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تشذر البحهث عمى ان تتهافر فيها الجدة واألصالة والسشهج العمسي بسا يدهم في االثراء ـ 1
 الفكري في مجال البحث التاريخي .

لمشذر في أية مجمة داخل العراق او خارجو او تمك البحهث  مقبهل  يوهن مشذهرا   اوـ ان ال2
 التي سبق تقديسها لمجامعات او الشدوات العمسية .

 بالمغة العربية واالنجميزية ـ يجب ان يتزسن البحث ممخص3
 Simplified) ( وبخطCD( مع قرص )A4قياس ) يةورق تقدم البحهث بثالث ندخـ 4

Arabic ( وبحجم )44.) 
خبراء متخررين من ذوي السوانة العمسية  ثالثخزع البحهث لمتقييم الدري وترسل إلى ـ ت5

 .السعتسدةعمى وفق األعراف األكاديسية 
ـ يرتب البحث عمى وفق السعايير الستبعة في كتابة البحهث األكاديسية العمسية وتكهن 6

 في نهاية البحث.وقائسة السرادر الههامش 
الخ( عمى جهاز الدوشر ، صهر، ... ، رسهم تهضيحية خرائطحث )البـ تدحب السرفقات مع 7

 وتزاف عمى قرص البحث.
( ألف ديشار، وفي حال رفض البحث تدتقظع فقط 4550555ـ يرفق مع البحث مبمغ قدره )8
( ورقة يزاف مبمغ 45( ويعاد السبمغ الستبقي. وفي حال زاد البحث عن )550555)
 لكل ورقة.ديشار ( 2555)

سبمغ السخرص والتعديالت السظمهبة في البحث يسشح قبهل الشذر ما لم يدمم الباحث الـ ال 9
 .من قبل السقهمين

، كمية التربية ، جامعة البررةمدير التحريررئيس التحرير او تعشهن السراسالت إلى ـ 45
  :ادناه مجمة دراسات تاريخية. او عن طريق البريد االلكتروني –بشات لم

info@histstj.edu.iq            abbas.alansary@uobasrah.edu.iq 
 وال يعوس اراء هيأة التحرير.ابه: ما يرد في السجمة يعبر عن آراء أصحامالحظة ،   
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 في المبنى التأسيدي لمحفاظ عمى الثهرة الحدينية قبل حدوثيا ()دور الرسهل دمحم 
 سارة ماجد حميد العكيمي     .م.م

 رباب جبار طاىر الدهدانيأ.د.
التربية لمبناتكمية  -جامعة البررة 

 الممخص 
القيا كحتسية نطخًا لمتخابصية الػثيقة بيغ الثػرة الحديشية كالتكميف الدساكي بانص       

بأسذ انصالقيا ف مختبصًا ، فأنشا نخى اف فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة كاكمذخكعية حجكثيا
محفاظ عمى ىحه ( مغ أسذ ل، كالحي جاء مػضحًا بسا كصفو الخسػؿ الكخيع )الدساكي 

، كلتعج تمظ األسذ السختبصة بالدساء البشاء االنصالقي لحلظ الحفاظ ، لحا الثػرة قبل كقػعيا
( كفي اخباره الدساكي يذيخ الى حتسية حجكث ىحه الثػرة كبكل نخى اف الخسػؿ دمحم )

( ليعصي اإلخبارية ُبعجًا زمشيًا اصيميا مبتجًأ اخباره عشيا مشح كالدة االماـ الحديغ )تف
( يشتيج ، كحلظ نخى اف الخسػؿ دمحم )(مدايخًا لسخاحل عسخية في حياة االماـ الحديغ )

، كحلظ شسمت لدساكية لتذسل كافة فئات السجتسعالسدار الذسػلي في إيراؿ تمظ اإلخبارية ا
 ث ىحه الثػرة.( جانب تفريمي كبيخ لكل ما يتعمق بأحجا) الخسػؿ دمحمإخبارية 

(، مالئكة الدساء، ارض كخبالء، اـ ، إخبارية الخسػؿ )الكمسات السفتاحية: الثػرة الحديشية
 ( . ، االماـ الحديغ )سمسة
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The role of the Messenger Muhammad (PBUH) in the foundational 

building to preserve the Husayni revolution before it occurred   

Assist lecturer. Sarah Majed Hamid Al-Akeli                                   

Prof. Dr. Rabab Jabbar Taher Al-Sudani                                

University of Basrah - College of Education for Women                

Abstract: Given the close connection between the Hussainiya 

revolution and the heavenly commission of its launch and the 

inevitability and legitimacy of its occurrence, we believe that the idea 

of preserving this revolution was linked to the foundations of its 

heavenly launch, which came to explain what the Holy Prophet (god 

prays on him ) described as foundations for preserving this revolution 

before it occurs, and to consider those associated foundations In the 

sky is the starting building for this preservation, so we see that the 

Messenger Muhammad (god prays on him ) and in his heavenly news 

refers to the inevitability of this revolution and in all its details, the 

beginning of his news about it since the birth of Imam Hussein (Peace 

be upon him) to give the news a temporal dimension in line with the 

stages of life in the life of Imam Hussein (peace be upon him), We also 

see that the Messenger Muhammad (god prays on him) follows the 

holistic path in delivering that heavenly news to all segments of 

society, as well as the news of the Messenger Muhammad (god prays 

on him) included a great detailed aspect of everything related to the 

events of this revolution. 

Keywords: the Husseini revolution , the news of the Messenger (god 

prays on him)، the angels of heaven , the land of Karbala , Umm 

Salamah , Imam Hussein (peace be upon him) .  
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 المقدمة
اف الستتبع لمتجكيغ الحجثي لمثػرة الحديشية كالقخاءة السعسقة لو ، يجج اف تمظ الحجثية لع تكغ بعيجة     

نصالقي كحتسية حجكثيا كمذخكعيتيا عغ السذخكع الدساكي األصالحي  الحي اعصى ليا بعجىا اال
 .ـ(ٓٛٙىػ/ٔٙحجكثيا عاـ )لتغييخ الػاقع الدياسي زمغ 

اف ىحا التخابط بيغ الثػرة الحديشية كمشصمقيا الدساكي جعل فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة مغ ضسغ    
( اي  )انعكاسات السذخكع الدساكي اإلصالحي كالحي تكفل بو في مخحمة الشبػة الخسػؿ الكخيع دمحم

اف فكخة الحفاظ عمى ىحه الثػرة كاف سابقًا لدمشية حجكثيا ، االمخ الحي جعمشا نتػجو لجراستو ببحث 
( في السبشى التأسيدي لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا (( ، عشػانو )) دكر الخسػؿ دمحم )

ار حفاضو عمى ىحه الثػرة كمعبخًا ( في مدلبياف السباني التأسيدية التي ركد عمييا الخسػؿ الكخيع )
 .الخؤية الدساكية ألسذ ذلظ الحفاظعغ 
كىحا ما جعمشا نقدع الجراسة الى مقجمة كمجخل كثالث مباحث ، تشاكلشا في السجخل معشى الحفاظ      

لغة كاصصالحًا ، اما السبحث األكؿ الحي جاء بعشػاف )) مرجرية اإلخبارية كأليتيا كحتسية حجكثيا (( ، 
( فقج تشاكلشا ؼيو الخكايات التي اشارت الى اف مالئكة الدساء شكمت مرجرية إخبارية الخسػؿ دمحم )

عغ ثػرة االماـ الحديغ  -كىػ احج األساليب القخآنية  -( ألية االخبار التكخاري كالى اتباع الخسػؿ )
( كمقتمو مسا يعكذ أىسية ىحه الحجثية ، التي جسعت فييا اإلخبارية ) الدساكية بيغ االخبار الشطخي

( ( عيشة مغ التخبة التي ُيقتل عمييا االماـ الحديغ )كاالخبار السادي بإعصاء الخسػؿ الكخيع )
 تأكيجًا عمى حتسية الحجث كالقتل . 

( في الحفاظ عمى الثػرة         اما السبحث الثاني السعشػف )) البعج الذسػلي الخبارية الخسػؿ دمحم )   
( شسمت فئات متعجدة في السجتسع اإلسالمي ديشية ((، فقج درسشا ؼيو اف إخبارية الخسػؿ دمحم )الح

مبتجًأ بأىل بيتو كمغ ثع زكجاتو فأصحابو كعامة السدمسيغ ، كفي ىحا البعج الذسػلي أراد الخسػؿ الكخيع 
 ( إيجاد ذاكخة حفطية لمثػرة الحديشية اال كىي ذاكخة االمة اإلسالمية.)

( في الحفاظ عمى اما السبحث الثالث الحي بعشػاف )) البعج التفريمي إلخبارية الخسػؿ دمحم )   
(  لع ( عغ مقتل االماـ الحديغ )الثػرة الحديشية (( ، فقج اكضحشا ؼيو اف إخبارية الخسػؿ دمحم )

كبيخ لكل ما تكغ إخبارية مقتزبة اك مختكشة الى بعج غيبي مبيع ، بل اشتسمت عمى جانب تفريمي 
يتعمق بيحه الحجثية ، مخكدًا فييا عمى أمػر في غاية األىسية ؼيسا يتعمق بالتحجيج الجغخافي لسكاف قتمو 
كالدمغ الحي يقتل ؼيو ، كمغ يتػلى قتمو مغ امتو مبتجًأ بالتحجيج العاـ ثع التحجيج الخاص ، باإلضافة 

 (.الى الكيؽية كالصخيقة البذعة لقتمو )
 فاظ لغًة واصطالحاً : الحالمدخل

اف انصالؾية البشية التأسيدية لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية كاف سساكيًا لمتأكيج عمى اإلرادة كالحتسية    
معتسجة بحلظ عمى مشطػمة الشبػة لمتبميغ بيا كاإلخبار عشيا لسا لمشبػة ( 1) كالسذخكعية اإلليية ليحه الثػرة
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الدساء كالسدمسيغ ، كلسا تذكمو مغ اثخ في صياغة السباني الفكخية مغ أىسية كبيخة كػنيا الخابط بيغ 
( دكر كبيخ في السبشى التأسيدي كالدياسية لألمة اإلسالمية ، كعميو كاف لمخسػؿ الكخيع دمحم )

لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ، كقبل الجخػؿ في بياف ىحا الجكر كاىسيتو البج لشا مغ إيزاح 
 مغػي كاالصصالحي لمفع الحفاظ . السعشى ال

، كمغ تمظ الجالالت المفطية ( 2)عجدة مغ الفعل َحِفَع يحفع حفاضافالحفاظ لغة اشتق كبجالالتو الست   
، كيأتي أيزا بجاللة مخاعاة الذيء (       3)     لمحفع انو نؿيس الشدياف كىػ التيقع كالتعاىج كقمة الغفمة 

لظ حخاسة الذيء كالعسل عمى استطياره ، أي كعي معشاه كبياف داللتو أي االىتساـ بو ، كالحفع كح
   . (    4)     كايراؿ مؤداه كاماًل 

كالحفع في داللتو ايزًا ىػ حياشة األمخ ألنو يحػط ما ؼيو كحػاط األمخ قػامو ، لحا يقاؿ احتفع    
بيحا الذيء أي احفطو كصشو ، كاستحفطتُو الذيء إذا جعمتو عشجه يحفطو ، كحفطتو الكتاب أي حسمتو 

كسا في قػلو تعالى  (       5)     عمى حفطو ، كاحتفع  بالذيء كتحفع بو اذا داكـ عمى حفطو كرعايتو 
ِ ﴿ في اىل الكتاب   (       7)     ، أي استػدعػه كأُتِسشػا عميو  (        6)     ﴾ ِبَسا اْسُتْحِفُطػا ِمغ ِكَتاِب َّللاه

، كسا (        8)     كمغ الفاضو االشتقاؾية السحافطة ، كىي تعشي السػاضبة كاالستسخار عمى األمػر       
َمَػاِت ﴿  في قػلو تعالى ،  (        10)     ، أي أدائيا في اكقاتيا السحجدة (        9)     ﴾ َحاِفُطػا َعَمى الره

 . (        11)      كتأتي السحافطة بسعشى السخاؾبة ، أي مخاؾبة الذيء لمحفاظ عميو
كالحفاظ يأتي بسعشى السحافطة عمى العيج كالػفاء بالعقج كالتسدظ بالػد ، ككحلظ الجفاع كالحفاظ       

عمى السحاـر عشج الحخكب ، كمغ الِحفاظ اشتق االسع َحؽيطة كالجسع الحفاظ كالحفائع ، ؼيقاؿ ذك 
 .(      12)     غػرىع حؽيطة كاىل الحفائع ، كىع السحامػف مغ كراء إخػانيع متعاىجكف ألمػرىع ساديغ ث

كمشو الحافع كالحؽيع كىػ السػكل بحفع الذيء ، كيقاؿ رجل حافع كقـػ حفاظ كىع الحيغ رزقػا حفع 
، كمغ معاني الحافع ايزًا الصخيق البيغ السدتؿيع ذك  (        13)     ما سسعػا كقمسا يشدػف شيئًا يعػنو 

 . (       14)     السدار الػاضح الحي ال يشقصع 
كعمى ضػء ما كرد مغ اشتقاؽ لفطي كداللي يسكغ القػؿ اف اىع السعاني المغػية لمحفاظ تتخكد       

 كػف مشصمقًا لمسفيـػ االصصالحي :باألتي لت
 عجـ الشدياف كالتيقع كبقاء السحفػظ في الحاكخة اإلندانية لمحفاظ عميو مغ التحخيف كالزياع . (ٔ
 عمى حفطو كرعايتو كاستطياره .األئتساف عمى الذيء كصػنو كالسػاضبة  (ٕ
التأكيج عمى الػفاء بالعيج كااللتداـ بالعقج كالتسدظ بو كالحب عغ السحاـر كمشعيا مغ العجك عشج  (ٖ

 الحخكب. 
 ىػ الصخيق السدتؿيع ذك السدار الػاضح الحي ال يشقصع .  (ٗ
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اف السخاد مغ مفيػـ مغ خالؿ استعخاضشا لالشتقاؽ المغػي كاالصصالحي لمفطة الِحفاظ يسكغ القػؿ     
 ( )في الحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ، ىػ اف الخسػؿ دمحم ( دكر الخسػؿ دمحم)

كمقتمو انو ( )بأخباره لدكجاتو كاىل بيتو كاقاربو كاصحابو كعامة السدمسيغ عغ خخكج االماـ الحديغ 
ذاكخة السدمسيغ كتخسيخيا في ذىشيتيع  أراد أئتسانيع عمى ىحه الحادثة قبل حجكثيا كاف تكػف حاضخة في

كعجـ نديانيا كالحفاظ عمييا مغ التحخيف كالزياع كالسػاضبة عمى استحكارىا كاستطيارىا ، كعجـ الغفمة 
)عشج خخكجو كالحب عغ محارمو ، لمػفاء بعيج السػدة لمخسػؿ الكخيع ( )عغ نرخة االماـ الحديغ 

َة ِفي اْلُقْخَبى  لى قػلو تعالى ﴿كآؿ بيتو )عمييع الدالـ( استشادًا ا(  ُقْل ال َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َأْجًخا ِإال اْلَسَػده
أنذجكع هللا ( )) ، كقػلو )( 16)كصيكع بعتختي خيخا ((( )) أ، كالى قػؿ الخسػؿ الكخيع )(  15)﴾ 

 . (  18)أذكخكع هللا في أىل بيتي ( ) )   (   ) ، كقػلو (17)في أىل بيتي((

( كمقتمو قج كضع السبشى ( بأخباريتو عغ خخكج االماـ الحديغ )كبحلظ يكػف الخسػؿ دمحم )   
( قبل حجكثيا ، كرسع لالمة اإلسالمية شخيقًا كاضحًا التأسيدي لمحفاظ عمى ثػرة االماـ الحديغ )

 حافع بو عمى ماـية ىحه الثػرة كمذخكعيتيا كحتسيتيا ككيؽية التعامل معيا . 
اإلخبارية التي حفطت في صجكر كذاكخة السدمسيغ ركاءًا شفاـيًا كمغ ثع تجكيشًا في كتب  ىحه   

السؤرخيغ كعبخ السدار التجكيشي التاريخي ، كالتي مغ خالليا ندتصيع اف نحجد اىع مختكدات السبشى 
 ( قبل حجكثيا ،( لمحفاظ عمى ثػرة االماـ الحديغ )التأسيدي الحي كضعو الخسػؿ الكخيع )

 كالتي سيتع تشاكليا ؼيسا يأتي  :  
 مردرية اإلخبارية وأليتيا وحتمية حدوثيا : المبحث األول

( مدتخجمًا ) رسػلو الكخيع دمحم () ( كمقتمو أخبخ بيا هللااف حجثية خخكج االماـ الحديغ )   
ألىسية الحجثية السخاشب عشيا ، (        19)    الية األخبار التكخاري الحي ىػ احج اليات الخصاب القخآني

التي اخبخ بيا  (        20)     كذلظ عغ شخيق مالئكتو السقخبيغ كبفتخات زمشية متعجدة ، كىي ذاتيا االلية 
زكجاتو كاىل بيتو كاقاربو كالرحابة كعامة السدمسيغ ، لحفطيا كتأكيجىا  ( الخسػؿ الكخيع )

ثية مغ أىسية في مدار التاريخ اإلسالمي ، كىحا ما اشارت كتخسيخيا في ذىشية الستمقي لسا ليحه الحج
 اليو السرادر التاريخية التي حفطت لشا ىحه اإلخبارية كتشاقمتيا عبخ العرػر اإلسالمية . 

فقج اتفقت السرادر اإلسالمية كلسؤلفييا مغ الذيعة كالعامة عمى اف مالئكة الدساء اخبخت الخسػؿ    
( كمقتمو كمكاف كزماف استذياده كعمى يج مغ ُيقتل ج االماـ الحديغ )(  نبأ خخك الكخيع دمحم )

لسا حسمت  فاشسة ) عمييا  ( انو قاؿ : ))( ، فقج ركي عغ االماـ الرادؽ )قبل اف ُيػلج )
( ، فقاؿ : إف فاشسة )عمييا الدالـ(  ستمج غالما الدالـ(  بالحديغ جاء جبخئيل إلى رسػؿ هللا )

( كخىت حسمو كحيغ كضعتو كخىت كضعو عجؾ ، فمسا حسمت فاشسة بالحديغ    )تقتمو أمتظ مغ ب
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( : لع تخ في الجنيا أـ تمج غالما تكخىو كلكشيا كخىتو لسا عمست أنو سيقتل ، ثع قاؿ أبػ عبج هللا )
(  فقاؿ لو : يا ( ندؿ عمى دمحم )إف جبخئيل )))  ( انو قاؿ :، كعشو )(         21)     ... (( 

دمحم إف هللا يبذخؾ بسػلػد كلج مغ فاشسة تقتمو أمتظ مغ بعجؾ ، فقاؿ : يا جبخئيل كعمى ربي الدالـ ال 
( فقاؿ لو مثل ذلظ ، حاجة لي في مػلػد يػلج مغ فاشسة  تقتمو أمتي مغ بعجي ، فعخج ثع ـبط )

( فعخج جبخئيل ) فقاؿ : يا جبخئيل كعمى ربي الدالـ ال حاجة لي في مػلػد تقتمو أمتي مغ بعجي ،
إلى الدساء ثع ـبط فقاؿ : يا دمحم إف ربظ يقخئظ الدالـ كيبذخؾ بأنو جاعل في ذريتو اإلمامة كالػالية 
كالػصية ، فقاؿ : قج رضيت ثع أرسل إلى فاشسة أف هللا يبذخني بسػلػد يػلج لظ ، تقتمو أمتي مغ بعجي 

تظ مغ بعجؾ ، فأرسل إلييا أف هللا قج جعل في فأرسمت إليو ال حاجة لي في مػلػد ] مشي[ ، تقتمو أم
 . (         22)     ذريتو اإلمامة كالػالية كالػصية فأرسمت إليو إف قج رضيت ((  

(  ( ندؿ عمى دمحم )إف جبخئيل ))) ...  ( انو قاؿ :ككحلظ ركي عغ االماـ الرادؽ )     
أمتظ مغ بعجؾ ! فقاؿ: يا جبخئيل ال حاجة لي ( بعج فقاؿ : يػلج لظ غالـ تقتمو كما كلج الحديغ )

( يخبخني عغ هللا تعالى أنو يػلج ( ، فقاؿ لو : إف جبخئيل )ؼيو ، فخاشبو ثالثا ، ثع دعا عميا )
( : ال حاجة لي ؼيو يا لظ غالـ تقتمو أمتظ مغ بعجؾ ، فقمت : ال حاجة لي ؼيو ، فقاؿ عمي )

اؿ : إنو يكػف ؼيو كفي كلجه اإلمامة كالػراثة كالخدانة ، فأرسل إلى رسػؿ هللا ، فخاشب عميا ثالثا ، ثع ق
فاشسة  )عمييا الدالـ( : إف هللا يبذخؾ بغالـ تقتمو أمتي مغ بعجي ،  قالت فاشسة )عمييا الدالـ( : ال 

ة حاجة لي ؼيو ، فخاشبيا ؼيو ثالثا ، ثع أرسل إلييا : ال بج مغ أف يكػف ، كيكػف ؼيو اإلمامة كالػراث
 . (        23)    ( (( كالخدانة ، فقالت لو : رضيت عغ هللا )

كاالماـ عمي  ( اف القخاءة الطاىخية لمخكايات الثالثة تبيغ كخاىة كاعتخاض الخسػؿ الكخيع دمحم )   
كالديجة فاشسة الدىخاء )عمييسا الدالـ( عمى إخبارية الدساء بخرػص كالدة السػلػد كمقتمو مع ادراكيع 

ا إرادة اليية ، غيخ انيع ارتزػا باألمخ بعج اف عمسػا اف االمامة كالػالية كالػصاية ستكػف لو كلػلجه بأني
مغ بعجه ، في حيغ اف القخاءة التحميمية تبيغ اف الفيع الػاقعي لمخكايات الثالثة قج اكضحو االماـ 

اىة كالدة مػلػد ُيبتمى بيحا ( بأف الكخاىة ليدت مختبصة بػالدة السػلػد كانسا مختبصة بكخ الرادؽ )
االمخ العطيع بسقتمو عمى يج امة ججه ، باإلضافة الى ذلظ اف اعتخاضيع عمى اإلرادة اإلليية ال يتشاسب 

َكَما َكاَف ِلُسْؤِمٍغ َكاَل ُمْؤِمَشٍة ِإَذا َقَزى َّللاهُ َكَرُسػُلُو ﴿ مع مقاميع كعرستيع ، كيتعارض مع قػلو تعالى: 
 .  (        24)     ﴾ ػَف َلُيُع اْلِخَيَخُة ِمْغ َأْمِخِىْع ۗ َكَمغ َيْعِز َّللاهَ َكَرُسػَلُو َفَقْج َضله َضاَلاًل مُِّبيًشا َأْمًخا َأف َيكُ 

كاف ارتزائيع باألمخ جاء بعج اف اخبختيع الدساء بالبعج العقجي مغ كالدتو كمقتمو الحي يػجب حفع     
 اء االمامة كالػالية كالػصاية لو كألبشائو السشرػص عمييع مغ بعجه .الجيغ كصيانة العقيجة بأسشاد الدس

كعمى يج مغ ُيقتل بعج كالدتو ،  ()خبخ مقتل االماـ الحديغ  ( )كقج اكج الخسػؿ الكخيع دمحم    
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( قاؿ ليا : لسا سقط  ، )) اف الخسػؿ الكخيع ) (       25)     فقج ركي عغ صؽية بشت عبج السصمب 
 فجفعتو إلى الشبي ...قالت :  مغ بصغ أمو ككشت كليتيا ، يا عسة ، ىمسي إلي ابشي ... (الحديغ )

لعغ هللا قػما ىع قاتمػؾ يا بشي. يقػليا ثالثا،  :دفعو إلي، كىػ يبكي كيقػؿ، ثع فقبل الشبي بيغ عيشيو
 .(26) ((الباغية مغ بشي أمية لعشيع هللا الفئة : بؿيةقالت: فقمت: فجاؾ أبي كأمي، كمغ يقتمو؟ قاؿ

كعمى  (( عستو صؽية بشت عبج السصمب بسقتل االماـ الحديغ )اف اخبار الخسػؿ الكخيع )    
يج مغ ُيقتل كمشح المحطات األكلى لػالدتو ليػ دليل عمى اخبار الدساء لو بيحا الحجث قبل كالدة االماـ                 

ىحه اإلخبارية التي كرد فييا تأكيجية الدساء عمى حتسية حجكثيا ، كىحا ما أشار اليو ( ، الحديغ )
امتظ ستقتل ابشظ حديشًا مغ بعجؾ،  : يا دمحم اف( فقاؿأتاني جبخيل )( بقػلو: ))الخسػؿ الكخيع )

(  : ئيل )( لجبخا) ، كبقػلو( 27)فقمت: أك ال أراجع هللا ؼيو؟ قاؿ: إنو أمخ قج كتبو هللا عد كجل((
 . (28): ال انو امخ قج قزي كفخغ مشو((، قاؿ عدكجل  )) يا جبخيل أفال اراجع ؼيو ربي

( ( عغ حتسية خخكج االماـ الحديغ )كقج استسخت إخبارية الدساء كعبخ السمظ جبخائيل )    
مخحمة ( الى كمقتمو كعبخ مخاحل عسخية مختمفة خالؿ شفػلتو ، فعشجما كصل االماـ الحديغ )

( كىحا ما اشارت مغ عسخه كخر جبخائيل إخبارية الدساء عغ مقتمو لمخسػؿ الكخيع )(       29)     الحبػ
( راقج إذ جاء الحديغ    انيا قالت : )) بيشا رسػؿ هللا ) (       30)     اليو السرادر عغ عائذة 

ي ،  فقمت : ما يبكيظ ؟ قاؿ : إف يحبػ إليو فشحيتو عشو ، ثع قست لبعس أمخي فجنا مشو فاستيقع يبك
جبخيل أراني التخبة التي يقتل عمييا      الحديغ ، فاشتج غزب هللا عمى مغ يدفظ دمو ، كبدط يجه 

 .   (       31)      فإذا فييا ؾبزة مغ بصحاء ، فقاؿ : يا عائذة كالحي نفدي بيجه إنو ليحدنشي ((
في شفػلتو ُأخبخ الخسػؿ (         32)      الى مخحمة الجرج( بالػصػؿ كعشجما بجأ االماـ الحديغ )   

انيا قالت : )) كاف  (      33)     ايزًا كعبخ جبخائيل بسقتمو ، كىحا ما ركي عغ اـ سمسة ( الكخيع )
نائسًا في بيتي فجاء حديغ يجرج ، قالت : فقعجت عمى الباب فأمدكتو مخافة اف يجخل  (  )الشبي 

)فيػقطو ، قالت : ثع غفمت في شيء فجب فجخل فقعج عمى بصشو ، قالت : فدسعت نحيب رسػؿ هللا 
كىػ عمى ( )فجئت ، فقمت : يا رسػؿ هللا وهللا ما عمست بو ، فقاؿ: إنسا جاءني جبخئيل ( 

ج ، فقاؿ لي : اتحبو ، فقمت : نعع ، اف امتظ ستقتمو أال أريظ التخبة التي يقتل بيا ، قاؿ بصشي قاع
فقمت : بمى ، قاؿ فزخب بجشاحيو فأتاني بيحه التخبة ، قالت : فإذا في يجه تخبة حسخاء كىػ يبكي 

 .(34)ػؿ يا ليت شعخي مغ يقتمظ بعجي((كيق
) عسخه تكخر االخبار الدساكي عغ مقتمو لمخسػؿ الكخيع( سشة مغ كحلظ لسا بمغ االماـ الحديغ )   

كىحا ما أكرده الخػارزمي بقػلو : )) انو لسا أتى عمى الحديغ مغ كالدتو سشة كاممة ، ـبط عمى  ( 
(  اثشا عذخ ممكا محسخة كجػىيع قج نذخكا اجشحتيع كىع يقػلػف : يا دمحم سيشدؿ رسػؿ هللا    )
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ل كقابيل كسيعصي مثل اجخ ىابيل ، كيحسل قاتمو مثل كزر قابيل ، قاؿ : بػلجؾ الحديغ ما ندؿ بيابي
كلع يبقى في الدساء ممظ اال كندؿ عمى الشبي يعديو بالحديغ كيخبخه بثػاب ما يعصى كيعخض عميو 

 .(      35)      ( يقػؿ الميع اخحؿ مغ خحلو ، كاقتل مغ قتمو ، كال تستعو بسا شمبو ((تخبتو ، كالشبي )
( الرحابة ( سشتاف مغ عسخه أخبخ الخسػؿ الكخيع )كعشجما أتت عمى االماـ الحديغ )   

( كمكاف قتمو كمغ يقتمو ، كىحا ما اشارت اليو السرادر )) فمسا أتت بتفاصيل قتل االماـ الحديغ )
( في سفخ لو ، فمسا كاف في بعس الصخيق عمى الحديغ مغ مػلجه سشتاف كاممتاف خخج الشبي )

كقف فاستخجع كدمعت   عيشاه ، فدئل عغ ذلظ ، فقاؿ : ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات 
يقاؿ ليا كخبال ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة ، فقيل : مغ يقتمو يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ 

أىجي بخأسو ، كوهللا ما لو يديج ، ال بارؾ هللا لو في نفدو ككأني أنطخ إلى مرخعو كمجفشو بيا ، كقج 
 . (       36)     يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ ؼيفخح إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو (( 

انو قاؿ  (        38)     ركي عغ ابي امامة  (        37)     ( مخحمة الربا كلسا بمغ االماـ الحديغ )   
فشدؿ  الربي يعشي حديشا ، قاؿ ككاف يـػ أـ سمسة( لشدائو ال تبكػا ىحا : )) قاؿ رسػؿ هللا )

( ( الى الجاخل كقاؿ ألـ سمسة ال تجعي أحجا يجخل بيتي فجاء الحديغ )رسػؿ هللا ) جبخيل فجخل
( في البيت أراد أف يجخل فأخحتو أـ سمسة فاحتزشتو كجعمت تشاغيو كتدكشو الشبي )ى فمسا نطخ إل

( فقاؿ جبخئيل إف أمتظ ستقتل حتى جمذ في حجخ الشبي )فمسا اشتج في البكاء خمت عشو فجخل 
(  يقتمػنو كىع مؤمشػف بي ، قاؿ : نعع يقتمػنو فتشاكؿ جبخئيل تخبة فقاؿ ابشظ ىحا فقاؿ الشبي )

( قج احتزغ حديشا كاسف الباؿ ميسػما فطشت أـ سمسة أنو بسكاف كحا ككحا فخخج رسػؿ هللا)
: يا نبي هللا جعمت لظ الفجاء إنظ قمت لشا ال تبكػا ىحا الربي غزب مغ دخػؿ الربي عميو ، فقالت 

كأمختشي أف ال أدع يجخل عميظ فجاء فخميت عشو ، فمع يخد عمييا فخخج إلى أصحابو كىع جمػس فقاؿ 
ليع إف أمتي يقتمػف ىحا كفي القػـ أبػ بكخ كعسخ)رضي هللا عشيسا(  ككانا أجخأ القػـ عميو فقاال يا نبي 

 .(       39)     ػنو كىع مؤمشػف قاؿ نعع كىحه تخبتو كأراىع  إياىا (( هللا يقتم

ركي عغ اـ سمسة انيا ، فقج (      40)     ( لسا أصبح غالمًا كتكخرت إخبارية مقتل االماـ الحديغ )   
( : اجمدي بالباب كال يمجغ عمي أحج فقست بالباب إذ جاء الحديغ قالت : )) قاؿ رسػؿ هللا )

(، )  فحىبت أتشاكلو فدبقشي الغالـ فجخل عمى ججه ، فقمت : يا نبي هللا جعمشي هللا فجاؾ أمختشي أف
ال يمج عميظ أحج كإف ابشظ جاء فحىبت أتشاكلو فدبقشي ، فمسا شاؿ ذلظ تصمعت مغ الباب فػججتظ تقمب 

كأتاني بالتخبة  ، بكؽيظ شيئا كدمػعظ تديل ... قاؿ : نعع ، أتاني جبخيل  فأخبخني أف أمتي يقتمػنو
 .(41)التي يقتل عمييا، فيي التي أقمب بكفي((

( بل ذكخت السرادر اف اف أسمػب االخبار الدساكي الستكخر لع يقف عشج السمظ جبخائيل )   



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33لة دراسا  ااريخية ) ملح  الددد جم 
  

9 

 

( كعبخ مالئكة اخخيغ كرد ذكخىع في ( بسقتل االماـ الحديغ )الدساء اخبخت الخسػؿ الكخيع )
( ( انو قاؿ : )) جاء جبخائيل )عغ االماـ عمي بغ ابي شالب ) الشرػص اإلخبارية ، فقج ركي 

(  فقاؿ : يا رسػؿ هللا إف الخعج ممظ الدحاب قج استأذف هللا في زيارتظ  كىػ آتيظ ، ) إلى رسػؿ
( معشا إذ أتاه ، فدمع عميو ، فقاؿ لو : يا رعج ىل لظ السشدؿ ؟ قاؿ : نعع ، فخخج ) فبيشا رسػؿ هللا

( كالخعج معو حتى انتييا إلى السشدؿ ثع دخال الحجخة ، فجخل رسػؿ هللا البيت ككقف ) رسػؿ هللا
) ( : ادخل ... كدخل الخعج البيت كاستمقى رسػؿ هللاالخعج في ] باب [ الحجخة فقاؿ لو رسػؿ هللا )

حا ابشي ( فقعج عمى بصشو ، فقاؿ لو الخعج : مغ ىحا يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ : ى( ، كجاء الحديغ )
كابغ ابشتي ، قاؿ : إف أمتظ ستقتمو مغ  بعجؾ ، فإف شئت أريشظ تخبة البالد التي يقتل بيا ، قاؿ رسػؿ 

 ( : نعع ؼبدط جشاحو نحػ السذخؽ ، كجاء بؿبزة مغ تخاب أحسخ مغ كخبالء ، فأعصاىا الشبيهللا )
 .  (        42)     غ بعجي (( ( كىػ يبكي كيقػؿ : ىحا السشبئ ] بأف [ الحديغ يقتل م) (  فخخج)

إف الحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( لسا كلج أمخ ))  ( انو قاؿ :كركي عغ االماـ الرادؽ )    
( مغ هللا كمغ جبخئيل ، قاؿ ) هللا عد كجل جبخئيل أف ييبط في ألف مغ السالئكة فييشئ رسػؿ هللا

ممظ يقاؿ لو : فصخس ، كاف مغ الحسمة ، بعثو هللا عد : فيبط جبخئيل  فسخ عمى جديخة في البحخ فييا 
كجل في شئ فأبصأ عميو ، فكدخ جشاحو كألقاه في تمظ الجديخة ، فعبج هللا تبارؾ كتعالى فييا سبعسائة 
عاـ حتى كلج الحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( ، فقاؿ السمظ لجبخئيل : يا جبخئيل ، أيغ تخيج ؟ قاؿ : 

نعع عمى دمحم بشعسة ، ؼبعثت أىشئو مغ هللا كمشي ، فقاؿ : يا جبخئيل ، احسمشي معظ إف هللا عد كجل أ
ىشأه مغ هللا عد  () (  يجعػ لي قاؿ : فحسمو ، قاؿ : فمسا دخل جبخئيل عمى الشبيلعل دمحما )

( : قل لو : تسدح بيحا السػلػد كعج إلى مكانظ ، ) كجل كمشو ، كأخبخه بحاؿ فصخس ، فقاؿ الشبي
قاؿ : فتسدح فصخس بالحديغ بغ عمي ) عمييسا الدالـ ( كارتفع ، فقاؿ : يا رسػؿ هللا  أما إف أمتظ 
ستقتمو  كلو عمي مكافاة  أال يدكره زائخ إال أبمغتو عشو ، كال يدمع عميو مدمع إال أبمغتو سالمو ، كال 

 .( 43) يرمي عميو مرل إال أبمغتو صالتو ، ثع ارتفع (( 
(  قاؿ ألحجىسا ) مدشج احسج بغ حشبل نقاًل عغ اـ سمسة اك عائذة ، اف رسػؿ هللاكسا كرد في    

: )) لقج دخل عمي البيت ممظ لع يجخل عمي قبميا ، فقاؿ لي : إف ابشظ ىحا مقتػؿ ، كإف شئت أريتظ 
سمسة انيا كركي عغ اـ   ،(        44)     مغ تخبة األرض التي يقتل بيا ، قاؿ : فأخخج تخبة حسخاء (( 

( كىػ في بيت أـ سمسة ، فدمع عميو فخال قالت : )) أف ممكا استأذف ربو عد كجل أف يأتي الشبي )
( عشجىا (  يشتجيو ، قاؿ : يا أـ سمسة احفطي عميشا الباب ، قالت : ككاف الحديغ )لو الشبي )

في يجه كعيشاه  ( يقمب شيئا(  فاتبعتو فإذا رسػؿ هللا )فأغفمت عشو فجخل عمي الشبي )
مغخكرقتاف بالجمػع ،  فقمت : أعػذ باهلل مغ غزب هللا كغزب رسػلو ، قاؿ : ما غزب هللا عميظ كال 



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33لة دراسا  ااريخية ) ملح  الددد جم 
  

10 

 

رسػلو ، قمت : رأيتظ تقمب شيئا في يجؾ كعيشاؾ مغخكرقتاف بالجمػع ، قاؿ : أرأيت ىحا لسا دخل عمي 
ىع يجيشػف الرالة ، قاؿ : كىع يجيشػف قاؿ إف ابشظ مقتػؿ ، قمت : كمغ يقتمو ؟ قاؿ : أمتظ ، قمت : ك 

الرالة قمت : فأي مكاف ؟ قاؿ : فدسى لي السكاف الحي يقتل ؼيو كأراني ؾبزة مغ تخاب اقمبو في يجي 
فاغخكرقت عيشاي بالجمػع ، قالت أـ سمسة )رضي هللا عشيا( : فأخحت ذلظ التخاب فخفعتو عشجي ، فمسا 

ذلظ ، كصار التخاب دما  لع أسسعيع يشػحػف عميو قبل( سسعت الجغ تشػح عميو ك قتل الحديغ )
 . (  45)عبيصا((

هللا  (      46)      كركت مرادر إسالمية كثيخة حجيث استأذاف ممظ السصخ كذكخت بعزيا ممظ القصخ   
( ، فقج ( كالحي اخبخه ايزًا عغ مقتل االماـ الحديغ )سبحانو كتعالى اف يدكر الخسػؿ الكخيع )

فأذف لو ، ( ) انو قاؿ : )) استأذف ممظ السصخ أف يأتي الشبي ( 47) ركي كبأسشاد عغ أنذ بغ مالظ 
، فقاؿ ألـ سمسة : احفطي عميشا الباب ال يجخل أحج ، فجاء الحديغ بغ عمي فػثب حتى دخل ، فجعل 

( : نعع ، قاؿ : فإف أمتظ ) ( فقاؿ لو السمظ : أتحبو ؟ قاؿ الشبي) يرعج عمى مشكب الشبي
 .  (      48)     تقتمو ، كإف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو ، قاؿ : فزخب بيجه فأراه تخابا أحسخ (( 

(  ممظ مغ مالئكة الرؽيح  ) أتى الشبي))  قػلو : (         49)      كركى عغ السدػر بغ مخخمة    
) ا ، كإنسا استأذف ذلظ السمظ ربو كندؿ شػقا مشو إلى الشبياألعمى لع يشدؿ إلى األرض مشح خمقت الجني

( ، فمسا ندؿ إلى األرض أكحى هللا عد كجل إليو : أييا السمظ أخبخ دمحما بأف رجال مغ أمتو يقاؿ 
لو يديج يقتل فخخو الصاىخ ابغ الصاىخة نطيخة البتػؿ ابشة عسخاف ، فقاؿ السمظ : إليي كسيجي لقج ندلت 

نا مدخكر بشدكلي إلى نبيظ دمحم ، فكيف أخبخه بيحا الخبخ، ليتشي لع أندؿ إليو فشػدي السمظ مغ الدساء كأ
مغ فػؽ رأسو أف امس لسا أمخت ، فشدؿ كقج نذخ أجشحتو حتى كقف بيغ يجيو فقاؿ : الدالـ عميظ يا 

الخبخ،  حبيب هللا  إني استأذنت ربي في الشدكؿ إليظ فأذف لي ، فميت ربي دؽ جشاح كلع آتظ بيحا
يقتل فخخظ الصاىخ  -زاده هللا عحابا  -كلكشي مأمػر، يا نبي هللا اعمع أف رجال مغ أمتظ يقاؿ لو يديج 

سػء عسمو ، ؼيكػف مغ ابغ الصاىخة ، كلغ يستع بالسمظ مغ بعج كلجؾ ، كسيأخحه هللا مغافزة عمى أ
 . (50)((أصحاب الشار

( ( بقتل الحديغ )حار أخبخ الخسػؿ الكخيع )ككحلظ كرد في السرادر التاريخية اف ممظ الب   
( إنسا كاف ممظ ككيؽية قتمو كمكاف استذياده ، حيشسا ذكخت )) إف السمظ الحي جاء إلى الشبي )

البحار كذلظ أف ممكا مغ مالئكة الفخاديذ ندؿ إلى البحخاألعطع ثع نذخ أجشحتو عميو كصاح صيحة 
( فقاؿ ) الحدف فإف فخخ دمحم محبػح مقتػؿ ثع جاء إلى الشبيكقاؿ : يا أصحاب البحار البدػا ثياب 

: يا حبيب هللا يقتتل عمى ىحه األرض فخقتاف مغ أمتظ ، إحجاىسا ضالسة معتجية فاسقة ، يقتمػف فخخظ 
الحديغ ابغ ابشتظ بأرض كخب كبالء ، كىحه تخبتو يا دمحم قاؿ : ثع ناكلو ؾبزة مغ أرض كخبالء كقاؿ 
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خبة عشجؾ حتى تخى عالمة ذلظ ، ثع حسل ذلظ السمظ مغ تخبة الحديغ في بعس : تكػف ىحه الت
أجشحتو ، فمع يبق ممظ في سساء الجنيا إال شع تمظ التخبة كصار فييا عشجه أثخ كخبخ، قاؿ : ثع أخح 

( تمظ الؿبزة التي أتاه بيا السمظ فجعل يذسيا كىػ يبكي كيقػؿ في بكائو : الميع ال تبارؾ الشبي )
ا بقتل الحديغ بذاشئ الفخات كقاؿ: قاتل كلجي كأصمو نار جيشع ثع دفع الؿبزة إلى أـ سمسة كأخبخىفي 

