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 واالغرتاب االستبداد بني السلطاني السرد يف" والسلطان املثقف" جدلية

 
 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/ 

 ض٥ٝؼ قػِ ايتعًِٝ ايعاّ ٚؾ٪ٕٚ ايطًب١

 ا٭ضزٕ –ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 املًدل

1 

 تاضٜذ يف ٚاغتكطا٤ سهُتٗا َكازض يف حبح١َ ٖٛ أ إٕ ايبشح يف تطاخ أٟؾ

سها١ٜ اإلْػإ ٘ ; ٭ْٚايػطز دع٤ َٔ ْتادٗا ايجكايف ٚٚعٝٗا ايتاضؽبٞ سهاضتٗا ٚبٓا٥ٗا.

. ٚايرتاخ ايعطبٞ ٫ ؽبطز عٔ ٖصا ايتأطري; ؾكس دا٤ ايػطز َع اسبٝا٠، ٚغ٪اي٘ َع ايٛدٛز

ٜكِٝ تٛاق٬ َع ضغبت٘ يف ٚ ،ايٛاقعؾٝ٘ سا٬َ أغ٦ًت٘ اشباق١ اييت ساٍٚ بٗا إٔ ؼبانٞ 

; يف خطابات 1، ٜٚكٛؽ َٓع١َٛ َعطؾ١ٝ تطقس تطٛض َؿاُٖٝ٘ ايجكاؾ١ٝسٍاسبط١ٜ ٚايع

هبًت َٛاقـ ٚتكٛضات نؿؿت أب١ٝٓ ايٛعٞ ايعطبٞ ٚدسيٝات٘ َع أْع١ُ ايٛاقع ايجكايف 

يكس  َٓٗا َٓع١َٛ اٯزاب ايػًطا١ْٝٚايػٝاغٞ، ذبت إطاض َٓعَٛات أزب١ٝ َتعسز٠ 

 ٚعٞ يف املس١ْٚ ايجكاؾ١ٝ ايعطب١ٝ،َعٗط  ًت ايٓكٛم ايػطز١ٜ يف ا٭زب ايػًطاْٞؾّه

ٖطّ ايػًط١ إفب  خطاباتٗا ٚٓدٗتدع٤ا َٔ ظاٖط٠ ايؿهط ايػٝاغٞ ايعطبٞ اإلغ٬َٞ، ٚ

، ٚضمست بٗا ؾٝٗا اسبكٝك١ بايِٖٛ ٚايٛاقع باشبٝاٍ ٚازبس باهلعٍ تَتعدا بكٛض٠

ح ٖصٙ يف حبسّؿع مث١ ضغب١  اشبطابٞ . ٖٚصا ايتٓٛعَٓعٛضا يًعسٍ ٚا٫غتكطاض يف اجملتُع

يف ٛ  اشبهإ ٫ بس َٔ ؾ ;ٚايػٝاغ١ ايػطز: َٔ ايتعبريؾهًـب اشبطابات اييت نبعت 

ذبسٜس يف دبًٝات ع٬ق١ ؾا٥ه١ َابـب  اٯزاب ايػًطا١ْٝ ايػطز يفَؿطٚع دسيٝات 

 ذبٍٛٓ ؾٝٗا; ا٫غتبساز ٚ ا٫غرتاب أبطاهلا املجكـ ٚ ايػًطإ ، ٚيف ْكٛم غطز١ٜ ضبسز٠

تكٛضا ز٫يٝا يف ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ  ضَع١ٜ عطنت سها١ٜ فبإ ايٓل ايػًطاْٞ نً٘

٘ دعًتاملٛنٛع  جريٖاٜايططح ٚعُل ا٭غ١ً٦ اييت  خكٛق١ٝٚايتاضؽبٞ ٚايػٝاغٞ. ٚيعٌ 

 غطز١ٜ ْكٛم ؾهاْت ٖصٙ ايسضاغ١ ضباٚي١ تبشح يف; ايسضاغاتؾها٤ّ يهجري َٔ 

ايٛقٛف بػ١ٝ  جكايف;ٚايٓكس اي ايػطزٜات اقسَتٗ أزٚات حبج١ٝيف ن٤ٛ  غًطا١ْٝ ضبسز٠

َؿطٚع ايٓعط١ٜ  يف أغُٗتيف بًٛض٠ َعطؾ١ َا َٔ املعاضف اييت  صٙ ايٓكٛمٖ ع٢ً زٚض

 .ايػطز١ٜ ايعطب١ٝ
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ِٔ أسٗل هلل اسبُس  ِٚفب ُؾٔهط ََ ِٔ ٚأ ُٔس، ََ ِٔ ٚأنطّ ُس ِٔ ٚأضسِ تؿٖهٌ ََ ُّ ٚايٖك٠ُ٬ ُقٔكس، ََ  َغٝٔسْا ع٢ً ٚايٖػ٬

ُٖس  :ٚبعس بٗساٙ اٖتس٣ َٚٔ َٚقٔشب٘ آي٘ ٚع٢ً اهلل َخًِل َخرُي َُش

 :بٝات ايسضاغ١ أز       

اربصت ايسضاغات ايػابك١ اييت قاضبت َٓع١َٛ اٯزاب ايػًطا١ْٝ ادباٖـب طبتًؿـب يهٌ َُٓٗا صباٍ         

اؾتػاي٘: ادباٙ ٜسضؽ اٯزاب ايػًطا١ْٝ َٔ ظا١ٜٚ ايػٝاغ١ ٚتاضؽبٗا ٚايؿهط ايػٝاغٞ ٚؾًػؿت٘ زٕٚ ا٫ٖتُاّ 

. ٚادباٙ ثإ ٜطنع اٖتُاَ٘ ع٢ً ايعاٖط٠ ايػطز١ٜ 1ايٓعطٟبازباْب ايػطزٟ، ٜٚػًب ع٢ً ٖصا ا٫دباٙ ايطابع 

يف اٯزاب ايػًطا١ْٝ َٔ خ٬ٍ زضاغ١ سٝجٝات ايع٬ق١ اييت تطبط املجكـ بايػٝاغ١، ٜٚػًب ع٢ً ٖصا ا٫دباٙ 

 ٖصٙ ايسضاغات: أبطظ َٚٔايطابع ايتشًًٝٞ. 

 ،2اّعع ايسٜٔ ايعًّ يًسنتٛض اْٞ"زضاغ١ بعٓٛإ" اٯزاب ايػًطا١ْٝ زضاغ١ يف ب١ٝٓ ٚثٛابت اشبطاب ايػًط-

ٚقس اْطًكت ايسضاغ١ َٔ ؾطن١ٝ ٚدٛز ٚسس٠ يف ايؿهط ايػٝاغٞ ايػًطاْٞ قا١ُ٥ ع٢ً ثٛابت ساٍٚ ايع٬ّّ 

زٚض امل٪يـ ايػًطاْٞ بـب اإلبساع ٚتك١ٝٓ ، ٚ حبح َٛضؾٛيٛد١ٝ ايهتاب١ ايػًطا١ْٝ : َٔ خ٬ٍايتٛٓقٌ إيٝٗا 

إٔ ثٛابت اشبطاب ايػٝاغٞ ايػًطاْٞ دبعٌ َٔ اٯزاب ايػًطا١ْٝ نتابا ٚتٛٓقٌ إفب ْتٝذ١ َؿازٖا  ايتٓام.

غًطاْٝا لبٛشدٝا ٚاسسا دبس ؾٝ٘ نٌ ايهتابات ايػًطا١ْٝ قٛضتٗا، حبٝح ٜهٓطؽ زٚي١ ايػًطإ ٚؾدك١ٓ 

ايؿطز; مما ٜؿري إفب عذع اٯزاب ايػًطا١ْٝ عٔ ا٫غتُطاض يف ظٌ اسبساث١ ٚذبٍٛٓ زٚي١ ايػًطإ إفب َ٪غػ١ 

 ٚي١ ٚايطع١ٝ إفب َ٪غػ١ املٛاط١ٓ. ايس

زضاغ١ بعٓٛإ"ضبهٝات ايػطز ايعطبٞ َكاضب١ ٭زبٝات ايع٬ق١ بـب ايػًط١ ٚاملجكـ زضاغ١ يف ايب١ٝٓ اسبها١ٝ٥  _

ْكا  اا٭غس ٚايػٛام باعتباضٖ سها١ٜ. ٚتٓاٚيت ايسضاغ١ 3إمساعٌٝ ٜٛغـيًسنتٛض  سبها١ٜ ا٭غس ٚايػٛام"

إؾاضٜا  ْٚكا غٝاغٝا ،َٔ داْب تؿاعً٘ َع ايهتاب١ ايككك١ٝ ع٢ً يػإ اسبٝٛإؾّهٌ شات٘ عرب ْػك٘ ٚغطزٜا 

ٝٓٓت ايسضاغ١ َس٣ قسض٠ امل٪يـ ع٢ً  قاب٬ يًتأٌٜٚ ٜٓتُٞ إفب أزبٝات ايهتاب١ ايػٝاغ١ٝ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ. ٚب

ضؽبٞ إفب غطز َٔ سسخ تا ٚذبًٜٛٗاايتؿاع٬ت ايٓك١ٝ ايٛاضز٠ ؾٝ٘ نُٔ بٓا٤ اسبها١ٜ اإلطاض  ايتعاٌَ َع

                                                           
 .40- 26، م1999اب ايػًطا١ْٝ، نُاٍ عبس ايًطٝـ،  زاض ايطًٝع١،ي٬ط٬ع عًٝٗا ٜٓعط : تؿطٜح أقٍٛ ا٫غتبساز قطا٠٤ يف ْعاّ اٯز  1 

 .2006 ، ايهٜٛت ، املعطؾ١ عامل ، ايع٬ّ ايسٜٔ عع ، ايػٝاغٞ اشبطاب ٚثٛابت ب١ٝٓ يف زضاغ١ ايػًطا١ْٝ اٯزاب   2 

ٚايػٛام، ٜٛغـ إمساعٌٝ، َٓؿٛضات  ا٭غس سبها١ٜ اسبها١ٝ٥ ايب١ٝٓ يف زضاغ١ ٚاملجكـ ايػًط١ بـب ايع٬ق١ ٭زبٝات َكاضب١ ايعطبٞ ايػطز ضبهٝات  3

 . 2008اذباز ايهٓتاب ايعطب ، زَؿل ، 
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عٔ  ايسضاغ١ نؿؿتٚ .يًهتاب١ ايػطز١ٜ ايعطب١ٝ ادسٜسإغٗاَا  بصيو أنافؾ ;سها٥ٞ َعد٘ بعٓاقط رب١ًٝٝٝ

; ؾهاْت قعٛب١ إقا١َ ذبايـ بـب ايػًط١ ٚاملجكـ ْتٝذ١ ق٣ٛ ايتٓاسط ا٫دتُاع١ٝ ٚايتٗسٜسات اشباضد١ٝ

 .ايط١ٜ٩ ايػطز١ٜ يًعٌُ ١٦ًَٝ خبٝب١ ا٭ٌَ

 :ٖٞ  ْٗهت إؾهاي١ٝ ايسضاغ١ ع٢ً اؾرتانات  :  إؾهاي١ٝ ايسضاغ١  

ٯزاب يف ا ايؿًػؿ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط ايػٝاغٞ  َٔ عٓا١ٜ ايباسجـب مل ٌٜٓ ازباْب ايػطزٟ َا ْايت٘      

ٖصا ازبٓؼ يف اشبطاب  كٛق١ٝاعتباض شبزٕٚ  دا٤ ايتعاٌَ َع٘ نُٔ عًِ تسبري املًوؾكس ايػًطا١ْٝ; 

 .ايػٝاغٞ ايعطبٞ اإلغ٬َٞ

َٔ َٓعٛض "قكل اسبٝٛإ" يف ا٭زب ايعطبٞ، ٚمل تسضؽ يف ن٤ٛ لباشز ايػطز يف اٯزاب ايػًطا١ْٝ  غتِضُز       

يعب  خكٛق١ٝ َٛضؾٛيٛد١ٝ ا٭زب ايػًطاْٞ; مما أؾطغٗا َٔ زٚضٖا اسبذادٞ يف تؿهٌٝ َعطؾ١ غًطا١ْٝ

 ايٓعط١ٜ ايػطز١ٜ ايعطب١ٝ. بٓا٤ يفاملجكـ ايػًطاْٞ جبسيٝات٘ بـب اغتبساز غًطاْ٘ ٚاغرتاب٘ زٚضا 

َس٣  تجبتخط٠ٛ  ;ايػطزٜاتٚ ََٓٗذٞ ايٓكس ايجكايف لباشز تطاث١ٝ باغتدساّٗا حبجيف ايسضاغ١  ٚقس دا٤ت      

اييت  َط١ْٚ ايػطز ايعطبٞ ايكسِٜ ٚطٛاعٝت٘ ٚدباٚب٘ ٭زٚات حبج١ٝ سسٜج١; ٚشيو يف ظٌ تٓاَٞ ايسضاغات

 خاق١ ايطٚا١ٜ. ١اسبسٜج ايػطز١ٜ يؿٕٓٛا اتبعت ٖصٙ املٓٗذٝات ٚتطبٝكاتٗا ع٢ً

كٛض٠ ايػطز يف اٯزاب ايػًطا١ْٝ، َٚا ذبًُ٘ َٔ ب تطتبطٚتطتبط بٗصٙ ا٫ؾرتانات نب١ً َٔ ايتػا٫٩ت       

نٝـ غسا ايػطز َعتُسا يف خطاب ايػًط١ ٚأزب اشباق١، ٖٚٛ أغري ساي١ ٖاَؿ١ٝ  ٖٚٞ: دسيٝات ٚنبايٝات

؟ ٌٖٚ خًل اغتدساّ املجكـ ايػطز يف خطاب ايػًط١ دسيٝات َعٗا َٔ غاب ؾٝٗا ازبسٍ بـب ايٓل ٚايٓكس

ا٫غرتاب ٚا٫غتبساز ؟ ٚيف غٝام اإلداب١ عٔ َٚا ْتر عٔ ٖصٙ ازبسي١ٝ َٔ سا٫ت  ،بٗاسٝح ع٬ق١ املجكـ 

 .ذبكٝكٗاإفب أغ٦ًتٗا اشباق١ مث١ أٖساف تطُح ٖصٙ ايسضاغ١ 

; يصيو ؾكس غعت 1اض إفب غري غا١ٜ تٛؾو إٔ تٓكطع ب٘ َطٝٓت٘"" َٔ غٜكٍٛ ابٔ املكؿع:  :   أٖساف ايسضاغ١   

 ٖصٙ ايسضاغ١ اْط٬قا َٔ إؾهايٝاتٗا  إفب ذبكٝل نب١ً َٔ ا٭ٖساف ٖٞ: 

 َٓٗذ١ٝ سسٜج١ايطغب١ يف بعح دع٤ َٔ ايرتاخ ايعطبٞ املتعًل بايؿهط ايػٝاغٞ ٚخطاب ايػًط١ بط١ٜ٩         

 ايٓكس ايجكايف أزٚات إدطا١ٝ٥ سسٜج١ ربهع ملكاٜٝؼ َع ايتؿاعٌٚقسضت٘ ع٢ً  ،تهؿـ عٔ ق١ُٝ ٖصا ايرتاخ

                                                           
 ا٭َري١ٜ، املطبع١ ايع١َُٝٛ، املعاضف ٚظاض٠ ٖـ،142 املتٛؾ٢ املكؿع بٔ اهلل عبس ايعطب١ٝ إفب تطنب٘ اهلٓسٟ، ايؿًٝػٛف بٝسبا تأيٝـ ٚز١َٓ، ن١ًًٝ 1

 . 1937 ايكاٖط٠،

 .64_63 م ،
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لباشز غطز١ٜ عطب١ٝ قسمب١  ; ٚشيو َٔ خ٬ٍ ا٫ؾتػاٍ ايٓعطٟ ٚايتطبٝكٞ ع٢ًبؿهًٗا ايؿُٛيٞ ايػطزٜاتٚ

 َٓؿتش١ ع٢ً ايػًط١ باعتباضٖا ب١ٝٓ نرب٣ يًدطاب ٚاإلبساع.

عتباضٙ ْتادا ربًٝٝٝا َٔ داْب، ٚع٬ُ تطنٝبٝا ٚايبشح عٔ اشبكٛق١ٝ ازبُاي١ٝ يًٓل ايػًطاْٞ ْؿػ٘ با 

 ا٫ْػذاّ بـبٜطتٗٔ إفب خطابات تكطٜط١ٜ تٛثٝك١ٝ شات َطدع١ٝ تاضؽب١ٝ َٔ داْب آخط. خكٛق١ٝ تكّٛ ع٢ً 

 يف ضغاي١ تعًٞ َٔ ايػطز باعتباضٙ ق١ُٝ عًٝا رباطب ايػًط١.  ايػطز ٚاسبه١ُ

ع  َهْٛات ايؿٕٓٛ ايػطز١ٜ يف ايتعبري عٔ ض٩ٜت٘ يف قهاٜا َٚعطؾ١ أغايٝب املجكـ ايعطبٞ ايكسِٜ يف ايتعاٌَ َ

 .َٚا عاؾ٘ َٚٔ دسيٝات بـب اغتبساز ايػًطإ ٚاغرتاب املجكـ ايٛاقع باغتدساّ ايتدٌٝٝ، 

غًطا١ْٝ  يف خًل َعطؾ١ أزبٝا ايػطز يف اٯزاب ايػًطا١ْٝ باعتباضٙ ْٛعا إغٗاّٚايػعٞ إفب ذبسٜس َس٣        

 اؾسا َٔ ضٚاؾس تهٜٛٔ ْعط١ٜ غطز١ٜ عطب١ٝ. َٚعطؾ١ غطز١ٜ تؿهٌ ض

ايػطز١ٜ، َٚا خًكت٘ ايجكاؾ١ٝ ٚ عٔ إغطا٤ ايتطٛض ايهبري يف ايسضاغات ْادبا اختٝاض املٛنٛع يف داْب َٓ٘ ٚدا٤  

أؾكا َٓؿتشا ع٢ً ع٬ق١ اإلضاز٠ باملعطؾ١، ٖٚصا ا٭ؾل خًل  استادت ع٢ً املػت٣ٛ ايؿدكٞ َٔ أغ١ً٦ ْكس١ٜ

 ي٬ؾتػاٍ.  ؾاٖٚس ذبسٜا ٚساؾعا

  .ْٚعطا شبكٛق١ٝ ا٭ٖساف نإ ٫بس َٔ سكط لباشز ايتطبٝل يتهٕٛ ايسضاغ١ أنجط زق١ َٚٛنٛع١ٝ 

 :ا٫ؾتػاٍَس١ْٚ          

يًسضاغ١; ٖٞ ضباٚي١ ٫غتهؿاف ق١ُٝ  ضبسز٠ َٔ َٓع١َٛ اٯزاب ايػًطا١ْٝ َس١ْٚ غطز١ٜإٕ اختٝاض       

 ،ايٓعط١ٜ ايػطز١ٜ ايعطب١ٝايٓٛع ايػطزٟ يف  ٖصا ػٝاغ١، ٚق١ُٝتتعًل خبكٛق١ٝ تٛظٝـ ايػطز يف خس١َ اي

 . إفب ْتا٥ر َٛنٛع١ٝ ١سسٜج َٓٗذ١ٝأزٚات اغتدساّ بٚضغب١ يف سكط إطاض ايتطبٝل 

أنبع  اييتايٓكٛم  َٔ ٗاٚقس مت هلصٙ ايػا١ٜ اختٝاض لباشز ث٬ث١ تتٛؾط ؾٝٗا ؾطٚط َع١ٓٝ أبطظٖا: أْ       

ٚيٝػت ْتؿا أٚ ضَع١ٜ  بهاًَٗا ْكٛقا سها١ٝ٥ تهٕٛ إٔٚ اٯزاب ايػًطا١ْٝ. اْتُا٥ٗا إفب ٢عً ايباسجٕٛ

ٚإٔ تتبع تػًػ٬ خطٝا يف ظَإ إْتادٗا حبٝح ٫ كبجٌ سكب١ ٚاسس٠ َٔ أدٌ ٬َسع١ َطاسٌ  َكطعات.

عطى ايػٝاغ١ ٚايهتاب١ يكٝاؽ َس٣ خكٛق١ٝ ؾ١٦ ضبسز٠ خًكت  قاسب ايٓل ممٔ ٜهٕٛ ٚإٔ تطٛضٖا.

 ايعطب١ٝ.ط١، ٚأغُٗت يف تطٜٛط أغايٝب ايهتاب١ يف ايب١ٝٓ ايجكاؾ١ٝ دسي١ٝ َع ايػً
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; ْٚعطا يتٓٛع 1باعتباضٖا ايٓل امل٪غؼ هلصا ايٓٛع ن١ًًٝ ٚز١َٓ بايُٓٛشز ا٭ٍٚٚتبسأ َتٕٛ ا٫ؾتػاٍ        

١ ع٢ً َٔ ا٭ؾهٌ با٫عتُاز ع٢ً عٓكطٟ ا٫ْتداب ا٫قتكاض يف ايسضاغ نإ; ؾكس أبٛابٗاٖصٙ املس١ْٚ ٚتعسز 

ايهتاب َٔ ايٓاسٝتـب ايٛظٝؿ١ٝ  ٜعس َٔ أخطط أبٛاب ايصٟايبابـب ا٭ٍٚ باب ا٭غس ٚايجٛض ٚايجاْٞ 

ن١ًًٝ ٚز١َٓ طبع١ زاض اعتُست ايسضاغ١ ْػد١ ٚقس  ، 2ٚاإلٜسٜٛيٛد١ٝ سػب ض١ٜ٩ ابٔ املكؿع يًعامل ٚيًشٝا٠

 اييت تٛقٌ إيٝٗا، أقسّ ايٓػذ اشبط١ٝب قابًٗا احملكل; ٭ْٗا طبع١ ع١ًُٝ 3ايؿطٚم، ذبكٝل عبس ايٖٛاب ععاّ

ايطبع١ ا٫غتؿاز٠ َٔ اشبطاب املٛاظٟ يف  ٚكبت .4ٖـ618ٖٚٞ طبطٛط١ َهتب١ أٜا قٛؾٝا اييت تعٛز إفب غ١ٓ 

 .1937ا٭َري١ٜ، ايكاٖط٠، 

عبس ايكازض  ايسنتٛض ٚقس ٚدست ي٘ طبعتـب ضبككتـب; ا٭ٚفب ذبكٝل .ايُٓٛشز ايجاْٞ ايُٓط ٚايجعًب      

ع٢ً ايٓل  ايف ايتطبٝل ٫ؾتػاهل بايجا١ْٝا٭خص  ٚمٓت. 6املٓذٞ ايهعيب ايسنتٛض ٚايجا١ْٝ ذبكٝل .5ٗريٟامل

  سٍٛ ايٓل ٚقاسب٘.ايٓعط١ٜ  ايسنتٛض املٗريٟ زضاغ١ٚا٫غتؿاز٠ َٔ بؿهٌ زقٝل. 

ع١ زاض طب ؾً٘ طبع١ ٚاسس٠ ٖٞ ايُٓٛشز ايجايح ا٭غس ٚايػٛام سها١ٜ ضَع١ٜ َٔ ايكطٕ اشباَؼ، أَا    

 . 7ايطًٝع١، ذبكٝل ضنٛإ ايػٝس

ٚؾل ايػٝاقات  يعٌ َٔ أنجط إدطا٤ات ايبشح أ١ُٖٝ عٓس ايباسح ٖٛ ذبسٜس َٓٗر اؾتػاي٘ َٓٗر ا٫ؾتػاٍ:    

 . 8 ١ٝاإلدطا٥ ٗاايتٓعري١ٜ يًبشح ْعطا يطبٝع١ املٛنٛع، ٚيتعسز املٓاٖر ٚنجط٠ أزٚات

                                                           
 .117، م 2001 ،1ط اسباَٞ،تْٛؼ، عًٞ ضبُس زاض ضَهإ، بٔ ؾطز_ايككل_ ا٭دٓاؽ ْٚعط١ٜ ايكسِٜ ايعطبٞ زبا٭   1

 .   120 ، م1999ايػ٬غٌ، ايهٜٛت ،  شات ، ايٓذاض ضدب ضبُس يف ا٭زب ايعطبٞ، ايكككٞ . ايرتاخ34م ، ٚز١َٓ ٜٓعط: ن١ًًٝ  2    

 ..1981 ، 2ط ، ازبعا٥ط ، ايٛط١ٝٓ ايؿطن١ ، بريٚت  ايؿطٚم زاض ععاّ، ايٖٛاب عبس ٚذبكٝل تكسِٜ ، املكؿع بٔ اهلل يعبس ٚز١َٓ ن١ًًٝ   3   

ٜصنط احملكل َٝعات ٖصٙ ايٓػد١ يف أْٗا : استٛت نب٬ ط١ًٜٛ تؿب٘ َا ٜعطف َٔ ن٬ّ ابٔ املكؿع يف نتب٘ .ٖٚصٙ ازبٌُ تًؿ٢ طبتكط٠   4   

ٓٓٓػ ٝٓطت يف ايٓػذ ا٭خط٣. ٚاغتعًُت نًُات َٚٝػط٠ يف ايٓػذ ا٭خط٣ بػبب تكٓطف اي ار. ٚٚضزت ؾٝٗا نبٌ ٜعٗط ؾٝٗا ا٭ثط ايؿاضغٞ; ٚقس غ

ٝٓطت يف ايٓػذ ا٭خط٣. ٚشنطت أمسا٤ َسٕ ٚأؾدام مل تصنط يف ايٓػذ ا٭خط٣. ٚإٔ ْكٛقٗا أقطب يف ازبٌُ  قشٝش١ غري ؾا٥ع١ ; ٚقس تػ

 .  18_16،م  ٫بٔ قتٝب١. ٜٓعط ن٬ّ احملكل: ن١ًًٝ ٚز١َٓإفب ايٓكٛم اييت تًؿ٢ يف نتب قسمب١ َجٌ عٕٝٛ ا٭خباض 

 . 1973 ايتْٛػ١ٝ، ازباَع١ َٓؿٛضات املٗريٟ، ايكازض عبس ٚايجعًب،غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ، سّكك٘ ٚقٓسّ ي٘ ٚتطنب٘ إفب ايؿطْػ١ٝ ايُٓط نتاب   5 

 .1980 ،1ط ايطغِ، يؿٕٓٛ ايتْٛػ١ٝ ايؿطن١ َٓؿٛضات ايهعيب، َٓذٞ ٚذبكٝل تكسِٜ ، ٖاضٕٚ بٔ يػٌٗ ٚايجعًب ايُٓط   6 

 .  1978، 1اهلذطٟ، باعتٓا٤ ضنٛإ ايػٝس، زاض ايطًٝع١، بريٚت، ط اشباَؼ ايكطٕ َٔ عطب١ٝ ضَع١ٜ سها١ٜ ٚايػٛام ا٭غس  7   

بايٓػب١ يًؿطنٝات َٔ تٛؾط ث٬ث١ َػًُات ؾٝ٘ ٖٞ: تٛؾط طابع ايٛنٛح غٛا٤  ٫ بٓس إٔ يك٬س١ٝ أٟ َٓٗر سبُساْٞايسنتٛض هبٝس  ٜط٣  8    

ؾ١ ٚيًٓتا٥ر; ٭ٕ َٓطل إقٓاع املتًكٞ ٜعتُس ع٢ً َس٣ ٚنٛح اشبطاب املٛد٘ ي٘. ٚاغتدساّ يػ١ زقٝك١ تتذٓب اشبًط يف املؿاِٖٝ; يتذعٌ املعط

ات٘ ايساخ١ًٝ بايعاٖط٠ َٛنٛع ايسضاغ١ قاب١ً يًتطٛض. ٚقاب١ًٝ نبٝع ايتأنٝسات اييت تتهُٓٗا ْتا٥ر زضاغ١ يع١ًُٝ ايتشكل َٔ خ٬ٍ ع٬ق

 .11_9 م ،1990 ايبٝها٤، ايساض غاٍ، َٓؿٛضات  سبُساْٞ، هبٝس ٚايؿعط، ايطٚا١ٜ يف املٛنٛعاتٞ ايٓكس عٔ املٛنٛع . غشطٚاشباضد١ٝ
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َع سساث١ املكطًح، َٚع ض١ٜ٩ ايعٌُ اييت تطاعٞ خكٛق١ٝ َٓٗذا ٜتٓاغب ا٫ؾتػاٍ  َٛنٛع ٚقس ؾط       

 :ططٜكتإ يف املعازب١ ُٖا ؾهإ ي٬ؾتػاٍ ;ايٓكٛم ايرتاث١ٝ ايكسمب١

 ملعطؾ١ َس٣ ٚاغتذ٤٬ خكا٥كٗا ، رتاث١ٝ يف ضغايتٗا ايتاضؽب١ٝ ايػًطا١ْٝايٓكٛم ايا٭ٚفب: َعا١ٜٓ      

 غٝاغٞ ٖٚٛ َٛنٛع ايػًطاْٞ، ز١ٜ َٓبجك١ َٔ ا٭زبَعطؾ١ غًطا١ْٝ غط يف تؿهٌٝ اإلغٗاّ ع٢ً تٗاقسض

يف  ١ايٛاعٝ ١املعًٓ َكاب٬ ا٭لباطا٭لباط املهُط٠  ايصٟ ٜبشح يف ايجكايف ٖٛ ايٓكس إيٝ٘ املٓاٖر ؾأقطب ثكايف;

ع٢ً ؾهٌ ٚع٬قتٗا بايػًط١; ٚشيو ٫ختباض َس٣ تأثري تًو ايع٬قات  ايجكاؾ١َٝٛنٛعات تتعًل باملُاضغات 

 . 1ٚقٝػ٘ ٚألباط٘ بهٌ دبًٝات٘ٚاشبطاب ايجكايف  املُاضغات ايجكاؾ١ٝ،

اختكاقا عًُٝا َٚؿطٚع باعتباضٖا  ايجا١ْٝ: قطا٠٤ ايٓكٛم بكٛضتٗا ايػطز١ٜ يف ن٤ٛ ايػطزٜات اسبسٜج١      

قٝت٘ املت٬هب١ اييت تػِٗ يف ؾِٗ خك3ٛٚبٓاٙايػطزٟ  ٟٛطاب ايػًطاشب ٜػع٢ يإلساط١ بعاٖط2٠تؿهري

، ٚع٢ً َػت٣ٛ املس١ْٚ ايػطز١ٜ اشباق١ بهٌ لبٛشز َٔ لباشز ايػطز ايػًطاْٞ ػًطا١ْٝايعطؾ١ املع٢ً َػت٣ٛ 

َا تكسَ٘ َٔ  َٔ خ١ٍ٬ ايسضاغ١ اشباق١ يف اإلداب١ عٔ أغ٦ًٚتػِٗ ٖصٙ املٓٗذ١ٝ  .ايعطب١ٝ ايعا١َ ايػطز١ٜ

 َا زاَت تٛؾط ططٜك١ا٫غتها٠٤ بأنجط َٔ  تػاعس ع٢ًآؾام  . ؾه٬ عُا تؿتح 4َٔإَهاْٝات يف ذبًٌٝ ايٓل

ٖٚاتإ املعازبتإ  .قطا٠٤ طبتًؿ١ يًٓل ٚأٖساؾ٘ زٕٚ إضباى يف ايط١ٜ٩ املٓٗذ١ٝ ا٭غاغ١ٝ يًبشح تٛؾط

 تتها٬َٕ َعا َٔ أدٌ إػباز غطزٜات خاق١ باشبطاب ايػًطاْٞ. 

 ايتُٗٝس: 

إٔ ؾ٦ٝا قس سسخ  5ٓاعٝا ب٬غٝا تعًُٝٝاخاطب ايػطز ايػًطاْٞ بًػإ سٝٛاْات٘ ايػًط١، باعتباضٙ عطنا إق  

 7َٔ خ٬ٍ َٛاقـ َتعسز٠ يًطاع١ ٚاسب١ًٝ ٚايرتٜٚض َػتُس٠ َٔ ثٛابت خطاب ايػًط١ 6أٚ ايععِ بأْ٘ سسخ

                                                           
 . 84_83 م ، 2005 ،3ط ايساض ايبٝها٤، _بريٚت ايعطبٞ، ايجكايف املطنع ايػصاَٞ، اهلل عبس( ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ا٭ْػام يف قطا٠٤) ايجكايف ايٓكس  1 

 .79،م2010، 63ايػطزٜات ٚايٓكس ايػطزٟ ، غعٝس ٜكطـب، صب١ً ْع٣ٚ، ُعُإ، ع   2 

 .  47 م  ،1991 ، 1ط ، بريٚت ، ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات َطنع ، ازبابطٟ عابس ضبُس ، َٚٓاقؿات زضاغات ٚاسبساث١ ايرتاخ  3 

 ، 9 ايعاملٞ،ع ٚايؿهط ايعطب صب١ً ، ايكَٛٞ اإللبا٤ َطنع يف ايرتنب١ قػِ ٝست ، تطنب١زضاغ١ ع١ًُٝ يًػطز١ٜ ا٭زب١ٝ ْعط١ٜ ٚتطبٝل ، ؽ.ز مش  4 

، غعٝس ٜكطـب ،  ايعطبٞ يًػطز اشبرب َكس١َ ٚ . ايه42ّ٬، م  2006،  25. ايػطزٜات نُا أتكٛضٖا ، غعٝس ٜكطـب ، ع٬َات ، ع 75، م 1990

 .24، م 1997 ،1،ط بريٚت ، ايعطبٞ ايجكايف املطنع

  . 36 م ، 1988 ، 1ط ، ايبٝها٤ ايساض ، يًٓؿط تٛبكاٍ زاض نًٝٝطٛ، ايؿتاح عبس ايعطبٞ، ايػطز يف زضاغات ايتأٌٜٚ ٚ اسبها١ٜ  5

 .145، م  1994ايب٬غ١ ايكسمب١ ، ض٫ٕٚ باضت ،  تطنب١ ٚتكسِٜ عبس ايهبري ايؿطقاٟٚ ، ْؿط ايؿٓو ،   6 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


 

 02      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

ٚب٬غت٘ ايتٛاق١ًٝ، ٚذبٌٝ ع٢ً أؾل َػتكبًٞ تتشهِ ب٘ ايٛظا٥ـ املدتًؿ١ اييت تعكب عًُٝات  1ايػًط١

 .2٘ عبٛ املانٞايٓتُجٌ ٚايتأٌٜٚ َتذاٚظ٠ أؾل ايتذطب١ املتذ

ٚقس أزضنت ايػًط١ ق١ُٝ ٖصا اشبطاب ٚٚعت إٔ بٝسٖا ٚسسٖا غًط١ تػ١ُٝ ا٭ؾٝا٤، ٖٚٞ غًط١ هلا 

خطٛضتٗا ملا تًعب٘ َٔ زٚض يف  ذبسٜس ايٛعٞ بتًو ا٭ؾٝا٤ ٚططٜك١ كبجًٗا يس٣ املتًكـب; غًط١ كبهٓٗا َٔ 

; يصا تؿابٗت 4ٚدٛٙ ا٭زب ايػًطاْٞ ; يصا عٓس ٖصا اشبطاب ٚدٗا آخط 3َٔذبسٜس غبٌ ايتعبري ٚألباط٘

َٛنٛعات٘، ٚيعب ناتبٛٙ أزٚاضا مماث١ً ٭زٚاض ا٭زٜب ايػًطاْٞ يف دسيٝت٘ َع ايػًط١; يصا غعت ٖصٙ 

ايسضاغ١ يبشح دسي١ٝ املجكـ ٚايػًط١ يف لباشز خاق١ َٔ ايػطز ايػًطاْٞ ٖٞ ن١ًًٝ ٚز١َٓ ، ٚايُٓط 

 ٚايجعًب ، ٚا٭غس ٚايػٛام.   

