ غير أن بيت الشنفرى أوسُعها داللًة؛ ألن شطرَ 
شأ في لكثرة جرائره عليهم، أو النقطاع المودة بينه وبينهم، أو لتعودهم الثكَل وٕالِفِهُم الَفْقَد وَتَوُقِعِهم إياه في أي لحظٍة؛ ألنه ن

  ..هممارسة الحرب ومزاولتها مع كثرة أعدائه وتعدد طالبي
ِؤ من إظهار الجزع على قتالهم وٕاْن جلَّ مصاُبهم؛ إللِفهم الفقَد  أما بيتا عمرو بن كلثوم وبشامة فليس فيهما غيُر التََّبرُّ

   134 ..وتعوِدهم الثكلَ 
  ..الذي يدل على عظم المصاب وفداحة الخطب لديهم) وٕاْن جلَّت مصيبُتهم(وبيت بشامة يزيد على بيت عمرو االعتراض

عمرًا استعاذ من نوح نسائهم على هالك ومن الضجيج من قتل فارس، وكأنه جعل الهالك مقابًال للقتل، أو على  كما أن
أنه قسيمه، وهذا غير دقيٍق؛ إذ الهالك شامٌل للقتل وغيِرِه من أنواع الميتات؛ فهو أعم من القتل، إذ يكون الهالك بالقتل 

  ..وغيره
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، كما ...)معاذ اإلله أن تنوح نساؤنا(عند عمرو كنائيًا عن طريق االستعاذة باإلله منه ) النواح والضجيج(وجاء نفُي الجزع 
  .أنه َنَفى الجزَع عن نسائهم الذي يستلزم نفيه عن الرجال بطريق اَألْوَلى، وهو ما يعطي النفي قوة ووكادة

عدم بكائهم على مات قد صار من  الذي يدل على أن) وال تراهم(بينما جاء النفُي عند بشامة عن طريق نفي الرؤية 
الشهرة والوضوح بحيث ال يختص به راء دون راء؛ ألن قصته وأمره قد صارا ذكرًا بين الناس، وأحدوثًة بينهم؛ لشجاعتهم 

 .ونجدتهم وٕاقدامهم، ما أدى إلى كثرة القتل فيهم، حتى ُعِرَف أمُرهم واشتهر
خالفًا لمقتضى الظاهر من التعريف بضمير  =مخاطبًا معينًا ) موال تراه: (وليس المراد من ضمير الخطاب في قوله

أن يكون لمخاطٍب معيٍن، واحدًا كان أو أكثر؛ ألن وضع المعارف  - 135كما ذكر البالغيون  -الخطاب؛ إذ األصل فيه 
ير هنا قد خرج ولكن الضم =على أن تستعمل لمعين، فضًال عن أنَّ الخطاب هو توجيه الكالم إلى حاضٍر فيكون معينًا 

  .136على خالف ذلك األصل لإلشارة إلى عمومه وأنه غيُر معيٍن؛ قصدًا إلى المبالغة في ظهور األمر ووضوحه
يكثر فيه عموم  )ترى(، والعجب أنك تجد فعَل الرؤية)تراهم(وعموم ضمير الخطاب هنا قد جاء واقعًا على فعل الرؤية 

في الذكر الحكيم في سياق األمر المعلوم عند التقرير بنعم اهللا وآالئه التي ال  الخطاب في النظم العالي، حيث تجده مطرداً 
ٱُّٱ   :وقوله ،١٩: إبراهيم َّ ىن من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :تدبر قوله تعالى تخفى على أحد،

 ىل مل خل ٱُّٱٹٱ، وقوله  ٦٣ :الحج َّ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حقٱُّٱ    :، وقوله ٦٥:  الحج َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 ىل مل خلٱ     ُّٱ :، وقوله٤٥: الفرقان َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهٱُّٱ    :وقوله ، ٤٣: النور َّ...
 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نبٱُّٱ      :، وقوله تعالى٢٩: لقمان َّ... ينىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 َّخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننُّٱ  ٱٹٱقوله ، و ٣١: لقمان َّ... نثمث زث رث

   .تجد العموَم باٍد من تلك النعم التي ال يختص بها واحٌد من دون آخر=  ٢٧: فاطر
وكذلك تجده في الذكر الحكيم في التوجه إلى المشاهد البارزة التي من شانها أن يتوجه إليها كلُّ من يرى، تدبر قوله 

 َّ... ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٱُّٱ :، وقوله٢٧: األنعام َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت متٱ ٱُّ   :تعالى
 : ، وقوله30األنعام

 ...تجد العموَم باٍد من التهديد والتخويف 93األنعام َّ ... خسحس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت...ُّٱ ٱٹٱٹ
  .137وهو ما يتالقى مع حذف الجواب

بالعموم هو ما فيه من استلزام وجود المرئي، فضًال عن كونه معلومًا ضرورًة، ما ) ترى(ولعل سر اختصاص فعل الرؤية 
  . 139حتى يصح أن يقع عليه كلُّ راٍء، وهو مقتضى العموم في الخطاب 138يفيد اشتهاره ووضوحه 

   وكذلك تجده في كالمهم في معرض العموم، تدبر قول زويفر بن الحارق بن ضرار 
  140ي صريُح الموت لو أنه فعل  مؤثرًا تر أنى يوَم فارقتُ 

  .تجد العموم باد من النظم للداللة على اشتهار فعل الرؤية بحيث ال يختص بها أحد
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التي يتخلص المضارع بها لالستقبال عند أكثر ) تراهم(وتسليطه على صيغة المضارع ) ال(كما أن اصطفاء النفي بـ 
يضفي على ذلك العموم وهاتيك الشهرة لعدم =  142ر أنها تكون لنفي الحال واالستقبالخالفا البن مالك الذي ذك 141النحاة 

  . بكائهم على موتاهم بعدًا آخر يشهد باستمراره وتجدده وعدم انقطاعه في المستقبل
  ونركُب الُكْرَه أحيانا فُيْفِرُجُه              عنا الحفاُظ وأسياٌف تواتينا: البيت الثاني عشر

ب المهالك ونخاطر بمهجنا ونرمي بأنفسنا في المضايق المعطبة، فيوسُِّع عنا تلك المضايق ويكشفها محافظتُنا نرك: أي
  .143على الكرم، وصبُرنا على الشدائد، وسيوُفنا المطاوعُة لنا

  ..وركوب الكره كناية عن قصدهم إليه، ووقوعهم فيه
للداللة على استعالئهم على المصائب، ) نركب(اصطفاء مادة والعطف بالواو هنا إلرادة التنويع وتعديد الصفات، و 

وتجاوزهم المعاطب والمضايق، وتغلُِّبهم عليها، فهم فوقها، بل من يقودها ويركبها، ومن ثم ففيه تصوير يشخص هذه 
  ..المعاطب، ويصور شدة سيطرتهم عليها، وقوة تمكنهم منها بمن يركبها ويوجهها حيث شاء ومتى شاء

يلحظ هنا العودة إلى التكلم مرة أخرى بعد االلتفات عنه إلى الغيبة في البيت السابق؛ ألنه الواقع ومقتضى الكالم، وأول ما 
  ..إذ هو منهم، بل المتحدث بلسانهم، المدافع عنهم، والمفاخر بهم

كل زمان ومكان دون الستحضار هذه الصورة، فضال عن الداللة على استمرارها وتجددها في ) نركب(والتعبير بالمضارع 
 ..انقطاع، فهم كذلك أبدًا في كل العصور

يوسعه ويكشفه، والفاء فيه للداللة على التعقيب بال مهلة، وأنَّ كشف تلك المكاره وتوسعة : أي) فيفرجه(المكروه، و: والكره
  ..تلك المضايق يكون سريعا

ونركب (تكرار ركوبهم المكاره والمخاوف والمخاطر في وصيغة المضارع للداللة على تجدد ذلك وتكراره، تالقيا مع تجدد و 
  )..الكره

وما ُعطف عليه يدل على االختصاص تنبيها على أن ذلك لهم خاصة من ) الحفاظ(على الفاعل ) عنا(وتقديم المتعلق
ء بالسقيا دون غيرهم؛ لحفاظهم على الكرم، وصبرهم على الشدائد، وشجاعتهم وٕاقدامهم، ومن ثم يستحقون التحية والدعا

والدعوة عند الُجلَّى، وبذلك يكون الشاعر قد عاد على ما بدأ في اتصال دائري ماتٍع ُمْعِجٍب؛ إذ يمثل هذا البيت حسن 
ختام لهذه الصفات التي ادعاها لقومه؛ ليستدل على استحقاقهم ما طلب في المطلع، وفي هذا داللة على ثقة المتكلم في 

به من صفات مشهور معروف عندهم ال ينكر، كما أن فيه تالؤما بين البدء والختام صدق كالمه، وأن ما وصف قومه 
  ...في ربط محكم ونسج بديع

  خاتمة ال
  الحمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد،،،

هذه الوريقات شيئا من الدراسة العربية لبيان من  بعد أن حملتفقد وصلت الدراسة في رحلتها مع هذه النونية إلى منتهاها، 
شعرها المعجب، يقينا أن معايشة نتاج المفلقين من شعراء هذا اللسان، وتحليله على أسس منهج النظم عند شيوخ هذا 

 الذي يعتمد تحليل النصوص بصورة متكاملة الستكناه دورها في خدمة أفكار المبدع، –العلم الشريف من أهل العربية 
  :يهدي إلى نتائج تساعد في فقهه وتذوقه، ومن ثم رصدت بعَض النتائج، أهمُّها - واستكشاف عناصر الجمال لديه 
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  أكد البحث أن الطريقة الُمْثَلى للتعامل مع القصيدة النظُر إليها على أنها وحدٌة واحدٌة، ال يجوز تفكيك أوصالها، أو
لعها ومقطعها وغرضها المؤم من نظمها؛ إذ كشف أن كلمة السر في القصيدة فصل أجزائها، وأثبت أن ترابطًا قويًا بين مط

، وذلك هو الخيط الدقيق الذي سرى في القصيدة من أولها إلى آخرها، ولم يضعف )فحيينا(هي استحقاقهم التحية في أنفها
 ..أو ينقطع في أي جزء من أجزائها

 لقًا، ال في المطلع وال في المقطع، بل كان منصرفًا إلى أن بشامة لم يخلط كالمه في فخره باألوصاف الحسية مط
طيب المنبت والمغرس، والشجاعة، والفروسية، واإلقدام والقوة ورباطة الجأش، ( األوصاف المعنوية ومكارم األخالق

، وهو ما يتناسب وغرض القصيدة؛ ذلك أن ..)والنجدة، وركوب المخاطر في طلب المعالي، وعدم الجزع عند الفقد
 ..القصيدة قيلت في غرٍض جلٍل هو الفخر

وقصة (واعتقاداتهم وعاداتهم؛ إذ المستقر عندهم أن المدح بالصفات الجسدية ال فخر فيه - أيضًا  -كما أن ذلك يتناسب 
  يأتلق التاج فوق مفرقه على جبيٍن كأنه الذهب: اهللا بن قيس الرقيات مع عبدالملك بن مروان َلمَّا مدحه بقوله عبيد

أعطاه من المدح ما ال فخر فيه؛ إذ مدحه باعتدال التاج على جبينه الذي هو كالذهب، بينما : ب، ورد عليه بأنهغض 
  :، لما قال فيه...مدح مصعب بن الزبير بجالء الظلم

  إنما مصعٌب شهاٌب من اهللا               تجلت عن وجهه الظلماء
  .دبوالقصة موجودة في جلِّ كتب األ) خير دليل على هذا

  لوحظ أن بشامة في نفيه البكاء على من مات منهم لم يرض لنفيه مجرد النفي المألوف الذي الَكْتُه األلسن، بل
يحرص على التجديد والتغيير، ، ويحاول أن يدفع عن النفس رتابة اِإلْلف وغثاثة السأم والملل، فيوغل في النفي، ويتعمق 

 :ه ما يزيده طرافًة وبهاًء وداللًة، يشهد لذلك قولهفي صورته، فال يأتي به إال وقد أضاف إلي
  ..حيث نفى رؤيتهم يبكون، ال بكاءهم) وال تراهم وٕان جلت مصيبتهم      مع البكاة على من مات يبكونا(
  رصدت الدراسة براعًة الشاعر، وتمكَُّنه من فنه، وقد تجلى ذلك في عنايته الفائقة باصطفاء المفردات القريبة من حاله
بنائه داخل الصورة، حيث لم تقع العين في القصيدة على لفظ يِندُّ به ُمَغيَّاه، أو يخاصمه موطنه، بل كلٌّ مستخدم في و 

مكانه اَألْوَلى واألليق، ومقامه األشكل واأللصق، وموضعه األنسب واألعلق، ومن ثم تناغمت وتناسقت على نهج يسير 
واتسمت بالسهولة، والبعد عن الغريب المتكلف الذي يكد السمع، أو يعكِّر  في مجرى المعنى الذي انبثقت منه القصيدة،

يشهد بعبقرية فائقة، وتوفيق ظاهر، ويدل على علم بأنساب األلفاظ في أنساق و  ،الصفو، وهو ما يتناسب ومعاني الفخر
 ..القصيدة

  لصفات التي خلعها على قومه في ، وقد تجلَّى ذلك في ا...كما رصدت الدراسُة قوَة بشامة وشجاعَته وٕاقداَمه
 ..القصيدة

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم 
سلطانك، وصلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضاء نفسه، ومداد كلماته، والحمد 

  .مين هللا رب العال
  :الهوامش



207 
 

  .م، مكتبة وهبة، القاهرة1998هـ 1418، الطبعة الثانية)103ص(محمد أبو موسى، قراءة في األدب القديم . د: ينظر 1
  .م، مكتبة وهبة القاهرة1991، الطبعة األولى )18ص(محمد أبو موسى، دراسة في البالغة والشعر . د: ينظر 2
  .م، مكتبة وهبة القاهرة2008لشعراء د محمد أبو موسى، الطبعة األولىالشعر الجاهلي دراسة في منازع ا: ينظر 3
  .م، مكتبة وهبة القاهرة1998، الطبعة األولى)19ص (القاهر الجرجاني  محمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد. د: ينظر 4
متتابعة تبدأ بفقه بيان شعراء كل عصر جملة وتفصيًال، ثم  معرفة نسبة القصيدة عن طريق النظم والتركيب والمعاني وفقه العادات بحاجة إلى دراسات  5

 ، وطرق تعبيره عن معانيه،وخصائص نظمه وسمت بيانه، بيان كل قبيلة، ثم كل شاعر من حيث خصائص عصره، وبيئته، ومذهبه، وعقيدته، وقناعاته،
  .ومن ثم الحكم بعد ذلك.... بل ومفرداته الدائرة في كالمه،

  ).8/214(ة البغدادي، الخزان6
، تحقيق )81، 80ص (، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم )هـ370ت(اآلمدي، أبي القاسم الحسن بن بشر 7

  ). الشاملة(م  1991 - هـ  1411كرنكو، الناشر دار الجيل، بيروت الطبعة األولى. األستاذ الدكتور ف
  .  م1974، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني مصر )583ص ) (231ت(قات فحول الشعراء الجمحي، ابن سالم، طب 8
م، 1966، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف مصر )637ص (، الشعر والشعراء )هـ276ت(ابن قتيبة الدينوري، أبي محمد عبد اهللا بن مسلم 9

  .هـ 1418ت بيرو  –،  دار الكتب العلمية )1/287(وعيون األخبار 
-159To PDF:( http://www.alص(البلنسي، أبي الحسن بن سعد الخير، القرط على الكامل : ، وينظر)212، 8/211(الخزانة  10

mostafa.com  
  ).8/212(البغدادي، الخزانة  11
، تحقيق )243ص (االشتقاق ) هـ321ت(حسن ابن دريد، أبي بكر محمد بن ال. َنْهَشل الرجل وَخْنَشل إذا أسن واضطرب: واشتقاق نهشل من قولهم 12
  .م1958السالم هارون، مصر  عبد

، )2/50(التبريزي، شرح ديوان الحماسة . من نهش، ونشل، وكالهما من فعل الذئب: إنه منحوت من أصلين: الذئب، َفْعَلل، ويقال: النهشل: "وقال التبريزي
  . هـ1348، مطبعة الترقي، دمشق )41ص (لحماسة ابن جني، المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان ا: وينظر

الغفور عطار القاهرة  تحقيق أحمد عبد) ش ل ـن ه(، الصحاح  )393ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد : ينظر. وذكر الجوهري أنه الذئب أو الصقر
  . م1956

ينظر . ، أو إلى الحرة، وهي رض تركبها حجارة سوداء)ح ر ر(س اللغة ابن فارس، مقايي: ينظر. بتشديد الراء والياء اسم أبيه نسبة إلى الحر) َحرِّيّ ( 13
  ).41ص (ينظر المبهج . ، أو إليهما )224ص(االشتقاق 

م، والضامن، حاتم صالح، عشرة شعراء مِقلُّون، 1925، طبع دار الكتب المصرية )1/190(، وعيون األخبار )637ص(ابن قتيبة، الشعر والشعراء  14
  .م1990هـ 1411جمعة الماجد للثقافة والتراث ، مركز )107ص (

  ).6/376(البغدادي، الخزانة 15
  أتنسى إذ تودعنا سليمى   بعود بشامة؟ ُسقي البشام): 417ص (البيت في ديوانه  16

  سقيت الغيث أيتها الخيام    متى كان الخيام بذي طلوح   : من قصيدة مطلعها 
  ).167ص (م، وفي الكامل للمبرد 1986هـ 1406، بيروت ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر

  ).167ص (الكامل  17
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  .م1974، مطبعة المدني، مصر)583 ص(، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر )هـ231ت (الجمحي، ابن سالم  21
  .، موقع الوراق اإللكتروني)1/215(القيرواني، ابن رشيق، العمدة  22
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  ).1/205،206(ل بيروت، شروح التلخيص طبع دار الجي) 13ص (القزويني، اإليضاح : ينظر 32
  ).79ص(محمد ابو موسى، قراءة في األدب القديم . د: ينظر 33
م، دار الهالل بيروت، كما ينظر في 1987، تحقيق عصام شعيتو، الطبعة األولى )1/19،20(الحموي، ابن حجة، خزانة األدب وغاية األرب : ينظر 34

  .، الطبعة األولى، دار اإلرشاد اإلسالمي بيروت)4/535(وب المغربي في شروح التلخيص ذلك كالم بهاء الدين السبكي وابن يعق
  ).191،43ص(محمد أبو موسى، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء . د: ينظر 35
  .، دار الجيل بيروت)53ص(، دار صادر بيروت، القزويني، اإليضاح )3/24(السكاكي، المفتاح : ينظر 36
  ).شروح) ( 2/39(بن يعقوب المغربي ا: ينظر 37
ع األفاضل الكرام وهو ما يؤيد ما ذكرُت في المطلع من أن القصيدة ُأفرغت إفراغا واحدا لتحذير هذه المرأة والتعريض بها والرد عليها لتجاهلها دعواهم م 38
..  