 . (51)الت دما عبيصا سيقتل كلجي الحديغ((! خحي ىحه التخبة إليظ فإنيا إذا تغيخت كاستحيا أـ سمسة
(  اثشا ) لشبي( سشة كاممة ـبط عمى اككسا ذكخنا سابقًا انو لسا أتت عمى االماـ الحديغ )   

. (52) (عذخ ممكًا عمى صػر مختمفة احجىع عمى صػرة بشي ادـ يخبخكنو بسقتل االماـ الحديغ )
 ( في الحفاظ عمى الثهرة الحدينية ) البعد الذمهلي إلخبارية الرسهل :المبحث الثاني

التبميغ الخسالي                 ( تقع في دائخة كػف اإلخبارية الدساكية عغ خخكج كمقتل االماـ الحديغ )    
مكمف بو لتبميغو الى االمة اإلسالمية ، كألدراؾ الخسػؿ  ( ) الدساكي الحي كاف الخسػؿ الكخيع دمحم

( لمبعج التأسيدي في إخبارية الدساء لمحفاظ عمى الثػرة الحديشية قبل حجكثيا ما دفعو الى ) الكخيع
اإلخبارية الدساكية مبتجًأ بأىل بيتو االماـ عمي بغ ابي شالب انتياج السدار الذسػلي في إيراؿ تمظ 

كالديجة فاشسة الدىخاء كاالمامييغ الحدغ كالحديغ )عمييع الدالـ( ، ثع تتدع دائخة اإلخبارية لتذسل 
زكجاتو كاقاربو كاصحابو كعامة السدمسيغ ، ىادفًا باإلخبار التشػعي كالذسػلي إيجاد ذاكخة حفطية لمثػرة 

شية كالتي يسكغ تدسييا بحاكخة االمة اإلسالمية ، كمجركًا في ذات الػقت انو سيكػف ليحه الحاكخة الحدي
الحفطية اثخىا الػاضح في حخكية السجتسع اإلسالمي الحي بالتأكيج سيسخ بسخاحل تبجلية تعقب عرخ 

االماـ الحديغ ( بتبميغو االمة االخبار الدساكي عغ مقتل الشبػة ، كبحلظ يكػف الخسػؿ الكخيع )
( قج نقل التبميغ الدساكي ببشيتو الشطخية الى مختكد الحفاظ التأسيدي ليحا السقتل في ذاكخة ككججاف )

االمة اإلسالمية ، لمػصػؿ الى البعج التفاعمي بيغ الخبخ السػجػد في ذاكخة الفخد السدمع عغ الثػرة 
 الثػرة . الحديشية كبيغ السعاصخة الػاقعية لمحجثية الفعمية لتمظ

 ( اخباره: )(  ألىل بيتو )عمييم الدالم 

( بأىل بيتو )عمييع الدالـ( (  إخباريتو عغ مقتل االماـ الحديغ )ابتجأ الخسػؿ الكخيع دمحم )   
ألنيع السعشييغ بيحا االمخ كأكلى الشاس بيحه اإلخبارية ليكػنػا عمى استعجاد لتقبل ما يحل بيع كفق 

كالحتسية اإلليية في مدارىع السكسل لمجكر الخسالي في الحفاظ عمى الجيغ اإلسالمي السذيئة كاإلرادة 
كالتزحية مغ اجمو كالػقػؼ بػجو مغ يحاكؿ شسذ معالع ىحا الجيغ كمبادئو ، باإلضافة الى اف 

( أراد بإخباريتو ليع اف يكػنػا الخكيدة األساسية في الحفاظ عمى ىحه اإلخبارية ) الخسػؿ الكخيع
بالغيا الى السدمسيغ بعج كفاتو بكل مرجاؾية كامانة دكف تحخيف اك تدييف ، فأبتجأ بإخبار الديجة كا

كبعجىا ، فقج ركي عغ  (        53)    ( قبل كالدتوفاشسة الدىخاء )عمييا الدالـ( بسقتل كلجىا الحديغ )
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( كقاؿ حه الشبي )( مع أمو تحسمو فأخ( انو قاؿ : )) كاف الحديغ )االماـ جعفخ الرادؽ )
: لعغ هللا قاتمظ ، كلعغ هللا سالبظ ، كأىمظ هللا الستػازريغ عميظ كحكع هللا بيشي كبيغ مغ أعاف عميظ ، 
قالت فاشسة )عمييا الدالـ( : يا أبة أي شئ تقػؿ ؟ قاؿ : يا بشتاه ذكخت ما يريبو بعجي كبعجؾ مغ 

ػـ الدساء يتيادكف إلى القتل ، ككأني أنطخ إلى األذى كالطمع كالبغي ، كىػ يػمئح في عربة كأنيع نج
( ايزًا انو قاؿ: )) بيشسا رسػؿ كركي عشو )(       54)      معدكخىع كإلى مػضع رحاليع كتخبتيع ((

( في مشدؿ فاشسة )عمييا الدالـ ( كالحديغ في حجخه إذ بكى كخخ ساججا ثع قاؿ : يا فاشسة هللا )
يا ىيئة ، يا بشت دمحم اف العمي االعمى  تخاءى لي في بيتظ ىحا في ساعتي ىحه في أحدغ صػرة كـأ

( ، فقمت : نعع قخة عيشي كريحانتي كثسخة فؤادي كجمجة ما بيغ كقاؿ لي : يا دمحم أتحب الحديغ )
( ػ  بػرؾ مغ مػلػد عميو بخكاتي عيشي ، فقاؿ لي : يا دمحم  ػ ككضع يجه عمى رأس الحديغ )

ي ، كلعشتي كسخصي كعحابي كخديي كنكالي عمى مغ قتمو كناصبو كناكاه كصمػاتي كرحستي كرضػان
، ككحلظ ركي عشو (       55)      كنازعو اما انو سيج الذيجاء مغ األكليغ كاآلخخيغ في الجنيا كاآلخخة ((

((  كعيشاه تجمع ، فدألتو : مالظ ) ييا الدالـ ( عمى رسػؿ هللا( انو قاؿ : )) دخمت فاشسة )عم
( أخبخني اف أمتي تقتل حديشا ، فجدعت كشق عمييا ، فأخبخىا بسغ يسمظ فقاؿ : اف جبخئيل )، 

 .(56)مغ كلجىا، فصابت نفديا كسكشت((

انو قاؿ : )) ندؿ جبخيل عمى الشبي كفاشسة  في الحجخة أك قاؿ   (        57)     كركي عغ الييثع البكاء     
( ككاف شق عميو بكاؤه فدخحتو فحبى أك جت فاشسة إلى الحجخة كمعيا حديغ يػمئح إلى الشبي )خخ 

مذى حتى بمغ باب البيت فخذيت أف يجخل عمييسا فاستجنت فأخحتو فدكت فخجعت بو إلى مكانيا 
ؼبكى فدخحتو فدكت حتى بمغ الباب فاستجنت حتى أخحتو فدكت فخخجت بو إلى مكانيا ؼبكى فدخحتو 

فجعمو  ( ) ى بمغ الباب فاستجنت فأخحتو ففعل ذلظ مخارا فدبقيا مخة مغ ذلظ فجخل فأخحه الشبيحت
في حجخه فقاؿ لو جبخئيل أتحب ابشظ يا دمحم ، قاؿ : نعع ، قاؿ أما إف أمتظ ستقتمو ثع ماؿ بجشاحيو إلى 

( مغ البيت كىػ حامل حديشا ) أرض كخبالء فقاؿ بأرض ىحه تخبتيا ثع صعج جبخيل كخخج الشبي
عمى عشقو كبيجه الؿبزة كىػ يبكي ، فقالت فاشسة ما يبكيظ يا رسػؿ هللا قاؿ ابشي تقتمو أمتي بأرض 

اف فاشسة )عمييا  (       59)     ، كركي عغ ابغ عباس(        58)    ىحه تخبتيا أخبخني بو جبخئيل(( 
( )) اف كلجؾ ) ( فقاؿ الخسػؿ) سػؿ هللا( الخؤيا عمى ر الدالـ( رأت رؤيا ، فقز عمي )

يقتل كاف ذريتظ تقتل كتحسل ندائي كبشاتي الى الذاـ كالسالئكة بحلظ تخبخني ، كجاءني جبخئيل كىػ 
 . (        60)      يقخأ عميظ الدالـ كيقخأ عمّيا الدالـ كيعّديشي ؼيكسا كفي كلجيكسا ((

( ( كىحا ما أشار اليو االماـ الرادؽ )عمي )االماـ  ( ) كحلظ اخبخ الخسػؿ الكخيع   
خح بيج عمي فخال بو ( ا( بقتل الحديغ )( عمى رسػؿ هللا )لسا اف ـبط جبخئيل ) )) :بقػلو
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( ػ أك قاؿ : رسػؿ رب الشيار ، فغمبتيسا العبخة فمع يتفخقا حتى ـبط عمييسا جبخئيل )مميا مغ 
)      الدالـ كيقػؿ : قج عدمت عميكسا لسا صبختسا ، قاؿ : فربخا (( ليسا : ربكسا يقخؤكسا العالسيغ ػ فقاؿ 

(  كعيشاه تؽيزاف ، ) دخمت عمى رسػؿ هللا ( بقػلو : ))، كأشار اليو ايزًا االماـ عمي ) ( 61
فقمت : يانبي هللا اغزبظ احج ؟ ما شأف عيشيظ تؽيزاف ، قاؿ : بل قاـ مغ عشجي جبخئيل قبل فحجثشي 
اف الحديغ يقتل بذط الفخات ، كقاؿ : ىل لظ أف أشسظ مغ تخبتو ، قاؿ : قمت : نعع فسج يجه فؿبس 

، كركي عغ االماـ عمي  (         62    ) ؾبزة مغ تخاب فأعصانييا فمع يدعشي أممظ عيشي أف فاضتا (( 
(إذا التفت إليشا ؼبكى ، فقمت :  ( انو قاؿ : )) بيشسا أنا كفاشسة كالحدغ كالحديغ عشج رسػؿ هللا ،

ما يبكيظ يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : أبكي مسا يرشع بكع بعجي ، فقمت : كما ذاؾ يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: أبكي 
مغ ضخبتظ عمى القخف، كلصع فاشسة خجىا ، كشعشة الحدغ في الفخح ، كالدع الحي يدقى ، كقتل 

( كقج ) ( انو قاؿ : )) زارنا رسػؿ هللاماـ عمي )، كركي ايزًا عغ اال(        63)    الحديغ (( 
أىجت لشا أـ أيسغ لبشا كزبجا كتسخا ، فقجمشا مشو ، فأكل ثع قاـ إلى زاكية البيت ، فرمى ركعات ، فمسا 

( كاف في آخخ سجػده بكى بكاء شجيجا ، فمع يدألو أحج مشا اجالال كاعطاما لو ، فقاـ الحديغ )
ابو لقج دخمت بيتشا فسا سخرنا بذئ كدخكرنا بجخػلظ ثع بكيت بكاء غسشا ، فسا  كقعج في حجخه فقاؿ : يا

 .(      64)     ( آنفا فأخبخني انكع قتمي كاف مرارعكع شتى (( أبكاؾ ، فقاؿ : يا بشي أتاني جبخئيل )
الخكايات ( بسقتمو ، كىحا ما اشارت اليو ( اخبخ االماـ الحديغ )) كسا اف الخسػؿ الكخيع دمحم    

( كعسخي ( انو قاؿ : )) دخمت ذات يػـ عمى ججي رسػؿ َّللّا )التالية ، فعغ االماـ الحديغ )
ثالث سشػات فزسشي إليو كقبل ما بيغ عيشي ، ثّع تشفذ الرعجاء ، كىسمت عيشاه ، ثّع قاؿ لي : فجيتظ 

 ( قػلو :كعغ االماـ الرادؽ ) ، (        65)     يا قتيل الفجخة  إلى َّللّا اشكػ عطع مريبتي ؼيظ (( 
( : أمدكو ، ( جحبو إليو ثع يقػؿ ألميخ السؤمشيغ )( إذا دخل الحديغ )كاف رسػؿ هللا ))) 

ثع يقع عميو ؼيقبمو كيبكي يقػؿ : يا أبو لع تبكي ، ؼيقػؿ : يا بشي اقبل مػضع الديػؼ مشظ كابكي قاؿ 
كأنت ، قاؿ : يا أبو فسرارعشا شتى ، قاؿ : نعع يا بشي ( : يا أبو كاقتل ، قاؿ : اي وهللا كأبػؾ كأخػؾ 

(  كاف ذات يػـ جالدًا كحػلو عمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ ) عمييع ، كركي أف الشبي ) (    66)    
( : أنسػت الدالـ ( فقاؿ ليع : )) كيف بكع إذا كشتع صخعى كقبػركع شتى ؟ فقاؿ لو الحديغ )

تقتل يا بشي ضمسا كيقتل أخػؾ ضمسا ، كتذخد ذراريكع في األرض ، فقاؿ  مػتا أك نقتل ؟ فقاؿ : بل
 . (       67)     ( : كمغ يقتمشا يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ: شخار الشاس (( الحديغ )

( كالحدغ كالحديغ في ) انو قاؿ : )) رأيت رسػؿ هللا (        68)     كركي عغ عسخك بغ ىبيخة    
، كركي عغ جابخ بغ                               (       69)     مخة ، كيقػؿ لمحديغ : اف الػيل لسغ يقتمظ (( حجخه يقبل ىحا مخة كىحا

( : )) يخخج مغ صمبظ تدعة مغ األئسة (  لإلماـ الحديغ ) قػؿ الشبي )  (        70)    عبج هللا 
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سع الحدغ فأنت ، فإذا استذيجت                                      مشيع ميجي ىحه األمة ، فإذا استذيج أبػؾ فالحدغ بعجه ، فإذا
( عمى ( لإلماـ الحديغ ) ، كىحا تأكيج مغ الخسػؿ الكخيع )  (        71)      فعمي ابشظ ... ((

. حتسية استذياده
 ( لزوجاتو :) اخباره 

عغ مقتل االماـ الحديغ  ( الخكيدة الثانية في اخباريتو) مثمت زكجات الخسػؿ الكخيع    
(( كذلظ لقخبيغ مغ الخسػؿ الكخيع )كندكؿ ( بعج اخباره ألىل بيتو )عمييع الدالـ )

( في اغمب األكقات في بيػتيغ ، كلسا ليغ الػحي االخباري عغ مقتل االماـ الحديغ )
( كاميات مغ تأثيخ كمرجاؾية في نفػس السدمسيغ كػنيغ زكجات الخسػؿ الكخيع )

السدمسيغ ، اذا ما اخحنا بشطخ االعتبار امتجاد العسخ ببعزيغ الى فتخة قخيبة مغ زمغ كقػع 
اك معاصختيا لمحجثية  ،(   72)  ـ (  ٛٚٙق / ٛ٘) عاـ الحجثية كالديجة عائذة التي تػفيت 

سرادر ، المتاف حفمت ال (       73)      ـ ( ٔٛٙق / ٕٙعاـ ) لديجة اـ سمسة التي تػفيت كا
( ، ما يعكذ اإلسالمية لكل الفخيقيغ بكع كبيخ مغ مخكياتيغ عغ مقتل االماـ الحديغ )

( مغ اخباره ليغ في الحفاظ عمى الثػرة الحديشية ) البعج الحي كاف يتػخاه الخسػؿ الكخيع
 خ السدار التاريخي .  مغ خالؿ استسخارية الشقل االخباري كالخكائي عشيغ بيغ السدمسيغ كعب

( لدكجاتو عغ مقتل االماـ ) فقج كاف لمديجة اـ سمسة خرػصية في اخبار الخسػؿ الكخيع   
دع لجييا الخسػؿ ( ، ؼباإلضافة الى اخبارىا عغ تفاصيل ىحا السقتل ، فقج اك الحديغ )

( كالتي اخبخه بأنيا التخبة التي يقتل عمييا ( التخبة التي أعصاىا إياه جبخئيل )) الكخيع 
( ، ىحه التخبة التي ستكػف شاىجًا تأكيجيًا كاعالمًا تػقيتيًا كمرجاقًا ـ الحديغ )االما

( بتحػليا )عغ مقتل كلجه االماـ الحديغ ( لمسدمسيغ عسا اخبخ بو الخسػؿ الكخيع )
كاف )) الى دـ يػـ مقتمو كالتي شسيا كقبميا كىحا ما اشارت اليو الديجة اـ سمسة بقػليا : 

( في بيتي، فشدؿ  جبخئيل فقاؿ : يا دمحم إف أمتظ يمعباف بيغ يجي الشبي ) الحدغ كالحديغ
( ، كضسو إلى صجره ، تقتل ابشظ ىحا مغ بعجؾ فأكمأ بيجه إلى الحديغ ؼبكى رسػؿ هللا )

( كقاؿ : كيح كخب ( :كديعة عشجؾ ىحه التخبة فذسيا رسػؿ هللا  )ثع قاؿ رسػؿ هللا )
هللا : يا أـ سمسة إذا تحػلت ىحه التخبة دما فاعمسي أف ابشي قج  كبالء ، قالت : كقاؿ رسػؿ

قتل ، قاؿ : فجعمتيا أـ سمسة في قاركرة ، ثع جعمت تشطخ إلييا كل يػـ ، كتقػؿ : إف يػما 
 .(      ٗٚ)     تحػليغ دما ليػـ عطيع (( 

( فقاؿ لي : احفطي الباب ال يجخل عمّي أحج ، فدسعت ) كبقػليا : )) دخل عمّي الشبي   
نحيبو فجخمت فإذا الحديغ بيغ يجيو ، فقمت : وَّللّا يا رسػؿ َّللّا ما رأيتو حيغ دخل فقاؿ : إّف 
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جبخئيل كاف عشجي آنفا فقاؿ لي : يا محّسج أتحّبو ؟ فقمت :  يا جبخيل أما مغ حّب الجنيا فشعع 
ـّ ، قاؿ : فإّف أّمتظ ستقتمو ب عجؾ ، تخيج أف أريظ تخبتو يا دمحم ؟ فجفع إلّي ىحا التخاب . قالت أ

 . (        75)     سمسة : فأخحتو فجعمتو في قاركرة،  فأصبتو يـػ قتل الحديغ كقج صار دما (( 
( بقػلو: )) ككانت تخبة الحديغ عشجىا في قاركرة مختػمة كىحا ما أكجه االماـ الباقخ )   

(  كقاؿ ليا إذا خخج ابشي إلى العخاؽ فاجعمي ىحه القاركرة نرب رسػؿ هللا )دفعيا إلييا 
)     عيشيظ فإذا استحالت التخبة في القاركرة دما عبيصا فاعمسي اف ابشي الحديغ قج قتل ... (( 

( الحديغ إلى رسػؿ ( بقػلو : )) نعى جبخئيل )، كايزًا االماـ الرادؽ )(         ٙٚ
( كجبخئيل عشجه ، فقاؿ : اف ىحا ت أـ سمسة ، فجخل عميو الحديغ )( في بي) هللا

( : أرني مغ التخبة التي يدفظ فييا دمو ، فتشاكؿ جبخئيل تقتمو أمتظ ، فقاؿ رسػؿ هللا )
( ؾبزة مغ تمظ التخبة ، فإذا ىي تخبة حسخاء فمع تدؿ عشج أـ سمسة حتى ماتت رحسيا )

 .  (        ٚٚ)     هللا (( 
بيشا أنا راقج في مشدلي إذ سسعت صخاخا عطيسا عاليا ) ككحلظ عبج هللا بغ عباس بقػلو : )   

( ، فخخجت يتػجو بي قائجي إلى مشدليا ، كأقبل أىل ) مغ بيت أـ سمسة زكج الشبي
السجيشة إلييا الخجاؿ كالشداء ، فمسا انتييت إلييا قمت : يا أـ السؤمشيغ ، ما بالظ ترخخيغ 

؟ فمع تجبشي ، كأقبمت عمى الشدػة الياشسيات كقالت : يا بشات عبج السصمب اسعجنشي كتغػثيغ 
كابكيغ معي ، فقج وهللا قتل سيجكغ كسيج شباب أىل الجشة ، قج وهللا قتل سبط رسػؿ هللا 

) كريحانتو الحديغ . فقيل : يا أـ السؤمشيغ ، كمغ أيغ عمست ذلظ ؟ قالت : رأيت رسػؿ هللا
الداعة شعثا محعػرا ، فدألتو عغ شأنو ذلظ ، فقاؿ : قتل ابشي الحديغ كأىل ( في السشاـ 

بيتو اليػـ فجفشتيع ، كالداعة فخغت مغ دفشيع ، قالت : فقست حتى دخمت البيت كأنا ال أكاد 
أف أعقل ، فشطخت فإذا بتخبة الحديغ التي أتى بيا جبخئيل مغ كخبالء،  فقاؿ : إذا صارت 

( ، فقاؿ : اجعمي ىحه التخبة في زجاجة ) قتل ابشظ ، كأعصانييا الشبيىحه التخبة دما فقج 
كلتكغ عشجؾ ، فإذا صارت دما عبيصا فقج قتل الحديغ ، فخأيت  -أك قاؿ : في قاركرة  -

القاركرة االف كقج صارت دما عبيصا تفػر ، قاؿ : كأخحت أـ سمسة مغ ذلظ الجـ فمصخت بو 
( ، فجاءت الخكباف بخبخه ، كأنو كمشاحة عمى الحديغ ) كجييا ، كجعمت ذلظ اليػـ مأتساً 

 . (        78)     قتل في ذلظ  اليػـ (( 
( ) كأشار اليو ايزًا انذ بغ مالظ ، اال انو ذكخ اف الحي اعصى التخبة لمخسػؿ الكخيع   

ىػ ممظ السصخ ، كاف اـ سمسة احتفطت بيا في خسارىا ، حيشسا ذكخ )) أف ممظ السصخ 
( فأذف لو ، فقاؿ ألـ سمسة : اممكي عميشا الباب ال يجخل ) استأذف ربو أف يأتي الشبي

) عميشا أحج ، قاؿ : كجاء الحديغ ليجخل فسشعتو ، فػثب فجخل فجعل يقعج عمى ضيخ الشبي
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( : أتحبو ؟ قاؿ : نعع قاؿ : ( كعمى مشكبو  كعمى عاتقو ، قاؿ : فقاؿ السمظ لمشبي )
قتمو كإف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو فزخب بيجه فجاء بصيشة حسخاء أما إف أمتظ ست

 . (         79)      فأخحتيا أـ سمسة فرختيا في خسارىا ... (( 
( حيشسا ركت ىحه الحادثة اف الحي ) بيشسا ذكخت الديجة عائذة زكج الخسػؿ الكخيع   

يا اـ سمسة كاف ممظ لع يجخل قبل ( كالتي احتفطت باعصى التخبة الى الخسػؿ الكخيع  )
( قاؿ ليا ( ، كىػ ما اشارت اليو بقػليا ، اف رسػؿ هللا )ذلظ قط عمى رسػؿ هللا )

:)) أي عائذة اال أعجبظ لقج دخل عمي انفًا ممظ ما دخل عمي قط فقاؿ أف ابشظ ىحا مقتػؿ 
سمسة فخدنتو في قاركرة  كاف شئت أريتظ مغ تخبتو التي يقتل بيا فتشاكؿ تخابا احسخ فاخحتو أـ

  .(        80)     فأخخجتو يـػ قتمو كىػ دـ (( 
( قج اخبخ الديجة عائذة عغ حدنو كبكائو لسا يحل بػلجه االماـ الحديغ ككاف الخسػؿ )   
(( كعغ التخبة التي ُيقتل عمييا ، كىحا ما اشارت اليو بقػليا : )) بيشا رسػؿ هللا ( )

راقج إذ جاء الحديغ يحبػ إليو فشحيتو عشو ثع قست لبعس أمخي فجنا مشو فاستيقع يبكي فقمت 
: ما يبكيظ ؟ قاؿ : إف جبخئيل أراني التخبة التي يقتل عمييا الحديغ فاشتج غزب هللا عمى 
مغ يدفظ دمو كبدط يجه فإذا فييا ؾبزة مغ بصحاء فقاؿ : يا عائذة كالحي نفدي بيجه إنو 

    .(      81)    شي فسغ ىحا مغ أمتي يقتل حديشا بعجي ؟! (( ليحدن
عغ مقتل (        82)     (  زكجتو زيشب بشت جحر ) كسا شسمت إخبارية الخسػؿ الكخيع   

( في بيتي كحديغ بيشا رسػؿ هللا )))  ( كىحا ما اشارت اليو بقػليا :االماـ الحديغ )
( فجمذ عمى بصشو قالت فانصمقت رسػؿ هللا )عشجي حيغ درج فغفمت عشو فجخل عمى 

( فقاؿ دعيو فتخكتو ... ثع تػضأ ثع قاـ يرمي فمسا قاـ آلخحه فاستيقع رسػؿ هللا )
فقمت  }فجعا هللا تعالى   {احتزشو إليو فإذا ركع أك جمذ كضعو ثع جمذ ؼبكى ثع مج يجه

حيغ قزى الرالة يا رسػؿ هللا إني رأيت اليػـ صشعت شيئا ما رأيتظ ترشعو قاؿ إف جبخيل 
 . (         83)      أتاني فأخبخني أف ىحا تقتمو أمتي فقمت أرني فأراني تخبة حسخاء (( 

  لرحابتو وعامة المدممين :( )اخباره 
) اتفقت العجيج مغ الخكايات الػاردة في كل مؤلفات الذيعة كالعامة عمى اف الخسػؿ الكخيع   

( كمكاف ( اخبخ صحابتو كعامة السدمسيغ بشبأ خخكج كمقتل كلجه االماـ الحديغ )
كزماف قتمو كعمى يج مغ ُيقتل ، كسا ُأكضحت ىحه الخكايات عغ تفاعل الرحابة كعامة 

خبارية الى الحج الحي أصبحت ؼيو ىحه اإلخبارية لجى جسػع السدمسيغ السدمسيغ مع ىحه اإل
مغ األمػر الستيقغ حرػليا كال يجاخميا ادنى شظ بحتسية حجكثيا ، كىحا ما أكجه ابغ عباس 

 (       84)     ما كشا نذظ كأىل البيت متػافخكف اف الحديغ بغ عمي ُيقتل بالصف ((  بقػلو : ))
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(  بأصحابو كعامة السدمسيغ ذكخ فييا خصبة الخسػؿ الكخيع دمحم ) ، كقػلو في ركاية لو
ثع ندؿ عغ السشبخ ، كلع يبق أحج مغ ...  ( : ))في شأف مقتل االماـ الحديغ )

 . (        85)     السياجخيغ كاألنرار إاّل كتيقغ بأّف الحديغ مقتػؿ (( 
اإلخبارية البعج الذسػلي كالتأثيخي الحي يتػخى مغ ىحه  ( ) كقج كاف الخسػؿ الكخيع دمحم   

ستحققو عمى السجى البعيج كػف الرحابة كعامة السدمسيغ كبسا ليع مغ تأثيخ عمى حفطيا في 
ذاكخة االمة ىع الحافع  كالشاقل االكسع كاالشسل ليا عبخ األجياؿ كالعرػر ، اذا ما عمسشا اف 

 ( . االماـ الحديغ ) البعس مغ ىؤالء سػؼ يكػف معاصخ لحجثية خخكج كمقتل
( ليحه اإلخبارية اف تكػف معبخة عغ البعج اإليساني لمفخد السدمع ، الف ) كسا أراد   

( ، الحي ) الترجيق كاالعتقاد بيا دليل عمى ايساف السدمع كتسدكو بسا يقػلو رسػؿ هللا
،  (       86)      َكْحي  ُيػَحٰى* ﴾ىػ بالشز القخآف الكخيع ﴿ َكَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػٰى* ِإْف ُىَػ ِإاله 

( ، كمغ يتجخأ عمى كخالؼ ذلظ فيػ يعشي التكحيب كالصعغ بسرجاؾية الخسػؿ الكخيع )
 ( .) دمحمنبيو ذلظ فيػ ليذ بسدمع يؤمغ باهلل كنبػة 

كاف عمى يقيغ بأف امتو سػؼ تتعجى عمى عتختو الصاىخة كسا  ( )الكخيع  كلكػف الخسػؿ   
( حقًا كال األميغ جبخائيل مغ سفظ دمائيع كسبي ذرارييع كال يخعػف لمخسػؿ الكخيع )اخبخه 

حخمة ، ؼبأخباريتو لرحابتو كعامة السدمسيغ أراد اف يمقي الحجة عمى امتو كال يكػف ليع 
 مييع الدالـ( كعجـ نرختيع ليع . عحر ؼيسا يختكبػنو مغ جخائع كآثاـ بحق اىل البيت )ع

ؤكج بالعجيج مغ أحاديثو عمى السدمسيغ ضخكرة صػنيع ألىل بيتو )عمييع لحلظ نخاه ي   
، امتثااًل لقػلو تعالى ع مخاعاة لحقو فييعالدالـ( كمػدتيع كنرختيع كحفطيع كعجـ التعجي عميي

َة ِفي ْلُقْخَبٰى ﴾ لى ﴿ ِإفه الهِحيَغ ُيْؤُذكَف كقػلو تعا (        87)     ﴿ ُقل اله َأْسَأُلُكْع َعَمْيِو َأْجًخا ِإاله اْلَسَػده
ْنَيا َكاآلِخَخِة َكأََعجه َلُيْع َعَحاًبا ُمِييًشا ﴾  َّللاهَ َكَرُسػَلُو َلَعَشُيُع َّللاهُ ِفي الجُّ

) ، فيػ القائل(       88)     
،  (       89)     ( )) إف هللا جعل اجخى عميكع السػدة في أىل بيتي كانى سائمكع غجا عشيع (( 

إني تارؾ ؼيكع ما اف تسدكتع بو لغ تزمػا بعجي ، أحجىسا أكبخ مغ اآلخخ ، كتاب هللا  ك ))
، كلغ يفتخقا حتى يخدا عمي حبل مسجكد مغ الدساء إلى األرض ، كعتختي أىل بيتي 

، ك )) ... حخمت الجشة عمى مغ (         90)       ، فانطخكا كيف تخمفػني فييسا (( الحػض
، ك ) ... اشتج غزب هللا كغزب (        91)     ي كآذاني في عتختي ... ( ضمع أىل بيت

( ) ، اما ما كرد مغ احاديثو (        92)     رسػلو عمى مغ اراؽ دمي كآذاني في عتختي (( 
(  مشيا ، )) حديغ مشي كانا مغ حديغ احب هللا التخررية في حق االماـ الحديغ )

، ك ) كىحا ػػ يعشي الحديغ ػػ مغ اشائب أركمتي كانػار عتختي (       93)       مغ احب حديشا ( 
 .(      94)      كخيار ذريتي ، ال بارؾ هللا ؼيسغ ال يحفطو بعجي (( 
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( اخبخ أصحابو كعامة السدمسيغ عغ ) كمغ الخكايات التي أكجت اف الخسػؿ الكخيع   
انيا قالت : )) ( الخسػؿ ) ( ، ىػ ما ركي عغ عائذة زكجمقتل االماـ الحديغ )

( )كىػ يػحى إليو ، فشدا عمى رسػؿ هللا ( )دخل الحديغ بغ عمي عمى رسػؿ هللا 
: أتحبو يا دمحم ؟ قاؿ : يا ( )كىػ مشكب ، كلعب عمى ضيخه،  فقاؿ جبخيل لخسػؿ هللا 

يجه ، ( )جبخيل ، كما لي ال أحب ابشي ، قاؿ : فإف أمتظ ستقتمو مغ بعجؾ فسج جبخيل 
فأتاه بتخبة بيزاء ، فقاؿ : في ىحه األرض يقتل ابشظ ىحا يا دمحم كاسسيا الصف ، فمسا ذىب 

كالتخبة في يجه يبكي ، فقاؿ: يا ( )، خخج رسػؿ هللا ( )جبخيل مغ عشج رسػؿ هللا 
أخبخني أف الحديغ ابشي مقتػؿ في أرض الصف كأف أمتي ستفتتغ ( )عائذة إف جبخيل 

(  كىػ ج إلى أصحابو  فييع عمي كأبػ بكخ كعسخ كححيفة كعسار كأبػ ذر )بعجي ، ثع خخ 
يبكي ، فقالػا : ما يبكيظ يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : أخبخني جبخيل أف ابشي الحديغ يقتل بعجي 

 . (         95)      بأرض الصف كجاءني بيحه التخبة كأخبخني أف فييا مزجعو(( 
في سفخ لو ،  ( )كركي عغ الرحابي عبج هللا بغ عباس انو قاؿ : )) ... خخج الشبي    

فمسا كاف في بعس الصخيق كقف فاستخجع كدمعت عيشاه ،  فدئل عغ ذلظ فقاؿ : ىحا جبخيل 
يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ ليا كخبالء ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة ، فقيل 

رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ، ال بارؾ هللا لو في نفدو ككأني أنطخ : مغ يقتمو يا 
إلى مرخعو كمجفشو بيا ، كقج أىجي بخأسو ك وهللا ما يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ ؼيفخح 

مغ سفخه ذلظ مغسػما ثع صعج ( )إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو . قاؿ : ثع رجع الشبي 
الحديغ بغ عمي بيغ يجيو مع الحدغ ، قاؿ : فمسا فخغ مغ خصبتو السشبخ فخصب ككعع ك 

كضع يجه اليسشى عمى رأس الحدغ كاليدخى عمى رأس الحديغ ثع رفع رأسو إلى الدساء فقاؿ 
: الميع إني دمحم عبجؾ كنبيظ كىحاف أشايب عتختي كخيار ذريتي كأركمتي كمغ أخمفيع في 

ىحا مقتػؿ مخحكؿ ، الميع ؼبارؾ لو في قتمو  أمتي ، الميع كقج أخبخني جبخيل بأف كلجي
كاجعمو مغ سادات الذيجاء ، إنظ عمى كل شيء قجيخ، الميع كال تبارؾ في قاتمو كخاذلو ، قاؿ 

: أتبكػف كال تشرخكنو ! الميع فكغ أنت لو ( ): كضج الشاس في السدجج بالبكاء ، فقاؿ 
مػف محسخ الػجو فخصب خصبة بميغة كليا كناصخا ، قاؿ ابغ عباس : ثع رجع كىػ متغيخ ال

مػجدة كعيشاه ييسالف دمػعا ثع قاؿ : أييا الشاس  إني قج خمفت ؼيكع الثقميغ كتاب هللا 
كعتختي كأركمتي كمخاح مساتي كثسختي ، كلغ يفتخقا حتى يخدا عمي الحػض ، أال كإني 

ا أف ال تمقػني غجا أسألكع في ذلظ إال ما أمخني ربي أف أسألكع السػدة في القخبى ، فانطخك 
قج أخبخني بأف أمتي تقتل  عمى الحػض كقج أبغزتع عتختي كضمستسػىع ... أال كإف جبخيل 

كلجي الحديغ بأرض كخب كبالء ، أال فمعشة هللا عمى قاتمو كخاذلو آخخ الجىخ. قاؿ : ثع ندؿ 
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 .(96)ؿ ((إال كاستيقغ أف الحديغ مقتػ  عمى السشبخ، كلع يبق أحج مغ السياجخيغ كاألنرار
جالدا إذ اقبل ( )كركي ايزًا عغ ابغ عباس انو قاؿ : )) كشت عشج رسػؿ هللا     

الحدغ فمسا رآه بكى كقاؿ إلي إلي فأجمدو عمى فخحه اليسشى ثع اقبل الحديغ فمسا رآه بكى 
كقاؿ مثل ذلظ فأجمدو عمى فخحه اليدخى ثع أقبمت فاشسة فخآىا ؼبكى كقاؿ مثل ذلظ فأجمديا 

جيو ثع اقبل عمي فخآه ؼبكى كقاؿ مثل ذلظ كاجمدو إلى جانبو األيسغ فقاؿ لو أصحابو يا بيغ ي
رسػؿ هللا ما تخى كاحجا مغ ىؤالء إال بكيت أك ما فييع مغ تدخ بخؤيتو فقاؿ كالحي بعثشي 
بالشبػة كاصصفاني عمى جسيع البخية ما عمى كجو األرض ندسة أحب إلي مشيع كإنسا بكيت 

غ بعجي كذكخت ما يرشع بيحا كلجي الحديغ كأني بو كقج استجار بحخمي لسا يحل بيع م
كقبخي فال يجار كيختحل إلى ارض مقتمو كمرخعو ارض كخب كبالء تشرخه عرابة مغ 
السدمسيغ أكلئظ سادة شيجاء أمتي يـػ الؿيامة فكأني انطخ إليو كقج رمى بديع فخخ عغ فخسو 

ع انتحب كبكى كأبكى مغ حػلو كارتفعت أصػاتيع مطمػما ثصخيعا ثع يحبح كسا يحبح الكبر 
 .  (        97)     بالزجيج ثع قاـ كىػ كيقػؿ الميع إني أشكػ إليظ ما يمقى أىل بيتي بعجي (( 

خخج عميشا رسػؿ ))  انو قاؿ :  (         98)       كركي كحلظ عغ الرحابي معاذ بغ جبل    
( متغيخ المػف فقاؿ أنا دمحم أكتيت فػاتح الكالـ كخػاتسو فأشيعػني ما دمت بيغ  )  هللا

أضيخكع فإذا ذىب بي فعميكع بكتاب هللا عد كجل أحمػا حاللو كحخمػا حخامو أتتكع بالخكح 
كالخاحة كتاب مغ هللا سبق أتتكع فتغ كقصع الميل السطمع كمسا ذىب رسل جاء رسل تشاسخت 

رحع هللا مغ أخحىا بحقيا كخخج مشيا كسا دخميا أمدظ يا معاذ كاحز  الشبػة فرارت ممكا
( ثع قاؿ نعي إلي قاؿ فمسا بمغت خسدة قاؿ يديج ال يبارؾ هللا في يديج ثع ذرفت عيشاه )

حديغ كأتيت بتخبتو كأخبخت بقاتمو كالحي نفدي بيجه ال يقتل بيغ ضيخاني قػـ ال يسشعػه إال 
 .(         99)       بيع كسمط عمييع شخارىع كألبديع شيعا ... (( خالف هللا بيغ صجكرىع كقمػ 

ككاف يػـ أـ سمسة ، فشدؿ )) ...  انو قاؿ : (         100)     كركي عغ الرحابي ابي امامة   
الجاخل ، كقاؿ ألـ سمسة : ال تجعي أحجا يجخل عمي فجاء  ( ) جبخيل ، فجخل رسػؿ هللا 

( في البيت أراد أف يجخل فأخحتو أـ سمسة ) الشبي ( ، فمسا نطخ إلىالحديغ )
فاحتزشتو كجعمت تشاغيو كتدكشو فمسا اشتج في البكاء خمت عشو  فجخل حتى جمذ في حجخ 

( : يقتمػنو كىع ( ، فقاؿ جبخيل : إف أمتظ ستقتل ابشظ ىحا ، فقاؿ الشبي )) الشبي
، فقاؿ بسكاف كحا ككحا ، فخخج رسػؿ مؤمشػف  بي ؟ قاؿ : نعع يقتمػنو ، فتشاكؿ جبخيل تخبة 

( قج احتزغ حديشا كاسف الباؿ ميسػما فطشت أـ سمسة أنو غزب مغ دخػؿ هللا )
الربي عميو فقالت : يا نبي هللا ، جعمت لظ الفجاء إنظ قمت لشا ال تبكػا ىحا الربي كأمختشي 

بو كىع جمػس ، إلى أصحا أال أدع يجخل عميظ فجاء فخميت عشو ، فمع يخد عمييا ، فخخج
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، كفي القػـ أبػ بكخ كعسخ) رضي هللا عشيسا ( ككانا أجخأ القػـ فقاؿ ليع: إف أمتي يقتمػف ىحا
 . (101) عميو،  فقاال : يا نبي هللا يقتمػنو كىع مؤمشػف ؟ قاؿ : نعع كىحه تخبتو كأراىع إياىا (( 

االماـ الحديغ كمسا يججر اإلشارة اليو الى اف بعس الرحابة مسغ سسع خبخ مقتل    
(مغ الخسػؿ الكخيع ) ( قج امتج بيع العسخ الى زمغ حجكث كاقعة الصف ، كمشيع )

سسعت  الحي تذيخ الخكايات التاريخية الى انو قاؿ : )) (  102)الرحابي انذ بغ الحارث 
  (  103) ( يقػؿ : إف ابشي ىحا يقتل بأرض العخاؽ فسغ أدركو مشكع فميشرخه (( ) رسػؿ هللا

( كقاتل الى جانبو كُقتل كانو فعاًل خخج الى كخبالء كبقي مشتطخًا مقجـ االماـ الحديغ )، 
بقػلو:   (          105)     ، كىحا ما أكجه العخياف بغ ىيثع األسػد ( 104)      معو يـػ كاقعة الصف

فيشدؿ قخيبا مغ السػضع الحي كاف ؼيو معخكة الحديغ فكشا ال نبجكا إال (  106)))كاف أبي يتبجى
ىشاؾ فقاؿ لو أبي : أراؾ مالزما ىحا السكاف قاؿ : بمغشي أف  (107)كججنا رجال مغ بشي أسج 

حديشا يقتل ىاىشا فأنا أخخج لعمي أصادفو فأقتل معو فمسا قتل الحديغ قاؿ أبي : انصمقػا 
 .  (          108)     فأتيشا السعخكة فصػفشا فإذا األسجي مقتػؿ (( نشطخ ىل األسجي ؼيسغ قتل 

،   (          109)     كمسغ ادرؾ كاقعة الصف مغ الرحابة ىػ الرحابي خالج بغ عخفصة    
)) كشا عشج خالج بغ عخفصة يػـ قتل الحديغ بغ عمي ) رضي هللا  الحي نقل عشو البعس

(  ( ، سسعت رسػؿ هللا )) رسػؿ هللا سسعت مغعشيسا (  فقاؿ لشا خالج : ىحا ما 
 .(110)ستبتمػف في أىل بيتي مغ بعجي (( يقػؿ : إنكع

 الحفاظ  عمى  الثهرة الحدينية   في( البعد التفريمي إلخبارية الرسهل ): لثالثا المبحث
االماـ ( السشصمقة عغ إخبارية الدساء ؼيسا يخز خخكج لع تكغ إخبارية الخسػؿ الكخيع )    

كمقتمو إخبارية مقتزبة اك مختكشة الى بعج غيبي مبيع ، بل اشتسمت ىحه  (الحديغ )
اإلخبارية عمى جانب تفريمي كبيخ لكل ما يتعمق بيحه الحجثية مخكدًا فييا عمى أمػر في 

اتجاه ىحه الحجثية غاية األىسية حتى ال يكػف ىشاؾ ادنى شظ اك لبذ عشج االنداف السدمع 
 ا.حاؿ حجكثي