اث١ املكطًح َا ٜسعٛ ايعكٌ إفب ايتٛقـ ط٬ٜٛ أَاّ ايػطز ايػًطاْٞ; ؾُكطًح املجكـ َكطًح ٚيعٌ يف سس 

. ٚقس ساٚيت ايسضاغات إقشاَ٘ ؾها٤ ايرتاخ 5سسٜح ٫ ٜعٜس عُطٙ عٔ أنجط َٔ قطٕ يف ايًػات ا٭ٚضٚب١ٝ

ط يف ؾها٤ تطاخ ايعطبٞ غٝاغٝا ٚثكاؾٝا، ٚدعًت َٓ٘ َٛقؿا ٚتؿه٬ٝ إْػاْٝا; ؾُٔ ٖٛ املجكـ؟  ٚنٝـ ظٗ

 ؟ ايػًط١ ٚخطابٗا، ٌٖٚ ؼبع٢ خبكٛق١ٝ يف ايػطز ايػًطاْٞ

 . دسي١ٝ املجكـ ٚايػًطا1ٕ  

  ٌْ دا٤ يؿغ املجكـ َعذُٝا َٔ َاز٠ ثكـ ثكاؾ١ قاض ساشقا خؿٝؿا ؾطٓا ٖٚٛ ثكـ، ٚقاٍ ابٔ ايػهٝت: ضد

ـْ إشا نإ نابطا ملا ؼبٜٛ٘ قا٥ُا ب٘، ٚاَطأ٠ ثكاف: ؾط١ٓ. ٚثّكؿ٘ تج َٛٓ٘. َٚٔ اجملاظ ايتجكٝـ: َثك ٛٓاٙ ٚق كٝؿا غ

                                                           
 زبطدٞ ظٜسإ احملبـب دٗاز ضٚا١ٜ تطبٝك١ٝ زضاغ١ ا٭زبٞ اشبطاب ٜٓعط : ذبًٌٝ  ايؿٕٓٛ ايػطز١ٜ يًُعٜس سٍٛ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ايتأغٝػ١ٝ يف  1  

 قشطاٟٚ إبطاِٖٝ ٚايبٓٝات، ٚايٛظا٥ـ ا٭ْٛاع ايكسِٜ ايعطبٞ ايػطز . 141-139م ،1999 ،1ط ازبعا٥ط، اٯؾام، زاض قشطاٟٚ، إبطاِٖٝ لبٛشدا،

ب١ٝٓ ايػطز يف ايككل ايكٛيف املهْٛات ٚايٛظا٥ـ  . 99_95، م 2008 ، 1ط ، ازبعا٥ط ، ا٫خت٬ف َٓؿٛضات ، ْاؾطٕٚ يًعًّٛ ايعطب١ٝ ايساض ،

 .174، م 2003اذباز  ايهتاب ايعطب ، زَؿل ، َٓؿٛضات   غتاض، ْاٖه١ ٚايتكٓٝات ،

 .31 ، م1999 ، ايبٝها٤ ايساض _ بريٚت ، ايعطبٞ ايجكايف املطنع ايػالبٞ، غعٝس ٚتكسِٜ تطنب١  ضٜهٛض، ايػطز، بٍٛ ٚ ايعَإ  ايٛدٛز   2  

، 1ط ايؿهطٟ يًتشسٜح ايعطب١ٝ عذ١ًٝ، امل٪غػ١ بٛ ايٛضمبٞ ْاد١ٝ  ايكسِٜ، اإلغ٬َٞ ايؿهط يف ٚاملُٗـ ايػا٥س ثٓا١ٝ٥ ٚا٫خت٬م ا٥٫ت٬ف يف  3  

 .371-370م  ،2004

ًٜٓا ْلٍّ، نٌ" ا٭زب ايػًطاْٞ  4  إٔ ػبب ٚقبا عًٝ٘، ٜهٕٛ إٔ ػبب قبا ايكطاض قاْع أٚ اسبان١ُ ايٓدب١ ّإع٬ ١َُٗ عاتك٘ ع٢ً ٜأخص ؾهً٘، نإ أ

َٕ ٜهُٔ ٚيهٞ ممًهت٘، قٝاز٠ ُٜشػٔ يهٞ ٜٚؿعً٘; ٜعطؾ٘ ِٛ  ،زاض ايػباعٞ بؿري تطنب١  َٛغ٢، ايؿٝذ اهلل ، عبس ٚايػًط١ . ايهاتب "غًطت٘ َق

 .9م ،2006 ، ايهٜٛت ، املعطؾ١ عامل ، ايع٬ّ ايسٜٔ طا١ْٝ، ععايػً . اٯزاب12 م ، 1999 ، ايكاٖط٠ ، يًٓؿط ٚايتٛظٜع ايعطب١ٝ َكط

 َطنع  ، ازبابطٟ عابس ، ضبُس ٚعطا٥٘ َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ نتاب ،نُٔ اغتهؿاؾ١ٝ سؿطٜات اإلغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ اسبهاض٠ يف املجكؿٕٛ 5       

.37، م2،2001،ط بريٚت ، ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات



 

 03      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

. ٜٚعٗط َٔ املاز٠ املعذ١ُٝ ا٫ضتباط بـب ايجكاؾ١ ٚاسبصم َٔ ْاس١ٝ ٚايؿط١ٓ ٚتكِٜٛ 1ايتأزٜب ٚايتٗصٜب

 ا٫عٛداز َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٖٚٞ بكٛض٠ َا تؿري إفب ٚظٝؿ١ٝ املجكـ يف اسبٝا٠ ايعا١َ.   

عطب١ٝ َتعآَا َع أسساخ غٝاغ١ٝ ٖا١َ ؾهًت ع٬َات باضظ٠ يف تاضٜذ ؾكس دا٤ ظٗٛض املجكـ يف ايجكاؾ١ اي       

; ٚشيو عٓسَا قطضت نباع١ َٔ ايكطا٤ دبٓب ايٓعاع بـب ططيف ايكطاع ٚايكٝاّ قبا 2ا٭١َ ٖٚٞ َٛقع١ قؿـب

، ثِ اتػعت زا٥ط٠ املؿّٗٛ َتدط١ٝ ١َُٗ إق٬ح 3َٔ ؾأْ٘ ضأب ايكسع باغتدساّ اشبطب ٚايطغا٥ٌ ٚاملٛاعغ

يبـب يتؿٌُ ؾ٦ات أنجط )ايؿكٗا٤ ٚايؿ٬غؿ١ ٚعًُا٤ ايه٬ّ ٚنتاب ايسٚاٜٚٔ( اعتُست َطدعٝات ثكاؾ١ٝ شات ا

تتذاٚظ سسٚز ايعطب١ٝ )ايؿاضغ١ٝ ٚايْٝٛا١ْٝ( غاٜتٗا إعاز٠ تطتٝب ايبٝت ايػًطاْٞ ٚخس١َ بٓا٤ َؿطٚع 

 . 4ايطاع١

 إٔ باملجكـ يسٚاع َٓٗا: اقط٬سٞ خامٚأَاّ ٖصا املع٢ٓ املعذُٞ ايؿهؿا  تعٗط قعٛب١ ٚنع تعطٜـ        

 ٜٚتشطنٕٛ يًُذتُع، امله١ْٛ ايطبكات يف ٜتػًػًٕٛ بٌ بصاتٗا، قا١ُ٥ َػتك١ً طبك١ ٫ ٜؿهًٕٛ املجكؿـب

املجكـ،  تعطٜـ يف ايباسجٕٛ إيٝٗا اغتٓس املعاٜري اييت يصا تعسزت. ٖبٛطًا أٚ قعٛزًا اجملتُع غًِ ع٢ً حبط١ٜ

 . 5ايسٚض أٚ ايٛظٝؿ١ عٝاضَٚ ايجكاؾ١، َعٝاض ٚأبطظٖا

 ٚاجملتُع، اإلْػإ عٔ بِٗ خآق١ آضا٤ ؼبًُٕٛ ايصٜٔ ع٢ً أٚي٦و املجكـ تطًل ٚبٓا٤ عًٝ٘ أقبشت ز٫ي١       

١ غٛا٤ َٔ ايػًط ٚعػـ ظًِ َٔ ٚازبُاعات ا٭ؾطاز ي٘ ٜتعط  َا إظا٤ ٚايتٓسٜس ا٫ستذاز َٛقـ ٜٚكؿٕٛ

ٜٓا ناْت غٝاغ١ٝ أ ْؿػٗا  ا٭ؾطاز اشباضدـب عًٝٗا. ؾاملجكـ بٓا٤ ع٢ً شيو َكًح غٝاغٞ أٚ َٔ 6ز١ّٜٝٓ أ

ٜػع٢ ع٢ً تعًِٝ ايػًط١ ناؾ١ ا٭ؾهاٍ اييت ذبؿغ زمبَٛتٗا، ٚذبكل بٗا ايعسٍ، ٜٚػع٢ إفب  ٚادتُاعٞ

َجري يس٣ ايػًط١ إعاز٠ تٓعِٝ ايكاعس٠ ا٫دتُاع١ٝ يهٞ تٓذح يف ذبكٝل تعاٜـ غًُٞ َع ايػًط١، ٚيهٓ٘ 

                                                           
 ."ثكـ" َاز٠ 20-19م ، 9ز ٓعٛض،، زاض قازض ، ز.ت،َ ابٔ ايعطب يػإ   1   

  تاضٜذ  ا٭َِ   أٚ  ايطربٟ .  تاضٜذ1ٕ1990،ط ،بريٚت ازبٌٝ ،زاض ٖاضٕٚ ايػ٬ّ عبس ذبكٝل املٓكطٟ،  َعاسِ بٔ قؿـب، ْكط ٚقع١: ٜٓعط يًُعٜس  2  

 . 1505-1411،م1،َر1،2005،ط ،بريٚت سعّ ابٔ زاض ايكٝػٞ، ايًطٝـ عبس بٔ إٜاز ٚاملًٛى، ايطربٟ، ذبكٝل

 .  39، َكسض غابل،م ازبابطٟ عابس ايعطب١ٝ، ضبُس اسبهاض٠ يف املجكؿٕٛ    3  

 .144،م1997بريٚت،  ، ايعطبٞ ايهتاب ايػٝس، زاض ، ضنٛإ ايعطبٞ ايػٝاغٞ اجملاٍ يف اإلٜسٜٛيٛدٝا غًط١ ٚايسٚي١ ٚاجملتُع ازبُاع١   4  

  . 10 م ،1999 زَؿل، ، ايعطب ايهتاب اذباز َٓؿٛضات ٚتاض، ضٜا  ضبُس ايػٛض١ٜ، طب١ٝايع ايطٚا١ٜ يف املجكـ ؾدك١ٝ   5  

 . 58_19 َكسض غابل، ازبابطٟ، عابس ضبُس ، ايعطب١ٝ اسبهاض٠ يف املجكؿٕٛ   6  
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ْٚعطا يهجط٠ ايؿ٦ات املطؾش١ ي٬ْهٛا٤ ذبت َع١ً املجكـ; ٚعًٝ٘  . 1، ٚخٝايٞ طٛباٟٚيًعطاقٌٝ ٚايؿؿب

 ؾاملجكـ نٌ َٔ أغِٗ بططٜك١ َا يف تطاخ ايؿهط ايعطبٞ اإلغ٬َٞ 

 . 2باعتباضٙ دع٤ا َٓ٘، َٚٔ ايٓدب امله١ْٛ ي٘، ٚانطًع قب١ُٗ ايتعًِٝ ٚايتػٝري ٚاإلق٬ح 

ملجكـ ايػًطاْٞ باعتباضٙ قاسب َؿطٚع إق٬سٞ غاٜت٘ تعًِٝ ايعا١َ ٚبٗصٙ ايس٫ي١ تتعاٌَ ايسضاغ١ َع ا 

أقٍٛ ايطاع١ ٚتعًِٝ اشباق١ أقٍٛ ايعسٍ. ٚيهٔ بططٜك١ دسٜس٠ ؾٝٗا تػٝري يف ططٜك١ اشبطاب دبُع بـب 

املتع١ ٚايؿا٥س٠، ٚكبعز بـب ايتٓعري ٚايتطبٝل نُٔ سهاٜات غطز١ٜ تٛدٗٗا إفب أع٢ً اهلطّ ا٫دتُاعٞ سٝح 

 ، ٚإفب قاعس٠ اهلطّ سٝح ايعا١َ َٝسإ ايتعًِٝ ٚايرتٜٚض. ٚضقبا يف ٖصا ايطأٟ أٌَٝ إفب تػًٝب ازباْبايٓدب١

 ايػًطا١ْٝ اسبٝا٠ جملطٜات ايعا١َ ايعطٚف تأثري ذبت يًػٝاغ١، ضقبا ا٭زب ٚإخهاع ايػطزٟ، ع٢ً ايػٝاغٞ

  . ٚعٞ زٕٚ زٚاخًٓا تتػطب اييت

ايجكاؾ١ ايػًطا١ْٝ ٚاقعا دسٜسا هبٌ ايهجري َٔ ايتبعات اييت تتعًل  ٖٚهصا أقبح ٚدٛز املجكـ يف نٝإ     

باجملتُع ٚايػًطإ، ٚأغِٗ يف اسبؿاظ عًُٝٗا َعا عرب تٓؿٝص أططٚس١ ايطاع١; بُٝٓا ؾؿٌ يف اسبؿاظ ع٢ً 

 .  3اغتك٬يٝت٘ ٚظٌ ضبهَٛا يػًط١ ايسٚي١

                                                           
 . 58_19َكسض غابل ، م  ازبابطٟ، عابس ضبُس ، ايعطب١ٝ اسبهاض٠ يف املجكؿٕٛ   1  

 ايعطبٞ املجكـ تُٗٝـ ٜٚٓعط .195 ،م1987يًهتاب،تْٛؼ، ايعطب١ٝ ايعطب١ٝ،ايساض اإلْتًذٓػٝا نتاب ازبٓشاْٞ، نُٔ ٝب، اسبب ٚايػًط١ املؿهط 2   

 إؾهاي١ٝ .85،م1985ايعطب١ٝ، بريٚت، ايٛسس٠ زضاغات ٚعطا٩ٙ، َطنع َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ نتاب غًٕٝٛ، نُٔ ايكٝاز١ٜ، بطٖإ ايٓدب١ ٚبٓا٤

 ٚب٬غ١ٝ ْكس١ٜ . َكطًشات19 -11،م1988 ، ايتاغع١ ايػ١ٓ ،53ايعطبٞ،ع ايؿهط صب١ً ايعامل، أَـب ًط١، ضبُٛزٚايػ املجكؿـب بـب ايع٬ق١

 . 150 ،م 1995 ،2ط ايهٜٛت، ايكًِ، زاض ايبٛؾٝدٞ، ايؿاٖس يًذاسغ، ٚايتبٝـب ايبٝإ نتاب يف

 ٚايػًط١ ايػٝاغ١ٝ . ايػًط11١ م ، 1991 ، 1ط ، يٓسٕ يٓؿط،ٚا يًهتب ايطٜؼ ضٜا  ظٜاز٠، ايؿكٗا٤ ٚاملجكؿـب، خايس سطؾ١ ايػًطإ ناتب  3

 .75،م 1،1996،ط بريٚت ، ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات أًٌَٚٝ، َطنع ، عًٞ ايجكاؾ١ٝ
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ًط١  يف ايػطز ايػًطاْٞ بٗصٙ اشبطاط١ ٚمبهٔ إٔ ْٛدع عٌُ املجكـ ايػًطاْٞ ٚع٬قت٘ ايرباغُات١ٝ بايػ

 

 ( طبطدات ايع٬ق١ بـب املجكـ ٚايػًطا1ٕؾهٌ ضقِ )

ْٚكطأ يف ٖصٙ اشبطاط١ أزٚاضا تٛاق١ًٝ بـب ططيف املؿطٚع ايػًطاْٞ بـب إضغاٍ ٚاغتكباٍ يف ادباٖـب             

ملجكـ ػبٝب ٚاملعطؾ١ املكٓس١َ ٖٞ َتكابًـب: ؾايػًطإ ٜطًب املعطؾ١ بػ٪اي٘ انطب يٞ َج٬ أٚ نٝـ شيو.  ٚا

املعطؾ١( ايصٟ ذبكك٘ ايصات ٜؿهٞ إفب –َٛنٛع اإلضغاٍ ٚٚغ١ًٝ ايتعًِٝ حبٝح ٜكبح ايػط  )املجٌ 

ا٫غتؿاز٠ ايعاٖط٠ أٚاملباؾط٠; ٭ٕ ايػًط١ سسزت ْٛع٘ ست٢ ٫ تسع صبا٫ سبسٚخ اخرتاقات يف أططٚستٗا; 

ٖٞ ١َُٗ عك١ًٝ أنجط َٓٗا مماضغ١ ع١ًُٝ ػبٝسٖا املجكـ يعًُٗا إٔ َٛنٛع ا٭ططٚس١ ٖٛ عٌُ ن٬َٞ; ٚ

; ؾأضازت بصيو ٚنع عطاقٌٝ 1بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١، ؾًُا سسزت ايؿهٌ ايؿين ي٘ دعًت٘ ػبُع بـب ايًٗٛ ٚايػٝاغ١

أَاَ٘ ٖٚٛ َا ؾُٗ٘ املجكـ ٚٚعاٙ; يصا دعٌ عًُ٘ خطريا ٚزقٝكا يف ايٛقت ْؿػ٘ ؾدًط ايٛغا٥ٌ بايػاٜات ْٚكٌ 

١ َٔ زع٠ٛ يًشكٍٛ ع٢ً اإلَتاع ٚا٫ْتؿاع ايػطشٝـب باعتباضُٖا تهطاض ملكٛي١ ايػًطإ إفب طًب املعطؾ

َػتٜٛات أع٢ً ؾٝٗا إثاض٠ يًعكٌ ٚسؿع ي١ًُٗ ٚايؿِٗ; ؾرتتب ع٢ً ٖصا اشبًط ذبٍٛٓ ايػًطإ َٔ َايو 

ازبٗس بعس إٔ نإ ; ؾاْكًب 2يًُعطؾ١ ٚضبتهط هلا إفب ٫ٖٚح ٚضا٤ تأٌٜٚ ايطَٛظ ٚباسح عٔ اسبه١ُ احملذٛب١

املجكـ أَاّ ْٛع١ٝ املعطؾ١ املطًٛب١ باسجا عٔ املجٌ املٓاغب يًططح ٚاملؿهٞ إفب َا ٜػع٢ إيٝ٘، ٚداَعا بـب 

ططيف َعطؾ١ غطشٗا طًب ايػًطإ ٚباطٓٗا َا ٜطٜس املجكـ غطغ٘ يف شانط٠ ايعا١َ يتدطز بػ٬ّ أططٚس١ 

                                                           
 . 37_36م  ، 1937 ن١ًًٝ ٚز١َٓ ، ايطبع١ ا٭َري١ٜ ، ايكاٖط٠،   1

 .42، م 1988 ، 1ط ، ايبٝها٤ ضايسا ، يًٓؿط تٛبكاٍ اسبها١ٜ ٚايتأٌٜٚ ، عبس ايؿتاح نًٝٝطٛ، زاض   2
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اى ؾ٦ات ؾٝٗا غا١ٜ يف اشبطٛض٠ ِٖ ايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ غهت ايتطٜٛع، يهٓٗا ؾاقت ايتٛقعات عٓس ايتطبٝل ٫ؾرت

 . 1عِٓٗ ابٔ املكؿع عٓسَا سسز ؾ٦ات ايتًكٞ يًػطز ايػًطاْٞ

ٚتعهؼ ايؿ٦ات اييت مشًٗا َؿّٗٛ املجكـ تعٓسز١ٜ يف ا٭ْع١ُ املعطؾ١ٝ اييت تؿّهٌ َٓٗا خطاب املجكـ مما        

ٜس٠ دبُع بـب ايػٝاغ١ ٚايؿٔ; يصيو تعٓس إؾهاي١ٝ ايع٬ق١ ْتر عٓ٘ تٓٛعا ٚتٓاؾػ١ٝ يف خًل ألباط ثكاؾ١ٝ دس

بـب ططيف املعازي١ اسبه١ُ ٚايػًطإ أٚاملجكـ ٚايػًطإ َٔ أبطظ اإلؾهايٝات اييت تططسٗا املتٕٛ ايػًطا١ْٝ 

 ملا ٜتٛيس عٓٗا َٔ دسيٝات قػط٣ أبطظٖا:   

ات ايػًطا١ْٝ بـب َ٪ٜس َٚعاض  : ٜط٣ "دسي١ٝ ايعٌُ َع ايػًطإ" تعٓس ا٭نجط تسا٫ٚ يف املكٓؿ        

امل٪ٜسٕٚ إٔ ايعٌُ َع ايػًطإ ٚادب زٜين ٜكّٛ ع٢ً ايٓكٝش١ ٚاإلق٬ح َع نٌ َا ؼبٌُ َٔ طباطط 

ٚتبعات; َبسأِٖ يف شيو إٔ"ْكح اإلَاّ ٚيعّٚ طاعت٘ ؾط  ٚادب، ٚأَط ٫ظّ، ٫ٚ ٜتِ إمبإ إ٫ ب٘، ٫ٚ ٜجبت 

طز ايػًطاْٞ ٖصا ا٫دباٙ، ٚؼبٌُ َجكؿٖٛا شات ايكٓاع١; ٚتبسٚ املؿاضق١ . ٚكبجٌ لباشز ايػ2إغ٬ّ إ٫ عًٝ٘"

د١ًٝ يف ٖصٙ ازبع١ٝ٥; ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜسضنٕٛ ؾٝ٘ ٖصا ايٛادب ؾإِْٗ ٜػعٕٛ إفب ذبكٝل أٖساف خؿ١ٝ 

َٓػاى َتبت٬" . ٖٚٛ 3كبجٌ ططٚسات ؾهط١ٜ خاق١ بِٗ; ؾطُٛح ز١َٓ ؾطزٟ "إَا َع املًٛى َهطَا، ٚإَا َع اي

، بُٝٓا غع٢ ايػٛام إفب اسبؿاظ 4ت٘ عٓس َهابط "َٚٔ مل ٜطنب ا٭ٖٛاٍ ع٢ً قعٛبتٗا مل ٌٜٓ ايطغا٥ب"شا

 .5ع٢ً ٚسس٠ اجملتُع َٔ َٓعٛضٙ ايؿكٗٞ

ٚيف ٖصا ايٛادب عاف املجكـ ايػًطاْٞ يف تٓاقض بـب ايطغب١ ٚاشبٛف ملا ٜسضن٘ َٔ خطٛض٠ َكاسب١       

 ٚخ٠ًٛ، تؿطز نٌ ٚأثٓا٤ ٚغاع١، آ١ْٚ نٌ ٜٔ بٔ اشبطٝب ْؿػ٘"يفايػًطإ، ْكطأ ٖصا يف عتاب يػإ ايس

 ٖصا ٚأٚغعت نعؿو، ع٢ً ايهٌ ٖصا هبًت بو، ْعٍ قبا تؿعطٜٔ أَا َؿ٪١َٚ، ٜا: هلا ؾأقٍٛ ْؿػٞ، أخاطب

.ٚشات اسبطق١ عاؾٗا ضَع املجكـ يف ايػطز ايػًطاْٞ; ؾكس تػطبت إفب ْؿؼ ايػٛام 6"ؾهطى)...( يف ايؿػب

                                                           
 .32-321 ،م 1991 ،1ط بريٚت، اٯزاب، زاض ، غٜٛسإ، ، غاَٞ ايػطز ٚؾعط١ٜ ايككل ز٫ي١ٝ يف  1

 .11م ،1،ز1983 ،1ط ، بريٚت ايع١ًُٝ، ايهتب زاض ايرتسٝين، اجملٝس ٚعبس قُٝش١ ضبُس َؿٝس ايسنتٛض ، ذبكٝل ضب٘ عبس ابٔ ايؿطٜس، ايعكس   2

 .88-84،م ٚز١َٓ ن١ًًٝ"  ايػًطإ َع ايعٌُ َػأي١ سٍٛ اسبٛاض ططاؾ١  ٜٓعط :   3

 .23 م ، ٚايجعًب ايُٓط   4

 .59-44 م ٚايػٛام، ا٭غس ، املًو ْكٝش١ َٔ ايطع١ٝ ع٢ً ػبب َا باب ٜٓعط    5

           املهؿٛف، زاض ، بطٚؾٓػاٍ يٝؿٞ.أ ذبكٝل  طٝب،اشب اإلغ١َٝ٬، ابٔ إغبا١ْٝ تاضٜذ أٚ اإلغ٬ّ ًَٛى َٔ ا٫ست٬ّ قبٌ بٜٛع َٔ يف ا٭ع٬ّ أعُاٍ  6 

 .  315 م 1956، 2،ط بريٚت
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، ٚٚنعٗا ن١ًًٝ أَاّ ْاظطٟ ز١َٓ يف 1ات ط١ًٜٛ َ٪مل١ َع ْؿػ٘ عٓس غذٓ٘ ٚبعس اعتعاي٘ايصٟ عاف سبع

. ٚيعٌ ٖصا ايتٓاقض أنجط َا ٜػتشل 2عتاب٘ إٜاٙ بعس غذٓ٘ إثط انتؿاف دطمب١ ا٫غتٝاٍ اييت تػبب بٗا

باع ايص١ٖٝٓ ازٚاضز غعٝس: "٫ ؾ٤ٞ يف ْعطٟ ٜػتشل ايتٛبٝذ أنجط َٔ تًو ايط عًٝٗا املجكـ تأْٝبا بط١ٜ٩

يًُجكـ اييت تػطٟ بتذٓب املداطط، أٟ ا٫بتعاز عٔ َٛقـ قعب َٚبس٥ٞ تسضى أْ٘ قشٝح يهٓو تكطض أ٫ 

 . 3"تتدصٙ

ٚيتذاٚظ دع١ٝ٥ ايكطاع ايصٖين ٚايٓؿػٞ يًعٌُ َع ايػًطإ; ؾكس ؾػٌ َٓعطٚ ايُٓاشز أْؿػِٗ بطغِ        

ض٠ ايٓكٝش١ َٔ باب ايطاع١ َٔ د١ٗ ٚبـب نب١ً ططٜل ايٓذا٠، ٖٚٛ َطنب ػبُع بـب قشب١ ايػًطإ ٚنطٚ

غًٛنات ع١ًُٝ كبجٌ َػًُات تٓاقًٗا َجكؿٛ ايػطز ايػًطاْٞ;ٜصنطٖا غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ ع٢ً يػإ ثعًب٘ 

َطظٚم"قس قٌٝ :٫ ٜٛاظب أسس ع٢ً باب ايػًطإ ٜٚططح ا٭ْؿ١، ٚؼبٌُ ا٭ش٣، ٜٚعٗط ايبؿط، ٜٚهعِ ايػٝغ، 

 . 4ٜٚطؾل يف أَطٙ خًل إفب سادت٘"

بُٝٓا ٜط٣ املعاضنٕٛ إٔ ايعٌُ َع ايػًطإ َصَّٛ ٫غُٝا ايؿكٗا٤ َِٓٗ; ٭ْ٘ ٜؿكسِٖ ٖٝبتِٗ        

ٚاغتك٬هلِ ملطاعاتِٗ َكاحل ايػًطإ ٚا٫ستٝاٍ هلا، ٜٚكطسّ قبكاحل تتطًبٗا ايعا١َ; ٚعٓس ابٔ خًسٕٚ 

ايٓكٝش١ يًػًطإ باعتباضٖا ٚادبا  . يهٔ املؿاضق١ أِْٗ أقسَٛا ع٢ً ضبض5ايؿكٗا٤  أبعس ايٓاؽ عٔ ايػٝاغ١

 ٚادبا ٚسكا كبًٝ٘ ايؿطٜع١. ٚايػطٜب يف َٛقؿِٗ أِْٗ اعتُسٚا تربٜطات َٓعطٟ ا٭زب ايػًطاْٞ َع إدطا٤

 . اْط٬قا َٔ سهِ ايؿطعُاضغ١ تًو "ايٓكٝش١" دباٙ ضدٌ ايػًط١ ملتعس٬ٜت 

اييت  ايهتاب١ جكـ ايػًطاْٞ َطبٝا ٚغًٝت٘، ٖٚٞ أنجط ايكهاٜا سػاغ١ٝ باعتباض امل6دسي١ٝ "تطب١ٝ املطبٞ"       

; ؾػًط١ ايكًِ َكاضب١ َٔ غًط١ ايػٝـ إش مل تؿكٗا خطٛض٠ 7"اشب٬ؾ١ بعس ايسْٝا َطاتب أؾطف"اييت تعس

                                                           
 . 146 _144ٜٓعط سبعات ٖصا ازباْب عٓس ايػٛام: ا٭غس ٚايػٛام، م    1

 . 88_84ٜٓعط  َربضات ايتٓاقض عٓس ن١ًًٝ ، ن١ًًٝ ٚز١َٓ ، م     2

، اهل١٦ٝ ايعا١َ  ايجكاؾ١ ٚظاض٠ َٓؿٛضات ايػٝاغ١ٝ، ٚدبطبت٘ اشبطٝب بٔ ايسٜٔ يػإ غري٠ يف ا٠٤قط ٚا٫غرتاب ا٫قرتاب بـب املجكـ غًط١ عٔ ْك٬   3

 .63م ، 2006 ايػٛض١ٜ يًهتاب، زَؿل،

 .50-49م ٚايػٛام، . ا٭غس22 م ٚايجعًب، ايُٓط .87 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ    4

 َع ايعٌُ يف َػأي١: ٜٓعط .295-294 م ،2004 عُإ، ايسٚي١ٝ، ؾهاضا٭ بٝت ايهطَٞ، قٗٝب أبٛ ب٘ اعت٢ٓ خًسٕٚ،  خًسٕٚ، ابٔ ابٔ تاضبذ  5

 214-208،م1981، ايجا١َٓ ،ايػ23١ٓايعطبٞ، ع ايؿهط ،صب١ً ايػٝس ضنٛإ تطنب١ ، َازٚيْٛؼ ٚيؿطٜس  ٚتكسِٜ املطته٢،ْؿط ،ايؿطٜـ ايػًطإ

 .145-141،م 1972، بريٚت اسبسٜج١، ايٓٗه١ زاض ، سغ، ازبا ايػًطإ عٌُ ٚشّ ايتذاض َسح يف ايػازغ١ ايطغاي١" ازباسغ ضغا٥ٌ . 