ي من شأنه، ويبين بطوالته ومآثره، ويكُثُر ذلك عندما ال يجد الشاعر مكانا وهذا مقابل للفخر الفردي أو الذاتي الذي ينكفئ فيه الشاعر على نفسه، فُيعلِ  39
  ..في قومه، أو حين يضام منهم، وهذا ما يمثله عنترة في فخره، والصعاليك في اعتزازهم بأنفسهم

ه، 1412إلسالمي، الطبعة األولى ، تحقيق الشيخ بيت اهللا بيات ومؤسسة النشر ا)119ص) (295ت(العسكري، أبو هالل، معجم الفروق اللغوية  40
  ). ُقم(طبع مؤسسة النشر اإلسالمي التابع لجماعة المدرسين بـ 

، تحقيق )ح ي ي(الطبعة األولى، دار صادر بيروت، والزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ) ح ي ي(ابن منظور، لسان العرب : ينظر 41
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية

  .تحقيق علي محمد البجاوي محمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعرفة لبنان) ح ي ي(الفائق في غريب الحديث  لزمخشري، 42
  .تحقيق يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العلمية بيروت) ح ي ي(لفيومي،  المصباح المنير  43
  ).1/100(المرزوقي : ينظر 44
  ..أن القصيدة في الرد على تجاهلهاوهذا يرشح ما ذكرت في المطلع من  45
  ).2/51،50(، والتبريزي، شرح الحماسة )1/101،100(المرزوقي، شرح الحماسة : ينظر 46
  ).1/101(المرزوقي : ينظر 47
  ).1/101(المرزوقي : ينظر 48
القالي، أبي على إسماعيل بن : ينظر. ن الخليفَة بعدهالملك وكا الملك، كتبه مع بيتين آخرين إلى هشام بن عبد البيت منسوب إلى الخليفة يزيد بن عبد 49

  .م1978ه 1398، دار الكتب العلمية بيروت)3/224(، األمالي في لغة العرب )ه356ت(القاسم 
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  ).2/51(، والتبريزي )1/101(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 50
  ).ج ل ل(اللسان  51
  .م مكتبة الهالل بيروت1993تحقيق علي بو ملحم، الطبعة األولى ) 300ص(الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب  52
  .م دار الكتب العلمية بيروت لبنان2001ه 1422، قدم له د إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى )4/138) (ه643ت (ابن يعيش، شرح المفصل  53
، تحقيق عرفات )54ص) (ـه516ت(الغواص في أوهام الخواص الحريري البصري، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبي محمد، درة : ينظر 54

  . هـ1418/1998األولى، : بيروت الطبعة –مطرجي مؤسسة الكتب الثقافية 
  ).8/301(البغدادي، الخزانة : ينظر 55
  ).س ر ا(اللسان : ينظر 56
  ).8/304(البغدادي، الخزانة : ينظر 57
  .)2/51(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 58
  ).2/51(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 59
  ).2/51(، والتبريزي )103/ 1(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 60
  ).312ص (محمد أبو موسى، دالالت التراكيب . د: ينظر 61
  ).38ص (محمد أبو موسى،  قراءة في األدب القديم . د: ينظر 62
دالئل " ا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكالم إذا جاء بعقب ما يقتضي سؤاال منزلته إذا ُصّرح بذلك السؤال كثيراوٕاذا استقريت وجدت هذ: " وعبارته 63

  ).183ص (اإلعجاز 
  ).1/168(المبرد، الكامل : ينظر 64
  ).8/306( البغدادي، خزانة األدب : ينظر 65
  ).2/51(، والتبريزي )102/ 1(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 66
، تحقيق )2/20(، وشرح أبيات سيبويه ألبي محمد يوسق بن أبي سعيد السيرافي )3/233(البيت من البسيط لعمرو بن األهتم في الكتاب لسيبويه  67

عبد ، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع )8/306(م، وبال نسبة في خزانة األدب 1976محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
مصر بدون، وهو من كلمة له أوردها ابن  -، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية )2/30) (هـ911ت(الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي 

في في رغبة م، وسيد بن علي المرص1970المعين الملوحي أسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة دمشق  ، تحقيق عبد)1/188(الشجري في حماسته 
  .، دار نهضة مصر القاهرة بدون)2/69،68(األمل من كتاب الكامل 

الصحيح أنها لعمرو بن : وقيل: ، وقال)155، 1/154(، والتبريزي )1/291،290(الرجز لألعرج المعنى كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  68
م، لجنة التأليف 1950، تحقيق أحمد أمين وصاحبيه، الطبعة الثالثة)4/327(قد الفريد ينظر ابن عبد ربه، الع. ، وقيل لرجل من ضبة اسمه الحارث"يثربي

  .نحن بني ضبة أصحاب الجمل  الموت أحلى عندنا من العسل  ردوا علينا شيخنا ثم بجل: والترجمة والنشر، والبيت أول ثالثة أبيات هي
، )بني(مكان ) بنو(هـ، وفي تاج العروس للزبيدي1344اللغة البن دريد، حيدر آباد  دار صادر بيروت، وجمهرة) ج م ل(وهي بال نسبة في لسان العرب 

  .هـ 1306، المطبعة الخيرية بمصر )ج م ل(
، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها )700ص(، وهي قراءة عاصم وحده، انظر السبعة البن مجاهد )991ص(إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر 69

  .بالرفع ) حمالةُ (، وقرأ الباقون )2/404(، والنشر )2/390(وحججها 
  ).103/ 1(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 70
  ).4/124(، والسيوطي، األشباه والنظائر 2/34العلوي، الطراز: ينظر 71
  ).32،58ص (محمد أبو موسى، قراءة في األدب القديم . د: ينظر 72
  .م، مكتبة وهبة القاهرة2006، الطبعة السادسة )264ص( لتراكيب محمد أبو موسى، خصائص ا. د: ينظر 73
ألنه كان يجلى  وأسماء الخيل في الحلبة عشرة؛ ألنهم كانوا يرسلونها عشرة عشرة، ويسمون كلَّ واحد منها باسم، فاألول منها يسمى السابق وهو المجلِّي 74

السابق، والثالث المسلي، والرابع التالي، والخامس المرتاح، والسادس العاطف، والسابع  عن صاحبه، والثاني المصلِّي ألنه كان يضع جحفلته عند صال
  ).8/308(، والبغدادي، خزانة األدب )2/53(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر. المؤمل، والثامن الحظّي، والتاسع اللطيم، والعاشر السُّكيت
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  ).2/52(، والتبريزي )1/104،103(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 75
  ).2/53(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 76
  ).1/104(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 77
حنا نصر الجتي، الطبعة األولى دار الكتاب العربي / قدم له ووضع فهارسه وهوامشه د) ،73ص( ديوانه بشرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي  78

  .م1994هـ 1415بيروت 
  ).1/121(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 79
  ).1/120(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 80
  ).1/170(م، وفي الكامل 1965السالم هارون، الطبعة الثانية، مكتبة مصطفى البابي الحلبي  ، تحقيق عبد)3/93(البيت للقيط في الحيوان للجاحظ  81
صفة عن الموصوف مطلقا في الماضي والحاضر والمستقبل على الصحيح، ما لم يكن الخبر مخصوصا بزمان دون زمان، فإذا التي تجيء لنفي ال 82

محمد بدوي المختون، / الرحمن السيد، ود عبد/ ، تحقيق د)1/380(ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد : ينظر. اقترن الخبر بزمان فيكون بحسب المقترن به
  .م، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1990هـ 1410الطبعة األولى

  .الرياض -م، مكتبة العبيكان 1998الموجود وآخرين، الطبعة األولى ، تحقيق عادل أحمد عبد)2/493(الزمخشري، الكشاف : ينظر 83
  ).158ص (األصفهاني، الراغب، المفردات : ينظر 84
  ).1/112(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 85
  .، دار صادر بيروت)62(الزوزني، شرح المعلقات السبع : ينظر 86
  ).1/825،824(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 87
  ).46ص (محمد أبو موسى، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، . د: ينظر 88
  .، طبعة إيران)247ص (األصفهاني، الراغب، المفردات : ينظر 89
  .، دار الكتب العلمية بيروت)210،206ص (سكري، أبو هالل، الفروق اللغوية الع: ينظر 90
  ).1/104(شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ينظر 91
  ).2/53(، وللتبريزي )1/105(شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ينظر 92
  ).115ص (محمد أبو موسى، قراءة في األدب القديم . د: ينظر 93
  ).1/171(امل المبرد، الك:  ينظر 94
  ).1/171(م، والمبرد، الكامل 1961، تحقيق إحسان عباس دار الثقافة بيروت )37ص (ديوانه  95
  .م، دار العربي بيروت1994هـ 1414، شرح د خليل الدويهي، الطبعة الثانية )165ص(ديوان أبي فراس الحمداني  96
، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السالم )2/284(، المفضليات )هـ168نحو  :المتوفى(الضبي، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم : ينظر 97

  ).1/106(القاهرة، والمرزوقي، شرح ديوان الحماسة  –محمد هارون، الطبعة السادسة، دار المعارف 
  ).د و م(، والمقاييس )ف ث أ(البيت له في اللسان  98
  ).1/106(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 99

  ).30ص(محمد أبو موسى، الشعر الجاهلي . د 100
  ).1/107(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 101
  .السابق والصفحة: ينظر 102
  ).1/107(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 103
  .قاهرةم، مكتبة وهبة ال1991، الطبعة األولى )172ص(محمد أبو موسى، دراسة في البالغة والشعر . د: ينظر 104
  .، غير أني لم أعثر عليه في ديوانها، وال في دواوين الشعر، وال في كتب اللغة واألدب)1/107(هكذا في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي  105
ر الفكر ، تحقيق سمير جابر، الطبعة الثانية، دا)22/120(، األصفهاني، أبو الفرج، األغاني )1/112(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 106

  .وما بعدها) 129/ 1(العربي بيروت، والعباسي، معاهد التنصيص 
  ).س م ا(ابن منظور، لسان العرب : ينظر 107
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  ).س م و(ابن فارس، مقاييس اللغة : ينظر 108
  ).1/112(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 109
  .م1963اهللا، المكتبة األموية دمشق  مدتحقيق محمد علي ح) 62ص(الزوزني، شرح المعلقات السبع : ينظر 110
  .م، دار المعرفة بيروت لبنان2004ه 1425، شرح معانيه ومفرداته حمدو طمَّاس، الطبعة الثانية )84ص(ديوان الخنساء  111
  ).1/206،205(، وشروح التلخيص )13ص(القزويني، اإليضاح : ينظر 112
أنه األولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه األولى بحاله وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيها على  113

  ).46ص(القزويني، اإليضاح . أو المهم له
 ).215ص(لقزويني، اإليضاح . هو الحكم بموجب أمر أثبت لشيء من غير ذكره، أو بموجب التعلق المذكور 114

115  
  ).1/107(ديوان الحماسة  المرزوقي، شرح: ينظر116
م، والمبرد، الكامل 1975تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق ) 27ص(ديوان طرفة بشرح األعلم الشنتمري  117

  ).8/310(، والبغدادي، خزانة األدب )1/170(
  ).311، 8/310(، والبغدادي، خزانة األدب )1/170(المبرد، الكامل : ينظر 118
  ).2/54(، والتبريزي )1/108(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 119
  ).2/54(، والتبريزي )1/108(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 120
  ).1/108(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 121
  ).2/937(بريزي، شرح اختيارات المفضل ، والت)1/728(، المرزوقي، شرح ديوان الحماسة )30/26(البيان والتبيين  122
  ).1/109(هامش شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ينظر 123
  ).1/170(، والمبرد، الكامل )8/311(، والبغدادي، خزانة األدب )2/54(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 124
  ).2/55(التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر 125
  ).1/109(شرح ديوان الحماسة المرزوقي، : ينظر 126

م، وابن األثير، 1987يوسف علي طويل، الطبعة األولى، دار الفكر دمشق / ، تحقيق د)2/333(القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا : ينظر 127
  .م1995وت الحميد، المكتبة العصرية، بير  ، تحقيق محمد محيي الدين عبد)2/362(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 

  ).1/109(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر  128
  ).318/ 8(، والبغدادي، خزانة األدب 2/55التبريزي، شرح ديوان الحماسة : ينظر  129
ويني، اإليضاح م، مكتبة العبيكان الرياض، والقز 1998الموجود وآخرين، الطبعة األولى ، تحقيق عادل أحمد عبد)1/120(الزمخشري، الكشاف : ينظر 130

محمد أبو موسى، البالغة القرآنية في تفسير . المنعم خفاجي، الطبعة األولى دار الكتاب العالمية بيروت، د ، تحقيق محمد عبد)160ص(في علوم البالغة 
  ).298ص (شعراء محمد أبو موسى، الشعر الجاهلي دراسة في منازع ال.، الطبعة األولى، دار الفكر العربي مصر، ود)129ص (الزمخشري 

  ).217،43ص (محمد أبو موسى، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء . د: ينظر  131
  .م، دار الكتاب العربي بيروت1991ه 1411، تحقيق د إميل بديع يعقوب الطبعة األولى)54ص (ديوانه   132
  .م، دار الكتاب العربي بيروت1996ه1417، جمع وشرح وتحقيق إميل بديع يعقوب، الطبعة الثانية)31ص (ديوانه   133
  ).1/339(المرزوقي، شرح ديوان الحماسة : ينظر  134
   ).1/291(، والشروح )242، 2/241(، و التفتازاني، سعد الدين، المطول )180ص ( السكاكي، المفتاح : ينظر 135

  ).24ص (القزويني، اإليضاح : ينظر   136

اعتراضات الشيخ الطاهر بن عاشور (الحميد أحمد عيسى ، وعلى عبد)ترى(لمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم الباقي، ا محمد فؤاد عبد: ينظر 137
  ).175/ 1(دكتوراه في كلية اللغة العربية أسيوط ") علم المعانى"البالغية في التحرير والتنوير عرض وتأصيل ودراسة 

  ). 75ص (العسكري، الفروق اللغوية : ينظر 138

  ).176/ 1(ظر اعتراضات الطاهر بن عاشور البالغية ين 139
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  ).2/1019(المرزوقي، ديوان الحماسة : شرح  140

م، 1988ه ـ1408السالم محمد هارون، الطبعة الثالثة ، تحقيق عبد)4/222(الكتاب ..." نفيا لقوله يفعل ولم يقع الفعل) ال(وتكون :" قال سيبويه 141
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  أثر المالحظات النقدية العمرية في التأصيل للمنهج الوسط في النقد العربي القديم ومصطلحه
 شتيات، فؤاد فياض كايد

 أستاذ مشارك ، قسم اللغة العربية، 
  ، السعوديةجامعة حائل كلية اآلداب، 

مع أن ال أزعم أن عمر بن الخطاب خليفة المسلمين الثاني رضي اهللا عنه كان ناقدا أدبيا ، وال أزعم أنه شاعر ، :  تقديم
دولة وتكوينها ، والسياسة وآفاتها عن االهتمام فقد كان الرجل قائدا سياسيا دينيا شغلته الهناك من زعم وهناك من نفى ،

بالنقد األدبي ، غير أّن بعضا من مالحظاته النقدية التي جاءت على هامش معالجاته لبعض قضايا الشعراء لها أثر 
 واضح في توجيه الفكر النقدي نحو المنهج الوسط في دراسة اللفظ وبناء معاييره النقدية، وتكوين مصطلحاته ، وقد برز