اكؿ راٍك تفريمي لسقتل االماـ الحديغ ،  ىػ( )لحلظ يسكششا القػؿ اف الخسػؿ الكخيع   
ليحفع لشا صػرة كاضحة كجمية لمحجثية بكل تفاصيميا في ذاكخة االمة اإلسالمية  قبل كقػعيا 

بعج خخكجو عمى  (     ٔٔٔ)   مصابقة لكل ما جخى لالماـ الحديغ كاىل بيتو )عمييع الدالـ( 
 .    (        ٖٔٔ)   ـ ( ٓٛٙق / ٔٙعاـ )  (      ٕٔٔ)      سؽياف غ معاكية بغ ابي يديج ب

 ىي : ( ) كمغ بيغ األمػر التي شسمتيا تفريمية إخبارية الخسػؿ الكخيع
 
 : االخبار عن مكان وزمان القتل  
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دؾيقة كتفريمية عغ تحجيج السكاف الحي ُيقتل ؼيو االماـ                      ( )جاءت إخبارية الخسػؿ    
فقج اخبخ عغ التدسية العامة لمخقعة الجغخاؼية التي ُيقتل فييا ، ثع كاف اكثخ ( ، )الحديغ 

دقة في اخباريتو عشجما حجد اسع الجدء مغ ىحه الخقعة الجغخاؼية كتدسياتو الستعجدة ، حيث 
انو قاؿ : اف األرض التي ُيقتل فييا كلجي الحديغ ىي ارض العخاؽ ، كىحا ( )ُذكخ عشو 

ما اشارت اليو السرادر التاريخية نقاًل عغ ركاية اـ سمسة التي قالت فييا : )) أف رسػؿ هللا 
اضصجع ذات يـػ فاستيقع كىػ خائخ الشفذ فاضصجع فخقج فأستيقع كفي يجه تخبة ( )

الحديغ  -أف ىحا  ىحه التخبة يا رسػؿ هللا ؟ قاؿ : أخبخني جبخيل حسخاء يقبميا ، فقمت : ما
( )، كركي عشيا ايزًا انيا قالت لالماـ الحديغ (        ٗٔٔ)     يقتل بأرض العخاؽ ((  -

( )فقج  سسعت رسػؿ هلّل  خخج  الى العخاؽعشجما أراد الخخكج الى العخاؽ : )) ...  ال ت
غ الحارث بغ نبيو انذ ب، كسا ركى عغ  (        ٘ٔٔ)      يقػؿ : يقتل ابشي الحديغ بالعخاؽ (( 

 .( ٙٔٔ)العخاؽ ... ((  ي ىحا ُيقتل بأرضيقػؿ اف ابش( )عت رسػؿ هللا انو قاؿ: )) س
في مخكيات الخسػؿ  كلع يكغ تعجد السدسى الجغخافي لمعخاؽ غائبًا عغ التحجيج السكاني   

( ، فقج ركد مدسى ارض بابل الحي كاف يصمقو )عغ مقتل االماـ الحديغ ( ) الكخيع
في تمظ السخكيات ، كىػ ما أشارت اليو الديجة عائذة  (      ٚٔٔ)     العخب عمى ارض العخاؽ 

 .  (       ٛٔٔ)     يقػؿ : يقتل حديغ بأرض بابل ... ((   بقػليا :)) أنيا سسعت رسػؿ هللا
اكثخ دقة عشجما حجد البقعة التي تديل عمييا دماء االماـ                     ( ككانت إخبارية الخسػؿ )   

( في ارض العخاؽ اال كىي ارض كخبالء ، ىحه التحجيجية التي اخحت بعجىا )الحديغ 
       ٜٔٔ     )التجكيشي الػاسع في مرادر السجرستيغ سيسا تمظ السخكية التي أكردىا ثابت البشاني 

، الحي قاؿ : )) استأذف ممظ السصخ اف يأتي الشبي  (       ٕٓٔ)     عغ انذ بغ        مالظ  (
( فأذف لو ، فقاؿ ألـ سمسة احفطي الباب ال يجخل أحج فجاء الحديغ بغ عمي  فػثب   )

( فقاؿ لو السمظ أتحبو قاؿ نعع قاؿ فاف أمتظ ) رعج عمى مشكب الشبيحتى دخل فجعل ي
تقتمو كاف شئت أريتظ السكاف الحي يقتل ؼيو قاؿ فزخب بيجه فأراه تخابا أحسخ فأخحت أـ سمسة 

، كأخحت  (       ٕٔٔ)   ذلظ التخاب فرختو في شخؼ ثػبيا قاؿ فكشا ندسع يقتل بكخبالء (( 
( كمغ قبل اكثخ مغ ممظ مغ مالئكة   ُبعجىا التأكيجي بتكخارىا عمى الخسػؿ الكخيع )

، كممظ مغ مالئكة  (      ٖٕٔ)    ، كالخعج ممظ الدحاب  (        ٕٕٔ)      الدساء كجبخئيل 
( ابشتو فاشسة الدىخاء )عمييا   كالتي اخبخ بيا الخسػؿ )(       ٕٗٔ)     الفخدكس األعمى 

 دالـ( كزكجاتو كعامة السدمسيغ.ال
 

ء عمى شاشئ نيخ الفخات ، فقج اشارت بعس الخكايات الى اف كلسػقع ارض كخبال    
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( سػؼ ُيقتل عمى ( أخبخ عامة السدمسيغ بأف كلجه االماـ الحديغ )الخسػؿ الكخيع )
ارض بذاشئ الفخات قائاًل ليع : )) ... ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ 

( اخبخ ، كسا انو ) (     ٕ٘ٔ)    ... (( ليا كخبالء ، ُيقتل بيا كلجي الحديغ بغ فاشسة 
ما شأف عيشيظ تؽيزاف ، قاؿ : بمى قاـ مغ عشجي )) ( بحلظ عشجما سألو: االماـ عمي )

ة بقتل ، كاخبخ أيزًا اـ سمس (      ٕٙٔ)     الفخات (( حديغ يقتل بذط جبخئيل فحجثشي اف ال
 . (ٕٚٔ)كلجه الحديغ بذاشئ الفخات

فقج كرد ذكخ ىحه التدسية  (      ٕٛٔ)    كلسا كانت ارض كخبالء تعخؼ ايزًا بأرض الصف    
خ اف جبخئيل ، عشجما ذك( )عغ السكاف الحي ُيقتل ؼيو االماـ الحديغ ( )في إخباريتو 

، كىح ما  (      ٜٕٔ)     )) ... في ىحه األرض ُيقتل ابشظ ىحا يا دمحم ، كاسسيا الصف ((  اخبخه
اخبخ بو زكجتو الديجة عائذة ، قائاًل ليا : )) ... يا عائذة إف جبخيل أخبخني أف ابشي 

، كىػ ما ذكختو الديجة عائذة في مخكياتيا ، بأف  (ٖٓٔ)الصف ... ((  ديغ مقتػؿ في أرضح
، قائاًل لو : )) ... أمتظ  ()عغ مكاف قتل االماـ الحديغ ( )الخسػؿ خئيل اخبخ جب

،  قاؿ إف شئت أريتظ  تخبة األرض التي يقتل ( )عت عيشا رسػؿ هللا ستقتمو بعجؾ فجم
، كقائاًل لو )) ... اف  (      ٖٔٔ)     بيا ، قاؿ نعع ، فأتاه جبخيل تخاب مغ تخاب الصف (( 

 . (ٕٖٔ )شئت أخبختظ باألرض التي يقتل بيا ، فأشار لو جبخئيل إلى الصف بالعخاؽ ... (( 
بأرض الصف ، ( )أصحابو بسقتل كلجه الحديغ ( ) كحلظ اخبخ الخسػؿ الكخيع    

كأبػ بكخ كعسخ كححيفة كعسار كأبػ ذر ، قائاًل ليع : ))  ()ككاف فييع االماـ عمي 
، كىحا ما أكجه ابغ عباس  (ٖٖٔ)أخبخني جبخئيل أف ابشي الحديغ يقتل بأرض الصف ... (( 

 . (ٖٗٔ )بقػلو : )) ما كشا نذظ كأىل البيت متػافخكف اف الحديغ بغ عمي يقتل بالصف (( 
قج ضسغ اخباريتو التفريمية ركشًا ثانيًا شسل ( )كمسا يججر االشارة إليو اف الخسػؿ الكخيع    

تمو ، لتكتسل اركاف اإلخبارية الحجثية عغ مق ()بعجية التحجيج الدمشي لقتل االماـ الحديغ 
 ببعجييا السكاني كالدماني . 

كىػ في عسخ متقجـ حيث يعمػه الذيب ،                     ( )فاألخبارية حجدت زمغ قتل االماـ الحديغ    
                         انو قاؿ : ))ُيقتل الحديغ حيغ يعمػه     (  ) كىحا ما ركتو اـ سمسة نقاًل عغ رسػؿ هللا 

قاؿ لو : )) (   )كما ذكخه  ابغ عباس اف رسػؿ هللا ، (      ٖٙٔ)     ((   (     ٖ٘ٔ)    القتيخ 
 .  (       ٖٚٔ)     يا ابغ عباس كأني بو ػػ الحديغ ػػ كقج خزبت شيبتو مغ دمو ... (( 

 ُيقتل فييا االماـ الحديغ حيشساادؽ تحجيجًا لمفتخة الدمشية التي ( )كقج كاف الخسػؿ الكخيع 
 . (ٖٛٔ): )) يقتل حديغ عمى رأس ستيغ مغ مياجختي (( اخبخ الديجة اـ سمسة قائاًل ليا

 : األخبار عن قتمتو 
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التفريمية مغ يتػلى كيذارؾ في قتل االماـ                            ( )شسمت أخبارية الخسػؿ الكخيع    
، معتسجًا البعج التعسيسي في ىحه اإلخبارية حتى الػصػؿ الى الذخز الحي ( )الحديغ 

يأمخ بالقتل كالذخز السشفح ليحا القتل ، فقج كردت في معطع السرادر اإلسالمية عذخات 
ُأخبخ مغ قبل مالئكة الدساء بسغ يقتل ( )الخكايات كبأسانيج مختمفة اف الخسػؿ الكخيع 

ىػ بجكره أخبخ اىل بيتو كاقاربو كزكجاتو كاصحابو كعامة ، ك  ()كلجه االماـ الحديغ 
السدمسيغ بحلظ ، لحلظ تع تجاكليا بيحا الكع اليائل مغ الخكايات حافطة لشا كعبخ السدار 

 ديغ كاىل بيتو )عمييع الدالـ ( .الخكائي التاريخي مغ ىع القتمة الحؿيقيػف لإلماـ الح
يسية ما ركى عغ الديجة اـ سمسة كالديجة عائذة كعبج كيأتي في مقجمة تمظ اإلخبارية التعس    

، اف  ( )هللا بغ عباس كابي امامة الباىمي ، كما أكجه االماـ ابي عبج هللا جعفخ الرادؽ 
مغ  ( )اف امتو ستقتل كلجه الحديغ ( )اخبخ الخسػؿ الكخيع ( )السمظ جبخئيل 

الى اف الحي اخبخ  مالظ اال انو أشار، ك أكرد ذات الخكاية أنذ بغ  (      ٜٖٔ)     بعجه 
 . (      ٓٗٔ)     ( )بيحه اإلخبارية ىػ ممظ السصخ كليذ السمظ جبخئيل  الخسػؿ الكخيع

عسغ يقتل كلجه االماـ الحديغ ( )كمغ الريغ التعسيسية  التي اخبخ بيا الخسػؿ الكخيع    
()  ما أكرده السدعػدي مغ اف نرف امتو ستقتل كلجه الحديغ( ) مبيشًا في اخباريتو

فئػية الشرف الحي سػؼ يتػلى عسمية القتل بقػلو )) ... تقتمو نرف أمتظ بيغ قاتل لو 
، كمغ تمظ الريغ ايزًا  (       ٔٗٔ)     كمعيغ عميو كخاذؿ لو كراٍض بحلظ كمبغس ... (( 

)     قتمو ... (( صيغة شائفة مغ امتي كىحا ما كرد عشج السفيج بقػلو )) ... اف شائفة مغ امتي ت

، ككحلظ صيغة قػـ مغ امتي ، كىحا ما أكرده ابغ شجقع بقػلو )) يقتمو قػـ مغ اّمتي  (      ٕٗٔ
،  (      ٗٗٔ)     ، ككردت ايزًا صيغة )) مغ امتظ مغ  يقتمو ((  (      ٖٗٔ)     بعجي ... (( 

 . (      ٘ٗٔ)      كصيغة )) في امتظ مغ يقتمو (( 
( )التعسيسية عشج مغ يتػلى قتل االماـ الحديغ ( )رية الخسػؿ الكخيع كلع تتػقف إخبا   

، بل كصف مغ يتػلى القتل بعجة اكصاؼ مشيا ما أكرده الخػارزمي بقػلو )) ... فخقتاف مغ 
،   (      ٙٗٔ)     أمتظ ، إحجاىسا ضالسة متعجية فاسقة تقتل فخخظ الحديغ ابغ ابشتظ ... (( 

، كما أكرده السفيج ك االربمي  (      ٚٗٔ)     كقػلو )) ... سيقتمو المعشاء بأرض كخبالء ...(( 
مغ يقتمو بقػلو )) شخار الشاس ( )قج كصف لالماـ الحديغ (  )مغ اف الخسػؿ الكخيع 

، (ٜٗٔ)بقػلو )) شّخ أّمة مغ أّمتظ(( (   ، كحلظ كصفيع جبخئيل لمخسػؿ الكخيع ) (ٛٗٔ)(( 
 . (        ٓ٘ٔ)       امتظ ... ((  كبقػلو ))يقتمو شخار

في اخباريتو مغ ىي الفئة اك الصائفة مغ امتو التي سػؼ تقتل                       ( )ثع يذخز الخسػؿ    
اؿ ليا بأف ، كىحا ما اخبخ بو عستو صؽية بشت عبج السصمب عشجما ق( )كلجه الحديغ 
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)) فقالت : كمغ يقتمو ، قاؿ : يا عسة تقتمو الفئة الباغية مغ سيقتل ، ( )الحديغ  كلجه
اكثخ تذخيرًا في (  )، ككاف الخسػؿ الكخيع  (       ٔ٘ٔ)      " لعشيع هللا " (( شي أمية ب

نقاًل عغ احج مالئكة الدساء ( )اخباريتو عشجما حجد َمغ مغ بشي امية يقتل كلجه الحديغ 
هللا اعمع أف رجال مغ أمتظ يقاؿ لو يديج ، زاده هللا عحابا ، يقتل الحي اخبخه قائاًل )) يا نبي 

كالحي اخبخ ىػ بجكره أصحابو عغ ىحا األسع ، (       ٕ٘ٔ)    فخخظ الصاىخ ابغ الصاىخة ... (( 
( )، كىحا ما اشارت اليو الخكايات التاريخية نقاًل عغ ابغ عباس مغ اف الخسػؿ الكخيع 

( )ابة في سفخًا لو ، بأف جبخئيل اخبخه بقتل االماـ الحديغ اخبخ مغ كاف معو مغ الرح
، فقالػا لو  : )) مغ يقتمو يا رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ال بارؾ هللا لو في نفدو 

اخبخ جسعًا مغ  ( )، كأشارت ركايات أخخى الى اف الخسػؿ  (       ٖ٘ٔ)      ... (( 
)) يديج ال  عمى يج يديج ، بقػلو:( )الرحابة فييع معاذ بغ جبل ، بقتل كلجه الحديغ 

مغ خميفة مدتخمف متخؼ يقتل خمفي كخمف                               ( )يبارؾ هللا في يديج ... كأىا لفخاخ آؿ دمحم 
 . (       ٗ٘ٔ)      خمفي ... (( 

كحلظ كصفًا تذخيريًا دالليًا عغ مغ يتػلى بشفدو قتل ( )الكخيع  كقج اعصى الخسػؿ   
 (      ٘٘ٔ)     مغ خالؿ رؤيا رأىا ، اف كمبًا أبقع يمغ في دماء اىل بيتو ( )االماـ الحديغ 

حيشسا نطخ الى شسخ بغ ذي الجػشغ يـػ معخكة ( )، كتع تفديخىا مغ قبل االماـ الحديغ 
)) هللا أكبخ قاؿ رسػؿ هللا إني رأيت كمبا أبقع يمغ في دماء أىل الصف ككاف ابخصًا ، فقاؿ : 

 .  (       ٙ٘ٔ)     بيتي (( 
اف القخاءة التحميمية لمخكايات اإلخبارية التعسيسية كالتذخيرية التي اخبخ بيا الخسػؿ                          

 ، يتزح لشا األتي : ( )عسغ يقتل كلجه الحديغ ( )الكخيع 
محػرية كانصالؾية القتل ستكػف مغ األمة اإلسالمية ، اف استخجاـ لفطة االمة اك اف  (ٔ

نرف االمة اك قػـ اك شائفة اك فخقة ؼيو داللة كاضحة لإلشارة الى اف مغ سيديع 
 مغ ىحه االمة بالقتل ىػ ضسغ انتسائية االمة بالحج األعمى ال باألشالؽ العاـ لالمة .

ي القتل بالقتل سيكػف ذك بعجيات مادية كمعشػية ، أأكضحت الخكايات اف االسياـ  (ٕ
السباشخ ، كىشاؾ مغ يديع بالقتل بدكػتو كرضاه كخحالنو اك بأعانتو اك  السادي

 ببغزو .
كصفًا دؾيقًا الى الفئة التي ستديع في قتل االماـ  ( )اعصى الخسػؿ الكخيع  (ٖ

كالسمعػنة كانيا مغ شخار امتو بأف نعتيا بالطالسة كالسعتجية كالفاسقة ( )الحديغ 
 كالشاس اجسع .

كاف كاضحًا بأف الفئة الباغية مغ بشي امية مغ ( )اف البعج التذخيري لمخسػؿ  (ٗ



 يف املبهى التأسيسي للحفاظ على الثورة احلسيهية قبل حدوثوا  ()دور الرسول حمند 

 أ.د.رباب جبار طاهر                                                         سارة ماجد محيد م.م.         

 

   م(2222كانون االول  – 33الددد ) ملح   لة دراسا  ااريخيةجم 
25 25 

 

 .( )امتو ىي التي تقتل كلجه االماـ الحديغ 
عمى السدسى التذخيري الجقيق لسغ يتػلى قتل كلجه ( )التأكيج مغ قبل الخسػؿ  (٘

مية كايزاحو لالمة ، حيغ بيغ اف يديج بغ معاكية ىػ مغ مغ الفئة الباغية مغ بشي ا
 بعج اف يؤكؿ حكع االمة لبشي امية .( )يتػلى  قتل كلجه االماـ الحديغ 

بأخباريتو الى صفات داللية كاضحة لسغ يتػلى السباشخة بقتل ( )أشار الخسػؿ  (ٙ
ػـ معخكة حيث شبيو بالكمب األبقع ، كالتي تػضحت لألمة في ي(  )كلجه الحديغ 

 بغ ذي الجػشغ كػنو كاف ابخصًا . الصف مغ انو كاف يقرج شسخ
 : اإلخبار عن كيفية قتمو 

( )صػرة تفريمية عغ كيؽية قتل االماـ الحديغ ( )تزسشت إخبارية الخسػؿ الكخيع    
 ـ ( . ٓٛٙق /  ٔٙي كاقعة الصف ) ، جاءت مصابقة لكيؽية قتمو ف

 ( )أخبخ االماـ الحديغ ( )حيث اشارت الخكايات التاريخية الى اف الخسػؿ الكخيع    
عغ سبب بكائو كىػ يقبمو في عشقو ، قائاًل (  )بأنو سػؼ ُيقتل بالديف لسا سألو االماـ 

  (      ٚ٘ٔ)     لو : )) يا بشي اقبل مػضع الديػؼ مشظ كابكي ... ( 
بيغ الكيؽية التي ُيقتل بيا االماـ ( )كذكخت لشا الخكايات التاريخية اف الخسػؿ الكخيع    

في حجيث لو مع عبج هللا بغ عباس ، قائاًل )) ... فكأني انطخ إليو كقج رمي  ( )الحديغ 
 .  (        ٛ٘ٔ)      بديع فخخ عغ فخسو صخيعًا ثع يحبح كسا يحبح الكبر مطمػمًا... (( 

أكضحت  مريخ ( )ىحه الخكايات ايزًا الى اف إخبارية الخسػؿ الكخيع  سا أشارتك   
بعج ذبحو ، كىحا ما اخبخ بو عجد مغ الرحابة بقػلو : )) ىحا  ( )رأس االماـ الحديغ 

جبخئيل يخبخني عغ أرض بذاشئ الفخات يقاؿ ليا كخبال ، يقتل بيا كلجي الحديغ ابغ فاشسة 
رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : رجل يقاؿ لو يديج ، ال بارؾ هللا في نفدو ، ككأني ، فقيل : مغ يقتمو يا 

أنطخ إلى مرخعو كمجفشو ، كقج أىجي بخأسو،  وهللا ما يشطخ أحج إلى رأس كلجي الحديغ 
 .(ٜ٘ٔ)كلدانو ...((  بيغ قمبوؼيفخح إال خالف هللا 

أشار في اخباريتو الى اف رأس ( )ك أكضحت لشا بعس الخكايات اف الخسػؿ الكخيع    
بعج ذبحو ُييجى الى يديج بغ معاكية كيخسل مع الدبايا الى بالد الذاـ  ( )االماـ الحديغ 

، بقػلو : )) ىحا جبخئيل يخبخني عغ أرض بذط الفخات يقاؿ ليا كخبال ُيقتل فييا كلجي 
الدبايا عمى أقتاب  الحديغ ، ككأني أنطخ إليو كإلى مرخعو كمجفشو بيا ، ككأني أنطخ عمى

السصايا كقج أىجي رأس كلجي الحديغ إلى يديج لعشو هللا ، فػ هللا ما يشطخ أحج إلى رأس 
 .  (       ٓٙٔ)      الحديغ كيفخح إال خالف هللا بيغ قمبو كلدانو ، كعحبو هللا عحابًا  اليسًا ... (( 

 اليهامش
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( عغ اإلرادة كالحتسية كالسذخكعية اإلليية لمثػرة الحديشية يشطخ : دمحم ، سشجس صبيح : الثػرة الحديشية     ٔ)     
مشيج ، دمحم ، سشجس صبيح ، أ . د . رباب جبار الدػداني  ٕٕ - ٛٔفي الخكاية الدمؽية حتى القخف التاسع اليجخي 

 .ٙٔٔالتخصئة لمثػرة الحديشية في الخكاية الدمؽية 
،  ابغ فارس : معجع مقاييذ المغة  ٕٚٔٔ/  ٖ، الجػىخي : الرحاح  ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ     ٕ    ) 
 . ٖٛ، الخازي : مختار الرحاح  ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٚٛ/  ٕ

قاييذ ،  ابغ فارس : معجع م ٕٚٔٔ/  ٖ،  الجػىخي : الرحاح   ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ      ٖ)     
، الخازي : مختار الرحاح  ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٕٚ/  ٗ، ابغ سيجة : السخرز  ٚٛ/ ٕالمغة  

 .  ٛٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛ
، ابغ مشطػر : لداف  ٚٛ/ ٕ، ابغ فارس : معجع مقاييذ المغة   ٕٚٔٔ/  ٖ( الجػىخي : الرحاح     ٗ)     

 .   ٙٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛازي : مختار الرحاح ، الخ  ٔٗٗ/  ٚالعخب 
، الدمخذخي : أساس البالغة  ٕٚ/  ٗ، ابغ سيجة : السخرز  ٕٚٔٔ/  ٖ( الجػىخي : الرحاح     ٘)     
 . ٙٙٗ/  ٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٕٗٗ - ٔٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٗٛٔ

 . ٗٗ( سػرة السائجة اية     ٙ)     
/  ٖ، مكي بغ ابي شالب : اليجاية الى بمػغ الشياية  ٔ٘ٗ/  ٛ( يشطخ : الصبخي : تفديخ الصبخي     ٚ)     
 .   ٜٗٗ/  ٔ، الشدفي : تفديخ الشدفي  ٜٖٔ/  ٚ،  الػاحجي : التفديخ البديط  ٜٕٚٔ
/  ٚبغ مشطػر : لداف العخب ، ا ٗٛٔ، الدمخذخي : أساس البالغة  ٜٛٔ/  ٖ( الفخاىيجي : العيغ       ٛ)      

 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ
 .  ٖٕٛسػرة البقخة اية  (    ٜ)     
،  الديػشي : الجرر  ٜٜٔ/  ٔ، الشدفي : تفديخ الشدفي  ٜٚٔ/  ٘( الصبخي : تفديخ الصبخي     ٓٔ)     

 . ٕٓٚ/  ٔالسشثػر 
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٖٛ: مختار الرحاح ، الخازي  ٔٗٗ/  ٚ: لداف العخب ( ابغ مشطػر ٔٔ)
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٕٗٗ/  ٚ، ابغ مشطػر : لداف العخب  ٜٛٔ/  ٖ: العيغ ( الفخاىيجي ٕٔ)

 . ٙٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ/  ٚ( ابغ مشطػر : لداف العخب     ٖٔ)     
 . ٚٙٗ/  ٓٔ، الدبيجي : تاج العخكس  ٔٗٗ/  ٚالعخب  ( ابغ مشطػر : لداف    ٗٔ)     
 .  ٖٕسػرة الذػرى اية   (    ٘ٔ)     
، ابغ عقجة الكػفي : فزائل اميخ  ٕٛ٘/  ٖ،  البداز: مدشج البداز  ٔٙٔ/  ٖ( الفاكيي : اخبار مكة     ٙٔ)     

 . ٖٔٔ/  ٕ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  ٜٔٔالسؤمشيغ 
، الستقي اليشجي :  ٖٙ/  ٖ٘، الديػشي : جامع االحاديث  ٖٛٔ/  ٘( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٚٔ       )

 .  ٓٗٙ/  ٖٔكشد العساؿ 
 ٕٛ/  ٔ، الصػسي : الخالؼ  ٔ٘/  ٘، الشدائي : الدشغ الكبخى  ٔٔ/  ٕٖ( ابغ حشبل : مدشج     ٛٔ)     

،  ٜٛ/  ٖ، ابغ كثيخ : جامع السدانيج كالدشغ ٘ٛٔ/  ٗ، البغػي : مرابيح الدشة ٛٗٔ/ ٕ،البييقي : الدشغ الكبخى 
 . ٖٕٕٔالديػشي : الجامع الرغيخ
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( يشطخ : الكخماني : اسخار التكخار في القخآف ، قاسع ، دمحم محسػد صالح : التكخار في القخآف الكخيع     ٜٔ)     
،  ٕ٘ - ٘،  الذخيف ،  كػالف عمي الدشػسي : مغ بالغة التكخار في القخآف الكخيع  ٜ٘ٔ - ٔدراسة بالغية 

 . ٗٗ - ٕ٘يػسف ، انجيخس شعسة : خرائز التصػرالجاللي في القخآف الكخيع 
دراسة كضيؽية  ( )( يشطخ : نداؿ ، فػزي سيل كامل : التكخار في شائفة مغ احاديث الخسػؿ     ٕٓ)     

، خمػي ،  شسيدة : التكخار كبالغتو في  ٕٚٔ - ٖٙٔاسمػبية ألسمػب مغ أساليب االقشاع في الخصاب الشبػي 
 . ٖٔٔ - ٛٔٔالحجيث الشبػي الذخيف 

 .  ٕٕٔ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٘ٔٗكيشطخ : الرجكؽ : كساؿ الجيغ  ،ٗٙٗ/  ٔ( الكميشي: الكافي  ٕٔ)
 .  ٕٕٕ/ ٗٗاالنػار : بحار ، السجمدئٖٕابغ قػلػيو : كامل الديارات  :، كيشطخٗٙٗ/ ٔ( الكميشي: الكافي ٕٕ )

 .  ٕٚٗ/  ٖٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٔ( ابغ بابػيو القسي : االمامة كالتبرخة     ٖٕ)      

 .  ٖٙ( سػرة األحداب اية      ٕٗ)      

( صؽية بشت عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ ، أخت حسدة بغ عبج السصمب ألمو كعسة الخسػؿ     ٕ٘)      
أميا ىالة بشت كىيب بغ عبج مشاؼ بغ زىخة ، تػفيت في خالفة عسخ بغ الخصاب كدفشت بالبؿيع .  ()الكخيع دمحم

/  ٗ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٚٔ/  ٖ، ابغ حباف البدتي: الثقات  ٔٗ/  ٛٔيشطخ: ابغ سعج: الصبقات 
 . ٕٗٔ - ٖٕٔ/  ٛ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة   ٖٚٛٔ

/  ٖٗ: بحار االنػار ، السجمدي٘٘ٔ، كيشطخ: الفتاؿ الشيدابػري: ركضة الػاعطيغ ٜٜٔرجكؽ: االمالي ال ( ٕٙ)
ٕٖٗ  . 

، ابغ  ٖٗٔ - ٕٗٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٖٓ٘/ ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٕٚ)     
 . ٕٛٚ/  ٕ ، ابغ الرباغ  : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة  ٜٚٔ/  ٗٔعداكخ : تاريخ دمذق 

،  ٗٚ/  ٔٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ٕٜٔ/  ٜ( الييثسي : مجسع الدكائج      ٕٛ)     
 . ٕٛٚ/  ٖالعػالي  العرامي السكي : سسط الشجـػ

( حبا الصفل يحبػ اذا زحف ، أي بجأ يسذي عمى يجيو كركبتيو قبل اف يقـػ . يشطخ : الفخاىيجي :      ٜٕ)      
 . ٔ٘ٔ، الدمخذخي: أساس البالغة  ٖٛٓ/  ٖالعيغ 

( عائذة بشت أبي بكخ الرجيق بغ أبي قحافة بغ عامخ بغ عسخك بغ كعب بغ سعج بغ تيع بغ مخة      ٖٓ)       
في شيخ شػاؿ مغ الدشة الثانية لميجخة  ()بغ كعب بغ لؤي ،  كأميا أـ ركماف بشت عسيخ ،  تدكجيا رسػؿ هللا 

/  ٘، ابغ ابي عاصع : اآلحاد كالسثاني  ٛ٘/  ٛ، تػفيت سشة ثساف كخسديغ لميجخة . يشطخ : ابغ سعج:  الصبقات 
،  ٕٗٛ/  ٚ،  البييقي : دالئل الشبػة ٘/  ٗ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٛٚ/  ٔ، ابغ حباف : الثقات   ٖٛٛ

 .  ٖ٘ٔ/  ٕاعالـ الشبالء الحىبي : سيخ 
، الستقي ٜ٘ٔ/ ٗٔ، كيشطخ: ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ٜٔٗ - ٛٔٗ/  ٙ( ابغ سعج: الصبقات   ٖٔ)

/  ٖ: معالع السجرستيغ ، مختزى العدكخي ٕٔ٘/ ٕٚ، السخعذي: شخح احقاؽ الحق ٛ٘/ ٕٔالعساؿ  : كشداليشجي
ٖ٘ . 

،  ٚٚ/  ٙخكة كمذى قمياًل ببطء كتسيل . يشطخ: الفخاىيجي : العيغ ( درج يجرج أي بجأ الصفل بالح     ٕٖ)       
 . ٕٙٙ/  ٕ،  ٜٖٙ/  ٔابغ مشطػر لداف العخب  
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تدكجيا الخسػؿ في  ( )، احجى زكجات الخسػؿ الكخيع دمحم اـ سمسة: ىي ىشج بشت أبي أمية السخدكمية ( ٖٖ)
، عخؼ عشيا حبيا الذجيج آلؿ الخسػؿ سج في معخكة احجسمسة بغ عبج األ الدشة الخابعة لميجخة بعج كفاة زكجيا أبي

، ابغ ٜٕٗ/  ٕ، ابغ حباف البدتي: الثقات ٙٛ/ ٛيشطخ: ابغ سعج: الصبقات  ـ(ٓٛٙ/قٔٙ) األعطع تػفيت سشة
 . ٕٕٔ/  ٛ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٚٙٗ/  ٖالشبالء  ، الحىبي : سيخ اعالـٜٕٛ/  ٙبة اثيخ : اسج الغا

،  ٜٗٔ/  ٗٔ، كيشطخ: ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٗٗ( عبج بغ حسيج : مشتخب مدشج      ٖٗ)       
 ٜٕٚ٘/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٚٗٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٗٔابغ الجػزي : تحكخة الخػاص 

 . ٖٕٛ/  ٚة السيخة ،  البػصيخي : اتحاؼ الخيخ ٗ٘ٔ، ابغ الرباغ : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة 
، ابغ  ٛ ، كيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف ٖٕٛ - ٖٕٚ/  ٔ)عميو الدالـ( ( مقتل الحديغ      ٖ٘)       

 . ٕٚٗ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٔالصفػؼ  شاككس : الميػؼ في قتمى
، ٗٙٔ - ٖٙٔ/  ٔ)عميو الدالـ( تل الحديغ ، الخػارزمي : مق ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٖٙ)       

 .   ٗٔ،  ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٓٔ- ٜكيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف 
( الربا ىي مخحمة عسخية تصمق عمى الػلج مغ يػلج الى اف يفصع بعج الدشتيغ ، كالسخاد بو لع يبمغ سغ التسييد. ٖٚ)

الگمپايگاني:  ارشاد  ،ٓ٘ٗ/  ٗمشطػر :  لداف العخب : ، ابغ  ٖٕٙتختيب السعخب  يشطخ: السصخزي:  السغخب في
يع كاخخكف: مرصفى، ،ٕٛٔالدائل   .  ٕٓٚ، دمحم : معجع لغة الفقياء ، القمعجيٚٓ٘/  ٔط السعجع الػسي إبخـا

( أبػ امامة سعيج بغ سيل بغ حشيف االنراري ، احج العمساء االجالء كمغ كبار التابعيغ بالسجيشة      ٖٛ)       
ـ ( عغ عسخ ناىد االثشاف ٜٔٚق/ ٓٓٔ، كلج زمغ الشبي دمحم اال انو لع يدسع مشو شيئًا كال صحبو مات عاـ ) 

 :، ابغ عبج البخ  ٜٕ/  ٔيخ الكبيخ البخاري : التار  ،ٖٛ/ ٘طخ : ابغ سعج : الصبقات كالتدعػف عاما . يش
 . ٓٔٔ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : تقخيب التيحيب  ٓٛ/  ٔاالستيعاب 

، ابغ  ٕٗٗ/  ٔ، كيشطخ : الذجخي : االمالي الخسيدية  ٕٙٛ/  ٛ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٜٖ)       
، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٗٔساء الخجاؿ ، التبخيدي : االكساؿ في أس ٜٔٔ/  ٗٔعداكخ : تاريخ مجيشة دمذق 

 . ٗٚ/  ٔٔ،  الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٓٔ/  ٘
الحسيخي : ( الغالـ : مخحمة عسخية لمػلج بعج الربا الى اف يبمغ سبع سشيغ مغ عسخه .  يشطخ:      ٓٗ)       

 . ٖٛٙٔ/  ٕتار ، احسج كاخخكف : معجع المغة العخبية السعاصخة مخ ، ٜٛٛٗ/  ٛشسذ العمـػ 
 . ٕٖٛ/  ٖٕ،  ٜٓٔ/  ٖ، كيشطخ: الصبخاني : السعجع الكبيخ ٖٔٔ/  ٗ( ابغ راىػية : السدشج      ٔٗ)       
 . ٜٖٔ/  ٖ( الشعساف السغخبي : شخح االخبار      ٕٗ)       

 ٓٗٔ، ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٗٙٔالسدعػدي اثبات الػصية ، كيشطخ :  ٕٓٓ( الرجكؽ : االمالي  ٖٗ)
،الخاكنجي : الخخائج  ٖٖٚ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٔٚٔ،الفتاؿ الشيدابػري:  ركضة الػاعطيغ 

، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٜٕٕ/  ٖ، ابغ شيخ اشػب : مشاقب عمي ابغ ابي شالب  ٕٙ٘/  ٔكالجخائح 
، نعسة هللا الجدائخي : رياض  ٜٖٙ/  ٜٛ،  السجمدي : بحار االنػار  ٖٔ/  ٕ، ابغ شجقع : تحفة االزىار  ٕٛ٘

 . ٚٚ/  ٔاالبخار 
،  ٚٓٛ/  ٖ، كيشطخ : الصبخاني: السعجع الكبيخ  ٓٚٚ/  ٕ، فزائل الرحابة  ٜٕٗ/  ٙ(      ٗٗ)       

 . ٚٓٔ/  ٛٔ، ابغ حجخ العدقالني : اتحاؼ السيخة  ٚٛٔ/  ٜالييثسي : مجسع الدكائج
 . ٖٙ٘( ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع      ٘ٗ)       
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كل بالسصخ كالقصخ ىػ ميكائيل . يشطخ : ابغ مشطػر : لداف ( كالقصخ يعشي السصخ كالسمظ السػ      ٙٗ)       
 . ٗ٘، دمحم اماـ،  دمحم عمي : الحق السبيغ في معخفة السالئكة السقخبيغ  ٗٔ٘/  ٕٔالعخب 

( انذ بغ مالظ : كىػ أنذ بغ مالظ بغ الشزخ بغ ضسزع بغ زيج بغ حخاـ ابغ جشجب بغ عامخ بغ غشع بغ   ٚٗ)
السجيشة أىجت لو أـ سميع أندا  ()ممحاف بغ خالج بغ زيج بغ حخاـ ، لسا قجـ رسػؿ هللا مالظ ، امو أـ سميع بشت 

ـ ( . يشطخ : البغػي :  ٔٔٚق / ٖٜثع انتقل أنذ بعجه إلى البرخة فدكشيا كمات بيا سشة )  ()فخجمو حياتو 
 .   ٕٓٔ/  ٔستفق كالسفتخؽ ، الخصيب البغجادي : ال ٗٔ/  ٔ، ابغ قانع : معجع الرحابة  ٖٗ/  ٔمعجع الرحابة 

، ابغ حباف : الرحيح  ٜٕٔ/  ٙ، أبػ يعمي السػصمي : مدشج  ٖٛٓ/  ٕٔ( ابغ حشبل : مدشج       ٛٗ)        
، أبػ نعيع  ٖٚٗ/  ٘، الخخكػشي الشيدابػري : مشاحل الذفا  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٗٔ/  ٘ٔ

 ٜٖٓازلي : مشاقب عمي بغ ابي شالب ،  ابغ السغٜٙٗ/ ٙ، البييقي : دالئل الشبػة  ٖ٘٘االصبياني : دالئل الشبػة 
،  ٖٕٗ/  ٔ )عميو الدالـ( ، الخػارزمي:مقتل الحديغ  ٜٗ/  ٔ، الصبخسي : اعالـ الػرى  ٕٗٗ، مشاقب اىل البيت 

، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٕٜ/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٛٔ/  ٗٔابغ عداكخ تاريخ مجيشة دمذق 
،  ٛٓٗ/  ٙ، السدي  ٕ، التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٚٗٔ: ذخائخ العقبى ، السحب الصبخي  ٖ٘٘

، الييثسي  ٕٚ٘/  ٙ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٜٛ/  ٘، تاريخ اإلسالـ   ٕٛٛ/  ٖالحىبي : سيخ اعالـ الشبالء 
، القدصالني :  ٖٖٗ/  ٖكبيخ ،  السقخيدي : السقفى الٔٓ٘اإليجي : فزائل الثقميغ  ، ٜٛ/  ٚ: مػارد الزسآف 
، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق  ٗ٘ٔ/  ٓٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ٖٛٔ/  ٖالسػاىب المجنية 

، ىاشع  ٚ٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ   ٕٕٔ/  ٕ، الديػشي : الخرائز الكبخى  ٜٗٔالسحخقة 
 .  ٔٔ/  ٖ، القشجكزي : يشابيع السػدة  ٕٙٔ/  ٛٔمدي : بحار االنػار : ،  السجٕٗٔ/  ٖالبحخاني : حمية االبخار 

( السدػر بغ مخخمة بغ نػفل بغ أىيب بغ عبج مشاؼ بغ زىخة ، كأمو امخأة مغ بشي زىخة ، يكشى أبا      ٜٗ)       
 . ٙٗـ ( .  يشطخ : ابغ خياط : الصبقات  ٖٛٙ/ ق ٗٙعبج الخحسغ ، مات بسكة سشة )

، الخػارزمي :  ٖٗٔالديارات ، كيشطخ : ابغ قػلػيو : كامل  ٕٖٗ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح    ٓ٘)     
/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد  ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٕٛ/   ٔ)عميو الدالـ( الحديغ  مقتل
 . ٕٖٚ/  ٖمدتجرؾ الػسائل ، السيخزا الشػري :  ٜٜ٘،عبج هللا البحخاني : العػالع  ٔٗٗ

، الخػارزمي:مقتل ٖٗٔ، كيشطخ : ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٖٗ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح    ٔ٘)       
، السجمدي : بحار  ٗٙ،  ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع في مشاقب االئسة المياميع ٖٕٛ/ ٔ)عميو الدالـ( الحديغ 
 . ٔٓٗ/  ٔٔ،  السخعذي : شخح احقاؽ الحق ٔٗٗ/  ٖشع البحخاني : مجيشة السعاجد ، ىا ٖٗٔ/  ٘ٗاالنػار 
،  كيشطخ : ابغ نسا الحمي : مثيخ  ٖٕٛ - ٖٕٚ/  ٔ)عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ      ٕ٘)      

 . ٕٚٗ/  ٗٗسجمدي : بحار االنػار ، ال ٖٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٛاالحداف 
ابغ قػلػيو :  ،  ٜٔابغ بابػيو القسي : االمامة كالتبرخة ،  ٗٙٗ/  ٔالكميشي : الكافي  ( يشطخ :     ٖ٘)       

  .ٕٕٔ/  ٗٗ ، ٕٚٗ/  ٖٗ ، السجمدي : بحار االنػار ٘ٔٗالرجكؽ:  كساؿ الجيغ ،  ٖٕٔكامل الديارات 
 ٛٙ،  كيشطخ :  ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٚٔ - ٔٚٔ( فخات الكػفي : تفديخ فخات الكػفي :      ٗ٘)       

 . ٓٗٔ - ٜٖٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٕٗٙ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٙػػ 
،  ٕٓٗ/  ٗٗنػار ، كيشطخ : السجمدي : بحار اال ٚٗٔ ، ٔٗٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات      ٘٘)       