 .45،م1994،بريٚت، ايعطبٞ ايجكايف ،املطنع داٌٖ ْعري ايرتبٟٛ، بٝريبٛضزٜٛ،تطنب١ ا٫دتُاع عًِ أقٍٛ يف ايطَعٟ حبح ايعٓـ    6

 .262 ، 4َكسض غابل،ز ايرتسٝين، اجملٝس عبس ، ذبكٝل ضب٘ عبس ابٔ ايؿطٜس، ايعكس   7



 

 08      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

; يصيو ساٍٚ ايػًطإ إقا١َ ٖس١ْ ٚع٬قات َع ٖصٙ ايؿ١٦ تكّٛ ع٢ً 1ٚتأثريا نْٛٗا عٓكط ٚعٞ ٚخطاب

َع ايعٛاّ اييت تكّٛ ع٢ً اإلنطاٙ عرب ايك٠ٛ تأغٝػا  ا٫دتصاب ٚا٫غت٦ٓاؽ طبايؿ١ بصيو غٝاغتٗا

 املطبٞ ٜهٕٛ عطن١ يًدهٛع ا٭ع٢ُ يتذطزِٖ َٔ ايعكٌ ٚاملعطؾ١.  ؾإشا سسخ خطم هلصٙ اهلس١ْ; ؾإٕ

 .2بؿهٌ ٜؿٛم تطب١ٝ ايعٛاّ ؾهطٜا َٚازٜا ايػٝاغ١ بٓاض ي٬قط٤٬

ايػًطإ َٚجكؿ٘، ٚاربصت آي١ٝ ايتؿهري  ٚقس ظٗطت ٖصٙ اإلؾهاي١ٝ يف لباشز ايػطز ايػًطاْٞ بـب       

، ٖٚٞ آي١ٝ تعتُس ع٢ً ضغِ امل٬َح ٚتأطري املؿاٖس يف َكاضبتٗا يع٬ق١ املجكـ بايػًطإ ٚبايطع١ٝ، 3بايكٛض

َٚٔ أبطظ ايكٛض: قٛض٠ املجكـ ؾكس نإ َٔ ايطع١ٝ، ٚمبتًو قسضات َعطؾ١ٝ ٚعك١ًٝ، ٚؼبرتف ١َٓٗ ؾهط١ٜ يف 

ٌٓ تطاتب١ٝ ٚغط٢ بـب اشباق١ ايػايب، ٚعٓسٙ ضغب١ يف ت ١ُٝٓ اإلْػإ ٚايٓٗٛ  ب٘ غًط١ ٚأؾطازا; يصا است

; ٚنإ 4ٚايعا١َ مما أنػب٘ اَتٝاظا اغتػً٘ يف اغتكطاب نبٗٛض ؾّهٌ قاعس٠ ادتُاع١ٝ أٓثط عًٝٗا بؿهطٙ

ٟ بصيو أَاّ َػ٪ٚي١ٝ خطط٠ َٚعزٚد١ يف ايٛقت شات٘، ٖٞ َػ٪ٚي١ٝ ايتػٝري ٭ْ٘ تػٝري قبٓعاضٜٔ: غًطٛ

سٝح مت تأٌٖٝ املجكـ يرتغٝذ ز٫٫ت َع١ٓٝ كبجٌ َطدع١ٝ ايػًط١; بعس إٔ كبٓجٌ لبٛشدٗا ايتعػؿٞ، ٚأعاز 

. ٚآخط إْػاْٞ ٜػع٢ إفب إعاز٠ ايتأٌٖٝ يًػًطإ ٚيإلْػإ 5إْتاد٘ بططٜك١ طبتًؿ١ ذبٌُ َػ٪ٚي١ٝ ايتػٝري

                                                           
 .16،م8،1981،ع املػطبٞ ايعَإ صب١ً عًٛف، غعٝس تطنب١ ؾٛنٛ، َٝؿاٍ ، ٚايػًط١ ؿٕٛاملجك    1

 نجري َٔ ٚيًُعطؾ١ . 32م ،1999 ايكاٖط٠، ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايعطب١ٝ َكط زاض ايػباعٞ، بؿري تطنب١ َٛغ٢، ايؿٝذ اهلل ، عبس ٚايػًط١ ايهاتب   2

 ايػطب ازببٛضٟ، زاض ٖٚٝب ؼب٢ٝ ذبكٝل ٖـ(333 ت) ايتُُٝٞ كبِٝ بٔ أهبس بٔ ضبُس احملٔ، ٭بٞ ايعطب نتاب: ٜٓعط املجكؿـب ضبٔ

 .  2006، 3اإلغ٬َٞ، ط

 .127 م ، 1999 بريٚت، ايطًٝع١، زاض  ، ايًطٝـ عبس ايػًطا١ْٝ، نُاٍ اٯزاب ْعاّ يف ا٫غتبساز قطا٠٤ أقٍٛ تؿطٜح     3

  .  92-89 ،م1975، ،بريٚت ايعطب١ٝ ايٓٗه١ زاضإمساعٌٝ،  ايسٜٔ ٚايؿٔ، عع ايط١ٜ٩ ايعباغٞ ا٭زب يف   4

 ذبكٝك٘ يف ،ؾؿؿٌ 84م ٚز١َٓ ن١ًًٝ" ايعسٚ ٜػ٤ٛ ٚ ايكسٜل ٜػُط" ز١َٓ نٗسف خاقا ؾطزٜا أنإ غٛا٤ ايتػٝري ٖسف نًٗا املتٕٛ هبًت  5

 نٌ ٜكٝس ايٛسـ، ٚإلبا ٚبكط عبا٤اي قٝس ع٢ً ق٠ٛ ملجًٞ ٚيٝؼ" ايعاّ َع اشبام اهلسف ػبُع َتٛاظْا غٌٗ ثعًب َطظٚم ٖسف دا٤ ،بُٝٓا

 تٓؿٝصٙ، ٚنإ ق١ُ يف أزٚات٘ ايص٥اب ٚصبُٛع١ ٖسؾ٘، نإ ازبُٝع ب٘ ٜٓعِ صبتُع يف . ؾاسبٝا٠"اسب١ًٝ طًب ؟إ٫ ٖآٖا ،ٚيٝؼ قسضٙ اَط٨

 غٛام عٓس نباعٝا ُٖا ؼبٌُ ايتػٝري ٚدا٤ . 166م ايُٓط ٚايجعًب، اهلسف.  ذبكٝل ع٢ً ايكازض٠ ايٛسٝس٠ ايػًط١ قاسب ايُٓط اهلطّ

 ؾإ)...( ساهلِ ٜكًح َا يطعٝت٘ ٜبصٍ إٔ املًو ع٢ً ػبب نُا)...( َٚعْٛت٘ املًو ق٬ح يف أْؿػِٗ ػبٗسٚا إٔ ايطع١ٝ ع٢ً ػبب"اجملٍٗٛ

 سا٭غ ."ْؿػ٘ خإ ؾكس)...( ْكٝش١ املًو عٔ ازخط َٚٔ)...( ازب١ًُ ق٬ح ممًهت٘ ق٬ح ٚيف)...( ٚضعٝت٘ ممًهت٘ ق٬ح املًو ق٬ح

 ٚدٛزٙ ٚتربٜط ْؿػ٘ ع٢ً ايؿطع١ٝ إلنؿا٤ املجكؿـب اغتػٌ قس ايكا٥ِ ايػٝاغٞ ايٓعاّ إٔ  ططابٝؿٞ دٛضز ضأ٣ ؾُٝا . 45-44م ٚايػٛام

 يًهتب ايطٜؼ ، ضٜا  ططابٝؿٞ ، دٛضز ٚايرتاخ ايعطب املجكؿٕٛ :ٜٓعط يًتػٝري أٖساف أٚ أزٚاض هلِ ٜهٔ ٚمل املعاضن١ َٔ ٚهباٜت٘ اجملتُع أَاّ

 ٜبسٚ باملداطط، ضبؿٛف تػٝري يهٓ٘ ايتػٝري إفب ٜػع٢ ٚايػًطإ املجكـ بـب ايتعايل ٖصا إٔ بعهِٗ ضأ٣ سـب يف .226،م1991، 1،ط ٓؿطٚاي

 ٜػع٢  َبطٔ ٚتػٝري . ؾِٝٗ ٫تتٛؾط قس اييت ٚايععا١َ ايتؿٛم نطٚضات َٔ ايػًطإ عًٝ٘ ٜتٛؾط ملا َعًٔ ٖٚٛ تػٝري ايػًطإ َع تػٝري بٛدٗـب

 املعطؾ١ٝ ايب١ٝٓ ع٢ً تأثرياتٗا تطنت  طباطط٠ ؾع٬ ناْت يصيو ، قٝازتٗا ايػًطإ ٜتٛفب اييت ازبُاع١ ططٜل عٔ ايػًطإ إفب جكـامل ؾٝ٘

 تهٔ مل ايػًطإ عـب ٭ٕ ايتػٝري َػاعٞ ؾؿًت يصا ٚغٝاغ١ٝ، ادتُاع١ٝ تبس٫ت شبًل ضبا٫ٚتِٗ تٓؿٝص يف انططابا ٚاإلزاض١ٜ، ٚغببت
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ٝري يكاحل اجملُٛع، تػٝري يتشكٝل ، يهٓ٘ تػ1يًتعاٜـ ايػًُٞ، ٚإٕ نإ "تػٝريا دع٥ٝا ع٢ً ْعاّ ثابت"

ايػعاز٠ يًذُٝع ٚغريٖا َٔ َربضات أقشاب املؿاضٜع يٝذعًٖٛا ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ اشبطٛض٠ تػتشل َا 

ٛٓض املجكؿٕٛ تهشٝتِٗ؟؟.  2غٝبصيْٛ٘ َٔ تهشٝات يف ضنب ايػًط١  . ؾهٝـ ق

ٛٓض املجكؿٕٛ أْؿػِٗ أقشاب ضغاي١ تػتشل املداطط٠ ٚايتهش١ٝ           شبطٛض٠ َكاسب١ ايػًطإ ٚعامل٘ ق

; ؾًذأٚا إفب َعإ َػتكا٠ َٔ ايطبٝع١ ذبٌُ َعاٖط ايك٠ٛ ٚايعٓـ ٚاربصٖٚا 3امل٤ًٞ با٫نططاب ٚايعٓـ

 4ضَٛظا يع٬قتِٗ بايػًطإ ؾؿبٗٛا ايػًطإ" نايػٌٝ بايًٌٝ ٫ تسضٟ نٝـ ٜأتٝو، ٫ٚ نٝـ تتكٝ٘"

أٚ"نا٭غس ٜٗاب٘ َٔ ٜطاٙ ٖٚٛ ملطنب٘  5اّ ؾٝ٘ أؾس ٚأٍٖٛ"أٚ"بازببٌ ايٛعط)...(ؾا٫ضتكا٤ إيٝ٘ ؾسٜس ٚاملك

. ٖٚصٙ ايكٛض ايطَع١ٜ بهٌ َا ذبٌُ َٔ خطٛض٠ ا٫غرتاض قبعاٖط ايٓؿٛش ٚاملها١ْ اييت قس ػبٓٝٗا املجكـ 6أٖٝب"

بكطب٘ َٔ ايػًطإ; ؾإْٗا تطقس َا مبهٔ إٔ دبٓط عًٝ٘ َٔ تبعات "ٚقس قايت ايعًُا٤ يف أَٛض ث٬ث١ ٫ ػبرت٨ 

عًٝٗا إ٫ أٖٛز، ٫ٚ ٜػًِ َٓٗا إ٫ قًٌٝ: قشب١ ايػًطإ، ٚا٥تُإ ايٓػا٤ ع٢ً ا٭غطاض ٚؾطب ايػِ ع٢ً 

                                                                                                                                                               
 يف دسٜس٠ آضا٤ ايػًطإ .195م ،2،ز1965 ، ايكاٖط٠ اشباظبٞ، ، َهتب١ ٖاضٕٚ ايػ٬ّ عبس ذبكٝل ، ، ازباسغ ازباسغ ٥ٌضغا:  ٜٓعط َػُه١

 .19 ،م 1962 ، 1ط بريٚت، ، ٚايٓؿط يًطباع١ ايطًٝع١ زاض َٓؿٛضات ، هباز خريٟ تعطٜب ، ضاغٌ بطتطاْس ، ٚا٫دتُاع ايؿًػؿ١

 .28،م2،2006،ط بريٚت ايبٝها٤ ايساض ايعطبٞ، ايجكايف املطنع ، ايػالبٞ غعٝس تطنب١ ضٜهٛض،  ، بٍٛ ع٢ٓامل ٚؾا٥ض ٚاشبطاب ايتأٌٜٚ ْعط١ٜ   1

 َٔ ٚبايطغِ اسبانِ ضغبات يتٓؿٝص ٚتًُٝع٘ ا٫غتبساز تععٜع ٖٛ ايػًطاْٞ يًُجكـ ٚا٭خطط ا٭نرب ايسٚض إٔ ع٢ً ايسضاغات َععِ دبُع ؾُٝا  2 

 عبس ذبكٝل ، ازباسغ ضغا٥ٌ ايهتاب أخ٬م ٚشّ ايتذاض٠ َسح ضغاي١) ازباسغ ٜكٍٛ نُا خازّ قبجاب١ ؾٗٛ ٜكتطعٗا اييت ايػًط١ دع١ٝ٥

 .190َكسض غابل، م   ٖاضٕٚ، ايػ٬ّ

 املجكـ ٚايعهٟٛ.  ٚاملتُطز ٚايربدٛاظٟ ٚايتكًٝسٟ ٚا٫ْتشاضٟ ٚاملكاٍٚ ٚا٫درتاضٟ  ٚايرتظٟ املطاٚؽ املجكـ: اسبسٜج١ ايسضاغات يف املجكـ َٔ قٛض  3

 ،بريٚت ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات َطنع ايؿهٌٝ، عبس ٚعطا٩ٙ، ضبُٛز َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ نتاب َٔ ٚازباٙ ايطظم ٚضا٤ غعٝا ايعطبٞ

ازبعا٥ط، يًعاّ  داَع١ نباعٞ، ، َ٪يـ بايعطب١ٝ املهتٛب١ ازبعا٥ط١ٜ ايككري٠ ايكك١ يف املجكـ قٛض٠: . ٜٓعط 129-125،م2،2001،ط

 .16-7، م 2008_2007

 .38 م ٚايجعًب، ايُٓط    4

 .87 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ    5

.  ا٭غس 21، م 1912 ، 1ط ، ايكاٖط٠ ، اإلغ١َٝ٬ اشبري١ٜ ايٛثك٢ ايعط٠ٚ نبع١ٝ َطبع١ ، باؾا ظنٞ أهبس ا٭زب ايهبري، ابٔ املكؿع، ذبكٝل  6 

 .58ٚايػٛام ، م 
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. ٚمما ٜعُل ٖصٙ 2; َٚع شيو ناْٛا أقٌ ايٓاؽ ايتعاَا باحملاشٜط ٚأنجطِٖ عًُا قبٛانع خططٖا1ايتذطب١"

 .3ازبسي١ٝ إٔ َؿطٚع ايٓكٝش١ ْؿػ٘ ئ ٜتشكل إ٫ عرب ٖصا ايكطاع ايسَٟٛ

تػطِٜٗ بطنٛب اشبطط نطانب ا٭غس ٜٗاب٘ َٔ  4ؾهاْت دسي١ٝ املجكؿـب َع ايػًط١ بصيو "ؾت١ٓ زا١ُ٥" 

ٜطاٙ ٖٚٛ ملطنب٘ أٖٝب; يعٌ أنجط َا ٜ٪ضم ٖصا ايطانب إٔ ٫ تسّٚ ؾرت٠ ايطنٛب; يصيو أعًُٛا ايعكٌ 

ا٭غس بجكٌ ضانبٝ٘; ٭ٕ أٟ  يًٛقٍٛ إفب نٝؿ١ٝ َا ربًل تٛاظْا ثابتا ٜبكِٝٗ يف َٓطك١ ا٭َإ قبٌ إٔ ٜؿعط

 اْعٜاح خاضز ٖصٙ املٓطك١ ؾٝ٘ خطط.

َٔ ٖٓا تسخٌ ازبسي١ٝ بعسا دسٜسا مبٓح عًُِٗ ق١ُٝ إناؾ١ٝ َٔ سٝح خطٛضت٘ بعطنِٗ َعاٖط ق٠ٛ           

; يصا 5ايػًط١ ٚاْؿطازٖا حبٝح ٫ مبهٔ يًؿطز غ٣ٛ ايطنٛر هلا، ٚإ٫ غشكت٘ َت١ُٖٛ إٔ خ٬قٗا ٜهٕٛ بصيو

ٍٚ ي٘ َع ايػري،  يصا قٛضٚا ايػًطإ ع٢ً زضد١ نبري٠ َٔ ايتُٝع ٚايؿطاز٠ ٖازؾـب إفب أَطٜٔ: أ٫ٚ زض٤ أٟ تػا

ٚتأنٝس تطاتبٝت٘ ايػًطا١ْٝ َٔ خ٬ٍ َبسأ املُاث١ً إلنؿا٤ قبػ١ َكسغ١ عًٝ٘، ؾأقبح ايٛقٍٛ ي٘ ؼبتاز 

 ايػًطإ!! ؾٌٗ ناْت إفب َٛاقؿات خاق١; ٚيهٔ املؿاضق١ أِْٗ دعًٛا َٔ ايكسؾ١ غب٬ٝ ٫قتشاّ عامل

قسؾ١ أّ دع٤ا َٔ اغرتاتٝذ١ٝ عا١َ خط أقٛهلا بٝسبا. ؾس١َٓ مل ؼبؼ قسؾ١ بتػري ساٍ ا٭غس. ؾػأٍ 

. ٚمل ربطز ايكسؾ١ ايػٛام 6ن١ًًٝ:"َا ؾإٔ املًو َكُٝا يف َهاْ٘ ٫ ٜتشٍٛ ٫ٚ ٜٓؿط نُا نإ ٜؿعٌ؟"

ٝٓطٙ"َكاضٕ ؾهط ؽبؿٝ٘ َٚهُط ؾ٤ٕٞ . ٚاسبكٝك١ إٔ املجكـ بازض ٫7 ٜبسٜ٘ ايػٛام َٔ ععيت٘ بعس إٔ أسؼ بتػ

ٚخطز عٔ قُت٘ ٚضاقب ٚربٝٓط ايعطف املٓاغب; يهٓ٘ خؿٞ ايتكطٜح بصيو ؾٓسع٢ أْٗا ايكسؾ١ . َٚٔ داْب 

                                                           
 .22م عًبٚايج ايُٓط املٛنع ٖصا غٌٗ ْٚكٌ .87م ٚز١َٓ ن١ًًٝ  1 

 املٓتدب زاض ايكػري، اجملٝس عبس ايسنتٛض  ايؿطٜع١، َٚكاقس ا٭قٍٛ عًِ ْؿأ٠ يف قطا٠٤ اإلغ٬ّ يف ايع١ًُٝ ايػًط١ ا٭قٛيٞ ٚإؾهاي١ٝ ايؿهط   2

 .107-106 م ،1994 ،1ط بريٚت، ايعطبٞ،

 ،2005 ،1ط ايعطب١ٝ، ايٛسس٠ زضاغات َطنع اشبهطا، ضبُس ريبؿ ٚايسمبكطاط١ٝ،ايسنتٛض ايعطب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكٝاز٠ يف اشبًٝؿٞ _ ايٓبٟٛ ايُٓط  3

 . 166 م

 .110 م ، غابل َكسض ، ايكػري اجملٝس ا٭قٛيٞ، عبس ايؿهط   4

 .105م ،1،1980ع ايعطبٞ، ايؿهط ضٜٚس٠، صب١ً اشبًٝؿ١، ضؾك١ سهط٠ يف ايهاتب   5

 . 84 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ   6

 .  44،م ٚايػٛام ا٭غس   7
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آخط ؾإٕ قٛض ايكسؾ١ مل تأت اعتباطا بٌ ٖٞ َ٪ؾط ع٢ً املُاث١ً ايهاضب١ يف دصٚض اي٬ٚعٞ; ٭ْٗا اْعهاؽ 

 . 1ؾٛدٛز املجكـ يف سٝا٠ ايػًطإ نإ قسضا ٫ مبهٔ دباٚظٙ نُا ايطاع١يًكسض ايصٟ ضبط ايػًطإ باإلي٘; 

ٚناْت أؾس ٚغا٥ًِٗ َطاٚغ١ يف قشب١ ايػًطإ عٓسَا ضبطٛا بـب ايعكٌ ٚايك٠ٛ، ٚدعًٛا َٔ أْؿػِٗ     

َكسض ايعكٌ ٚايطأٟ، َٚٔ ْكا٥شِٗ َكسضا يسمب١َٛ ايػًطإ ٚبكا٤ غًطت٘; ٖٚصا ايتكٛض ؼبٌٝ ع٢ً ْتٝذ١ 

 .١2 خطط٠ ٚإؾهاي١ٝ قعب١ ٜبسٚ ؾٝٗا ايػًطإ ٜس باطؿ١ ٚق٠ٛ قُا٤ ؾشػبعًُٝ

ثاْٝا اإلقطاض بايػًطإ باعتباضٙ أَطا ٚاقعا ٚستُٝا ٚنطٚض٠ ٫ ْكاف ؾٝٗا; غٛا٤ أنإ ايتعاٌَ َع          

ٖاضٕٚ ؾطزا١ْٝ ايػًطإ نُا تعاٌَ بٝسبا ٚابٔ املكؿع، أٚايتعاٌَ َع٘ باعتباضٙ  َ٪غػ١ نُا ؾعٌ غٌٗ بٔ 

ٚاجملٍٗٛ; ٚعًٝ٘ دا٤ت َؿطٚعات ايطاع١ عٓسِٖ بكٝػ١ نبع١ٝ َٔ َؿطٚع َتٛانع مبجٌ إَاض٠ ا٫غت٤٬ٝ 

عٓس غٌٗ إفب َؿطٚع ندِ ع٢ً َػت٣ٛ ايكٝػ١ ايعا١َ يًػًطإ مبجٌ إعاز٠ يٓعاّ اشب٬ؾ١ يف َطسًتٗا 

طاض ٫ ٜػري َٔ َككسٜت٘ ٚغاٜت٘ يف ايبهط "ايؿرت٠ ايٓب١ٜٛ ٚاشبًٝؿ١ٝ" عٓس ايػٛام; ٖصا ايتؿاٚت يف ْعط٠ اإلق

ايُٓاشز ايج٬ث١; ؾاإلقطاض حبت١ُٝ ايػًطإ ٚٚدٛزٙ اْبجل َٔ ؾهط٠ هبا١ٜ ا٭١َ َٔ ايؿؿب ٚا٫نططاب 

   ٚايتُعم .

َٔ ٖٓا ادتٗس املجكـ ايػًطاْٞ يف ضغِ قٛض٠ زاخ١ًٝ ٚخاضد١ٝ يًػًطإ ايطَع; ؾكس دا٤ بٓه١ً)أغس 

ؿط بٔ َٓكٛض)لبط غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ( ٚأغس )ايػٛام( ع٢ً زضد١ َٔ ايك٠ٛ ٚايتهرب بٝسبا ٚابٔ املكؿع( ٚاملع

بست يف بعض دٛاْبٗا طبٝؿ١; ؾٗٛ طبًٛم َتؿطز ؽبتًـ ب١ٝٓ ٚطبٝع١ عٔ قٛض٠  ٚا٫ْؿطاز ٚاسب١ًٝ ٚايػعاز٠.

دك١ٝ ، ٚتتٛؾط ؾٝ٘ َ٪٬ٖت اسبهِ قبباضن١ إهل١ٝ تػتٛدب ايطاع١، ؾهإ ؾ3ايطع١ٝ خب٬ف املد١ًٝ ايؿعب١ٝ

كبٌٝ إفب ا٫ْؿطاز، ٚدبٝس اإلقػا٤ ٫ تتشسخ نجريا; ؾك٠ٛ ن٬َ٘ ٜػتُسٖا َٔ ْسضت٘، يهٓ٘ مبًو غًط١ 

                                                           
تٛزضٚف،  ايككل ذبًٌٝ يف اإلْؿا٥ٞ املٓٗر"َكاي٘ يف ، ٚايجٛض ا٭غس باب" ا٭ٍٚ ايباب ايص٥ب َٔ اهلاضب ايطدٌ قك١ يف يًكسؾ١ بهاض ٝلتٛؾ ض١ٜ٩  1

.9 م ، 1988 ، 47ع ، تْٛؼ ، ايجكاؾ١ٝ اسبٝا٠ صب١ً تٛؾٝل بهاض، 

  يف غببا ايكشاب١ ضغاي١  ؾكس اربصٚا"  املكؿع ابٔ"امل٪غؼ َع سسخ َربضٜٔ َا بايػًطإ املجكـ ع٬ق١ خهِ يف ايباسجـب بعض َاضآٙ ٖصا يعٌ    2

 أَـب، أٚ عٓس أهبس" اسبهِ ْعاّ ْكس يف أٚ تكطٜط"  سػـب ط٘ عٓس"   ثٛض٠ بطْاَر" اعتباض أْٗا بكتً٘; ع٢ً ٚاإلٜعاظ عًٝ٘ املٓكٛض غهب  تؿػري

 اإلزاض٠ تٛسٝس ع٢ً ٜكّٛ َؿطٚع ، ٖٚٛ ٭ؾهاضٙ عًُٝا ٚإطاضا ي٘ ساكبٗٝ ن١ًًٝ َٔ دعٌ إٔ غبل إق٬سٝا َؿطٚعا قسَت  اغرتاتٝذ١ٝ زضاغ١

 ، ايكاٖط٠ املعاضف، زاض سػٔ، ط٘ ايؿعط ٚايٓجط، ٜٓعط ع٢ً ايرتتٝب: سسٜح.   ايطع١ٝ ٖس٣ ع٢ً بٌ اشبًٝؿ١ ٖس٣ ع٢ً ٫ تػري حبٝح ٚعكًٓتٗا

 ا٭قٛيٞ ٚإؾهاي١ٝ ايؿهط .  205 م ،1ز ،1969 ، 10ط بريٚت، ايعطبٞ، ايهتاب زاض ، أَـب ، أهبس اإلغ٬ّ نش٢ . 47-46م ، 1975 ، 11ط

 ،بريٚت ٚايٓؿط يًطباع١ ايتٛؾٝل زاض ، املكؿع ابٔ ، ايها١ًَ . اجملُٛع١  134-133 ، َكسض غابل  ايكػري، اجملٝس ، عبس اإلغ٬ّ يف ايػًط١

  . 190،م 1978،

 .108-107 م ، 1997 ، 129ع ، ْٚكس أزب صب١ً ، ايٖٛاب عبس غاَٞ ، يًًُٛى ايؿعب١ٝ اسبها١ٜ تكٛض    3
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ٛٓ  سك٘ ملٔ ؾا٤ َٔ ساؾٝت٘; يصا ْؿأت لباشز ايػطز بطًب٘، ٖٚسف اشبطاب ؾٝٗا َا  ع٢ً ن٬ّ غريٙ، ٜٚؿ

; 1املٛت ٚاسبٝا٠ َعًك١ بططف يػاْ٘"ٜطٜسٙ ٖٛ، ٭ْ٘ ٜسضى َكاقسٙ; ؾايه٬ّ يف سهطت٘ قًل زا٥ِ ٭ٕ "أغباب 

يصا آثط املجكـ ايػًطاْٞ ايػهٛت طًبا يًػ١َ٬ "ايعّ ايػهٛت; ؾإٕ ؾٝ٘ غ١َ٬ ٚدبٓب ايه٬ّ ايؿاضؽ; ؾإٕ 

، ٫ ٜػع٢ إفب ٫،3 ٜطًب ايؿٛض٣ ٚإشا قسَت ٫ تأتٞ َٔ ايعا١َ ٚإلبا َٔ اشباق١ ٚهلا ضداهلا2عاقبت٘ ايٓسا١َ"

 . 4ا تاضؽبٝا يتدًٝس امس٘ عرب ايعَٔ; ؾٗصا ساٍ زبؿًِٝ أغ٠ٛ بأدسازٙايٓكٝش١ يهٓ٘ ٜطٜسٖا إضث

ٖٚصٙ امل٪٬ٖت ٫ تتٛؾط يف املجكـ صبتُع١، َٚٔ ثِ ؾًٝؼ َٔ ْٛاَٝؼ املٓطل ايرباغُاتٞ إٔ ٜتبازٍ 

ط، إفب . ؾاملجكـ ٫ ٜطُح إفب ايكـ ا٭ٍٚ; ٭ْ٘ ٫ ٜكًح ي٘ ٚإلبا ٜػع٢ إفب ساشٟ اشب5ٛٝايططؾإ َهاُْٝٗا

املطنع ايجاْٞ يف تطاتب١ٝ ايػًطإ; ٚيٝتُهٔ َٔ اسبكٍٛ ع٢ً غٓس قاْْٛٞ قبؿطٚع١ٝ تكٛضات٘ عُس إفب تٛيٝس 

َتٕٛ تعتُس غًط١ ضَع١ٜ; ٚيهٞ تعٌُ ٖصٙ ايػًط١ ٫بس َٔ ا٫عرتاف قبٔ مبجًٗا;َٔ ٖٓا دا٤ت ايع٬ق١ بـب 

.ٚ يهٔ بٛدٛز ؾطٜو ثايح )اسباؾ١ٝ(6مباضؽ ايػًط١ َٚٔ ٜطمسٗا

١ًُٓ زبسي١ٝ املجكـ يف ع٬قت٘ بايػًطإ; إش           تعٓس اشباق١ أٚ ساؾ١ٝ ايػًطإ َٔ أخطط ايطَٛظ امله

تػٛزٖا زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتٓاؾػ١ٝ خاق١ نس املجكـ ٚبطاصب٘; ٭ْٗا تسضى خطٛضت٘ ٚربؿ٢ ظٚاهلا بٛدٛزٙ; 

َٔ ا٫ختباض; ؾعًٝ٘ ايٝكع١ ٚاسب١ًٝ; ٚإ٫ يصيو ؾعط املجكـ أْ٘ بسخٛي٘ ٖصٙ ايؿ١٦ قس غازض ظَٔ اسبط١ٜ إفب ظ

.    7ؾٗٛ أَاّ خٝاضٜٔ ٫ ثايح هلُا :املٛت بػعا١ٜ اشباق١ أٚ اسبٝا٠ حب١ًٝ ايه٬ّ

ٚيف سسٚز ٖصٙ ايجٓا٥ٝات ػبس املجكـ ْؿػ٘ أَاّ خٝاضات تؿطنٗا ايع٬ق١ شاتٗا بايػًط١ َٚٓٗا: إَا 

َعٗا، ٚخانعا بؿهٌ ٚظٝؿٞ شبسَتٗا، ٚؼباٍٚ يف شات ايٛقت إٔ  إٔ ٜبكٞ املجكـ ع٢ً قًت٘ بايػًط١ عا٬َ

ٜٓػشب إفب صبتُع ؾطعٞ َهٕٛ َٔ أَجاي٘ َٔ املجكؿـب ؾٝذس ايطاس١ ٚايتعاطـ ٚاسبط١ٜ ايؿهط١ٜ، ٖٚٛ َا 

                                                           
 .32 م ٚايجعًب، ايُٓط    1

 .25م 1937، ايطبع١ ا٭َري١ٜ  ن١ًًٝ ٚز١َٓ،   2

 .65م َكسض غابل، ، أًٌَٚٝ ، عًٞ ايػٝاغ١ٝ ٚايػًط١ ايجكاؾ١ٝ ايػًط١   3

 . 35 م ، 1937ايطبع١ ا٭َري١ٜ ،  ن١ًًٝ ٚز١َٓ،    4

 .22، م23،2000 ايػ١ٓ ،259،ع ايعطبٞ املػتكبٌ قابط، صب١ً هباز ٚا٫غتكطاب، ا٫غتبعاز دسي١ٝ ١ايػٝاغٝ ٚاملُاضغ١ املجكؿٕٛ   5

.66م ،56،م 1،1986،ط ايبٝها٤ ايساض ، بٛتكاٍ ،زاض ايعايٞ بٓعبس ايػ٬ّ عبس تطنب١ بٛضزٜٛ، ٚايػًط١، بٝٝري ايطَع   6

سطَ٘ ايٛظٜط أبٛ أٜٛب  ؾكس ايتٓاؾػ١ٝ هلصٙ س١ٝ قٛض٠ ٖٞ  املكؿع ابٔ . تعس سٝا٠ 103م َكسض غابل،  ضٜٚس٠، ، ضؾك١ اشبًٝؿ١ سهط٠ يف ايهاتب   7

 ٚعبس ا٭بٝاضٟ ٚإبطاِٖٝ ايػكا َكطؿ٢ ازبٗؿٝاضٟ، ذبكٝل ، املٓكٛض خٛؾا ع٢ً َهاْت٘.  ايٛظضا٤ ٚايهٓتاب بسٜٛإ املباؾط ا٫تكاٍ املٛضٜاْٞ

يف   املكؿع ابٔ ٜطاٖا نُا  اشباق١ قٛض٠  . ٜٓعط : خطٛض٠ 109 ، م1938 ،1، طايكاٖط٠ ، اسبًيب ايبابٞ َكطؿ٢ َطبع١ ، ؾًيب اسبؿٝغ

 .39-38 م ،1912 ، 1ط ، ايكاٖط٠ ، اإلغ١َٝ٬ اشبري١ٜ ايٛثك٢ ايعط٠ٚ نبع١ٝ َطبع١ ، باؾا ظنٞ أهبس ذبكٝل ، ايهبري نتاب ا٭زب
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مبهٓين قطا٤ت٘ يف ضغاي١ عبس اسبُٝس ايهاتب إفب أَجاي٘ َٔ ايهٓتاب، ٚضغاي١ ايكشاب١ ٫بٔ املكؿع. ٚيهٔ ٖصا 

ُع ايؿطعٞ ٫ ٜؿٞ بهٌ استٝادات املجكـ، ٫ٚ ٜػين عٔ اجملتُع ا٭نرب; عٓس٥ص ٜعٝـ ساي١ َا ٜػ٢ُ اجملت

. ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايعهؼ ؾ٬ ٜػتطٝع عكس ٖس١ْ َع ْؿػ٘ بٌ تتٛيس 1ا٫غرتاب ايػًُٞ زاخٌ ْؿػ٘ َٚع ايػًطإ

تُع، ٚست٢ ٖصا ايعٓـ ؾإْ٘ يف زاخً٘ ؾها٤ات َٔ ايكػ٠ٛ ٚايعٓـ; ؾُٝاضؽ عٓؿا ضَعٜا ع٢ً ْؿػ٘ ٚع٢ً اجمل

; ٚشيو بإٔ تكّٛ ايػًط١ بؿكٌ 2َكٝس ٚضبسز قبػاس١ ايتؿٜٛض اييت َٓشتٗا ي٘ أق٬ ايػًط١ املطدع١ٝ

َعاضؾ٘ عٔ ايػٝاغ١ نٞ ٜٓتر ثكاؾ١ صبطز٠ غري ضبسز٠ املعامل، ثكاؾ١ تتعاٌَ َع اجملتُع بططٜك١ ٫شع١ زٕٚ 

َجكؿا اػبابٝا يف َٓعٛض ايػًط١ أٚ َا ٜعطف بـ"تكين املعطؾ١";  إٔ تٓتر ي٘ َعطؾ١ تكاضع ايػًط١. ٚإَا إٔ ٜكبح

ؾٝ٪ثط غ٬َت٘ با٫غتػ٬ّ ايؿهطٟ يػري َا ٜ٪َٔ ب٘ َػتا٫ عكً٘; ٖٚصا أؾهٌ يس٣ ايػًط١ ٭ٕ ايجكاؾ١ 

زٕٚ  3ايتك١ٝٓ املؿطغ١ َٔ املهاَـب اإلٜسٜٛيٛد١ٝ كبٓس ايػًط١ بايٛغا٥ٌ اإلدطا١ٝ٥ َٔ أدٌ اغتُطاض ُٖٝٓتٗا

 ض٠ قًل هلا، ٚذبكٝل أططٚس١ ايطاع١. إثا

ٚقس ٜتؿطع َٔ ٖصا ايٓٛع ع١ٓٝ َٔ املجكؿـب تتدص َطنبا قعبا تهٕٛ ؾٝ٘ َع ايػًط١ ٚيف شات ايٛقت 

، ٖصا ايٓٛع ٫ 4تعٌُ يكاحل ُٖٗا ازبُعٞ َٔ خ٬ٍ اغتجُاض زٚضٖا يف ايٛغط ايصٟ ربًل ؾٝ٘ أٚاَط ايػًطإ

ٚاقع ٚإلبا ٜعٓٝ٘ ذبكٝل أٖساف يكاسب٘ ٚيكاحل اجملُٛع; يصا نإ خطاب٘ ٫ ٜعٓٝ٘ ايػًطإ ْؿػ٘; ٭ْ٘ أَط 

َبطٓا بٛدٗـب: أسسُٖا خؿٞ ٜسعٛ إفب ايتػٝري ٚضغِ َؿاضن١ زمبكطاط١ٝ يف اسبهِ. ٚا٭خط َعًٔ ٜسعٛ إفب 

. 5ايطاع١، ٜٚطٚز يًػٝطط٠ ٚا٫غتػ٬ٍ ٖٚٛ َا تػتؿٝس َٓ٘ ايػًط١ بكؿتٗا غًط١ ضَع١ٜ كبًو غًط١ ايه٬ّ

ٜٚؿّهٌ ٖصا اشبٝاض ضأؽ َاٍ َتذسز غٛا٤ يًػًط١ أٚ يًُجكـ ْؿػ٘ عرب َٓع١َٛ ضَع١ٜ ذبتٌُ . 5ايه٬ّ

أنجط َٔ تأٌٜٚ غٛا٤ يكاحل أططٚس١ ايػًط١ أٚ سب١ًُ ايتػٝري اييت ٜكٛزٖا املجكـ. ٖٚصا مبجٌ ْٛع١ٝ املجكـ 

 يف لباشز ايػطز ايػًطاْٞ .