  .ذلك في المصنفات النقدية والبالغية القديمة من خالل تأكيدها على المنهج الوسط في قضية اللفظ
ولعل استشهاد أولئك المصنفين ببعض أقوال عمر في حوادث أطرافها شعراء  يبيح لي القول بأّن هناك ممارسات نقدية  

خالقية ، تجعل من الممكن االتكاء عليها وتتبع أثرها في رافقت تلك الحوادث ، هذه الممارسات تبرز أحكاما نقدية قيمية أ
مصنفات النقد القديم وقراءتها ، واستخالص بعض المعايير النقدية المتنامية بشكل خيطي في تلك المؤلفات ، وتتبع أثر 

عوة للوسطية والوضوح المعايير النقدية  وذلك في الد: تلك األقوال في تشكيل الفكر النقدي القديم ، من ناحيتين ، أوالها 
  . تكوين المصطلح النقدي الخاص باللفظ : والصدق في العمل األدبي، وثانيها 

أّما أهمية تناول المقاربات العمرية فتبرز في تجلية دور القادة السياسين في توجيه األمة فكريا نحو المنهج الوسط في 
ه فوائده في عصرهم فهم يمتاحون من معين بيئتهم، وٕاناء تناول األمور ، وهذا نسق ثقافي تاريخي ال زال موجودا ، ل

ثم إن بيان أثر مقاربات . ثقافتهم ، لكنه ال يخلو من مضار في عصرنا نظرا للطبيعة التخصصية في الحياة المعاصرة
قافية عمر في بناء المصطلح النقدي يتيح للباحث التعرف على سطوة السلطة السياسية والدينية في تشكيل الحياة الث

  .واالجتماعية ، والتعرف على األنساق المتوارثة في هذا المجال
شعر  :وقد تناول بعض الباحثين في دراسات سابقة عمر من الناحية األدبية والنقدية واللغوية ، ومن تلك الدراسات     

ن محمد عثمان، وهي دراسة عثمال، ) دراسة موضوعية موثقة (عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ونظراتهما النقدية 
ترى أن عمر كان شاعرا وناقدا ، وقد اكتفت بعرض أهم الحوادث التي قارب فيها عمر أحوال بعض الشعراء واإلشارة إلى 

فهي المعايير النقدية : النقد األخالقي والديني للشعر والشعراء عند عمر ثم عبد الملك بن مروان ، أما الدراسة الثانية 
، وهي دراسة حاول ) 2006( رضي اهللا عنه، ليوسف القماز _ أدب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  والبالغية في

مقدمها تجلية بعض المعايير النقدية من خالل مقاربات عمر للشعر والشعراء لكنها نزعت منزعا بالغيا أخالقيا دينيا ، 
ية ، وجدارة السلطة السياسية والدينية في توجيه الحياة وكرست الرؤية التقليدية في اإلعجاب بشخصية عمر السياسية والدين

أما الدراسة الثالثة فدراسة لغوية في كالم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ، . الثقافية واألخذ بتالبيبها 
اللغوية والنحوية في  ، وهي دراسة تتناول الجوانب)م 1990(وأصول النحو واللغة ومقاييسهما ، لعبد الفتاح أحمد الحموز ،

أقوال عمر الواردة في المصنفات األدبية واللغوية والنقدية القديمة وجدارة دراستها ، أما الدراسة الرابعة فرسالة ماجستير 
بعنوان اآلثار النقدية واألدبية لعمر بن الخطاب تحقيق ودراسة ، وقد جمع فيها الطالب األخبار والمرويات التي تحوي 
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دية لعمر والمتعلقة بحوادث الشعراء في عصره وفي العصر الجاهلي ، ولم تتعرض المتداداتها في كتب النقد مقاربات نق
النقد األدبي في : دراسة حديثة بعنوانهناك هـ، و 1403األدبي القديم  قدمها الطالب عمر العباس في جامعة أم القرى 
أشار فيها الباحث إلى بعض . ، لمختار الغوثموروثة عصر صدر اإلسالم والعصر األموي دراسة نقدية لألخبار ال

المرويات عن مقاربات عمر النقدية ، وزعم أن معظم األخبار المتضمنة أحكاما نقدية  مصنوعة ،  ورأى أن ما فيها  ليس 
  . ال تصلح أن تسمى نقدا أدبيا نقدا وال بدايات لنقد ، فهي أحكام مجملة غير معللة 

ي جانبا آخر مما لم ينتبه له الباحثين السابقين ، فيهدف إلى توضيح دور مقاربات عمر النقدية في  ويأتي هذا البحث ليغط
 تشكيل المنهج الوسط في الفكر النقدي القديم ، وبناء المصلحات النقدية الخاصة  باللفظ في المؤلفات النقدية القديمة

ذا الهدف ، قسم البحث إلى فصلين األول في منهج عمر بن ولتحقيق ه.  والمتمحورة حول المنهج الوسط في تناول اللفظ
الخطاب في مقاربة الشعر القديم ، وأهم المعايير النقدية التي أفرزتها مقاربات عمر النقدية، والفصل التالي في أثر 

جموعة المصادر وقد استفاد البحث من م. مقاربات عمر النقدية في بناء مصطلحات نقد  اللفظ عند النقاد العرب القدماء 
أحمد مطلوب،ومن بعض الدراسات الحديثة في هذا ومنها معجم جم مصطلحات النقد القديم االنقدية القديمة ، ومن مع

  . المجال 
 .منهج عمر بن الخطاب في مقاربة الشعر القديم ، وأهم المعايير النقدية التي أفرزتها مقارباته النقدية

عر والشعراء ، وتأثر ذلك االهتمام بأمرين وهما رغبة عمر بسماع الشعر وتذوقه ألنه تميز عمر بن الخطاب باهتمامه بالش
كان الشعر علم قوم " قال عمر بن الخطاب  :ينتمي إلى بيئة كان الشعر فيها  ديوانهم ومنتهى وعلمهم ، قال ابن سالم 

هم  بعد أن أضحت الحياة العربية اضطراره إلى فض الخصومة بين الشعراء وخصومثم  1" لم يكن لهم علم أصح منه 
باألفراد ، فإذا كان ألم بن  وتشريعاتها المنوطة بالسلطة  هتخضع لنظم  وقوانين إسالمية تجرم االعتداء ، وتجعل إزالة آثار 

بحقه  حين وضعه داخل جلد ناقة والهجاء أوس الطائي نال من بشر بن أبي خازم وعاقبه بسبب اقترافه جريمة السب 
، لوال تدخل والدة ألم واإلفراج عنه على قاصدا قتله عقوبة على فعله العراء وتركه يجف عليه ويخنقه ببطء رطب في 

ولعل هذا ما . ، فإن نظام الحياة الجديد يأخذ زمام المبادرة ويجعل إحداث العقوبة بيد السلطة السياسية  2سبيل المثال 
مع أن هناك من يرى  .في سيرورة الشعر والشعراء ونماء فعلهمجعل عمر يتعرض لبعض الشعراء بالعقوبة مع رغبته 

والشاعر إذا خرج عن نظام " ضرورة أن يكون للدين سلطانا على ما يقال من الشعر أو غيره في الدارسين المحدثين
حش في الحطيئة لما شاع الفالجماعة الخلقي فللجماعة ممثال في والة أمورها زجره وتأديبه ، فعمر بن الخطاب حبس 

ولم يكن عمر يريد ذلك فوالء استعداء الزبرقان على الحطيئة لما عاقب الحطيئة ، وٕانما  3" شعره ، وتناول أعراض الناس
  .زجره ألنه في موضع سلطة يخشى الفتنة بين الناس 

مر بن ومما يدل على ميل عمر نحو الشعر والشعراء ما ورد من أخبار في ذلك، قال محمد بن جعدبة ، ما أبرم ع
وكان عمر يتمثل بالشعر في مواطن عدة ومنها عند مروره بمكان رعيه الغنم، و  4الخطاب أمرا قط إال تمثل ببيت شعر 

من أفضل : "ومما يروى قول عمر 6وقد تمثل بشعر عمارة بن الوليد حين وزع البرود على شبان المسلمين 5يوم فتح مكة
ميله للشعر  ومن أدلة 7"ام حاجته ، فيستعطف بها الكريم ، ويستنزل بها اللئيمما أعطيته العرب األبيات يقدمها الرجل أم

  .8"علموا أوالدكم العوم والرماية ، ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا ، وروهم ما يجمل من الشعر :  قوله
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شد عمر بن فأن" قصور بيض في حدائق خضر : قيل لألوسية أي منظر أحسن ، فقالت "  وقيل لعمر بن الخطاب 
  :الخطاب بيت عدي بن زيد 

  9ض في الروض زهره مستنيرى العاج في المحاريب أو كالـ         
ارووا من الشعر أعفه ، ومن األحاديث أحسنها ، ومن النسب ما تواصلون عليه وتعرفون به ، فرب رحم مجهولة : وقال 

وقال عمر بن الخطاب  رضي  10"األخالق ، وتنهى عن مساويها قد عرفت فوصلت ، ومحاسن الشعر تدل على مكارم 
الشعر جذل من كالم العرب ، يسكن به الغيظ وتطفأ به النائرة  ، ويتبلغ به القوم في ناديهم ، ويعطى به السائل " اهللا عنه 

 "11.  
فيما و  12ا محبو الشعر وطالبه أقام في اإلسالم وهو خليفة رحبة في ناحية المسجد سميت البطحاء وكان يرتادهوقد      
يا بني انسب نفسك تصل رحمك ، : رضي اهللا عنه  البنه عبد الرحمن : المفضل عن أبيه ، قال عمر بن الخطاب  يرويه

واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك ، فان من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه ، ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقا ولم 
نه يدل على معدن  إمر من قبلك بتعلم الشعر ف: تب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري وك 13... يعترف أدبا 

  .14األخالق وصواب الرأي ومعرفة األنساب 
من أفصح  –رضي اهللا عنهما _ وهذا أبو بكر وعمر " وقد قيل وكان عمر عارفا بأمثال العرب وأقوالهم متمثال بها ، 

وعّد عمر ، 16"ما رأيت أروى من عمر، وال أعلم من علي رضي اهللا عنهما" ل ابن عباس ومن رواتها األخيار قا 15"قريش 
عن عائشة أنها ذكرت و  17" وكان عمر وهو من الفصاحة في ذروة السنام والغارب "مثاال للفصاحة في عصره إذ قيل 

  .18انها لألمور أقر  كان واهللا أحوذيا ، نسيج وحده قد أعدّ : عمر رضي اهللا عنهما ، فقالت 
قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صوحان ، صف لي عمر  فقال كان عالما برعيته ، عادال في قضيته ، عاريا "

من الكبر ، قبوال للعذر ، سهل الخطاب، مصون الباب ، متحريا الصواب ، رفيقا بالضعيف ، غير محاب للقريب ، وال 
، وقد أعجب بأبيات وطرفة وعبدة وغيرهم ومن أولئك زهير والنابغة  ببعض الشعر وشعرائهوكان يعجب  19"جاف للغريب

  .20 "لعبدة بن الطبيب وأبي قيس األسلت
  :أي شعرائكم يقول : ويروى أن عمر بن الخطاب قال 

  شعثأيالرجاال لمهذبت بمستبق أخا ال تلمه        
  .هو أشعركم: قالوا النابغة ، قال 
 : أي شعرائكم الذي يقول : وى أن عمر قال ير و 

  ك كان نوح ال يخون  يت األمانة لم تخنها
  ذكر أن عمر بن الخطاب سأل عن بيت النابغة و 

  21س وراء اهللا للمرء مذهبت فلم أترك لنفسك ريبة        
  : إن عمر كان يتعجب من قول زهير : وقيل 

   أو نفار أو جالء         الحق مقطعه ثالث  
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وهو الحكومة ، أو الجالء وهو  –ال يقطع الحق إال األداء، أو النفار : وسمى زهير قاضي الشعراء بهذا البيت ، يقول 
د وكدها على أنه جاهلي وق: وهذه الثالث على الحقيقة هي مقاطع الحق كما قال ، العذر الواضح ، ويروى يمين أو نفار 

بالتقسيم وجودته ، وعلل به استحسان عمر بن الخطاب لبعض شعر زهير وعبدة بن الطبيب " الجاحظ وقد نوه  22اإلسالم
من : ... قال عمر متعجبا ... فإن الحق : لى قوله ىإفلما انته –وكان شعره مقدما _ ولقد أنشدوه شعرا لزهير : ، يقول 

 23" حسن ما قسم وفّصل 
سحيم عبد بني الحسحاس ، قال له عمر بن الخطاب ،وأنشد قصيدته التي  الذين كانت لهم مواقف مع عمر الشعراء ومن

  :يقول فيها
  ى الشيب واإلسالم للمرء ناهيايرة وّدع إن تجهزت غاديا      

عمر بن يقال أن و    24" ما سعرت ، يريد ما شعرت: لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك ، فقال له : فقال له عمر
  25سبق الشعراء خسف لهم عين الشعر: الخطاب ذكر امرأ القيس ، فقال

وقوله عمر ومما يشير إلى معرفة عمر بقيمة الشعر وقدرته على الخلود وتخليد المعاني الطيبة ، ما روي عن         
لكن ما كساه أبوك : أبالها الدهر ، قال : قالت  ما فعلت حلل هرم بن سنان التي كساها أباك ؟: البنة زهير حين سألها 

  26ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم : هرما لم يبله الدهر ، وقال لولد هرم 
وقد اهتم عمر بمسألة رواية الشعر وضيع بعضه في غير خبر يروى عنه ، ومن ذلك ما يورده ابن سالم الجمحي عن 

أصح منه ، فجاء اإلسالم فتشاغلت عنه العرب ، وتشاغلوا بالجهاد وغزو كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم " عمر 
روي عن الخليفة عمر أنه قال  ويعلق بعض المستشرقين على ذلك قائال ، 27" فارس والروم ، ولهيت عن الشعر وروايته 

حافلة بالفتوح فإنه لما جاء إنه على الرغم من أن الشعر الجاهلي قد أهمل في األيام األولى لإلسالم ، وفي السنوات ال: 
وقت أوفر سالما عاد المسلمون إلى دراسته ، ولم يكن لديهم كتب مكتوبة مجاميع يمكن الرجوع إليها ، ولما كان معظم 

قد قتلوا أو ماتوا موتا طبيعيا فقد ضاع معظم الشعر ، ولم يبق منه إال القليل ،  ومن الواضح أن نسبة هذا ... العرب 
   28"خليفة الثاني خطأ تاريخي ألن استقرار الدولة كان بعد تولي الدولة األموية مقاليد األمور القول إلى ال

المنسوب إليه ال يرقى به إلى مرتبة  النظممن  ه، صحيح أن ما روي عن عمر ظل الشعر هاجسا كبيرا من هواجس      
وقد  29"قه كأشد ما يكون العربي تذوقا للشعر ظل يتذو  وقد... الشعراء الفحول ولكنه مارسه ممارسة هاو ال متخصص 

  :قرض عمر بعض الشعر إذ يروي أنه رثى الرسول الكريم بقصيدة منها 
  نماأبديالذيقلتهالجزع  ري لقد أيقنت أّنك ميت         
  30س لحّي في بقا ميت طمع  ن هواي أن تطول حياته       

وأصب الشعر يقبل أو يرفض على أساس ما يتوافر فيه من تلك المقومات ، المتمثلة  "وضعت للمنزع الديني المقومات 
وعلى هذا األساس أعجب عمر بن الخطاب رضي ... في األخالق القويمة والفضائل الحميدة والمواعظ والعفة والمروءة 

  اهللا عنه ببيت طرفة 
  ديك باألخبار من لم تزو  دي لك األيام ما كنت جاهال 

 31" فقد وصفه بأنه من الم النبوة  
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ويروي أسامة بن منقذ رواية عن أن عمر بعد أن أخرج الحطيئة من محبسه طلب الحطيئة منه أن يكتب له إلى           
  32"فتشفع له فكتب له بما أراد ... قد منعتني التكسب بشعري ، قال  ال أفعل ، : علقمة بن عالثة كتابا ليقصده ، قائال 

  .وانعكاس ذلك في المؤلفات النقدية القديمةعمر بن الخطاب في مقاربة الشعر القديم ، وقف م
انعكست مقوالت عمر النقدية في كثير من المصنفات األدبية والنقدية ، غير أن مقولته في زهير هي األجدر باالهتمام 

: ة الفكر النقدي ووجهته نحو عدة أمور منها والتتبع ، فهي التي تبين موقف عمر من الشعر ، وهي التي أثرت في مسير 
الوضوح في القول ، والصدق فيه ، والجودة الفنية والتمهل في الصنعة ، واختيار المنهج الوسط في اختيار األلفاظ ، 

يأتي  والبعد عن غموض المعانيوتعقيدها،وعن المبالغة في بناء الصورة ،  واإليجاز في القول ، وحسن التقسيم ، وأحاولفيما
  . تتبع هذه المقولة وٕابراز أثرها في تكوين الفكر النقدي القديم وتأثيرها في تشكيل المصطلح النقدي 