  ٖٖٔعبج هللا البحخاني : العػالع 
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 . ٖٕٗ - ٖٖٕ/  ٗٗ، كيشطخ :  السجمدي : بحار االنػار  ٕ٘ٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٙ٘)       
( الييثع بغ جساز البكاء الحشفي البرخي مغ أىل الكػفة يخكي عغ ثابت كيديج الخقاشي كيحيى بغ      ٚ٘)       

،  ٖٔٛ/  ٔ، الدسعاني : االنداب  ٕٙٔ/  ٛيخ، َكاَف مغ اْلعباد كالبكائيغ . يشطخ : البخاري : التاريخ الكبيخأبي كث
 . ٜ٘ٗ/  ٓٔىبي :  تاريخ اإلسالـ ،  الح ٚٙٔ/  ٔابغ االثيخ : المباب 

 .  ٓٙٔ( ابػ العخب : السحغ      ٛ٘)       
( عبج هللا بغ العباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاؼ ، كاف يدكغ السجيشة ثع سكغ مكة     ٜ٘)      

( إلى العخاؽ،  كلج  عبج هللا بغ عباس في الذعب قبل خخكج بشي ىاشع مشو كذلظ قبل اليجخة ككاف قجـ مع عمي )
دف مغ بشي ىالؿ بغ عامخ بغ صعرعة بثالث سشيغ ، كأـ عبج هللا بغ عباس : أـ الفزل لبابة بشت الحارث بغ ح

ـ ( . يشطخ: البغػي: معجع  ٚٛٙ/   ق ٛٙ، كمات بالصائف سشة )  ()كخالتو ميسػنة بشت الحارث زكج الشبي 
 . ٙٙ/  ٕ، ابغ قانع : معجع الرحابة :  ٕٛٗ/  ٖالرحابة 

 . ٖٗٗ )عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ      ٓٙ)      
، عبج هللا  ٖٖٕ/  ٗٗ، كيشطخ : السجمدي : بحار االنػار  ٕٔٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات       ٔٙ)      

 . ٖٗٔالبحخاني : العػالع  
/  ٕ، ابغ حشبل : السدشج  ٛٚٗ/  ٚ، ابغ ابي شيبة : السرشف  ٜٕٗ/  ٔ( ابغ سعج : الصبقات      ٕٙ)      

 ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٜٕٛ/  ٔ،  ابي يعمي : السدشج  ٖٛٓ/  ٔ، ابغ ابي عاصع : اآلحاد كالسثاني  ٚٚ
، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٙٗ/  ٔ، ابغ السغازلي : مشاقب عمي  ٘ٚٔ/  ٘، اآلجخي : الذخيعة  ٘ٓٔ/ 

، السحب الصبخي :  ٜٕٙ٘/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٖٖٗ، ابغ شاككس : التذخيف بالسشغ  ٛٚٔ/  ٗٔ
، السدي : تيحيب  ٛ٘ٔ، القاشي : تفديخ القاشي  ٘ٗ، التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٛٗٔائخالعقبى ذخ

، الييثسي : مجسع  ٕٚٔ/  ٛ،  ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٕٓٔ/  ٘،  الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٚٓٗ/  ٙالكساؿ 
،  ابغ حجخ الييتسي :  ٖٕٙ/  ٕٔي : امتاع االسساع ،  السقخيد ٕٓ٘، األيجي: فزائل الثقميغ  ٚٛٔ/  ٜالدكائج 

 . ٘٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٙٙ٘/  ٕالرػاعق السحخقة 
 .   ٔٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٕٛٓ/  ٕ( الرجكؽ : االمالي      ٖٙ)      
،  ٖٓٙ/  ٘يدابػري : مشاحل الذفا ، كيشطخ : الخخكػشي الش ٕ٘ٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٗٙ)      

 . ٖٕٙ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٚٛ/  ٔاثبات اليجاة  الحخ العاممي :
 . ٖٔ/  ٕبغ شجقع : التحفة ( ا     ٘ٙ)       

، نعسة هللا  ٖٕٙ/  ٗٗ، كيشطخ : السجمدي : بحار االنػار  ٙٗٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٙٙ)     
 .  ٓٗٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٜٚٔ/  ٔالجدائخي : رياض االبخار 

 . ٕٚٔ/  ٕ، االربمي : كذف الغسة  ٖٔٔ/  ٕ( السفيج : االرشاد      ٚٙ)      
( عسخك بغ ىبيخة بغ أبي كىب بغ عسخك بغ عائح بغ عسخاف بغ مخدـك القخشي السخدكمي ، كأمو      ٛٙ)      

، ككانت قج كلجت ليبيخة : جعجة   () كابشة عع رسػؿ هللا)عميو الدالـ( أـ ىانئ بشت أبي شالب ، اخت االماـ عمي 
يشطخ: مرعب بغ عبج هللا : ندب قخير .  ()كىانئ  كعسخك كيػسف ، كقج ادرؾ ىػ كاخػتو مغ حياة الشبي 

 . ٙٚ٘/  ٗ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٕٖٔ/  ٕ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٘ٚ
 . ٚٗٔ( ابغ قػلػيو : كامل الديارات      ٜٙ)      
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سجيشة ؽ . ىػ ( كتػفي في الٙٔ( جابخ بغ عبج هللا االنراري ، صحابي جميل كلج في يثخب سشة )      ٓٚ)      
ـ ( ، كاف مغ السكثخيغ مغ ركاية  ٜٚٙق / ٛٚالسشػرة كقج اختمف في سشة كفاتو لكغ عمى األرجح ىي سشة ) 

استذياده بعج )عميو الدالـ ( كىػ اكؿ مغ زار قبخ االماـ الحديغ )عميو الدالـ( الحجيث الشبػي ، كمغ السػاليغ لإلماـ عمي 
،  ٗٙٔ/  ٘،   ٘ٓٔ - ٗٓٔ/  ٖ. يشطخ:ابغ سعج:الصبقات)عميو الدالـ( الباقخ، كيحكخ انو َعَسَخ حتى التقى باإلماـ 

 ٓ٘ٗ - ٖٗٓ/  ٔ، الكميشي : الكافي  ٕٙٛ/  ٔ، البالذري : انداب االشخاؼ  ٖٚٓابغ قتيبة الجيشػري : السعارؼ 
 .  ٕٗ - ٔٗاختيار معخفة الخجاؿ  ، الصػسي : ٜ٘ٔ/  ٕ، السفيج : االرشاد  ٜٙٗ -
 . ٛٚٔ/  ٕاشي : الرخاط السدتؿيع ( العاممي الشب     ٔٚ)       
، أبػ نعيع االصبياني: معخفة  ٓٛ/  ٛ، ابغ سعج : الصبقات  ٕٗٔ/  ٙ( االماـ مالظ : مػشئ االماـ مالظ :  ٕٚ)

 . ٕٜٔ/  ٙ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٘ٛٛٔ/  ٗ،  ابغ عبج البخ: االستيعاب : ٓ٘ٔ/  ٘الرحابة  
 . ٚٙٗ/  ٖء ، الحىبي :  سيخاعالـ الشبال ٚ٘ٔ/  ٘أبػ نعيع االصبياني  : معخفة الرحابة (      ٖٚ)       

، ابغ عداكخ :  ٕٙٗب ، كيشطخ : الكشجي : كفاية الصال ٛٓٔ/  ٖ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٗٚ)     
، الخصيب التبخيدي :  ٜٜ الـ()عميو الد، ابغ العجيع : تخجسة االماـ الحديغ  ٖٜٔ - ٕٜٔ/  ٗٔدمذق  تاريخ مجيشة

 ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٓٗ -  ٛٓٗ/   ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ   ٘ٗاالكساؿ في أسساء الخجاؿ 
ػشي ، الدي ٖٔٓ - ٖٓٓ/  ٕ، ابغ حجخ العدقالني : تيحيب  التيحيب  ٖٕٛ/  ٕٔ، السقخيدي : امتاع االسساع 

 .  ٖٕٔ/  ٕ: الخرائز الكبخى 
،  ٖٙ٘، ابغ حاتع العاممي : الجرالشطيع  ٜٙ )عميو الدالـ(( ابغ العجيع : تخجسة االماـ الحديغ      ٘ٚ)      

 . ٜٗ، معارج الػصػؿ الى معخفة فزل اؿ الخسػؿ  ٕ٘ٔالدرنجي الحشفي : نطع درر الدسصيغ 
، ىاشع  ٖٖثاقب في السشاقب ، كيشطخ ابغ حسدة الصػسي : ال ٕٕٓ( الخريبي : اليجاية الكبخى      ٙٚ)      

 . ٜٛٗالبحخاني : مجيشة السعاجد 
مدي : بحار ، كيشطخ: السج ٕٖٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٕٚٔ( ابغ قػلػيو :  كامل الديارات      ٚٚ)      
 . ٖٕٙ/  ٗٗاالنػار 
، الصبخي  ٕٙٗ - ٕ٘ٗ/  ٕ، كيشطخ : اليعقػبي : تاريخ اليعقػبي  ٖ٘ٗ(  الصػسي : االمالي      ٛٚ)      

، ابغ شيخ شػب : مشاقب اؿ ابي شالب  ٖٓٔ/  ٛ، سبط ابغ الجػزي : مخآة الدماف ٓٛٔالذيعي : دالئل االمامة 
، العرامي السكي :  ٘ٔ، ابغ نسا الحمي :  ذكب الشزار  ٜٙٔ/  ٖ، ابغ االثيخ :  الكامل في التاريخ  ٖٕٔ/  ٖ

 .  ٜٓ٘، عبج هللا البحخاني : العػالع   ٜٕٕ/  ٘ٗر ، السجمدي : بحار االنػا ٜٗٔ/  ٖسسط الشجـػ 
،  ٖٓٚ/  ٖ، أبػ يعمي السػصمي : السدشج  ٕ٘ٙ،  ٕٕٗ/  ٖ( يشطخ : أبغ حشبل : السدشج      ٜٚ)      

، الخصيب  ٜٙٗ/  ٙ، البييقي : دالئل الشبػة  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٖٖٓالصػسي : االمالي 
، القدصالني : السػاىب  ٗ٘، الديػشي : الحبائظ في اخبار السالئظ  ٕٚٔؿ في أسساء الخجاؿ التبخيدي : االكسا

، العرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي  ٖٖ/  ٕ، ابغ شجقع :  تحفة االزىار  ٖٛٔ/  ٖالمجنية بالسشح السحسجية 
 . ٕٙٗ)عمييع الدالـ( يت ، الذيخكاني : مشاقب اىل الب ٖٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٜٔ/  ٖ

، الخصيب  ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ : الصبخي : السعجع الكبيخ  ٘ٔابغ نسا الحمي :  مثيخ االحداف  (     ٓٛ)      
، عبج  ٜٕٗ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٕٛٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٘ٗالتبخيدي : االكساؿ 

  ٔٔ/  ٖجكزي : يشابيع السػدة ، القش ٜٔٔهللا البحخاني : العػالع 
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/  ٕ، األربمي : كذف الغسة ٕٙٔ، كيشطخ : أبػ العخب : السحغ ٕٚٗ/  ٔ( ابغ سعج : الصبقات      ٔٛ)      
 . ٕٚٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٕٙ

ابغ اسج بغ  بغ صبخة بغ مخة بغ كبيخ بغ غشع بغ دكداف ( زيشب بشت جحر بغ رئاب بغ يعسخ     ٕٛ)      
ق  ٘خديسة اـ السؤمشيغ زكج الشبي،  ابشة عستو ، أميا أميسة بشت عبج السصمب بغ ىاشع . تدكجيا الشبي  سشة ) 

، ابغ  ٕٗ/  ٖـ(  كصمى عمييا عسخ بغ الخصاب .  يشطخ : ابغ سعج ٔٗٙق/ ٕٓـ( ،  تػفيت في سشة ) ٕٙٙ/
،  الحىبي :  ٗٛٔ/  ٗ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٖٔ / ٕ، ابغ حباف : الثقات  ٖٙٔ - ٖ٘ٔقتيبة : السعارؼ 

 . ٕٕٔ/  ٕسيخ اعالـ الشبالء 
 - ٜ٘ٔ/  ٗٔ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٘٘ - ٗ٘/  ٕٗ( الصبخاني : السعجع الكبيخ      ٖٛ)      

، الستقي  ٕٛٔ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : فتح الباري  ٛٛٔ/  ٜ، كيشطخ : الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٙٔ
،  ٔٗ/  ٔ)عمييع الدالـ( الخكحاني ، ميجي الحديشي : احاديث اىل البيت  ٕٚٔ/  ٕٔاليشجي : كشد العساؿ 
 .   ٚٗٔ/  ٕاالنراري : السدانيج 

،  ٜٚٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٕٖٙ - ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٗٛ)       
 ٕٔ، امتاع االسساع  ٕٕٖ/  ٖ، السقخيدي : السقفى الكبيخ  ٕٓٗ - ٜٖٕ/ ٔ )عميو الدالـ ( لحديغالخػارزمي: مقتل ا

/  ٘، الخخساف، دمحم ميجي : مػسػعة عبج هللا بغ عباس  ٕٙٛ - ٕ٘ٛ/  ٖٙ، السجمدي  بحار االنػار  ٖٕٛ/ 
 . ٜٙ/  ٔ)عمييع الدالـ( ، الشجفي ، ىادي : مػسػعة احاديث اىل البيت  ٖٖٕ

 . ٕٙٔ/  ٔ)عميو الدالـ( ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٚٔ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح      ٘ٛ     ) 
 .  ٗ - ٖسػرة الشجع أية   (     ٙٛ)      
 . ٖٕسػرة الذػرى اية   (     ٚٛ)      
 . ٚ٘( سػرة األحداب اية       ٛٛ)      
 ٕ٘ٙ/  ٕ، ، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق السحخقة  ٕٙ - ٕ٘السحب الصبخي : ذخائخ العقبى   (     ٜٛ)      

/  ٕالدسيػدي : جػاىخ العقجيغ   ٖ٘ٗاإليجي : فزائل الثقميغ مغ كتاب تػضيح الجالئل عمى تخجيح الفزائل  ،
 .  ٖٙٔ/  ٔ،القشجكزي : يشابيع السػدة  ٕٕٗ

، ابغ  ٚٔ/  ٖ، ابغ حشبل : السدشج  ٚٔ/  ٔ( يشطخ : ابغ ؾيذ الياللي : كتاب سميع بغ ؾيذ      ٜٓ)      
، ابغ ابي عاصع :  ٖٛٛٚ، التخمحي : الدشغ  ٖٙ٘/  ٔ، الفدػي: السعخفة كالتاريخ  ٜٗٔ/  ٕسعج : الصبقات 

، أبػ نعيع  ٜٓٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٖ٘٘/  ٔ، الصبخاني : السعجع الرغيخ  ٖ٘٘ٔالدشة 
،  البغػي :  ٙٙ/  ٔ، الجيمسي : الفخدكس  ٖٖٓ/  ٕ، أبػ يعمي : السدشج  ٖ٘٘/  ٔاالصبياني : حمية االكلياء 

، ابغ كثيخ :  ٙٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٔ/  ٖٕ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٔ٘ٗ/  ٔمرابيح الدشة 
 .  ٚٗٔ، ابغ حجخ الييتسي : الرػاعق السحخقة  ٖٔٔ/  ٗتفديخ 
، ابغ البصخيق : عسجة  ٚٙٗ/  ٖ، الدمخذخي : الكذاؼ  ٕٖٔ/  ٛتفديخ الثعمبي الثعمبي :  (     ٜٔ)      

،  ٕٕ/  ٙٔ، القخشبي : تفديخ القخشبي  ٜٕٔ/  ٕ، ابغ عخبي : تفديخ ابغ عخبي  ٖ٘عيػف صحاح االخبار 
يتسي : ، ابغ حجخ الي ٖٓ/ ٛ، ابي الدعػد : تفديخ ابي الدعػد  ٖٖٙ/  ٖالديمعي : تخخيج االحاديث كاالثار 

 . ٕٕٛ/  ٕٙ،   ٖٕ٘/  ٖٕاالنػار  ، السجمدي : بحار ٙٚالرػاعق السحخقة 
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،  ٕٖٓ/  ٙ، كيشطخ : ابغ عجي : الكامل في الزعفاء  ٙٛ/  ٕ( العياشي : تفديخ العياشي      ٕٜ)      
 ٖٖٗرصفى ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة الس ٕٗٔ،  الصػسي : االمالي  ٖٓ/  ٕالرجكؽ : عيػف اخبار الخضا 

/  ٘، ابغ حجخ العدقالني : لداف السيداف  ٕٛ/  ٗ، الحىبي : ميداف االعتجاؿ  ٓٓٔ/  ٕ، االربمي : كذف الغسة 
 .  ٖٓ٘/  ٗ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٖٕٓ/  ٖ، الديػشي : الجرر السشثػر  ٕٖٙ

، فزائل الرحابة :  ٕٚٔ/  ٗلسدشج ، كيشطخ : ابغ حشبل : ا ٖٚٓ/  ٕ( ابغ ابي شيبة : السدشج      ٖٜ)      
، ابغ  ٕٖٗ/  ٘، التخمحي : الدشغ  ٔ٘/  ٔ، ابغ ماجة : الدشغ  ٖٖٔ/  ٔ، البخاري : االدب السفخد  ٖٚٚ/  ٕ

 ٖٕٚ/  ٔ، ابغ شاىيغ : شخح محاىب اىل الدشة  ٖٖ/  ٖ، الصبخاني :السعجع الكبيخ ٕٚٗ/  ٘ٔحباف : الرحيح 
، فزائل الخمفاء  ٖٕٓٛ/  ٘، أبػ نعيع االصبياني : معخفة الرحابة   ٚٚٔ/  ٖرؾ ، الحاكع الشيدابػري : السدتج

، الرالحي الذامي  ٖٖ/  ٖ، الديػشي : الجامع الكبيخ  ٜٚٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٕٓٛ/  ٘الخاشجيغ 
 . ٖٚ/  ٔٔ: سبل اليجى كالخشاد 

، ابغ  ٕٚ٘/  ٔ)عميو الدالـ( خػارزمي : مقتل الحديغ ، ال ٖٓ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜٗ)      
 . ٕٓٔ/  ٕالرباغ السالكي : الفرػؿ السيسة في معخفة االئسة 

، الذجخي : االمالي  ٖٚٔ، كيشطخ : الساكردي : اعالـ الشبػة  ٚٓٔ/  ٗالصبخاني : السعجع الكبيخ  (    ٜ٘)      
 .  ٛٛٔ - ٚٛٔ/  ٜ، الييثسي: مجسع الدكائج  ٕٛٔ/  ٔالخسيدية 

 )عميو الدالـ( ، كيشطخ : الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖٙ - ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜٙ)      

، السجمدي :  ٗٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٙٔ، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف   ٕٓٗ - ٜٖٕ
   ٜٔٔهللا البحخاني : العػالع   ، عبج ٕٓ٘/  ٗٗبحار االنػار 

، الؽيس الكاشاني :   ٗٚٔ، كيشطخ :  الرجكؽ : االمالي  ٜٔ( ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف     ٜٚ)      
، ابغ  ٔٔ- ٛ، ابغ شاذاف : الفزائل ٖٛٓ- ٖٙٓ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٖٜٔنػادر االخبار 

، ابغ سميساف الحمي  ٖٙ- ٖٗ/  ٕ، الذافعي : فخائج الدسصيغ ٗٔٗ- ٖٔٗشاككس : شخؼ مغ االنباء كالسشاقب 
 - ٓٚٔ/  ٔ، ىاشع البحخاني : غاية السخاـ  ٖٓٓ/  ٔ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٛٔ- ٜٙٔ: السحتزخ 

 .  ٕٗ- ٖٚ/  ٕٛ، السجمدي : بحار االنػار ٕٚٔ
عغ  أبا عبج الخحسغ معاذ بغ جبل بغ عسخك بغ أكس الخدرجي االنراري ، صحابي جميل ، ركى  (    ٜٛ)      

عغ عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب كعبج هللا بغ العباس كجابخ بغ عبج هللا كانذ بغ  ، كركى  ()الخسػؿ الكخيع 
اليسغ بعج  ()، أمخه الخسػؿ الكخيع  () مالظ كغيخىع ، شيج بيعة العؿبة الثانية كجسيع غدكات الخسػؿ الكخيع

 ٖٛ٘/  ٖـ ( . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات ٜٕٙق /ٛٔ)  في فتح بالد الذاـ كمات فييا عاـغدكة تبػؾ ، كشارؾ 
، ابغ حجخ العدقالني :  ٘ٓٗٔ - ٖٓٗٔ/  ٖ، ابغ عبج البخ : االستيعاب  ٜٖٙ/  ٔ، ابغ حباف : الثقات 

 .  ٛٓٔ - ٚٓٔ/  ٙاإلصابة 
/  ٖ، كيشطخ : الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٕٔٔ - ٕٓٔ/  ٖالصبخاني : السعجع الكبيخ  (    ٜٜ)       

، الديػشي :  ٜٓٔ - ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي :  مجسع الدكائج   ٖٖٕ)عميو الدالـ( ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٖٔ
 .   ٜٖٔ/  ٕالخرائز الكبخى 

) عجالف الباىمي ، صحابي جميل ،مغ صحابة الخسػؿ الكخيع( ابي أمامة الباىمي كاسسو صجي بغ     ٓٓٔ)      
، ثع انتقل الى مرخ فدكشيا مجة ،   )عميو الدالـ(شيج معخكة صفيغ مع االماـ عمي  )عميو الدالـ(كاالماـ عمي  ( 
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ـ ( عغ عسخ  ٘ٓٚق / ٙٛبعجىا انتقل الى الدكغ في مجيشة حسز في بالد الذاـ ، كبقي فييا حتى كفاتو سشة ) 
، ابغ االثيخ : اسج  ٖ٘ٙ( عاـ ، كىػ اخخ صحابي مات في بالد الذاـ . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات ٘ٓٔقارب )
، الرفجي :  ٜٖ٘/  ٖ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٖٛٙ/  ٜجػزي : مخآة الدماف ، سبط ابغ ال ٗٔ/  ٙالغابة 

 . ٚٚٔ/  ٙٔبالػؼيات الػافي  
 ٗٔ، كيشطخ : ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٙٛ - ٕ٘ٛ/  ٛ( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٔٓٔ)        

،  ٗٔالتبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ ، الخصيب  ٕٔٓٙ/  ٙ، ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٔٔ - ٜٓٔ/ 
 . ٜٕٛ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء ٖٓٔ/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٜٛٔ/  ٜالييثسي : مجسع الدكائج 

( انذ بغ الحارث بغ نبيو بغ كاىل بغ عسخك بغ صعب بغ اسج بغ خديسة االسجي الكاىمي ، مغ     ٕٓٔ)      
كىػ مغ أصحاب الرفة ، شيج مع الخسػؿ الكخيع  بجر كحشيغ ، تقجـ بو العسخ حتى  () أصحاب الخسػؿ الكخيع

ـ ( . يشطخ: البخاري : ٓٛٙىػ /ٔٙكاقعة الصف كقتل معو في كخبالء سشة ) )عميو الدالـ(شيج مع االماـ الحديغ 
، ابغ داكد الحمي:  ٜٖٗ/ ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة      ٜٗ/  ٗ، ابغ حباف :  الثقات  ٖٓٔ/  ٕالتاريخ الكبيخ 

 . ٕٚٗ/  ٔ، التفخشي: نقج الخجاؿ  ٕٔٚ - ٕٓٚ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة  ٕٚٗ/  ٔرجاؿ ابغ داكد 
،  كيشطخ : الخػارزمي : مقتل االماـ  ٕٕٗ - ٖٕٕ/  ٗٔ( ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق     ٖٓٔ)      

، ابغ  ٜٖٗ/  ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٕٕٔ/  ٔػب : السشاقب ، ابغ شيخ اش ٖٖٕ/  ٔ)عميو الدالـ( الحديغ 
/  ٔ،  ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الػردي : تاريخ ابغ الػردي  ٘ٔنسا الحمي : مثيخ االحداف 

 .   ٜٕٗ/  ٗٗدي :  بحار االنػار ، السجم ٕٔٚ
 ٖٕٕ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٖٕ/  ٔ)عميو الدالـ( ( الخػارزمي : مقتل الحديغ     ٗٓٔ)       

 ٘ٔ، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف  ٜٖٗ/  ٔ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٕٕٔ/  ٔ، ابغ شيخ اشػب :   ٕٕٗ -
 . ٕٔٚ/  ٔ، ابغ حجخ العدقالني: اإلصابة  ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الػردي : تاريخ ابغ الػردي 

العخياف بغ الييثع بغ األسػد الشخعي الكػفي ، تابعي مغ اىل الكػفة ، يخكي عغ ابيو ، كرد عمى (     ٘ٓٔ)       
معاكية بغ ابي سؽياف ككلجه يديج في بالد الذاـ ، كلي شخشة الكػفة لسدمسة بغ عبج السمظ عشجما اصبح كاليًا عمى 

عمى شخشة الكػفة . يشطخ :  البخاري :  العخاؽ كسا كلي شخشة الكػفة لخالج بغ عبج هللا القدخي،  كمات كىػ
، ابغ  ٖٗٓ/  ٚ، ابغ حباف : الثقات  ٖٛ/  ٚ، ابغ ابي حاتع الخازي : الجخح كالتعجيل  ٘ٛ/  ٚالتاريخ الكبيخ 

 .   ٖ٘ٓ - ٕٖٓ/  ٓٗعداكخ :  تاريخ مجيشة دمذق 
 ( كاف ابي يتبجى ، أي يخخج الى البادية .    ٙٓٔ)      

 . ٖٓ/  ٕاسج ىػ انذ بغ الحارث بغ نبيو االسجي . يشطخ البخاري : التاريخ الكبيخ ( الخجل مغ بشي   ٚٓٔ )
، الييثسي :   ٖٛ/  ٕٓ - ٕٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٔٗ( ابغ سعج : الصبقات     ٛٓٔ)       

 . ٔٛ -  ٓٛ/  ٖٓ، السجمدي : بحار االنػار  ٙٙٔ/  ٔٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/  ٜمجسع الدكائج 
( خالج بغ عخفصة بغ أبخىة بغ سشاف القزاعي العحري ، شارؾ في معخكة القادسية ، ككاف خميفة     ٜٓٔ)       

سعج بغ ابي كقاص عمى    الكػفة ، كىػ الحي قتل الخػارج يـػ الشخيمة الحيغ خخجػا عمى معاكية بغ ابي سؽياف 
ـ ( . يشطخ : ابغ ٖٛٙق / ٗٙقتمو السختار سشة )   )عميو الدالـ( ديغحيغ دخل الكػفة ، كشارؾ في قتل االماـ الح

، ابغ  ٛ٘ٗ/  ٔ، ابغ مشجه : معخفة الرحابة  ٜٛٔ/  ٗ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٖٕٙ/  ٗسعج : الصبقات 
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،  ٙٙٔ/  ٖٔ، الرفجي : الػافي بالػؼيات  ٖٔٔ/    ٕ، ابغ االثيخ : اسج الغابة  ٖٗٗ/  ٕعبج البخ : االستيعاب 
 . ٜٕٓ/  ٕابغ حجخ العدقالني :  اإلصابة 

، الستقي اليشجي :  ٕٙٓ/  ٔ، الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٕٗٗ/  ٘( يشطخ : ابغ حباف : الثقات     ٓٔٔ)        
 . ٖ٘٘/  ٕ، السشاكي : ؼيس القجيخ  ٜٗٔ/  ٜ، الييثسي: مجسع الدكائج  ٕٗٔ/  ٔٔكشد العساؿ 

اكؿ راٍك لسقتل (  ) ني ، أ . د. رباب جبار ك أ . ـ . د . ىذاـ الخبيعي: الشبي دمحم( الدػدا    ٔٔٔ)       
 مشذػر .، بحث غيخ )عميو الدالـ( االماـ الحديغ 

(  يديج بغ معاكية بغ أبي سؽياف بغ حخب ابغ أمية بغ عبج شسذ ، كامو ميدػف بشت بحجؿ بغ أنيف  ٕٔٔ)
بالخالفة بعج أبيو بعيج مشو سشة ستيغ لميجخة ، كلج سشة خسذ كعذخيغ ، كقيل: الكمبّية ، كشيتو أبػ خالج بػيع لو 

،  ٕٚٔسشة ست، كقيل: سبع، كمات في ربيع األكؿ سشة أربع كستيغ. يشطخ: مرعب بغ عبج هللا : ندب قخير 
 ٖٔٗ/  ٗسؤتمف ، الجار قصشي: ال ٕٙٔ/  ٘ابغ عبج ربو : العقج الفخيج  ، ٖٖٛ/  ٘الصبخي : تاريخ الخسل كالسمػؾ 

، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٜٖٗ/  ٘ٙ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق ٕٔٔ، ابغ حـد : جسيخة انداب العخب 
٘  /ٕٜٙ . 

،  ٖٓ، ، ابغ خياط : شبقات خميفة  ٖٗٗ/  ٔ، ابغ سعج : الصبقات  ٕٕٔ( ابغ الجعج : مدشج      ٖٔٔ)        
 ٖٔٓ/  ٗ، الصبخي : تاريخ الصبخي  ٜٜابغ ابي الجنيا : مقتل اميخ السؤمشيغ ، ،  ٖٕ٘ابغ قتيبة : االخبار الصػاؿ 
،  ٔٔ٘/  ٔ، الكميشي : الكافي  ٖٗ/  ٔ، الصحاكي : شخح معاني األثار  ٖٛ/  ٘، ابغ اعثع الكػفي : الفتػح 

 ٕٛٛخبي : السشاقب ، الشعساف السغ ٚٙ، ابي الفخج االصفياني : مقاتل الصالبييغ  ٜٚ/  ٔاالزدي : تاريخ السػصل 
، ابي نعيع  ٛٙ/  ٕ، ابغ مدكػيو : تجارب األمع  ٗٛ، االرشاد  ٕٗ، مدار الذيعة  ٘٘ٔ/  ٖ، شخح االخبار 

، ابغ عبج البخ :  ٕٗ/  ٙ، تيحيب االحكاـ  ٕٔٔ، الصػسي: االمالي  ٜ/  ٕاالصبياني : معخفة الرحابة 
، ابغ  ٕٕٔ/  ٔ، الذجخي : االمالي الخسيدية  ٖ٘ٔاد ، الخصيب البغجادي : تاريخ بغج ٜٖٚ/  ٔاالستيعاب 

، ابغ االثيخ ، مجج الجيغ : السختار مغ  ٖٖ٘/  ٘، ابغ الجػزي : السشتطع  ٖ٘العسخاني: االنباء في تاريخ الخمفاء 
، الذافعي :  ٚٚ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٙٗ/  ٗ، ابغ االثيخ : الكامل  ٕٓٔ/  ٕمشاقب االخيار : 

 .  ٜٔٔ، ابغ العبخي : تاريخ مخترخ الجكؿ  ٕٕٙ، سبط بغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٖٓٗلب الدؤكؿ مصا
،  ٓٗٗ/  ٗدتجرؾ ، كيشطخ : الحاكع الشيدابػري : الس ٖٛٓ/  ٖٕ( الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٗٔٔ)        

،  ٜٕٔ/  ٛخيدي : امتاع االسساع ، السق ٖٓٔ/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٖٜ/  ٔالػرى  الصبخسي : اعالـ
، السجمدي : بحار  ٔٔٔ/  ٖٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ ٗٚ/  ٔٔالرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد 

، كردت ذات الخكاية في مرادر إسالمية أخخى كقج ُحخفت كمسة يقبميا الى يقمبيا ، مشيا : ابغ  ٕٙٔ/  ٛٔاالنػار 
، ابغ عداكخ : ٜ٘ٔ،أبػ العخب : السحغ  ٖٓٔ/ ٔ، ابغ ابي عاصع : األحاد كالسثاني :  ٗٗػػ  ٖٗسعج : الصبقات 

، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٖ٘٘، أبغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٕٜٔػػ  ٜٔٔ/  ٗٔتاريخ مجيشة دمذق 
، الديػشي :  ٕٚ٘/  ٙ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٜٕٛ/  ٖ،  الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء ٛٗٔػػ  ٚٗٔ

 .  ٖٜٔ/  ٖ، العرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي  ٜٕٗ/  ٗ، جامع االحاديث   ٕٕٔ/  ٕالخرائز الكبخى 
، ابغ حسدة الصػسي :  ٘ٙٔ، السدعػدي : اثبات الػصاية  ٕٕ٘(  الخريبي : اليجاية الكبخى     ٘ٔٔ)         

، البخسي : ٘ٙ، بغ عبج الػىاب: عيػف السعجدات  ٕٚ٘/  ٔالجخائح ، الخاكنجي: الخخائج ك  ٖٖالثاقب في السشاقب 
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.  ك يشطخ : ٜٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٛٗ، ىاشع البحخاني: مجيشة السعاجد  ٖٖٔمذارؽ انػار اليقيغ 
 . ٖٕٔ/ ٕالعاممي الشباشي : الرخاط السدتؿيع 

/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٘ٗ(  الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ     ٙٔٔ)      
، ابغ حجخ العدقالني :  ٕٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٙٗٔ، السحب الصبخي : ذخائخ العقبى  ٕٕٗ

 ٕٗٔ/  ٛٔمدي : بحار االنػار ، السج ٘ٚ/  ٔٔ، الرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد       ٔٚ/  ٔاإلصابة 
 .  ٕٜٔ، السشتخب مغ الرحاح الدتة  ٜ٘/  ٕ، االنراري : السدانيج 

، ابغ  ٕٗ٘/  ٔ، السدعػدي : مخكج الحىب  ٗٛ(  يشطخ : االصصخخي : السدالظ كالسسالظ     ٚٔٔ)       
 ٕٕٔ/ ٔ، البكخي : معجع ما استعجع  ٛٔٔػػ  ٚٔٔ،  السقجسي : احدغ التقاسيع ٕٕ٘/  ٔحػقل : صػرة األرض 

سباىي زاده : أكضح السدالظ ، ابغ  ٘٘ٔ/  ٔ، ابغ عبج الحق : مخاصج االشالع  ٕٖ٘، ابي الفجاء : تقػيع البمجاف 
 . ٗٛالى معخفة البمجاف كالسسالظ 

، ابغ العجيع :  ٜٕٓ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٙٗ/  ٙ(  ابغ سعج : الصبقات     ٛٔٔ)        
،  ٛٔٗ/  ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ  ٓٗٔ/  ٚ، ابغ مشطػر: مخترخ تاريخ دمذق  ٔٓٔ/  ٙبػية الصمب 

، السقخيدي :  ٙٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية ٜٕٚ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء  ٘/  ٘اريخ اإلسالـ الحىبي : ت
 .ٕٖٙ/  ٖالسقفى الكبيخ 

( ثابت البشاني : أبػ دمحم ثابت بغ اسمع البشاني  البرخي ، تابعي محجث ، سكغ البرخة ، صحب     ٜٔٔ)       
ـ ( . يشطخ : ابغ سعج : الصبقات  ٗٗٚ/  قٕٚٔتػفي في البرخة عاـ ) انذ بغ مالظ ما يديج عغ أربعيغ سشة ، 

،  ٕٖٗ/  ٗ،  السدي : تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ٜٓٔ/  ٔ، ابغ مشجػيو : رجاؿ صحيح مدمع  ٕٖٕ/  ٚ
 .   ٕ/  ٕقالني : تيحيب التيحيب ، ابغ حجخ العد ٕٔٛ/  ٔالحىبي : الكاشف 

، ركى  (   )ىػ أبػ حسدة انذ بغ مالظ األنراري الشجاري خادـ رسػؿ هللا  (  أنذ بغ مالظ :    ٕٓٔ)      
كاف احج السشحخفيغ عغ االماـ عمي ، كقج أصيب بالبخص في نياية حياتو ، تػفي  (، )احاديث كثيخة عغ 

،   ٕٚ/  ٕق (  كدفغ فييا.  يشطخ : البخاري : التاريخ الكبيخ  ٖٜػػ  ٜٓبالبرخة كقج اختمف في سشة كفاتو بيغ ) 
، ابغ  ٕٙٛ/  ٕلتعجيل ، ابي حاتع : الجخح ك ا ٖٙٗ، ابغ قتيبة : السعارؼ  ٖٕٗ/  ٔمدمع : الكشى كاالسساء 

، ابغ ابي  ٖ٘/  ٖٔ،  الدسعاني : االنداب  ٕ٘٘/  ٔالسازري : السعمع بفػائج مدمع  ، ٗ/  ٖحباف : الثقات 
  ٗٚ/  ٗالحجيج: شخح نيج البالغة 

أبػ يعمي السػصمي :  ، ٖٙٓ/  ٖٔ، البداز : مدشج البداز  ٕ٘ٙ/  ٖ(  ابغ حشبل : مدشج احسج     ٕٔٔ)      
/  ٘ٔ، ابغ حباف : صحيح ابغ حباف  ٚٔ/  ٕ، البغػي : معجع الرحابة :  ٖٓٔػػ  ٜٕٔ/  ٙي يعمي مدشج اب

، ابغ السغازلي :  ٖٚٗ/  ٘، الخخكػشي الشيدابػري : مشاحل الذفا  ٙٓٔ/  ٖ، الصبخاني : السعجع الكبيخ ٕٗٔ
، ابغ عداكخ : ٖٕٗ/  ٔيو الدالـ( )عم، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٖ٘، الصػسي : االمالي  ٓٗٗ/  ٔمشاقب عمي 

السدي :  ، ٕٛٚ/  ٕ، القخشبي : التحكخة  ٕٓٓٙ/  ٙ،  ابغ العجيع : بػية الصمب  ٜٛٔ/  ٗٔتاريخ مجيشة دمذق 
 ٛٓٔ/  ٔ، اليافعي : مخآة الجشاف  ٕٓٔ/  ٘،  الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٛٓٗ/  ٙتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ 

، الييثسي : مجسع الدكائج  ٔٗ/  ٔ، العخاقي ، زيغ الجيغ : شخح التثخيب  ٕٙٔ/  ٛك  الشياية ، ابغ كثيخ : البجاية 
،   ٕٓٗ/  ٚالبػصيخي : اتحاؼ الخيخة السيخة  ، ٜٛٔ/  ٚ، مػارد  الزسآف  ٖٚٛ/ ٖ،  غاية السقرج  ٜٓٔ/  ٜ

الديػشي : الحبائظ   ٜٕٗ/  ٛٔ ، ابغ حجخ العدقالني : السصالب العالية ٖٕ٘/  ٕٔالسقخيدي : امتاع االسساع 
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،   ٗ٘ٔ/  ٓٔ الحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد، ،  الر ٖٛٔ/  ٖ، القدصالني : السػاىب المجنية  ٗ٘/  ٔ
 . ٜٕٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٜٖ٘/  ٔالصيب بامخخمة : قالدة الشحخ 

 ،ٛٓٔ/  ٖالصبخاني: السعجع الكبيخ  ،ٕٖٙ/ ٗ، ابغ اعثع الكػفي: الفتػح ٓٙٔسحغ ( يشطخ: أبػ العخب: ال ٕٕٔ)
ػػ ٕٜٔ/  ٗ، ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق ٜٖٕ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، الخػارزميٖ٘ٗاالمالي  الصػسي:

 ٜٓٗػػ  ٛٓٗ/  ٙالكساؿ : تيحيب ، السدي ٜٜ، ابغ العجيع: بػية الصمب ٕٙٗ، الكشجي الذافعي: كفاية الصالب ٖٜٔ
العدقالني : تيحيب  ، ابغ حجخ ٖٕٛ/  ٗٛ، السقخيدي : امتاع االسساع  ٜٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج 

 .  ٜٕٕ/  ٘ٗ،السجمدي: بحار االنػار  ٖٕٔ/  ٕ، الديػشي : الخرائز الكبخى  ٖٔٓػػ  ٖٓٓ/  ٕالتيحيب 
 . ٖٙ٘، ابغ حاتع العاممي :الجر الشطيع  ٜٖٔ/  ٖ ( الشعساف السغخبي : شخح االخبار    ٖٕٔ)       
، الخػارزمي :  ٖٗٔت ، ابغ قػلػيو : كامل الديارا ٕٖٗ/  ٗ( يشطخ : ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕٗٔ)       

،  ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٗٙ، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٖٕٛ/  ٔ)عميو الدالـ(  مقتل الحديغ
 . ٔٗٗ/  ٖاشع البحخاني : مجيشة السعاجد ى

 ٗٙٔػػ  ٖٙٔ/  ٔ  )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖ٘/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕ٘ٔ)       
 .  ٗٔ، ابغ شاككس : الميػؼ في قتمى الصفػؼ  ٓٔػػ  ٜ، كيشطخ ابغ نسا الحمي : مثيخ األحداف 

، أبػ يعمي السػصمي : مدشج  ٘ٛ/  ٔ،  ابغ حشبل : مدشج  ٖٖٙ/  ٛ( ابغ ابي شيبة : السرشف     ٕٙٔ)      
، ابغ  ٚٛٔ/  ٗٔ، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٕٖٔ، ابغ السغازلي : مشاقب عمي بغ ابي شالب  ٜٕٛ/  ٔ

،  ٛٗٔلصبخي : ذخائخ العقبى ، السحب ا ٖٖٗ، ابغ شاككس :  التذخيف بالسشغ  ٜٕٙ٘/  ٙالعجيع : بػية الصمب 
 ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٚٓٗ/  ٙ، السدي : تيحيب الكساؿ  ٘ٗالخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ 

، السقخيدي : امتاع                                ٚٛٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٚٔ/  ٛ، ابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ٕٓٔ/ 
 ٘٘ٙ/  ٖٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٖ/  ٕ، ابغ حجخ العدقالني : تيحيب التيحيب  ٖٕٙ/  ٕٔاالسساع  

 .ٖٕٔ/  ٖاالبخار ، ىاشع البحخاني : حمية 
، الخػارزمي :  ٖٗٔ، كيشطخ: ابغ قػلػيو : كامل الديارات  ٕٖٗ/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٕٚٔ)       

 ٖٗٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٗٙ، ابغ حاتع العاممي : الجر الشطيع  ٖٕٛ/  ٔ عميو الدالـ()مقتل الحديغ  
 . ٔٗٗ/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد 

، ابغ  ٖ٘،  ابغ شاككس : الميػؼ  ٘ٗٗ،  ٖٙ/  ٗ(  يشطخ: ياقػت الحسػي : معجع البمجاف     ٕٛٔ)       
، ابغ كثيخ : البجاية  ٜٕٓ/  ٖ، الحىبي : سيخ اعالـ الشبالء  ٜٖٓ/  ٕشالع عبج الحق البغجادي : مخاصج اال

 .    ٕٕٔ،  ٕٙٔ/  ٛكالشياية 
، ٛٛٔ/ ٜالييثسي: مجسع الدكائج  ،ٖٚٔيشطخ: الساكردي: اعالـ الشبػة  ،ٚٓٔ/ ٖالصبخاني: السعجع الكبيخ  ( ٜٕٔ)

، السجمدي: بحار االنػار ٕٔر ذكب الشزا: ابغ نسا الحمي، ٖٛٔابغ السغازلي: مشاقب عمي بغ أبي شالب 
ٔٛ/ٖٔٔ. 

 . ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٛٛٔ/  ٜ(  الييثسي : مجسع الدكائج     ٖٓٔ)      
، الصػسي :  ٖٗٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٜٕٗ/  ٙ(  الصبخاني : السعجع الػسيط     ٖٔٔ)      

 .  ٖٚٛ/  ٔٔ، السخعذي : شخح احقاؽ الحق  ٕٙٔتخجسة االماـ الحديغ  ،ابغ عداكخ: ٖٚٔاالمالي 
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، البييقي : دالئل  ٕٕٔ، كيشطخ الخدار القسي : كفاية األثخ  ٛٔٗ/  ٙ(  ابغ سعج : الصبقات     ٕٖٔ)      
، ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة  ٖٖٕ/  ٔ، ابغ الذجخي : االمالي  ٕ٘/  ٙ،  الصػسي : االمالي  ٕٚٗ/  ٔالشبػة 

، امتاع  ٖٖٗ/  ٖلسقفى الكبيخ ، السقخيدي : ا ٛ٘ٔ/  ٕ، سبط ابغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٜ٘ٔ/  ٗٔدمذق 
، االردبيمي : الحاشية عمى إلييات الذخح   ٜ٘ٔ،  ابغ حجخ الييثسي : الرػاعق السحخقة  ٕٓٗ/  ٕٔاالسساع 

 .  ٖٔ٘/  ٖٙ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٚٗالججيج 
 . ٚٓٔ/  ٖ، كيشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ  ٛٛٔ/  ٜ(  الييثسي : مجسع الدكائج     ٖٖٔ)      

)عميو ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٜٚٔ/  ٖ، الحاكع الشيدابػري : السدتجرؾ  ٖٕٛ/  ٔ( ابغ حشبل : مدشج  ٖٗٔ)

، امتاع  ٕٕٖ/  ٖ، السقخيدي : السقفى الكبيخ  ٕٙ/  ٖٔ،  ابغ عداكخ : تاريخ مجيشة دمذق  ٖٖٕ/  ٔ الدالـ(
 .  ٜٜ/  ٓٔالرالحي الذامي : سبل اليجى كالخشاد  ،ٕٙٔ/  ٕ، الديػشي :كفاية الصالب  ٖٕٛ/  ٕٔاالسساع 

 . ٕٔ/  ٗ، ابغ االثيخ : الشياية في غخيب الحجيث  ٕٙٔ/  ٘(  القتيخ : الذيب . يشطخ الفخاىيجي : العيغ  ٖ٘ٔ)
،ابغ الذجخي  ٔٗ، مقتل الحديغ بغ عمي بغ ابي شالب  ٘ٓٔ/  ٖ(  الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٖٙٔ)        

، ابغ  ٗٛ/  ٗ، االمجي : ابكار األفكار  ٕٓٚ )عميو الدالـ(، ابغ عداكخ: تخجسة االماـ الحديغ ٕٔٗ/  ٔ: االمالي 
 ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٜٖٗ/  ٕ، عبج هللا السخجاني : بيجة الشفػس كاالسخار  ٖٔنسا الحمي : ذكب الشزار 

 . ٜٕٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/ 
 ٔ، مقاتل بغ عصية : أبيى السجاد في شخح مؤتسخ عمساء بغجاد  ٔٗ(  الخدار القسي : كفاية األثخ     ٖٚٔ)      

 . ٕٚٛ/  ٖٙ، السجمدي : بحار االنػار  ٛٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٜٛ٘/ 
،  ٖ٘ٔ/  ٖ، الشعساف السغخبي : شخح االخبار  ٘ٓٔ/  ٖ(  يشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٖٛٔ)       

)عميو ، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٔٗ/  ٔ، ابغ الذجخي : االمالي  ٕ٘ٔ/  ٔالخصيب البغجادي : تاريخ بغجاد 

، الحىبي :  ٕٔي : ذكب الشزار ،  ابغ نسا الحمٜٛٔ/  ٗٔ، ابغ عداكخ :تاريخ مجيشة دمذق  ٖٕ٘/  ٔالدالـ( 
،  ٕٛٔ/  ٕٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٜٓٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٖٕٔ/  ٔميداف االعتجاؿ 

 . ٜٛٗالقشجكزي : يشابيع السػدة 
الصبخاني: السعجع األكسط ، ٖٓٗ/  ٔ، أبي بريخ : مدشج ٕٛٚ/  ٕابغ حشبل: فزائل الرحابة  :( يشطخ ٜٖٔ)
، ابغ ٖٙٗ،  ٖٗٗ، الصػسي: االمالي ٖٚٔ، الساكردي: أعالـ الشبػة ٗٗٔبغ قػلػيو : كامل الديارات ا،  ٜٕٗ/  ٙ

، ابغ عداكخ : تاريخ ٕٖٕ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، الخػارزميٗٔٔشاقب االماـ عمي بغ ابي شالب : مالسغازلي
، ابغ نسا الحمي: ذكب الشزار ٘٘/ ٗ، ٖٕٔ/ ٖابغ شيخ اشػب: السشاقب  ،ٜٕٓ، ٜٚٔ، ٖٜٔ /ٗٔمجيشة دمذق 

، السحب ٜٙ )عميو الدالـ(: تخجسة االماـ الحديغ ، ابغ العجيعٕٕ٘، سبط ابغ الجػزي: تحكخة الخػاص ٕٔػػ  ٔٔ
/  ٘، الحىبي : تاريخ اإلسالـ  ٘ٗ، الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٚٗٔ: ذخائخ العقبى الصبخي 

، الدرنجي الحشفي : نطع درر  ٖٔ/  ٔ،ميداف االعتجاؿ  ٜٕٙ، ٜٕٔ،  ٜٕٓ/  ٖ، سيخ اعالـ الشبالء  ٗٓٔ
،  ٜٛٔػػ  ٛٛٔ/  ٜمجسع الدكائج ، الييثسي :  ٖٕٙ/  ٕٔ،الرفجي : الػافي  بالػؼيات  ٕٙٔػػ  ٕ٘ٔالدسصيغ  

، الرالحي الذامي : سبل اليجى  ٖٕٔ/ ٕ،الديػشي: الخرائز الكبخى  ٕٖٙ/  ٖالسقخيدي : السقفى الكبيخ 
، الستقي  ٜٕ٘، ابغ حجخالييتسي: الرػاعق السحخقة  ٜٕٛ/ ٕ، الجيار بكخي : تاريخ الخسيذ  ٖٚ/  ٔٔكالخشاد 

/  ٔ، السشاكي : شبقات الرػؼية  ٕٗٓ/  ٔ، السشاكي : ؼيس القجيخ  ٕٛٔػػ  ٕٕٔ/  ٕٔاليشجي : كشد العساؿ 
 ٗٗ،  السجمدي : بحار االنػار  ٖٖ٘/  ٖ، الفاسي : جسع الفػائج  ٕٜٔ، الؽيس الكاشاني : نػادر االخبار  ٖٜٔ
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ػاىب ، الدرقاني : شخح الدرقاني عمى الس ٖٜٔ/  ٖ، العرامي السكي :  سسط الشجـػ العػالي  ٖٕٛ،  ٖٕٓ/ 
 .  ٓٔ،  ٛ/  ٖ، القشجكزي : يشابيع السػدة  ٔٗٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٘ٗٔ/  ٓٔالمجنية 
البييقي: دالئل ،  ٖ٘٘، أبػ نعيع االصبياني : دالئل الشبػة  ٕ٘ٙ/  ٖ(  ابغ حشبل : مدشج     ٓٗٔ)      

، السحب الصبخي :  ٓٓٔاالماـ الحديغ ، ابغ العجيع : تخجسة  ٜٗ/  ٔالػرى  الصبخسي : اعالـ ،ٜٙٗ/ٙالشبػة
،  ٓٚ٘/  ٔٔابغ كثيخ : البجاية كالشياية  ، ٕ، الخصيب التبخيدي : االكساؿ في أسساء الخجاؿ  ٙٗٔذخائخ العقبى 

، الرالحي الذامي : سبل اليجى  ٕٕٔ/ ٕالديػشي: الخرائز الكبخى  ٖٚ/  ٖٖالديػشي : جامع االحاديث 
،  ٚ٘ٙ/  ٖٔ، الستقي اليشجي : كشد العساؿ  ٕٜٔالييتسي : الرػاعق السحخقة ، ابغ حجخ  ٗٚ/  ٔٔكالخشاد 

، القشجكزي : يشابيع  ٕٗٔ/  ٛٔ،  السجمدي : بحار االنػار ٖٜٔ/  ٖالعرامي السكي : سسط الشجـػ العػالي 
 . ٖٓٗ/  ٔٔالسخعذي : شخح احقاؽ الحق   ٔٔ/  ٖالسػدة 
 .  ٘ٙٔ(  اثبات الػصية     ٔٗٔ)      

، األربمي  ٗٚ، يشطخ راشج البحخاني : مخترخ في تعخيف أحػاؿ سادة األناـ  ٖٓٔ/  ٕ(  االرشاد     ٕٗٔ    )  
 . ٖٔٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٜٖٕ/  ٗٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٙٗ/  ٕ: كذف الغسة 

 . ٖٗ/  ٕ(  تحفة االزىار     ٖٗٔ)       
، السخعذي  ٕٕٗ، ابغ عداكخ : تخجسة االماـ الحديغ  ٖ٘٘( أبػ نعيع األصبياني : دالئل الشبػة     ٗٗٔ)      

 . ٖٓٗ/  ٔٔالحق  : شخح احقاؽ
 . ٙٙٙ/  ٕ(  أبػ نعيع األصبياني : معخفة الرحابة     ٘ٗٔ)       
 . ٖٕٚ )عميو الدالـ((  مقتل الحديغ     ٙٗٔ)       
 . ٖٕٙ )عميو الدالـ((  مقتل الحديغ     ٚٗٔ)       

خ في تعخيف أحػاؿ سادة األناـ : مختر، كيشطخ راشج البحخانيٕٚٔ/ ٕ، كذف الغسة ٖٔٔ/ ٕ( االرشاد  ٛٗٔ)
 ٗٚٔ/ ٖ، نعسة هللا الجدائخي: األنػار الشعسانية ٓٔبغ شجقع: كقعة الجسل، إٙ٘الحبمخكدي: التػضيح األنػر ، ٘ٚ

 . ٖٓٚ، الساحػزي : كتاب األربعيغ  ٓٔٔ/  ٖ(  ىاشع البحخاني : حمية االبخار     ٜٗٔ)       
، السجمدي : بحار  ٖٗٗ/  ٖ، ىاشع البحخاني : مجيشة السعاجد  ٖٖٔ(  الرجكؽ : كساؿ الجيغ     ٓ٘ٔ)      
 . ٙٔ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٕٔ٘/  ٖٗاالنػار 
،  ٜٜٔ، كيشطخ الرجكؽ : االمالي  ٖٕٗ )عميو الدالـ(ب االماـ اميخ السؤمشيغ (  الكػفي : مشاق    ٔ٘ٔ)      

، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٕٔ٘، الخاكنجي : مكاـر اخالؽ الشبي  ٘٘ٔالفتاؿ الشيدابػري : ركضة الػاعطيغ 
 . ٘ٔالبحخاني : العػالع  ، عبج هللا  ٕ٘ٗ/  ٖٗ، السجمدي : بحار االنػار  ٖٔٓ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٔ

 ، الكخكيٖٕٛ/  ٔ)عميو الدالـ( : مقتل الحديغ ، كيشطخ الخػارزمئٖٔ/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي: الفتػح  ٕ٘ٔ)
 . ٔٓٙ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٙٔ/  ٘ٗ، السجمدي : بحار االنػار ٖٔٔ/  ٕالحائخي: تدمية السجالذ 

، كيشطخ ابغ  ٖٕٛ/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٖٔٔ/  ٗ(  ابغ اعثع الكػفي : الفتػح   ٖ٘ٔ)
 . ٗٔٔ/  ٕ، الكخكي الحائخي : تدمية السجالذ  ٕٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٗٔشاككس : الميػؼ 

/  ٖالشعساف السغخبي : شخح االخبار  ، ٜٖ/  ٕٓ،  ٕٓٔ/  ٖ(  يشطخ الصبخاني : السعجع الكبيخ     ٗ٘ٔ)        
، السحمي : الحجائق  ٖٕ٘/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٖٕٕ/  ٔ،  ابغ الذجخي : االمالي  ٜٖٔ

 . ٙٙٔ/  ٔٔ،  الستقي اليشجي : كشد العساؿ ٜٔٔ/  ٜ، الييثسي : مجسع الدكائج  ٕٕٔ/  ٔالػردية 
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 ٖ، ابغ عبج البخ : بيجة السجالذ  ٗٚٔ، الدبيخ بغ بكار : االخبار السػفؿيات  ٖٗٔ(  السجائشي : التعازي  ٘٘ٔ)
، االربمي : كذف  ٛٙ/  ٚ، ابغ خمكاف : كؼيات االعياف  ٗٙٔ/  ٕ، سبط ابغ الجػزي : تحكخة الخػاص  ٜٗٔ/ 

،  ٖٙٓ/  ٖ، السقجسي : االداب الذخعية  ٛٛٔ/  ٕ، ابي الفجا : السخترخ في اخبار البذخ  ٜٔ٘/  ٕالغسة 
،  ٗ٘ٔ/  ٕ، األبذييي : السدتصخؼ ٜٗ/  ٔ، الجميخي : حياة الحيػاف ٕٕٙ/  ٕٔالرفجي : الػافي بالػؼيات  

 ٕٙٗهللا الجدائخي : زىخ الخبيع ، نعسة  ٜٖٚ/   ٔ، الحمبي:الديخة الحمبية  ٜٜٕ/  ٕالخيار بكخي : تاريخ الخسيذ 
عسخ بغ شجاع  ، ٘٘، ابغ نسا الحمي : مثيخ االحداف  ٖٜٔ/  ٖ(  البالذري : انداب األشخاؼ     ٙ٘ٔ)         

 . ٕٙٚ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٖٖ/  ٘ٗ،  السجمدي : بحار االنػار  ٕٓٔالسػصمي : مشاقب اؿ دمحم 
، السجمدي : بحار  ٚٔ، ابغ نسا الحمي : ذكب الشزار  ٙٗٔ(  ابغ قػلػيو : كامل الديارات     ٚ٘ٔ)      
، عديد  ٓٗٔ/  ٔ، عبج هللا البحخاني : العػالع  ٜٚٔ/  ٔ، نعسة هللا الجدائخي : رياض االبخار  ٖٕٙ/  ٗٗاالنػار 

 .  ٖٙ/  ٕ،  ٖٕٓ/  ٔ )عميو الدالـ(هللا عصاردي : مدشج االماـ الباقخ 
ا الحمي : مثيخ ، ابغ نس ٖٛٓ، عساد الجيغ الصبخي : بذارة السرصفى  ٚٚٔ( الرجكؽ : األمالي     ٛ٘ٔ)      

،   ٗٔٗ، ابغ شاككس : شخؼ مغ االنباء كالسشاقب  ٔٔ، ابغ شاذاف : الفزائل  ٔٔالشزار  ، ذكب ٜٔاألحداف 
، الؽيس الكاشاني : نػادر االخبار  ٜٛٔحتزخ ، حدغ بغ سميساف الحمي : الس ٖٙ/  ٕالجػيشي : فخائج الدسصيغ 

 .  ٖٓٓ/  ٔ، الحخ العاممي : اثبات اليجاة  ٜٙٔ،  ٖٜٔ
، الكخكي  ٖٛ/  ٔ )عميو الدالـ(، الخػارزمي : مقتل الحديغ  ٕٖ٘/  ٗ( ابغ اعثع الكػفي : الفتػح     ٜ٘ٔ)      

 . ٗٔٔ/  ٕالحائخي : تدمية السجالذ 
، عبج هللا  ٘ٚٔ/  ٔ، نعسة هللا الجدائخي : رياض االبخار  ٕٓ٘/  ٗٗ(  السجمدي : بحار االنػار     ٓٙٔ)       

 . ٖٖ/  ٕ. يشطخ: ابغ شجقع : تحفة األزىار  ٜٔٔ/  ٔالبحخاني : العػالع 
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 (م555 -م222/ه344-ىـ206)لممدة اسيامات اسرة الزجالي في خطة الكتابة باألندلس 
 أ.د. عرام كاطع داود         

 ىنادي طالب عميم..م
 كمية التربية لمبنات -جامعة البررة 

 الممخص

االمؾيؾن في االندلس اىتساما كبيرا في التشغيسات االدارية وخرؾصا بعد تسكشيؼ مؽ أعير     
وتبع ذلػ عيؾر العديد مؽ الؾعائف االدارية في االندلس ومشيا وعيفة  ،احكام سيظرتيؼ عمى البالد

 والتي كانت مؽ اىؼ تمػ الؾعائف في الدولة . ،"الكاتب"

ذوؼ السدتؾػ  ،الجتذاب الشخبة السثقفة مؽ طبقة الكتابوادت ىذه االىسية الى عيؾر الحاجة     
ومؽ ثؼ فقد وضعت الدولة شروطا محددة لسؽ يتؾلى ىذه الؾعيفة واىسيا  ،الرفيع في صشاعة الكتابة

 السؾاالة لمدولة والكفاءة االدارية والثقافية.

ويعد راعي ، جبونغرا ألىسية مشرب الكاتب فقد اصبح أقرب الذخريات الى الحاكؼ بعد الحا    
وليذا نجده يحغى بسكانة ميسة ويستاز بالتقدير واالحترام مؽ قبل  األقرب،اسرار الحاكؼ ومدتذاره 

كسا نجده يتستع بالعديد مؽ االمتيازات االقترادية واالجتساعية مسا ادػ الى مشافدة  ،االسرة الحاكسة
 شديدة لمحرؾل عمى السشرب.

العؾائل التي تؾلت ىذا السشرب بفزل ما تستمكو مؽ مؾهبة  وكانت اسرة الزجالي واحدة مؽ    
ادارية وادبية . وكل ذلػ يرجع الى جيؾد مؤسس االسرة "دمحم بؽ سعيد الزجالي" الذؼ كان يتستع 
بسؾهبة ادبية فذة حتى انو كان يمقب بـ "االصسعي" لذدة مؾىبتو االدبية وما يسمكو مؽ مقؾمات 

 ل الى ىذا السشرب.الشباىة التي مكشتو مؽ الؾصؾ 

 ،وقد اصبحت اسرة الزجالي مؽ اكثر االسر مؾاالة لمدولة االمؾية وارتبظت معيا بروابط  متيشة     
واىسيا خظة الكتابة التي اعيروا  ،عززت مؽ ادوارىؼ السيسة مؽ خالل تقمدىؼ العديد مؽ السشاصب 
 ،مؾييؽ وجعل الخظة وراثية فييؼ فييا كفاءة عالية وبراعة فائقة حازوا بيا عمى إعجاب وثقة اال

 فكدب االمؾيؾن إخالصيؼ وتفانييؼ في الخدمة.
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Contributions of the Zajali family to the writing plan in Andalusia for 

the period (206 AH-344 AH / 822 AD - 955 AD) 

Prof. Dr. Issam Kateh Daoud                 

Assist lecturer. Hanadi Talib Ali  

University of Basrah - College of Education for Women 

Abstract 

      The Umayyad in Al-Andalusia showed great care for administrational 

regulations, especially after they consolidated their control of the country. 

     This led to the appearance of many administrative occupations of which the 

"Writer's" occupation was one of the most important. This importance bred the 

need to attract the most educated elite of the writers cast, those possessing the 

greatest skills in the arts of writing. 

     The Umayyad set certain conditions that had to be met by those intending to 

occupy the position of writer, the most important were loyalty to the state and 

administrative and educational proficiency, The unique importance of the position 

of the "writer "made him the one nearest to the Umayyad ruler second only to the 

"Hajib", being considered the ruler's secretary, confidant and most trusted 

consultant, giving him this this excellent status, earning him respect and 

appreciation by the royal family, and letting him enjoy many social and economic 

privileges, which led to strong competition for the position. 

    The "Zajjaly" family was one of the families that acquired this position through 

their literary and administrative gifts, All this is attributed to the efforts of the 

founder of the family "Muhammad bin Saeed Al Zajjaly" who possessed 

unequaled literary gifts leading to him being called "Al-Asma'ee"  because of his 

talents and intelligence that enabled him to reach this position. 

     The "Zajjaly" family became one of the most loyal families to the Umayyad 

state in "Al-Andalusia" forming strong connections and enhancing their role in the 

state through filling many administrative positions , the most important of which 

was the position of the "writer", They showed great skill and competence ,gaining 

the admiration and trust of the Umayyad who made this position hereditary in the 

family, which secured their perpetual loyalty and devotion. 
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 المقدمـــة 

بـــت دورا بـــارزأ فـــي الحيـــاة الدياســـية لمكتابـــة اىسيـــة كبيـــرة ومكانـــة عاليـــة مشـــذ القـــدم ، حيـــ  لع       
والثقافيــــة ، وىــــي واحــــدة مــــؽ السيــــؽ التــــي كرميــــا االســــالم ، فعشــــد مجــــيء االســــالم تظــــؾرت الكتابــــة 
واصــبحت احــدػ الؾســائل لشذــر الــديؽ االســالمي ودعامــة ميســة مــؽ دعــائؼ الدولــة ، وكــان ليــا الــدور 

الكتابة والتأكيد عمييا كؾنيا اساسـا لتقـدم الكبير في بشاء الدولة وتظؾرىا ؛ مؽ خالل الح  عمى تعمؼ 
 الدول.

ولمكتابة مكانة ميسة في الجانب الدياسي حي  عدت مـؽ اشـرا السشاصـب بعـد الخالفـة ، وتعـد     
ووســيمة مــؽ وســائل الحكــؼ بدــبب اتدــاال الدولــة االســالمية بــرز دور الكتابــة  ،مــؽ اعمــى الرــشاعات

 واستخدمت كأداة لمتخاطب والسكاتبات ووسيمة لزبط امؾر الدولة.

وألىسية الكتابة فقد اوجدت الدولة األمؾيـة فـي االنـدلس سياسـة اصـظشاال االسـر مـؽ خـالل تؾريـ     
االسـر التـي اسـشدت الييـا ىـذه  هواحـدة مـؽ اىـؼ ىـذ ىذه الخظـة فـي اسـر معيشـة، وكانـت اسـرة الزجـالي

 اتالخظة ، فقد امتازت ىذه االسرة بالسكانة االدبية الفذة والتي كانت سببا في جعميـا واحـدة مـؽ بيؾتـ
بــرزت ىــذه االســرة فــي عيــدؼ االمــارة والخالفــة واصــبحت واحــدة مــؽ اىــؼ قــد الذــرا فــي قرطبــة ، و 

يؽ اسشدت ليؼ العديد مؽ السشاصب االدارية والعدكرية والسالية االسر، ونغرا لتفانييؼ في خدمة االمؾ 
 وحتى الديشية والعسرانية، اال انشا سمظشا الزؾء في ىذا البح  عمى دورىؼ في خظة الكتابة.

الؾقـــؾا عمـــى كيويـــة نذـــؾء الكتابـــة مشـــذ اقـــدم و ســـيتشاول البحـــ ر التعريـــا بسرـــظمح الكتابـــة،       
الى انؾاال الكتابة في  عرجشاي وتظؾر الدولة العربية اإلسالمية ، كسا العرؾر مرورا بالعرر االسالم

واىــؼ الذــروو الؾاجــب تؾفرىــا فــي شخرــية الكاتــب وميامــو الرئيدــة، ومــؽ بعــد ذلــػ تظرقشــا  ،االنــدلس
 الى دور اسرة الزجالي في ىذه الخظة.  

 خطة الكتابة

ومكتبـة((،  -وكتابـا–وكتبـا  -يكتـب -كتـب: ((كتـب ويقـال الكتابـة فـي الم ـة مذـتقة مـؽ السرـدر    
والكاتب عشد العـرب يعـرا بالعـالؼ والكتاتيـب تـاتي بسعشـى جسـع الكاتـب ، واكتتـب اؼ كتـب نفدـو فـي 
ــــو صــــشاعة مثــــل الخياطــــة والرــــيا ة و يرىــــا مــــؽ السيــــؽ  ديــــؾان الدــــمظان ، والكتابــــة لســــؽ تكــــؾن ل

 .(1)االخرػ 

دالة عمى السـراد بتؾسـط نغسيـا  جثسانيور فيي صشاعة روحانية كتبت بألو ا  اصظالح اما الكتابة     
، ويقرد بالروحانية ىي االلفاظ التي يتخيميا الكاتب ويشقميا مؽ الباطؽ لمغاىر، اما االلـة الجثسانيـة 
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فيقرد بيا الخط الذؼ يخظو القمؼ وتقيد بو تمػ الرؾرة وتربح محدؾسة عاىرة بعد ان كانت سـؾػ 
طشية ، اؼ ان جسيع مايدظره القمؼ مسا يترـؾره الـذىؽ ويتخيمـو الـؾىؼ يـدخل ضـسؽ مرـظمح افكار با

 .(2)الكتابة وىي بذلػ وعيفة اليسكؽ االست شاء عشيا في السمػ

بَاـ أ قؾلـو تعـالىر ك ذكرت في اماكؽ عـدةوتتزح اىسية الكتابة في القرأن الكريؼ حي       اْقـرأْأ بااْسـ ا بأ
مأقأ  مأق  خأ  (1)الَّذاي خأ انأ ماْن عأ ْندأ م   (2)مأقأ اْلْا بُّ أ اأْلأْكرأ بأ مأ ا  (3)اْقرأْأ وأ مَّ أ بااْلقأ ـا لأـْ   (4)الَّذاي عأ انأ مأ ْندأ مَّ أ اْلْا عأ

ينأ ، وقؾلو سـبحانور (3){(5) يأْعمأ ْ  افاظا مأْيك ْ  لأحأ ـاِاباينأ  (10)}وأإانَّ عأ  اآليـات، مـؽ خـالل ىـذه (4){(11)كارأاًما كأ
 الكاتبيؽاىسية الكتابة حي  خريا هللا سبحانو وتعالى بالسالئكة اذ وصفيؼ بالكرام لشا الكريسة تتجمى 

 و.بحفز يؼيؾجد اعمى رتبة واحدؽ شرفأ مسا وصف بو هللا تعالى مالئكتو ونعت وال

ـا يأْدـوىشالػ اية اخرػ تؾضح اىسية الكتابة وتتزح في قؾلـو تعـالى        مأ مأـ ا وأ ونأ ن وأاْلقأ  (5){(1) ط ر 
 .وىشا يقدؼ سبحانو وتعالى بالقمؼ ومايدظر بو وىذا يدل عمى شرا ورفعة قدر ميشة الكتابة

والكتابــةر ىــي خظــة او وعيفــة ســمظانية تعشــي كــل كتابــة رســسية صــادرة عــؽ الدــمظة العميــا ســؾاء     
برــشاعة الكتابــة والتــي ، وكانــت تظمــى عمــى ىــذه الؾعيفــة قــديسا كــان ممــػ او خميفــة او اميــر و يرىــا
، وتعــد ىــذه الؾعيفــة مــؽ تــي تكدــب صــاحبيا عقــال وممكــو وفظشــةتعشــي صــشاعة السعــاني وااللفــاظ وال

يـــــا تدـــــتليؼ امـــــؾر الدولـــــة  الؾعـــــائف السيســـــة فـــــي الدولـــــة االســـــالمية وتـــــأتي بسرتبـــــة الخالفـــــة الن ب
  .(6)والدياسة

 نذأة الكتابة:  

، فمقـد كانـت الكتابـة معروفـة بـيؽ  تظؾرت الكتابة عبر عرؾرىا السختمفة تبعا لمتظؾر الذؼ طـرأ     
الشاس مشذ العرر الذؼ سـبى عيـؾر االسـالم ، كسـا كانـت  مشتذـرة فـي مكـة  اكثـر مـؽ  يرىـا كؾنيـا 

بـة الرـكؾ  وكـذلػ كتا ،ميسة لمتاجر لكتابة السؾاثيـى واالحـالاوسيمة مركزا تجاريا وحزاريا فكانت 
، كسـا بـرز فـي تمـػ  (7)مكاتبات سشد ممكيـة الرقيـى ، فزال عؽالرسائلو والحقؾق والحدابات التجارية 

، وىي بسثابة القرطاس او الرحيفة والتي ترشع مؽ االقسذة ويكتب بيا  (8)يعرا بالسيارق  الفترة ما
ميشـة الكتابـة قبـل االسـالم فانتذـرت  ،يقؾمـؾن بـذلػ حـدديؽفكـان ىشالـػ كتـاب م، السراد كتابتـو الذيء

  .(9)الشداء وقد وجد العديد مؽ الكتاب سؾاء مؽ الرجال او

اما في عرر االسالم ازدىرت الكتابة واصبحت وسيمو ميسة لشذر الديؽ االسالمي كسا اسيست     
( صل هللا عميو والو وسـم وقد ح  رسؾلشا الكـريؼ ) ،بذكل كبير في بشاء االمة وتظؾر الحياة الفكرية

أشــترو عمــى اســرػ بــدر تعمــيؼ الكتابــة لمسدــمسيؽ، حيــ  امــر ان  حــيؽ عمــى تعمسيــا ويتزــح ذلــػ جميــا
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يعمؼ كل اسير عذرة مؽ رجال السدمسيؽ مقابل اطالق صراحيؼ ، كذلػ كان يذجع الشداء عمى تعمؼ 
( وسـم  صل هللا عميـو والـواول ديؾان في االسالم وضع في عيد الرسؾل )وان ،  ( 10)القراءة والكتابة

( بتعيـيؽ كتـاب صـل هللا عميـو والـو وسـم قام )و اذ كان يكاتب امراءه وسراياه لمتعرا عمى احؾاليؼ ، 
كتابـــة الرســـائل الـــى ممـــؾ  االمـــؼ السجـــاورة وكتابـــة كـــل  فزـــال عـــؽ،  الـــذؼ يمقـــى عميـــو لكتابـــة الـــؾحي

دقات وال شـائؼ الـى الرـو مـؾال كتابـة اال ، زيـادة عمـى ذلـػمايتعمى بامؾر االسالم مـؽ معـامالت وعقـؾد
 .(11)اخره مؽ االمؾر التي تدتؾجب السكاتبات

اكثـر مـؽ ثالثـيؽ كاتبـا اىسيـؼ عمـي ابـؽ ابـي طالـب  ( صـل هللا عميـو  والـو وسـم كان لمرسـؾل )و     
 لـذا كـانيجيد العديد مؽ الم ـات  االخير، وكان (  12)، وعثسان بؽ عفان وزيد بؽ ثابت (عميو الدالم)

 .(13)يؾحى اليو بيذه الم ات ( ماهللا عميو والو وسم صل يترجؼ لمرسؾل )

اما في عيد الخمفاء الراشديؽ تظـؾرت وعيفـة الكتابـة خاصـة فـي عيـد الخميفـة عسـر بـؽ الخظـاب     
،  وىـؾ الكاتـب الـذؼ يعسـل  (14)ؾجدت وعيفة كاتب االنذاءفديؾان االنذاء، تأسيس الذؼ يشدب اليو 

ـــى انذـــاء او تـــأليا الكـــالم وابتكـــا ـــات واالقظاعيـــات عم ر السعـــاني فيســـا يكتبـــو مـــؽ السكاتبـــات والؾالي
 .(15)و يرىا، وبذلػ فأن الذخص الذؼ يرتقي ىذا الديؾان البد ان تتؾفر لديو معرفة بعمؼ البال ة

تظــؾر عمــى وفــي العيــد االمــؾؼ قــد بم ــت الدولــة االســالمية اقرــى اتدــاال ليــا ، وانعكــس ذلــػ      
لجؾانب االدارية ، ونتيجة لكثرة التدويؽ وكتابة الؾئائى فقد ارتقـت ىـذه مختمف مجاالت الحياة ومشيا ا

الؾعيفــة وتؾســعت مجاالتيــا حتــى صــار لكــل خميفــة عــدد مــؽ الكتــاب يكتبــؾن ليــؼ فــي شــؤون الدولــة 
، وليــذا زادت الحاجــة لكتــاب االنذــاء ولــؼ يقترــر ديــؾان االنذــاء فــي عيــد االمــؾيؽ عمــى (16)السختمفــة

 .(17)بل كانؾا  خميظا مؽ العرب والسؾالي واالجشاس االخرػ  ؛العرب فقط

كســا ان اىتســام االمــؾيؽ بالكتابــة عيــر جميــا مــؽ خــالل نذــاطيؼ فــي كتابــة السرــاحف واالىتســام     
ايزا بجسع االحادي  وخاصة في عيـد الخميفـة  يؼاىتسامو الجسالي بالخط واستخدام االلؾان الزاهية ، 

يتستـع و  ،مكانـة عاليـةكبيـر و  باىتسام حغيتعمى ان ىذه الؾعيفة قد  لدلمسا ي عسر بؽ عبد العزيز،
سيــزيؽ فــي الدولــة االمؾيــة تصــاحبيا بالجــاه والثــروة لقرابتــو مــؽ الحكــام ، وبــرز العديــد مــؽ الكتــاب الس

، الــذؼ يعــد مــؽ اىــؼ كتــاب الحزــارة (19)كاتــب الخميفــة مــروان بــؽ دمحم(  18)ابــرزىؼ عبــد الحسيــد الكاتــب
سالمية ، وىؾ اول مؽ وضع القؾاعد واالصؾل التي يجـب ان تراعـى عشـد كاتـب االنذـاء ، العربية اال

 .(20)لو دور كبير في تديير امؾر الدولة كانوأصبح عبد الحسيد كأنو وزير ف

 الكتابة في عيد الدولة االموية باالندلس
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الــى االســتقرار  م(756-711ىـــ/ 138-92افتقــرت االنــدلس ابــان فتــرة حكــؼ الــؾالة التــي امتــدت مــؽ )
الدياسي والتشغيؼ االدارؼ مسـا انعكـس ذلـػ عمـى الؾعـائف االداريـة ومشيـا الكتابـة التـي كانـت مبتدئـة 
وليدــت ليــا قؾاعــد محكســة، لكــؽ بسجــي عبــد الــر حســؽ الــداخل الــذؼ كــان عيــده ايــذانا ببدايــة جديــدة 

 .(21)لالندلس شيدت تظؾرا في جسيع مجاالتيا

ـــــة اال       ـــــدلس وتظـــــؾر نذـــــاطاتيا وتعـــــدد وعائفيـــــا الدياســـــية فكـــــان نذـــــؾء الدول ســـــالمية فـــــي االن
ادارة قؾية وحازمـة قـادرة عمـى تدـيير امـؾر الدولـة فـي جسيـع  إليجاد دافعا قؾيا واإلدارية؛واالجتساعية 

مجاالتيـــا، وعشـــدما ســـارت ىـــذه الدولـــة نحـــؾ التســـدن والتحزـــر زادت حاجتيـــا لسثـــل ىكـــذا ادارة والتـــي 
ىــذه الؾعيفــة جــاءت لتؾاكــب ميــام الدولــة الجديــدة وتدــاىؼ فــي تثبيــت دعائسيــا عرفــت بأســؼ الكتابــة 

تــاب يشــالؾن حزــؾة اعمــى اجيــزة الدولــة وصــار الك  مــؽ وبــذلػ اصــبحت الكتابــة  ،(22)وتدــيير شــؤونيا
  .(23)كبيرة في السجتسع

 انواع الكتابة في االندلس 

 الكتاب مشيا رعرفت الدولة العربية االسالمية في االندلس نؾعيؽ مؽ انؾاال 

ر ويعد مؽ ابرز مؾعفي الدولة ، والذخص الذؼ يتؾلى ىذا السشرب يربح لو حع كاِب الرسائل -
، والىسيــــة ىــــذا  فــــي قمــــؾب وعيــــؾن االندلدــــييؽ ، ومــــؽ اراد تعغيســــو وتكريســــو يخاطبــــو بأســــؼ الكاتــــب

االنتقـاد لسـؽ يذـ ل السشرب فأن الذؼ يتؾاله البد ان يكؾن خاليا مؽ العيؾب ، فاىل االندلس كثيـروا 
 .(24)مكانتو مؽ سمظانو جاىو وال ىذا السشرب ، فأذا وجدوا عميو مؾجده لؼ يشفعو مالو وال

فكاتب الرسائل يحتل ارفع السشاصب ، وىؾ يكؾن اقرب الشاس لالمير او الخميفة االمؾؼ ، مقـدما     
عمــى ســؾاه مــؽ الســؾعفيؽ ونتيجــة لقربــو مــؽ الحكــام يكــؾن عارفــا بأســرارىؼ ، فيــؾ الــذؼ يذــرا عمــى 

تابــة وك ،السراســالت الخاصــة بذــؤون االدارة وترتيبيــا ليعرضــيا عمــى الحــاكؼ االمــؾؼ الخــذ رأيــو فييــا
الرسائل ىؾ لدان السمػ في امؾره الخاصة  تبوالجل ذلػ نجد ان كا ،الردود التي يسمييا عميو الحاكؼ

  .(25)والعامة ، ولذلػ يذترو ان يكؾن مؽ ذوؼ الكفاءة العالية في فشؾن الكتابة

، وكاتــب ( 26)ر وىـي مـؽ الؾعـائف السيسـة فـي اؼ دولـة وىـذه الؾعيفـة تعـرا بالجيبـذةكاِـب الزمـام -
لزمـــام ىـــؾ الذـــخص الـــذؼ يذـــرا عمـــى ادارة االمـــؾال العامـــة والجبايـــات واحرـــاء الجشـــد وتقـــدير ا

، فيؾ بذلػ يعسل عمـى حفـع حقـؾق الدولـة فـي الـداخل والخـارج اؼ انـو يعتسـد فـي عسمـو (27)ارزاقيؼ
االحتفاظ بدجالت الدولة التي تأتيو مؽ كافة ادارات الدولة والتي تحتؾؼ عمى معمؾمات دقيقة عـؽ 

، وىؾ بعسمو ىذا يحتـل مكانـة (28)سرروفات والؾاردات ليعسل ىذا الكاتب مؽ اجراء ميزانية الدولوال
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يتــؾاله  تـؾلي ىــذا السشرــب عمـى  يــر السدــمسيؽ ، اؼ اليسـامية فــي الدولــة وليـذا الدــبب يسشــع مــؽ 
  .(29)نررانيا ييؾديا وال

فيشالــػ جسمــة مــؽ الذــروو الؾاجــب تؾفرىــا عشــد اختيــار الكاتــب ، ولــؼ   شــروا اختيــاب الكاِــبامــا    
تختمف ىذه الذروو السرجؾة في اختيار الكاتب باالنـدلس عـؽ الذـروو والقـؾانيؽ التـي سـارت فـي كـل 

 مؽ السذرق والس رب االسالمي ومؽ اىسيا ر  

ا ، عالسـا بـا، ، كافيـا فيسـا يجب ان يكـؾن الكاتـب حـرا ، مدـمسا ، عـاقال ، صـادقأ، اديبـا ، فقييـ اوال:
، ر الحس ، جيد الحدس ، محبـا لمذـكريتؾاله ، اميشا فيسا يدتكفاه ، حاد الذىؽ ، قؾؼ الشفس ، حاض

عاشــقا لجسيــل الــذكر ، طؾيــل الــروح ، كثيــر االحتســال ، حمــؾ المدــان ، لــو جــرأءة يثبــت بيــا االمــؾر ، 
يؼ االخالق ، مأمؾن ال ائمـة ، مـؤدب الخـدام ، كذلػ يجب ان يكؾن شديد االنفة ، عغيؼ الشزاىة ، كر 

 .(30)واليقبل ىدية او عظية

اما بالشدبة لمذروو التي وضعيا القمقذشدؼ فـي كتـاب صـبح االعذـى وىـي محرـؾرة فـي عـدة  ثانيأ:
التكميـــا ، العدالـــة ،  ، الـــذكؾرة ، الحريـــة ، - ليـــؤتسؽ فيســـا يكتبـــو ويسميـــو –صـــفات مشيـــا ر االســـالم 

العقل وجزالـة الـرأؼ ، العمـؼ بسـؾاد االحكـام الذـرعية والفشـؾن االدبيـة ، قـؾة العـزم وعمـؾ  البال ة ، وقؾر
اليسة وشرا الشفس ، الكفاية لسا يتؾاله الن العاجر يدخل الزرر لمدولة وذلػ يؤدؼ الى االضظراب 

 .(31)واالختالل

بـد الحسيـد الكاتـب ثالثار اضف الى ذلػ ىشالـػ شـروو الؾاجـب تؾفرىـا بذخرـية الكاتـب جسعيـا لشـا ع
في رسالتو الى الكتاب نجسل شي مشيار ان يكؾن حميسا في مؾضع الحمـؼ ، فييسـا فـي مؾضـع الحكـؼ 
، مقداما ، كتؾما لالسرار ، وفيا عشد الذدائد ، عالسا عشد الشؾازل ، متفقيا في الـديؽ  ، عالسـا بالم ـة 

، مبتعـدا عـؽ مظـامع الـدنيا ومفاسـدىا العربية و بكتاب هللا عز وجل واحادي  الرسؾل ، جيـدا بـالخط 
، وان يكـــؾن ذا عمـــؼ وثقافـــة واســـعة الـــى اخـــره مـــؽ  متؾاضـــعا ، حاكســـا بالعـــدل ، ناصـــرا لمزـــ يا ،

 .(32)الذروو االخرػ 

كسـا يجـب ان يختـار الكاتـب مـؽ ارفـع طبقـات السجتسـع ، اؼ يكـؾن مـؽ اىـل السـروءة والحذـسة  بابعأ:
مــشيؼ ، وان يكــؾن ذا عمــؼ وثقافــة واســعة  فيــؾ مدــتقر اســرار السمــػ ولدــانو الشــاطى عشــو فــي ارجــاء 
مسمكتو ، فيؾ معرض لمشغر في اصؾل العمؼ لسـا يعـرض عميـو فـي مجـالس السمـؾ  وبـذلػ يشب ـي ان 