                                                           
 ايعطبٞ، دإ يًُجكـ ايٓؿػٞ . ا٫غرتاب 15 ، م2008، 274 ْٚكس، ع ايٖٛاب، صب١ً أزب عبس سًُٞ ايػًطٟٛ، ضبُس اشبطاب يف ايعا١َ قٛض٠   1

 .188-177،م2006 ، 515 غٛضٜا،ع ، املعطؾ١ ، صب١ً ايهػاب

 .38ايرتبٟٛ، بٝريبٛضزٜٛ، َكسض غابل،م ا٫دتُاع عًِ أقٍٛ يف حبح ايطَعٟ ايعٓـ    2

 .185 م َكسض غابل، ، ايهػاب ايعطبٞ، دإ يًُجكـ ايٓؿػٞ ا٫غرتاب    3

 يًػًطإ اغتجٓا١ٝ٥ ٚظطٚف ْؿػ١ٝ َساخٌ املجكـ اغتػٌ نٝـ ٚتأٌَ ايػًط١ ملؿانٌ اسبًٍٛ تكسِٜ قه١ٝ يف املتٕٛ يف ايٛغط ٖصا زٚض ٜٓعط   4

 ْتا٥ذٗا. يٓذاع١ اسبًٍٛ ٚأعذبتٗا ايسٚض ٖصا أتكٓت قس ايػًط١ أدس ،ٚإٕ َع١ٓٝ سًٍٛ يتهٝٝـ يًػًطإ

 .152-151َكسض غابل،م نباعٞ، ، َ٪يـ بايعطب١ٝ املهتٛب١ ١ٜازبعا٥ط ايككري٠ ايكك١ يف املجكـ قٛض   5 
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يف ؾدك١ٝ املجكـ دباٙ ايػًط١ بـب َا ٜطٜسٙ  ٜٚهؿـ ٖصا اشبٝاض عٔ ساي١ اْؿطاض نُين ٚعًين       

َجكؿٗا، ٚبـب َا مبًٝ٘ عًٝ٘ َٛقع٘ َٔ ايػًطإ; ؾٗٛ ٜعٝـ يف خٛف ٜٚهتب يف خٛف; يعًُ٘ إٔ امل٪غػ١ 

ايػٝاغ١ٝ ٚايس١ٜٝٓ غتشاغباْ٘ ع٢ً ْتاد٘ ؾهطا َٚٛنٛعا ٚيػ١ يف قطب٘ ٚبعسٙ عٔ اشبطاب ايػًطٟٛ; 

; يصيو 1َ٪غػ١ اشبٝاٍ زبعًٗا تتشطى سطن١ ٚاسس٠ ٚبادباٙ ٚاسس باعتباضُٖا سًٝؿـب اغرتاتٝذٝـب ع٢ً

ظبس ابٔ املكؿع يف ن٤ٛ ٖصا ايكطاع ايساخًٞ قس ْكح َٔ أضاز ا٫غبطاط يف غًو املجكؿـب إٔ ٫ ٜػاَط َا مل 

; بٌ ٖٛ ْؿػ٘ َٚعًُ٘ بٝسبا قس طبكا ٖصا 2ٜهٔ َػتعسا يًتشًٞ بػًٛى خام ٜسؾع ٖصا ايكًل ٚاشبٛف

م عرب اظزٚاد١ٝ لبطـب َٔ املجكؿـب ُٖا ن١ًًٝ ٚز١َٓ قبا ؾُٝٗا َٔ تباعس، ٖٚٛ َا ؾعً٘ غٌٗ ايػًٛى اشبا

، ؾُٝا مل ٜػتطع٘ اجملٍٗٛ قاسب سها١ٜ ا٭غس ٚايػٛام; ؾتد٢ً عٔ َٓح عًُ٘ 3بٔ ٖاضٕٚ عرب ثعًب٘ َطظٚم

 ايؿطع١ٝ با٫ْتػاب إيٝ٘ ٚآثط ا٫ختؿا٤.

ٚاد١ٝ ايػًطإ ْؿػ٘ ايصٟ"إشا دا٤ ٚقت املٛعع١ به٢، ٚإشا دا٤ ٚتؿّهٌ ساي١ ا٫ْؿطاض دع٤ا َٔ اظز

، بٌ سذِ ايكًل ٚاشبٛف عٓسٙ أنعاف َا ؼبٌُ املجكـ حبهِ نْٛ٘ َطنع ايتأثري 4ٚقت ايػٝاغ١ طػ٢"

ايصٟ ػبب إٔ ربهع يطاعت٘ ناؾ١ املعطٝات. ٖٚصا اشبهٛع ٜتأضدح أَاّ قٛض٠ املجكـ ايػًطاْٞ ٚسسٜج٘ 

طأ ٖصا يف ساي١ ايكًل ٚايٓسّ اييت عاؾٗا ا٭غس عكب إغٓاز امل١ُٗ ا٭ٚفب يس١َٓ باعتباضٙ عٔ ْؿػ٘ ٚقسضات٘; ْك

َٔ املجكؿـب ٚأؾطاز خاقت٘ ايصٜٔ" يٝؼ ايػًطإ سكٝكا با٫غرتغاٍ إيِٝٗ، ٚايطُأ١ْٓٝ إفب َا قبًِٗ 

ٕٙ أضٜب)...(يعٌ شيو ٜسعٛٙ إفب إٔ ؽبْٛين ٜٚبػٞ عًٞ" ْ٘ ٜسضى َا يسٜ٘ ؾـ"إٕ ، ٭5ٚا٥٫تُإ هلِ. ٚإٕ ز١َٓ زا

ايػًطإ ٫ ٜكٓطب ايطداٍ يكطب آبا٥ِٗ، ٫ٚ ٜباعسِٖ يبعسِٖ; ٚيهٓ٘ ٜٓعط إفب َا عٓسِٖ َٚا ؼبتاز ؾٝ٘ 

; مما ٜعهؼ انططابا يف قهاٜا ايجك١ ٚا٫ط٦ُٓإ بـب ايططؾـب. ٚربًل ٖصٙ ايكٛض٠ ٚغريٖا يف ْؿؼ 6إيِٝٗ"

                                                           
 ايعطبٞ ايػطز .  48 م ، 2001 ، تْٛؼ ٚايتٛظٜع، يًٓؿط  اهلل عبس بٔ َ٪غػات  املػسٟ، ايػ٬ّ ايعبٛض، عبس دػط ع٢ً َٜٛٝات ٚايػٝاغ١ ايعطب   1

 .328، م2005 ،1بريٚت،ط ٚايٓؿط، يًسضاغات طب١ٝايع امل٪غػ١ ايهعيب، ايتأٌٜٚ، نٝا٤ ٚإؾهايٝات ايجكاؾ١ٝ ٚا٭ْػام ايكسِٜ

 ايعطبٞ املجكـ : أظ١َ . يًُعٜس 345،م 1991 ،2ط ايبٝها٤، ايساض– بريٚت ايعطبٞ، ايجكايف املطنع ، ايػٝاغٞ ضبسزات٘ ٚدبًٝات٘، ازبابطٟ ايعكٌ   2

 .28م ،1995، 18 ،ايػ١ٓ 196-195ع ، ايعطبٞ املػتكبٌ صب١ً ، عطابٞ ايكازض عبس ، ٚغٛغٝٛيٛدٝت٘ ايعطبٞ املجكـ ْؿأ٠ يف زضاغ١ ايسا١ُ٥ احمل١ٓ

 ، 1986 ،3ط بريٚت، ايطًٝع١، خًٌٝ، زاض أهبس ايعطبٞ، خًٌٝ ايؿهط يف ا٭غطٛض٠ َٔ نتاب َهُٕٛ  ٚز١َٓ ن١ًًٝ يف  ايػٝاغٞ ايٛعٞ ضَٛظ ٜٓعط   3

 .150-117م

 يف بايػًط١ املجكـ ع٬ق١ َٔ داْب ٚايػًطإ امل٪ضر: . ٜٓعط  38، م18 م ،1995 ،2يٓسٕ، ط زاض نٛؾإ،  ايٛضزٟ، ايػ٬طـب، عًٞ ٚعاظ  4

 .11م ،1998 ْْٛرب، ،21 ايػبت ايجكايف،  ايعًِ أعطاب، ، إبطاِٖٝ املػطب١ٝ ايتذطب١

 . 93-92 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ    5

 .90 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ   6
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ِٗ; خؿ١ٝ َٔ زٚض املجكـ املهاز ايصٟ ٜتكٔ يعب١ ايػطز، ايػًطإ اسبصض َٔ املجكؿـب ع٢ً اخت٬ف أقٓاؾ

ٜٚػتطٝع ذبًٜٛ٘ إفب غ٬ح ذبطٜهٞ ٫ ٖٛاز٠ ؾٝ٘; تؿٗس بصيو ايٓذاسات اييت سككٗا ع٢ً املػت٣ٛ 

. ؾُٝا ربتؿٞ 1ايساخًٞ يًػطز، سٝح غٝطط املجكـ ايجعًب ع٢ً ايػًطإ ا٭غس ٚٚدٗ٘ ايٛد١ٗ اييت ٜبتػٝٗا

املعاض  املعًٔ َٚا ٜهًؿ٘ ٖصا املٛقـ َٔ تبعات:تُٗٝـ ٚتٓهٌٝ ٚاعتكاٍ ْٚؿٞ ٚقتٌ.  َٔ ايُٓاشز قٛض٠ املجكـ

ٚقٛض٠ املجكـ ا٫ْٗعاَٞ ايصٟ ٜكتٌ ضٚس٘ ايٛثاب١ يإلق٬ح با٫ْهؿا٤ ع٢ً ايبشح ٚايعًِ اجملطز َٔ أٟ ايتعاّ 

 . 2ادتُاعٞ أٚ غٝاغٞ، نُٔ تعسز١ٜ ٫ ربطز عٔ نْٛٗا اغتٝا٫ت يًعكٌ ٚاإلضاز٠

ٚمبهٓٓا ايكٍٛ تأغٝػا ع٢ً َا غبل إٕ قٛض٠ املجكـ ايػًطاْٞ يف ايُٓاشز ٖٞ قٛض٠ َطنب١ تعتُس 

ع٢ً اَتعاز لبطـب يف ؾدك١ٝ ٚاسس٠ ٬ََح املجكـ ايتكين املعطيف ٚاملجكـ املهاز اشبؿٞ. ٖٚٛ َجكـ ٜؿكٌ 

َع ايػًط١ يسعُٗا ٚايتربٜط بـب ايجكاؾ١ ٚايػٝاغ١ بؿهٌ ُٖٚٞ، ٜتكٔ اضتسا٤ ا٭قٓع١، ٜػع٢ إفب ذبايـ 

ت٬ؾٞ نبايٝات َباؾط٠ يف  غري ، ضقبا أغِٗ بططٜك٫3١غتبسازٖا ٚاغتُطاضٖا َتذاٚظا َعاٜري ايهؿا٠٤ ٚايكسض٠

سًِ ايعسٍ ٚايطُأ١ْٓٝ اييت سًِ بٗا اجملتُع بتربٜطٙ قٛض٠ ايػًط١ ٚخسَتٗا يف ناؾ١ ايعطٚف. ؾٗصا ثعًب 

إفب داْب ايص٥ب َػتع٬ بكٛت٘، َٚػتؿٝسا َٔ خريات٘ ست٢ إشا َا قتٌ  غٌٗ زاض سٝح زاض ايعَإ; ؾبعس إٔ ظٌ

; ٚيعٌ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ ٜتهطض َع َجكؿـب 4مل ػبس سطدا َٔ ٚنع ْؿػ٘ ٚخربات٘ يف خس١َ ايػًط١ ا٭ق٣ٛ

اٯخطٜٔ، ؾبعس ظبات٘ أٍٚ َط٠ َٔ غٝٛف ايػؿاح ٚقتٌ قسٜك٘ عبس اسبُٝس إبإ غكٛط زٚي١ بين أ١َٝ بكٞ 

ناتبا ٭عُاّ ايػؿاح بٌ مل ٜتٛإ عٔ تكسِٜ خسَات٘ َٔ تطنبات َٚ٪يؿات يًُٓكٛض خًٝؿ١ ابٔ املكؿع 

،  ٚضقبا ا٭َط شات٘ َع اجملٍٗٛ ٚايػ٬دك١ ايساعُـب يًُصٖب ايػين بعس ايبٜٛٗٝـب ايصٜٔ ْؿطٚا 5ايػؿاح

 .6ايتؿٝع ؾهط املعتعي١ ٭نجط َٔ قطٕ

                                                           
.62 م ،1989 ، 41 ع ا٫دتٗاز، صب١ً ايسٜٚٗٞ، ٚز١َٓ، دبٛض ٚن١ًًٝ ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيـ يف ايػطز َؿاعٌٝ يف قطا٤ات ٚاسبها١ٜ ٚايػًطإ املجكـ   1

 ايعطب١ٝ، بريٚت ايٛسس٠ زضاغات َطنع ، غًٕٝٛ ٚعطا٩ٙ، بطٖإ َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ نتاب َٔ ايكٝاز١ٜ، ايٓدب١ َٚػاي١ املجكؿـب تُٗٝـ  2 

 .107،م1985بريٚت، ، ايتٜٓٛط زاض ، غًٕٝٛ ، بطٖإ ٚايتبع١ٝ يػًؿ١ٝا بـب ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ ضب١ٓ ايعكٌ اغتٝاٍ .  103،م2،2001،ط

  . 29،م 1987 ،أًٍٜٛ ايجايج١ ،ايػ١ٓ 36-35،ع ،ايطباط ايٛسس٠ صب١ً ، زضاز ، ؾٝكٌ ا٫غتػ٬ّ ؾهط يف ايجكاؾ١ ٚظٝؿ١   3

 63،م 2006 ٚايهُبٝٛتط، اع١يًطب املٓاض عٛ ، إبطاِٖٝ َٚ٪يؿ١، َرتنب١ ؾكٍٛ ايُٓط ٚايجعًب ٚنتاب ٖاضٕٚ بٔ غٌٗ   4

 ن١ًًٝ . 39 ،م 2010 ، 1ط ، عُإ ، ٚايتٛظٜع يًٓؿط صبس٫ٟٚ زاض  ضبُس، ب١ٜٛٝٓ، إ زضٜؼ زضاغ١ ٚز١َٓ ن١ًًٝ سهاٜات يف ايػطز١ٜ ايٛسسات  5 

 .13م، 1987 ،1ط ، ،يٝبٝا ٚايتٛظٜع يًٓؿط ايعا١َ ايؿطن١ َٓؿٛضات ٚضٜح، ، ضبُس املكؿع بٔ اهلل عبس َٚكتٌ ٚز١َٓ

 .16-14م ، ايػٝس ضنٛإ َكس١َ ، ٚايػٛام ا٭غس   6
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ٗٛ اَت٬ن٘ هلسف ٜػع٢ إفب ذبكٝك٘ بكطف ايٓعط عٔ أَا ازبسٜس يف ؾدك١ٝ املجكـ ايػًطاْٞ ؾ        

زٚاؾع٘ اسبكٝك١ غٛا٤  أنإ تكسِٜ قٛض٠ عٔ صبس ايتذطب١ ايػاغا١ْٝ يف اسبهِ َٔ خ٬ٍ اختٝاضاتٗا 

ممج١ً دبطب١  1املعطؾ١ٝ املتُج١ً يف َػري٠ ن١ًًٝ ٚز١َٓ )ابٔ املكؿع(  أٚ عط  َكري ظاٖط٠ أَطا٤ ا٫غت٤٬ٝ

ٕٚ( أٚ إعاز٠ إسٝا٤ ايعكط ايصٖيب يًسٚي١ ايٓب١ٜٛ ٚاشبًٝؿ١ٝ يف عٗسٖا ا٭ٍٚ)اجملٍٗٛ(; ايرباَه١ )غٌٗ بٔ ٖاض

ؾ٬ غطاب١ إٔ ٜهٕٛ ضَع ٖصا املجكـ َٛسسا يف لباشز ايسضاغ١ ٖٚٛ ابٔ آ٣ٚ )ايجعًب( ؾٝعهؼ َا تطغذ يف 

عٛض با٭َإ بـب َٔ ; ٚبطظ ع٢ً ؾهٌ أظ١َ ثك١ ٚؾكسإ يًؿ2ايصانط٠ ايجكاؾ١ٝ عٓ٘ َٔ املهط ٚايسٖا٤ ٚاسب١ًٝ

ؼبتهط ايػًط١ َٚٔ ؼبتهط املعطؾ١; تطتب عًٝ٘ ؾؿٌ ايػطز ايػًطاْٞ يف ذبكٝل ايتُاثٌ املتهاؾ٧ بـب ايػًطإ 

 ٚاملجكـ.

ٖٚٓا ْتٛقـ عٓس ْٗا١ٜ ايع٬ق١ بـب املجكـ ٚايػًطإ نُا قٛضتٗا ايُٓاشز :أَا بٝسبا سهِٝ اهلٓس         

ط غًطاْ٘ ٚربًٝس امس٘ ٚدعٌ سهُت٘ زض٠ خعا٥ٓ٘ ايع١ًُٝ، ٚاَتس ٖصا ٚقاسب ن١ًًٝ ٚز١َٓ ؾكس سعٞ بتكسٜ

ايتكسٜط ٚايتدًٝس إفب ْك١ً ن١ًًٝ نُا ؾعٌ أْٛ ؾطٚإ َع ايطبٝب بطٚظٜ٘  ايصٟ خٓك٘ بباب أسبك٘ بايهتاب 

ؾأزاّ شنطٙ ٚخًّس بطٛيت٘; ؾُٝا ْاٍ ابٔ املكؿع ربًٝسا َٔ ْٛع أخط أبك٢ امس٘ خايسا خبًٛز ن١ًًٝ ٚز١َٓ 

ٚشيو بكت١ً َ٪مل١ ٫ٖٛٚ ٜعاٍ يف ضٜعإ ؾباب٘ ع٢ً ٜس ٚايٞ ايبكط٠ غؿٝإ بٔ َعا١ٜٚ بإٜعاظ َٔ املٓكٛض ٚؾكا 

 .3يًُكازض ايتاضؽب١ٝ ٚا٭زب١ٝ

ٚدا٤ تعاٌَ اشبًٝؿ١ ايطؾٝس أقٌ ز١َٜٛ َع غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ قاسب ايُٓط ٚايجعًب; ؾكس عؿا عٓ٘ 

غٌٗ ناتبا يسِٜٗ إثط اغتبسازِٖ باسبهِ زْٚ٘; ٚيعٌ يف ايعؿٛ عٓ٘ ٚبطـ بٛظضا٥٘ َٔ ايرباَه١ ايصٜٔ نإ 

إزضاى ساد١ ايسٚي١ يهتب١ ضبرتؾـب َٔ أَجاٍ غٌٗ يًعٌُ يف زٚاٜٚٓٗا ثِ أَٝٓا يبٝت اسبه١ُ ٚزاض ايعًِ يف 

 عٗس ابٓ٘ املإَٔٛ .  

                                                           
 ا٭سهاّ.  ٚغٝاغتٗا تسبريٖا إيٝٗا ٜٚؿٛ  إَاضتٗا اشبًٝؿ١ ٜكًسٙ ب٬ز ع٢ً ا٭َري ؾٝٗا ٜػتٛيٞ انططاض ع٢ً تعكس إَاض٠ ٖٞ ا٫غت٤٬ٝ إَاض٠  1 

 ،املهتب ايعغًٞ إبطاِٖٝ ضبُس– اسبطغتاْٞ ؾاضؽ عكاّ عًٝ٘ ًلٚع ْك٘ ٚنبط أسازٜج٘ ٚخطز ،سكك٘ املاٚضزٟ ، ايس١ٜٝٓ ٚاي٫ٜٛات ايػًطا١ْٝ

   29،م ، َكسض غابل املاٚضزٟ ، املًو ٚغٝاغ١ ايٛظاض٠ .  قٛاْـب 58-56 ،م1996، 1،ط عُإ- زَؿل– بريٚت ، اإلغ٬َٞ

 .54م ،2ز ،َكسض غابل، ، ازباسغ اسبٝٛإ .  91،م َكسض غابل ، ايهرب٣، ايسَريٟ اسبٝٛإ سٝا٠ ٜٓعط    2

، م 6،   ز1996 ،11ط بريٚت، ايطغاي١، َ٪غػ١ سػـب ا٭غس، ازبع٤ ٖصا سكل ، ا٭ضْ٪ٚط ؾعٝب ايهتاب ذبكٝل ع٢ً غري أع٬ّ، ايصٖيب ، أؾطف   3

ٝٓاف ٚإخٛاْ٘،نباٍ بسٟٚ،َكسض غابل، م108-104 م ،َكسض غابل، ٚايهَتاب، ازبٗؿٝاضٟ ايٛظضا٤:  .209  أسس إٔ .  غري16. َػطٚض ايػ

 ا٭ؾعطٟ أبٛخًـ  اهلل عبس بٔ غعس(  ٚايؿطم املكا٫ت) نتاب إفب ايطأٟ ٖصا يف ٚاغتٓس ْؿػ٘ خٓل أٚ اْتشط بايػِ  املكؿع ابٔ إٔ ٜط٣ اسجـبايب

 ٔ. ٜٓعط:  اب ٚايرتادِ ايتاضٜذ نتب يف  املتساٍٚ ايؿا٥ع خب٬ف ايطأٟ ٖٚصا ، طٗطإ يف يًُدطٛطات َهتب١ يف عًٝ٘ عجط ايصٟ ٖـ201 املتٛؾ٢

  . 12 م ،1986 ، 1ط ، ،بريٚت ايًبٓاْٞ ايهتاب ايهو، زاض ايعكٌ، ؾهتٛض أزٜب املكؿع
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تشاي١ إسٝا٤ دبطب١ أَا دبطب١ اجملٍٗٛ َع سهاّ ايسٚي١ ايػًذٛق١ٝ ؾكس اْتٗت قب٪ؾط ٜسٍ ع٢ً اغ

 اشب٬ؾ١ ; يصيو اعتعٍ ايػٛام اسبهِ ٚاْكطع يًعباز ٠ ظاٖسا بايػٝاغ١ ٚايسْٝا. 

ٖٚهصا ناْت ع٬ق١ َٔ مبًو املعطؾ١ َٚٔ مبًو ايػًط١ ع٬ق١ َتساخ١ً َعكس٠، ذبٌُ يف دٖٛطٖا 

١ إفب عاٌَ تٓك١ٝ ٚتًُٝع قطاع ق٣ٛ اْت٢ٗ يف ايٛاقع يكاحل غًط١ ايك٠ٛ ٚق٠ٛ ايػًط١ ٚذبٛيت ق٠ٛ املعطؾ

 ٚتؿصٜب هلصٙ ايك٠ٛ يتشكٌ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ع١ًُٝ تطنٝع ٚتطٜٚض ٖاز١٥ !!

ٚؼبهط ٖٓا ايػ٪اٍ ٌٖ قطأْا تطاخ َجكؿٝٓا قبا ًٜٝل باظباظات ٖ٪٤٫ أّ انتؿٝٓا بعط  نبٛاتِٗ؟ املجكـ       

ؾُٝا عطنٓا َٔ قٛض قسض َٔ ايٓتذين  بـب اإلزا١ْ ٚاإلْكاف ؾ١ٖٛ بطنإ َٔ دًس ايصات َٚعايل ايتاضٜذ. يعٌ

ِٖ ٖ٪٤٫ املجكؿـب ايصٜٔ مبجًٕٛ ؾطؼب١ َٔ َؿهطٟ ا٭١َ ايتأقٌٝ ٚايتربٜط  حبل املجكـ إش ٫ ٜعكٌ إٔ ٜهٕٛ ٖ

، بٌ ٜسَطِٖ ِٖ أْؿػِٗ; ؾػايبا َا 1يًكتٌ ٚا٫غتبساز يًػًط١; ِٖٚ ٜسضنٕٛ أْ٘ ٜسَطٖا ٜٚعذع عٔ خًكٗا

; 2 دػسٜا ٚؾهطٜا، ٚا٭خطط طعٓا بعكٝستِٗ، ٖٚٞ ت١ُٗ ٚا١ٖٝ ؾٓستٗا ايسضاغاتزؾعٛا مثٔ عكٛهلِ غايٝا قت٬

ٚأثبتت بطا٠٤ َجكؿٞ ايػطز ايػًطاْٞ ايصٜٔ عاؾٛا يف سهط٠ غ٬طـب ناْت ضباضب١ ايعْسق١ دع٤ا َُٗا َٔ 

بطاصبِٗ ايػٝاغ١ٝ. ؾُٝا ٫ ؽبطز ايتؿػري سبكٝك١ َا سسخ عٔ نْٛ٘ زي٬ٝ ع٢ً اْعساّ ٚدٛز ع٬ق١ 

ٛاق١ًٝ غ١ًُٝ بـب املجكـ ٚايػًطإ ٭ٕ عٌُ املجكـ يف ايػطز ٚا٭زب ايػًطاْٝـب ٫ مبجٌ ْعط١ٜ غًطا١ْٝ ت

; مما أٚدس رببطا يف ع٬ق١ ايططؾـب ُتطٔدِ بطؾض 3داَع١ بكسض َا ٜكسّ تكٓٝات دع١ٝ٥ يًػًٛى ايػٝاغٞ

ف; ٚاْتٗت ايُٓاشز حبًٍٛ سطَت ؾهط ا٭خط، ٚؾكسإ ايجك١ قبكساقٝت٘; يصا غازت يػ١ ايبطـ ٚايكتٌ ٚاشبٛ

 ا٭١َ سط١ٜ ايؿهط املهاز َكابٌ غٝاغ١ ايؿهط ايٛاسس. 

ٜٚبسٚ َٔ  ايػؾب إٔ ٜتشٌُ املجكـ ٚسسٙ َػ٪ٚي١ٝ نٌ ٖصا ايؿؿٌ; إش ٫ ٜعكٌ إٔ ٜكسّ ابٔ املكؿع 

ٕ ٜهٕٛ قاسب يػًطاْ٘ ايػ٬ح ايصٟ غٝكتً٘ ب٘، ٫ٚ ٜػع٢ غٌٗ يًدٝا١ْ بايتشايـ َع املتُطزٜٔ، ٫ٚ أ

ايػٛام ايؿكٝ٘ صبطَا ٜٓػـ نٌ قٛاعس ايعٖس. ٫ٚ ٜعكٌ أْ٘ ٜػع٢ إفب تسَري غًط١ ايػًطإ جبعً٘ قات٬ 

َػتبسا ثِ ٜٓكًب ايػشط ع٢ً ايػاسِط!  َا أعٓٝ٘ أِْٗ ٫ ٜكسَٕٛ قٛضا ي٬ْتشاض، ٫ٚ يًدٝا١ْ  ٫ٚ يتُعٜل 

                                                           
 .73،م2009، 14،ع ،َهٓاؽ يٮغاتص٠ ايعًٝا املسضغ١ زؾاتط ٚيًٝٞ صب١ً اشبطابٞ، ايسٜٔ ٚايعٓـ، عع ايػًط١    1

َجكؿٞ ايػطز ايػًطاْٞ َٔ  سٍٛ بطا٠٤ ٜٓعط . 135 م ، 1983 ، 1ط ، بريٚت ، ايعطب١ٝ ا٭حباخ َ٪غػ١ ، َط٠ٚ ْعطؾ٘، سػـب  نٝـ  تطاثٓا   2    

 غٌٗ  .189-135م  2003 ، 1ط اإلٜطا١ْٝ، اإلغ١َٝ٬ يًذُٗٛض١ٜ ايجكاؾ١ٝ املػتؿاض١ٜ ، نبع١ سهاضتـب، سػـب بـب املكؿع ابٔ:  ت١ُٗ ايعْسق١

  . 56-26م ، َكسض غابل  عٛ ، ، إبطاِٖٝ ٚايجعًب ايُٓط ٚنتاب ٖاضٕٚ بٔ

 41م. ايعع١ُ، َكسض غابل، ععٜع ٚايكطإٓ، ايػًطإ بـب ايرتاخ    3 
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ايجكايف ازبسٜس; يهٓ٘ اقطسّ بايب١ٝٓ ايجابت١ ٚسس٠ ا٭١َ ٚا٭ض   بٌ ؾُٗا دسٜسا ٜتٓاغب َع طبعِْٚٗ 

يًع٬قات ا٭غاغ١ٝ يف ايؿهط ٚايتاضٜذ ايعطبٞ بـب أططاف ايجٓا٥ٝات"ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ "ٚبـب ا٭ْا ٚاٯخط 

ٚايؿطز ٚاملتعسز سٝح ٜتشٍٛ ايٓؿٞ ايػًيب إفب اػبابٞ ٚاهلسّ إفب بٓا٤ ٚايتٓاؾط إفب تٓاغِ، ٖٚٛ َا ٜتطًب ٚعٝا 

 ، أٚ ضقبا ٫ تطٜس شيو  .1تػتٛعب٘ ايػًط١ دسٜسا مل

 . دسي١ٝ املجكـ ٚا٫غتبساز   2

; سه١ُ ضززٖا املجكـ ٚطبكٗا ايػًطإ قبٓأ٣ عٔ سهٛض ايعكٌ; ؾهاْت 2"ايعاقٌ ٫ ٜطسِ َٔ ؽباؾ٘"            

غتبس با٭َط أٟ اْؿطز َٔ بسز: ؾَطم ٚاْؿطز ٚابتعس، ٚا يػ١ً ايٓتٝذ١ دسي١ٝ اسبه١ُ ٚا٫غتبساز. ٜٚأتٞ ا٫غتبساُز

. أَا اقط٬سٝا ؾٗٛ غطٚض املط٤ ٚاْؿطازٙ بطأٜ٘ ٚا٭ْؿ١ عٔ قبٍٛ ايٓكٝش١. ٚقس عٓطؾ٘ 3ب٘ زٕٚ غريٙ

 ، ٚا٭قٌ ؾٝ٘ َؿتل 4َٔتبع١" خٛف ٚب٬ باملؿ١٦ٝ قّٛ سكٛم يف نبع أٚ ؾطز ايهٛانيب"َتَكٗطف

depotesايػٝاغٞ اجملاٍ إفب خطدت ثِ عبٝسٙ، ع٢ً ػٝسأٚ اي املٓعٍ، غٝس أٚ ا٭غط٠، ضب قبع٢ٓ ْٜٛا١ْٝ ن١ًُ 

ا٭غط٠  يف أبٓا٥٘ ع٢ً ا٭ب غًط١ قبجاب١ ضعاٜاٙ ع٢ً املًو غًط١ ؾٝ٘ تهٕٛ املطًل اسبهِ َٔ لبط بٗا يٝٛقـ

، ثِ قاض اغتدساَ٘ زا٫ ع٢ً نٌ َعاٖط ايرتٜٚض يف أٟ مماضغ١ غًط١ٜٛ تػع٢ 5عبٝسٙ ع٢ً أٚ ايػٝس

ٙ َتأق٬ يف ايبؿط ؾـ"يف زاخٌ نٌ إْػإ ٜٛدس سٝٛإ َػًـ جبػس إْػاْٞ يًشًٝٛي١ زٕٚ ايتُطز باعتباض

ٜتشطى ٚاثبا إفب اشباضز يف نٌ سبع١ ػبس ؾٝٗا باعجا ؾٗٛاْٝا ي٘، ٫ٚ غبٌٝ يهبح ٖصا اسبٝٛإ املتُطز إ٫ 

 .  6برتٜٚه٘ باملعطؾ١ ٚايجكاؾ١"

خط )اإلْػإ ٚايؿهط( ٫ ٜعرتف بٗا ٖٚصا ٜعين إٔ مث١ ب١ٝٓ ع٥٬ك١ٝ بـب ططؾـب )ايػًط١(ٚا٭

. ٚيف ٖصٙ ايع٥٬ك١ٝ ؼبهط َكطًح ايرتٜٚض باعتباضٙ ٚسس٠ 7ا٫غتبساز َازاّ ٜٓتذ٘ ايططف ا٭ٍٚ ثِ ٜكُع٘

ٚسس٠ َعذ١ُٝ اغتدسَٗا ا٫غتبساز يف ا٭زٚاض اييت ٜكّٛ بٗا. ؾكس أغتعري ٖصا املكطًح َٔ سكٌ ايتعاٌَ َع 

                                                           
 .15،م 1،1979،ط ،بريٚت ي٬ًُٜـب ايعًِ ، زاض زٜب أبٛ نُاٍ ايؿعط، يف ب١ٜٛٝٓ زضاغات ٚايتذًٞ اشبؿا٤ دسي١ٝ  1

 .136ٚايجعًب، م ايُٓط . ٜٓعط 130 ،م ٚز١َٓ ن١ًًٝ   2

 ، ايع١ًُٝ ايهتب زاض ، غٝس ٚنطِٜ خًٌٝ املٓعِ عبس ب٘ اعت٢ٓ ايعبٝسٟ، ايعطٚؽ، . تاز" بسز" از٠َ 82-78 م ،3،ز َٓعٛض ، ابٔ ايعطب يػإ   3

 ."بسز" َاز٠ 233-229 م ، 4ز ، 2007 ، 1ط ، بريٚت

 .37م ،2006 ،3ط  بريٚت، ايٓؿا٥ؼ، زاض ايػشُطاْٞ، أغعس ٚزضاغ١ تكسِٜ ا٫غتبساز، ايهٛانيب، طبا٥ع    4

 . 57-52م ،1994، ايهٜٛت املعطؾ١، عامل إَاّ،  ايؿتاح عبس ايػٝاغٞ،  إَاّ  ا٫غتبساز يكٛض٠ ػؿ١ٝؾً زضاغ١: ايطاغ١ٝ    5

 .221 َكسض غابل، م ايػصاَٞ، اهلل ٚايتهؿري، عبس اشبط١٦ٝ   6

      ؾٛنٛ، دٌٝ ٠يكطا٤ َسخٌ ٚايػًط١  . املعطؾ١ 75 م سذاظٟ، َكس غابل، ، َكطؿ٢ ادتُاع١ٝ ْؿػ١ٝ ذب١ًًٝٝ زضاغ١ املٗسٚض اإلْػإ 7

 . 35 ،م1987، 1،ط ايبٝها٤ ايساض– ايعطبٞ، بريٚت ايجكايف ٜؿٛت، املطنع غامل زٚيٛظ،تطنب١
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ٟ َٗاّ ضبسز٠  عرب َطاسٌ َٔ ايتسضٜب تػتدسّ خ٬هلا عًُٝات اسبٝٛإ ٚتؿهٌٝ غًٛن٘ ايػطٜعٟ، يٝ٪ز

ايتععٜع ٚاسبطَإ ، ثِ زخٌ سكٌ ايػٝاغ١ ع٢ً املػت٣ٛ ايٓعطٟ سـب تعُس ايػًط١ إفب تؿهٌٝ غًٛى ايؿطز 

حبٝح ؽبهع يتٛقعات ايػًط١ ٚأٖساؾٗا َع ٚدٛز ؾطم يف دٖٛط ايرتٜٚض ْؿػ٘; ؾؿٞ سـب ٜػع٢ تطٜٚض 

غًٛن٘ اشباضدٞ ٚايتشهِ ب٘ ٭زا٤ ٚظا٥ـ ضبسز٠; ؾإٕ غٝاغ١ ايرتٜٚض يًػًٛى اسبٝٛإ إفب اَت٬ى 

اإلْػاْٞ تتذاٚظ ايػًٛى اسبطنٞ اشباضدٞ إفب إزضاى تؿهٌٝ عكًٞ أٟ اَت٬ى اإلْػإ َٔ ايساخٌ ع٢ً 

 . 1َػت٣ٛ ايٛعٞ

ًو ٚايػًطإ تكٓط اٯزاب ايػًطا١ْٝ بٛدٛز ا٫غتبساز باعتباضٙ َٔ نطٚضات اسبهِ ؾـ"غٝاغ١ امل

، ٚب٘ ٜتشكل ايعسٍ يف ظٌ دبطب١ غٝاغ١ٝ 2تكتهٞ إٔ ٜهٕٛ ايػا٥ؼ ٚاظعا بايكٗط ٚإ٫ مل تػتكِ غٝاغت٘"