من المقوالت في زهير وأبرزتها وجعلتها المنسوبة إلى عمر المقولة تناقلت كثير من المصنفات األدبية والنقدية والبالغية 
قال عمر بن الخطاب : روى ابن سالم يرفعه إلى عبداهللا بن عباس أنه قال " د، فقالمفصلية في تاريخ النقد العربي القديم 

كان كذلك ،  ما ول: زهير ، قلت : من هو يا أمير المؤمنين ، قال : رضي اهللا عنه ، أنشدني ألشعر شعرائكم ، قلت 
: ل ابن سالم على عقب هذا الكالم كان ال يعاظل بين الكالم وال يتتبع حوشيه ، وال يمدح الرجل إال بما فيه ، ثم قا: قال

، جمعهم لكثير من المعاني في قليل من المنطق أبعد من سخف ، و أكان زهير أحصفهم شعرا ، و : هل النظر أقال 
وٕاذا قوبل آخر كالم عمر بآخر هذا الكالم تناقض : على ذلك فيقول صاحب الكتاب ويعلق . " وأشدهم مبالغة في المدح 

ألنه ال يحسن في ؛ ن عمر إنما وصفه بالحذق في صناعته والصدق في منطقه أل_ بن سالم عني اأ_ قول المؤلف 
   33"صناعة الشعر أن يعطى الرجل فوق حقه في المدح  ، لئال يخرج األمر إلى التنقص واالزدراء 

معاظلة  وحوشية ويبين ابن حجة الحموي سبب تقديم عمر بن الخطاب لزهير فيرى أنه يتجاوز أمر الصدق والوضوح  وال
قيل كان " اللفظ إلى أن زهيرا كان من المجودين ألشعارهم والمعروفين بالتنقيح والتهذيب مما حماه من الوقوع بالزلل ، فقد 

ينظم القصيدة في أربعة أشهر ويهبها وينقحها في أربعة أشهر ، ويعرضها علىعلماء قبيلته في أربعة أشهر ، ويروى أنه 
، ولهذا كان اإلمام ، وال جرم أنه قلما يسقط منه شيءي شهر وينقحها ويهذبها في أحد عشر شهراكان يعمل القصيدة ف

 34" عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ،مع جاللتهوتقدمه في النقد ، يقّدمه على سائر الفحول من طبقته 
ةبانتقاء األلفاظ عنايتب على اليشير إلى ضرورة حرص الكاابن المقفع ويهتم األدباء في أمر البعد عن تعقيد اللفظ ف

وحذر إن الكالم يزدحم في صدري فيقف قلمي لتخيره    :، ، ولما سئل عن ذلك قالووضوحمعنى المراد بدقة المؤديةلل
من  لإياك والتتبع لوحشي الكالم طمعا في نيل البالغة فإن ذلك العي األكبر ، وعليك بما سه"  الكتاب من التعقيد فقال

وقال ابن  36" وعليك بما سها من األلفاظ مع تجنب السفلة " كما حذرهم من اإلسفاف  35"جنب األلفاظ السفلة األلفاظ مع ت
  37وٕانما يكره وحشي الغريب وتعقيد الكالم : قتيبة

فال يستخدم اللفظ الغريب وال العامي المبتذل في اختيار ألفاظه  ينهج منهجا وسطا يرى أن على الكاتب أن وكان الجاحظ
  38" وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا فكذلك ال ينبغي أن يكون غريبا وحشيا" ، وقد صّرح بذلك في قوله 

وكما ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا ، فكذلك ال " ويدعو كذلك إلى البعد عن الغرابة في اختيار اللفظ فيقول 
ال أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا ، فإن الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من الناس ، كما ينبغي أن يكون غريبا وحشيا ، إ
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فمن الكالم الجزل والسخيف والمليح . قي رطانة السوقي ، وكالم الناس طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات و يفهم الس
فإن زعم زاعم أنه . تكلموا وبكل قد تمادحوا وتعايبوا  والحسن ، والقبيح والسمج ، والخفيف والثقيل ، وكله عربي ، وبكل قد

  39...لم يكن في كالمهم تفاضل  وال بينهم تفاوت فلم ذكروا العيي والبكيء، والحصر والمفحم 
ويشير الجاحظ إلى اتباع المنهج الوسط في اختيار األلفاظ للمعاني وما يترتب عليه من برودة أحيانا، ويميل نحو التميز  

حتاج إلى السخيف إال أنني أزعم أن سخيف األلفاظ مشاكل لسخيف المعاني ، وقد يُ "ج عن السرب في ذلك فيقول والخرو 
في بعض المواضع ، وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من األلفاظ ، والشريف الكريم من المعاني كما أن النادرة 

وٕانما الكرب الذي يختم على القلوب ، ويأخذ باألنفاس ، النادرة الفاترة  الباردة جدا قد تكون أطيب من النادرة الحارة جدا ،
  40" التي ال هي حارة وال هي باردة ، وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط ، وٕانما الشأن  في الحار جدا والبارد جدا

فاذكر هذا " لتناسب بينها يقول بعد أن يتحدث الجاحظ عن التشادق والتعمق واإلغراق والتكلف وعن المعاني واأللفاظ واو 
ن عمر بن الخطاب رحمه اهللا لم يقل لألحنف بن قيس بعد إن احتبسه حوال مجّرما إالباب وال تنسه ، وال تفرط فيه ، ف

إن رسول اهللا قد خوفنا كل منافق عليم ، وقد خفت أن تكون " :ليستكثر منه ، وليبالغ في تصفح حاله والتنقير عن شأنه
فالقصد في ذلك أن تتجنب السوقي ...لما كان راعه من حسن منطقه ، ومال إليه لما رأى من رفقه وقلة تكّلفه إال " منهم 

وفي االقتصاد بالغ ، وفي ، والوحشي ، وال تجعل همك في تهذيب األلفاظ ، وشغلك في التخلص من غرائب المعاني 
  :وقد قال الشاعر  .التوسط مجانبة للوعورة ، وخروج من سبيل من ال يحاسب نفسه 

  41عليك بأوساط األمور فإنها                          نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا 
ولعل القارئ المدقق يربط بين ما تقدم قوله ورؤية عمر النقدية ، فقد كان لها أثر مباشر في تبني الجاحظ وجهة        

ار اللفظ ، وٕالى البعد عن التعقيد في القول ، والصدق والوضوح في أداء النظر النقدية الداعية إلى المنهج الوسط في اختي
  .رسالة الكالم  وعدم التشدق واإلغراق واإلبهام في تأدية المعنى

إنه كان ال يمدح : حيث قال  !ما أحسن ما قال عمر في وصف زهير "  :على مقولة عمر فقالقدامة بن جعفر  أثنىو 
وهي التي وصف عمر بن الخطاب زهيرا :  قال) المعاظلة(ن عيوب اللفظ في حديثه عو  42الرجل إال بما يكون للرجال 
مداخلة الشيء في : مد بن يحيى عن المعاظلة ، فقال أحسألت . كان ال يعاظل بين الكالم : بمجانبته لها أيضا ، فقال 

ن ينكر أر ، وٕاذا كان األمر كذلك فحال حدهما اآلخأإذا ركب : تعاظل الجرادتان ، وعاظل الرجل المرأة: الشيء ، يقال 
مداخلة بعض الكالم،  في ما يشبهه من بعض ، أو في ما كان من جنسه ، وبقي النكير إنما هو في أن يدخل بعضه في 

وقد جعل قدامة جملة عمر السالفة   43ما ليس من جنسه وما هو غير الئق به ، وما أعرف ذلك إال فاحش االستعارة 
  44.األساسية في باب نعت المدح الذكر الفكرة 

ن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل اإلعراب واللغة ، أ" فقال ستشهد قدامة بقول عمر في عيوب اللفظ في الشعر او 
ن يركب الشاعر منه ما ليس بمستعمل إال في الفرط ، أوقد تقدم من استقصى هذا الفن ، وهم واضعو صناعة النحو ، و 

كان ال يتبع : شاذا ، وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب زهيرا بمجانبته له وتنكبه إياه ، فقال وال يتكلم به إال 
وهذا الباب مجوز للقدماء ليس من أجل أنه حسن ، لكن ألن من شعرائهم من كان أعرابيا قد غلبت عليه . حوشي الكالم 
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ن من كان يأتي منهم بالوحشي ، لم يكن يأتي به على جهة وألالعجرفية ، وللحاجة إلى االستشهاد بأشعارهم في الغريب ، 
  45التطلب له، والتكلف لما يستعمله منه ، لكن لعادته وعلى سجية لفظه

وأال يظن أن البالغة إنما هي اإلغراب في اللفظ والتعمق في المعنى ، فإن " وقد أشار قدامة إلى البالغة في النثر فقال  
أفصح عن المعنى ، والبليغ ما بلغ المراد ، فأفصح الكالم ما أفصح عن معانيه ، ولم يحوج  أصل الفصيح من الكالم ما

  46"السامع إلى تفسير له، بعد أن ال يكون كالما ساقطا أو أللفاظ العامة مشبها 
بين األلفاظ  فانظر كيف بنى قدامة بعضا من أبواب كتابه النقدي على رؤية عمر النقدية، ودعوته إلى عدم المداخلة     

وركوب سفينة اإلغراب والتعقيد واإلبهام ، والمبالغة في االستعارة ، وضرورة الوضوح وانتحاء المنهج الوسط في اختيار 
اللفظ وفي الصنعة الفنية ، فقد كان ذهن قدامة معمورا بمعنى مقولة عمر في زهير فرددها في كتابه وعند معالجته ألبوابه 

  .  غير مرة 
وا ر وذك: وقد فسر أهل العلم هذا من قول عمر  " يفسر معنى المعاظلة فيقول وهو األمديقولة عمر عن ذهنلم تغب مو 

تعاظل الجراد وتعاظلت :  مداخلة الكالم بعضه في بعض ، وركوب بعضه لبعض،  كقولك: معنى المعاظلة ، وهي 
وهو اللفظ الغريب الذي ال يتكرر  : ي الكالم فسروا حوش كوكذل...الكالب ونحوهما مما يتعلق بعضه ببعض عند السفاد 

وكان ال يمدح الرجل إال بما في الرجال ، أنه أراد : في كالم العرب كثيرا ،فإذا ورد ورد مستهجنا ، وقالوا في معنى قوله 
حملة ال يمدح السوقة بما يمدح به الملوك، وال يمدح التجار وأصاب الصناعات بما يمدح به الصعاليك ، واألبطال و 

السالح ،فإن الشاعر إذا فعل ذلك فقد وصف كل فريق بما ليس فيه ، فذكروا هذه الجمل ، ثم مثلوا لها أمثلة تزيد ما قاله 
  47"عمر رضي اهللا عنه وضوحا وبيانا 

وينص اآلمدي على أن العلماء اتكأوا على رؤية عمر في مناقشة معنى المعاظلة بحيث أصبحت لفظة المعاظلة     
بحقل النقد المعرفي ، وتتجاوز حدود الداللة اللغوية لتصبح  مصطلحا نقديا يتوارد على ألسنة النقاد القدماء ويكسب  ترتبط

السيرورة في مؤلفاتهم النقدية ، إلى جانب ما ذكرت من تبني رؤية عمر في اللفظ والمعنى وطريقة تموضعهما في العمل 
ل رسالة الشاعر دون عناء، ينضاف إلى ذلك توجيه اآلمدي لمقولة عمر األدبي بحيث يؤديا رسالتهما بشكل واضح يوص

إن معنى ال يمدح الرجل إال بما هو فيه تعني أنه ال : نحو الحقل البالغي في مطابقة القول لمقتضى الحال حين قال 
  .وهكذا... يمدح السوقة بما يمدحالملوك 

تناول في هذه الكلمات الموجزة أهم عناصر العمل " ، فقدحديث عن الصدق الفني عمر هناك من يرى أن في مقولة و 
ال يعاظل بين الكالم ، والمعاظلة تراكب أجزاء الكالم ببعضها ، والمعاني الممثلة : وهي اللفظة الممثلة بقوله  يالشعر 
ر شمل األلفاظ ال يمدح الرجل بما فيه وهذا الذي يشير إليه النقاد المعاصرون باسم الصدق الفني ، فنقد عم: بقوله 

  48" والمعاني والتراكيب 
أشار اآلمدي في موازنته بين أبي تمام والبحتري في كثير من المواقع في كتابه إلى ما نبه عليه عمر بن الخطاب وقد  

" وأن البحتري ليس فيه سفساف وال رديء مطروح " عن البحتري : هج الوسط في اللفظ  ففي المقدمة يقول نفي شأن الم
وفي  49"وما فارق عمود الشعر المعروف وكان يتجنب التعقيد ومستكره األلفاظ ووحشي الكالم " ل في موضع آخر ثم قا

حالوة اللفظ ، وحسن التخلص ،  ووضع الكالم في موضعه ،وصحة العبارة " أمر الوضوح مال أصحاب البحتري إليه  لـ 
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... يدي ورديئي خير من رديئه جيده خير من ج" ول البحتري وأما ق، ويقول كذلك "  وقرب المأتى ، وانكشاف العبارة 
شعر أبي تمام شديد االختالف ، وشعره  قوله هذا يدل على أنّ  للبحتري ال عليه ، ألنّ  -إن كان صحيحا  –فهذا الخبر 

ام يعلو علوا على أن أبا تم -نحن وأنتم –شديد االستواء ، والمستوي الشعر أولى بالتقدمة من المختلف ، وقد أجمعنا 
حسنا وينحط انحطاطا قبيحا ، وأن البحتري يعلو ويتوسط وال يسقط ومن ال يسقط وال يسفسف أفضل ممن يسقط ويسفسف 

"50  
وفي " فسلك طريقا وعرا ، واستكره األلفاظ والمعاني ، ففسد شعره وذهبت طالوته ، ونشف ماؤه " وقال عن أبي تمام  

الطائي تفّرع فيه وأكثر منه ، فأحسن في بعض ذلك ، وأساء في بعض وتلك عقبى اإلفراط ثم أن " اإلكثار من البديع قال 
كان " أما البحتري فـ "إدخال ألفاظ غريبة في مواضع كثيرة من شعره " وتعمد أبو تمام : وكذلك يقول  51"وثمرة اإلسراف  

إنما جاء جيد أبي تمام موصوفا ألنه " أيضا  وقال 52"يتعمد حذف الغريب والوحشي من شعره ليقربه على فهم من يمدحه 
والمطبوع هو المستوي الشعر قليل السقط ال يبين جيده من سائر شعره بينونة ... يأتي في تضاعيف الرديء الساقط 

لكّنه شره إلى إيراد كل ما جاش به خاطره ، ولجلجه  فكره ، فخلط الجيد بالرديء ، والعين : " وعن أبي تمام  53"شديدة 
 :ومن مرذول ألفاظه وقبيح استعاراته قوله  54... النادر بالرذل الساقط والصواب بالخطأ 

  55"يا دهر قوم من أخدعيك فقد                            أضججت هذا األنام من خرقك 
  :وقبيحها قوله ) وبعيدها(ومن رديء استعاراته 

  ماشت إليه المطل مشي األكيد        جارى إليها البين وصل خريدة                      
خبرونا كيف : فيا معشر الشعراء والبلغاء ، ويا أهل اللغة العربية  ... ثم إن في المصراع الثاني بنحو من هذا التخليط 
  56" أال تسمعون ، أال تضحكون : يجاري البين وصلها  ؟ وكيف تماشي هي مطلعها 

قول عمر بن الخطاب في زهير أسماه وهذا باب في سوء نسجه وتعقيد نظمه وعقد اآلمدي فصال كامال لمناقشة      
وأظنه " ووحشي ألفاظه ، بدأ الفصل برواية خبر عمر وزهير  والمعاظلة  ثم طبق ذلك على شعر أبي تمام  ومما قال  

يعاظل بين الكالم، نه كان ال إ: سمع بما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في زهير بن أبي سلمى لما قال فيه
  57"وال يتتبع حوشيه ،وال يمدح الرجل إال بما في الرجال ، فلم يرتض ما قاله عمر، وأحب أن يستكره مما ذمه وعابه 

فاآلمدي يقيم بعضا من الموازنة النقدية في نقده التطبيقي والنظري على رؤية عمر في المنهج الوسط ، والدعوة إلى        
في المبالغة والتعقيد في اللفظ والمعنى ، ويجعل سبب تفوق البحتري على أبي تمام آت من اتباعه  الوضوح وعدم الدخول

المنهج الوسط في اختيار األلفاظ وفي معالجة المعنى ،ويمثل على ذلك في غرابة استعارات أبي تمام والمبالغة فيها وبعده 
ط في األمور والوضوح ، كما يشير إلى أن بعد أب تمام عن طريقة العرب في القول التي تتجه عن عمود الشعر والتوس

عن الوضوح في بث الرسالة األدبية جعل الناس ينحاشون عنه ويفضلون البحتري عليه ، وال يغيب عن فكر اآلمدي 
النقدي رؤية عمر النقدية ، فيبني بعض فصول موازنته بما يتطابق ورؤية عمر ويصرع في فصول أخرى بمروية النقدية 

 .ر عن زهير عم
وممن بنى رسالته على المنهج الوسط الذي دعا له عمر في النقد الحاتمي في دراسته لسرقات المتنبي في الرسالة       