يد العمـــؼ بأخبـــار السمـــؾ  والتـــؾاريي  والـــدول لكـــي يكـــؾن مدـــتعدا لالجابـــة عمـــى اؼ نـــؾال مـــؽ يكــؾن شـــد
السكاتبـة واحاطتـو لجسيــع السؾاضـيع ، فيــذا ان دل عمـى شــ  فيـؾ دليـل عمــى سـعة عمــؼ الكاتـب ووفــرة 

 .(33)ثقافتو 
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لقامـة بذخرية  الكاتـب مشيـا اعتـدال ا ىشالػ بعض الرفات الجدسية التي يفزل ان تتؾفر خامدا:
، وصــــ ر اليامــــة ، وخفــــة الميــــازم ، وكثافــــة المحيــــة ، وصــــدق الحــــس ، ولظــــف الســــذىب ، وحــــالوة 
الذسائل ،وخظف االشارة ، ومالحـة الـزؼ ، وايزـا يجـب ان يكـؾن بيـي السمـبس ، نغيـا السجمـس ، 
عــاىر الســروءة ، عظــر الرائحــة ، دقيــى الــذىؽ ، حدــؽ البيــان ، رقيــى المدــان ،حمــؾ االشــارة ، ممــيح 

 .(34)السركب مدتقرةاالستعارة ، لظيا السدمػ ، 

ـــى تحســـل       ىـــذه جسمـــة مـــؽ الذـــروو الؾاجـــب تؾفرىـــا فـــي شخرـــية الكاتـــب لكـــي يكـــؾن قـــادرا عم
السدـؤليات الجدـيسة السمقــاة عمـى عاتقـو باالضــافة الـى كؾنـو مــؾطؽ ثقـة الحـاكؼ فالبــد ان يكـؾن عمــى 

 .ةالسدؤوليقدر تمػ 

 ميام الكاِب: 

ــــــــــــــــــــــذكر اىسيــــــــــــــــــــــار                                                     ــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــؽ السيــــــــــــــــــــــام ن ــــــــــــــــــــــب بالعدي اضــــــــــــــــــــــظمع مشرــــــــــــــــــــــب الكات
تحريــر الرســائل الرســسية التــي تحســل فــي طياتيــا جسيــع االوامــر التــي يريــد الحــاكؼ تشفيــذىا ســؾاء  اوال:

ى الدولــة ام كتــب كانـت  كتــب امــان ، ام تؾليــو ، ام كتــب فــتح وىــدم او تيديــد العرــاة والخــارجيؽ عمــ
تشديد بأىل البدال او استشفار لمحرب وكذلػ كتب مشح القاب واسـقاو بعـض الس ـارم اضـافة الـى كتـب 

، كسا تحتؾؼ تمػ السراسالت عمى عيـؾد ومعاىـدات او اوامـر لمقـادة او مخاطبـات الزعسـاء (  35)صمح
والـؾالة والقزـاة و يـرىؼ  والسمؾ  في الدول االخرػ ، اضافة الـى الكتـب الرـادرة الـى مختمـف العسـال

 .(36)مؽ السؾعفيؽ لدػ الدولة ، اضافة الى تحرير الرسائل الدياسية الى ممؾ  الدول االجشبية

 ووانســا كــان مــؽ اختراصــ ،ولــؼ يقترــر عســل الكاتــب عــل تحريــر الرســائل الستدــسة بالبال ــة ثانيــا:
ن الحـاكؼ يدتذـيره فـي كيويــة أوكـايزـا اسـتالم الرسـائل الـؾاردة الـى الحـاكؼ فيعسـل عمــى قراءتيـا عميـو 

 .(37)الرد عمى الرسائل التي تحتاج الى ذلػ

ومؽ بيؽ السيام االخرػ حزؾره مشاسبات اداء اليسيؽ التي يؤدييا الؾالة والحكام واالمراء عشـد  ثالثا: 
تعيشيؼ في مشاصبيؼ ، كسا يذرا الكاتب عمى مراقبة ص ار الكتـاب مـؽ خـالل تؾجيـو الشرـائح ليـؼ 

 .(38)تب الثانؾية التي يقؾمؾن بتحريرىافي الك

 وقراءتياومؽ السيام االخرػ والسيسة التي يغظمع بيا كتاب الدولة االمؾية ، كتابة نص البيعة  بابعا:
 .(39)امام الؾفؾد السبايعة
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ولؼ تقترر ميام الكاتب عمـى االمـؾر االداريـة فقـط وانسـا تعـداىا الـى االبعـاد الثقافيـة ، فيـؾ  خامدا: 
ــؼ يقــؾم  باعــداد الرســائل التــي تحتــؾؼ عمــى امــؾر عمسيــة وىــؾ بــذلػ البــد ان يــتؼ اختيــاره مــؽ اىــل العم

 .(40)والسعرفة

ولذدة اىسية الكاتب في عيد الدولة االمؾية في االندلس والتي تدل عمى ثقة الحكام بالكاتب  سادسا:
ػ سياسـية كسدــألة برـؾرة عامـة وبرجـال اسـرة الزجـالي برـؾرة خاصـة فقــد كانـت تشـاو بيـؼ ميـام اخـر 

التحقيـــى مـــع بعـــض العســـال والـــؾالة اذا بـــدر عـــشيؼ ترـــرا خـــاط  تدـــبب فـــي عمـــؼ الرعيـــة او تبـــذير 
لالمؾال  فتؾكل الى الكاتب ميسة التحرؼ ومحاسبة السقرريؽ او ميسـة عدـكرية مثـل قيـادة الجيـؾش 

مرافقــة القــادة الستؾجيــة لمليــام بحركــة تســرد او مؾاجيــة جــيش معــاد او لمقزــاء عمــى شــ ب معــيؽ او 
، وىـذا مايفدـر لشـا روايـة ابـؽ حيـان عشـدما تحـدث (  41)الكبار كأن يكؾن ولي العيـد او الخميفـة نفدـة 

  (42)عؽ دمحم بؽ سعيد الزجالي بقؾلو ))تؾفي وىؾ يتمدؼ مشرب الكتابة والؾزارة والليادة ((

 اسيامات اسرة الزجالي في خطة الكتابة

اسرة الزجالي وىي واحدة مؽ االسر البربرية التي اختمف السؤرخؾن في ندبيا فسثال نجد ان ابؽ      
ــؼ يعــرج عــؽ اســؼ القبيمــة او  الفرضــي نقــال عــؽ ابــؽ حيــان القرطبــي يــرجعيؼ الــى بتــر البرابــر، لكشــو ل

، لــؾا، وبشــؾ يظؾفــت ىــؼ فــرال مــؽ نفــزاوة بــؽ (44)امــا ابــؽ حيــان فيــرجعيؼ الــى بشــي يظؾفــت (43)العذــيرة
كذلػ الحال بالشدبة الى ابؽ سعيد الس ربي فقد جعل اصل الزجالي الى بشي يظؾفت وىؾ بـذلػ يتفـى 

 .(45)مع ابؽ حيان القرطبي

ويذـير مؤلـف مجيـؾل ان  ،(46)بيشسا نجد ان ابؽ حزم االندلدي يرجع اصل الزجالي الى مديؾنـة     
ؾن نفزاوة سسيت باسـؼ ابييـا وليـاص وولياصة ىي مؽ اكبر بظ (47)ندب الزجالي يرجع الى ولياصة

 .(48)بؽ يظؾفت بؽ نفزاو ومشيؼ تشحدر بظؾن كثيرة

ىـي واحـدة مـؽ البظـؾن التابعـة لؾلياصـة،  (49)ابـؽ خمـدون فقـد عـد ال الزجـالي مـؽ ورفجؾمـةاما      
 .(50)وتعد ورفجؾمة مؽ اوسع بظؾن نفزاوة واشدىؼ باسا وقؾة

لزجـالي فمـؼ تتفـى السرـادر عمـى ندـب ىـذه االسـرة، ولكـؽ ىذه جسيعيا اراء تشاولـت اصـل اسـرة ا     
 .ا مب ىذه السرادر اتفقت عمى ان ىذه االسرة ترجع الى قبيمة نفزاوة البربرية

اال ان ابؽ خمدون كان في رأيو شي مؽ التدقيى فيجعميؼ مـؽ ورفجؾمـة ، وورفجؾمـة ىـي فخـذ        
بفجومـة اوسـع بطـون نوـزاوة واشـدى  باسـا الى ان و مؽ افخاذ ولياصو ، حي  يذير ابؽ خمـدون ))
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وكان زجالـة مـني  بطنـا متدـعا وقدـب قولـو انـو كـان مـني  بجـاالت مـذكوبين مـني   نـو الزجـالي 
 .(51)((الكتاب في قرطبة  

دخمت االندلس مؽ ضسؽ جيؾش طارق بؽ زياد لكـؽ لـؼ تـذكر السرـادر  قدوكانت اسرة الزجالي     
وبقيــت واحــدة مــؽ االســر الس ســؾرة ولــؼ تغيــر عمــى الدــاحة االندلدــية اال فــي  ،اســساء مــؽ دخــل مشيــا

والـذؼ يعـد عيـده اكثـر  م( ،852-822ىـ /238-206عيد االمير عبد الرحسؽ بؽ الحكؼ االوسط )
استقرارا فكثرت اصالحاتو ومشجزاتو وعسد عمى االىتسام بـاالدارة وادخـل عمييـا الكثيـر مـؽ التشغيسـات 

، وكـان (52)ى اختيار اكفأ الرجال وعسل عمى تؾزيعيؼ عمى خظـط الدولـة السختمفـة، وكذلػ حرص عم
مؽ بيؽ مؽ بـرال فـي عيـده دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي ، الـذؼ تعـرا عميـو فـي احـدػ  زواتـو واعجـب بـو 

يسمكـو  مـااألمير، فزـال عـؽ وقربو واصظشعو فكانت تمػ الحادثة ىي فرصة الزجالي في التقرب مؽ 
وقـد اطمـى عميـو ىـذا المقـب ، (53)باألصـسعييمقـب  لذا كـانكاء والشباىة وقؾة الحفع مؽ مؤىالت  كالذ

لعشايتو باالدب وحفغـو لم ـة ، وكـان اقـؾم اىـل زمانـو بيـا، اذ كـان لـو حـع وافـر مـؽ البال ـة ونرـيب 
كان احد عجائب الـدنيا فـي قـؾة الحفـع  تزـرب بحفغـو  عشو انو ذكر، وي(54)حدؽ في صؾغ القريض

ان احد الذعراء جـاءه مادحـا فـي شـعر فدـالو ان يـاذن لـو فـي انذـاده فمسـا فـرغ الذـاعر  ل، يشقلااالمث
(( فاجابـو الذـاعرر مالذي دعـا  ان ِنتحـل شـعرا لكيـر مؽ شعره ذىب دمحم الى م الظتو وقال لور ))

(( فانكر دمحم الزجالي ذلػ وقـال لـور انـو لذـعر  سويتو اال من نظمي اخذِو من اقد وال ))ال وهللا ما
لسـا و  ،ومتفـاج بقـي الذـاعر متحيـرا و قديؼ وحفغتو فان شئت استسع اليـو انذـد  ايـاه ، فاعـاد الذـعر 

وانــػ لرــادق فيســا قمــت،  ،خفــض عميــػ فــاني قــد مزحــت معــػ ردمحم ســؾء مقــام الذــاعر قــال لــو أػر 
، وىـذا دليـل عمـى جزالـة دمحم بـؽ (55)ا الذـعر مـؽ قبـلسـسعت بيـذ واعانشي عميػ قـؾة حفغـي ،  هللا مـا

 .سعيد الزجالي وقؾة حفغو

تذكر السرادر التاريخية ان اول اترال السرة الزجالي باالمؾيؽ كانـت تعـؾد الـى عيـد دمحم بـؽ       
سـعيد الزجــالي وىــذا يتزـح مــؽ خــالل الــشص الـذؼ يذــير بانــور)لؼ يكــؽ ليـؤالء الزجــالييؽ بقرطبــة قبــل 

تذــب  بخدمتــو(، اؼ ان دمحم بــؽ  سـالف صــحبة لمدــمظان وال  بــؽ ســعيد ىــذا قــدم ورياســة والجـدىؼ دمحم
بــاالمؾييؽ يعــؾد الــى احــدػ  ــزوات  ووكــان اول اترــال لــ. (56)ســعيد ىــؾ اول مــؽ تــراس ىــذا البيــت

االميــر عبــد الــرحسؽ بــؽ الحكــؼ ، عشــدما عثــرت دابتــو فكــاد ان يدــقط ، فامتثــل ببيــت شــعرؼ لــؼ يــذكر 
 سؾػ عجزه وكان ىذا البيت ىؾر                                                           

           (57) اكثر *نرى مما يقي هللا *وما ال                              
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حــاول االميــر تــذكر صــدر البيــت الذــعرؼ فدــال عشــو اصــحابو فمــؼ يتــذكروه ثــؼ امــر بدــؤال كــل و      
ــدي عدــكره فمــؼ يكــؽ احــد يقــف عميــو  يــر دمحم بــؽ ســعيد الزجــالي فقــال ليــؼ دمحم  ــر عن ))قاجــة االمي

 فقال لور               .فميدنيني اِميا لو((

 (58)نرى يقي هللا اكثر وما الابو      يِرى الذي مما يتقي فت

ان نباىـــة دمحم بـــؽ ســـعيد الزجـــالي ولذـــدة مؾىبتـــو االدبيـــة يزـــاا الـــى ذلـــػ مـــاعرا مـــؽ وســـامة     
جسال الذكل ، جعمت االمير يعجب بو ويكرمو ولذدة اعجابو بو طمب مشو ان يمـزم الدـرداق ، فمسـا و 

،  وىشالـػ مـؽ (59)ظشعو واستخرـو واسـتكتبوصمؽ أجالدو وحدثو ازداد قبؾال لو ورغبة فيو فكان اول 
ثؼ اتخذه كاتبا لؾزرائو ، اؼ ان جسيع الؾزراء كانؾا يعتسدون عمى كاتب واحد وىؾ دمحم  (60)يقؾل اجازه

  .(61)بؽ سعيد الزجالي

يتشاســب مـع طســؾح دمحم بــؽ سـعيد الزجــالي الــذؼ كــان  لكـؽ الــذؼ يبــدو ان مثـل ىكــذا مشرــب ال      
ارفع يقربو مؽ االمير اكثر مدت ال بذلػ مؤىالتو واعجاب االمير بو، فيؾ بذلػ ترفع ير ب بسشرب 

عـؽ السشرـب الـذؼ حرـل عميــو طالبـا بالسزيـد مـؽ السسيـزات ، فاخــذ يعسـل عمـى تحقيـى طسؾحـو مــؽ 
اجــل الحرــؾل عمــى اعمـــى السشــازل ، فكتــب الـــى االميــر كتابــا يظمــب مشـــو ان يدــتعويو مــؽ مشرـــب 

 –ان مـن وسـ  بميدـ  كتا تـو كاتبـا خاصـا لالميـر وكـان فحـؾػ الكتـاب كـاالتير " الكتابة وان يجعمو
فؾافـى ، (62)"وشرف بأسميا لجدير ان يعتمي عن كتابة وزبائـو ويزدىـي بحرـانة اسـرابه –اعزه هللا 

، وكـان ىـذا االمـر يحرـل الول  (63) يرهاالمير عمى طمبو وجعمو كاتبو الخاص واتخذ لمؾزراء كاتبا 
يي االنــدلس بــأن يكــؾن ىشالــػ كاتبــا خاصــا لالميــر واصــبح ىــذا االمــر متعــارا عميــو الــى مــرة فــي تــار 

وبـذلػ يكـؾن دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي قـد اوجـد نغامـا جديـدا فـي مشرـب  ،اخر ايام الدولة فـي االنـدلس
الكتابة في االندلس، اذ اختص االمير عبد الرحسؽ االوسط كاتبا خاصا وىؾ دمحم بؽ سعيد الزجالي ، 

الذؼ اصبح يعرا بقمؼ بشـي اميـة االعمـى وكـاتبيؼ العغـيؼ كسـا نـال مشرـب الـؾزارة والليـادة فـي عيـد و 
وان دل ذلػ عمى ش  فيؾ دليل عمى قؾة شخرية الزجالي وشرا  ،(64)االمير عبد الرحسؽ االوسط 

 .الؾعيفة التي حرل عمييا بجيؾدة وبذكاءه ونباىتو وطسؾحو الالمتشاىي

دمحم بؽ سعيد الزجالي في ابتداعو نغامـا جديـدا فـي الكتابـة يـتالئؼ مـع طسؾحـو ، لؼ تقترر جيؾد     
وانسا عسل عمى تؾري  ميشة الكتابة الوالده مؽ بعده ، فاصـبحت سياسـة اصـظشاال الكتابـة الدـمظانية 
وتؾري  خظتيا واحدة مؽ الدياسات الستبعة مؽ قبل االمؾيؽ في االندلس ، اذ حرص امراء بشؾ امية 

ؾريــ  الكتابــة العميــا فــي اســر معيشــة اخترــت بيــا ، وكانــت السشافدــة عمــى اشــدىا بــيؽ اســرتي عمــى ت
الزجالي واسرة امية بؽ يزيد ، فبعد وفاة دمحم بؽ سعيد الزجـالي التـي اختمـف السؤرخـؾن فـي سـشة وفاتـو 
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ة ، م ( خمفـو ابشـو عبيـد هللا الزجـالي عمـى ميشـة الكتابـ846ىــ/232م ( او )842ىــ/228بيؽ عامي )
لكشو تؾفي بعد ستة اشير مؽ تؾليو ىذه الخظة ولر ر سؽ حامد الزجالي مشحت خظـة الكتابـة لعبـد 

م(  860ىـــ / 240) لكــؽ ىــذا الكتــاب اقعــد عــؽ الخظــة لعمــة اصــابتو ســشة ،(65)هللا بــؽ اميــة بــؽ يزيــد
مير مسا حدا بـاال ( 66)م(886-852ىـ/ 273-238وكان ذلػ في عيد االمير دمحم بؽ عبد الرحسؽ )

مليام بعسل ابـؽ ل (68)بؽ انتيان الشرراني (67)دمحم الى اختيار احد مؾاليو مؽ الشرارػ ويدعى القؾمس
يزيــد فــي خظــة الكتابــة فــي مــدة مرضــو ، فمســا تــؾفي الكاتــب ابــؽ يزيــد ، قــال االميــر ر لــؾ ان القــؾمس 

لكــؽ ذلــػ لــؼ يــرق  (69)كــان مدــمسا ماأســتبدلشاه ، فمســا بمــل القــؾمس الخبــر شــير اســالمو ، فــؾاله الكتابــة
لرجـــاالت االميـــر دمحم واثـــار معارضـــة شـــديدة فغيـــرت العديـــد مـــؽ االصـــؾات التـــي تشـــدد بؾجـــؾد كاتبـــا 
نرــرانيا فــي الــبالو يكدــر ىيبــة الدولــة وناصــبؾه العــداء  ، وقــد تــزعؼ تمــػ السحاربــة الســقاطو الــؾزير 

اشــؼ اؼ ان عالقــتيؼ  يــر ، اذ كــان القــؾمس ىــذا شــديد التعــرض لمــؾزير ى( 70)ىاشــؼ بــؽ عبــد العزيــز
وليذا نجده تزعؼ حركة التحريض ضده فكتب رسالة تحريزية لالمير يبـيؽ فييـا مؾقـف امارتـو  ،جيدة

،  كســا قــام الــؾزير ىاشــؼ بترشــيح  (71)ســيقال عشــو فــي سياســتو باالعتســاد عمــى الشرــارػ  و فمتــو عســا
وكـان  ،شرـب مـؽ القـؾمس ىـذانخبة مؽ الرجاالت السعروفيؽ بالكفاءة مسـؽ ىـؼ اصـمح لتـؾلي ىـذا الس

مــؽ ضــسؽ الذخرــيات السرشــحة حامــد الزجــالي فمســا قــرا االميــر دمحم الكتــاب وقــع اختيــاره عمــى حامــد 
"، وطمب مشو ان يتؾلى خظة ِردني ل  كتب ِعجبنيالزجالي وامر باحزاره ، وعشدما التقاه قال لور "

لػ عسل عمى اعادة االمؾر الى نرابيا ، الكتابة ، فامر االمير ان يشزل حامد بييت االمارة ، فيؾ بذ
اؼ ان اختيار حامد الزجالي معشاه اعـادة االمـؾر الـى مدـارىا الرـحيح ويتزـح ذلـػ مـؽ راؼ االميـر 

، الــذؼ بؾجــؾده  (72)عشــدما قــال ر"رأيشــا اعــادة خظــة الكتابــة الــى طريقيــا الرــحيح ، وقــد وليتيــا حامــد" 
 .(73)تزدان الخدمة

وبعد تؾلي حامد خظة الكتابة واستحدان االميردمحم لو كانت مؽ اولى ميامو أن يكتب الى عبد      
الــذيؽ كــانؾا مــؽ مثيــرؼ  (74)هللا بــؽ حــارث صــاحب الث ــر يــامره باتخــاذ الحيظــة والحــذر مــؽ بشــي قدــي

ابـة السذاكل ىشا ، فكتب لو صـديقو ىاشـؼ بـؽ عبـد العزيـز وىـؾ الـذؼ رشـح حامـد لتـؾلي مشرـب الكت
"اِت  محنة يمتحن  يا صبر  وقيام  بما قمدِـو  فأبكـب الـى داب   واجتمـع مـع كـل مـن  قائال لـور

فاجتسع حامد بالكتاب جسيعا الذيؽ كانؾا عؾنا ليـؼ وقـال ليـؼ ان يخاطـب كـل واحـد ميـؼ  ِرجوا عونو"
واعظاىا لالمير نو ىؾ السامؾر فكتبؾا جسيعا، فقام حامد بجسع الشدي واختار واحدة مشيؼ أعؽ نفدو ك

فالقت االستحدان والرضا مؽ قبل االمير ، ونتيجو لشجاحو بيذه السيسة التي انيظت بـو امـر االميـر 
 .(75)لو بالؾزارة
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م(، واعقب حامد ابشا واحدا وىؾ احسد الـذؼ 890ىـ/ 268) وبقي بيذا السشرب حتى وفاتو سشة     
 (76)م(931ىـ /319في جسادؼ االولى سشة ) لؼ تذكر السرادر التاريخية عشو ش  سؾػ تاريي وفاتو

وبعد وفاة حامد الزجالي استسر االمير دمحم في سياسة اصظشاال البيؾتات التي ش مت مشرـب الكتابـة 
 .(77)الدمظانية وكذلػ تؾزيع وعائف الدولة عمى مؽ كانت ليؼ سابى خدمة لبشي امية

يؾتــات ولكــؾن مــؽ يتــؾلى مشرــب ىــذه ولعــل الدــبب يعــؾد الــى ثقــة امــراء بشــي اميــة بسثــل ىــذه الب   
فكـان البـد مـؽ ان يكـؾن لـو سـابى معرفـة مـؽ قبـل  ،الخظة يكـؾن قريبـا جـدا مـؽ االميـر عارفـا بأسـراره

االميـــر وليـــذا الدـــبب تـــابع امـــراء بشـــي اميـــة تؾريـــ  ىـــذه الخظـــة فـــي اســـرة الزجـــالي فـــاالمير عبـــد هللا  
د هللا بـؽ دمحم بـؽ سـعيد الزجـالي سـشة         ) صرا خظة الكتابة العميا الى عبد هللا بـؽ دمحم بـؽ عبـ

م (، ثؼ بعد فترة نجد ان االمير عبد هللا يسشح عبد هللا الزجالي لقـب الـؾزير والكاتـب  900ىـ /  287
، لكــؽ لـؼ يدـتسر عبـد هللا الزجــالي فـي مشرـبو فتذــير  (78)فـي ان واحـد وصـار يعــرا بـالؾزير الكاتـب

 أصـابتو؛جالي عـزل عـؽ مشرـبو فتـرة مـؽ الـزمؽ بدـبب عمـة عغيسـة السرادر ان عبد هللا بؽ دمحم الز 
برء مؽ عمتـو اعـاده االميـر عبـد هللا  وبدبب ىذه العمة تؾقف فترة عؽ ش ل السشاصب لكشو سرعان ما

، وعشــدما تــؾلى االميــر عبــد الــرحسؽ الشاصــر الحكــؼ ابقــى (79)مــرة اخــرػ، ففرحــت الشــاس لعؾدتــو كثيــرا 
 مشرـــــــبو ككاتـــــــب الــــــى ان تـــــــؾفي وىـــــــؾ فـــــــي ميســـــــة عدـــــــكرية ســـــــشةعمــــــى عبـــــــد هللا الزجـــــــالي فـــــــي 

 .(80)م(914ىـ/302)

ىذا يدل عمى ان عبد هللا بؽ دمحم الزجالي لؼ يكؽ في مشرب الكتابة فقط والدليل انو تؾفي وىـؾ      
فــي ميســة عدــكرية ، اذ ىشالــػ اشــارة تــدل عمــى ان عبــد هللا تــؾلى مشرــب صــاحب السديشــة فــي عيــد 

 302) واختمـــف فـــي ســـشة وفاتـــة فـــابؽ حيـــان يـــذكر انـــو تـــؾفي ســـشة (81)خالفـــة عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر
م( لكؽ السيـؼ فـي االمـر ان عبـد هللا 913ىـ/ 301) م( ، اما ابؽ عذارػ فذكر انو تؾفي سشة914ىـ/

وقــد اعقــب مــؽ ، (82)الزجــالي تــؾفي وىــؾ متقمــد مشرــب الــؾزارة والكتابــة وخظــة صــاحب مديشــة قرطبــة
بـة االبشاء ثالثة وىؼ عبد الـرحسؽ وعبيـد هللا  دمحم ، وكـان ليـذه الدياسـة اؼ سياسـة تؾريـ  خظـة الكتا

 .ىذه االسرة ألفرادفي بيت الزجالي اثرىا في تظؾر السركز االجتساعي واالدارؼ 

عبد الرحسؽ الشاصر لديؽ هللا  يءن في سياسة تؾري  خظة الكتابة حتى بعد مجؾ واستسر االمؾي     
م ( ، حي  ابقى عمـى عبـد هللا بـؽ دمحم الزجـالي عمـى الكتابـة حتـى وفاتـو 961-912ىـ/300-350)

 .(83)م(913ىـ/301) سشة

ممحؾعا وكان ذلػ ناتج مـؽ اتدـاال رقعـة ت تظؾرا أما خظة الكتابة في عرر الخالفة فقد تظؾر      
فمقــد تظمــب ذلــػ التؾســع فــي السؤسدــات االداريــة ،  ،الــبالد وازديــاد الحاجــة الــى السكاتبــات الدــمظانية
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وعـــرا ، (84)ر الترســـيلليات الكتـــاب وصـــار الكاتـــب بسثابـــة الـــؾزير وســـسي بـــؾزيو فأتدـــعت بـــذلػ مدـــؤ 
السكــان الــذؼ تــتؼ فيــو صــيا ة الكتــب الدــمظانية بــديؾان الرســائل وكــان مقــره يقــع عشــد البــاب الرئيدــي 

 .(85)لمقرر الخالفي بقرطبة والسعروا بباب الددة

ونغرا التداال خظة الكتابة فقد عسد الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر عمى تؾزيع اعبائو عمى عدد مؽ    
الشغــر فــي كتــب جسيــع اىــل الخدمــة ، كســا قمــد الــؾزير  (86)وزرائــو ، فقمــد الــؾزير جيــؾر بــؽ ابــي عبــدة 

الشغـر الشغر في كتب اىـل الث ـؾر ، وقمـد الـؾزير الكاتـب عبـد الـرحسؽ الزجـالي (  87)عيدى بؽ فظيس
يخرجــو مــؽ العقــؾد والتؾقيعــات ويشفــذ بــو االمــر والــرأؼ و يــر ذلــػ ، وقمــد الــؾزير دمحم بــؽ  فــي كــل مــا

الشغـــر فـــي مظالـــب الشـــاس وحـــؾائجيؼ وانجـــاز التؾقيعـــات ليـــؼ ، فـــالتزم القـــؾم بســـا الزمـــؾا ،  (88)حـــدير
 .(89)فأعتدل بيؼ ميزان الخدمة وسيمت مظالب الرعية 

خظة الكتابة انقظعـت فـي بيـت الزجـالي فتـرة مـؽ الـزمؽ لكشيـا عـادت  تذير السرادر عمى انو       
الييؼ بعبد الرحسؽ بؽ عبد هللا بؽ دمحم بؽ عبد هللا بؽ دمحم بؽ سعيد الزجالي ىذا الذؼ كان يعسل لعبد 

، و في عيد عبد الرحسؽ الشاصر هيسشت اسـرة الزجـالي عمـى  (90)الرحسؽ الشاصر في مشاصب اخرػ 
ب االدارية ، واشتير مـشيؼ رجـاالت عـدة لكـؽ كـان عبـد الـرحسؽ الزجـالي مـؽ اكثـر الكثير مؽ السشاص

، فقد تؼ تعييشو خظة العرض مؽ  (91)الذخريات الزجالية خدمة لمدمظان واكثرىؼ تقمبا في السشاصب
( بسذـــاركة مـــع عـــدد مـــؽ الذخرـــيات م912ىــــ / 300) قبـــل عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر وكـــان ذلـــػ ســـشة

، يحتســل انــو تــؼ تكميفــو بسشرــب دــتسر فــي مشرــبو ىــذا اذ ســرعان مــا تــؼ عزلــو، لكشــو لــؼ ي(92)السيســة
، لكشـو لـؼ يدـتسر فـي (93)م(920ىــ /  308) تؼ اعادتو الـى خظـة العـرض سـشة ، لكؽ سرعان مااخر

ىذا السشرب اذ سرعان ماعزل عشو بعد عاميؽ واستبدل بذـخص اخـر، يبـدو ان سياسـة االميـر عبـد 
، فبعــد ان تــؼ عزلــو اصــب السيســة وتــدويرىؼ بسشاصــب اخــرػ اصــحاب السشالــرحسؽ الشاصــر فــي ت ييــر 
، فتـؾلى عبـد الـرحسؽ الزجـالي خظـة الخزانـة بعـد ان عـزل مـؽ كـان فييـا عؽ خظـة العـرض واله خظـة

ىــ / 320) م( ، وكذلػ لؼ يدـتسر فـي ىـذا السشرـب ، اذ تـؼ عزلـو سـشة 928ىـ / 316الخزانة عام) 
  .(94)م(932

سياسـة االميـر عبـد  ؛قراءة سيرة عبد الرحسؽ الزجالي نجده قد تعرض كثيرا لمعزلعشد التسعؽ في     
اعتســد سياسـة تبــديل وت ييـر السشاصــب دون تقرـير يرــدر مـشيؼ ، وقــد انــتيج الـذؼ الـرحسؽ الشاصــر 

فبقـاء الذـخص فـي مشرـبو مـدة معيشـة قـد يـؾدؼ ذلـػ  ؛تحدث مذاكل في الدولـة ىذه الدياسة لكي ال
مؽ الرعية مسا يؤدؼ الى ازديـاد شـعبية ذلـػ الذـخص وبالتـالي يذـكل خظـرا عمـى الى كدب ود عدد 

الدولة ، وليذا  خزع ا مب السؾعفيؽ فـي مختمـف الؾعـائف سـؾاء كانـت الدياسـية والديشيـة واالداريـة 
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 وبــاألخصلتمــػ الدياســة ، فكــان عــزليؼ بــدون ســبب يــذكر ىــي ناجســة عــؽ سياســة االمــراء االمــؾيؽ 
حـرص الحكـام عمـى لـذا تكؾن ليؼ بظانة كبيرة تقؾده الـى التسـرد ،  بعزليؼ حتى ال الشاصر فكان يأمر
لــذلػ نجــد ان عبــد الــرحسؽ الشاصــر لــؼ يعــزل عبــد الــرحسؽ الزجــالي عــزال دون  ،(95)الت ييــر السدــتسر

 (96)سياسية اخرػ وانسا كانت سياستو ىي تدوير السشاصب والدليل عمى ذلػ ىؾ تكميفو بسيسة  ،عؾدة
وان دل ذلػ عمى شي فيؾ دليل عمى كفاءة عبد الـرحسؽ الزجـالي وتعـدد مؾاهبـة ،  األىسية، اية في 

لكـؽ مشرـب الـؾزارة لـؼ  (97)م( 937ىــ / 325) ولؼ تقترر عمى ذلػ فقد خمع عميـو لقـب الـؾزارة سـشة
وانسـا كـان لعبـد الـرحسؽ الشاصـر اكثـر مـؽ عذـرة وزراء قـد يـزداد العـدد  ،يكؽ حكرا عمى شخص واحـد

شقص ، وليــذا نجــد عبــد الــرحسؽ الشاصــر وكعادتــو فــي سياســتو الراميــة لت ييــر السشاصــب يجــرؼ او يــ
تعديال وزاريا اذ قام بعزل ىؤالء الؾزراء ، لكـؽ ىشالـػ مـؽ يذـير الـى ان االميـر عبـد الـرحسؽ الشاصـر 
قــد عــزل ىــؤالء لدــبب انكــره عمــييؼ لــذلػ صــرفيؼ جسيعــا اال شخرــيؽ ، وكــان ذلــػ فــي الشرــف مــؽ 

ـــى  (98)م( 941ىــــ / 329االخرلعـــام ) ربيـــع ـــد الـــرحسؽ الشاصـــر ســـرعان مااعـــاده ال ، لكـــؽ االميـــر عب
مشرــبو فــي ذؼ القعــدة ، عمــى الــر ؼ مــؽ ان الشاصــر قــد اعــاد قدــؼ مــؽ الــؾزراء السعــزوليؽ قبــل ىــذا 
السؾعــد اذ كانــت عــؾدتيؼ فــي شــير شــؾال ، اذ يذــير ابــؽ حيــان ان عــؾدة عبــد الــرحسؽ الزجــالي الــى 

قـد تـاخرت الـى ذؼ القعـدة مـؽ العـام نفدـو ، ولـؼ يكتفـي االميـر عبـد الـرحسؽ بخمـع لقـب الـؾزارة الؾزارة 
، وبـذلػ اعيـدت خظـة  (99)عمى عبد الرحسؽ الزجالي فمقـد اسـشد اليـو وعيفـة الكتابـة فـي نفـس التـاريي 

ؽ حيـ  الكتابة الى بيت الزجالي بعد فترة مـؽ االنقظـاال وىـي الخظـة التـي ارتبظـت بيـؼ فتـرة مـؽ الـزم
م (، 913ىـــ / 301انقظعـت ىــذه الخظــة عـؽ بيــت الزجــالي مشـذ وفــاة عبــد هللا بـؽ دمحم الزجــالي عــام )

، لقــــد كــــان عبــــد الــــرحسؽ الزجــــالي مــــؽ رجــــال االميــــر (100)م( 941ىـــــ / 329ورجعــــت الــــييؼ عــــام )
ر يكمفة السقربييؽ ، اذ كان يحزى بسكانة مرمؾقة بسا يتستع مؽ مؾهبة ادبية وليذا نجد االمير الشاص

 .بكتابة الرسائل السيسة لمدولة

 السيام الخظيرة  التي اوكمت الى عبد الرحسؽ الزجالي مؽ قبل الخميفة عبد الرحسؽ الشاصـر مؽو     
، وكانـت ، الـذؼ اخـذ باالنتذـار فـي االنـدلس(101)نذاء كتاب يحذر الشاس مؽ مـذىب ابـؽ مدـرة اىي 

الشاصـر بسقاومتيـا ، وكسـا نعمـؼ ان السـذىب السـالكي حركة ابؽ مدرة مؽ الحركـات التـي اىـتؼ الخميفـة 
-788ىــ /180-172كان ىؾ السـذىب الدـائد والـذؼ تبشتـو االنـدلس مشـذ عيـد االميـر ىذـام االول )

 .(102)ل الحركات السذىبية السشاوئة لياحاربت الدولة ك ، لذم( دون  يره مؽ السذاىب796

ؾال مـــؽ التدـــامح وعمـــى الـــر ؼ مســـا شـــيد عرـــره نـــ نجـــد ان الخميفـــة عبـــد الـــرحسؽ الشاصـــر وليـــذا    
، اال ان ذلــػ لــؼ يكــؽ خــارج نظــاق الســذىب الســالكي ، وربســا ان ذلــػ يــاتي مــؽ عــدم واالنفتــاح الثقــافي

غيؾر مثـل ، ف(103)ي تؤدؼ بدورىا الى انييار دولتيؼرغبة الدولة في حرؾل االنقدامات السذىبية الت
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 ىـذاابـؽ مدـرة و ، فال بد مؽ مشاىزـتو ،ق باب الدولةىكذا شخرية يعد بسثابة جرس الخظر الذؼ يد
حسـل و  ، ادر االندلس الى السذرق االسالمي وتفقيو عمى يد بعض السعتزلة والكالمييؽ واىـل الجـدل

افكارا  ريبة بعد عؾدتو الى االندلس وكان ذلػ في عيد الشاصر ، فأختمف الشاس في امره فسشيؼ مؽ 
ؾرال ، ومــشيؼ مــؽ كــان يرميــو بالزندقــة والبــدال واالنحــراا عــؽ مبــادغ يعــده بسرتبــة االمــام فــي الزىــد والــ

م( ، اال ان تعاليسـو بقيـت سـارية بـيؽ 931ىــ /319) ، وعمى الر ؼ مؽ وفاة ابؽ مدرة سـشة(104)الديؽ
تالمذتو واتباعو حتى بعد وفاتو ، مسا حدػ ذلػ بالدولة الـى مشاىغتيـا وقسعيـا ، وقـد اصـدر الخميفـة 

ييــدد كــل مــؽ يحســل فكــر ابــؽ مدــرة واوكــل بسيســة كتابتــو الــى الــؾزير الكاتــب عبــد امــرا بأعــداد كتــاب 
الــرحسؽ الزجــالي وقــد تسكــؽ الزجــالي مــؽ اعــداد ىــذا الكتــاب الــذؼ قــرغ عمــى الشــاس يــؾم الجسعــة مــؽ 

 .م( بالسدجديؽ الجامعيؽ بالحزرتيؽ )قرطبة والزىراء(951ىـ/340شير ذؼ الحجة سشة )

تيدا انكـار مـذىب ابـؽ مدـرة والتذـديد عمـى الجساعـة التـي تشتسـي لـو ، وكان فحـؾػ الكتـاب يدـ     
كســا اوعــز الــى عبــد الــرحسؽ الزجــالي تتبــع ىــذه الظائفــة واخافتيــا واللــبض عمــى كــل مــؽ يشتســي ليــا 

 .(105)وانياء خبره 

لقــد كــان عبــد الــرحسؽ الزجــالي اخــر نجــؾم بشــي الزجــالي فــي الكتابــة فمــؼ يدــظع فــي بيــتيؼ كاتــب      
يبـدو انـو و ، فكان الكاتب الخـاص بـاالمير وبقـي يجسـع بـيؽ الـؾزارة والكتابـة  (106)الى اخر الدولةبعده 

كان مؽ ابرال كتاب عرره واكثرىؼ مؾهبة واتقان لفؽ الكتابة، اما بالشدبة الى تاريي وفاة عبد الرحسؽ 
ريي يحسـل لشـا ىـؾ اخـر تـا (107)م(955ىــ/ 344) عـامالف تـو،الزجالي فمؼ تذكر السرـادر التاريخيـة وفا

امــا اوالده فمــؼ تــذكر السرــادر ســؾػ  ،يبــدو انــو قــد تــؾفي بعــد ىــذا العــام بدــشة او ســشتيؽو  ،اخبــارا عشــو
 .اسؼ عبد هللا بؽ عبد الرحسؽ بؽ عبد هللا الزجالي

لقد كان عبد الرحسؽ الزجالي اخر رجالت اسرة الزجالي مسؽ تؾلؾا مشرب خظـة الكتابـة وبؾفـاة      
الي تخـرج خظـة الكتابـة مـؽ بيـت الزجـالي ، ويبـدو ان الدـبب فـي ذلـػ ىـؾ التشـافس عبد الـرحسؽ الزجـ

الحرؾل عمى ىذه الخظة وخاصة في عيد خمفاء الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر لكؽ ذلػ لؼ  مؽ اجل
 األخرػ.يسشع افراد االسرة مؽ تؾلي السشاصب 

 الخاِمة

 نعرضيا فيسا يمي ر عدة يمخص البح  نتائج 
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فقـد عـدت وسـيمة ميسـة  اإلسـالمية،واحدة مؽ السشاصب السيسة فـي الدولـة العربيـة  الكتابة كانتاوالر 
وخاصـــة فـــي العرـــر  ممحؾعـــامـــؽ وســـائل نذـــر الـــديؽ االســـالمي وبعـــد اتدـــاال الدولـــة شـــيدت تظـــؾرا 

 .مؾراالبط ضاالمؾؼ فكانت واحدة مؽ اىؼ نغؼ الدولة اداة تعسل عمى 

بيرا مؽ قبل حكام الدولة االمؾيـة فـي االنـدلس فذـيدت تشؾعـا فـي ثانيار شيدت خظة الكتابة اىتساما ك
كسـا كـان يمقـب بقمـؼ  الكاتـب فقـد خرـص لـو فـراش فـي القرـر االمـؾؼ ، نغرا ألىسيةاختراصاتيا و 

 األعغؼ.بشي امية 

يجــب ان يكــؾن مــؽ اســرة مشيــا حــددت شــروطا معيشــة واجــب تؾفرىــا فــي شخرــية الكاتــب كســا ثالثــار 
 .تذؾبو شائبة ب محبؾبا مؽ قبل جسيع فئات السجتسع االندلدي والعريقة معروفة الشد

رابعا ر شيدت االندلس سياسة اصظشاال االسر لتؾلي ميسة الكاتب اؼ جعمت الكتابة وراثية في اسـر 
 .قة الحاكؼثوكان ذلػ يشبع مؽ اىسية مشرب الكاتب وكؾنو محل  لالمؾييؽمعيشة معروفة بسؾاالتيا 

لكتابــة الــى اســرة الزجــالي فــي عيــد االميــر عبــد الــرحسؽ االوســط الــذؼ شــيد خامدــا ر اســشدت خظــة ا
 ألصـــحابفـــي التشغيســـات االداريـــة حيـــ  عســـل عمـــى اســـشاد الخظـــط السيســـة  ممحؾعـــاعيـــدة تظـــؾرا 

 .الكفاءات الفذة مؽ السؾاليؽ

فتــرة  سادســا ر اثبتــت اســرة الزجــالي مؾهبــة اداريــة وادبيــة فــذة جعمــتيؼ محــل ثقــة الحكــام االمــؾيؽ طيمــة
مـؽ السشاصـب  معديـدحكسيؼ فكانت ىذه االسرة محل احترام وتقدير سؾاء كان ذلػ مؽ خـالل تـؾلييؼ ل