; ٚيهٞ ٫ ؼبسخ تٓاقض بـب ٖسف ايػطز ايػًطاْٞ ٚضغايت٘ ايكا١ُ٥ ع٢ً َؿطٚع ايٓكٝش١ ٚبـب 3دسٜس٠

ٚظا٥ؿٞ; بٌ ع٢ً ايعهؼ ؾُؿطٚع ايٛغط  ا٫غتبساز; ؾكس غعت إفب تربٜطٙ ٚعسّ قبٛي٘ شات٘ صبطزا َٔ أٟ زٚض

ايصٖيب أٚ ايطاع١ ٜٓعط إفب ايرتٜٚض باعتباضٙ َؿطٚع صبتُع ٚهبا١ٜ، غاٜت٘ اسبطم ع٢ً ٚسس٠ اجملتُع 

ٔٓ املًو أَطٙ، ٫ٚ ٜهربٕ يف قسضٙ ؾ٦ٝا  ٚبكا٤ ايػًطإ. ؾهاْت ٖصٙ ايػا١ٜ ٚضا٤ طباطط٠ ز١َٓ بٓؿػ٘"٫ ٜٗاب

، ٖٚٞ غا١ٜ ايػٛام"ؾأخؿ٢ إٔ تهٕٛ ايؿطق١ اييت يٞ 4عبسا غاَعا َطٝعا" َٓ٘، ٚأْا آتٝ٘ ب٘ ست٢ ٜهٕٛ ي٘

ايّٝٛ غك١ يٞ غسا; ؾٝهٕٛ ايصٟ أضدٛ املٓؿع١ ب٘ يٓؿػٞ ٚزبُٝع أٌٖ املًُه١ َٔ نب١ً أبٛاب املهط٠; ؾإٕ 

 . 5َهٝع ايؿطق١ يف ٚقتٗا سكٝل بايٓسا١َ"

; يصا 6م أٚ ساد١; ؾإشا اغتػ٢ٓ عاز إفب أقً٘ ٚدٖٛطٙ"ٚيف ُعِطف ايػًط١ طاع١ ايطع١ٝ ٫ تهٕٛ إ٫"عٔ ؾط         

ُدٔعٌ ا٫غتبساز َكٝاغا يرتٜٚهٗا نُٔ َػاضٜٔ ُٖا: اغتبساز َعًٔ ٚآخط طبؿٞ. أَا املعًٔ ؾٗٛ ا٫غتبساز 

املازٟ، ٖٚٛ تطٜٚض عٓٝـ ٜعتُس ايكتٌ ٚايػذٔ ٚايتٓهٌٝ، ٚؼبكل ْتا٥ر غطٜع١ يهٓٗا غري زا١ُ٥، ٜٚتدص 

قؿ١ ٜٚهتػب باعتباضٙ اغرتاتٝذ١ٝ قب٫ٛ ادتُاعٝا ٜهؿٞ  ا٭١َ يًشطم ع٢ً ٚسستٗا،غطا٤ زٜٓٝا باغِ 

                                                           
   88. م ، َكسض غابل  ، سذاظٟ ، َكطؿ٢ ادتُاع١ٝ ْؿػ١ٝ ذب١ًًٝٝ زضاغ١ املٗسٚض اإلْػإ  1

 .79 ،َكسض غابل، م خًسٕٚ ابٔ ، تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ   2

 ، َ٪غػ١ زَر أهبس ، ضبُس(ايٓكٝش١)ْاَ٘ قابٛؽ نتاب ذبكٝل َع ايٛغٝط اإلغ٬َٞ ايؿهط يف ٚا٭خ٬م ايػٝاغ١ٝ سبه١ُا يف ا٭َطا٤ َطاٜا 3

    .105،م92م ، ت.ز ايعطبٞ،بريٚت، ايؿطم ايسقام، زاض ايعباغٞ، عُط ايٓجط . ٬ََح 42،م1994، 1،بريٚت،ط املٓاٍ ،زاض ٚايتٛظٜع يًٓؿط حبػٕٛ

 .93 م ،91 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ   4

 .52م ٚايػٛام، ا٭غس    5

 .106م ٚز١َٓ، ن١ًًٝ   6
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ًُْٚح شيو يف قٛض٠  .1تهُٔ ي٘ بكا٤ غًطت٘ نْٛ٘ خًٝؿ١ اهلل يف ا٭ض  َع إٔ ايسٜٔ بط٤ٟ َٓٗاقسغ١ٝ 

٘ ؼبكل ايػًطإ عٓس ايػٛام َٔ خ٬ٍ ضؾه٘ ا٫غتبساز ايعٓؿٞ املتُجٌ بايكتٌ حبس شات٘، ثِ قبٛي٘ ي٘ ٭ْ

ٖسؾا صبتُعٝا ؼبُٞ ن١ْٛٓٝ ايٛسس٠ اجملتُع١ٝ; ٚضقبا ٖصا َ٪ؾط ع٢ً إٔ ايػًطإ يف دٖٛطٙ ٫ عٓؿٞ; ٚيهٔ 

. ٚظبسٙ يف أٚضام ز١َٓ ايهاغط١ ع٢ً ايػًطإ عٓس ضؾه٘ قتٌ ؾٓعب١"ؾإٕ نٓت 2بكا٤ ايػًط١ ٜتطًب شيو

.  ٖٚٛ سٌ مل 3ًِٗ ع٢ً عساٚتو"٫ رباف ؾٓعب٘ ٚقس ٚثكت ب٘)...(.ؾاؾؿل َٔ دٓسى، ؾإْ٘ قس أيبِٗ ٚهب

١ٓٝ ٚبكٞ ايعٓـ اشبٝاض ا٭خري. ٜكٍٛ  ٜكٌ إيٝ٘ لبط غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ إ٫ بعس إٔ اغتٓؿص نبٝع اسبًٍٛ ايػًُ

 . 4ايطاٟٚ:"عًِ أْ٘ قس أنبع ع٢ً اشب٬ف عًٝ٘، ٚاحملاضب١ ي٘. ؾذُع ٚظضا٤ٙ ;ناْٛا ث٬ث١، ؾاغتؿاضِٖ يف أَطٙ"

. 

ُٓط أْٛاع َٔ ا٫غتبساز َٓٗا : اغتبساز ضَعٟ مباضؽ نس)اشب٬ؾ١( َٚا ظضعت٘ ٜٚٓسضز ذبت ٖصا اي

يف ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ َٔ َػا٥ٌ تتُجٌ حبل ا٭١َ يف اختٝاض ايػًط١ ٚسل تكٛمبٗا، ٚنطٚض٠ ايبٝع١ ٚقبٛهلا 

نإ يًػًط١; ٭ْٗا تٓكض ٚتبطٌ َبسأ ايتٛضٜح اييت تكّٛ عًٝ٘ غٝاغ١ ايػًطإ بكٛضتٗا ازبسٜس٠ . ؾكس 

. ٚعًٝ٘ 5اشبًٝؿ١ املٓكٛض"ٜػٛؽ غٝاغ١ املًٛى، ٜٚجب ٚثٛب ا٭غس، ٫ٚ ٜبايٞ إٔ ؼبطؽ ًَه٘ ب٬ٗى غريٙ"

. 6دا٤ت ضز٠ ؾعٌ ايطؾٝس ايعٓٝؿ١ ملا أسؼ خبطط ْؿٛش ايرباَه١، ٚؾعط بايتػٝري بعس ض١ٜ٩ ؾاٖسٖا يف َٓاَ٘

 ٚعًٝ٘ ْؿػط ضغب١ ايػ٬دك١ با٫ْؿكاٍ عٔ َطنع اشب٬ؾ١.

ٜٚٓسضز ذبت٘ نصيو َا ٜػ٢ُ اغتبساز ايعـب )ازباغٛؽ( ٖٚٛ َبسأ يًشهِ ٜهُٔ ب٘ ايػًطإ         

غٝططت٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ اهلُؼ; ٜٚبسٚ شيو يف طبطط ابٔ املكؿع يػٝاغ١ ايتذػؼ اييت 

١ تطَك٘، ضمسٗا يف ضغاي١ ايكشاب١"ٚا٭َط ا٭خط إٔ ٫ ٜتشطى َتشطى يف أَط َٔ أَٛض ايعا١َ إ٫ ٚعـب ْاقش

. ٜٚتِ ٖصا ببػط ايعٕٝٛ ٚازبٛاغٝؼ يف نٌ ٫ٚ7 ُٜٗؼ ٖاَؼ إ٫ ٚأشٕ ؾؿٝك١ ع٢ً ايػًط١ تكٝذ عبٛٙ"

                                                           
 .52طبا٥ع ا٫غتبساز َٚكاضع ا٫غتعباز، ايهٛانيب، َكسض غابل، م   1 

 .103-75 ٚايػٛام، م ا٭غس  2 

 .108 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ  3 

 .35ايُٓط ٚايجعًب، م   4 

 ٚايٓؿط، يًطباع١ ايكاٟٚ زاض بػساز، ايعكط١ٜ املهتب١ ايكاٟٚ، إمساعٌٝ اهلل عبس َٚطادعت٘ بتكشٝش٘ املػعٛزٟ، عين ٚايتٓبٝ٘، اإلؾطاف 5   

 .370-367،م 3،ز ازباسغ، َكسض غابل ٚايتبٝـب، ايبٝإ:  ٜٓعط املٓكٛض اغتبساز عٔ يًُعٜس . 296، م1938ايكاٖط٠، 

 .  319 _317، م  5، ز ٜٓعط ضٚا١ٜ غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ عٔ شيو : ايعكس ايؿطٜس ، ابٔ عبس ضب٘ ،َكسض غابل

 .130 َكسض غابل، م ، املكؿع ابٔ ، ايكشاب١ ضغاي١   7
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َهإ ست٢ غسا اشبٛف ٚازبعع سا٬٥ زٕٚ أٟ دبُع أٚ يكا٤ َٔ أٟ ْٛع يف دعٜط٠ ايُٓط املعؿط بٔ َٓكٛض"ٚإْٞ 

نٔ أؾس َا تهٕٛ ؾٝٗا عـب ايػًطإ ، بٌ أَتس شيو إفب أَا1٭نًُو َٚا آَٓ٘ ؾطقا إٔ ؽبطز  ؾرياْا"

ٚغٝططت٘ َجٌ احملانِ ٚايػذٕٛ; ٚغاعس ٖصا يف نؿـ نجري َٔ امل٪اَطات: َ٪اَط٠ أعسا٤ ايػٛام، ٚدطمب١ 

 ز١َٓ ٚتػبب٘ يف قتٌ ايجٛض ؾٓعب١ ٚتػطٜطٙ بايػًط١. 

ؾبه١ زقٝك١ َٚعكس٠ ٜأتٞ باغِ ايعسٍ ٜبػط ْٛع أَا املػاض ايجاْٞ ؾٗٛ ا٫غتبساز ايعازٍ أٚ ايٓاعِ،        

ايكٛاْـب، ٫ ذبطِ إضاز٠ اإلْػإ بٌ تػتٓعؾٗا ٚتطٖكٗا، ٫ ٜٗسّ ٫ٚ ٜبطـ، ٫ٚ ػبرب ع٢ً عٌُ أٟ ؾ٤ٞ ٜطٜسٙ، 

ٚيهٓ٘ ٜكـ سا٬٥ يف املكابٌ زٕٚ ذبكٝل َا ٜطٜسٙ اٯخطٕٚ حبٝح ػبعًِٗ َػتذٝبـب ي٘ زٚلبا إضاز٠ كباَا َجٌ 

 .2ِٜٓ عٔ اشبهٛع ايتاّايكطٝع يف اغتذابتِٗ يععُٝ٘ بؿهٌ آيٞ 

ٜٚتدص ٖصا ايٓٛع آيٝات ايرتغٝب ٚايتععٜع أغًٛبا; مما ٜعطٞ ْتا٥ر أنجط ؾعاي١ٝ ٚتأثريا، ٜٚتُجٌ يف        

ايتشهِ با٫ستٝادات ايهرب٣ املععظ٠ يًٛدٛز اإلْػاْٞ سطَاْا ٚتٛؾريا َجٌ اسباد١ إفب ايطعاّ ٚا٭َٔ 

ًو ايُٓط َع صبُٛع١ ايص٥اب يف دعٜطت٘ يرتٜٚهٗا ع٢ً ايطاع١ ٚايتكسٜط ٚاملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ. نإ ٖصا َػ

عٓسَا َٓعٗا ايكٝس َع ٚؾط٠ ايعبا٤ ٚبكط ايٛسـ، نُا تكٍٛ ؾهٛاِٖ: "عبٔ ٖآٖا نباع١ َا ٜتذطأ ٚاسس 

ْٓا ملٔ اهلعٍ ٚايٓهٓط يف َا يٝؼ ؾٝ٘ خًل" . ٚظبسٙ يف عٗس ا٭َإ يؿٓعب١ 3َٓا إٔ ؽبطز َٔ باب٘ ؾربا ٚاسسا، ٚإ

ٟ ّٚؾط قطبا ٚتؿاع١ًٝ عاي١ٝ يف ايطاع١ بعس ظباح ع١ًُٝ ايتؿاٚ  سػب َٓطل ز١َٓ"ٚأَطْٞ، إٕ أْت عذًت ايص

. ٖٚٛ ا٭َط شات٘ 4اإلقباٍ عًٝ٘ طا٥عا، إٔ أ٩َٓو ع٢ً ْؿػو َٚا غًـ َٓو َٔ ايصْب يف ايتأخري عٓ٘"

غ١)...(ٚإْٞ ُأنِطٖو ايصٟ سككت٘ آي١ٝ ايتكطٜب ٚاإلقكا٤ يف ْؿؼ ايػٛام"إٕ ْؿػٞ يٝػت ضبب١ يًطٜا

ًَُذأ إيٝ٘ ٚتٓكطف ْؿػو" ; َٔ خ٬ٍ َا خًكت٘ َٔ 6 ; يصا ذبٛيت إفب َا ٜؿب٘ ايعكاب ايػذين ي5٘ؾتهٕٛ 

َٔ َٓاؾػات يف زا٥ط٠ ايػًط١ دعًت َٔ َعٝاض ايتكطب َٔ ايػًط١ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ أَطا ممهٓا; بػ١ٝ زؾع اشبٛف 

 سٜس باْك٬ب ا٭سٛاٍ ٚخػطإ املها١ْ .  ع٢ً نٝاع ايرتاتب١ٝ ٚاملها١ْ ٚاإلسػاؽ ايسا٥ِ بايتٗ

                                                           
 .19 م ، ٚايجعًب ايُٓط   1

 أَطٜها، يف ايسمبكطاط١ٝ َٔ نتاب " ايسمبكطاط١ٝ ا٭َِ ربؿاٙ إٔ ٜٓبػٞ ايصٟ ا٫غتبساز ْٛع" بعٓٛإ ايطابع ايباب َٔ ايػازؽ ايؿكٌ ٜٓعط 2 

 .712_707م ،1991 ، 3ط ، ايكاٖط٠ ، ايهتاب عامل قٓسٌٜ، َطغٞ أَـب عًٝ٘ ٚعًل ي٘ ٚقسّ تطنب٘ زٚتٛنؿٌٝ، أيهػٝؼ

 .19 م ، ٚايجعًب ايُٓط    3

 .93 م ، ٚز١َٓ ن١ًًٝ    4

 .105م ٚايػٛام، ا٭غس    5

.98 م َكسض غابل، سذاظٟ، َكطؿ٢ ادتُاع١ٝ، ْؿػ١ٝ ذب١ًًٝٝ زضاغ١ املٗسٚض اإلْػإ   6 
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ٚمبهٔ إزضاز ايرتٜٚض ايصاتٞ ذبت ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتبساز سٝح ٜتُٓجٌ يف تعاٜـ ايصات املػًٛب١ َع أملٗا،        

ٚتأز١ٜ ؾطٚ  ايطاع١; ٚخري َٔ ٜكٛض ٖصا ايٓٛع قٛض٠ ايػٛام ٖٚٛ يف ايػذٔ ٚقبٛي٘ قطاض ا٭غس َكتٓعا إٔ 

غذٓ٘ َتػًبا ع٢ً إسػاغ٘ بربا٤ت٘ َٔ ايتِٗ املٛد١ٗ إيٝ٘، ٜكٍٛ طباطبا ْؿػ٘:"ؾأظٔ ايٓكٝش١ تػتٛدب 

 .1ٖصا ايٓكح ايصٟ قُت ب٘ ٖٛ شْبو ايصٟ ٜ٪اخصى عًٝ٘"

ٜٚعٓس ايرتٜٚض ايسبًَٛاغٞ أٚ ايعؿٛ ْٛعا َٔ ا٫غتبساز ايعازٍ; ٭ْ٘ ٜأتٞ بعس غًػ١ َٔ ايتٓاظ٫ت        

َٔ املهاغب بايٓػب١ يًػًطإ أنرب مما ذبكك٘ ايعكٛب١، يصا تٓاقً٘  ٚإخهاع اإلضاز٠ َكابٌ ذبكٌٝ قسض

. "ؾايػًطإ ٫ ٜعؿٛ عٔ 2ايػ٬طـب يف ْكا٥شِٗ يٛضث١ اسبهِ; ٖٚٛ َا ؾعً٘ غًطإ تًُػإ يف ٚقاٜاٙ ٫بٓ٘

; 3أسس يف اسبكٝك١، بٌ ٜػذٌ نٌ ا٭عُاٍ ايعسٚا١ْٝ املدايؿ١ يٓعاَ٘ ٜٚػتبسٍ عؿٛٙ بايطاع١ ٚاشبهٛع"

ٕٛ ايعؿٛ أقطب إفب ايتذاض٠ أٚ املكاٜه١ بـب اسبٝا٠ ٚطاع١ ايػًطإ; ٭ٕ دباض٠ ايعؿٛ تسٓبط" َا٫ تسٓبط ؾٝه

. ٚقس ناْت ٖصٙ ساي١ َطظٚم اييت عاؾٗا ذبت ضهب١ اختباض عكًٞ 4ايػٝاغ١ ٚتكًح ب٘ َا ٫ ٜكًح بايطٜاغ١"

ٝٓاف "ؾإْ ٞ ضأٜت إٔ أعؿٛ عٓ٘ ٚيهٔ اَتشٓٛٙ عكًٞ تٓاٚب  ع٢ً إدطا٥٘ ايُٓط ٚٚظضا٩ٙ ست٢ خًّل عٓك٘ َٔ ايٓػ

 ؾبكٞ غٌٗ ؾٗاز٠ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتبساز. 5يف َكاَهِ ٖصا، ٚاختربٚا عكً٘"

; ٭ْ٘ ؽبهع ايؿهط ٚايعكٌ إفب َطدع١ٝ تؿّهٌ غًط١ َطًك٫،١ 6ؾُٝا نإ ايرتٜٚض ايؿهطٟ ٖٛ ا٭خطط      

ٚخهٛعا نُا يف خهٛع ايػطز ملٓطل خطاب  ربهع يًذسٍ أٚ املػا٤ي١ ،٫ٚ مبًو ايؿطز أَاَٗا إ٫ طاع١

غًطٟٛ ٚاسس ي٘ ايه١ًُ ايؿكٌ، قاض أَاَ٘ نٌ َا دا٤ ب٘ ايػطز ٚا٭زب ايػًطاْٝـب ٫ ٜتعس٣ أقٛا٫ تعٛز 

 إفب عٛامل غابط٠ ٫ ٜعطف قا٥ً٘ ٫ٚ ظَإ ٬َٝزٖا.  

١ َطاٚغ١ ؾٝٗا قبٍٛ ي٘ ع٬ُ أَا ع٬ق١ ايػًطإ با٫غتبساز نُا ظٗطت يف ايػطز ايػًطاْٞ ؾإْٗا ع٬ق       

قببسأ ايتػٝري اإلػبابٞ ٖٚٛ ْٛعإ: تػٝري عًُٞ بأزٚات بؿط١ٜ ؼبطنٗا ايػًطإ، ٜٚطغِ خطٛط َطاسًٗا. 

                                                           
 .148م ، ٚايػٛام ا٭غس    1

 ، ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ بٛغ١َ٬ زاض ايعاٖٞ، ٚضبُس عٕٛ ايطهبٔ عبس  عًٝ٘ ٚعًل قسَ٘ ، هبٛ ايعٜاْٞ املًٛى، أبٛ غٝاغ١ يف ايػًٛى ٚاغط١   2 

 . 99م ، غابل َكسض ، سذاظٟ َكطؿ٢ املٗسٚض، . اإلْػا168ٕ-166 م ،1990، تْٛؼ

3   "Masse et puissance, E.Kanetti.p317-318 263 م ، 35 ضقِ ٖاَـ َكسض غابل، ايػًطا١ْٝ، عع ايسٜٔ ايع٬ّ، اٯزاب عٔ ْك٬ . 

 .168-166م ، غابل َكسض ، ايعٜاْٞ، املًٛى غٝاغ١ يف ايػًٛى ٚاغط١   4

 .58 م ، ٚايجعًب ايُٓط  5

 .200-163ل، مَكسض غاب ، سذاظٟ املٗسٚض، َكطؿ٢ اإلْػإ يف  ايؿهطٟ اهلسض اشباَؼ ايؿكٌ ٜٓعط : يًُعٜس   6
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. ٚن٬ ايططؾـب عبٝس 1ٚتػٝري ؾهطٟ ٜؿٌُ املٓع١َٛ ايجكاؾ١ٝ ٚايك١ُٝٝ ٭ؾطاز اجملتُع ٜكّٛ ب٘ أقشاب ايؿهط

ل بٗا; ظبس ٖصا يف اغتبساز زبؿًِٝ قبٛنٛعات ايػطز ٚنأْ٘ ؽبؿ٢ إٔ ، ٚأقابع٘ اييت ٫ ٜأَٓٗا ٫ٚ ٜج2عكاٙ

تٓؿًت َعطؾ١ َا َٔ بـب أقابع٘ ٖٚٛ يف غؿ١ً عٓٗا ٫ غُٝا أْ٘ ٜتعاٌَ َع قاسب َعطؾ١ طبات١ً، ثِ سهِ 

ع٢ً ٖصٙ املعطؾ١  بايػذٔ يف خعا٥ٔ ًَه٘ خؿ١ٝ إط٬ع اٯخط عًٝٗا، ٚارباشٙ إٜاٖا غ٬سا ٜػعٚٙ ب٘ ٚؼبتٌ 

 . 3ٙصبس

يف إقباي٘ ع٢ً ايكٗط ٚايبطـ; يصا  قٛض٠ يًػًطإٚيف خهِ ٖصٙ اإلؾهاي١ٝ غازت يف ايػطز ايػًطاْٞ        

ٚايكتٌ، ٚدعًٛا َهْٛات قٛضت٘ سّكا ٫ مبهٔ زؾع٘ أٚ  ع٢ً ايبطـ تٗاكسضيا٭غس ٚايُٓط ٚايص٥ب ب ضَعٚا ي٘

. ٖٚصا َؿٗس عاّ يف 4ٍ; ؾٗٛ ظً٘ ع٢ً ا٭ض َكاَٚت٘; ٭ْ٘ َػتُس َٔ قسض٠ عًٝا َٓشٗا اهلل ي٘ يٝكِٝ ايعس

ا٭زب ايػًطاْٞ ضمس٘ املجكـ يتربٜط اغتدساّ ايعٓـ ٚا٫غتبساز; بٌ مٓت كبذٝسٙ ضبطا ي٘ بكه١ٝ نرب٣ ٖٞ 

ٚسس٠ اجملتُع ٚهباٜت٘; ٚايػا١ٜ َٔ ٖصا أ٫ ٜعٗط ايػًطإ ظعُٝا غًطٜٛا تعتُس قٛت٘ ع٢ً ا٫غتبساز; ٚإلبا 

عًٝ٘ سًِ ٚاْتعاض يععا١َ أب١ٜٛ ٚقٝاز٠ َٔ ايُٓط اشبًٝؿٞ تعٜٛها عٔ خٝب١  قٝازٟ َٔ ْٛع خام ٜطػ٢

. ٚتًتشل اسب١ًٝ بعس ذبٜٛطٖا قبعٗط ايكٗط يف قٛض٠ ايػًطإ ٚغط ثٓا٤ َٓعطٟ 5سانط ايػطز ٚٚاقع٘ املطٜط

 . ٚغبب ٖصا ايتشٜٛط اإلبكا٤ ع٢ً قٛض٠ ايؿطاز٠ ٚايتُٝٝع  عٓس ايػًطإ.6َٓعطٟ ايػطز ٚا٭زب ايػًطاْٝـب

اشبٛف َٔ  ايعك٬ْٞ،ٚ اشبٛف َٔ ايتؿهري ايٓكسٟ ٜٚعٓس اشبٛف َٔ زٚاؾع ا٫غتبساز يف قٛض٠ ايػًطإ:

 . 7ؿ٢ ايتُاٜعات ٚاملػاٜط٠ربنباع ايؿعيب، ٚبشح زا٥ُا عٔ اإل٭ٕ ايػًط١ ت ;ا٫خت٬ف

                                                           
 .151،م 4،1999ط ، ايؿطٚم،ايكاٖط٠ زاض  ، ٖٜٛسٟ ٚايػًطإ، ؾُٗٞ ايكطإٓ   1

.20-19،م2َكسض غابل،ز ا٭َجاٍ، املٝساْٞ، صبُع  2 

    .5-9م ،1،2009،ط ايبٝها٤ ،ايساض ،زاض تٛبكاٍ ايؿطقاٟٚ ايهبري عبس نًٝٝطٛ، تطنب١ ايؿتاح ضؾس، عبس ابٔ ؾطؾ١ َٔ   3 

 عامل املعطؾ١ ، ايعُس قسقٞ إسػإ تطنب١ ، ٚبٛظٚضخ ؾاخت تكٓٝـ ، اإلغ٬ّ تطاخ نتاب َٔ ، ٫َبتٕٛ ؽ.ى.، أ املػًُـب عٓس ايػٝاغٞ طايؿه   4  

 . 42-35 ، 1978 ،12،ع املعطؾ١

 سٍٛ املعٜس يف. ٜٓعط تهطضت ٚمل ؾطٜس٠ ٚايٛاقع ايٓعط يف( م) ايٓيب دبطب١  ٭ٕ ايٓبٟٛ يًُٓط اغتُطاضًا اشبًٝؿٞ ٚايُٓط ا٭ب ايععِٝ ٜعٓس ٫    5

 . 563 َكسض غابل، اشبهطا، ضبُس ٚايسمبكطاط١ٝ، بؿري ايعطب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكٝاز٠ يف اشبًٝؿٞ_ ايٓبٟٛ ايُٓط : ايبطٌ ٚقٓاع١ ايععا١َ سًِ

 .199 ازبًٜٛٞ، َكسض غابل، م ٚاملسْؼ، ضبُس املكسؽ بـب اإلغ٬َٞ املدٝاٍ يف ايػٝاغٞ ايععِٝ

 املًو أخ٬م يف ايعؿط ٚتعذٌٝ ايٓعط . تػٌٗٝ 229 م َكسض غابل، اإلَاض٠، املطازٟ، أزب إفب اإلؾاض٠ اسبكط ٜٓعط :  ٫ اٍاملج غبٌٝ ع٢ً    6

 ضقا٥ل" ايعطب عٓس ٚاسب١ًٝ ايػٝاغ١ . 256 م ،1987 بريٚت، ٚايٓؿط، يًطباع١ ايعطب١ٝ ايعًّٛ ايػٝس، زاض ضنٛإ ، ذبكٝل املاٚضزٟ املًو، ٚغٝاغ١

 .23م ، َكسض غابل  اسبٌٝ"، ق٦ًلز يف اسبًٌ

 .  دصٚض 159م. 1997ايعطبٞ، بريٚت ،  ايهتاب زاض ايػٝس،  اإلغ٬َٞ، ضنٛإ ايعطبٞ اجملاٍ يف اإلٜسٜٛيٛدٝا غًط١: ٚايسٚي١ ٚاجملتُع ازبُاع١  7 

 .101م ، َكسض غابل، غبٝيت ٚز١َٓ، َكطؿ٢ ن١ًًٝ يف املهٝاؾ١ًٝٝ



 

 24      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

َٔ ايكًل ٚتهتػب ض١ٜ٩ اشبٛف يف قٛض٠ ايػًطإ أ١ُٖٝ ٫ظزٚادٝتٗا; ؾكس عاْت ؾدك١ٝ ايػًطإ        

( يف ْؿػ٘ َٔ 1ٚاشبٛف َٔ د١ٗ، َٚٔ ؾعٛض زاخًٞ بايتُٝع ٚا٫خت٬ف عٔ ايػري يطغٛر قٛض٠)ايطدٌ ايععِٝ

 غٝاغ١ٝ باعتباضٙ أزا٠ ا٫غتبساز قبُاضغ١ اإلسػاؽ د١ٗ أخط٣. ٖصا املعٜر َٔ ايهعـ ٚايك٠ٛ; َطزٙ طبٝع١

غتبساز يٝدؿٞ قٛض٠ اشبٛف َٔ ْؿػ٘ ٜٚػطٞ ٜسٙ; ؾذا٤ ا٫ َٔ ا٭َٛض ظَاّ اْؿ٬ت إَها١ْٝ خطط بٗا ٜٛاد٘

ؾعٛضٙ بايٓكل عٔ اَت٬ى قؿات سسزتٗا ا٭زبٝات ايػًطا١ْٝ يتدًل ا٫ْؿطاز ٚايتُٝع بـب ايػًطإ ٚايطع١ٝ; 

ٖٚٛ داْب ظبح املجكـ باخرتاق٘ يهٓ٘ سكس قت٬ ٚتعصٜبا ٚاعتعا٫; ؾـ"أغباب املٛت ٚاسبٝا٠ َعًك١ بططف 

 بايهعـ بٌ إٔ اغتدساَ٘ ايعٓـ إقطاض َٓ٘ .١2 ؾٝبكٞ، ٫ٚ ٜ٪ْب عٔ بازض٠ ؾٝٓتٗٞ"يػاْ٘، ٫ ٜعطف أمل ايعكٛب

َْ٘ ُٜؿٔكُسٙ ٭ْ٘  قس ايطاع١; َٔ ٖٓا تأتٞ  ايعٓـ يتشكٝل إفب ايًذ٤ٛ َٔ هلا َؿط سسخ; ؾإْ٘ ٫ ؾإشا. غًطا

 يعسٍ . َؿاضن١ ايػطز يتعٜـب ٖصٙ ايكٛض٠ يٝؼ ٭دٌ ايعٓـ ْؿػ٘; ٚإلبا يػا١ٜ د١ًًٝ َب١ٝٓ ع٢ً ا

ؾاملجكـ  ٜٚٓتؿط اشبٛف ع٢ً َػاس١ اسبسخ نً٘ ٚعٓس نٌ ا٭ططاف املؿاضن١ يف أططٚس١ ايطاع١;        

ٜعٝـ قطاعا َع اشبٛف: خٛف َٔ تبعات اإلقساّ ع٢ً ٖصٙ اسبٝا٠ ازبسٜس٠، ٚخٛف َٔ قُع ايطغب١ يف زاخً٘ 

ٜعٝـ ايكطاع شات٘ خٛف َٔ أططٚس١ ٫قتشاّ عامل ايػًطإ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ض٩ٜت٘ اشباق١. ٚايػًطإ 

املجكـ، ٚخٛف َٔ اْتعاع ايػًط١ ؾُٝا يٛ مل ؼبسخ ايرتٜٚض، ٚست٢ َكسض ايتٗسٜس يف ايػطز بسا خا٥ؿا 

 ايص٥اب يف دعٜط٠ َٓاٌٖ ايعبا٤ صبُٛع١ يًعكاب; ضقبا ٖصا ساٍ أٚ َتٛقعا َتذٓبا يًعكاب َرتززا; ؾٗٛ ٜٗازٕ

 دبُعٗا; أَط انتؿـ ساٍ َٔ ايُٓط سانِ ازبعٜط٠ يف ايعكاب تٛقع ٔع ايٓاتر يًدٛف اَتجاهلا يف غٌٗ عٓس

ُِٜدًل اشبٛف َٔ يعب١  ٖٚصا ٜؿري إفب قٛض٠ ت٬ظ١َٝ بـب غط١ٜ ا٫دتُاعات ٚسٝان١ امل٪اَطات. نصيو 

 . 3ايتٛاظْات اييت ٜكُٝٗا ايػًطإ يف تطتٝبٝت٘ اهلط١َٝ بـب ايتكطٜب ٚاإلقكا٤ بـب أؾطاز اسباؾ١ٝ

إٔ ظبٌُ قٛض٠ ايػطز يف مماضغ١ ث٬ث١ٝ يًتعاطٞ َع َؿّٗٛ ا٫غتبساز يف سٝا٠ املجكـ: ؾٗٛ ٜربض ٚمبهٔ       

٫غتبساز ايػًطإ ٫ٚ ؽبًك٘ ٚإلبا ٜتعاٌَ َع قطاض ُأربص َػبكا َٔ ايػًط١، َٚا عًٝ٘ غ٣ٛ تٜٓٛط ازبٛاْب 

اض ا٭غس"ٚشيو إٔ بكطبٓا داَٛغا ايرباغُات١ٝ َٓ٘، ٖٚصا ٜؿب٘ ايبٝاْات ايط٥اغ١ٝ اييت تكسض اٯٕ. ؾكسنإ قط

                                                           
 ، َكسض غابل  ، اشبهطا ضبُس ، بؿري ٚايسمبكطاط١ٝ ايعطب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكٝاز٠ يف اشبًٝؿٞ_ ايٓبٟٛ .  ايُٓط 49،م غابل ،َكسض أضزؾري عٗس   1

 .107-105م

.32م ايُٓط ٚايجعًب،    2

 .79 م ، َكسض غابل  ، سذاظٟ ، َكطؿ٢ ادتُاع١ٝ ْؿػ١ٝ ذب١ًًٝٝ زضاغ١ املٗسٚض اإلْػإ   3
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، ٖصا 1قٜٛا)...(ٚأخؿ٢ إٔ ٜٓؿتل عًٝٓا َٓ٘ ؾتل، ٚأْا َٔ صباٚضت٘ ع٢ً نطض)...(.ٚقس ععَت ع٢ً َكازَت٘"

. ٚقس ٜهٕٛ 2ايكطاض مت ذبٜٛطٙ عرب املجكـ ْٚكا٥ش٘ ٚذبًٜٛ٘ إفب ؾهٌ آخط ٖٛ ايؿهٌ ايتؿاٚنٞ أٚ ايػؿاضات

ًطإ نُا ؾعٌ ايػٛام َٔ خ٬ٍ نطب اجملُٛعات بعهٗا ايبعض .يف عرب زٚض عٓؿٞ بأزٚات بعٝس٠ عٔ ايػ

سـب قس تأتٞ قطاضات ايػًط١ اييت تتطًب َٔ املجكـ ذبٜٛطٖا إع٬َٝا طبايؿ١ يط١ٜ٩ املجكـ ْؿػ٘، ع٢ً ٖصا 

 . 3ايٓشٛ دا٤ت قطاضات ايص٥ب يف َع ايُٓط طبايؿ١ غٝاغ١ املجكـ; يصا عاتب٘ قا٬٥: "ؾعكٝتين ٚغٜٛت"