الموضحة ، فقد أحصى على المتنبي أخطاء في األلفاظ انطالقا من بعد ذلك الرجل عن المنهج الوسط في اللفظ ، فكان 
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لما فيها من غرابة في اللفظ داعيا إلى الوضوح والبعد عن اإلبهام ، وقد علق في مواقع يورد بعض األبيات ويحاكمها تبعا 
فأساء ... وهذا من مستهجن الكالم ومستكره التركيب : ومن المستغلق فيها قوله ... ومن مستغلق كالمه: عدة قائال 

م يرتض المعاظلة التي يتساند فيها اللفظ والحاتمي يرفض التعقيد اللفظي ، ول 58"العبارة عن هذا المعنى كل اإلساءة 
وقولك ال ال ركيكة جدا : وينعى على المتنبي الركاكة والسوقية أحيانا أخرى فيقول  59" والمعنى على تشكيل استعارة غريبة 
   60، ومن ضعف اللفظ وسخف العبارة 

يله في توسط الجرجاني بين المتنبي ويرد الحديث عن المنهج الوسط في معالجة اللفظ والمعنى في بناء الشعر وتشك
بعثه على الطبع ، وأحسن له التسهيل ، فال تظنن أني أومتى سمعتني اختار للمحدث هذا االختيار و " وخصومه ،  فيقول

بالسمح السهل الضعيف الركيك ، وال باللطيف الرشيق الخنث المؤنث ، بل أريد النمط األوسط ، ما ارتفع عن آمرك 
وانحط عن البدوي الوحشي، وما جاوز نصر ونظرائه ولم يبلغ تعجرف هكيان بن قحافة وأضرابه ، نعم وال الساقط السوقي 

ال أن تذهب بجميعه مذهب بعضه ، بل أرى لك أن تقسم األلفاظ على رتب و آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجرى واحدا، 
، فلكل واحد من األمرين نهج هو ...اؤك كاستبطانك المعاني فال يكون غزلك كافتخارك ، وال مديحك كوعيدك ، وال هج

  61" أملك به ، وطريق ال يشاركه اآلخر فيه  
رسالة والبعد عن التعقيد عند الحديث عن اإلعجاز القرآني في ووردت إشارة  إلى رؤية عمر للمنهج الوسط في نظم الشعر 

إعجاز القرآن وبعده عن حوشي اللفظ  يقول وفي موضع آخر من الكتاب حديث عن  62" النكت في إعجاز القرآن 
ثم يستشهد بقول عمر في زهير "  تقرأ السورة من السور الطوال فال تجد فيها من الغريب شيئا  تكيف وأن" الجرجاني 

فقرن تتبع : إنه  كان ال يعاظل بين القول وال يتتبع حوشي الكالم : أفال ترى عمر رضي اهللا عنه في زهير " فيقول 
  63" ي وهو الغريب من غير شبهة إلى المعاظلة وهي التعقيد الحوش

برؤية عمر النقدية في الحديث عن المنهج الوسط في ابن رشيق فيما نقله عن عبد الكريم النهشلي وقد اهتم            
التجويد والتحسين الذي  والذي أختاره أنا" : ، قال اختيار األلفاظ والبعد عن التعقيد والغريب والمبالغة في تكوين المعنى 

يختاره علماء الناس بالشعر ويبقى غابره على الدهر ، ويبعد الوحشي المستكره ، ويرتفع عن المولد المنتحل ، ويتضمن 
وليس التوليد والرقة أن يكون الكالم رقيقا سفسافا وال باردا : وقال "  المثل السائر ، والتشبيه المصيب ، واالستعارة الحسنة 

ووصف عمر بن "   64"كما ليس الجزالة والفصاحة أن يكون حوشيا خشنا وال أعرابيا جافيا ولكن حال بين الحالين غثا ، 
كان ال يعاظل بين الكالم ، وقد اختلف علماء البيان في حقيقة : الخطاب رضي اهللا عنه زهير بن أبي سلمى ، فقال 

  65المعاظلة 
ويشير إلى ذلك في  العمريشته  لمفهوم البالغة والفصاحة على منهج التوسط ويبني أبو هالل العسكري مناق           

وقوله ويصفيها كل التصفية  ويهذبها كل التهذيب ، فتصفيته تعريته " ففي نقاشه للصحيفة الهندية  ،مواضع عدة  منها 
وفي تعلبيقه على أبيات  66"  من الوحشي ونفي الشواغل عنه ، وتهذيبه تبرئته من الرديء المرذول ، والسوقي المردود

والبارد في شعر أبي العتاهية كثير ، والشعر كالم منسوج ولفظ منظوم ، وأحسنه ما تالءم نسجه " ألبي العتاهية ، يقول 
ولم يسخف ، وحسن لفظه ولم يهجن ، ولم يستعمل فيه الغليظ من الكالم ، فيكون جلفا بغيظا ،وال السوقي من األلفاظ 

  67" دونا  فيكون مهلهال
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وفي حديث المرزباني عن عيوب الشعر  يشير إلى عيوب تتصل بمقولة عمر وتوجيهاته النقدية ومما أشار إليه المرزباني  
التناقض واختالف اللفظ وهلهلة النسج والردئ والسفساف والمضطرب ، ومن عيوب الشعر التي عقد لها : في مقدمة كتابه 

من عيوب الشعر أن يركب الشاعر منه ما ليس بمستعمل إال الفرط ، : قدامة بن جعفر قال " فصال حوشي الكالم ، فقال 
كان ال يتبع : ، قال الخطاب زهير مجانبته وتنكبه إياهوال  يتكلم به إال شاذا ، وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن 

ى االعتدال الذي دعا إليه عمر عند في موقع آخر إل أشارثم تبع ذلك بمجموعة من أمثلة الشعر ، و  68" حوشي الكالم 
ونبه فيه ، أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه ، وأحسن منه ما أصاب الحقيقة " ل احديثه عن المنهج الوسط فق

ويشير إلى ضرورة بعد الشعراء عن  69" بفطنته على ما يخفى على غيره ، وساقه برصف قوي وعدل فيه عن اإلفراط 
م زهير على الشعراء أنه كان مما قدّ " ويستشهد في ذلك بقول عمر في رواية ابن المعتز عن ابن سالم السخف في القول  

  70" أبعدهم من سخف ، وأشدهم اجتنابا لحوشي الكالم 
ا وليس التوليد والرقة أن يكون الكالم رقيقا سفسافا وال باردا غثّ " ويشير عبد الكريم النهشلي إلى الحال بين الحالين فيقول 

  .وتلك رؤية عمر في نصه موضوع الكالم 71"ولكنه حال بين الحالين 
وينبغي لمن يؤثر التحقق بهذه " فيقول  ية وأنه منهج العرب المفضل ،  اللفظالصياغة وسط في تويشير علي بن خلفإلى ال

العتدال ، وال شيء الصياغة أن يسلك في األلفاظ مذهب التوسط الذي سلكه من تقدم من أهل الصناعة ، فإنه هو ا
أفضل من االعتدال في األمور التي يقع فيها تفاوت من جهتي اإلفراط والتقصير وقد علم أن المعتدل من كل شيء هو 

  72"األفضل واألحسن وال سيما الكالم 
، لشعرأما المرزوقي فقد بنى حديثه في المقدمة على رأي عمر في الشعر ففي الجزء األول من مقدمته تحدث عن عمود ا

الذكاء وحسن التمييز ، فما وجداه صادقا في ،وعيار اإلصابة بالوصف: وحين أراد الحديث عن اإلصابة في الوصف قال
العلوق مازجا في اللصوق ، يتعسر الخروج عنه والتبرؤ منه ، فذاك سيماء اإلصابة فيه ، ويروى أن عمر رضي اهللا عنه 

وقال   73"  بما يكون في الرجال  فتأمل هذا الكالم فإن تفسيره ما ذكرناهكان ال يمدح الرجل إال:  أنه قال في زهير 
يتحدث عن البالغة والبراعة في النظم والنثر وأكثره اعتداال والتصاقا بسنة العرب ، و  74" أعذب الشعر أقصده " المرزوقي 
ستعمال في المعنى المطلوب ، فقد قال م ونكوشيا أو غير مستقيم ، أو ال يظ حون اللفكيال أن وفي التفصيل " ثم يقول 

  75"عمر رضي اهللا عنه في زهير ال يتتبع الوحشي وال يعاظل في الكالم ،  أو يكون فيه زيادة تفسد المعنى ونقصان
" عد عن التعقيدالذي أطلقه عمر في عبارته الشهيرة فيقول بويؤكد ضياء الدين بن األثير على الوضوح والمنهج الوسط وال

لمعاني االستعارة والتشبيه والمثل ، فعليك بها على سبيل االقتصاد ، والرديء معروف ، والمتوسط ما توسط وأحسن ا
بينهما ، فينبغي أن يرغب الشاعر في الحالوة واللطافة والجزالة والفخامة ، ويتجنب السوقي القريب ، والحوشي الغريب كما 

  :قال بعضهم 
  76" نجاة وال تركب ذلوال وال صعبا                    عليك بأوساط األمور فإنها         

  ...أحسن الشعر ما قارب فيه قائله إذا شبه ، وأحسن منه الحقيقة " ويشير إلى الغلو المرفوض ويرى أن  
  :) وفي تعليقه على مبالغة المهلهل في بيته(

  ر فلوال الريح أسمع من بحجر                   صليل البيض تقرع بالذكو 
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  77" بين حجر ومكان الواقعة مسافة عشرة أيام ، وهذا من الغلو المفرط  ه أكذب بيت قالته العرب ، ألنّ نّ إقيل 
ورغبني في أشعار المتأخرين قرب متناول معانيهم ، " فيقول  متمثال رؤية عمر النقدية يصف اإلربليمنهجه في االختيار و 

أللفاظ ، ورشاقة السبك وٕاصابة الغرض ، وتجنب حوشي الكالم ووحشيها ، وتناسبها وحسن مذهبهم في تلطيف اتها وسالم
  78"ليكون ذلك أدعى إلى الرغبة فيه ، وأنسب إلى ما اقتضته الحال التي جمع عليها 

وممن بنى دراسته  على اللفظ الحوشي واللفظ السهل دون أن يشير إلى مقولة عمر في زهير حسين الواد في دراسته للغة 
م ، لكنه اعتمد في تلك الدراسة على تحليل وجهات نظر القدماء ومنهم صاحب الموازنة اآلمدي وشارح ديوان أبي تما

بل إن القدامى قد أوردوا ألبي تمام المقاطع " الحماسة المرزوقي ، وله إضافات مميزة في هذا الشأن ، ومما قاله في هذا 
العنان لطبعه وساير سجيته ، ثم عاوده حب التكلف والتأنق والتعمل  التي عدوها جيدة منتهى الجودة إذ أطلق فيها حسبهم

وطلب اإلغراب والتعجيب ، فأفسد جمال ما صنع وشوه ونغص على المتقبل لذته وأغاظه بما كان يتكلفه من طلب 
  79"لحوشي األلفاظ ومتروك الصيغ والتراكيب وينشده من فرط المبالغة 

ى جانب هذه االختيارات التي تعتمد في التمييز بين الكالم الفني والكالم العادي اللغة استعمل أبو تمام إل" ويقول أيضا 
التي يكثر جريانها في المحاورة فقص وسرد وعلق شعره باليومي والتافه والراهن وأورد ألفاظا من كالم العامة استبشعها 

فاظ بأشرف المعاني ، وترى أن السخف ال يليق النقاد والبالغيون استنادا إلى المقولة الشائعة التي تصل أشرف األل
  80" بالمدحيات خاصة ، وال يجوز إيراده 

ويشير إلى أنه كان ُيْطَلب من الشاعر أن يكون في وصف األشياءكما يراها في الواقع ، فالصدق الفني لم يكن          
اب يمدح زهير بأنه كان ال يعاظل في القول ومن هنا راح عمر بن الخط... ليهمهم بقدر ما كان يعنيهم الصدق الواقعي 
انعكاس صادق ... والموازنات التي قادها اآلمدي في القرن الرابع عشر  81"أو المدح ، وال يمدح الرجل إال بما هو فيه 

العربي والناقد "  82"على المستوى الفقهي العام  ... لنغمة العصر ، إنها تقوم على فكرة التقابل التي ندرس نماذج منها 
المقدمات أّنه ال يتوخى إال الحق وتبين وجه الصواب ، ويركز على ... فجميعهم يؤكد في ... القديم نصب نفسه قاضيا 

  83"أّن الهدف إنما هو اإلنصاف والعدل ، وما إليهما من فكرة التوسط ، ما دامت الفضيلة وسطا بين رذيلتين 
إياك وتتبع وحشي الكالم طمعا في نيل بالغة ، فإن ذلك هو "  بن صاعد قال إبراهيم بن المهدي لكاتبه عبد اهللا       

  :العي األكبر ، وعليك بما سهل مع تججنبك ألفاظ السفل  ، وقال أبو تمام يمدح الحسن بن وهب بالبالغة 
  84" المنطقلم يتّبع شنع اللغات وال مشى                      َرْسَف المقيد في طريق                       

  . أثر توجيهات عمر في المصطلح النقدي والبالغي  العربي القديم
يختلف المعنى االصطالحي للكلمة عن المعنى المعجمي ، إذ  يبين المعنى المعجمي للكلمة الداللة العامة للمفردة دون 

قل داللي معين ،  وقد أدرك أن يخصصها بحقل داللي محدد ، أما المعنى االصطالحي فيربط الكلمة معنى ومفهوما بح
وهم تخيروا " يشير الجاحظ إلى المصطلح الذي ابتدعه علماء الكالم فيقول إذ نقاد العرب وفالسفتهم  معنى المصطلح 

تلك األلفاظ لتلك المعاني وهم اشتقوا من كالم العرب تلك األسماء وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب 
العرض والجوهر وأيس وليس وفرقوا بين البطالن : ولذلك قالوا ، ك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع اسم فصاروا بذل

  85" والتالشي وذكروا الهذية والهوية والماهية وأشباه ذلك 
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ويبدو أن مجموعة من األلفاظ التي ذكرها الشعراء الجاهليين واإلسالميين دخلت الدرس البالغي والنقدي ،          
ت دالالتها لترتبط بهذين الحقلين، وأضحت محددة المعالم حين بدأ التأليف النقدي والبالغي ، وقد اشتق المصطلح وتحول

وترجع أصول . من عناصر متعددة كالبيئة ومن ذلك مصطلح علم العروض ، ومصطلح ثعلب في قواعده وغيرها 
صل الصناعي ، واألصل العلمي ، ويبدو أن من أكبر األصل الطبيعي ، واأل: المصطلح النقدي األدبي إلى ثالثة أمور 

وما نقله الرواة القدماء من مرويات  86العلوم تأثيرا في مصطلح النقد العربي القديم علم الحديث ، وعلم اللغة وعلم الفلسفة ،
  .حول الشعر والمالحظات النقدية عليه، ومنها المرويات التي تتصل بمقوالت عمر حول الشعر والشعراء 

مجموعة األلفاظ الفنية المستعملة في عمل أو فن أو علم لكلمة أو " بأّنه Terminology) ( ويعرف المصطلح       
هو اللفظ "  أو 88" هو لفظ موضوعي اتخذه الباحثون والعلماء لتأدية معنى معين يوضح المقصود "87" موضوعات خاصة 

  89" علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع آخر ذي طبيعة خاصة أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للداللة على مفهوم 
أن المصطلح كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى محدد وصيغة محددة وعندما يظهر في اللغة العادية يشعر "  ويقال بـــ

منحها داللة عالمة لسانية ، ونتاج حاصل من االتفاق على " أو هو 90" المرء أن هذه الكلمة تنتمي إلى مجال محدد 
معينة تميزها عن دالالت العالمات اللسانية األخرى المتداولة في اللغة المشتركة ، ويتحدد المصطلح بالقيمة التي تمنح 

  .91له، أي بضبط موقعه من النظام المفهومي والجدول المصطلحي الذي يندرج فيه 
ثر في تشكيل بعض المصطلحات النقدية ومنها ولقد كان لتوجيهات عمر النقدية ومحاوراته حول بعض الشعراء أ   

البدوي والوحشي والحوشي والتكلف والمبالغة والجزالة والغرابة والتعقيد والمعاظلة وغيرها ، فقد اكتسبت هذه المفردات 
دالالت خاصة استخدمت لتشير إلى حالة نقدية تتصل بالشكل أو المضمون أو الصنعة الفنية وتجويدها بعموم، 

لمجموعة من هذه المصطلحات ، معتقدا أن جلها ارتبطت بمقوالت عمر وانبجست منها خالل العصور األدبية ٍوسأعرض 
  .عند العرب وما رافقها من تأليف نقدي ، من ابن سالم إلى مراحل تأليف متأخرة

، يد في القول الشعري حديثهم عن التعق خاللأورد العديد من النقاد هذه األلفاظ :  البدوي الوحشي ، الوحشي ، الحوشي 
عمر في زهير عند حديثهم  ، واقترنب مقولةوبعد الشعراء عن المنهج الوسط في قول الشعر الذي التزم به معظم النقاد 
إذ تشير إلى التعقيد والغرابة والتكلف والتقعر ، عن هذه األلفاظ حتى غدت مصطلحات لها داللتها الخاصة في حقل النقد 