 .السيسة في الدولة وفي مختمف السجاالت

 اليوامش
                                                           

ة السعاجؼ ، مشذؾرات دائر م(، مختار الرحاح1261ىـ /660)تر ، االمام دمحم بؽ ابي بكر بؽ عبد القادرالرازؼ  ((1
؛ الفيروز 698ص، 1؛ ابؽ مشغؾر، لدان العرب، مج235-234، صم1986، في مكتبة لبشان، )د.و(، بيروت

ب تحقيى التراث في ، تح، مكتم(، القامؾس السحيط1414ىـ/817)تر دمحم بؽ يعقؾب، العالمة مجد الديؽ أبادؼ
 129-128، ص2005بيروت، ، 8بأشراا دمحم ن يؼ العرقدؾسي، مشذؾرات مؤسدة الرسالة، و ،مؤسدة الرسالة

االعذى م(، صبح 1418ىـ /821الذيي ابي ال باس احسد بؽ عمي بؽ احسد الفزارؼ القاىرؼ )تر القمقذشدؼ، ((2
 52-51،ص 1م ، ج1915في صشاعة االنذى، دار الكتب الخديؾية ، القاىرة 

 5-1سؾرة العمى االية  ((3
 11-10سؾرة االنفظار االيتيؽ  ((4
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 1سؾرة القمؼ االية  ((5
؛ العسرؼ ، ىجيرة ، الؾعائف الدمظانية في االندلس بيؽ القرنيؽ  37، ص 1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((6

والخامس اليجرؼ الحجابة انسؾذجا  ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، قدؼ التاريي ، كمية العمؾم االندانية  الرابع
 30م ، ص2018البؾيرة ، –واالجتساعية ، جامعة اكمي محشد اولحاج 

   ، بيروت 1يحيى وىيب، الخط والكتابة في الحزارة العربية ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ،والجبؾرؼ ،  ((7
 40، ص 1994،

السيرق او السيارقر وىي ضرب مؽ الرحف ترشع مؽ االقسذة الحريرية وتدقى بالرسل وترقل ويكتب  ((8
عمييا وىذا الشؾال مؽ الكتابة اليكتب عميو اال اذا كان امرا ميسا جدا حتى انو اليقال لمكتب ميارق اال اذا كانت كتب 

ات. بشييؽ ، احسد شؾقي ، مرظفى طؾبي ر معجؼ مرظمحات تخص الديؽ او كتب شيؾد عيان او ميثاق وامان
 354-353، ص2005، الرباو  ، 3السخظؾو العربي ، مشذؾرات الخزانة الحديشية ، و

حكيسة ، ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، كمية بؾمريفى ،  ((9
 .11، ص2017-2016عة دمحم بؾضياا بالسديمة ، الجزائر،العمؾم االندانية واالجتساعية ، جام

 .42، ص1994الجبؾرؼ ر الخط والكتابة في الحزارة العربية ، ص ، ((10
 12-11بؾمريفى ر ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، ص ((11
الكتاني ، دمحم عبد الحي االدريدي الحدشي الفاسي ، نغام الحكؾمة الشبؾية السدسى التراتيب االدارية ،تحر د.  ((12

؛ ال يداوؼ ،عالء كامل ، 151، ص 1،لبشان  ،ج 2عبد هللا الخالدؼ ، مشذؾرات دار االرقؼ ابؽ ابي االرقؼ ،و
ر في مجمة دراسات تاريخية ، كمية التربية لمبشات ، وعيفة الكتابة في عيد االمام عمي عميو الدالم ، بح  مشذؾ 

 ، ص  2009العدد الدابع ، ايمؾل ، 
 12بؾمريفى ، ادوات الكتابة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ ، ص ((13
 91،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((14
  52،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((15
 30ي االندلس الحجابة انسؾذجا ، صالعسرؼ ،ىجيرة ، الؾعائف الدمظانية ف ((16
م( ، الؾزراء والكتاب ، تح، مرظفى الدقى ، 991ىـ/331الجيذيارؼ ر ابي عبد هللا دمحم بؽ عبدوس ، )تر  ((17

 79-24،ص 1938، القاىرة ، 1ابراهيؼ االبيارؼ ،عبد الحويع شمبي ، مشذؾرات مرظفى الباني الحمبي ، و
حسيد بؽ يحيى بؽ سعد مؾلى العالء بؽ وىب العامرؼ، وىؾ  فارسي  االصل، عبد الحسيد الكاتب ىؾ، عبد ال ((18

ولد في مديشة  األنبار ونذأ في الذام، وكان في أول أمره يتشقل في البمدان معمسا في الكتاتيب، ثؼ التحى بديؾان 
ح الكاتب االول لمخالفة الرسائل في دمذى لعيد ىذام بؽ عبد السمػ، . وبعد ان انتقمت الخالفة لسروان بؽ دمحم اصب

م(ر الجيذيارؼ ، 749ىـ /132االمؾية لكؽ بعد مجي ال باسييؽ لمحكؼ انتقل مع مروان الى مرر وتؾفي فييا سشة) 
ابؾ الفرج دمحم بؽ اسحاق بؽ دمحم الؾراق الب دادؼ السعتزلي الذيعي ،  ؛ ابؽ الشديؼ ، 88-72الؾزراء والكتاب ، ص

؛ ابؽ خمكان ،)ابي 157و( ، بيروت ، لبشان، ص0، مشذؾرات دار السعرفة ، )د م( ،  الفيرست1046ىـ/438)تر
م، وفيات االعيان وانباء الزمان  ،تحر احدان 1282ىـ/681ال باس شسس الديؽ احسد بؽ دمحم بؽ ابي بكر (، )تر

بو ؛ ؛ شؾقي ضيا رالفؽ ومذاه232-228،ص3م ، ج1977و( ، بيروت  ، 0عباس ، مشذؾرات دار صادر ، )د
 114-113، ص1960،القاىرة   ، 10في الشثر العربي ،مشذؾرات دار السعارا  ، و
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مروان بؽ دمحم ر ابؾ عبد السمػ بؽ دمحم بؽ مروان بؽ الحكؼ ،اخر خمفاء بشؾ امية ، ويمقب بالجعدؼ ندبة الى  ((19
رجييؽ عميو ، ولد مروان مؤدبو الجعد بؽ درىؼ ، وكذلػ يمقب بالحسار النو كان اليجف لو لبد في محاربة الخا

ىـ ، لكشو 127بالجزيرة العربية الن والده كان واليا عمييا وكان مروان مذيؾرا بالفروسية والدىاء بؾيع بالخالفة سشة 
لؼ يتيؽ بالخالفة لكثرة الخارجيؽ عميو وكان مؽ ضسؽ الخارجيؽ عميو بشؾ ال باس فدار لحربيؼ لكشو لؼ يتسكؽ مؽ 

م( ر الكتبي ، دمحم بؽ شاكر بؽ أحسد بؽ عبد 749ىـ/132و وفر الى مرر وقتل ىشا  سشة )ىزيستيؼ فانترروا عمي
ر إحدان ، تح(، فؾات الؾفياتم1362ىـ/764الرحسؽ بؽ شاكر بؽ ىارون بؽ شاكر السمقب برالح الديؽ )تر 

تاريي الخمفاء، تح، دمحم  دان  ،؛ الديؾطي127ص ،4ج ،1974بيروت،  ،1و –، مشذؾرات دار صادر عباس
 413-412، ص2013، قظر ،3مشذؾرات وزارة االوقاا والذؤون االسالمية ، و ،نرؾح  زقؾل الحديشي

الحريرؼ( ، مشذؾرات مكتبة ميسشة ، –بديع الزمان –عسر، الرسائل والسقامات )عبد الحسيد الكاتب فروخ ،  ((20
 7م ،ص1950، بيروت ،2و

م(رسالة 1031-929ىـ/422-316كتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس )طيظح نريرة ، ال ((21
 11م، ص2009-2008ماجدتير  ير مشذؾرة ، معيد التاريي وعمؼ االثار ، جامعة وىران ، الجزائر ،

 1وفايز فالح ، ادب الرسائل في االندلس في القرن الخامس اليجرؼ ، مشذؾرات دار البذير ، الليدي ،  ((22
 88م ،ص1989،عسان ،االردن ، 

م( تاريي ابؽ خمدون السدسى ديؾان السبتدا 1405ىـ/808ابؾ زيد عبد الرحسؽ بؽ خمدون )تر  ابؽ خمدون ، ((23
والخبر في تاريي العرب والبربر ومؽ عاصرىؼ مؽ ذوؼ الذان االكبر ،تحر سييل زكار ، مشذؾرات دار الفكر ،  ) 

 306، ص1د.و( ،بيروت ، ج
م(، نفح الظيب في  رؽ االندلس 1631ىـ /1041السقرؼ ، الذيي احسد بؽ دمحم السقرؼ التمسداني )تر  ((24

 217، ص 1م  ، ج1990الرطيب  تح ر احدان عباس ، دار صادر ، )د.و(،  بيروت  ،
الخمف ، سالؼ عبد هللا ، نغؼ حكؼ االمؾييؽ ورسؾميؼ في االندلس ، مشذؾرات الجامعة االسالمية بالسديشة  ((25

 338،ص1م ، ج2003، ،السسمكة العربية الدعؾدية 1، والسشؾرة 
الجيبذةر وىؾ كاتب الذؼ يختص بتدويؽ الذؤون السالية اؼ ىؾ الذخص الذؼ يقؾم باستخراج االمؾال وقبزيا  ((26

ىـ / 606وكتابة الؾصؾالت ليا ر االسعد بؽ مساتي ، ابؾ السكارم االسعد بؽ السيذب بؽ ميشا بؽ زكريا ، )تر 
م( ، كتاب قؾانيؽ الدواويؽ ،  مشذؾرات الجس ية الزراعية السمكية بأشارة االمير عسر طؾسؾن ، تح ، عزيز 1209

 304،ص1943،مرر ،1سؾريال عظية ، و
نغؼ الحكؾمة االسالمية في   ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية ،امام دمحم ابؾ دمحم  ((27

، كمية الذريعة م( اطروحة دكتؾراه  ير مشذؾرة976-م756ىـ /366-ىـ138االندلس في عيد بشي امية ،) 
 158م ، ص 1994والدراسات االسالمية ، جامعة ام القرػ ، السسمكة العربية الدعؾدية ، 

 349، ص1لخمف  ، نغؼ حكؼ االمؾييؽ وسؾميؼ في االندلس ،ج ا ((28
 217،ص 1السقرؼ ، نفح الظيب ، ج ((29
 66االسعد بؽ مساتي ،قؾانيؽ الدواويؽ ،ص ((30
 67-61، ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((31
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(، بدائع م1490ىـ/896)تر  ؽ عمي بؽ دمحم االصبحي االندلدي، شسس الديؽ ال رناطي دمحم بابؽ االزرق  ((32
-278، ص1، ج1،2006ت، ومشذؾرات الدار العربية لمسؾسؾعا ، تح،عمي سامي الشذار،الدمػ في طبائع السمػ

282  
؛ زرفي ، عبد الرحسؽ  ، الكتابة في عرر 276، ص 1ابؽ االزرق ، بدائع الدمػ في طبائع السمػ ، ج ((33

ة العمؾم االجتساعية والعمؾم االندانية ، جامعة الخالفة باالندلس ، بح  مشذؾر في مجمة متؾن الرادرة عؽ كمي
 173ـ127، ص2016، ديدسبر  3الجزائر ،السجمد الثامؽ ، العدد –سعيدة –الدكتؾر مؾالؼ الظاىر 

 67، ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((34
 344الخمف  ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ وسؾميؼ في االندلس ، ص ((35
 111ص ، 1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ، ج ((36
 111،ص1القمقذشدؼ ، صبح االعذى ،ج ((37
   172رزقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((38
 174زرقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((39
 307، ص1ابؽ خمدون ، مقدمة ابؽ خمدون ،ج ((40
 175زرقي ، الكتابة في عرر الخالفة باالندلس ، ص ((41
 216، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ص ابؽ حيان القرطبي ((42
م(، السقتبس 1076ىـ /469ابؽ حيان القرطبي ر ابؾ مروان حيان بؽ خمف بؽ حدؽ بؽ حيان االمؾؼ ،) تر  ((43

مؽ انباء االندلس ، تح، الدكتؾر محسؾد عمي مكي ، مشذؾرات السجمس االعمى لمذؤون االسالمية ، )د.و( ،القاىرة 
 .172، ص1971، 

 171حيان القرطبي السقتبس مؽ انباء االندلس، ص ابؽ  ((44
  330ابؽ سعيد الس ربي ،  الس رب في حمى الس رب ، ص ((45
(جسيرة انداب العرب ،تح، عبد 1063ىـ/ 456ابؽ حزم االندلدي ، ابي دمحم  عمي بؽ احسد بؽ سعيد ،)تر ((46

  500م، ص1982، القاىرة ،  5الدالم دمحم ىارون ،دار السعارا ،و
 0 188، ص2005، الرباو ،  1مفاخر البربر، تح ، عبد القادر بؾباية ، مشذؾرات دار ابي رقراق ، و  ((47
، ويشغر ايزا  بؽ مشرؾر ،عبد الؾىاب ، قبائل الس رب ،  119، ص6ابؽ خمدون ، تاريي ابؽ خمدون ، ج ((48

  308،ص1م،ج1968مشذؾرات السظبعة السمكية ، الرياض ، 
تاريي الدول االسالمية بالس رب ، القدؼ االخر مؽ التاريي الكبير كتاب العبر ، مشذؾرات دار ابؽ خمدون ،  ((49

 144،  ص1841الظباعة الدمظانية ،  )د.و( ،الس رب ، 
ومؾطشيا –ادوارىا –؛ الدراجي ، اللبائل االمازيغية ، 144ابؽ خمدون ، تاريي الدول االسالمية بالس رب ، ص ((50

 ، ص 1م ،ج2010،  4واعيانيا ، و–
 144ابؽ خمدون ، تاريي الدول االسالمية بالس رب ، ص ((51
م( دراسة شاممة ، بح  مشذؾر في 1492-711ىـ/ 897-92( محسؾد مكي ، تاريي االندلس الدياسي )(52

مؾسؾعة الحزارة العربية ، تحرير سمسى  الجيؾسي ،  مشذؾرات الحزارة العربية االسالمية في االندلس ، مركز 
 76م ، ص1998،بيروت،1اسات الؾحدة العربية ، ودر 
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االصسعي ، عبد السمػ بؽ قريب بؽ عمي بؽ اصسع الباىمي ، كان راوية العرب واحد ائسة العمؼ بالم ة والذعر  ((53
والبمدان ، ندبتو الى جده ومؾلده ووفاتو في البررة وقيل عشو مارأيشا احدا اعمؼ بالذعر مؽ االصسعي وقيل ايزا انو 

عة عذر ارجؾزة واالرجؾزة ىي مئة او مئتان بيت ، وكانت لو اتقؽ القؾم لم ة واعمسيؼ بالذعر وقيل انو يحفع ارب
م( ،  طبقات الشحؾييؽ 989ىـ / 379العديد مؽ السرشفات ر الزبيدؼر ابؾ بكر دمحم بؽ الحدؽ االندلدي )تر

؛ ابؽ  174-167، ص1984، مرر،  2والم ؾييؽ )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات دار السعارا ،و
؛ الديؾطي ، جالل الديؽ عبد الرحسؽ بؽ كسال  176-170، ص  3االعيان وانباء الزمان ، مج  خمكان ، وفيات

م( ، بغية الؾعاة في طبقات الم ؾييؽ والشحاة ،  1505ىـ / 911الديؽ ابي بكر بؽ دمحم سابى الديؽ الخزيرؼ )تر 
م ابراهيؼ ، مشذؾرات مظبعة 2002، ، بيروت 15)تحر دمحم ابؾ الفزل االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ ،و

؛ الزركمي ، االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ  113-112، ص 2، ج1965، 1عيدى البابي الحمبي ، و
؛ كارل بروكمسان ، تاريي االدب العربي، ترجسة د. عبد الحميؼ الشجار، 162، ص 4م ، ج2002، بيروت ، 15،و

 .148 -147، ص2، ج1983،  ، القاىرة4مشذؾرات دار السعارا،  و
؛ ابؽ االبار ، ابي  172ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحقيى د.دمحم عمي مكي ، ص  ((54

م (، اعتاب الكتاب ،)تحر د. صالح االشتر ، 1259ىـ/658عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ ابي بكر القزاعي )تر
ابؽ سعيد الس ربي ، الس رب في حمى الس رب  ؛172م ، ص1961ذى  ،، دم1مظبؾعات مجسع الم ة العربية ، و

 113، ص 1؛ الديؾطي ، بغية الؾعاة ، ج 330، ص 1ج
  174-173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، تحقيى الدكتؾر دمحم عمي حقي ، ص ((55
ر ابؽ سعيد الس ربي ،  172سؾد عمي مكي صابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحر د.مح ((56

  330، ص 1الس رب في حمى الس رب ، ج
؛ ابؽ االبار ، اعتاب الكتاب ، ص  172محسؾد عمي مكي ، ص 0ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، تحقيى د ((57
ات ؛ الديؾطي ر بغية الؾعاة في طبق  330،ص 1؛ ابؽ سعد الس ربي ، الس رب في حمى الس رب ، ج 174، 

 539، ص  3؛ السقرؼ ، نفح الظيب ، مج 113، ص 1الم ؾيؽ والشحاة ، ج
؛ ابؽ سعيد   172ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تح محسؾد عمي مكي ، ص ((58

 ر الديؾطي ، بغية 174؛ ابؽ االبار ر اعتاب الكتاب ، ص  330،ص 1الس ربي ، الس رب في حمى الس رب ، ج
 539، ص 3؛ السقرؼ ، نفح الظيب ، مج  113الؾعاة ، ص 

  173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ص ((59
م (، بدائع البدائو ، 1216ىـ/613االزدؼر جسال الديؽ ابي الحدؽ عمي بؽ عافر بؽ حديؽ الخزرجي )تر  ((60

  46،  ، ص 2007،بيروت ، لبشان  ، 1)تحر مرظفى عبد القادر عظا( ، مشذؾرات دار الكتب العمسية ،  و
 173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، ص ((61
؛ابؽ سعيد الس ربي ،  173ن القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، تحر محسؾد عمي مكي ، ص ابؽ حيا ((62

 330، ص1الس رب في حمى الس رب ،ج
  173ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء اىل االندلس ، ص ((63
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االندلدي القرطبي   )تر  ابؽ القؾطية  ، ابؾ بكر دمحم بؽ عسر بؽ عبد العزيز بؽ ابراهيؼ بؽ عيدى بؽ مزاحؼ ((64
م( ،تاريي افتتاح االندلس ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتب السررؼ، القاىرة  ، دار الكتب المبشاني 977ىـ / 367
 96م ، ص1989، بيروت  ، 2، و
،جده امية  عبد هللا بؽ دمحم بؽ امية بؽ يزيد بؽ عبد الرحسؽ ابؽ ابي حؾثرة ، مؾلى معاوية بؽ مروان بؽ الحكؼ ((65

دخل االندلس في طالعة بمج ، وتؾلى ميسة الكتابة لالمير عبد الرحسؽ الداخل ، وفي عيد االمير عبد الرحسؽ 
االوسط كان عبد هللا بؽ دمحم بؽ امية يتؾلى مشرب والية العرض ثؼ تؾلى الؾزارة والكتابة لالميريؽ عبد الرحسؽ 

زيد تعد مؽ االسر التي وصفت بالشجابة واستحؾذ ابشاؤىا عمى الكثير مؽ االوسط وابشو االمير دمحم ، واسرة امية بؽ ي
،  2الخظط في عيد الدولة االمؾية ر ابؽ االبار ، الحمة الديراء تح، حديؽ مؤنس ،مشذؾرات دار السعارا ، و

 342، ص 1، ؛ الخمف ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ ورسؾميؼ في االندلس ، ج373، ص2م ،، ج1985القاىرة ، 
 95بؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، صا ((66
القؾمس ر وىي كمسة التيشية تعشي نديؼ السمػ في الشغام االقظاعي اوىي وعيفة قديسة تعشي حاكؼ السشظقة  ((67

الذؼ يتستع باستقالل محدود او تام وكذلػ لو صالحيات عدكرية او ادارية رفيعة اما في الشغام االسالمي فقد اوجد 
ه الؾعيفة في االندلس لرعاية اىل الذمة اذ جعل السدمسؾن رئيدا لمشرارػ ولقبؾه بالقؾمس اؼ زعيؼ اىل السدمسؾن ىذ

الذمة وجعمؾه مدؤوال اماميؼ عؽ كل مايحرل لرعاياىؼ اؼ انو يعد حمقة وصل بيؽ الرعايا مؽ اىل الذمة وبيؽ 
 1عبادة كحيمة ، تاريي الشرارػ في االندلس ، و الحكؾمة االسالمية وقد احاطتو الدولة بسا يميى بو مؽ االحترام ر 

ر  امام ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية خالل الفترة مؽ  59-85، ص 1993،القاىرة ،
 212ىـ ، ص 266- 128
الرحسؽ ، ابؽ انتيان الشرراني ، وىؾ مؽ اسرة نررانية خدم الكتابة الدمظانية في عيد االمير دمحم بؽ عبد  ((68

م( واشتير بكثرة ال بادة حتى تدسى بالدجاد ال باد حسامة 860ىـ/ 246واختمف في اسالمو يقال انو اسمؼ سشة )
م ( ، قزاة 971ىـ / 361السدجد اؼ مدجد قرطبة الجامع ر الخذشي ،ابؾ عبد هللا دمحم بؽ الحارث بؽ اسد )تر 

، ص 1989،بيروت ،  2رؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني ، وقرطبة ، ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتاب السر
م( ، 1030-م755ىـ / 422-ىـ138ر دويدار ، حديؽ يؾسف  ، السجتسع االندلدي في العرر االمؾؼ ) 160

 76، ص 1994،القاىرة، 1مشذؾرات مظبعة الحديؽ االسالمية ، و
 95ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص  ((69
ىاشؼ بؽ عبد العزيز ر يكشى بابؾ خالد وىؾ اخؾ القاضي اسمؼ بؽ عبد العزيز واصميؼ مؽ مؾالي عثسان ابؽ  ((70

عفان وكان ىاشؼ خاصا باالمير دمحم بؽ عبد الرحسؽ يؤثره يالؾزارة واالمارة والليادة فكان الشاىض باعباء الدولة حي  
، فقد عرا بالجؾد والفروسية والكتابة والبيان والبال ة  اجتسعت فيو خرال لؼ تجتسع في احد سؾاه مؽ اىل زمانة

 159فكان بذلػ قريبا مؽ االمير اليردر حكسا االبسؾافقتو وكان اليجد لو معارضا ر الخذشي ، قزاة قرطبة ، ص
 137،ص 1، ابؽ االبار ، الحمة الديراء ، ج

، سياسة الؾزير ىاشؼ بؽ عبد العزيز ، نتيش، كاعؼ عبد96، ص2(ابؽ القؾطية، تاريي افتتاح االندلس، مج(71
 .173، ص2017، سشة3، العدد12االدارية والعدكرية في االندلس، بح  مشذؾر في مجمة جامعة ذؼ قار، مج

  97،ص  2ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، مج  ((72
 97ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ،ص ((73
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م(، رسالة 712-929ىـ /371 –94ؼ الدياسي والعدكرؼ في االندلس )جؾؼ، ندريؽ خمف، بشؾ قدي ودورى ((74
 59-51م، ص2017ماجدتير  ير مشذؾرة، قدؼ التاريي، كمية التربية لمعمؾم االندانية، جامعة البررة، 

  97ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص ((75
ترار اخبار ممؾ  م(، البيان الس رب في اخ1295ىـ/695)ترابؽ عذارػ السراكذي، ابؾ عباس احسد بؽ دمحم  ((76

 206، ص 2م.، ج1983، ،بيروت لبشان3االندلس والس رب، )تحر كؾالن وليفي بروفشدال، مشذؾرات دار الثقافة، و
  17نريرة ، الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس ، ص  ((77
احسد  ، قرطبة في العيد االسالمي ، مشذؾرات فكرؼ،  ؛ 116ابؽ القؾطية ، تاريي افتتاح االندلس ، ص  ((78

 292م ، ص 1983و(، االسكشدرية ، 0مؤسدة شباب الجامعة ، )د
 172ابؽ االبار ، اعتاب الكتاب ، ص ((79
  171ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، تح د محسؾد عمي مكي ، ص  ((80
  158،ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((81
 165، ص  2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((82
 158، ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ،ج ((83
 307،ص 1ابؽ خمدون ، مقدمة ابؽ خمدون ،ج ((84
  337، ص1الخمف ، سالؼ عبد هللا ، نغؼ حكؼ االمؾيؽ ورسؾميؼ في االندلس ،ج ((85
دمحم بؽ ال سر بؽ يحيى بؽ عبد ال تفر بؽ حدان بؽ مالؼ بؽ جيؾر بؽ ابي عبدة ر جيؾر بؽ عبيد هللا بؽ  ((86

عبد هللا بؽ جابر ، وكان جده مؽ مؾالي مروان ابؽ الحكؼ الذؼ ابمى بالء حدشا في مؾقعة مرج راىط ، فاعتقو ، 
ؽ م ، واصبح بشؾ عبدة مؽ بيؾتات العرب السؾاليؽ لالمؾي731ىـ/113وكان ابؾ عبدة ىؾ مؽ دخل الى االندلس سشة 

 0 247-245، ص 1ر ابؽ االبار ، الحمة الديراء ، ج
عيدى بؽ فظيسر عيدى بؽ فظيس بؽ اصبل بؽ فظيس بؽ سميسان ، وبشي فظيس مؽ بيؾت الشباىة في  ((87

االندلس تؾلى مشرب الكتابة ثؼ الؾزارة في عيد الخميفة عبد الرحسؽ الشاصر ، اسذتيرت تمػ االسرة في االندلس 
 318عديد مؽ السشاصب ر ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، صوتؾلى رجاالتيا ال

دمحم بؽ حدير ر يرجع ندب بشؾ حدير الى جدىؼ )حدير ( مزلى ىذام بؽ عبد الرحسؽ الداخل واحد رجالو  ((88
برػ في الدولة الثقاة ، ويعد بشؾ حدير مؽ انبو بيؾت السؾالي االمزيؽ الذامييؽ في االندلس مسؽ تؾارثؾا مشاصب ك

االمؾية في االندلس ر  دبؾر ، دمحم عمي ، بشؾ حدير اسرة مؽ السؾالي باالندلس ودورىؼ االدارؼ ، بح  مشذؾر في 
 38، ص 2018،  2، عدد 2مجمة االندلس ، جامعة الذمف ، الجزائر ، مج

 220،ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((89
 171محسؾد عمي مكي ، ص 0السقتبس مؽ انباء االندلس ، تح ر دابؽ حيان القرطبي ،  ((90
ىـ/ 92دراسة لتاريي مجسؾعة اثشية مؽ الفتح الى سقؾو الخالفة االمؾية ) دمحم حقي ، البربر في االندلس ، ((91
 226م ، ص2001،الدار البيزاء ،  1م( ، مشذؾرات الشدر والتؾزيع السدارس ، و1038ىـ/422 -م711
 159، 2رػ السراكذي ، البيان الس رب ، جابؽ عذا ((92
 180، ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((93
 208 -197،ص2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((94
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الكسراوؼ عمي فرحان جبار  ، العزل الؾعيفي في االندلس ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، كمية التربية ، قدؼ  ((95
 44، ص2019جامعة واسط ،  التاريي ،

م(  نرؾص عؽ االندلس مؽ 1085ىـ/478العذرؼ احسد بؽ عسر بؽ انس السعروا بابؽ الدالئي ، )تر  ((96
عبد العزيز 0كتاب ترصيع االخبار وتشؾيع االثار ، والبدتان في  رائب البمدان والسدالػ الى جسيع السسالػ ، تحر د

  15سالمية في مدريد ،  ،ص االىؾازؼ ، مشذؾرات معيد الدراسات اال
صبح 0كؾريشظي و م0، تح ر ا 5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، نذر شالستيا ، ج ((97

  416ص 1979و يرىسا ، مشذؾرات السعيد االسباني العربي ،  الرباو ،مدريد ، 
  470، ص5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، شالستيا ج، ((98
   471، ص  5قرطبي ، السقتبس ، شالستيا ،جابؽ حيان ال ((99

 171محسؾد عمي مكي ، ص 0ابؽ حيان القرطبي ، السقاتبس ، تحقيى د ((100
م ، ودرس 882ىـ /269ابؽ مدرة ر ىؾ ابؾ عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ مدرة مؽ اىل قرطبة ، ولد سشة  ((101

االراء االراء الديشية السترؾفة فاتيؼ بالزندقة ر ابؽ عمى يد ابيو وكذلػ ابؽ وضاح والخذشي ، لكشو عرا ببعض 
م( ، تاريي عمساء االندلس 1013ىـ/403الفرضي ابا الؾليد عبد هللا بؽ دمحم بؽ يؾسف بؽ نرر االزدؼ القرطبي )تر

م، 1989،  2، تح ، ابراهيؼ االبيارؼ ، مشذؾرات دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني ، بيروت ، و
م جذوة السقتبس في 1095ىـ/488؛الحسيدؼ ابي عبد هللا دمحم بؽ فتؾح بؽ عبد هللا  ، )تر  688-687، ص  2ج

، تؾنس  1تاريي عمساء االندلس ، )تحر بذار عؾاد معروا ،  دمحم بذار عؾاد ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ، و
 98م، ،ص 2008،

 2ي اسبانيا ، ترجسة ، الظاىر احسد مكي ، مشذؾرات دار السعارا ، وبروفشدال ،ليفي، الحزارة العربية ف  ((102
 150م ،ص1985، القاىرة  ،

 107نريرة ، الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية في االندلس ، ص  ((103
تبة دولة االسالم في االندلس مؽ الفتح الى بداية عيد الشاصر ، مؽ مشذؾرات مك عشان ،دمحم عبد هللا ،،  ((104

 431م ، العرر االول ، قدؼ االول ، 1997،القاىرة ،  4الخانجي ،  و
 25، نذر شالستيا ، ص 5ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس مؽ انباء االندلس ، ج ((105
  171ابؽ حيان القرطبي ، السقتبس ، نحقيى ، د محسؾد عمي مكي ، ص ((106
 .220، ص 2ابؽ عذارػ السراكذي ، البيان الس رب ، ج ((107

 

  المرادب والمراجع
  القرأن الكريؼ 

 م( 1259ىـ / 658ابؽ االبار ، ابي عبد هللا دمحم بؽ عبد هللا بؽ ابي بكر القزاعي ، ) تر 
 م1961،دمذى  ،1، وات مجسع الم ة العربية، مظبؾعاعتاب الكتاب ،تحر د.صالح االشتر -1
، القاىرة ،  2السعارا ، وابؽ االبار ، الحمة الديراء تح، حديؽ مؤنس ،مشذؾرات دار  -2

 0م 1985
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 م1216ىـ/613االزدؼ ، جسال الديؽ ابي الحدؽ عمي بؽ عافر بؽ حديؽ الخزرجي ( ، )تر 
 ،1و مشذؾرات دار الكتب العمسية،، )بدائع البدائو، )تحر مرظفى عبد القادر عظا( -3

 .2007بيروت، لبشان، 

 االصبحي االندلدي ، )تر ابؽ االزرق ، شسس الديؽ ال رناطي دمحم بؽ عمي بؽ دمحم
 م ( 1490ىـ/896

شذؾرات الدار العربية لمسؾسؾعات، م عمي سامي الشذار، ، تح،بدائع الدمػ في طبائع السمػ -4
 .1و

 م( 1209ىـ / 606االسعد بؽ مساتي ، ابؾ السكارم االسعد بؽ السيذب بؽ ميشا بؽ زكريا ، )تر 
الزراعية السمكية بأشارة االمير عسر طؾسؾن ، كتاب قؾانيؽ الدواويؽ ،  مشذؾرات الجس ية  -5

 0،مرر 1تح ، عزيز سؾريال عظية ، و

 م( 991ىـ/331الجيذيارؼ ر ابي عبد هللا دمحم بؽ عبدوس ، )تر 
الؾزراء والكتاب ، تح، مرظفى الدقى ، ابراهيؼ االبيارؼ ،عبد الحويع شمبي ، مشذؾرات  -6

 0 1938، القاىرة ، 1مرظفى الباني الحمبي ، و

 (1063ىـ/ 456، ابي دمحم  عمي بؽ احسد بؽ سعيد ،)ترابؽ حزم االندلدي
 .م1982 ، القاىرة ،5و رون ،دار السعارا،جسيرة انداب العرب ،تح، عبد الدالم دمحم ىا -7

 م( 1076ىـ /469ر ابؾ مروان حيان بؽ خمف بؽ حدؽ بؽ حيان االمؾؼ ،) تر ابؽ حيان القرطبي
تح، الدكتؾر محسؾد عمي مكي ، مشذؾرات السجمس االعمى السقتبس مؽ انباء االندلس ،  -8

 0 1971و( ،القاىرة ، 0لمذؤون االسالمية ، )د
صبح و يرىسا 0كؾريشظي و م0، تح ر ا 5السقتبس مؽ انباء االندلس ، نذر شالستيا ، ج  -9

 0 1979، مشذؾرات السعيد االسباني العربي ،  الرباو ،مدريد ، 
 م 1095ىـ/488بؽ فتؾح بؽ عبد هللا  ، )تر الحسيدؼ ابي عبد هللا دمحم 

جذوة السقتبس في تاريي عمساء االندلس ، )تحر بذار عؾاد معروا ،  دمحم بذار عؾاد ،  -11
 0م2008، تؾنس  ،1مشذؾرات دار ال رب االسالمي ، و

 م (1405ىـ/808ابؽ خمدون ،ابؾ زيد عبد الرحسؽ بؽ خمدون ، )تر 
السبتدا والخبر في تاريي العرب والبربر ومؽ عاصرىؼ مؽ تاريي ابؽ خمدون السدسى ديؾان  -11

 0و( ،بيروت0ذوؼ الذان االكبر ،تحر سييل زكار ،  مشذؾرات دار الفكر ،  ) د
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تاريي الدول االسالمية بالس رب ، القدؼ االخر مؽ التاريي الكبير كتاب العبر ، مشذؾرات  -12
 0م 1841و( ،الس رب ، 0دار الظباعة الدمظانية ،  )د

 م ( ، 971ىـ / 361لخذشي ،ابؾ عبد هللا دمحم بؽ الحارث بؽ اسد )تر ا
قزاة قرطبة ، ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ، دار الكتاب المبشاني  -13

 0 1989،بيروت ،  2، و
 م1282ىـ/681ابؽ خمكان ، )ابي ال باس شسس الديؽ احسد بؽ دمحم بؽ ابي بكر (، )تر

و( ، 0االعيان وانباء الزمان  ،تحر احدان عباس ، مشذؾرات دار صادر ، )دوفيات   -14
 0م 1977بيروت  ، 

 م( 1261ىـ /660الرازؼ ، االمام دمحم بؽ ابي بكر بؽ عبد القادر ، )تر
  0م1986و( ، بيروت ، 0مختار الرحاح ، مشذؾرات دائرة السعاجؼ في مكتبة لبشان ، )د -15

 م( 989ىـ / 379لحدؽ االندلدي ( ، )ترالزبيدؼ ) ابؾ بكر دمحم بؽ ا
،  2طبقات الشحؾييؽ والم ؾييؽ )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات دار السعارا ،و -16

 0 1984مرر، 
 م( 1286ىـ / 685ابؽ سعيد  ، ابؾ الحدؽ عمي بؽ مؾسى بؽ سعيد الس ربي االندلدي ، )تر 

، مرر ، 2دار السعارا ، و الس رب في حمى الس رب ، تح ، شؾقي ضيا  ،مشذؾرات -17
 0م 1964

الديؾطي ،)جالل الديؽ عبد الرحسؽ بؽ كسال الديؽ ابي بكر بؽ دمحم سابى الديؽ الخزيرؼ( ، )تر 
 م(  1505ىـ / 911
بغية الؾعاة في طبقات الم ؾييؽ والشحاة ، )تحر دمحم ابؾ الفزل ابراهيؼ ، مشذؾرات مظبعة   -18

 0 1965، 1عيدى البابي الحمبي ، و
تاريي الخمفاء ، تح ، دمحم  دان نرؾح  زقؾل الحديشي ،مشذؾرات وزارة االوقاا والذؤون    -19

 0م 2013، قظر ،3االسالمية ، و

 م( 1295ىـ/695ابؽ عذارػ السراكذي ، ابؾ عباس احسد بؽ دمحم  )تر
البيان الس رب في اخترار اخبار ممؾ  االندلس والس رب ، )تحر كؾالن وليفي بروفشدال ،   -21
 0م1983،بيروت لبشان ، 3ذؾرات دار الثقافة ،  ومش

 م(  1085ىـ/478العذرؼ احسد بؽ عسر بؽ انس السعروا بابؽ الدالئي ، )تر 
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نرؾص عؽ االندلس مؽ كتاب ترصيع االخبار وتشؾيع االثار ، والبدتان في  رائب البمدان  -21
معيد الدراسات االسالمية  عبد العزيز االىؾازؼ ، مشذؾرات0والسدالػ الى جسيع السسالػ ، تحر د

 0في مدريد

 م( 1046ىـ/438ابؾ الفرج دمحم بؽ اسحاق بؽ دمحم الؾراق الب دادؼ السعتزلي الذيعي ، )تر
 و( ، بيروت ، لبشان0الفيرست ، مشذؾرات دار السعرفة ، )د  -22

 0( م1013ىـ/403ابؽ الفرضي ابا الؾليد عبد هللا بؽ دمحم بؽ يؾسف بؽ نرر االزدؼ القرطبي )تر
تاريي عمساء االندلس ، تح ، ابراهيؼ االبيارؼ ، مشذؾرات دار الكتاب السررؼ ، القاىرة ،   -23

 م1989،  2دار الكتاب المبشاني ، بيروت ، و
 م(  1414ىـ/817الفيروزأبادؼ ، العالمة مجد الديؽ دمحم بؽ يعقؾب ، )تر

،بأشراا دمحم ن يؼ القامؾس السحيط ، تح، مكتب تحقيى التراث في مؤسدة الرسالة  -24
 0م 2005،بيروت،  8العرقدؾسي ، مشذؾرات مؤسدة الرسالة ، و

 م(1418ىـ /821القمقذشدؼ ،الذيي ابي ال باس احسد بؽ عمي بؽ احسد الفزارؼ القاىرؼ ، )تر
 0م 1915صبح االعذى في صشاعة االنذى، دار الكتب الخديؾية ، القاىرة  -25

بؽ عبد العزيز بؽ ابراهيؼ بؽ عيدى بؽ مزاحؼ االندلدي ابؽ القؾطية  ، ابؾ بكر دمحم بؽ عسر 
 م( 977ىـ / 367القرطبي   )تر 

تاريي افتتاح االندلس ، تحر ابراهيؼ االبيارؼ ، دار الكتب السررؼ، القاىرة  ، دار الكتب  -26
 0م 1989، بيروت  ، 2المبشاني ، و

ن بؽ شاكر السمقب برالح الكتبي ، دمحم بؽ شاكر بؽ أحسد بؽ عبد الرحسؽ بؽ شاكر بؽ ىارو 
 م(  1362ىـ/764الديؽ )تر 

 0 1974،بيروت ، 1و –فؾات الؾفيات ، تحر إحدان عباس ، مشذؾرات  دار صادر  -27

 م (  1058ىـ/450الساوردؼ ، ابي الحدؽ عمي بؽ دمحم بؽ حبيب البررؼ ،)تر 
د عبد السشعؼ ، فؤا 0دمحم سميسان داود ، جامعة طشظا ، د0الؾزارة )ادب الؾزير ( ، )تحر د -28

 0م 1976، القاىرة ،   1جامعة الجزائر ، مشذؾرات دار الجامعات السررية ، و
 م( 1631ىـ /1041السقرؼ ،)الذيي احسد بؽ دمحم السقرؼ التمسداني ( ، )تر 

و(،  0نفح الظيب في  رؽ االندلس الرطيب  تح ر احدان عباس ، دار صادر ، )د -29
 0م 1990بيروت  ،
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 مؤلف مجيؾل 
 2005، الرباو ،  1ابي رقراق ، وخر البربر، تح ، عبد القادر بؾباية ، مشذؾرات دار مفا -31

ابؽ مشغؾر ، ابي الفزل جسال الديؽ دمحم بؽ مكرم ابؽ مشغؾر االفريقي السررؼ 
 م( 1311ىـ/711)تر
 0، بيروت  1لدان العرب، دار صادر ،و  -31

 السراجع
********** 
 بروفشدال ، ليفي 

 2في اسبانيا ، ترجسة ، الظاىر احسد مكي ، مشذؾرات دار السعارا ، والحزارة العربية  -32
 0م 1985، القاىرة  ،

 بروكمسان ، كارل
تاريي االدب العربي ) ترجسة ، د عبد الحميؼ الشجار ، مشذؾرات دار السعارا ،    -33
 0 1983،القاىرة ، 4و

 بؽ مشرؾر ، عبد الؾىاب
 0م 1968قبائل الس رب ، مشذؾرات السظبعة السمكية ، الرياض ،   -34

 بشييؽ ،احسد شؾقي ، مرظفى طؾبي 
  2005، الرباو  ، 3ديشية ، ومعجؼ مرظمحات السخظؾو العربي ،مشذؾرات الخزانة الح  -35

 الجبؾرؼ ، يحيى وىيب    
، بيروت    1الخط والكتابة في الحزارة العربية ، مشذؾرات دار ال رب االسالمي ،و -36
،1994 0 

 الخمف ، سالؼ عبد هللا 
نغؼ حكؼ االمؾييؽ ورسؾميؼ في االندلس ، مشذؾرات الجامعة االسالمية بالسديشة السشؾرة ،   -37
 0م2003،السسمكة العربية الدعؾدية  ،  1و

 الدراجي 
 0م 2010،  4واعيانيا ، و–ومؾطشيا –ادوارىا –اللبائل االمازيغية ،   -38

 ف  دويدار ، حديؽ يؾس
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م( ، مشذؾرات 1030-م755ىـ / 422-ىـ138السجتسع االندلدي في العرر االمؾؼ )  -39
 0 1994،القاىرة، 1مظبعة الحديؽ االسالمية ، و

 الزركمي 
 0م 2002، بيروت ، 15االعالم ، مشذؾرات دار العمؼ لمسالييؽ ،و  -41

 شؾقي ضيا      
 0 1960،القاىرة   ، 10والفؽ ومذاهبو في الشثر العربي ،مشذؾرات دار السعارا  ،  -41

 عشان ،دمحم عبد هللا 
دولة االسالم في االندلس مؽ الفتح الى بداية عيد الشاصر ، مؽ مشذؾرات مكتبة الخانجي   -42

 0م 1997،القاىرة ،  4،  و
 فروخ ، عسر  

الحريرؼ( ، مشذؾرات مكتبة ميسشة –بديع الزمان –الرسائل والسقامات )عبد الحسيد الكاتب   -43
 0م1950ت ،،بيرو 2، و

 فكرؼ، احسد  
و(، االسكشدرية ، 0قرطبة في العيد االسالمي ، مشذؾرات مؤسدة شباب الجامعة ، )د  -44

 0م  1983
 الليدي ، فايز فالح  

 1ادب الرسائل في االندلس في القرن الخامس اليجرؼ ، مشذؾرات دار البذير ، ، و  -45
 0م 1989،عسان ،االردن ، 

 ريدي الحدشي الفاسي الكتاني ، دمحم عبد الحي االد
عبد هللا الخالدؼ ، مشذؾرات دار  0نغام الحكؾمة الشبؾية السدسى التراتيب االدارية ،تحرد  -46

 0،لبشان   2االرقؼ ابؽ ابي االرقؼ ،و

 كحيمة ، عبادة  
 0م 1993،القاىرة ، 1تاريي الشرارػ في االندلس ، و  -47

 مجسؾعة مؤرخيؽ      
 1التاريي االندلدي مؽ خالل الشرؾص  ، مشذؾرات شركة  السدارس لمشذر والتؾزيع ، ، و  -48

 0م 1991، الدار البيزاء ، 
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 دمحم حقي    
، دراسة لتاريي مجسؾعة اثشية مؽ الفتح الى سقؾو الخالفة االمؾية البربر في االندلس -49
، الدار البيزاء ،1مشذؾرات الشدر والتؾزيع السدارس، و ،م(1038ىـ/422 -م711ىـ/ 92)

 .م2001

 الرسائل واالطابيح 
 امام دمحم ابؾ دمحم  

نغؼ الحكؾمة االسالمية في االندلس في عيد بشي امية ، نغؼ الحكؾمة االسالمية في  -51
م( اطروحة دكتؾراه  ير مشذؾرة ، 976-م756ىـ /366-ىـ138االندلس في عيد بشي امية ،) 

 م1994ية الذريعة والدراسات االسالمية ، جامعة ام القرػ ، السسمكة العربية الدعؾدية ، كم

 بؾمريفى ، حكيسة  
ية ، كمبة مؽ خالل صبح االعذى لمقمقذشدؼ، رسالة ماجدتير  ير مشذؾرةادوات الكتا  -51

 .2017-2016 بؾضياا بالسديمة، الجزائر،، جامعة دمحمالعمؾم االندانية واالجتساعية
 ؼ ، ندريؽ خمف جؾ 
م( ، رسالة  712-929ىـ /371 – 94بشؾ قدي ودورىؼ الدياسي والعدكرؼ في االندلس )  -52

 .م2017جامعة البررة ،  ،كمية التربية لمعمؾم االندانية  ماجدتير  ير مشذؾرة ، قدؼ التاريي ،
 طيظح نريرة 

-929ىـ/422-316الكتابة الدمظانية في عرر الخالفة االمؾية باالندلس )  -53
م(رسالة ماجدتير  ير مشذؾرة ، معيد التاريي وعمؼ االثار ، جامعة وىران ، الجزائر 1031

 0م2008-2009،
 العسرؼ ، ىجيرة  
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 حتى نياية القخن الدابع اليجخي  البيت )عمييع الدالم( آلاسباب التاليف في مشاقب أئسة 
    نػفل شيبو حسده السػسػي م.م. 