ٜٚكابٌ ٖصٙ ايتؿاضن١ٝ يف ايعٓـ َٔ داْب ثإ َطس١ً ايتطٗري ٚايتهش١ٝ; سٝح مباضؽ ؾٝٗا املجكـ         

ايػًطاْٞ ا٫غتبساز ع٢ً ْؿػ٘ َٔ خ٬ٍ إزضان٘ إٔ اشبطاب ايػًطاْٞ ي٘ ٚد٘ ٚاسس ؾـ"ايػًطإ ٫ ٜهطٙ 

ٚ٭ْ٘ أسٝاْا َٜعٗز ب٘ يف َطس١ً ، يهٓ٘ َطايب بٗا، 4اغتُاع ايٓكا٥ح; ٭ٕ اشبٝاض إيٝ٘ يف ايعٌُ بٗا ٚايرتى هلا"

تٓؿٝص ايكطاض ٚذبٌُ تبعات٘; ؾٝهٕٛ بصيو ؾسا٤ّ  يًُذتُع نُا ؾعٌ بٝسبا ٚز١َٓ"ؾإٕ ؾا٤ املًو ؾًٝبعجين 

، أٚ نُا ؾعٌ ايػٛام "ٚأْا)...(أبصٍ ؾٝ٘ ْؿػٞ 5عبٛٙ، ٚيٝكِ يف َهاْ٘ ست٢ أضدع إيٝ٘ ببٝإ َا ؼبب إٔ ٜعًِ"

، ٖٚٛ زٚض َطظٚم"ؾإٕ 6ؾٗٛ َطًٛب٘، ٚإٕ مل أظؿط ؾإٕ ايًكا٤ َع٘ إفب ٚقت إضازت٘" زْٚ٘ )أٟ زٕٚ املًو( ؾإٕ ؾعت

 .7ظٓٓت أْ٘ ٜهؿٝو)...(أقٛؽ يو ن٬َا إشا ْجط ع٢ً ايعاقٌ اغتربع٘، ٚاغتشػٔ ْعُ٘"

َٚٔ داْب ثايح قس ٜكع املجكـ نش١ٝ ٫غتبساز ايػًطإ عًٝ٘ بإْهاض ؾهً٘، ٚتُٗٝـ َهاْت٘ نُا ؾعٌ         

١َٓ بتكطٜب ايجٛض ٚإقكا٤ ز١َٓ، أٚ نؿع١ً ايُٓط َٔ أخصٙ َطظٚم جبطٜط٠ ايص٥ب ي٫ٛ يطـ ا٭قساض، ٚيف أغس ز

ظز ايػٛام بايػذٔ تكسٜكا ملهٝس٠ أعسا٥٘. ٚيهٔ نٌ ٖصٙ املُاضغات هلا إٜسٜٛيٛدٝا خاق١; ؾأٟ تٗسٜس 

ّ ٚاغتكطاضٙ; ٚإلعاز٠ ا٭َٛض يًرتاتب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز ٚازبُاع١ نؿٌٝ بإسساخ ٖع٠ يف ايٓعا

إفب ْكابٗا ٫ بس َٔ ادتجاخ ٖصا ايتٗسٜس، ٚبٛعٞ دسٜس ٜسضؽ ؾٝ٘ نٌ اشبٝاضات بؿهٌ أنجط عُكا 

                                                           
 .75ٚايػٛام، م ا٭غس  1

: نتب٘ يف  اشبطٝب ابٔ ايسٜٔ يػإ غؿاضات قٛض َج٬ ٜٓعط :  .174 م َكسض غابل، ، ظٜاز٠ ، خايس ايؿكٗا٤ ٚاملجكؿـب سطؾ١ ًطإايػ ناتب  2   

 عٓإ، اهلل عبس ضبُس ذبكٝل ، غطْاط١ أخباض يف اإلساط١ .  305 م َكسض غابل، اإلغ٬ّ، ًَٛى َٔ ا٫ست٬ّ قبٌ بٜٛع َٔ يف ا٭ع٬ّ أعُاٍ

 ايػ١ٓ بتطٛإ، اٯزاب ن١ًٝ صب١ً ايتاظٟ، اهلازٟ عبس غٝاغًٝا، ٫ٚد٦ًا غؿريًا اشبطٝب ابٔ . 17م ، 2ز ، 1974 ، 1ط ، ايكاٖط٠ ٞ،اشباظب َهتب١

 .100-41 م ،1987 ،2 عسز ايجا١ْٝ،

 .162، م156، م151م ،140ٚايجعًب، م  ايُٓط  3 

 .72ٚايػٛام، م ا٭غس  4

.92ٚز١َٓ، م ن١ًًٝ  5

 .76 م، مٚايػٛا ا٭غس  6

.161،م ٚايجعًب ايُٓط   7
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ُٜعًِّ اشبطط ٚ ٫ ٜطغِ  ٚمشٛي١ٝ. ؾكس اغتأقًت ايػًط١ اشبطط ع٢ً ٜس املجكـ ثِ اغتأقًت  املجكـ نٞ ٫ 

 .1ي٘ ططٜكا دسٜسا

ؾهط١ٜ ٚعكس١ٜ أغُٗت يف ٚدٛز ا٫غتبساز: تتُجٌ ا٭ٚفب بايٛغط ايػًطاْٞ ٚيعٌ مث١ عٛاٌَ بؿط١ٜ ٚ      

)اشباق١(. ٚتأتٞ خطٛضتٗا يف أْٗا ٫ تهتؿٞ بعٌُ َا ٜسِٜ اغتبساز ايػًطإ ٚبكا٤ غًطت٘; بٌ تؿهط قبا مبهٔ 

ثِ تٓكًٗا ، 2إٔ ٜؿهط ب٘ ٚنأْٗا تتٓبأ قبا ٜطٜسٙ; ؾتسضؽ سطنات٘ ٚغهٓات٘ ٚذبٛٓهلا إفب أزٚات تطقس ضغبات٘

إفب خطٛات إدطا١ٝ٥ تٓؿٝص١ٜ، ٚا٭خطط أْٗا ترٓبض ٚتعًٌّ تًو ايطغبات يٝبسٚ إٔ املػتبس ٫ ْاق١ ي٘ ؾٝٗا ٫ٚ 

نبٌ، ٖٚٞ تسضى أْٗا تًعب ع٢ً ضبٛض ايطغب١ َابـب ضنا ٚغهب يصا تبك٢ يف ساي١ تطقب يًشاي١ املعاد١ٝ 

إ ٭سس، ٫ٚ غؿطإ ٭ٟ خطأ; ؾٓتر عٔ ٖصٙ يًُػتبس، ؾتعٝـ ٚنع١ٝ قًك١ خطط٠ ع٢ً َهاْتٗا إش ٫ أَ

اسباي١ ٚنعا قا٥ُا ع٢ً ايكطاع ٚايتٓاؾؼ بـب أؾطازٖا تطٓتب عًٝ٘ تٛؾرينِ ٖا٥ٌ َٔ سا٫ت ا٫غتبساز 

 . 3ٚاملها٥س

أَا ايجا١ْٝ ؾٓادب١ عٔ تؿعٌٝ قه١ٝ شات بعس زٜين يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٜػع٢ املػتبس            

حبٝح ٜتشٍٛ إفب ضَع َكسؽ إْٗا املُاث١ً اييت عٓسٖا ايػ٬طـب ضنٝع٠ دس قًب١ سبهُِٗ بٌ  يًتُاٖٞ َعٗا

ضززٚا َؿتدطٜٔ َا كبٓشِٗ َٔ كبٝٓع ٚق٠ٛ; ٖصا املٓكٛض ؽباطب ايٓاؽ يف َه١ "أٜٗا ايٓاؽ :إلبا أْا غًطإ اهلل 

يًشُا١ٜ ٚايٛقا١ٜ، ؾايعٌ ْؿػ٘ ، ٚقٌٝ ظٌ اهلل; ٚيعٌ اغتعاض٠ ايعٌ ٖٓا 4يف أضن٘ أغٛغهِ بتٛؾٝك٘ ٚتػسٜسٙ"

 .  5ذبٍٛٓ إفب ق١ُٝ َاز١ٜ ًَُٛغ١ يف عٗس ايعباغٝـب سـب اربصٚا يٛا٤ّ ضَعا  هلِ  ٜػ٢ُ يٛا٤  ايعٌ أٚ ايػشاب

 . 

ٚتأتٞ املُاث١ً قبؿّٗٛ ايتؿٜٛض اإلهلٞ يؿطز ايػًطإ بتٛيٞ ؾ٪ٕٚ اجملُٛع; ٖٚٞ كباثٌ ا٫غتعاض٠         

; 6سٝح ٜكبح ايطاعٞ )ايػًطإ( َهًؿا بكؿ١ َباؾط٠ َٔ اهلل ضب ايػِٓ يطعاٜتٗا ايطع١ٜٛ يف ا٭زب ايعرباْٞ;

                                                           
 . 106ا٭١َ ٚازبُاع١ ٚايػًط١، ضنٛإ ايػٝس ، َكسض غابل، م  1

 .39-38. ٜٓعط: ا٭زب ايهبري، ابٔ املكؿع، َكسض غابل، م 102ايهاتب يف سهط٠ اشبًٝؿ١، ضؾك١ ضٜٚس٠ ، َكسض غابل، م  2 

 ، َكسض   غابل ، ، ايطططٛؾٞ املًٛى . غطاز 86-85 م َكسض غابل، ، سذاظٟ َكطؿ٢ ادتُاع١ٝ، ْؿػ١ٝ ذب١ًًٝٝ زضاغ١ املٗسٚض اإلْػإ 3      

 .188 م

 186م ، 4ز ،َكسض غابل، ايرتسٝين اجملٝس عبس ذبكٝل ضب٘، عبس ابٔ ، ايؿطٜس ايعكس  4    

 663 م ، َكسض غابل خًسٕٚ،  خًسٕٚ، ابٔ ابٔ تاضٜذ   5    

ْك٬ عٔ ايععِٝ  52م ، 41 املعاقط،ع ايعطبٞ ايؿهط صب١ً ، قاحل أبٛ دٛضز تطنب١ ؾٛنٛ، ايػٝاغٞ، َٝؿاٍ عكٌاي ْكس عبٛ ايطع١ٜٛ ا٫غتعاض٠ 6      

 ؾهط٠ ْٚؿ٤ٛ ايطاؾسٜٔ ب٬ز يف ايطاعٞ ٜٓعط : ضَع  يًُعٜس .  71ايععِٝ ايػٝاغٞ يف املدٝاٍ اإلغ٬َٞ بـب املكسؽ ٚاملسْؼ، ، َكسض غابل، م

.23-7 ،1988 ، 1ط ، زَؿل ، ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ايعطبٞ ، خٝاط١ ٚسٝس ضبُس ١تطنب ظابريت، ، ايٝع٠ املًه١ٝ ايػًط١
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ؾٝكبح سهِ ايػًطإ بٗصا ايؿهٌ نأْ٘ أَط إهلٞ ع٢ً ازبُٝع اشبهٛع ي٘; ٚبٓا٤ عًٝ٘ انتػب ايػًطإ 

يطاع١، َٚع َؿطٚع١ٝ َتعاي١ٝ َٚتذاٚظ٠ يًٛاقع ٚيٮؾطاز ايعازٜـب، ٚمٓت تجبٝت ٖصٙ ايؿهط٠)املُاث١ً( يف غٝاغ١ ا

إٔ ايسٜٔ بط٤ٟ َٔ ٖصٙ ايك١ُٝ ايهػط١ٜٚ يهٔ غٛم ا٭زب ايػًطاْٞ مل تهٔ بط١٦ٜ  ؾكس عاخ َٓعطٚ ا٭زب 

ايػًطاْٞ حبجا عٔ َربضات هلا َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚايتاضٜذ بػ١ٝ ٚنع َكرتح مشٛيٞ ٜػاعس ايػًطإ يف 

طبطٛا يصيو بـب )كبذٝس ايك٠ٛ ٚتكسٜؼ اهل١ُٓٝ ع٢ً ايسٜٔ ٚايكإْٛ يتشكٝل ا٫غتكطاض ٚزٚاّ ايػًط١; ؾ

; مما تطٓتب عًٝ٘ قبٍٛ 2، ٚأغُٗٛا يف دبصٜطٖا يف اي٬ٚعٞ ايعطبٞ ايصٟ بسا  نأْ٘ َػهٕٛ بٗا أق1٬ايطاع١(

، ٚذبٌٜٛ ايك٠ٛ ايكُا٤ إفب ضغاي١ غا١َٝ، ٚذبٌٜٛ اجملتُع إفب بٓا٤ 3اْك٬ب )شب٬ؾ١( بايك٠ٛ إفب )املًو(

 يكإْٛ.  ٖطَٞ قٓسؽ اسبانِ ٚأيػ٢ ا

ٚا٭قٌ يف قٛض٠ ايتؿٜٛض اإلهلٞ يف اإلغ٬ّ إٔ ايػًطإ يٝؼ ْا٥با عٔ اهلل د٬ ٚع٬ ٚإلبا ْا٥ب عٔ       

ا٭١َ; ؾايػٝاز٠ هلل مل ٜؿٛنٗا يًػًطإ، ٚإلبا أعطاٙ سل مماضغ١ ايػًط١ قبا ؾٝٗا سل اختٝاضٙ َٔ قبٌ 

ٚػبعٌ َٔ غًطت٘ ق١ُٝ بؿط١ٜ تهُٓٗا ا٭١َ  ، يهٔ ٚاقع ايػًطإ ٜطؾض ٖصا ايؿكٌ ٭ْ٘ ٜهعؿ٘،4ايطع١ٝ

ٚتتشهِ بٗا ايبٝع١; ٖٚصا ٜعطن٘ يطغباتٗا َا بـب ايطؾض ٚايكبٍٛ; يصيو  كبٓػو قبطدع تٓتؿٞ إَها١ْٝ 

تعٝٝٓ٘ َا إٕ تتِ اإلساي١ عًٝ٘، ؾٗٛ أع٢ً ٚأبك٢; يصا تؿبح باملُاث١ً بكٛضتٗا ايػاغا١ْٝ ٚايعربا١ْٝ، ٚنطغتٗا 

بعس إٔ قبػتٗا بػا١ٜ غا١َٝ ٖٞ هبا١ٜ ايٛدٛز ٚايسٜٔ، ٚأنؿت ؾطع١ٝ ع٢ً  ايػًطا١ْٝ بع٢ً ٖصا ايٓشٛ اٯزا

اسبهِ ايكا٥ِ َُٗا نإ ْٛع٘، ٚعٓست املعاضن١ خطٚدا عٔ طاع١ اهلل. ٖٚٓا تهُٔ خطٛض٠ ا٫غتبساز يف 

                                                           
 َكسض غابل ، املاٚضزٟ، املًٛى،  ْكٝش١ .  63-60 م ، َكسض غابل،  ضنٛإ ، ابٔ اي٬َع١ ايؿٗب .100،م53،م غابل َكسض ، أضزؾري عٗس 1   

 يًطباع١ أَٛاز ْكاض، زاض ايػًط١ َسخٌ إفب ؾًػؿ١ ا٭َط، ْاقٝـ َٓطل . 156 املًٛى، ايطططٛؾٞ، َكسض غابل،م غطاز  66-61 م

 ؽ.ى.، أ املػًُـب عٓس ايػٝاغٞ ايؿهط .  204،م إَاّ، َكسض غابل ايؿتاح عبس . ايطاغ١ٝ، إَاّ 67،م1،1995ٚايتٛظٜع،بريٚت،ط ٚايٓؿط

   42م ، َكسض غابل ، ٫َبتٕٛ

 .  627 م ازبابطٟ،  َكسض غابل،  ايعطبٞ،  ا٭خ٬قٞ ايعكٌ . 382غابل، مَكسض  ، ازبابطٟ ايعطبٞ ايػٝاغٞ ايعكٌ   2  

 َ٪غػ١ اشب٬ؾ١ . ؾازبًٜٛٞ ٜط٣ 61  -60 ٚاملسْؼ،ضبُس ازبًٜٛٞ، َكسض غابل، م املكسؽ بـب اإلغ٬َٞ املدٝاٍ يف ايػٝاغٞ ايععِٝ  3   

 عٔ غهت ايكطآْٞ ايٓل ٭ٕ ايؿهط١ٜ ايبسٜٗٝات َٔ اتٗا، ٖٚصٙش حبس اشب٬ؾ١ ٜكسؽ َكسؽ يٓل ٚدٛز ٫ إْػاْٞ ؾإٔ يف سـب أْٗا َكسغ١

 .215 م ، َكسض غابل  إَاّ، ايؿتاح عبس اسبهِ، إَاّ ؾًػؿ١ يف زضاغ١ ٚايػٝاغ١ ا٭خ٬م ٜٓعط: . اسبهِ طبٝع١

 َؿه١ً يف زضاغات اسبط١ٜ ؿّٗٛ. َ  210 ايعًٞ، َكسض غابل، م سػٔ اسبهِٝ ، عبس اإلغ٬ّ يف ايػٝاغٞ ٚايٓعاّ ايؿهط يف ايعا١َ اسبطٜات  4

 ،2ط بريٚت، اإلغ٬َٞ، املس٣ زاض ، ظٜاز٠ َٚعٔ ايػٝس ضنٛإ ٚتكسِٜ تطنب١  ؾطاْػٛ ضٚظْتاٍ، ، اإلغ٬َٞ ايعطبٞ ايرتاخ يف ٚأبعازٙ املكطًح

 .46م ، 2007
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ٗا َٔ اغتػ٬ٍ ايسٜٔ سبٌُ ا٭١َ ع٢ً ايطاع١ يف ايٛقت ْؿػ٘ ايصٟ ٜكازض ؾٝ٘ سكٗا يف إٔ ربتاض بٓؿػ

 . 1ؼبهُٗا، ٜٚتٛفب قٝازتٗا داع٬ املطدع١ٝ ايٛسٝس٠ ٖٞ ايػًطإ ٚخطاب٘ ايكا٥ِ ع٢ً تعٜٝـ ايٛعٞ

ٚيف ٖصا اجملاٍ بست قٛض ا٫غتبساز كبعٗطات ٫ كبجٌ يف سكٝكتٗا َؿه١ً تأ١ًَٝ بٌ َأظقا سكٝكٝا يف        

َٛ ايػطز ع٢ً ؾض ايٓعاع ؾٝٗا . ٖصٙ اإلؾ2ايتكاطع  بـب ايؿهط ٚايؿعٌ قبعٓاٙ ا٭خ٬قٞ ٚايػٝاغٞ هاي١ٝ مل ٜك

 .3بٌ أدسٙ أقطب إفب ايػهٛت عٓٗا; داع٬ بطـ ايػًط١ ٖٛ نُا١ْ ايٛسس٠

ٚقاَت أخ٬م ايطاع١ يف ن٤ٛ ا٫غتبساز باسرتاّ تطاتب١ٝ اجملتُع ٚأٟ طُٛح يعٌُ اْعٜاح ؾٝٗا ٜػتٛدب        

يو باَتشإ َكساض اإلغٗاّ يف خسَات تعٛز اَت٬ى ايؿطز عس٠ َعطؾ١ٝ ٚعك١ًٝ َٚباضن١ َٔ ايػًط١; ٚش

بايك٬ح ٚايٓؿع ع٢ً ايؿطز ٚاجملُٛع; ؾهٝـ ٚاد٘ ايػطز باعتباضٙ خطقا يٮؾهاٍ املعرتف بٗا يف ايجكاؾ١ 

 املعٝاض١ٜ دسي١ٝ )ا٫غتبساز( ؟؟؟

ٓٗا يف عطنت َػاسات ايػطز َؿاٖس يًعٓـ ٚايكتٌ ٚا٫غتبساز بؿهٌ ٜ٪نس تأٓقٌ ايؿط يف ايٓؿٛؽ، ٚيه      

شات ايٛقت دا٤ت ذبُٞ ايػطز َٔ إؾهاي١ٝ أخ٬ق١ٝ نرب٣ تتعًل بك١ُٝ ٖصا ايػطز، ٚبسٚض املجكـ يف بٓا٤ قِٝ 

ادتُاع١ٝ أخ٬ق١ٝ، ؾٗٛ ٫ ٜطٚز يًعٓـ ٚا٫غتبساز; ٚإلبا ٜهؿـ عٓاقطا َتأق١ً يف ايؿطز ٚايػًط١ ٚيف نٌ 

عاّ ٜكّٛ ع٢ً تٓعِٝ ٜعٝس تطتٝب ب١ٝٓ ايجكاؾات; ٚملٛاد١ٗ ٖصا ايتأقٌٝ نإ ٫بس َٔ ٚدٛز تكٛٓض 

.نٝـ ٚاد٘ املجكـ شيو، َٚا ايطغاي١ املكس١َ، ٌٖٚ نإ ايػطز خبطاب٘ ايطَعٟ ٖطٚبا َٔ ٖصٙ 4ايٛعٞ

 املػ٪ٚي١ٝ؟

زبأ املجكـ ايػًطاْٞ يف َٛادٗت٘ ا٫غتبساز إفب غ٬ح اسب١ًٝ أٚ املٛاد١ٗ اسبصض٠ عٓسَا مل ت٪ت اسبه١ُ        

ؿؿٌ ايك٠ٛ; شيو إٔ َٛاد١ٗ ايؿسا٥س يٝػت زا٥ُا بايك٠ٛ أٚ ا٫عبٓا٤ هلا بايهعـ; إلبا أنًٗا، أٚ عٓسَا ت

                                                           
 ايسبابٞ ايػاغ١، غٗاّ إغ٬ّ . 54 ،م1،1984ابًؼ،ططط ا٭خهط، ايهتاب ٚأحباخ يسضاغات ايعاملٞ املطنع َٓؿٛضات  أٚغٛض، ٚايػًط١، أهبس ايك٠ٛ  1

  قؿسٟ، املعطؾ١ٝ، َطاع ا٭ْع١ُ  ْعاّ يف ايتػ١ُٝ اغرتاتٝذ١ٝ .  53،م 2008، 1،ط ايطًٝع١، بريٚت ٚزاض ايعطب ايعك٬ْٝـب ضابط١ املٝػاٟٚ،

 ايتذاض١ٜ املهتب١ ايػٓسٚبٞ، سػٔ نبعٗا غ،ازباسغ( ازباس ايٓػا٤ )ضغا٥ٌ نتاب.  170 م ، 1986 ، 1ط ،بريٚت، ايكَٛٞ اإللبا٤ َطنع

 . 27،م2،2005،ط ايكاٖط٠– ،زَؿل ايعطبٞ ايهتاب ٬ٍٖ، زاض ايعطب، ْبٌٝ اعبطاط يف ٚزٚضٙ . ا٫غتبساز272 م ، 1933، 1ط ، ايكاٖط٠ ، ايهرب٣

،  اسبكٝك١ ٚإضاز٠ املعطؾ١ إضاز٠ ٚاسبكٝك١ ط١ٚايػً ايٓل . 287،َكسض غابل، م ايعع١ُ ، ععٜع اإلغ٬َٞ ايعطبٞ ايؿهط يف ٚاي٬غٝاغ١ ايػٝاغٞ

 .9، م2006، 5،ط ايبٝها٤ ايساض -،بريٚت ايعطبٞ ايجكايف املطنع ، ظٜس أبٛ ساَس ْكط

 .80، م1998، 11،ع ايجا١ْٝ ْٚكس، ايػ١ٓ ؾهط ايعايٞ،صب١ً بٓعبس س١ًٝ، ْع١ُٝ ناْت ايبس٤ يف  2

..272 م ،112-108 م ،1984، ايػٝس، زاض اقطأ، بريٚت اإلغ٬َٞ، ضنٛإ ٞايعطب ايؿهط يف ٚايػًط١ زضاغات ٚازبُاع١ ا٭١َ  3

  . 26،م1،2001،ط ايسٜٔ، زَؿل ع٤٬ زاض ْكطٟ، ايؿط، ٖاْٞ إؾهاي١ٝ 4
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. ٚاسبٌٝ ٖٞ تكٓٝات يبًٛؽ املطاز يصيو 1باسب١ًٝ"ؾطب نعٝـ بًؼ حبًٝت٘ ٚزٖا٥٘ ٚضأٜ٘ َا عذع عٓ٘ ا٭قٜٛا٤"

٢ اْتؿاضٙ; مما أضعب أحٓل ابٔ املكؿع ع٢ً َتًكٝ٘; يٝبصٍ دٗسا يف َكاضب١ غطزٙ نُٔ ٜطٜس ايبٛح بػط ٚؽبؿ

 .2ايػًطإ يكسض٠ اسب١ًٝ ع٢ً ازبُع بـب ايعكٌ ٚايك٠ٛ قبا ؼبكل أٖساف ايؿطز يف ايتشٍٛ َٔ ساٍ ٭خط

، ٚسعٝت قبٛانع نجري٠ َٓ٘ ٚهبًت 3ٚيف ايػطز ايػًطاْٞ ظبس زع٠ٛ قطؼب١ بايًذ٤ٛ إفب اسب١ًٝ        

تتعًل بايػا١ٜ ايٛعع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ; ؾُج٬ يف غبٌٝ ايتؿاع٬ت ايٓك١ٝ قٛضا عسٜس٠ هلا يتشكٝل ق١ُٝ ٚظٝؿ١ٝ 

ا٫سرتاؽ عٓس تٓؿٝص َها٥سِٖ عط  أعسا٤ ايػٛام تػع١ لباشز يًشٌٝ اربصت ؾهٌ أخباض َطدع١ٝ ٚؾب١ 

.  َٚاضغٗا ز١َٓ يف زٚضٙ ايتكاضعٞ عرب ثٓا١ٝ٥ ططٜؿ١; ؾُط٠ ٜسعٛ هلا باعتباضٖا سكا ي٘ 4َطدع١ٝ يف شات املٛقع

;  َٚط٠ ٜٓؿط َٓٗا باعتباضٖا بطْاصبا َهازا 5تبٝت٘ اييت انططبت بكطب ؾٓعب١ َٔ ايػًطإيف ايسؾاع عٔ تطا

يؿهط٠ ايسغٝػ١ ايػٝاغ١ٝ اييت ٜػع٢ بٗا إلغتعاز٠ تطاتبٝت٘ ايػًطا١ْٝ. ٚتتبع ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ َعٗط ثٓا١ٝ٥ 

 ايعاٖط ٚايباطٔ اييت تكّٛ ايػطز َٚكاقسٙ . 

غتبساٍ تػتبسٍ ٚنعا خاضز ايػطز بآخط زاخً٘، ٚتعطٟ ا٫غتبساز اسبكٝكٞ ٚا٫ستٝاٍ ٖٓا ٚد٘ َٔ ا٫         

بططٜكتٗا ايػطز١ٜ ٚكبجًٝٗا ايطَعٟ. ٚتكّٛ اسب١ًٝ قب١ُٗ بٝساغٛد١ٝ خطط٠ تتذ٘ بٗا إفب قاعس٠ اهلطّ 

ا٫دتُاعٞ بػ١ٝ تػٝٝػٗا يًطاع١; ؾٝكبح اجملتُع نً٘ عٓس٥ص ْػد١ عٔ ز١َٓ )أزٜب زا١ٖٝ( ٚعٓس٥ص غتهٕٛ 

 ًط١ عادع٠ عٔ َٛادٗت٘. ٚيف ضبط ايٓكٝش١ باسب١ًٝ تؿٜٛ٘ يٛدٗٗا اسبكٝكٞ ايصٟ مبجٌ ايعسٍ ٚايٓكا٤.ايػ

; ٚاملككٛز َٔ 6باختكاض اسب١ًٝ قازض٠ ع٢ً تػٝري َكا٥ط ايػ٬طـب ٚضعاٜاِٖ إشا ؾُٗت ضغايتٗا دٝسا        

َا استاط ي٘ املجكـ ايػًطاْٞ ست٢ ٫ . ٖٚصا 7ايؿِٗ "ذبكٌٝ املعطؾ١ ايباط١ٓ ٚاَت٬ى َا ٜطٜس ايٓل إب٬غ٘"

٫ ٜجري ْك١ُ ايػًطإ عًٝ٘; إش دعٌ عُكٗا ٜعتُس ع٢ً تأٌٜٚ خام بٌ إٔ ا٭َط بًؼ بٝسبا سس غذٓٗا يف 

خعا٥ٔ ايػًطإ ست٢ مت ذبطٜطٖا ع٢ً ٜس بطٚظٜ٘ طبٝب أْٛ ؾطٚإ، ْٚكًٗا ابٔ املكؿع ٚاْتؿطت عاضن١ غ٬سا 

 َع ايرتٜٚض .أقٌ ز١َٜٛ ٚعٓؿا َٔ سطٚب ايػ٬طـب 

                                                           
 .   98 م ٚز١َٓ، ن١ًًٝ  1

 .108 م ،127َكسض غابل،م ازبطداْٞ، ايتعطٜؿات، نتاب 2

 .  74-73، َكسض غابل، م ايعايٞ بٓعبس س١ًٝ، ْع١ُٝ ناْت ايبس٤ يف:  ٜٓعط.  95-75ٚايػٛام، م .ا٭غس 165،م ٚايجعًب ايُٓط   3

 .  139_133ٜٓعط َٛانع شيو، ا٭غس ٚايػٛام ، م   4

. 120 _105ٜٓعط ن١ًًٝ ٚز١َٓ ، م     5

 .44 م ، َكسض غابل دابط عكؿٛض،  ، املكُٛعـب ب٬غ١  6

  . 27ابل، م بٝإ ايكطا٠٤ عٓس ابٔ املكؿع، غعٝس ٜكطـب، َكسض غ 7
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ٚيف ايػطز ايػًطاْٞ مل ٜط  ايػًطإ عٔ اغتعُاٍ اسب١ًٝ يف بسا١ٜ املؿطٚع; إش ٫ تًٝل قبهاْت٘ يهٓ٘ مل         

; ٚيف ٖصٙ اظزٚاد١ٝ نػريٖا َٔ ا٫ظزٚادٝات اييت عاؾٗا 1ٜطؾض ايتؿٜٛض باغتدساَٗا يٝشكل َكاسب٘

ُٝت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ايٓؿع١ٝ. ٚاسب١ًٝ يف ٖصٙ ازبسي١ٝ ٫ ايػًطإ بـب ضؾض ايؿ٤ٞ يكُٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚقبٛي٘ يك

ّٛٓ اعٛداز اجملتُع; إلبا ذبٕس إلؾهاي١ٝ ا٭خ٬م ْؿػٗا . ٚأخطط َا ؾٝٗا 2كبجٌ داْبا ٚععٝا ٫ٚ تطبٜٛا ٫ٚ تك

أْٗا تػتدسّ َٓطل اسبل ٚايعسٍ بططم ًَت١ٜٛ; ٚيهٞ تكٌ إفب َبتػاٖا ٫بس هلا َٔ ت١٦ٝٗ ْؿػ١ٝ ٚعك١ًٝ 

 ٢ ايططف املتًكٞ، ٚتكّٛ ٖصٙ ايت١٦ٝٗ ع٢ً أَطٜٔ:كباضغٗا عً

. ٚايجاْٞ ايتكًٌٝ َٔ ق١ُٝ ايبسا٥ٌ ا٭خط٣ 3ا٭ٍٚ تهجٝـ قٛضٖا بػ١ٝ إظٗاض ازبٛاْب ا٫ػباب١ٝ ٫غتعُاهلا 

 املعطٚن١ ي٬ختٝاض ست٢ ؽبًل َػتدسَٗا ساي١ َٔ ا٫نططاب ٚاشبًد١ً يف عكٌ ايططف املػتٗسف. 

صض ٚا٫ستٝاط; ٫ٚ ٜعين شيو زع٠ٛ يًتكاعؼ، ؾٝعٔ أسسِٖ إٔ ا٫غتبساز ٫ مبهٔ ٚايسضؽ ؾُٝٗا تعًِٝ اسب  

إْٗا ع١َ٬ قسض٠  –إٕ نإ ؾٝ٘ عساي١ -قٗطٙ، ٚإٔ ايػطز ٚغ١ًٝ يًٗطٚب َٔ اغتبساز ايٛاقع إفب عساي١ ايػاب

تاٍ يصات٘ زاخٌ ق١ٜٛ ع٢ً املٛاد١ٗ يف ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ َٔ سٝا٠ ايتاضٜذ ايعطبٞ، ٚيهٔ ٌٖ ايػطز ايػًطاْٞ اس

 دػس ايجكاؾ١ ايػًطا١ْٝ أّ بكٞ ؼبٌُ بكُات اغرتاب٘ ؟  

ٜعٓس ا٫غرتاب َٔ أنجط املكطًشات زضاغ١ ٚحبجا عٓس ايؿ٬غؿ١ ٚاملؿهطٜٔ; ملا  :. دسي١ٝ  املجكـ ٚا٫غرتاب  3   

ٚعسّ ايكسض٠ؼبًُ٘ َٔ  غُٛ  ٚز٫٫ت ٚاغع١ سٍٛ َؿاِٖٝ اْعساّ ايػًط١ ٚا٫ْؿكاٍ عٔ ايصات ٚا٫غتٝا٤  

، ٚغريٖا َٔ سا٫ت ا٫غرتاب اييت ؾٗستٗا ايب١ٝٓ املعطؾ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ يإلْػإ ع٢ً 4ع٢ً ايتهٝـ َع اجملتُع

 . 5َػت٣ٛ ايٛعٞ ايساخًٞ ٚع٢ً املػت٣ٛ املٛنٛعٞ اشباضدٞ

 

                                                           
 . 87_82.ا٭غس ٚايػٛام، م  23_20. ايُٓط ٚايجعًب، م107_104ٜٓعط َٛقـ ايػًطإ َٔ اسب١ًٝ يف ايُٓاشز: ن١ًًٝ ٚز١َٓ، م   1

 .80، م1998، 11،ع ايجا١ْٝ ْٚكس، ايػ١ٓ ؾهط ايعايٞ،صب١ً بٓعبس س١ًٝ، ْع١ُٝ ناْت ايبس٤ يف    2

 .87-77 م ٚايػٛام، : ا٭غس  سب١ًٝا ق٠ٛ ايساي١ ع٢ً ايكٛض نجاؾ١ ٜٓعط    3

 23م 2005 ، 1ط ، بريٚت ، ٚايٓؿط يًسضاغات ايعطب١ٝ امل٪غػ١  ، اهلل ايعبس ، ؼب٢ٝ ايطٚا١ٝ٥ دًٕٛ  ايطاٖط بٔ يؿدكٝات ذب١ًًٝٝ زضاغ١ ا٫غرتاب   4

 .5م ، 2ط ، 1986 ، ايكاٖط٠ ، املعاضف زاض ، ضدب ، ضبُٛز َكطًح غري٠ ا٫غرتاب .  23م

 قباض ، ازبُاي١ٝ ٚايك١ُٝ املعطؾ١ٝ ايك١ُٝ بـب ا٫غرتاب . 13 م ،1،1979ع ، 10َر ، ايؿهط عامل ، ايٓٛضٟ ٚٚاقعا، قٝؼ َٚؿَٗٛا َكطًشا ابا٫غرت 5 

 .51، م 2000 ، 30 ايػ١ٓ ، 355 ع ، ا٭زبٞ املٛقـ صب١ً ايسٜٔ، ْٛض قباض
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ؾدل قبع٢ٓ ذبٌٜٛ ؾ٤ٞ َا ملًه١ٝ  اقط٬سا ؾٝأتٞأَا . 1ٚا٫غرتاب َعذُٝا ٖٛ ايبعس ٚاي٣ٛٓ ٚايٓؿٞ      

 .  2با٭ؾٝا٤ َع٢ٓ ا٫ْتُا٤ أٚايتعًلٚمبتس إفب ا٫ْتعاع  آخط أٚ

. ٚيف 3ٚقس ؾّهًت سازث١ خطٚز آزّ َٔ ازب١ٓ ْٚعٚي٘ إفب ا٭ض  أٚفب ع٬َات ا٫غرتاب يف ايجكاؾ١ اإلْػا١ْٝ       

َٔ املعاْٞ  ، ٚهبًت ايهجريع٢ً سس غٛا٤غٝاغ١ ٚثكاؾ١ٝ  ادتُاع١ٝا٭زب ايػًطاْٞ ُعٓس ا٫غرتاب َطدع١ٝ 

، ٚؾّهًت ٚدٖٛا ي٬غرتاب  ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘بـب ٚعٞ ايؿطز بايكطاع ايكا٥ِ بـب شات٘ ٚايؿًػؿ١ٝ اييت تسخٌ يف 

 َع ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ْػام ايجكاؾ١ٝ.