لرجل الحوشي هو ا: ويقال،  92اظ في الداللة علىالتناقض مع المؤنسن واالبتعاد باتجاه القفر والجن ، وتشترك هذه األلف
 93وٕاذا كانت اللفظة حسنة مستغربة ال يعلمها إال العالم المبرز واألعرابي القح ، فتلك وحشية من ال يأتلف الناس،

ني للفظ يكون غير ظاهر المعنى وال مأنوس االستعمال ، والوحشي منسوب للوحش الذي يسكن القفار،استعاره علماء المعا
فالوحشي بهذا المعنى مرادف للغريب ، ... سواء أكان بالنظر إلى األعرب الخلص وهو المخل بالفصاحة أم غيرهم 

ب والوحشي المخل بالفصاحة،فإن كان ثقيال على السمع كريها على الذوق يسمى وحشيا غليظا متوعرا أيضا ويقابله العذ
94  

في االصطالح األدبي وحشي الكالم وحوشيه وعقيمه ، بمعنى واحد والمقصود الكالم الغريب الذي لم تألفه األذن والوحشي
فإن الوحشي من الكالم يفهمه الوحشي من " ذكر الجاحظ أن الوحشي ال يصح إال للبدوي   95ولم يجر به االستعمال 
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ودعا الجاحظ إلى تجنب  اللفظ الحوشي والسوقي ووسم اللفظ الحوشي بعدم  96" الناس ، كما يفهم السوقي رطانة السوقي 
  97الفصاحة 

أن يكون اللفظ  ملحونا وجاريا على غير سبيل " حديثه عن عيوب اللفظ  أثناءوقد وردت هذه الكلمات عند قدامة  
اعر منه ما ليس بمستعمل إال  في اإلعراب واللغة ، وقد تقدم من استقصى هذا الفن وهم واضعو النحو ، وأن يركب الش

كان : بمجانبته له وتنكبه إياه ، فقال  به عمر بن الخطاب زهيرامدح وذلك هو الوحشي الذي ، الفرط وال يتكلم به إال شاذا 
أن من شعرائهم من كان : وقد أشار إلى أنه مجوز لدى القدماء ال لحسنه ولكن ألمور منها   98" ال يتبع حوشي الكالم 

ابيا غلبت عليه العجرفية ، ولحاجة النحويين لالستشهاد بالغريب في أشعارهم ، وألن من كان يأتي بالوحشي منهم كان أعر 
  99يأتيه على سجية لفظه 

وجعل لها السيوطي بابا أسماه الحوشي والغرائب والشوارد والنوادر، وقال هذه األلفاظ متقاربة وكلها خالف الفصيح ، وفي 
وال يتتبع وحشي الكالم وال يمدح : وأشار القرشي إلى ثناء عمر على زهير فقال 100كالم وحشيه وغريبه الصحاح حوشي ال
 المألوف المتداول وهو اللغة من إليه يحتاج ما معرفة" األثير ابن عند األساسية البالغة أدوات ومن 101أحدا بغير ما فيه

  102" المعيب ستكرهالم وال الغريب الوحشي غير الكالم فصيح في استعماله
فقد يكون اللفظ " ورأى القلقشندي أن الغريب والوحشي والحوشي كله بمعنى واحد ، كما أن الغاربة والوحشية نسبيتان 

مألوفا متداول االستعمال عند كل قوم في زمن دون زمن ، وقد يكون متوحشا عند قوم مستعمال مألوفا عند آخرين   
المألوف المتداول االستعمال عند الناس على مدى الزمن والمكان ، ومنه الغريب : ويقسمه إلى أربعة أصناف منها 

المتوحش عند كل قوم غير متداول االستعمال قديما مرفوض عند العرب وغيرهم ويسمى الوحشي الغليظ والعكر والمتوعر 
لغريب المتوحش عند قوم دون قوم ، ومنه المتوحش في زمن دون زمن وهو ماكان متداوال في زمن العرب ثم ترك ، ومنه ا

وذلك ككالم أهل البادية من العرب بالنسبة إلى أهل الحضر منهم ، ألن أهل الحضر منهم يألفون السهل من الكالم 
ويستعملون األلفاظ الرقيقة ، وال يستعملون الغريب إال في النادر ، وأهل البادية يألفون اللفظ الجزل ، ويميلون إلى استعمال 

  103بالغري
على هذا النحو يكون أبو تمام قد خص شعره بهذه االختيارات المتباعدة المتنوعة فجاء " ويقول حسين الواد              

ضاربا في الكالم السالفة ، واغال في األسس األوائل التي انبنى عليها إنشاء التسمية ، مستدركا على النظام اللغوي 
ب الوحشي ، باسطا مدى قدرته على استعمال المأنوس األهلي والعامي المبتذل ، محتفيا بالتشبيه واالستعارة واللفظ الغري

  104" بالواضح متغلغال إلى الغامض ، فكان ديوانه من هذه الناحية ديوانا جامعا
فأما " قائال   إذ يلمح قدامة في كتابه إلى أن الوحشي يدفع إليه التكلف، ويرتبط التكلف بالوحشي والحوشي : ف التكلّ 

  : أبي حزام غالب بن الحارث العكلي أصحاب التكلف لذلك ، فهم يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عنه السمع ، مثل شعر
  أنس والشوق ذو مطرؤهرت سلمى وٕاهالسها              

  رخ أخـــــا كــــلب وأفــــــرخ أفــــــــرخ
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  ومنه قول لمحمد بن علقمة التيمي 
اإلغراب واالقتداء بمن مضى من  وٕان رام أحدهم " ويقول الجرجاني  

ومالك األمر في هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل "  106" القدماء لم يتمكن من بعض ما يرويه إال بأشد تكلف
وقد " 108" شبه بالبدو ونسي أنه حضري متأدب وقروي متكلف فإن أظهر التعجرف وت" 107" واالسترسال إلى الطبع 

استعمل الفرزدق من التعاظل كثيرا ، كأنه كان يقصد ذلك ويتعمده ألن مثله ال يجيء إال متكلفا مقصودا ، وٕاال ترك مؤلف 
  109"الكالم نفسه تجري على سجيتها وطبعها في االسترسال لم يعرض له شيء من التعقيد 

ط في الصفة ، ويشير ابن حجة و مصطلح يعود في بداياته إلى قدامة بن جعفر ، وسماه ابن المعتز اإلفراوه:المبالغة 
في " الحموي إلى أن المبالغة تتشابك عند بعضهم مع اإلغراق والغلو لعدم معرفتهم الفرق بينها ، ويرى أن المبالغة  

إن المعنى إذا زاد عن التمام سمي مبالغة ، "ويقال  110 "االصطالح هي إفراط وصف الشيء بالممكن القريب وقوعه عادة
 111"بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن في وصف الشيء... وأنها 

أكثر الفحول ترجيح الصدق في أشعارهم على " ومذهبفي بابها إذا خرجت عن حد اإلمكان إلى االستحالةالمبالغة وتعاب 
ب الكالم، وال يرون من محاسنه إال ما خرج مخرج الصدق، وجاء على المبالغة من عيو " هناك من يرى أّن و  112" الكذب

منهج الحق، ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنى مبتكرًا، أو يفرع معنى من معنى، أو 
لك كله أتى كالمه بشيء من البديع، أو ينتخب ألفاظًا موصوفة بصفات الحسن، ويجيد تركيبها، فإذا عجز عن ذ ييحل

بالمبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، لما فيها من التهويل على السامع، ويدعون أنها ربما أحالت المعاني فأخرجتها من حد 
فعائب الكالم الحسن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على اإلطالق غير  113" اإلمكان إلى حد االمتناع 

وأكثر النقاد على أن خير الكالم ما كان متوسطًا بين الغلو واالقتصاد والسالمة  ، 114مصيب، وخير األمور أوساطها
  115" الغرابة واالستعمال والتصنع واالسترسالو والمتانة 

وليس " وقد تكرر مصطلح المبالغة في الوساطة أربع مرات  وورد بمعنى الزيادة إلى حد اإلفراط لتأكيد المعنى حين قال 
: ويجعلها التهانوني في ثالثة أقسام  116" غ في الوصف أن ينتهي إلى الغاية وال يترك اإلفراط مذهبا على الشاعر إذا بال

الممكن عقال وعادة وهي المبالغة ، والممكن عقال الممتنع عادة وهي اإلغراق ، وغير الممكن عقال وال عادة وهي الغلو ، 
دة مطلقا ألن خير الكالم ما خرج مخرج الحق ،ويمكن قبولها مع وأشار إلى األقوال فيها ، ومن تلك األقوال إنها مردو 

   117.يكاد
فأما جزالة اللفظ فما لم يكن بالمغرب المستغلق البدوي وال السفساف العامي ، ولكن ما اشتد أسره وسهل لفظه :  الجزالة

اغته، مع عذوبة اللغة ولذاذة السمع وجزالة اللفظ متانة صي .118ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه وتوّهم إمكانه 
اإلتيان بالكالم الفصيح " ويقول التهانوني الجزالة هي  119، وجزالة اللفظ عند الجرجاني تكمن في سهولته ووضوحه 

التركيب العالي والمعاني البديعة ، وأن تكون الكلمات متوافقة ، وفي غاية التناسب بحيث لو أبدلت كلمة مكان كلمة 
  120"فة الجملة لذهبت لطا

  105"خطخطأتوجه الحّق في التط
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أن يذكر الشاعر أمرا له أجزاء أو أحكام مختلفة ثم يقسمها جميعا حتى يستوفيها ،ويشير البغدادي إلى :حسن التقسيم 
هو من محاسن الكالم ، وهو أن يقصد وصف شيء تختلف أحواله ، فيقسم أقساما محصورة ال " معنى التقسيم فيقول 

ويرد حسن التقسيم عند الجاحظ الذي نوه بجودته وعلل به استحسان عمر بن  121" يمكن الزيادة عليها وال النقصان 
بالتقسيم وجودته ، وعلل به استحسان عمر بن الخطاب لبعض شعر " الجاحظ وقد نوه  122الخطاب لبعض شعر زهير

قال ... فإن الحق : وله لى قىإفلما انته –وكان شعره مقدما _ ولقد أنشدوه شعرا لزهير : زهير وعبدة بن الطبيب ، يقول 
  ... ويشير الصولي أيضا إلى التقسيم  123" من حسن ما قسم وفّصل : ... عمر متعجبا 

 منفردًا، وترجمه قدامة وذكره... أشارت صحيفة بشر بن المعتمر إلى ائتالف اللفظ مع المعنى  :المعنى مع اللفظ ائتالف
 المعنى ألفاظ تكون أن التسمية هذه معنى وتلخيص بإيضاحه؛ بارتهع توف ولم فأطال، اآلمدي وشرحه معناه، يبين ولم

أرى لك أن تقسم األلفاظ على رتب " المعنى، وتحدث عنه الجرجاني ومما قاله بذلك الئقة غير لفظة فيها ليس المطلوب
وطريقة ال يشاركه  فلكل واحد من األمرين نهج هو أسلك به... المعاني فال يكون غزلك كافتخارك وال هزلك بمنزلة جدك 

وعيار مشاكلة "  ويرى المرزوقي أن ائتالف اللفظ مع المعنى من معايير عمود الشعر العربي ، فيقول  124" اآلخر فيه 
اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية طول الدربة ، ودوام المدارسة ، فإذا ما يحسن التباس بعضهما ببعض ال خفاء 

دة فيها وال قصور ، وٕان اللفظ مقسوم على رتب المعاني قد علق األخص لألخص واألخس لألخس خاللهما وال نبوة وال زيا
فإذا كان المعنى فخما كان " أن ائتالف اللفظ للمعنى هو التناسب بين اإلثنين : ويرى العلوي  125" فهو البريء من العيب 

وع له رقيقا فيطابقه في كل أحواله ، وهما إذا خرجا على اللفظ الموضوع له جزال ،وٕاذا كان المعنى رقيقا كان اللفظ الموض
 اللفظ جاء القرآن الكريم على هذا األسلوب ،ومنائتالف... هذا المخرج وتالءما هذا المالءمة وقعا من البالغة أسن موقع 

 بحتًا، غريباً  المعنى كان ذاإ وغرساً  رشيقًا، المعنى كان إذا ورقيقاً  فخمًا، المعنى كان إذا جزالً  اللفظ يكون أن المعنى مع
 :طويل زهير كقول محدثًا، مولداً  المعنى كان إذا ومستعمالً 

  يًاكجذمالحوضلميتثلم  يسفعًافيمعرسمرجل
  وأسلمنعمصباحًاأيهاالربع  عرفتالدارقلتلربعها

 متوسطة ألفاظ من ركبه غريب، غير المعنى لكن عربي معنى على تدل ألفاظ من األول البيت تركيب إلى قصد لما زهيراً  فإن
 مستعملة ألفاظ من ركبه غريباً  كان وٕان وأعرف األول من أبين معنى إلى الثاني البيت في قصد ولما واالستعمال، الغرابة بين

  126.معروفة
قيد والتعسف في خلوه من التكلف والتع"  وهي مصطلحات متقاربة الداللة، وسهولة اللفظ: السهولة و السهل ، و السمح ، 

فال " والسهل عند الجرجاني الكالم الوسط الذي يرتفع عن الكالم السوقي وينحط عن الكالم البدوي الخشن  127"السبك 
تظن أني أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك ، وال باللطيف الرشيق الخنث المؤنث بل أريد النمط األوسط ، ما ارتفع عن 

  128" وحشي الساقط وانحط عن البدوي ال
ووصف بعضها بالتعسف والغثاثة ، وبعضا " وفي حديث الجرجاني عن عيوب المتنبي يقول : ضعف الـتأليف، و الركاكة 

  129" بالضعف والركاكة ، وبعضا بالتعدي في االستعارة
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ائر يقف والرونق يوصف به الماء الكدر ثم الكدر ذاته حين يصير طينا بعد نضوب الماء ، ويوصف به الط: الرونق
يرد  130بجناحيه وحين يثبتهما في الهواء فال يحركهما ، ومن ثم فالترنيق تكدير وتصفية معا ، أي هي من األضداد

" على كل كالم له ماء ورونق " وفي البيان والتبيين " كان أحسنهم ديباجة ، وأكثرهم رونق كالم " المصطلح عند ابن سالم
وفي " خارج الحروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة ، مع الخلو من البشاعة أن يكون سمحا ، سهل م" وعند قدامة 

" على ما كان محذوا  حذو الشعراء المحسنين ، ليسلم من هذه األشياء التي تهجن الشعر وتذهب ماءه ورونقه " الموازنة 
تأمل ، وهذا مذهب أبي تمام في ورديء اللفظ يذهب بطالوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحتاج مستعمله إلى طول 

معظم شعره ، وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم 
وهذا البيت أبرع من بيتي أبي تمام لفظا وأجود سبكا وأكثر ماء " تكن ، وزيادة لم تعهد وذلك مذهب البحتري ، وقال أيضا 

وربط الجرجاني بين رونق الشعر وبين المنهج الوسط في " وهو من االبتداءات العجيبة ، والمشبهة لكالم األوائل ورونقا ، 
فإن رام أحدهم اإلغراب واالقتداء بمن مضى لم يتمكن من بعض مايرومه إال بأشد تكلف ، وأتم " تخير األلفاظ في قوله 

وربما كان ذلك سببا لطمس المحاسن كالذي نجده كثيرا في ... الرونق  وفي مفارقة الطبع قلة الحالوة وذهاب... تصنع ، 
شعر أبي تمام ، فإنه حاول من بين المحدثين االقتداء باألوائل في كثير من ألفاظه ، فحصل منه على توعير اللفظ فقبح 

ى عند أولئك النقاد وهكذا يتم توكيد اختصاص الرونق بالشكل دون المضمون ، وباللفظ دون المعن" في غير موضعه 
  131"الذين كانوا يقبلون بتلك الثنائية وذلك الفصل 

ما قد تكلف فيها من البديع ، وتعمل فيها من " ويشير الباقالني إلى السبب الذي أضاع الرونق في شعر أبي تمام وهو 
وعند النظر إلى "  فيه  قد أذهب ماء الشعر ورونقه وفائدته اشتغاال بطلب التطبيق وسائر ماجمع: الصنعة ، فقال 

مجموعة المقوالت النقدية حول الرونق نراهم يكادون يجمعون على ارتباط مصلح الرونق بفصاحة اللفظ وجماله المتأتية 
  .من البعد عن اإلغراب في اللفظ من جهة الحوشية  والبديع والصنعة 

وهناك رأيان فيه فقوم وهم األكثرون " ذب  فيقول يرى السلجماسي أن اإلفراط في البديع يخرجه إلى الك:  الصدق والكذب
يرون أن الشريطة فيه ومالك أمره هو أن يتجاوز فيه حال نوعي الوجود العقلي والحسي إلى المحال والكذب واالختراع 

للواقع مطابقة " ويرى الجرجاني الصدق. ويشير إلى أن الرأي الثاني  يرى التوسط فيه أفضل بعدا عن الكذب واالختراع132"
الصدق أن ال يكون في أحوالك شوب، وال في اعتقادك ريب ، وال في أعمالك عيب : ، وفي االصطالح ،قال القشيري 