عٓس  ؾاربص بعهٗا ؾهٌ اغرتاب غٝاغٞ ابتسا٤ َٔ ذبٍٛ اشب٬ؾ١ إفب ًَو; ٭ٕ املًه١ٝ يٝػت َعٗٛز٠       

، ٫ٚ تكايٝس هلا عٓسِٖ; بٌ غطٜب١ عِٓٗ ٖٚٛ َا ٜعٝ٘ َجكؿٛ 4ايعطب; ؾِٗ أبعس ا٭َِ عٔ غٝاغ١ املًو

; ؾايتشٍٛ ايػٝاغٞ دعًِٗ 5ايػًطإ ٭ْٗا"قازض٠ عٔ خع١ْ ايٓريإ ٚغس١ْ بٝٛت ا٭قٓاّ ٚعبس٠ ا٭ٚثإ"

 ٜػتػًُٕٛ أَاّ لباشز َػرتب١ ذبتادٗا ايتذطب١ ازبسٜس٠.

اغرتابٗا ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ ؾٝتعًل بك١ً املجكـ َع صبتُع٘ ٚضغبت٘ يف تعسٌٜ غًٛى ايػًط١ َٚا أَا         

تبع٘ َٔ ؾؿٌ يف ذبكٝل تٛاقٌ غًِٝ َع اجملتُع. ؾاملجكـ عٓسَا أقسّ ع٢ً ايػطز نإ يف زاخً٘ اغتذاب١ 

ؾًُا أضاز ايعٛز٠ مل ٜهٔ  يطغب١ ؾطط١ٜ يف ايعٛز٠ إفب ازبُاع١ بعس إٔ اْؿكٌ عٓٗا حبهِ اقرتاب٘ َٔ ايػًط١

; ملا ٜؿعط ب٘ َٔ اغرتاب ْؿػٞ ٫ؾتكازٙ املػع٣ ايصاتٞ ٚازبٖٛطٟ يًعٌُ ايصٟ ٜ٪زٜ٘; ٖٚٛ َا دعٌ 6غ٬ٗ عًٝ٘

ابٔ املكؿع ًٜح ع٢ً نطٚض٠ ايكطا٠٤ يؿِٗ زٚضٙ، ٚدعًت غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ ٜكبٌ ا٫ْتكاٍ ذبت ظ٬ٍ أٟ غًط١ 

 ٟأعٔ مماضغ١  بايعذعجملتُع . ؾؿعٛض املجكـ بايؿؿٌ ٚإسػاغ٘ ٚدعًت ايػٛام ٜكبٌ ٖعمب١ عًُ٘ ٜٚعتعٍ ا

َازاّ إٔ ايتشٍٛ ْٛع َٔ ايؿعٌ  ٟ٭ْ٘ ٫ ؾا٥س٠ أمبإ ضاغذ بإلايؿعٌ بٌ  عذع سكٝكٞ عٔيٝؼ ي ؾعٌ غٝاغٞ

 ايػًطإ .ايًعب١ نًٗا بٝس ايػٝاغٞ دعٌ

                                                           
   غطب َاز٠ ، 648-637 م ، 1، ز َٓعٛض ، ابٔ ايعطب يػإ    1

 يف  املكطًح ٖصا تطٛض ضدب ضبُٛز تتبع ؾكس  يًُعٜس .  2. م غابل، ،َكسض ايسٜٔ ْٛض ازبُاي١ٝ  ، قباض ٚايك١ُٝ املعطؾ١ٝ ايك١ُٝ بـب رتابا٫غ  2

 .115-109م ، ضدب،  َكسض غابل ضبُٛز ، َكطًح غري٠ ا٫غرتاب .  اغتدساَ٘ يف ايػبل ؾهٌ ي٘ ايصٟ ٖٝذٌ خاق١  ايؿ٬غؿ١ نتابات

 . 88 م ، 1979 ، 1ع ،10َر ايؿهط، عامل  خًٝـ، اهلل ؾتح ،  اإلغ٬ّ يف .  ا٫غرتاب181م ، َكسض غابل،  ضدب ، ضبُٛز َكطًح غري٠ ا٫غرتاب  3

 .79 َكسض غابل ،م  خًسٕٚ، خًسٕٚ، ابٔ ابٔ تاضٜذ    4

 5م املًٛى،  ايطططٛؾٞ، َكسض غابل  ، غطاز    5

ايٛسس٠، ايطباط،  صب١ً ، زٓضاز ، ؾٝكٌ ا٫غتػ٬ّ ؾهط يف ايجكاؾ١ . ٜٓعط :  ٚظٝؿ١ 148 َكسض غابل، م ايػٓصاَٞ، اهلل ٚايتهؿري، عبس اشبط١٦ٝ  6

.19 م ، غابل ،َكسض ايٓٛضٟ قٝؼ ، ٚٚاقعا َٚؿَٗٛا َكطًشا . ا٫غرتاب 30-18،م1987،أًٍٜٛ ايجايج١ ،ايػ١ٓ 36-35ع
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 زؾع املجكـ ايػًطاْٞ يًبشح عٔ ٚنإ ي٬غرتاب ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ أثطٙ يف      

بسا٥ٌ ثكاؾ١ٝ تعاجل أٚناعا َؿاب١ٗ يًٓٛع١ٝ اييت ٜعاٜؿٗا; ؾهاْت ايٓتٝذ١ اغرتابا ثكاؾٝا ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهط 

ٚايب١ٝٓ ْٚٛع١ٝ املجكـ. ؾكس دا٤ت َؿطٚعات ايٓكٝش١ ايػًطا١ْٝ بؿهًٗا ايؿين َٔ َٓعَٛات ٚاؾس٠ مت 

يػاٜات بطاغُات١ٝ تتعًل بسمب١َٛ ايػًطإ ٚتطٜٚض ايطع١ٝ; ؾهاْت   قٗطٖا َع ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬

خًد١ً ٚدسٜسا يف ايٓجط ايؿين يف ا٭زب ايعطبٞ، ٚاْعٜاسا  اايتعطٜب يٝهٕٛ ؾتشزٚض  دباٚظن١ًًٝ ٚز١َٓ ع٬ُ 

 .1ايب١ٝٓ ايجكاؾ١ٝ ايعطب١ٝ يف

 ٗااخت٬ؾبؾٗٞ َٔ د١ٕٗ ذبٗؼ  ؾكس َٓجًت ن١ًًٝ ٚز١َٓ قٛض٠ ي٬غرتاب ايؿين يهْٛٗا لبٛشدا َرتنبا;       

عٔ ازبػِ ايصٟ ؾاضقت٘ باعتباضٖا نٝاًْا َػتك٬ً َػاٜطًا. َٚٔ د١ٗ ذبؼ باغرتابٗا يف ٚغط ادتُاعٞ 

.  ٖٚصا ضباٍ ٭ْٗا أقبشت 2زاخً٘ ٤ايعٛز٠ إفب ٖصا ايهٌ اٯخط ٚا٫ختباباغرتابٗا ُٜٚشػُِّػٗا باغتُطاض 

 .3ايُٓٛشز ايٛسٝس بعس نٝاع ا٭قٌ

ٜٚعهؼ ٖصا ا٫غرتاب املٛقـ َٔ َكساق١ٝ ايرتنب١ أَاّ نجط٠ ايطعٕٛ اييت ؾههت       

يف ابٔ املكؿع زٚض إٔعًِ ايؿًٛنًٛض ; ؾُٝا بٝٓت ْتا٥ر 4بعًُٗا;نٕٛ"ايرتنبإ ٫ ٜ٪زٟ أبسا َا قاي٘ اسبهِٝ"

ساي١ تًل  تٓاغب َعخهاع٘ غٛغٝٛيٛدٝا يًب١٦ٝ ازبسٜس٠ إزبٝا، ٚأعاز٠ بٓا٤ ايٓل إٌ يف كبج يف ايرتنب١

; يصا اغتػٌ اغرتاب ايرتنب١ يف بعض َطاسٌ ايتذطب١ ٫5" ؾؿًت ايع١ًُٝ ايػطز١ٜ بطَتٗا "إَتٛقع١ ٚ

 .   6ايػٝاغ١ٝ قٓاعا يًطعٔ يف املرتدِ ٚعًُ٘ ذبت٘ زٚاع خطري٠ َجٌ ايعْسق١ ٚايؿعٛب١ٝ

                                                           
 ت.ايهٜٛت،ز  ،َطبع١ ايهٜٛت ، اإلع٬ّ ٚظاض٠ تكسضٖا ،غًػ١ً ايعطبٞ ايرتاخ يف ضاغاتز ، ايٓذِ ط٘ اإلغ٬َٞ، ٚزٜع١ ا٭زب يف ٚايككام ايككل  1

 .10م ،َكسض غابل، ايبٓذاتٓرتا .  23،م

 .71 ، م2000 ، زَؿل ، ايعطب ايهتاب اذباز اايهبٝػٞ،  ، ططاز ايؿعط يف َكا٫ت ٚا٭عطاف ا٭ؾهاٍ دسٍ يف ٚا٥٫ت٬ف ا٫خت٬ف  2

 .14م ايؿطقاٟٚ، َكسض غابل،  ايهبري ايعطبٞ، عبس ا٭زب يف ايؿآٖا١َ تعطٜب ا٭زبٞ ٚايٓػل  ايرتنب١    3

                         .  75، م1،  َكسض غابل ،ز ازباسغ اسبٝٛإ،     4

 .       262م  . ايبٓذاتٓرتا، َكسض غابل،195َكسض غابل، م ايٓذاض، اسبٝٛإ يف ايرتاخ، ضبُس ضدب سهاٜات   5

 ثِ ٚاهلٓس١ٜ ايؿاضغ١ٝ بـب تطزز ؾإْ٘ ٚز١َٓ ن١ًًٝ بهتاب عٓسْا تٓرتا،ٖٚٛ املعطٚف بٓر نتاب تطنب١ َٔ أكبهٔ نٓت إٕ بٛزٟ" ايسَريٟ ٜكٍٛ  6 

 يف ايعكا٥س نعٝؿٞ تؿهٝو قاقسا ؾٝ٘ بطظٜٚ٘ باب ظٜازت٘ يف املكؿع بٔ اهلل نعبس إٜاٙ تػٝريِٖ ٜ٪َٔ ٫ قّٛ أيػ١ٓ ع٢ً ٚايؿاضغ١ٝ ايعطب١ٝ

 يف َكبٛي١ َكٛي١ َٔ يًٗٓس َا ذبكٝل . " ْكٌ ؾُٝا َجً٘ عٔ ؽبٌ مل ظاز ؾُٝا َتُٗا نإ املٓا١ْٝ، ٚإشا َصٖب إفب يًسع٠ٛ ٚنػطِٖ سٜٔاي

                                                                                                   .  220،م123َكسض غابل، م ، ، ايبريْٚٞ َطشٚي١ أٚ ايعكٌ
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ٚنؿؿت ٖصٙ املعطٝات زٚض ايرتنب١ يف تؿهٌٝ اغرتاب دسٜس ملعطٝات ايجكاؾ١ ٜػِٗ يف تػٝري ايصٚم         

; ؾتذاٚظ خطابٗا 1ا٭زبٞ ايػا٥س، ٚتػٝري اسبػاغ١ٝ ايؿ١ٝٓ شبًل ت١٦ٝٗ يكبٍٛ "خطاب ايطاع١ ازبسٜس"

 يف ايط١ٜ٩.  بصيو َٓطك١ املأيٛف ٫عتُازٙ دسي١ٝ ايتأثري ٚا٫ْتؿاض َٔ خ٬ٍ إؾطاى ايعا١َ

ٚنصيو أغُٗت يف اغرتاب ازبُٗٛض املتًكٞ; ٭ٕ املجكـ ٜعطف َػبكا إٔ عًُ٘ قكري ايعُط، إش ٫ تؿٝذ         

. ؾهإ نبٗٛضٙ َعطبا أٚ يف ططٜك٘ 2غ٣ٛ ا٭عُاٍ ا٭ق١ًٝ ؾُٝا كبهٞ ايرتنبات ٚؼبٌ بعهٗا ضبٌ بعض"

 ١ املتػًط١ بتسبٝر قإْٛ ثكايف ؽبؿٞ طبٝعتٗا ٚتأتٞ خطٛض٠ ٖصا ا٫غرتاب ٭ْ٘ ٜػُح يٮْعُ ، 3يًتعطٜب

; ضقبا ٖصا 5: نبٗٛضا صبطزا َٔ ايعكٌ، خانعا يٮٖٛا٤ ٚايٓعٚات ٚيًعٓـ4ٜٚكسّ نبٗٛضا ضانعا ع٢ً ضنبتٝ٘

ٖصا نإ أسس أٖساف غ٬طـب املطس١ً َٔ سطن١ ايرتنب١، ٚأسس أضنإ بطاصبِٗ ايػٝاغ١ٝ اييت اعتُست 

 . 6ؿتاح ايجكايفعًٝٗا أْع١ُ سهُِٗ يف ؾرت٠ ا٫ْ

ضزؾري بٔ أْٛؾطٚإ ٚأ َجٌايٓادش١  ٗا ايتاضؽب١ٝاغرتاب لباشدٚتعهؼ ؾدكٝاتٗا اإلْػا١ْٝ املطدع١ٝ         

٭ْٗا  ;كل َعطؾ١ ْانذ١ َٚتٛاظ١ْذبًِ ايٓادش١; ؾ غ١َٝ٬ايُٓاشز اإل ٚغط غهٛتٗا عٔؿًِٝ بٚز ،بابو

 ايؿين ٚؼبٌُ ؾهًٗاؾاؾ١ً غًطاْٝا، املعتِ بطَٛظ  ٚمل تعٗط شيو ازباْب ،أظٗطت داْبا ٚاسسا َٔ اسبكٝك١

ايطَعٟ ٚيػتٗا ايػطز١ٜ ٚأدٛا٩ٖا ايػطا٥ب١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٚدٛز ؾدكٝات سٝٛا١ْٝ ْاطك١ باسبه١ُ ، ٚتؿهط 

; ؾهإ َا تعًّل بٗا ٥1ٗاقكاإٚ ٗاتُٗٝؿ يصا مٓت. 7يًجكاؾ١ ايعامل١َٔ َٓعٛض ْكسٟ  نُا ٜؿعٌ اإلْػإ اغرتابٗا

                                                           
 ايكطٜٚـب، ايساض زاض سػٔ، أبٛ أهبس ساؾغ،  تطنب١ ، قربٟ اسبسٜح ايعطبٞ يٮزب غٛغٝٛيٛد١ٝ زضاغ١ ايعطبٞ ايػطزٟ اشبطاب تهٜٛٔ  1 

 .32َكسض غابل، م ايؿطقاٟٚ، ايهبري ايعطبٞ، عبس ا٭زب يف ايؿآٖا١َ تعطٜب ا٭زبٞ ٚايٓػل .  ايرتنب150١م ،2002ايبٝها٤،

 ، ايجكاؾ١ ٚظاض٠ ، ععاٟٚ ظبٝب تطنب١  ناض،– غ١َ٬ ، َطِٜ ايرتنب١ يف ٚأُٖٝتٗا إغشام بٔ سٓـب َسضغ١ ايعباغٞ ايعكط يف ايرتنب١  عٔ ْك٬  2 

 .100 ،1998 ،1ط ، زَؿل

 .22املٗريٟ، َكسض غابل،م ايكازض ٚايجعًب،  ذبكٝل عبس ايُٓط نتاب   3

 .39، م1980،بريٚت، ايعٛز٠ ،زاض بطاز٠ ضبُس تطنب١ طٝيب،اشب ايهبري ٚايتذطب١، عبس ايهتاب١    4

 .10م ، َكسض غابل  َٛغ٢، ايؿٝذ اهلل ٚايػًط١، عبس ايهاتب    5

 ، ناض– غ١َ٬ َطِٜ ، ايرتنب١ يف ٚأُٖٝتٗا إغشام بٔ سٓـب َسضغ١ ايعباغٞ ايعكط يف : ايرتنب١ ايرتنب١ تؿذٝع يف اشبًؿا٤ دٗٛز ٜٓعط    6 

 َاظاٍ ،نتاب ايهٛؾ١ ،داَع١ اإلغ١َٝ٬ ايؿًػؿ١ أغتاش ظٜس عبس عاَط ايػًطا١ْٝ، اٯزاب يف ايػٝاغٞ املدٝاٍ . 14-13م ، َكسض غابل

 .2007/ 1/7 تاضٜذ 1963،ع املتُسٕ اسبٛاض يف َٓ٘ بعض عط  طبطٛطًا

 ٚتطٜٛطِٖ بكُٝتِٗ املعرتف ٚاإلبساع ايؿهط أع٬ّ ؾٝٗا غِٗأ اييت ايعامل١ املعطؾ١ ْتاز ٚدسٚاٖا، إْٗا بكُٝتٗا املعرتف ايجكاؾ١ ٖٞ ايعامل١ ايجكاؾ١"  7

 ايجكاؾ١ اإلْػا١ْٝ،. أَا ايجكاؾات َع تؿاعًِٗ ايهٕٛ، ٚسككٛا إفب اشباق١ ض٩ٜتِٗ خ٬هلا َٔ ايعطب قسّ اييت ٚا٫ظباظات املعاضف ملدتًـ

 بـب ايتُٝٝع ايتكٛض ٖصا ع٢ً ، ٚتطتب ايجكاؾ١ َػت٣ٛ زٕٚ ادعًٗ أؾطاز عازٜـب; مما أْتذٗا اييت ايعؿ١ٜٛ اإلبساعات تًو غ٣ٛ ؾًٝػت ايؿعب١ٝ

 .32-31ٜكطـب، َكسض غابل، م ٚدبًٝات، غعٝس َؿاِٖٝ ايعطبٞ . ايػطز" ٚايعا١َ اشباق١ آزاب إفب ايعطبٞ ايجكايف اإلْتاز
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٫ ٜتعس٣ سسٚز ايطز ٚايٓكض ٚاحملانا٠، ٚبٗصا كبجٌ أظ١َ ٚعٞ ْكسٟ ْادب١ عٔ اغرتاب بٗا َٔ ضبا٫ٚت 

 ايؿهٌ ْؿػ٘.                                   

ٜٚكٝؼ ايعَٔ ايساخًٞ يًػطز اغرتابا عٔ ظَإ ايهتاب١; ؾاسبهاٜات تٓكٌ ٚاقعا ظَاْٝا بعٝسا ٫ ع٬ق١ ي٘         

٬ظ١َ ايكٛي١ٝ املػتدس١َ "ظعُٛا، ٚشنطٚا، ُٚشنط" اييت دبعٌ املتًكٞ ٜعتكس إٔ بعَإ ايهتاب١ بسيٌٝ إٔ امل

ايتاضٜذ ٚاسس; ؾايكسِٜ ٚاسبسٜح ًٜتكٝإ َعا يف سسخ ٚاسس، ٚلبٛشز ٚاسس ٖٛ ٚسسٙ ايكازض ع٢ً اغتد٬م 

سٙ ايطغب١ ; ؾهإ اغرتابٗا باملتًكٞ عٔ ظَٓ٘، ٚتػطٜبٗا يتذطبت٘ َع ايػًط١;قس أؾك2دبطب١ سسثت َط٠ ٚاسس٠

 قبٛاق١ً ايتذطب١; ٭ْٗا غبكت ْتا٥ذٗا تٛقعات٘.             

ٚأظٗطت ساي١ اغرتاب يف ا٫ْتُا٤ ٚاهل١ٜٛ ٚايسّ ٭ٕ ؾ١٦ املجكؿـب ايصٜٔ خانٛا دبطب١ ايػطز ايػًطاْٞ          

اب يف ا٭قٍٛ يف بسا١ٜ ا٭َط، ِٖٚ َٔ املٛايٞ )ايؿطؽ( ; يصيو عهػت إبساعاتِٗ ساي١ اغرتاب َتذصض٠: اغرت

ٚايسَا٤، ٚاغرتاب يف ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايب٢ٓ ايجكاؾ١ٝ، ٚاغرتاب يف ايكِٝ ايٛظٝؿ١ٝ ملا ٜهتبٕٛ; ؾِٗ ٜكٛغٕٛ 

  ِ.تػبل عكطٖ اأؾهاض أزبا ٜسِٜ غًطإ غريِٖ َكابٌ سٝاتِٗ، ٜٚكسَٕٛ

ؾس٠ إفب اسبهاض٠ ٚعهؼ ضبت٣ٛ ايػطز اغرتاب ايتذطب١ املٓكٛي١ َٔ سهاضات ٚأْع١ُ ادتُاع١ٝ ٚا      

اإلغ١َٝ٬، ٚقس ساٚيت ايُٓاشز املتأخط٠ دباٚظ ٖصٙ اإلؾهاي١ٝ بتذاضب عطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬، يهٓٗا مل تتدٌ نًٝا 

 .             3عٔ ايُٓٛشز ايٛاؾس; ؾأبكت ا٫غرتاب َٔ خ٬ٍ ا٫َتجاٍ ايكػطٟ يًػًط١ 

 :بٝبًٝٛغطاؾٝا ايبشح

 :املكازض

 ٌ1933، 1ط ، ايكاٖط٠ ، ايهرب٣ ايتذاض١ٜ املهتب١ ايػٓسٚبٞ، ػٔس نبعٗا ازباسغ( ازباسغ، )ضغا٥ . 

 اشبطٝب  ابٔ غعٝس بٔ اهلل عبس بٔ ضبُس اهلل عبس ، يػإ ايسٜٔ أبٛ غطْاط١ أخباض يف اإلساط١

.1974 ، 1ط ، ايكاٖط٠ اشباظبٞ، َهتب١ عٓإ، اهلل عبس ضبُس ذبكٝل ٖـ، 776 املتٛؾ٢

 ّعكاّ عًٝ٘ ٚعًل ْك٘ ٚنبط أسازٜج٘ ٚخطز ،سكك٘ املاٚضزٟ ، ١ٜٝٓايس ٚاي٫ٜٛات ايػًطا١ْٝ ا٭سها 

 . 1996، 1،ط عُإ- زَؿل– بريٚت ، اإلغ٬َٞ ،املهتب ايعغًٞ إبطاِٖٝ ضبُس– اسبطغتاْٞ ؾاضؽ

                                                                                                                                                               
 ايعطبٞ ا٭زب يف ايكك١ ايعاملٕٛ.  إ٫ ٗاٜسضن ٫ َعهٛغ١ قٛض٠ تكسّ  عذُا٤ سٝٛاْات َٔ طا٥ؿ١ إ٫ ؾُا ٖٞ نريا َطتا  ؾٝ٘ ٜط٣ ٖٚٛ َا٫   1

َكسض  ايطٚبٞ، نُاٍ ايٓكسٟ، أيؿت تطاثٓا يف ايكل َٔ يف :  املٛقـ اإلقكا٤ . ٜٓعط َعاٖط143م َكسض غابل، َطتا ، املًو ، عبس ايكسِٜ

. 96 م غابل،

 . 23 ، م1995 ،1ط ، بريٚت_ ايبٝها٤ ايساض يعطبٞ،ا ايجكايف املطنع ايٓكري، ايؿعب١ٝ، ٜاغـب اسبها١ٜ يف قطا٤ات املدتؿ١ٝ املػاس١    2

94- 93م ،2006،بريٚت، ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات بطنات، َطنع ٚايٛاقع، سًِٝ اسبًِ بـب اإلْػإ َتاٖات ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ يف ا٫غرتاب   3
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 ايكاٖط٠ ، اإلغ١َٝ٬ اشبري١ٜ ايٛثك٢ ايعط٠ٚ نبع١ٝ َطبع١ ، باؾا ظنٞ أهبس ذبكٝل ، ايهبري ا٭زب 

 .1912 ، 1ط ،

 ايعط٠ٚ نبع١ٝ َطبع١ باؾا، ظنٞ أهبس ذبكٝل ٖـ،142املكؿع املتٛؾ٢ عبس اهلل ابٔ هبري،اي ا٭زب 

 .1912 ، 1ط ، ايكاٖط٠ ، اإلغ١َٝ٬ اشبري١ٜ ايٛثك٢

 ايعط٠ٚ نبع١ٝ َطبع١ باؾا، ظنٞ أهبس ذبكٝل ٖـ،142املكؿع املتٛؾ٢ عبس اهلل ابٔ ايهبري، ا٭زب 

 .1912 ، 1ط ، ايكاٖط٠ ، اإلغ١َٝ٬ اشبري١ٜ ايٛثك٢

  زاض ايػٝس، ضنٛإ باعتٓا٤ اهلذطٟ، اشباَؼ ايكطٕ َٔ عطب١ٝ ضَع١ٜ سها١ٜ ٚايػٛام ا٭غس 

 .  1978 ،1ط بريٚت، ايطًٝع١،

  ٖـ، زضاغ١ ٚذبكٝل 489اإلؾاض٠ إفب أزب اإلَاض٠، ٭بٞ بهط ضبُس بٔ اسبػٔ املطازٟ ايكريٚاْٞ املتٛؾ٢

 . 1،1981ايسنتٛض ضنٛإ ايػٝس، زاض ايطًٝع١، بريٚت، ط

 ايعكط١ٜ املهتب١ ايكاٟٚ، إمساعٌٝ اهلل عبس َٚطادعت٘ بتكشٝش٘ املػعٛزٟ، عين ٚايتٓبٝ٘، اإلؾطاف 

 .1938ايكاٖط٠،  ٚايٓؿط، يًطباع١ ايكاٟٚ زاض بػساز،

 ٍاإلغ١َٝ٬، ابٔ إغبا١ْٝ تاضٜذ أٚ اإلغ٬ّ ًَٛى َٔ ا٫ست٬ّ قبٌ بٜٛع َٔ يف ا٭ع٬ّ أعُا 

 . 1956، 2،ط املهؿٛف، بريٚت زاض ، ٚؾٓػاٍبط يٝؿٞ.أ ذبكٝل  اشبطٝب،

  ٜٔأعُاٍ ا٭ع٬ّ يف َٔ بٜٛع قبٌ ا٫ست٬ّ َٔ ًَٛى اإلغ٬ّ أٚ تاضٜذ إغبا١ْٝ اإلغ١َٝ٬، يػإ ايس

ٖـ،  ذبكٝل أ.يٝؿٞ بطٚؾٓػاٍ، زاض 776 اشبطٝب املتٛؾ٢ ابٔ غعٝس بٔ اهلل عبس بٔ ضبُس اهلل عبس أبٛ

 . 1956، 2املهؿٛف، بريٚت ،ط

   ايعا١َ املكط١ٜ اهل١٦ٝ ، اشبُػ١، تطنب١ ايسنتٛض عبس اسبُٝس ْٜٛؼ ا٭غؿاض أٚ بٓذاتٓرتااي 

 1980 ، ايكاٖط٠ ، يًهتاب

  ٖـ، ذبكٝل  ايسنتٛض عبس ايػ٬ّ 255ايبٝإ ٚايتبٝـب، ٭بٞ عجُإ عُط بٔ حبط ازباسغ املتٛؾ٢

 .  1998،  7ٖاضٕٚ، َهتب١ اشباظبٞ، ايكاٖط٠، ط

 1ط ، بريٚت ، ايع١ًُٝ ايهتب زاض ، غٝس ٚنطِٜ خًٌٝ املٓعِ عبس ب٘ اعت٢ٓ ٟ،ايعبٝس ايعطٚؽ، تاز ، 

2007 . 

 شٟٚ َٔ عاقطِٖ َٚٔ ٚايرببط ٚايعذِ ايعطب أٜاّ يف ٚاشبرب املبتسأ ايعرب ٚزٜٛإ خًسٕٚ، ابٔ تاضٜذ 

 ،ايهطَٞ قٗٝب أبٛ ب٘ ٖـ ، اعت808٢ٓا٭نرب، عبس ايطهبٔ بٔ ضبُس بٔ خًسٕٚ املتٛؾ٢  ايػًطإ

 .  2004 عُإ، ايسٚي١ٝ، ا٭ؾهاض بٝت

 سعّ ابٔ زاض ايكٝػٞ، ايًطٝـ عبس بٔ إٜاز ٚاملًٛى، ايطربٟ، ذبكٝل  أٚ تاضٜذ  ا٭َِ  ايطربٟ تاضٜذ 

 .1،2005،ط ،بريٚت
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  ْٞٚذبكٝل َا يًٗٓس َٔ َكٛي١ َكبٛي١ يف ايعكٌ أٚ َطشٚي١، ٭بٞ ايطؼبإ ضبُس بٔ أهبس ايبري

ايٓػد١  ايكسمب١ احملؿٛظ١ يف املهتب١ ا٭١ًٖٝ بباضٜؼ صبُٛع١ ؾٝؿط ضقِ  ٖـ،  قٓشح ع440ٔاملتٛؾ٢ 

بإعا١ْ ٚظاض٠ يًشه١َٛ ايعاي١ٝ اهلٓس١ٜ، طبع قبطبع١ صبًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ حبٝسض آباز  6080

 .1958اهلٓس ،–ايطنٔ 

 ٌٝٗايػٝس، زاض إضنٛ ، ذبكٝل املاٚضزٟ املًو، ٚغٝاغ١ املًو أخ٬م يف ايعؿط ٚتعذٌٝ ايٓعط تػ 

 . 1987 بريٚت، ٚايٓؿط، يًطباع١ ايعطب١ٝ ايعًّٛ

  ٖـ، سّكك٘ ٚقٓسّ ي٘ ٚٚنع ؾٗاضغ٘ إبطاِٖٝ 740ايتعطٜؿات، عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ ازبطداْٞ املتٛؾ٢

 .1992،  2ا٭بٝاضٟ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت،ط

 ٖٝـ، 808ػ٢ ايسَريٟ املتٛؾ٢ سٝا٠ اسبٝٛإ ايهرب٣، ٭بٞ ايبكا٤ نُاٍ ايسٜٔ ضبُس بٔ َٛغ٢ بٔ ع

اختٝاض ضبُس اسباشم، َطادع١ عبس اسبُٝس ايسٚاخًٞ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ املكط١ٜ ، 

 ايكاٖط٠،  ز.ت.

  ٖـ، ذبكٝل  ايسنتٛض عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ، 255اسبٝٛإ، ٭بٞ عجُإ عُطٚ بٔ حبط ازباسغ املتٛؾ٢

 . 1965، ٫ٚ2زٙ، ايكاٖط٠، ط ؾطن١ َٚهتب١ َطبع١ َكطؿ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚأ

  ٖـ، ذبكٝل  ايسنتٛض عبس ايػ٬ّ 255ضغا٥ٌ ازباسغ، ٭بٞ عجُإ عُط بٔ حبط ازباسغ املتٛؾ٢

 . 1965ٖاضٕٚ، َهتب١ اشباظبٞ، ايكاٖط٠ ، 

  ٖـ، ذبكٝل 520غطاز املًٛى، ٭بٞ بهط ضبُس بٔ ايٛيٝس بٔ ضبُس بٔ خًـ ايطططٛؾٞ املتٛؾ٢

 .1990، 1ؼ يًهتب ٚايٓؿط، بريٚت، طدعؿط ايبٝاتٞ، ضٜا  ايطٜ

 ٛٓاّ، زاض ايػاقٞ، يٓسٕ  زق٦ًل يف اسبًٌ ضقا٥ل" ايعطب عٓس ٚاسب١ًٝ ايػٝاغ١ اسبٌٝ"، ذبكٝل ضْٝ٘ خ

1988. 

 سػـب ا٭غس، ازبع٤ ٖصا سكل ، ا٭ضْ٪ٚط ؾعٝب ايهتاب ذبكٝل ع٢ً غري أع٬ّ، ايصٖيب ، أؾطف 

ازبٗؿٝاضٟ  عبسٚؽ بٔ ضبُس عبساهلل ٚايهٓتاب، ٭بٞ.  ايٛظضا٤ 1996 ،11ط بريٚت، ايطغاي١، َ٪غػ١

ٖـ، ذبكٝل َكطؿ٢ ايػكا ٚإبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ ٚعبس اسبؿٝغ ؾًيب، َطبع١ َكطؿ٢  331املتٛؾ٢

 .1938، 1ايبابٞ اسبًيب ٚأ٫ٚزٙ، ايكاٖط٠، ط

 ٢املايكٞ املتٛؾ ضنٛإ بٔ ٜٛغـ بٔ اهلل ايٓاؾع١، ٭بٞ ايكاغِ عبس ايػٝاغ١ يف اي٬َع١ ايؿٗب 

   . 1984 ،1ط  ايبٝها٤، ايساض ايجكاؾ١، زاض ذبكٝل ايسنتٛض ايسنتٛض عًٞ غاَٞ ايٓؿاض، ٖـ،783

     ٖـ، ذبكٝل 328ضب٘، ايعكس ايؿطٜس ، أهبس بٔ ضبُس  بٔ عبس ضب٘ املتٛؾ٢  عبس ابٔ ، ايؿطٜس ايعكس

 .1983، 1طايرتسٝين، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ،  اجملٝس ايسنتٛض َؿٝس ضبُس قُٝش١ ٚعبس

  ، 1979عٗس أضزؾري، سّكك٘ ٚقٓسّ ي٘ ايسنتٛض إسػإ عباؽ، زاض قازض،  بريٚت . 
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  ٖـ،ذبكٝل 450قٛاْـب ايٛظاض٠ ٚغٝاغ١ املًو، ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ املتٛؾ٢

 .1،1979ٚزضاغ١ ايسنتٛض ضنٛإ ايػٝس، زاض ايطًٝع١، بريٚت،ط

 ايؿطٚم، زاض ععاّ، ايٖٛاب عبس ٚذبكٝل تكسِٜ ٖـ،142 املتٛؾ٢ كؿعامل بٔ اهلل يعبس ٚز١َٓ ن١ًًٝ 

 .  1981 ، 2ط ، ازبعا٥ط ، ايٛط١ٝٓ ايؿطن١  بريٚت،

 ايع١َُٝٛ، املعاضف ٚظاض٠ ، املكؿع بٔ اهلل عبس ايعطب١ٝ إفب تطنب٘ ، بٝسبا تأيٝـ ٚز١َٓ، ن١ًًٝ 

   1937 ايكاٖط٠، ا٭َري١ٜ، املطبع١

 ٖـ، 142ا ايؿًٝػٛف اهلٓسٟ، تطنب٘ إفب ايعطب١ٝ عبس اهلل بٔ املكؿع املتٛؾ٢ ن١ًًٝ ٚز١َٓ، تأيٝـ بٝسب

 . 1937ٚظاض٠ املعاضف ايع١َُٝٛ، املطبع١ ا٭َري١ٜ، ايكاٖط٠، 

 َٕٓعٛض،، زاض قازض ، بريٚت، ز.ت  ابٔ ايعطب يػا . 