"133  
إنما هو تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه ، وليس " إلى أّن الغلو  يشير قدامة:اإلفراطو اإلغالق، واإلغراق و  الغلو

  وفي تعليقه على بيت أبي نواس  134"يقع له  خارجا عن طباعه إلى ما ال يجوز أن
  يا أمين اهللا عش أبدا               دم على األيام والزمن                     

ونحن نقول إن هذا وما أشبهه ليس غلوا وال إفراطا ، بل خروجا عن حد الغلو الذي يجوز أن يقع إلى حد الممتنع الذي ال 
سان أن يعيش أبدا وأيضا فإنا كنا قد قدمنا أن مخارج الغلو إنما هي على يكاد وليس في إذ ليس من طباع اإلن...يجوز 

  .ما يشير إلى ذلك  135" قول أبي نواس 
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كاختالف  وق درأيت من ال يفرق بين الغلو واإلغراق، ويجعل التسميتين لباب واحد، وعندي أن معنى البابين مختلف" 
 بينه فيجعل إصابته، يقصد غرضاً  ينصب الرامي أن وذلك الرمية، بعد الغلو وأصل نزع،اسميهما،إال أن اإلغراق أصله في ال

ًا معينًا، ورمى السهم إلى غاية ما ينتهي إليه بحيث ال يجد ضالغرض، فإذا لم يقصد غر  ذلك تحيقيق معه يمكن مدى وبينه
 الدين في الغلو كان وٕان... "  136"الغلو مشتق منهاف، مانعًا يمنعه من استيفاء السهم قوته في البعد سميت هذه الرمية غلوة 

م هفإن"  خيراألمورأوساطها"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كقول منه خير حقًا، فالتوسط األحايين بعض في يكون قد اهللا دين
 حداالستقباح من خرج كانبما يقربه من اإلم اإلغراق والغلو،واقترن فيه حد المبالغة إلى شرطوا أّن كل كالم تجاوز المتكلم

اإلغراق فوق المبالغة، ودون الغلو، وال يقع شيء من اإلغراق والغلو في الكتاب العزيز، وال و. 137االستحسان حد إلى
الكالم الصحيح الفصيح إال مقرونًا بما يخرجه من باب االستحالة، ويدخله في باب اإلمكان، مثل كاد وما يجري 

  138مجراها
ويوضع فيه اإلفراط في اإلخبار عن الشيء والوصف ومجاوزة " في البيان يكون الغلو أو اإلفراط  أنّ  ويرى السجلماسي

الحقيقة فيه إلى المحال المحض والكذب المخترع لغرض المبالغة ، وبالجملة هو أن يكون المحمول ليس في طبيعة أن 
" واإلفراط   139" جهة أن يصدق عليه المحمول يصدق على الموضوع ، وليس في طبيعة الموضوع وال في وقت وال على 

أعيب ما فيها ما عيبه من باب التعقيد والعويص واستهالك المعنى وغموض المراد ومن جهة بعد االستعارة واإلفراط في 
لمبالغة ويقصد بالتعدي على االستعارة اإلفراط وا  140"واإلفراط في االستعارة خروج عن حد االستعمال والعادة ... الصنعة 

وصف الشيء الممكن البعيد وقوعه عادة ، " ويميز ابن حجة بين اإلغراق والغلو فيرى أّن اإلغراق 141في استعمالها 
وقال أيضا إّن اإلغراق ال يعّد من المحاسن إال إذا اقترن بما يقربه من القبول كقد  142" والغلو وصفه بما يستحيل وقوعه 

وكذلك الغلو ال ُيقبل إال إذا قّربه الشاعر  143"كاد للمقاربة ، وما أشبه ذلك من أنواع التقريبلالحتمال ، ولوال لالمتناع ، و 
والتعقيد واإلغالق والتقعير سواء ، وهو استعمال الوحشي "واإلغالق هو التعقيد ، قال العسكري  .إلى المعقول بأداة تقريب 

  144"وشدة تعليق الكالم بعضه ببعض حتى يستبهم المعنى
التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيها ، ولم يخرج كالمهم في " الغلو إحدى أنواع المبالغة وقد سماه ابن طباطبا و 

ومن " وعند ابن رشيق الغلو والمبالغة واإلفراط مصطلحات متقاربة المعنى ، ففي باب المبالغة يقول  145العبارة عنها سهال 
ومن الناس من يرى أن فضيلة الشاعر إنما هي في معرفته بوجوه اإلغراق والغلو وال أرى أسمائه أيضا اإلغراق واإلفراط 

  146" ذلك إال محاال لمخالفته الحقيقة ، وخروجه عن الواجب والمتعارف 
، ألن التبليغ واإلغراق والغلو " وأشار القزويني إلى الغلو وجعله بابا من أبواب المحسنات المعنوية ، ورأى أنها تجتمع في 

المدعي للوصف من الشدة أو الضعف إما أن يكون ممكنا في نفسه أوال ، والثاني الغلو واألول إما أن يكون ممكنا في 
ويشير البغدادي في تعليقه على .ويقبل من الغلو ما قّرب بكاد أو لو 147"العادة أيضا أو ال ، األول التبليغ والثاني اإلغراق 

وقال بعض من فسره من المحدثين إنما " إلى الغلوفي بيت امرىء القيس ... ) بل مدبر مكر مفر مق(بيت أمرئ القيس 
  : وفي تعليقه على بيت  المتلمس 148"فزعم أنه يرى مقبال ومدبرا في حال واحدة من  الكر والفر لشدة سرعته : أراد اإلفراط

  يلن حتى ال يمس دم دماأحارث إنا لو تساط دماؤنا                   تزا                  
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تجاوز الحد من جانب الزيادة " واإلفراط عند الجرجاني  149"وهذا محال ال يكون أبدا ... وهذا البيت من إفراطه : يقول 
  150"والكمال 

مصطلح السفساف والساقط السوقي في ثنايا الحديث عن الوحشي ليشير إلى  ويرد: ، المبتذل الساقط السوقي ، السفساف
 151" ألفاظ السفل " اآلخر المضاد له ، وهو البعيد عن الفصاحة والمغرق العامية، وأحيانا  يوصف به بأنه من  الطرف

ال ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وال ساقطا : " ومنالساقط السوقي المبتذل وقد جعلوا للمبتذل مصطلحا خاصا ، فقال الجاحظ
  :ى بيت ابن نباتة وقال ابن سنان الخفاجي معلقا عل 152" سوقيا 

  ضج كّي الجروح وهو فطير  م قوام الدين زيغ قناته     
  ، 153" غير ساقطة عامية " عامية مبتذلة ، ومن شرط اللفظة الفصيحة أن تكون ) فطير (فإن لفظة    

" لوضع مجتلب التأسيس ويجب أن يتنكب ما كان عامي اللفظ مبتذل العبارة ، ركيك المعنى سفسافي ا" وقال الباقالني 
  : وقد عد ابن األثير لفظة اللقالق التي استخدمها المتنبي مبتذلة وال يجوز استخدامها وذلك في قوله  154

 155يح الحصا فيها صياح اللقالق   مومة سيفية ربعّية
المرزوقي في الحماسة ،  وهي من المصطلحات التي ترتبط بعمود الشعر العربي التي تحدث عنها:  اإلصابة في الوصف

لذلك أورد المرزوقي نص عمر عند الحديث عن  ؛وهي تدخل في دائرة الصدق الذي دعا عمر الشاعر إلى االلتزام به 
ثم يتبع ذلك "... كان ال يمدح الرجل إال بما كان للرجال  :" ويروى أن عمر قال في زهير : اإلصابة في الوصف فقال 

  .156" م فإن تفسيره ما ذكرناه فتاّمل هذا الكال"  بقوله 
والمصيب  في المدح  من يمدح اإلنسان بفضائله وخصاله الحميدة المعروفة  ،وقد أشار قدامة إلى اإلصابة في المدح  

فال يمدح الرجل إال بما " وترتبط اإلصابة بالجودة الفنية  ومراعاة مقتضى الحال  157وهي العقل والشجاعة والعدل والعفة 
ه الرجال عامة مع ما في ذلك من اختالف بين علية القوم وعامتهم ، سراتهم وخساسهم ، ومع ما يتطلبه الموقف تمدح ب

وهناك من يرى أن السفساف الفن المخالف للدين وأخالقيات المجتمع  158" من تفريق بين ذوي الشأن وذوي الصناعات 
  .، وال أظن النقاد والبالغيين عنوا ذلك 159

تشدد عمر على أن يقرا " أن  ويشار إلى 160"أن يكون اللفظ  ملحونا وجاريا على غير سبيل اإلعراب واللغة : " اللحن 
كل مسلم بما اعتاده لسانه ، فيفسد المعنى والمبنى  أالقران بلغة قريش يعود إلى حرصه على أال يشيع اللحن فيه ، وأال يقر 

  161"في كثير من المواطن 
كون الكلمة وحشية غير :"فيقال 162يرد مصطلح الغرابة والغريب في غير مصدر من مصادر النقد :    الغرابة والغريب

ويرتبط مصطلح الغرابة  بالبعد عن المنهج الوسط والوقوع في دائرة الحوشي 163" ظاهرة المعنى وال مألوفة االستعمال
وقد فّسر قدامة بن  164فتحه باب الغريب للناس والوحشي ، والمصطلح يشيع عند اللغويين ، وقد اعتز رؤبة بن العجاج ب

ما  –أي اللفظ  –وأن يركب الشاعر منه " جعفر مصطلح الغريب انطالقا من مفهوم عمر بن الخطاب للوحشي إذ يقول 
ويبدو  165"ليس مستعمال إال في الفرطوال يتكلم به إال شاذا وذلك هو الوحشي الذي مدح عمر بن الخطاب زهير بمجانبته
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، وهو الكالم المهجور المنسي  واأللفاظ ..." الفهم الفهم " األمر مرتبط بالتقعرفي اللفظوالتشدق الذي رفضه عمر  أن
  166ويقال الغرائب جمع غريب وهي معنى الحوشي .العربية الشاذة 

 167" معنى غير ظاهراستخدام الكلمات الوحشية غير المأنوسة مما يجعل ال" وتعرف بعض المعاجم الحديثة الغرابة بأنها 
مالم يكن متداول االستعمال في الزمن األول وال ما بعده ، بل كان مرفوضا عند " ويشار إلى الغريب المتوحش على أنه 

   168"غيرهم ويسمى الوحشي الغليظ والعكر المتوعر
ون بالغريب ومن ذلك وصفهم وقد أنكر جمع من القدماء الغريب وعدوه ينافي الفصاحة لذلك سخروا من النحاة الذين يتحدث

ما يعاب : وقد قسم ابن األثير الغريب إلى أصناف ثالثة  169أبي علقمة النحوي النميري بأّن شيطانه يتكلم الهندية
ويشير  170استعماله في النظم ، وما يعاب استعماله في النثر دون النظم ، وما يعاب استعماله بصيغة دون صيغة 

قد أغرب بهذه اللفظة الوحشية ، وليس في ذكرها فائدة ، واللفظ " لفظة العقنقل إلى قول الباقالني البغدادي في تعليقه على 
) عبوسا قمطريرا ( الغريب قد يحمد إذا وقع موقع الحاجة في وصف ما يالئمه ، كقوله عز وجل في وصف يوم القيامة 

  171" وأما إذا وقع في غير هذا الموضع فهو مذموم 
وما المقذع ؟ : إياك والمقذع من القول ، قال : ل الخبر في هجاء الزبرقان ، وفي الخبر أن عمر قال وتفصي: المقذع

واإلقذاع مصطلح يرتبط بفن   172أن تخاير بين الناس ، فتقول فالن خير من فالن ، وآل فالن خير من آل فالن : قال
  .الوسط في الذم أو المدح  الهجاء ، وال يبتعد المقذع عن دائرة التطرف والبعد عن المنهج

  :المعقد، و التعقيد ، التداخل، و المعاظلة 
وفي مقاييس اللغة تعاظل الكالب ، إذا تسافدت وهي تعاظل ، وجراد عظلى من ذلك، وفالن ال يعاظل في شعره         

أي اليكرر القوافي ، أو بين القوافي ، أي ال يحمل بعضها فوق بعض ، ويرى أن ذلك إما أن يكون الذي يسمى اإليطاء ، 
وقد نص عمر بن الخطاب على رفضها  173" يكون الذي يسمى التضمين ، وهو أن يكون تمام البيت في البيت الذي يليه

في الخبر الذي يرد في كثير من كتب األدب والنقد األدبي والبالغي  متصال بمدحه لمجانبة زهير لها ، وترد بمعان 
اللفظي ، والتداخل في األلفاظ والمعاني ، واالستغالق على الفهم ، والغلو في استخدام  متقاربة تجتمع حول التعقيد

وهي التي وصف عمر بن : بأنها من عيوب اللفظومن ذلك ما أورده قدامة عن المعاظلة ،االستعارة  ، والبعد عن الحقيقة 
  . وكان ال يعاظل بين الكالم :الخطاب زهيرا بمجانبته ، فقال

إذا ركب : تعاظل الجرادتان ، وعاظل الرجل المرأة : مداخلة الشيء في الشيء ، يقال : د بن يحيى عنها وقال أحم 
ويرى أن عمر في حديثه عن المعاظلة ال يريد مداخلة بعض الكالم فيما يشبهه من بعض ، أو فيما كان . أحدهما اآلخر 

وما أعرف ذلك إال فاحش : ا هو غير الئق به، قائال من جنسه ، وٕانما أنكر أن يدخل بعضه فيما ليس من جنسه ، وم
االستعارة ، ويورد مجموعة من أمثلة االستعارة الفاحشة ، ثم يثني على استعماالت كثير من فحول الشعر المجيدين أشياء 

ى مما له فما جرى هذا المجر " من االستعارة ليس فيها شناعة  إلمكانية خروجها مخرج التشبيه ، ويختم حديثه بالقول 
  174"  مجاز ، كان أخف وأسهل مما فحش ولم يعرف له مجاز ، وكان منافرا للعادة ، بعيدا عما يستعمل الناس مثله 

مصطلح يقصد به العملية اإلبداعية التي يخوض فيها الشاعر عندما يريد أن يصنع بيتا أو يعبر عن فكرة ، " وهي  
موسومة بالتعقيد والغموض الناتجين عن عدم وضوح رؤية الشاعر وٕاخفاقه من فالمعاظلة تشمل جانبا من عملية اإلبداع ال
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ثم في التعبير عن أفكاره الشعرية بسهولة ويسر وبيان ، ومن هنا يمكن أن تكون المعاظلة ناتجة عن سوء التركيب اللفظي 
ألنه ال يعاظل بين الكالمين  وقول عمر زهير شاعر الشعراء175" ،كما يمكن أن تكون بسبب التعقيد المعنوي والفكري 

  .يشير إلى ذلك176
مداخلة الكالم بعضه في بعض ، وركوب بعضه لبعض " ويرى اآلمدي أن العلماء قد فسروا قول عمر ورأوا أن المعاظلة  

  :إن األمثلة التي ذكرها ليست من المعاظلة في شعر أبي تمام ومن ذلك : ، ورد كالم قدامة ، وقال 
  177 فلم يتخّون جسمه الكمدن الزمان أخا     ن الصفا أخ خا

وهذا غلط من قدامة كبير ، ألّن المعاظلة في أصل " ورأى العسكري أّن المعاظلة من سوء النظم ، ورد على قدامة بقوله 
أركب بعض ألفاظه رقاب الكالم إنما هي ركوب الشيء بعضه بعضا ، وسمي الكالم به إذا لم ينضد نضدا مستويا ، و 

بعض ، وتداخلت أجزاؤه تشبيها بتعاظل الكالب والجراد ، ورأى أن تسمية القدم بحافر ليست بمداخلة كالم في كالم ، 
  178" وٕانما هو بعد في االستعارة 

ستعارة ويرى ابن رشيق أّن للمعاظلة معان عدة منها المعاظلة في القوافي وتعني التضمين العروضي ، ومنها سوء اال
  179حسب رأي قدامة ، ومنها تداخل الحروف وتراكبها ، ومنها تركيب الشيء في غير موضعه

 عنها يبوب ولم االستعارة ذكر قدامة أن على"  فقال وعالقتها باالستعارة المعاظلة إلى باإلشارة كتابه أصيبع أبي ابن وقدافتتح
 من أن كالمه فاقتضى االستعارة، من مااستبشع المعاظلة أن وزعم ،العيوب من المعاظلة فيذكر بها وٕانماجاء المحاسن، في

ويفرد ابن األثير بابا  180"المحاسن في يذكرها ولم العيوب، من وقبيحها المحاسن، من فحسنها وحسنًا، قبيحاً  االستعارة
عن زهير بن أبي سلمى  معاظلة لفظية وأخرى معنوية ، ويفتتح فصله بمروية عمر بن الخطاب: للمعاظلة ويجعلها نوعان

، ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ثم  يخطئه في تعريفها ، ويرى أن حقيقة المعاظلة ليست دخول الكالم فيما ليس من جنسه 
  :، بل حقيقتها التراكب ، ويشير إلى مثال قدامة عن فاحش االستعارة في قول أوس ابن حجر 