 تٛؾ٢ صبُع ا٭َجاٍ، ٭بٞ ايؿهٌ أهبس بٔ ضبُس بٔ أهبس بٔ إبطاِٖٝ ايٓٝػابٛضٟ املٝساْٞ امل

ٖـ، سّكك٘ ٚؾٓكً٘ ٚنبط غطا٥ب٘ ٚعًّل سٛاؾٝ٘ ضبُس ضبٞ ايسٜٔ عبس اسبُٝس، َطبع١ ايػ١ٓ  518

 .  1995احملُس١ٜ، ايكاٖط٠، 

 1978، ،بريٚت ٚايٓؿط يًطباع١ ايتٛؾٝل زاض ، املكؿع ابٔ ، ايها١ًَ اجملُٛع١ .  

  ٖـ، ذبكٝل ايسنتٛض ؾ٪از 450ْكٝش١ املًٛى، ٭بٞ اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ املتٛؾ٢

 . 1988عبس املٓعِ، َ٪غػ١ ؾباب ازباَع١ ،َكط، 

 ايؿطن١ َٓؿٛضات ايهعيب، َٓذٞ ٚذبكٝل تكسِٜ ٖـ 215 املتٛؾ٢ ٖاضٕٚ بٔ يػٌٗ ٚايجعًب ايُٓط 

 .  1980 ،1ط ايطغِ،تْٛؼ، يؿٕٓٛ ايتْٛػ١ٝ

 ٚضبُس عٕٛ ايطهبٔ عبس  عًٝ٘ ٚعًل قسَ٘ ، هبٛ ايعٜاْٞ املًٛى، أبٛ غٝاغ١ يف ايػًٛى ٚاغط١ 

 .1990، تْٛؼ ، ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ بٛغ١َ٬ زاض ايعاٖٞ،

 ؾًيب اسبؿٝغ ٚعبس ا٭بٝاضٟ ٚإبطاِٖٝ ايػكا َكطؿ٢ ازبٗؿٝاضٟ، ذبكٝل ، ايٛظضا٤ ٚايهٓتاب ، 

 . 1938 ،1ايكاٖط٠، ط ، اسبًيب ايبابٞ َكطؿ٢ َطبع١

 

 ٔ1986 ، 1ط ، ،بريٚت ايًبٓاْٞ ايهتاب زاضايهو،  ايعكٌ، ؾهتٛض أزٜب املكؿع اب .  

 ٔ1ط اإلٜطا١ْٝ، اإلغ١َٝ٬ يًذُٗٛض١ٜ ايجكاؾ١ٝ املػتؿاض١ٜ ، نبع١ سهاضتـب، سػـب بـب املكؿع اب ، 

2003  . 

 ايهتاب اذباز اايهبٝػٞ،  ، ططاز ايؿعط يف َكا٫ت ٚا٭عطاف ا٭ؾهاٍ دسٍ يف ٚا٥٫ت٬ف ا٫خت٬ف 

 .2000 ، زَؿل ، ايعطب
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 يًجكاؾ١، ا٭ع٢ً اجملًؼ إَاّ، ايؿتاح عبس إَاّ اسبهِ، ايسنتٛض ؾًػؿ١ يف زضاغ١ ٚايػٝاغ١ خ٬ما٭ 

 .2002 ايكاٖط٠،

 ايهٜٛت ، املعطؾ١ عامل ، ايع٬ّ ايسٜٔ عع ، ايػٝاغٞ اشبطاب ٚثٛابت ب١ٝٓ يف زضاغ١ ايػًطا١ْٝ اٯزاب 

، 2006. 

 2006 ، ايهٜٛت ، املعطؾ١ عامل ، ايع٬ّ ايسٜٔ عع ايػًطا١ْٝ، اٯزاب. 

 2،2005،ط ايكاٖط٠– ،زَؿل ايعطبٞ ايهتاب ٬ٍٖ، زاض ايعطب، ْبٌٝ اعبطاط يف ٚزٚضٙ ا٫غتبساز. 

 1ط ،بريٚت، ايكَٛٞ اإللبا٤ َطنع  قؿسٟ، املعطؾ١ٝ، َطاع ا٭ْع١ُ  ْعاّ يف ايتػ١ُٝ اغرتاتٝذ١ٝ ، 

1986. 

 ّ2008، 1،ط ايطًٝع١، بريٚت ٚزاض يعطبا ايعك٬ْٝـب ضابط١ املٝػاٟٚ، ايسبابٞ ايػاغ١، غٗاّ إغ٬. 

 1،2001،ط ايسٜٔ، زَؿل ع٤٬ زاض ْكطٟ، ايؿط، ٖاْٞ إؾهاي١ٝ.  

 ايػ١ٓ ،53ايعطبٞ،ع ايؿهط صب١ً ايعامل، أَـب ٚايػًط١، ضبُٛز املجكؿـب بـب ايع٬ق١ إؾهاي١ٝ 

 .  1988 ، ايتاغع١

 ايعطب١ٝ امل٪غػ١  ، اهلل ايعبس ٢ٝ، ؼب ايطٚا١ٝ٥ دًٕٛ  ايطاٖط بٔ يؿدكٝات ذب١ًًٝٝ زضاغ١ ا٫غرتاب 

 ، املعاضف زاض ، ضدب ، ضبُٛز َكطًح غري٠ ا٫غرتاب . 2005 ، 1ط ، بريٚت ، ٚايٓؿط يًسضاغات

 .2ط ، 1986 ، ايكاٖط٠

 زضاغات بطنات، َطنع ٚايٛاقع، سًِٝ اسبًِ بـب اإلْػإ َتاٖات ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ يف ا٫غرتاب 

  .2006،بريٚت، ايعطب١ٝ ايٛسس٠

 ٍ1985بريٚت، ، ايتٜٓٛط زاض ، غًٕٝٛ ، بطٖإ ٚايتبع١ٝ ايػًؿ١ٝ بـب ايعطب١ٝ ايجكاؾ١ ضب١ٓ ايعكٌ اغتٝا. 

 1984، ايػٝس، زاض اقطأ، بريٚت اإلغ٬َٞ، ضنٛإ ايعطبٞ ايؿهط يف ٚايػًط١ زضاغات ٚازبُاع١ ا٭١َ. 

 1984  بريٚت، ، اقطأ زاض  ، ايػٝس ضنٛإ ٚايػًط١، ٚازبُاع١ ا٭١َ. 

 1987يًهتاب،تْٛؼ، ايعطب١ٝ ايعطب١ٝ، َ٪يـ نباعٞ ،ايساض ْتًذٓػٝااإل. 

 سذاظٟ، املطنع ايجكايف  اإلْػإ املٗسٚض زضاغ١ ذب١ًًٝٝ ْؿػ١ٝ ادتُاع١ٝ، ايسنتٛض َكطؿ٢

 . 2005، 1ايساض ايبٝها٤، ط _ايعطبٞ، بريٚت

 1994 ، ايؿٓو ْؿط ، ايؿطقاٟٚ ايهبري عبس ٚتكسِٜ تطنب١  ، باضت ض٫ٕٚ ، ايكسمب١ ايب٬غ١ . 

 ًٌٝقشطاٟٚ، إبطاِٖٝ لبٛشدا، ظٜسإ زبطدٞ احملبـب دٗاز ضٚا١ٜ تطبٝك١ٝ زضاغ١ ا٭زبٞ اشبطاب ذب 

 .1999 ،1ط ازبعا٥ط، اٯؾام، زاض

 1978 ،12ع املعطؾ١، عامل ايعُس، قسقٞ إسػإ تطنب١ ٚبٛظٚضخ، ؾاخت تكٓٝـ اإلغ٬ّ، تطاخ . 

 ٜ1987ع١ُ، عٕٝٛ املكا٫ت، ايساض ايبٝها٤، ٚايػًطإ، ععٜع ايع ذايرتاخ بـب ايتاض . 
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 1983 ، 1ط ، بريٚت ، ايعطب١ٝ ا٭حباخ َ٪غػ١ ، َط٠ٚ ْعطؾ٘، سػـب  نٝـ  تطاثٓا. 

 ناض،– غ١َ٬ ، َطِٜ ايرتنب١ يف ٚأُٖٝتٗا إغشام بٔ سٓـب َسضغ١ ايعباغٞ ايعكط يف ايرتنب١  

 .1998 ،1ط ، زَؿل ، ايجكاؾ١ ٚظاض٠ ، ععاٟٚ ظبٝب تطنب١

 رتنب١ ٚايٓػل ا٭زبٞ تعطٜب ايؿآٖا١َ يف ا٭زب ايعطبٞ، ايسنتٛض عبس ايهبري ايؿطقاٟٚ، زاض اي

 .2009، 1تٛبكاٍ، ايساض ايبٝها٤، ط

 زاض ايًطٝـ، عبس ايػًطا١ْٝ، ايسنتٛض نُاٍ اٯزاب ْعاّ يف قطا٠٤ ا٫غتبساز أقٍٛ تؿطٜح 

 . 1999 بريٚت، ايطًٝع١،

 ٜٔٛساؾغ،  تطنب١ ، قربٟ اسبسٜح ايعطبٞ يٮزب غٛغٝٛيٛد١ٝ زضاغ١ ايعطبٞ ايػطزٟ اشبطاب ته 

 . 2002ايبٝها٤، ايكطٜٚـب، ايساض زاض سػٔ، أبٛ أهبس

 غًٕٝٛ ٚعطا٩ٙ، بطٖإ َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ نتاب َٔ ايكٝاز١ٜ، ايٓدب١ َٚػاي١ املجكؿـب تُٗٝـ ، 

 . 2،2001،ط ايعطب١ٝ، بريٚت ايٛسس٠ زضاغات َطنع

 بريٚت ي٬ًُٜـب ايعًِ ، زاض زٜب أبٛ نُاٍ ايؿعط، يف ب١ٜٛٝٓ زضاغات ٚايتذًٞ اشبؿا٤ دسي١ٝ، 

 .1،1979،ط

 1،2000دصٚض املهٝاؾ١ًٝٝ يف ن١ًًٝ ٚز١َٓ، َكطؿ٢ غبٝيت، زاض ايؿاضابٞ،بريٚت،ط. 

 ايػٝس، زاض ، ضنٛإ ايعطبٞ ايػٝاغٞ اجملاٍ يف اإلٜسٜٛيٛدٝا غًط١ ٚايسٚي١ ٚاجملتُع ازبُاع١ 

 .1997ت، بريٚ ، ايعطبٞ ايهتاب

  اسبطٜات ايعا١َ يف ايؿهط ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ يف اإلغ٬ّ،  ايسنتٛض عبس اسبهِٝ سػٔ ايعًٞ، زاض

 .   1974ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، 

 ايبٝها٤ ايساض ، يًٓؿط تٛبكاٍ زاض نًٝٝطٛ، ايؿتاح عبس ايعطبٞ، ايػطز يف زضاغات ايتأٌٜٚ ٚ اسبها١ٜ ، 

 . 1988 ، 1ط

 ايػصاَٞ،  اهلل عبس َعاقط، يُٓٛشز ْكس١ٜ قطا٠٤ ايتؿطؼب١ٝ إفب ايب١ٜٛٝٓ َٔ ٚايتهؿري اشبط١٦ٝ

 .263م ،1998 ، 4ط يًهتاب، ايكاٖط٠، ايعا١َ املكط١ٜ اهل١٦ٝ

  عامل قٓسٌٜ، َطغٞ أَـب عًٝ٘ ٚعًل ي٘ ٚقسّ تطنب٘ زٚتٛنؿٌٝ، أيهػٝؼ أَطٜها، يف ايسمبكطاط١ٝ 

 .1991 ، 3ط ، ايكاٖط٠ ، ايهتاب

 ٌ1913 ، ايكاٖط٠ ، ايعطب١ٝ ايهتب زاض عًٞ، نطز ضبُس ختٝاضا ايبًػا٤، ضغا٥. 

 ايبٝها٤ ايساض ، بٛتكاٍ ،زاض ايعايٞ بٓعبس ايػ٬ّ عبس تطنب١ بٛضزٜٛ، ٚايػًط١، بٝٝري ايطَع 

 .1،1986،ط



 

 40      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

  ايععِٝ ايػٝاغٞ يف املدٝاٍ اإلغ٬َٞ بـب املكسؽ ٚاملسْؼ، ضبُس ازبًٜٛٞ، امل٪غػ١ ايٛط١ٝٓ

 .1992غطاؽ يًٓؿط، تْٛؼ، يًبشح ايعًُٞ، زاض 

 2006 ايكاٖط٠، ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ض١ٜ٩ زاض ٜكطـب، غعٝس ، ٚدبًٝات َؿاِٖٝ  ايعطبٞ ايػطز.  

 ايعطب١ٝ امل٪غػ١ ايهعيب، ايسنتٛض٠ نٝا٤ ايتأٌٜٚ، ٚإؾهايٝات ايجكاؾ١ٝ ا٭ْػام ايكسِٜ ايعطبٞ ايػطز 

 . 2005، 1ٚايٓؿط، بريٚت،ط يًسضاغات

  ْاؾطٕٚ يًعًّٛ ايعطب١ٝ ايساض ، قشطاٟٚ إبطاِٖٝ ٚايبٓٝات، ٚايٛظا٥ـ ا٭ْٛاع ايكسِٜ ايعطبٞ ايػطز ، 

 . 2008، 1ط ، ازبعا٥ط ، ا٫خت٬ف َٓؿٛضات

 ٕزاض َٓؿٛضات ، هباز خريٟ تعطٜب ، ضاغٌ بطتطاْس ، ٚا٫دتُاع ايؿًػؿ١ يف دسٜس٠ آضا٤ ايػًطا 

 .1962 ، 1ط بريٚت، ، ٚايٓؿط يًطباع١ ايطًٝع١

 بريٚت ، ١ايعطبٝ ايٛسس٠ زضاغات َطنعٌ، أًَٚٝ عًٞ ايػٝاغ١ٝ، ٚايػًط١ اؾ١ٝايجك ايػًط١ 

 .  1،1996،ط

 ايػٝاغ١ٝ، اشبطٝب ٚدبطبت٘ بٔ ايسٜٔ يػإ غري٠ يف قطا٠٤ ٚا٫غرتاب ا٫قرتاب بـب املجكـ غًط١  

 .  2006 يًهتاب، زَؿل، ايػٛض١ٜ ايعا١َ ايجكاؾ١، اهل١٦ٝ ٚظاض٠ َٓؿٛضات ظغٌ، ؾاتح ايسنتٛض ضبُس

 14،ع ،َهٓاؽ يٮغاتص٠ ايعًٝا املسضغ١ زؾاتط ٚيًٝٞ صب١ً اشبطابٞ، ايسٜٔ ٚايعٓـ، عع ايػًط١ 

،2009. 

 ٌٗيًطباع١ املٓاض عٛ ، إبطاِٖٝ َٚ٪يؿ١، َرتنب١ ؾكٍٛ ايُٓط ٚايجعًب ٚنتاب ٖاضٕٚ بٔ غ 

 . 2006 ٚايهُبٝٛتط،

 ٛض إبطاِٖٝ عٛ ، املٓاض غٌٗ بٔ ٖاضٕٚ ٚنتاب ايُٓط ٚايجعًب ؾكٍٛ َرتنب١ َٚ٪يؿ١، ايسنت

 . 2006يًطباع١ ٚايهُبٝٛتط، 

 ايعطب ايهتاب اذباز َٓؿٛضات ٚتاض، ضٜا  ضبُس ايػٛض١ٜ، ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف املجكـ ؾدك١ٝ ، 

  .1999 زَؿل،

  يـ نباعٞ، َطبٛعات _ايعكاَٞ_قٛض٠ املجكـ يف ايكك١ ايككري٠ ازبعا٥ط١ٜ املهتٛب١ بايعطب١ٝ٪َ ،

  2008_2007ا٥ط ، يًعاّ ايسضاغٞ داَع١ ازبعا٥ط، ازبع

 ازبعا٥ط، يًعاّ  داَع١ نباعٞ، ، َ٪يـ بايعطب١ٝ املهتٛب١ ازبعا٥ط١ٜ ايككري٠ ايكك١ يف املجكـ قٛض٠

2007_2008. 

   1969 ، 10ط بريٚت، ايعطبٞ، ايهتاب زاض أَـب، أهبس اإلغ٬ّ، نش٢  . 

 ايهٜٛت املعطؾ١، عامل إَاّ،  ايؿتاح سعب ايػٝاغٞ،  إَاّ  ا٫غتبساز يكٛض٠ ؾًػؿ١ٝ زضاغ١: ايطاغ١ٝ 

،1994 . 
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 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

  طبا٥ع ا٫غتبساز َٚكاضع ا٫غتعباز، عبس ايطهبٔ ايهٛانيب، تكسِٜ ٚزضاغ١ ايسنتٛض أهبس

 .2006، 3ايػشُطاْٞ، زاض ايٓؿا٥ؼ، بريٚت،  ط

 2006 ،3ط  بريٚت، ايٓؿا٥ؼ، زاض ايػشُطاْٞ، أغعس ٚزضاغ١ تكسِٜ ا٫غتبساز، ايهٛانيب، طبا٥ع. 

 يًٓؿط  اهلل عبس بٔ َ٪غػات  املػسٟ، ايػ٬ّ ايعبٛض، عبس دػط ع٢ً َٜٛٝات ٚايػٝاغ١ يعطبا 

 .2001 ، تْٛؼ ٚايتٛظٜع،

  ايعكٌ ا٭خ٬قٞ ايعطبٞ زضاغ١ ذب١ًًٝٝ ْكس١ٜ يٓعِ ايكِٝ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ايسنتٛض ضبُس عابس

 . 2001، 1ازبابطٟ، زاض ايٓؿط املػطب١ٝ، ايساض ايبٝها٤،ط

 ٌايػٝاغٞ ايعطبٞ ضبسزات٘ ٚدبًٝات٘، ايسنتٛض ضبُس عابس ازبابطٟ، املطنع ايجكايف ايعطبٞ،  ايعك

 1991، 2ايساض ايبٝها٤، ط–بريٚت 

  ايعٓـ ايطَعٟ حبح يف أقٍٛ عًِ ا٫دتُاع ايرتبٟٛ، بٝريبٛضزٜٛ، تطنب١ ْعري داٌٖ، املطنع

 .1،1994ايجكايف ايعطبٞ، بريٚت، ط

 ايجكايف ،املطنع داٌٖ ْعري ايرتبٟٛ، بٝريبٛضزٜٛ،تطنب١ ا٫دتُاع ًِع أقٍٛ يف ايطَعٟ حبح ايعٓـ 

 . 1994،بريٚت، ايعطبٞ

   ،ايؿهط ا٭قٛيٞ ٚإؾهاي١ٝ ايػًط١ ايع١ًُٝ يف اإلغ٬ّ قطا٠٤ يف ْؿأ٠ عًِ ا٭قٍٛ َٚكاقس ايؿطٜع١

 .1994، 1ايسنتٛض عبس اجملٝس ايكػري، زاض املٓتدب ايعطبٞ، بريٚت، ط

 1975، ،بريٚت ايعطب١ٝ ايٓٗه١ إمساعٌٝ، زاض ايسٜٔ ٚايؿٔ، عع ايط١ٜ٩ ايعباغٞ ا٭زب يف .  

 1991 ،1ط بريٚت، اٯزاب، زاض ، غٜٛسإ ، غاَٞ ايػطز ٚؾعط١ٜ ايككل ز٫ي١ٝ يف  . 

 ٕ4،1999ط ، ايؿطٚم،ايكاٖط٠ زاض  ، ٖٜٛسٟ ٚايػًطإ، ؾُٗٞ ايكطآ. 

 ا ، زاض َٚهتب١ ايؿطن١ ازبعا٥ط١ٜ، ايكك١ يف ا٭زب ايعطبٞ ايكسِٜ، ايسنتٛض عبس املًو َطت

 . 1968، 1ازبعا٥ط، ط

 غًػ١ً ايعطبٞ ايرتاخ يف زضاغات ، ايٓذِ ط٘ اإلغ٬َٞ، ٚزٜع١ ا٭زب يف ٚايككام ايككل، 

 ت. .ايهٜٛت،ز  ،َطبع١ ايهٜٛت ، اإلع٬ّ ٚظاض٠ تكسضٖا

 ا٭خهط، بايهتا ٚأحباخ يسضاغات ايعاملٞ املطنع َٓؿٛضات  أٚغٛض، ٚايػًط١، أهبس ايك٠ٛ 

 . 1،1984ططابًؼ،ط

 1ط ، يٓسٕ ٚايٓؿط، يًهتب ايطٜؼ ضٜا  ظٜاز٠، ايؿكٗا٤ ٚاملجكؿـب، خايس سطؾ١ ايػًطإ ناتب ، 

1991. 

 1991، 1ناتب ايػًطإ سطؾ١ ايؿكٗا٤ ٚاملجكؿـب، خايس ظٜاز٠، ضٜا  ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط، يٓسٕ، ط     



 

 42      
 

 2015يونيو  –يناير  - األول المجلذ  – العذد الخامس جامعة الناصرمجلة 

 

 احملاضبضبُس عٛاز  ٚنشاز/  

 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايعطب١ٝ َكط ايػباعٞ، زاض ؿريب تطنب١ َٛغ٢، ايؿٝذ اهلل عبس ٚايػًط١، ايهاتب 

 .1999 ايكاٖط٠،

 ايكازض ايسنتٛض عبس ايؿطْػ١ٝ إفب ٚتطنب٘ ي٘ ٚقٓسّ سّكك٘ ٖاضٕٚ، بٔ ٚايجعًب،غٌٗ ايُٓط نتاب 

 . 1973 ايتْٛػ١ٝ، ازباَع١ َٓؿٛضات املٗريٟ،

 1980،بريٚت، ايعٛز٠ ،زاض بطاز٠ ضبُس تطنب١ اشبطٝيب، ايهبري ٚايتذطب١، عبس ايهتاب١. 

   ٚايتٛظٜع يًٓؿط ايعا١َ ايؿطن١ َٓؿٛضات ، ٚضٜح، ، ضبُس املكؿع بٔ اهلل عبس َٚكتٌ ٚز١َٓ ن١ًًٝ 

 . 1987 ،1ط ، ،يٝبٝا

 بريٚت ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات َطنع ايؿهٌٝ، عبس ٚعطا٩ٙ، ضبُٛز َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ، 

 . 2،2001،ط

 1985ايعطب١ٝ، بريٚت،  ايٛسس٠ زضاغات طنعٚعطا٩ٙ،َ٪يـ نباعٞ ، َ َُٖٛ٘ ايعطبٞ املجكـ  . 

 ٕٛايعطبٞ املجكـ نتاب ،نُٔ اغتهؿاؾ١ٝ سؿطٜات اإلغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ اسبهاض٠ يف املجكؿ َُٖ٘ٛ 

 . 2،2001،ط بريٚت ، ايعطب١ٝ ايٛسس٠ زضاغات َطنع  ، ازبابطٟ عابس ، ضبُس ٚعطا٥٘

 قابٛؽ نتاب ذبكٝل َع ايٛغٝط غ٬َٞاإل ايؿهط يف ٚا٭خ٬م ايػٝاغ١ٝ اسبه١ُ يف ا٭َطا٤ َطاٜا 

 . 1994، 1،بريٚت،ط املٓاٍ ،زاض ٚايتٛظٜع يًٓؿط حبػٕٛ ، َ٪غػ١ زَر أهبس ، ضبُس(ايٓكٝش١)ْاَ٘

 ايبٝها٤ ايساض ايعطبٞ، ايجكايف املطنع ايٓكري، ايؿعب١ٝ، ٜاغـب اسبها١ٜ يف قطا٤ات املدتؿ١ٝ املػاس١ 

 .1995 ،1ط ، بريٚت_

 ْ٘1997، 1، نباٍ بسٟٚ، زاض ايؿطٚم ، ايكاٖط٠، طَػطٚض ايػٝٓاف إخٛا. 

 ايكًِ، زاض ايبٛؾٝدٞ، ايؿاٖس يًذاسغ، ٚايتبٝـب ايبٝإ نتاب يف ٚب٬غ١ٝ ْكس١ٜ َكطًشات 

   1995 ،2ط ايهٜٛت،

 1986، 3َهُٕٛ ا٭غطٛض٠ يف ايؿهط ايعطبٞ،  ايسنتٛض خًٌٝ أهبس خًٌٝ، زاض ايطًٝع١، بريٚت، ط . 

 ايعطبٞ،  ايجكايف ٜؿٛت، املطنع غامل ؾٛنٛ، دٌٝ  زٚيٛظ،تطنب١ يكطا٠٤ َسخٌ ٚايػًط١  املعطؾ١

 . 1987، 1،ط ايبٝها٤ ايساض– بريٚت

 ّٛٗؾطاْػٛ ضٚظْتاٍ، ، اإلغ٬َٞ ايعطبٞ ايرتاخ يف ٚأبعازٙ املكطًح َؿه١ً يف زضاغات اسبط١ٜ َؿ  

 .2007 ،2ط بريٚت، اإلغ٬َٞ، املس٣ زاض ، ظٜاز٠ َٚعٔ ايػٝس ضنٛإ ٚتكسِٜ تطنب١

 ت..ز ايعطبٞ،بريٚت، ايؿطم ايسقام، زاض ايعباغٞ، عُط ايٓجط ٬ََح    

 َٔ ايبٝها٤ ،ايساض ،زاض تٛبكاٍ ايؿطقاٟٚ ايهبري عبس نًٝٝطٛ، تطنب١ ايؿتاح ضؾس، عبس ابٔ ؾطؾ١ 

    .1،2009،ط
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 ٚايٓؿط يًطباع١ أَٛاز ْكاض، زاض ايػًط١ َسخٌ إفب ؾًػؿ١ ا٭َط، ْاقٝـ َٓطل 

 . 1،1995ٚت،طٚايتٛظٜع،بري

 ٚايتٛثٝل املٛقـ َٔ ايكل يف تطاثٓا ايٓكسٟ، أيؿت نُاٍ ايطٚبٞ، َطنع ايبشٛخ ايعطب١ٝ يًسضاغات 

 .1991 ،1ط ايكاٖط٠، ٚايٓؿط،

 ايعطبٞ ايجكايف املطنع ، ظٜس أبٛ ساَس ، ْكط اسبكٝك١ ٚإضاز٠ املعطؾ١ إضاز٠ ٚاسبكٝك١ ٚايػًط١ ايٓل 

 .2006، 5،ط ايبٝها٤ ايساض -،بريٚت

 ايعطبٞ، ايجكايف املطنع ، ايػالبٞ غعٝس تطنب١ ضٜهٛض،  ، بٍٛ املع٢ٓ ٚؾا٥ض ٚاشبطاب ايتأٌٜٚ ْعط١ٜ 

 .2،2006،ط بريٚت ايبٝها٤ ايساض

 ضبُس بؿري ٚايسمبكطاط١ٝ،ايسنتٛض ايعطب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكٝاز٠ يف اشبًٝؿٞ _ ايٓبٟٛ ايُٓط 

 .2005 ،1ط ايعطب١ٝ، ايٛسس٠ زضاغات َطنع اشبهطا،

  بريٚت ، ايعطبٞ ايجكايف املطنع ايػالبٞ، غعٝس ٚتكسِٜ تطنب١ ضٜهٛض، بٍٛ ايػطز، ٚ ايعَإ  ٛزايٛد _ 

 .1999 ، ايبٝها٤ ايساض

 يًٓؿط صبس٫ٟٚ زاض  ضبُس، ب١ٜٛٝٓ، إ زضٜؼ زضاغ١ ٚز١َٓ ن١ًًٝ سهاٜات يف ايػطز١ٜ ايٛسسات 

 .2010 ، 1ط ، عُإ ، ٚايتٛظٜع

 1995 ،2يٓسٕ، ط نٛؾإ، زاض  ايٛضزٟ، ايػ٬طـب، عًٞ ٚعاظ. 

 ايسٚضٜات 

 ٕٛ1981، 8،ع املػطبٞ ايعَإ صب١ً عًٛف، غعٝس تطنب١ ؾٛنٛ، َٝؿاٍ ، ٚايػًط١ املجكؿ. 

 1997 ، 129ع ، ْٚكس أزب صب١ً ، ايٖٛاب عبس غاَٞ ، يًًُٛى ايؿعب١ٝ اسبها١ٜ تكٛض. 

 1998، 11،ع ايجا١ْٝ ْٚكس، ايػ١ٓ ؾهط ايعايٞ،صب١ً بٓعبس س١ًٝ، ْع١ُٝ ناْت ايبس٤ يف. 

 1،1980ع ايعطبٞ، ايؿهط ضٜٚس٠، صب١ً اشبًٝؿ١، ضؾك١ سهط٠ يف ايهاتب. 

 ٕٛايعطبٞ املػتكبٌ قابط، صب١ً هباز ٚا٫غتكطاب، ا٫غتبعاز دسي١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚاملُاضغ١ املجكؿ 

 .23،2000 ايػ١ٓ ،259،ع

 2008، 274 ْٚكس، ع ايٖٛاب، صب١ً أزب عبس سًُٞ ايػًطٟٛ، ضبُس اشبطاب يف ايعا١َ قٛض٠ . 

 ايجايج١ ،ايػ١ٓ 36-35،ع ،ايطباط ايٛسس٠ صب١ً ، زضاز ، ؾٝكٌ ا٫غتػ٬ّ ؾهط يف ايجكاؾ١ ٚظٝؿ١ 

 .1987 ،أًٍٜٛ

 1998، 11،ع ايجا١ْٝ ْٚكس، ايػ١ٓ ؾهط ايعايٞ،صب١ً بٓعبس س١ًٝ، ْع١ُٝ ناْت ايبس٤ يف 

 1،1979ع ، 10َر ، ايؿهط عامل ، ايٓٛضٟ ٚٚاقعا، قٝؼ َٚؿَٗٛا َكطًشا ا٫غرتاب. 
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 "47ع ، تْٛؼ ، ايجكاؾ١ٝ اسبٝا٠ صب١ً تٛزضٚف، تٛؾٝل بهاض،  ايككل ذبًٌٝ يف اإلْؿا٥ٞ املٓٗر ، 

1988. 

 ٔايجا١ْٝ، ايػ١ٓ بتطٛإ، اٯزاب ن١ًٝ صب١ً ايتاظٟ، اهلازٟ عبس غٝاغًٝا، ٫ٚد٦ًا غؿريًا اشبطٝب اب 

 .1987 ،2 عسز

 عطابٞ ايكازض عبس ، ٚغٛغٝٛيٛدٝت٘ ايعطبٞ املجكـ ْؿأ٠ يف زضاغ١ ايسا١ُ٥ احمل١ٓ ايعطبٞ املجكـ أظ١َ ، 

 .1995، 18 ،ايػ١ٓ 196-195ع ، ايعطبٞ املػتكبٌ صب١ً

 2006 ، 515 غٛضٜا،ع ، املعطؾ١ ، صب١ً ايهػاب ايعطبٞ، دإ يًُجكـ ايٓؿػٞ ا٫غرتاب. 

 355 ع ، ا٭زبٞ املٛقـ صب١ً ايسٜٔ، ْٛض قباض ، ازبُاي١ٝ ٚايك١ُٝ املعطؾ١ٝ ايك١ُٝ بـب ا٫غرتاب ، 

 .2000 ، 30 ايػ١ٓ

 1979 ، 1ع ،10َر ايؿهط، عامل  خًٝـ، اهلل ؾتح ،  اإلغ٬ّ يف ا٫غرتاب. 

 1992 ،12ع أيـ، صب١ً عكؿٛض، دابط املكُٛعـب، ب٬غ١ . 

 ٕ1999 ، 62_61ع آؾام، صب١ً ايسنتٛض غعٝس ٜكطـب،  املكؿع، ابٔ عٓس ايكطا٠٤ بٝا. 

 24، َر  2-1يعطبٞ، ايسنتٛض ضبُس ضدب ايٓذاض، عامل ايؿهط، ع سهاٜات اسبٝٛإ يف ايرتاخ ا  ،

1995. 

  خٝاط١ ٚسٝس ضبُس تطنب١ ظابريت، ، ايٝع٠ املًه١ٝ ايػًط١ ؾهط٠ ْٚؿ٤ٛ ايطاؾسٜٔ ب٬ز يف ايطاعٞ ضَع 

 .1988 ، 1ط ، زَؿل ، ٚايتٛظٜع ٚايٓؿط يًطباع١ ايعطبٞ ،

 َٞايسنتٛض ععٜع ايعع١ُ، صب١ً ايؿهط ايعطبٞ، ع ايػٝاغ١ٝ ٚاي٬غٝاغ١ يف ايؿهط ايعطبٞ اإلغ٬ ،

22 ،1981 . 

 1998، ايػ١ٓ ايجا١ْٝ، 11يف ايبس٤ ناْت س١ًٝ، ْع١ُٝ بٓعبس ايعايٞ، صب١ً ؾهط ْٚكس،ع . 

 1980 ،1 املعاقط،ع ايعطبٞ ايؿهط صب١ً اشبًٝؿ١، ضؾك١ ضٜٚس٠، سهط٠ يف ايهاتب. 

 ايعًِ أعطاب، ، إبطاِٖٝ املػطب١ٝ ايتذطب١ يف بايػًط١ املجكـ ع٬ق١ َٔ داْب ٚايػًطإ امل٪ضر 

 .1998 ْْٛرب، ،21 ايػبت ايجكايف، 

 ايسٜٚٗٞ، دبٛض ٚز١َٓ، ٚن١ًًٝ ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيـ يف ايػطز َؿاعٌٝ يف قطا٠٤ ٚاسبها١ٜ ٚايػًطإ املجكـ  

 . 1989 ، 41 ع ا٫دتٗاز، صب١ً

 ضنٛإ تطنب١ ، َازٚيْٛؼ سٚيؿطٜ  ٚتكسِٜ املطته٢،ْؿط ،ايؿطٜـ ايػًطإ َع ايعٌُ يف َػأي١ 

  214-208،م1981، ايجا١َٓ ،ايػ23١ٓايعطبٞ، ع ايؿهط ،صب١ً ايػٝس

 ايجايج١ ،ايػ١ٓ 36-35ايٛسس٠، ايطباط، ع صب١ً ، زٓضاز ، ؾٝكٌ ا٫غتػ٬ّ ؾهط يف ايجكاؾ١ ٚظٝؿ١ 

 .1987،أًٍٜٛ
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