  عامت بالماء تولبا جد  ت هدم عار نواشرها
  :ويقسم المعاظلة اللفظية إلى خمسة أقسام 

وهو التراكب الخاص بأدوات الكالم مثل من وٕالى وعن وعلى ، ومنها ما ال يسهل النطق بها ، ويرد ثقيال على اللسان  -أ
  :                ، ومنه قول المتنبي 

  وح لها منها عليها شواهد  سعدني في غمرة بعد غمرة
  181من الثقيل الثقيل الثقيل ) نها عليها له م( وقوله 

تكرير الحروف كتكرير حرف واحد أو حرفين في لفظة من الكالم المنثور أو المنظوم  فيثقل حينئذ النطق به ، ومن  -ب
  :  ذلك قول بعضهم 

  س قرب قبر حرب قبرر حرب بمكان  قفر        
  182باإلدغام  ويرى أن العرب عدلوا عن تكرير الحرف

  : تتابع صيغ الفعل في الجملة أو البيت ، ومنه قول األرجاني  -ج
  ا نذرت أعود أقتل روحي ر فرقت الحوادث بيننا     
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  183من المعاظلة ) فتتابع نذرت أعود أقتل (

  
  184بحا وأثقل على اللسان ،وهذا أشد ق)لبد سرج فرس زيد: (أن يتضمن الكالم مضافات كثيرة ، ومنه  - د
  :كقول أبي تمام في وصف جمل : أن ترد صفات متعدد على نحو واحد  -ه

  ومة مخرئلة أجدهكه نهده مداخله             
  185فالبيت من المعاظلة التي قلع األسنان دون إيرادها 

وصوف ، وتقديم الصلة على الموصول وغير ذلك مما يرد أّما المعاظلة المعنوية فكتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على الم
ويرى . وهي متفاوتة بالقبح حسب درجة تداخلها وتعقيدها وتراكبها بعضها بعضا  186في بابه، أو كتقديم خبر كأن عليها 

نما هو إذ المقصود من الكالم إ" ابن األثير أن معاظلة الفرزدق تخرج كالمه إلى التعقيد ومقصود الكالم اإليضاح 
اإليضاح واإلبانة وٕافهام المعنى ، فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من الكالم ذهب المراد به ، وال فرق عند ذلك بينه وبين 
غيره من اللغات كالفارسية والرومية وغيرها ، واعلم أن هذا الضرب من الكالم هو ضد الفصاحة ألن الفصاحة هو 

  187 "الظهور والبيان ، وهذا عار عن الوصف 
والبالغيون يسوقون هذا البيت شاهدا على أقبح صور التعقيد اللفظي، والنقاد يطلقون عليه مصطلح المعاظلة ، وهي عيب 

  ... في النصوص ينشأ من التداخل بين أجزاء الكالم 
  وليست خراسان التي كان خالدا          بها أسد إذا كان سيفا أميرها  

فال خفاء بقبح البيت والتعسف فيه ووضع األلفاظ في غير موضعها ، والفرزدق "ت، فقالوقد علق الخفاجي على هذا البي
  .188" أكثر الشعراء استعماال لهذا الفن ، حتى كأنه يتعمده ويقصده ويعتقد حسنه 

في النظم بأن هو أن ال يكون اللفظ ظاهر الداللة على المعنى المراد لخلل واقع ، إما " ويشير الجرجاني إلى التعقيد فيقول 
ال يكون ترتيب األلفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك مما يوجب 
صعوبة فهم المراد ، وٕاما في االنتقال أي اليكون ظاهر الداللة على المراد ، وٕاما النتقال أي ال يكون ظاهر الداللة على 

المعنى األول المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة  المراد لخلل في انتقال الذهن من
  189"إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على ذلك 

ملتبسة وتحتاج إلى نظر : الغامض هو الخفي ، والغامض من الكالم خالف الواضح ، ومسألة غامضة : الغموض
اإلشارات البعيدة والحكايات " معظم النقاد القدماء إلى تجنب الغموض والبعد عما يوصل إليه ومن ذلك وتدقيق ، وقد دعا 

وٕانما الغموض  190"الغلقة واإليماء المشكل واالستعارات البعيدة ، والوحشي الغريب ألّن ذلك يغلق المعنى ويجعله غامضا 
موض تصب في الوضوح وتحبيذه ، وممن دعا إلى ترك الغموض والدعوة إلى ترك الغ  191هو أال يفهم من اللفظ شيئا 
قد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكالم إذا لم يقفوا على معناه إال بكد ، " أيضا  العسكري في قوله 

لم يعلموا ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة وجاسية غريبة ، ويستحقرون الكالم إذا رأوه سلسا عذبا وسهال حلوا ، و 
  192" أّن السهل أمنع جانبا وأعّز مطلبا ، وأحسن موقعا وأعذب مستمعا 
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وهو أن يكون معنى الكالم واضحا "  وقد عد ابن سنان الخفاجي الوضوح شرطا من شروط الفصاحة قال            
ة وفضيلة  ومن أولئك عبد وهناك من رأى الغموض مزي193" ظاهرا جليا ال يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمل لفهمه 

ومن المركوز في الطبع أّن الشيء إذا نيل بعد الطلب واالشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه " القاهر الجرجاني حين قال 
كان نيله أحلى وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف ، وكانت به أضنّ  وأشغف ، كذلك ضرب المثل لكل 

  : لماء على الظمأ ،كما قال ما لطف موقعه ببرد ا
  وهن ينبذن من قول يصبن به                    مواقع الماء من ذي الغّلة الصادي 

ومنه " ويشير كذلك إلى تناول المعنى فيقول 194وأشباه ذلك مما ينال بعد مكابدة الحاجة إليه وتقدم المطالبة من النفس به 
ويؤيد ذلك أبو إسحاق الصابي فيقول   195" فضل روّية ولطف وفكرة  ما يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى

  196" أن أفخره ما غمض فلم يعطك غرضه إال بعد مماطلة المعنى " الشعر مميز عن النثر في 
 منها ما يرجع إلى المعاني، ومنها مايرجع إلى اللفظ، ومنها ما: والغموض غير التعقيد يرى القرطاجني أّن أسبابه عديدة 

وأما مايرجع إلى األلفاظ والعبارات فمثل أن يكون اللفظ وحشيا أو غريبا أو مشتركا أو . " يرجع إلى تشاكل اللفظ والمعنى 
  197"يكون في الكالم تقديم وتأخير ، أو يقع فصل بين أجزاء العبارة ، أو أن تطول العبارة 

ته وضبابيته قد يعبر عنه بلفظ ال ازدحام فيه ، وأما تكلف ازدحام المعنى أي تعقده وتشابكه وكثاف" وعند المحدثين فإن 
. س. ويرى ت 198"اإلبهام لتعقيد المعنى الواضح فهو نوع من االحتيال على القارئ لتكليفه جهدا مرهقا في غير طائل 

خص آخر أن العالم الذي يحاول الشعر أن يصل إليه ليس عالما بال معنى ، وٕان الشعر هو حديث شخص إلى ش"إليوت 
  199"، ومن حق هذا اآلخر أن يطالب محدثه بأن يكون لحديثه معنى يمكنه أن يفهمه 

فالقصد في ذلك تجنب السوقي والوحشي ، وال تجعل همك " قال الجاحظ : والتوسط،  والنمط الوسط، النمط األوسط
ي التوسط مجانبة للوعورة وخروج من تهذيب األلفاظ ، وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني ، وفي االقتصاد بالغ ، وف

وٕانما الكرب الذي يختم على القلوب ، ويأخذ باألنفاس ، النادرة الفاترة التي ال هي حارة "  200"سبيل من ال يحاسب نفسه  
غة ، والتوسط ممدوح بكل ل" 201" وال باردة ، وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط، وٕانما الشأن في البارد جدا والبارد جدا 

" ويشير قدامة إلى الحد الوسط في غير موقع من كتابه ،ففي حديثه عن الغلو واالقتصار يقول  202" موسوم بكمال الحكمة
إني رأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذهب الشعر ، وهما الغلو في المعنى إذا شرع فيه ، واالقتصار على الحد 

فإن قول النابغة الجعدي في معنى قول النمر على " على النابغة الجعدي يقول وفي تعليقه . 203" األوسط قيما يقال منه 
وٕاذا كان المعنى وسطا ، ورصف الكالم جيدا ، كان " وفي المعنى يقول العسكري 204"مذهب االقتصاد ولزوم حد األوسط 

  205" أحسن موقعا ، وأطيب مستمعا 
في رأيه ومصطلح األوسط عالمة بارزة في عنوان كتابه فهي نقطة والنمط األوسط عند الجرجاني هو المالئم والمناسب 

التوسط فيه آثر وأحمد وأفضل في " ويشير السجلماسي إلى البديع وأن هناك من يرى 206التالقي بين طرفي الخصومة 
  207" الصناعة إحجاما ورهبة لالختراع والكذب 
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" اللسان ، سواء كان لتنافر نفس الحروف أو لتنافر كيفياتها  وصف في الكلمة يوجب ثقلها على" وهو: والتنافرالمنافرة 
وفي الشعر العربي أمثلة عدة عليها والحس العربي هو القادر على  209،وعسر النطق بها نحو الهعخع ومستشزرات 208

ومالك " بسيطها إدراكها ، وهي مخلة بالفصاحة،ويردمصطلح المنافرة في ثنايا الحديث عن وضوح االستعارة والدعوة إلى ت
وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى ال يوجد بينهما منافرة  وال يتبين في ... األمر قرب الشبه بين المستعار منه والمستعار له 

  : أحدهما إعراض عن اآلخر بوجه حتى أنه لو دخل تركيب االستعارة إلى تركيب التشبيه فقيل مثال في قوله 
  ونون الصدغ معجمة بخال        غاللة خده صبغت بورد             

كأن غاللة خده ، وكأن صدغه نون المتزج اللفظ بالمعنى ، وتحققت النسبة والشبه والوصلة بين المستعار منه والمستعار 
وتحدثوا عن المنافرة في حديثهم عن .وفي ذلك دعوة للوضوحفي تشكيل الصورة  210" وكان المعنى صحيحا ... له 

  211"على أّن في مستشزرات تنافرا لثقلها على اللسان وعسر النطق بها " غدادي االلتئام، قال الب
كما " ويشار إلى التنافر باعتباره من عالمات سوء الصنعة الفنية فيقال في وصف الشعر العربي الحديث مثال         

القات بين المفردات الذي نتج عنه غرابة ثم التنافر الشديد في الع...  شاعت العالقات المتنافرة ونتج عنها غرابة التركيب
وهذا سبب من أسباب غموض الشعر الحديث وفي ذلك دعوة  212" التراكيب مع إهدار قواعد اللغة والعبث الداللي المتعمد 

  .إلى رفضه 
  الخاتمة

ين المعرفي ، لكنه ال شك أّن التطواف بين المرويات األدبية و والمصطلحات النقدية والبالغية ال يوصلك إلى اليق    
يومئ إلى مجموعة من األمور يجعلها منطقية معقولة أمام الدرس والمناقشة ، فمقولة عمر في زهير عماد البحث المنصرم 

استخالص المعايير النقدية التي استند إليها : ، تومئ إلى أمور عديدة ناقشها البحث ، وحاول أن يدرسها في اتجاهين 
ته للشعراء ، وكذلك ما أفضت إليه تلك المقولة والمقوالت العمرية األخرى من مصطلحات عمر بن الخطاب في مماحك

نقدية انساحت عبر المصنفات األدبية والنقدية والبالغية ، وتدحرجت كرتها لتنتقل من الوضوح والبساطة إلى الغموض 
  . والتشعيب 

بأّن المقوالت العمرية كان لها دور واضح في التأصيل  وٕاذ أختم بحثي ال أزعم أن عمرا كان ناقدا أدبيا ، لكنني أقول
للمنهج الوسط في اختيار الشعراء والناثرين أللفاظهم ، وعمر في ذلك ينسجم مع النهج العام للروح اإلسالمية الداعية إلى 

القرآن الكريم ، وما  الوسطية في اختيار جميع األشياء والبعد عن الغلو والتطرف ، وذلك المنهج األسلوبي المتجسد في لغة
  .مقوالت عمر بن الخطاب إال فرعا في شجرة القرآن الكريم 

وقد لحظت ذلك في إجماع النقد القديم على ضرورة اتخاذ النهج الوسط في تشكيل األلفاظ فقد رفض النقاد        
بة والتعقيد أو االنحطاط إلى السوقية والبالغيون بأن يتطّرف الكاتب أو الشاعر في استخدام اللفظ سواء نحو الوحشية والغرا

واللهجة الدارجة ، ويبدو ذلك انعكاسا لتوجيهات الصحابة رضوان اهللا عليهم ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي اهللا 
عنه الذي تبدو توجيهاته في تشكيل بعض المعايير النقدية والمصطلحات النقدية التي تحث على التزام النهج الوسط وتؤكد 

الوضوح في القول وهي البالغة ، والبعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي ، والصدق في المدح ، : ، ومن تلك المعايير  عليه
  .وعدم الغلو فيه، وحسن التقسيم وغيرها 



238 
 

: ومن المصطلحات النقدية التي انساقت في سياق المنهج الوسط الذي دعا له عمر في تشكيل العمل األدبي        
والحوشي ، والوحشي ، والتعقيد ، والغرابة ، واإلصابة في الوصف ، والمنهج الوسط ، والمبالغة، وحسن البيان  المعاظلة ،

  .، وحسن التأليف ، والغلو ، والمبالغة ، والغموض ، والصدق وغيرها 
اصرة وفكرنا الحديث ، إن الدعوة للمنهج الوسط على ما فيها من إيجابيات نحتاجها في حياتنا االجتماعية والسياسية المع

لكنها ال تخلو من سلبيات حين تكون محددا للعقل واإلبداع ، فدعوة الناثر أو الشاعر اللتزام المنهج الوسط في إبداعه 
تضع محددات للعقل وتلغي تميزه وفرادته، ذلك أن اإلبداع األدبي نمط من أنماط الخروج على السرب والتميز عن العامة 

تمام عن عمود العرب الشعري لما تحركت عجلة النقد ، وال سعى الشعراء إلى تطوير إبداعهم ، ولوال ، فلوال خروج أبي 
تميز المخترعين وعبقريتهم لما وصلنا إلى ما نحن فيه من تطور في مجاالت الحياة كافة وفي النقد والتفكير، لكن عمر 

السياسي الذي يهتم بمصلحة األمة ويعد الشعر أداة  بن الخطاب رصي اهللا عنه كان ينظر إلى الشعر من زاوية المصلح
  . تربي الفكر والوجدان وهي نظرة جديرة بالتقدير في ظروف إنتاجها الزمانية والمكانية  

  :الهوامش
 24ص ،محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني، القاهرة : ، ، تح1، جطبقات فحول الشعراء ) هـ231ت(محمد بن سالم ،الجمحي  1
  .14م ، ص1994مجيد طراد ، دار الكتاب العربي، بيروت ، : ، بشر بن أبي خازم ، الديوان ، شرح  األسدي2
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عبد السالم محمد هارون ، : ، تح5، والحيوان،ج 203م ، ص2009، وزارة الثقافة ، عمان ، 1الجاحظ ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين ، ج 4

 .590م ص 1996دار الجيل ، بيروت ، 
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  .73،74م ،ص 1872، 4الجيل ، لبنان ، ط
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محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  : ، تحقيق1الكامل في اللغة واألدب ، ج. المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد 7

نعم ما تعلمته  العرب " ، يقول عمر   22زغلول سالم ، ص : بد الكريم النهشلي ، تحقيق وينظر اختيار الممتع ، ع. 103ص.م1986
  .األبيات يقدمها الرجل أمام حاجته ، فيستزل بها اللئيم ، ويستعطف الكريم 

  .334، ص1الكامل في اللغة واألدب ، ج. المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد 8
 .60، ص1الجاحظ، البيان والتبيين ، ج 9

  .173، ص) دراسة موضوعية موثقة (شعر عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان ونظراتهما النقدية . عثمان ، عثمان محمد  10
ت، .مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د: ، تح6العقد الفريد ، ج) هـ328ت(ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد األندلسي،  11
  130ص

 .204م، ص2000الصالبي ، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، مؤسسة اقرأ للنشر، القاهرة ،  علي محمد ، 12
  52فاعور، ص: القرشي ، جمهرة أشعار العرب ، تح 13
دار الجيل للنشر محمد محيي الدين عبد الحميد ، : ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، تح1العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ، ج 14

 28، ص.م1981، 5لبنان ، ط –والتوزيع ، بيروت 
  .  295، ص 2محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط: ، تح1الزركشي ، البرهان في علوم القران ، ج 15
 .29النهشلي ، عبد الكريم ، اختيار الممتع ، ص 16
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  36، ص3زغلول سالم ، دار المعارف،طمحمد خلف اهللا ومحمد : الخطابي ، ثالث رسائل في إعجاز القرآن ، تح 17
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 ..127، دار المعارف ، ص1حمد محمد شاكر ، جا: ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تح 25
  .81،ص1ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ، ج 26
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  . 171ص ، 2006
 16،ص6السهيلي ، الروض األنف ، ج 30
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 .م1996 ، بيروت ، الجيل دار ، هارون محمد السالم عبد: تح الحيوان، ، بحر بن عمرو ، الجاحظ .12
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