 الياشسي  ا.د.سمسى عبج الحسيج
                             كمية االداب –جامعة البرخة 

 سمخز  ال
ييجف البحث الى الؾقؾف عمى اىؼ االسباب التي دفعت السرشفيؽ الى الكتابو والتأليف في        

مشاقب وفزائل اىل البيت )عمييؼ الدالم( مشح بجاية التأليف حتى نياية القخن الدابع اليجخي ومشيا 
مؽ اجل الحرؾل عمى االجخ والثؾاب او  العامل الجيشي بجافع السؾده والسحبو الىل البيت او

لمحرؾل عمى شفاعتيؼ عمييؼ الدالم والعامل العقائجي الحي كان لو الجور في دفع السرشفيؽ 
لمتاليف مؽ اجل نرخة السحىب االمامي بػية اعيار امامة اىل البيت عمييؼ الدالم واعيار الحجج  

كخي الحي مؾرس مشح العيج االمؾي وصؾال التي تجحض السخالفيؽ ليؼ والؾقؾف بؾجو التزميل الف
لمعرخ العباسي لظسذ فزائل أئسة اىل البيت )عمييؼ الدالم ( وتذؾيو وتدييف الحقائق التي 

و لفزائل اىل البيت او ندب بعض فزائميؼ يمؾرست ضجىؼ مؽ خالل دس االحاديث السذاب
الدالم,كل ىحه العؾامل دفعت  لغيخىؼ كسا اوضحشا مؽ خالل ىحا البحث وكحلػ كثخة فزائميؼ عمييؼ
 السرشفيؽ بسختمف محاىبيؼ لمتأليف في مشاقبيؼ صمؾات هللا عمييؼ.
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Reasons for authoring in the virtues of the imams of Aal al-Bayt (peace 

be upon them) until the end of the seventh century AH 

Assist Lecturer: Nawfal Shaybah Hamza 

Prof. Dr. Salma Abdel Hamid Al Hashemi 

University of Basrah - College of Arts 

Abstract 

       the authors to write and write about the virtues and virtues of Ahl al-

Bayt (peace be upon them) from the beginning of writing until the end of 

the seventh century AH, including the religious factor out of affection and 

love for the Ahl al-Bayt or in order to obtain wages and rewards or to obtain 

their intercession Peace be upon them and the doctrinal factor that had a role 

in pushing the authors to compose in order to support the Imamate doctrine 

in order to demonstrate the Imamate of the Ahl al-Bayt, peace be upon 

them, and to show the arguments that refute those who oppose them and to 

stand against the intellectual misguidance that was practiced since the 

Umayyad era all the way to the Abbasid era to obliterate the virtues of the 

Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them). And distorting and falsifying 

the facts that were practiced against them by planting hadiths similar to the 

virtues of Ahl al-Bayt or attributing some of their virtues to others, as we 

have clarified through this research, as well as the abundance of their 

virtues, peace be upon them. 
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 السقجمو
بشحررؾ  –عمررييؼ الدررالم  –البيررت  آلعيررخ الترررررؾجو و ذرررل كبيررخ فرري الررررتأليف فرري مشاقررب أئسررة        

فاق التررأليف فري مشررراقب الفترات االخرررخ  مرؽ السدرمسيؽ كالررحابو والتابعررريؽ ,والدىررراد والررالحيؽ او 
رجراالت الدرررمظو وغيخىؼ مؽ االعررررالم البارزيؽ .اذ وجرررجنا الكثيخ مؽ السررشفات التري تشاولرت مشاقرب 

حتى نيايرو القرخن  دالم مشح الشرف االول مؽ القخن الثاني اليجخي وفزائل أئسة اىل البيت عمييؼ ال
مرررؽ مختمرررف عمسررراه السرررررحاىب االسرررالميو عمرررى الخغررررررؼ مرررؽ حالرررة التزرررميل الفررررررركخي  الدرررابع اليجرررخي 

والتزرررررييق عمرررى كرررل مرررؽ يحررراول الررررررتأليف فررري مشررراقبيؼ عمرررررررييؼ الدرررالم فررري ذلرررػ الؾقررررررت مرررؽ قبررررررررررل 
ت انحاك اال انيؼ كتبؾا وفي دوافرع مختمفرو دفرررررعتيؼ لمترأليف واعيرررررار مشاقرب وفزرررررائل العرررررتخة الدمررررظا

البحررث الررى ار عررة مباحررث تشاولشررا فرري كررل مبحررث تررؼ تقدرريؼ و الظاىررررررررررخه صررمؾات هللا عمررييؼ اجسعرريؽ ,
)عمررييؼ الدررالم (وأعيررار  دافعررام مررؽ الررجوافع الترري حفرردت السررتلفيؽ الررى التررأليف فرري مشاقررب آل البيررت

 . فزائميؼ  
 ً  تمهيد: المناقب لغةً واصطالحا

 المناقب لغةً اوالً: 

دوُغ عرررؽ رررررررخوابرررررررررري ال يررررالسشاقرررب مرررؽ نقرررب , والشقررربع طخيرررق عررراىخ عمرررى رؤوس الجبرررال واالكرررام وال
,ورجررل ميسررؾن الشقيبررة (, والشقيبررةعالشفذ وقيررل الظبيعررة ,وقيررل الخميقة,والشقيبررة عيسررؽ الفعررل 1االبررراِر)

كررخم الفعررل ,يقررال انررو لكررخيؼ السشاقررب مررؽ الشجررجات  والسشؿبررة ع,  (2مبررارك الررشفذ ُمغفررخ بسررا يحرراول )
(, 4(,وقرررررؾليؼ فرري فررالن مشاقررب جسيمررو ع اي اخررالق وىررؾ حدررؽ الشقيبررة اي جسيررل الخميقررة )3وغيخىررا)

 .(6( , والسشؿبة ضج السثمبة )5والسرررشؿبة السفخخه )
 السشاقب اصصالحاً  ثانيًا:

مرررررثرخ ومحاسرؽ ومفراخخ االعررررررالم الشرابييؽ  بخزالسشاقب مفيؾم جامح لكل األخررربار والحرايررات التي تُ 
 ,(7)مرررؽ األوليررراه والعمسررراه والررررالحيؽ واالمرررخاه والرررؾزراه والدرررالطيؽ,وأىل الذرررخف والفزرررل اجسعررريؽ

 (. 8بيجف تسجيجىؼ وذكخ محاسشيؼ رغبة في التأسرري بيؼ واالقتجاه بديخىؼ لسؽ ياتي بعجىؼ )
الق وفزررررررائل ررررررررررؼ لرررو مرررؽ أخرردايا الستررررررخجرررررررى مررية عمررررررررررشييؽ فيررري ترررجل مرررؽ جررررررررروالسشررررراقب تحسرررل مع

برررريحا الشررررررؾل مرررؽ السؾضرررررؾعات  انيف والسرررجونات التررري تعتشررريررررررررررررررر, كسرررا ترررجل عمرررى كرررل الترومفررراخخ
 (.9والسزاميؽ)

كسرا ان ىشرراك الكثيررخ مررؽ االلفراف السخادفررة والجالررو عمررى السشاقرب مشيررا )الفزررائل ,والسحاسررؽ ,والسرررارم 
 ,والخرائص ,والذسائل او الذسايل ,والسثرخ ,والسجائح ,والسفاخخ ,والسدايا (.

 أسباب التأليف 
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والترررأليف في مشاقبيؼ تقرف وراهه  -عمييؼ الدالم –البيت  آلألئسة كان االىتسرام في اعيار فزائل  
 -عرجيجه يسرؽ حرخىا باالتي ع دوافع

  العامل الجيشي عالسبحث االول
البيت  آللتأليف في مشاقب أئسة الى العجيج مؽ العمساه مؽ العؾامل التي دفعت ا يعج العامل الجيشي

  -وىحا يعؾد لالسباب االتيو ع (عمييؼ الدالم)
 : ُحب آل البيت عمييع الدالم أوالً 

عمى اختررالف محاىبيؼ  يحررتل ال بيت الشربؾه عمييؼ الدررالم مررانة كبيخة في نفؾس اغرمب السدرمسيؽ
, ويشبعث ىحا الحب مؽ حرث هللا ل السدمسيؽ عمى حبيؼ وتقرررجيخىؼ, اذ يؾجج اجسال مؽ قبوتؾجياتيؼ
قل ال أسألكع عميو أجخًا إال و وتعالى السدمرررسيؽ عمى مؾدتررريؼ كسا ورد ذلػ في قررررؾلة تعالى )) سرربحان

 (.10(( )السػدة في القخبى
:)) مغ قخابتظ الحيغ -صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  –ور  ابؽ عباس ان السدمسيؽ سألؾا رسؾل هللا 

-وورد ان االمام عمي بؽ الحديؽ ,(11)((  ,قال: عمي وفاشسة وابشاىسا؟وجبت عميشا مػدتيع
الحسج هلل الحي قتمكع لسا اقتيج أسيخام الى الذام قال رجل مؽ اىل الذام ))  –عمييسا الدالم 

اقخأت القخآن ؟ قــال  –عمييسا الدــالم -فقال لو عمي بغ الحديغ   , وأستأصمكع وقصع قخن الفتشو
: نعع , قال : أقخأت )آل حع( ؟ قــال : قخأت القخآن ولع أقخأ )آل حع ( ؟! . قال: ماقخأت قل ال 

ورو  عؽ ابي  ,(12)((  اسألكع عميو اجخًا ال السػدة في القخبى ؟ قال :وانكع انتع ىع ؟ قال : نعع
انسا ندلت فيشا .(( قال ع ))قل ال أسألكع عميو ......عؽ قؾلو تعالى ))  -عميو الدالم–عبج هللا 

( . وقج حَث رسؾل 13(( ) الحدغ والحديغ اصحاب الكداءو خاصة أىل البيت ,في عمي وفاشسة 
في  –عمييؼ الدالم  –السدمسيؽ عمى حب أئسة أىل البيت  –صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  -هللا  

ياعمي ال يبغزظ )) –عميو الدالم  –بؽ ابي طالب  جيجه نحكخ مشيا قؾلو بحق االمام عمياحاديث ع
 –عميو الدالم  –فاقتخن االيسان بحررب عمي بؽ ابي طالب , (14(() اال مشافق وال يحبظ اال مؤمغ

 (. 15... (() ))  ان عميًا مشي  وانا مشووقؾلو ايزا 
انسا  ))-صمى هللا عميو وآلو وسمؼ –ؾل ررررقال الخس –الم عمييا الد –وفي الديجه فاطسة الدىخاه 

صمى  –وورد عؽ رسرررررؾل هللا ,(16(() فاشسة َبزعٌة مشي , َيؤذيشي َما آذاىا َوُيشرُبشي َما أنَربيا
الميع ىحه ابشتي )) –عميرررررريسا الدالم –فاطسة قررؾلو في االمرام عرمي والدررريجه  –هللا عميو وآلو وسرمؼ 

االخخ   الشبؾية وغيخىا مؽ االحاديث,(17(( )احب الخـمق لي ,الميع وىحا اخـي واحب الخـــمق لي و 
(18. )     



 

 البًت )علًهه الشالو( حتى ىهاية القرن الشابع اهلجرٍاسباب التالًف يف مياقب أئنة آل 

                                                                                            ا.د.سلنى عبد احلنًد اهلامشٌ                                         ىىفل شًبه محزه املىسىٍ    .وو.

 

   و(2222كاىىن االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  ااايخًةجم 
76 

 

76 

وردت العجيج مؽ االحاديث الشبؾيو التي تكذف مرانتيسا في نفذ  -عمييؼ الدالم -وفي الحدشان 
ومج  حبو الييسا وحث السدمسيؽ عمى حبيسا ومؾدتيسا نحكخ  –صمى هللا عميو والو وسمؼ  –الخسؾل 

لو ايزَا ع وقؾ  ,(19)(ىحان ابشاي وابشاء ابشتي ,الميع اني احُبيسا واحب مغ ُيحبيسامشيا قؾلو ع)) 
 (.20) (( )) ان الحذ والحديغ ىسا ريحانتاي مغ الجنيا

 –عمييسرا الدرالم  –خرخج ومعرو الحدرؽ والحدريؽ  –صمى هللا عميو والو وسرمؼ  –وذكخ ان رسؾل هللا 
يارسػل هللا انظ تحبيسـا فقـال : نعـع مـغ احبيسـا فقـج احبشـي ومـغ ابغزـيسا فقـج فقال لو رجرل ع ))

 –بزخورة التسدػ بثل البيت  –صمى هللا عميو وآلو وسمؼ  –وصى الخسؾل كسا ا ,(21(( ) ابغزشي
صمى هللا  –قال رأيت رسؾل هللا , (22)ومؾدتيؼ . فعؽ جابخ بؽ عبج هللا االنراري  –عمييؼ الدالم 

يــا اييــا الشــاس انــي تخكــت  ــي ع مــا ان فرري حجتررو يررؾم عخفررو يخظررب ؼيقررؾل ع ))  –عميررو والررو وسررمؼ 
 –وفي لفظ مذرابو جراه عرؽ رسرؾل هللا  ,(23) ((ا : كتاب هللا وعتختي اىل بيتي اخحتع بو لغ تزمػ 

اني تارك  ي ع الثقميغ كتاب هللا و اىل بيتي  وانيسا لغ يفتخقا  قؾلرو )) –صمى هللا عميو والو وسمؼ 
صرمى هللا عميرو  –وفي حجيث صحيح االسشراد روي عرؽ الخسرؾل   ,(24) (( حتى يخدا عمي الحػض

(( الشجػم امان الىــل االرض مغ الغخق واىل بيتي امان المتي مغ االختالفالقؾل ))  –مؼ وآلو وس
(25). 

القرررؾل  –صرررمى هللا عميرررو والرررو وسرررمؼ  -رو  عرررؽ الخسرررؾل  -عمرررييؼ الدرررالم  –وفررري حرررب ال البيرررت 
ّ         ّ               ّ  أحبػا هللا لسا يغحوكع مغ نعسو ، وأحبػني لحّب هللا ، وأحّبػا أىل بيتي لحّبي))                                         ( ))26). 
 –لرج  السدرمسيؽ الرى الترأليف فري سريخة العترخة الشبؾيرو الظراىخة  حافدام شرمت ىحه االحاديث واالقؾال   

وتقرجيخام ليرؼ ولسررانتيؼ فري االسرالم . وفري قمرب  ةم , والتخكيد عمى اعيار مشاقبيؼ مرؾد -عمييؼ الدالم 
 -ي مشاقررب ال  البيررت ويسرررؽ ان نجررج  الررجافع لمترراليف فرر –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ  –رسررؾل هللا 

م ( فرري سرربب الترراليف فرري فزررائل 1014ىررر /405فرري قررؾل الحرراكؼ الشيدررابؾري )ت –عمررييؼ الدررالم 
)) لـيعمع الذـحيب بجيشـو محميـا مـغ بشرت سريج االنبيراه بقؾلرو  -عمييا الدرالم –الديجه فاطسة الدىخاه 

 ( .27)االسالم فال يقيذ بيا أحجًا مغ نداء ىحه االمة((
م(فرري خظبررة كتابررو كاشررفام عررؽ اسررباب الترراليف فرري مشاقررب  1090ىررر / 483لسغررازلي )تويررحكخ ابررؽ ا

ال شو وياسيغ  مغ)).... واني رأيت التعمق في محبة الصاىخيغ  –عمييؼ الدالم  –ائسة اىل البيت 
,والتسدـظ بحبـل والئيـع الستــيغ ىـػ الـشيم القــػيع ,والصخيـق السدـتقيع , فجسعــت فـي فزـائميع مــا 

(.                                                  28)معخفتـــــــــــــــــــــي وبمغــــــــــــــــــــو جيــــــــــــــــــــجي وشـــــــــــــــــــــاقتي .....((انتيــــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــــو 
وجاه ضسؽ اسباب تأليف احج اعالم اىل الدشو في القخنيؽ الدادس والدابع لميجخه في مشاقب االمام 
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ت الشبررؾة بسحبررتيؼ ,ولكررؾنيؼ ال بيرر لررؾرود االمررخ –عمررييؼ االسررالم  -ت عمرري بررؽ ابرري طالررب واىررل البيرر
ـــفــاني ق ))ع بقؾلررو شرراه البزررعة البتررؾل , كسررا ورد ذلررػواب خأت اخبــار الرــالحيغ ومشاقــب الداىــجيغ ــــــ

اكثخىا ذكخًا مدتقريًا لسغ امخنا بسحبتيع ونجبشا لسػدتيع , وندل القـخآن  في واثار العابجيغ فمع ارى 
ت ان اجسع كتابًا اذكخ  يو نبحًا مغ بػاليتيع , وىع اىل البيت الخسػل وابشاء البزعو البتػل ,فاحبب

 (.   29(()فزائميع ومشاقبيع 
م(.ان احرج االسرباب التري دفعترو لمتراليف فري مشاقرب االمرام عمري 1259ىرر/ 658وقج اكرج الكشجري )ت

صرمى هللا عميرو والرو وسرمؼ (  –ىرؾ حبرو لعمري اذ اورد قرؾل لمخسرؾل  –عميرو الدرالم  –بؽ ابري طالرب 
(. وىرررحا 30(( ) شـــػبى لســـغ احبـــظ وَصـــجق  يـــظوىرررؾ ))  –عميرررو الدرررالم  –فررري حرررب االمرررام عمررري 

)) فــجعتشي الحسيــو لسحبــتيع عمــى وغيررخه قررج بعررث فرري نفررذ الكشجرري دافعررا لمترراليف اذ يقررؾل  الحررجيث
صـمى هللا  –الحي لع يقل رسـػل هللا  –عميو الدالم  –امالء كتاب ..... في مشاقب اميخ السؤمشيغ 

 (.  31) (( فزيمو في ابائو وشيارة في مػلجه اال وىػ قديسو فييا –عميو والو وسمع 
          ب االجخ والثػاب والذفاعو ثانيًا: شم

بذررركل عرررررام ,  –عميررريؼ الدرررالم  –الرتسرررذ عررجد مررؽ السرتلفررريؽ مسررؽ الرررفؾا فرري مشاقررب ائسررة اىرررل الررربيت 
بذركل خراص نيل  االجخ والثؾاب   –عميو الدالم  –وفي مشاقب اميخ السرررتمشيؽ عمي بؽ ابي طالب 

فقرج اقترخن ذكرخ فزرائل االمرام عمري برؽ ابري ,  – عميرو والرو وسررررمؼ صرررمى هللا –, وشفررراعة الشبري   
قؾلرو   –صرمى هللا عميرو والرو وسرمؼ  –بغفخان الحنؾب لسا ورد عؽ رسرؾل هللا  –عمييؼ الدالم  –طالب 
, ومـغ كتـب أخخ فسغ ذكـخ فزـيمو مـغ فزـائمو مقـخًا بيـا لفـخ هللا لـو مـا تقـجم مـغ ذنبـو ومـا تـ)) 

                                         ( .32(( )الكتاب رسع  السالئكة تدتغفخ لو ما بقي لحلظ تدلفزيمو مغ فزائمو لع 
ابري طالرب مرؽ يرحكخ فزرائل االمرام عمري برؽ  فري  –صمى هللا عميو والو وسرمؼ  –وجاه عؽ الخسؾل 

                                                                            و                                                                      قؾلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  -صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمؾات هللا عمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررييؼ -وآل البيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت
ــييع مالئكــة الدــساء حتــى  )) مــا اجتســع قــػم يــحكخون                          فزــل عمــي بــغ ابــي شالــب اال  بصــت عم

السالئكة الى الدساء , يقػل ليع السالئكة :انا نذع مغ رائحـتكع مـا  ,فاذا تفخقػا عخجت تحف بيع 
ال  نذسو مغ السالئكة , فمع نـخ رائحـة اشيـب مشيـا  يقػلـػن انـا كشـا عشـج قـػم يـحكخون  ًا واىـل 

عي وىشراك العجيرج مرؽ الذرؾاىج التري تتكرج ان الدر, (33...()بيتو ,فعمق عميشـا مـغ ريحيـع فتعصخنـا .
فرري نيررل االجررخ والثررؾاب كرران دافعررام لمتررأليف فرري مشاقررب االئسررو عمررييؼ الدررالم ,نررحكخ مشيررا عمررى سرربيل 

م ( ان مرررؽ اسرررباب الترررأليف فررري فزرررائل 1029ىرررر/ 420السثرررال مرررا ذكرررخه ابررري القاسرررؼ السعتدلررري )ت 
ونيل  – صمى هللا عميو والو وسمؼ –لمتقخب الى الخسؾل  –عميو الدالم  –االمام عمي بؽ ابي طالب 
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 –عمررييؼ الدررالم  –وأكررج ابررؽ السغررازلي ضررسؽ برراب الترراليف فرري مشاقررب اىررل البيررت , (34الذررفاعو )
 (.35)(()).... ارجػ بحلظ الشجاة يػم ال يشفع مال وال بشػن ...

 –)مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي( ان الترررأليف فري مرررشاقب االئسرة  االمامي كسا جراه عؽ الظبخي  
وورد في مقجمة كتاب سبط بؽ الجرؾزي تت .  (36ابتغاهام لسخضاتو )و تقخ ام الى هللا  – عمييؼ الدالم

..... ما جعمتـو وسـيمو الـى هللا في فزائل االئسة عمييؼ الدالم قؾلو )) م( ان تأليفو1256ىر/ 654
عسرراد الررجيؽ  اوابررج (.37(()والــى جــجىع السختــار صــمى هللا عميــو والــة السرــصفيغ االخيــار ......

م( رجاهه فري ان يشرال كتابرو رضرى   وال بيرت   ليرؾنرا لرو شرفعاه فري 1298ىر/698لظبخي )تا
ان ي ػن كتابي مخضيًا لجى سـيج االولـيغ واالخـخيغ    ))..... راجياً االخخه كسا جاه ذلػ في قؾلو 

لعـخض يـػم ا –الدـالم     عمـييع  –وعتختـة الصـاىخيغ  –صمى هللا عميـو والـو وسـمع  –السرصفى 
مرتلفي  اىرل الدرشة ان  ورجى احج اعالم القرخن الدرادس والدرابع اليجرخييؽ وىرؾ مرؽ  ,(38)االكبخ ((

)) .... وجعمتـو وسـيمتي الـى رب العـالسيغ  يؾم الؿيامو كسرا ورد ذلرػ فري قؾلرويشال شفاعة ال البيت 
ــو شــفاعتيع اذ ىــع ســاللو ســيج السخســميغ ... اعررالم القررخن امررا الجررؾيشي ) مررؽ , (39(()ورجــػت ب

 .              (40الدابع اليجخي ( فقج ضسؽ خظة كتابو بيتام شعخيام اكج ؼيو الخجاه باالجخ االخخوي بقؾلو ع)
            م السعاد وأن ؾ ارجؾ الشجاة بيؼ ي            

 ا شجشت يجاي مرؽ الحنب االفاني                                    
م القررخن الدرررابع اليجررخي (ان اسرررتجابتو فرري ترررأليف كترراب فررري فزررائل اميرررخ وعبررخ الحمررري ) مررؽ اعرررال

 (.      41رغبو مشو في جديل الثؾاب ) –عميو الدالم  –الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب 
                                               السبحث الثاني: العامل العقائجي 

الجررل دعررؼ  –عمررييؼ الدررررالم  -جافع لمتررررأليف فرري مرررشاقب االئسررررو العامررل العقررررائجي دورام كبيررخام كرررلعررب 
السررررررررحىب الذررريعي االمررررررامي  وُنررررررخة أصرررحابو بػيرررة اررررربات امرررامتيؼ وأعيرررار الحجرررج التررري ترررجحض 
السخرررررالفيؽ ليرررؼ , وقرررج تررررج  العجيرررج مرررؽ عمسررراه السرررحىب الذررريعي عمرررى االغمرررررب فررري التررررأليف وفرررق 

  .العامل العررقائجي 
التري الررررفت لرررردبب عقرجي  –عمرييؼ الدرالم  -ولعل مؽ اوائل مرؽ الستلفرررات فري مررشاقب االئسرة       

يؼ بؽ   بؽ سعيج الثقفي الكؾفي ) ت  م ( 896م او893ىر / 283ىر او 280ذلػ الحي صشفو ابخـا
فرري كتابررو الررحي ليحررجث اىميررا بسررا ورد ,(42وقررج دفعررو ذلررػ الررى تررخك الكؾفررو والتؾجررو نحررؾ اصرربيان )

عخف عشيؼ االنحخاف عؽ محىب الذيعو فقج روي انو حريؽ الرف الكتراب فري السشاقرب والسثالرب اشرار 
اي الـــبالد ابعـــج عـــغ التذـــيع ,فقـــالػ لـــو :  يرررخه فقرررال ع)) غعميرررو بعرررض اىرررل الكؾفرررو ان يخؽيرررو وال ي
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. فتحـػل الـى و ويحجث بو اال باصبيان ثقًة مشو برـحة مـا اخـخج  يـو جاصبيان فحمف ان ال يخخ 
 (.43(() اصبيان وحجث بو فييا

عمرييؼ  –التررررأليف فري مشاقرب االئسرةواكرج الظبخي االمررامي )مؽ اعرررالم القرخن الخرامذ اليجرخي ( برأن 
يرؾن عؾنام ليؼ عشج مشاعخة الخررؾم وىحا ما صخح بو عشج تألرررريف كتابو في مشاقب االئسة   -الدالم

  (.44(() ال يدــتغشي عشيا الصـــالب لمحق والخالب  يوؾمات ))بان الكتاب يحتؾي عمى معمررر
م( فررري مقجمرررة كتابرررو الدررربب الرررحي دفعرررو لمترررأليف ىرررؾ  1015ىرررر/406وذكرررخ الذرررخيف الخضررري )ت  

)) ان بعـس الخؤوسـاء الدبب العقائجي لتأكيج محـبو وىؾ محىب الذيعو االماميو كسا ورد فري قؾلرو 
لقشاتي ,والتغصيو عمى مشاقبي ,والجاللو عمى مثمبو ان كانت مسغ لخضو القجح في صفاتي والسد 

الـى مذـيج  -ىـ 383يقرج  -لي ليقيشي وانا متػجو عذيو عخفو مغ سشة ثالث وثسانيغ ىجخيو 
عمييسا الدالم ( لمتعخيف )مػالنا ابي الحدغ مػسى بغ جعفخ وابي جعفخ   بغ عمي بغ مػسى 

الـى ايـغ مقرـجي فقـال لـي : متـى كـان ذلـظ ؟ يعشـي ان ىشاك ,فدألشي عغ متػجيي فح كخت  لـو 
القـػل بـالػ ف والبخائـة مسـغ قـال بـالقصع , وىـػ ي ج فـــمسيغ جارون عمى نيم واحـــــــجسيػر السد

عــارف بــان االمامــة مــحىبي, وعميــو عقــجي ومعتقــجي ,وانســا اراد التشكيــت لــي والصعــغ عمــى ديشــي 
اســـتجعاه خصابـو وعـجت وقـج قـػي عدمـي عمـى عسـل ىـحا ,فاجبتو في الحال بسا اقتزاه كـــالمو ,و 

ـــصمب عيبــي ويــخوم ذمــي  ـــفًا عــغ مغيبــي وردًا عمــى العـــجو الــحي يتـ الكتــاب اعالنــًا لســـحىبي ,وكذـ
نرص قرؾل الذرخيف الخضري ان احررج خررؾمو مرؽ السؾسرؾييؽ ,وىرؼ اولترػ الررحيؽ  لومرؽ خرال ,(45()(

ررؼ زعسرؾا ان االمرام بعرجه ىرؾ ابشرو مؾسرى  –الدرالم  يرومع –ساقؾا االمامو الى االمام جعفخ الررادق 
وىشررررراك فخيرررق مرررشيؼ  ,(46وانرررو لرررؼ يسرررت وىرررؾ االمرررام السيرررجي السشتغرررخ ) –عميرررو الدرررالم –بررؽ جعفرررخ 

(, ويقررررال 47مرات وسريبعث وىرؾ القرائؼ بعرجه ) –عميرررو الدرالم  –يقرررؾلؾن ان االمام مؾسى بؽ جعفرخ 
وىررؼ الررحيؽ , (48)–عميررو الدررالم –(النتغررارىؼ االمررررام مؾسررى بررؽ جرررررررعفخ    و)السؾسررررؾي  ليررحه الفرررخقو

لؾقررؾفيؼ عمررى االمررام مؾسررى بررؽ جعفررخ   عميررو الدررالم ا بانررو ىررؾ االمررام القررائؼ    (49عخفررؾ بالؾاقفررو )
فكرران رد الذررخيف الخضرري جرراه لمتأكيررج عمررى محـبررو ىررؾ السررحىب االمررامي ومررا  ,(50عميررو الدررالم ا)
ووجـجت ع )) ان الذخيف الخضي قيل عشو كان زيجي السحىب ,وجاه عؽ ابرؽ عشبرو قؾلرو يججر ذكخه 

ررؼ  ((في بعس الكتب ان الخضي كان زيجي السحىب ,وانو كان يـخى انـو احـق مـغ قـخير باالمامـو
غيرخ ان قرؾل الذرخيف الخضري  ,(51(()واضغ انسا ندب الى ذلـظ لسـا فـي اشـعاره مـغ ىـحايقؾل ع)) 

( فرري الفقررو 52ة محـبررو االمررامي اذ انررو مررؽ ابررخز تالمررحة الذرري  السفيررج)قررتكررج حؿياالنررف الررحكخ كرران ي
 (.54وورد القؾل انو كان امامام لمذيعو ىؾ وابؾه واخؾه) ,(53واصؾل عقيجة االماميو )
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م( في فزائل االمرام عمري 1057ىر/ 449ويتزح الدبب العقجي ضسؽ اسباب تاليف الكخاجري )ت
ـــائو واتباعــاً بقرررؾلوع ))  –م عميررو الدررال –بررؽ ابرري طالررب  ـــشفػس اوليـ   اخالصــًا فــي والئــو ,وتقػيــو لــ

وأزحـُت ان اعتقـاد الحـق العمـو , والحسـج  لسخاده ,وكبتًا لقػب اضجاده ,وقج استــػفيت فييـا االدلـو ,
لالمرررام عمررري  ؾالئو رررررررتاب ييرررررجف الرررى نررررخة اصرررحاب السرررحىب االمرررامي وتأكيرررجام لررررررررفالك ,(55(()هلل 
ويخ  ابؽ جبخ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي( مؽ اسباب التأليف في مشاقرب أميرخ  ,عميو الدالم()

مامررو , ؼيقررؾل فرري مقجمررة كتابررو الجررل اعيررار فزررائمو دعسررام ال ربررات اال -عميررو الدررالم –السررتمشيؽ 
اء , ابـػ اجل مغ فػق رقعة الغبـخ  –صمى هللا عميو والو وسمع  –النو سيج االوصياء وبعج الشبي ))

ـــاالت  ـــع الخبــاني ,الــحي اعصتــو الح ســة مقاليــجىا وخمعــت عميــو صــػر الكسـ االئســة الكخمــاء , العالـ
ججودىا..... فيػ الػاجــب التــقجيع بعـج الشبي بال فرــل بالـشطخ الرـحيب والجليــل الرـخيب , وابـيغ 

وقررج كرران ,(56...(()رــبب ذلــظ بيـــانًاواضحًا صحيحــــًا م ـــــذػفًا اشــيخ مـــغ الذــسذ واوضــب مــغ ال
, فقرج   -عمييؼ الدرالم  –العامل العقائجي دافعا لتكميف بعض العمساه لمتأليف في مشاقب اىل البيت 

طمبة العمؼ سألؾه ان يسمي ليؼ اخبرارام  م ( ان جساعة مؽ1029ىر/ 420تذكخ ابؾ القاسؼ السعتدلي )
ــــج مشــــاضخة )) ليرررررؾن  -عميررررو الدررررالم –فرررري فزررررائل االمررررام عمرررري بررررؽ ابرررري طالررررب  ــــًا ليــــع عش عػن

( , الحرررررررافظ الشيدررررررابؾري 58كسرررا كرررررررمف الذررررررررخيف الدرررريج ابرررا الفررررررزل الحدررريشي ) ,(57(()الخرـــػم
م( ان يتلف كتابام في مشاقب اميخ الستمشيؽ االمام عمي بؽ ابي طالرب 1083ىر/476الخرررداعي ) ت 

)) فــان الذــخيف الدــيج ابــا الفزــل لتررأليف كسررا عيررخ ذلررػ فرري قؾلررو  عررؽ سرربب ا –عميررو الدررالم  –
ىادي بغ الحديغ بغ ميجي العمػي الحدـيشي دام هللا فـي العمـػم رلبتـو سـألشي ان اخـخج لـو شخفـًا 

اي  ( .59(() ودـػات هللا عميو ,فاجبتو الـى ممتممغ االحاديث في فزائل عمي اميخ السؤمشيغ  ص
كميرف مرؽ احرج كبرار عمسراه الذريعو انرحاك ,وىرؾ ان الحافظ الشيدابؾري الخداعي قج استجاب لظمرب الت

و شاها م عمى طمب تقجمو بو جسع مؽ العمساه او طمبرة , الشػ الجل نرخة السحىب الذيعي االمامي 
يؼ جساعو مرؽ ذوي االلبراب . الرى عسراد الرجيؽ الظبرخي )مرؽ عمسراه القرخن الدرابع نالعمؼ تؼ وصفيؼ بأ

وصررشف القسرري السعررخوف بررابؽ شرراذان )مررؽ ,  (60االمامررو(()اليجررخي(  ليتلررف ليررؼ ))كتابررام بميغررام فرري 
,اسرتجابة  -عمرييؼ الدرالم -اعالم القخنيؽ الخابع والخامذ ( كتابام في فزائل أميرخ السرتمشيؽ واالئسرة 

فقج جسعت لظ اييا الذيخ ما التسدـت . و يـو رلبـت مـغ  لتكميف احج العمساه كسا ورد في قؾلو ع))
وجاه ضسؽ اسباب تأليف ابؽ   ,(61(()غ ابي شالب واالئسة مغ ولجهفزائل اميخ السؤمشيغ عمي ب

اسرتجابة لظمرب بعرض طمبرة العمرؼ االجراله , اذ ورد –عميرو الدرالم  -البظخيق فري مشاقرب االمرام عمري
تالف اراؤىــع فــي االعتقــاد المامتــو مــغ تقــجيع وتــاخيخ مــع ان ســائخ اىــل خــ...وان اعشررو القررؾل )) 
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بأمامتو اجساعًا ال يجخمو شػب لخام , ورأيت اكثخ شمبـة العمـع اال مـا  مجسعػن عمى القػل االسالم
عرسو هللا م بيغ عمـى االنذـغال بسـا وضـعو ليـع مذـايخيع مـغ السرـشفيغ فـي الفرـػل والفـخو  
اخالدًا الى راحـة التقميـج , اثـار لـي ذلـظ عدمـًا مـع مـا كـان سـبق مـغ سـؤال بعـس الدـادة االجـالء 

ذلظ كتابًا ...ي ػن تشبييًا لمعالع الدكي وتقػيسًا لمجاىل الغػي الغبي , اذ الخبانييغ في ان اؤلف في 
يؼ الحمري )مرؽ اعرالم , (62(() ىػ مغ كالم الخب العمي وقػل الشبي االمـي امرا الذري  اسرعج برؽ ابرخـا
 -عميرو الدرالم –ي فزائل االمام عمي بؽ ابي طالب فالقخن الدابع اليجخي ( فقج كان تأليفو لكتابو 

ولســا ســ شت بغــجاد  تمبيررو لظمررب جساعررو مررؽ اىررل العمررؼ واالصررحاب وىررحا مررا صررخح ؼيررو قررائالم )) جرراه
 (.63) (( ســألشي جساعــة مــغ الفزــالء ان اجســع مــا رويتــو مــغ االحاديــث .... فأجبــت الــى ذلــظ

   السبحث الثالث: التزميل الفكخي 
بذررركل خررراص وسيررخة ائسة اىررررل الرربيت  –عميرررو الدرررررالم  –تعرخضت سريخة االمام عمي بؽ ابي طرالب 

جية ,والسبغزيؽ  ) عمييؼ الدالم ( بذرل عام الى ىجسة فكخيو شخسو ششتيا الدمظات الحاكسو مؽ 
قرج تسثمرت تمرػ اليجسرة بأتبرال مرؽ جيرة رانيرو .و  –عمرييؼ الدرالم  –والسخالفيؽ لشيج الشبؾة وآل البيرت 

تدييف بػيرة تزرميل الرخأي العرام فري مختمرف ارجراه الربالد االسرالميو .فالررقؾا بيرؼ لسياسة التذؾيو وا
مو يمداوئ ومثالب .وجخدوىؼ مؽ الفزائل والسشاقب , بل يشدبؾن فزائميؼ الى غيخىؼ او وضعؾا فز

فقج كمف معاوية مجسؾعة مؽ الرحابة  خخ  .مقابل فزائميؼ تارة او التقميل مؽ شأن الفزيمو تارة ا
برتابررة الترراري  بخئاسررتو كانررت ميستيررا افتعررال فزررائل لمرررحابة .ووضررعيا مقابررل فزررائل ا مررام عمرري 

وكان قخار مشع تجويؽ الحجيث الشبؾي الذرخيف بجايرة لسذرخول التزرميل الفكرخي  (,64( ) ميو الدالم)ع
ت بحرق االمرام عمري وآل البيرت عمرييؼ الدرالم , اذ ان بقرج حجب تجاول االحاديث الشبؾيو التري روير

 ةسمرررححاديرررث الشبؾيرررة التررري طاليرررا الؾضرررع والتحخيرررف ىررري احاديرررث الفزرررائل التررري خزرررعت لأىرررؼ اال
خيف مشغسو أسذ قؾاعجىا رواد مجرسة التحخيف االولرى والتري نجسرت عرؽ تحرؾالت سياسريو مقيترو حت

 .(65بجاليا بفزائل اخخ  )اقتزت الحاجو الى شظب الكثيخ مؽ الفزائل واست
فقج عمست انو استػلى بشـػ أميـو عمـى  وقج ذكخ ابؽ ابي الحجيج في شخحو لشيج البالغو بقؾلو ع )) 

سمصان االسـالم فـي شـخق االرض ولخبيـا ,وأجيـجو ب ـل حيمـة فـي أشفـاء نـػره ,والتحـخيس عميـو 
دحيـو ,بـل حبدـػىع وقتمـػىع ,ووضع السعايب والسثالب لو ,ولعشػه عمى جسيع السشـابخ ,وتػعـجوا ما

,ومشعػا مغ رواية حجيث يتزسغ لو فزيمو او يخفع لو ذكخًا ,حتى حزخوا أن يدسى احج باسسو , 
فســا زاده ذلــظ اال رفعــة وســسػًا لوكــان كالسدــظ كمســا ســتخ انتذــخ عخفــو ,وكمســا كــتع تزــػ  نذــخه 

 ((كتـو عيـػن كثيــخه ,وكالذـسذ ال تدـتخ بـالخاح ,وكزـػء الشيـار إن حجبـت عشـو عـيغ واحـجة, أدر 
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م( سياسرو مشغسرو تعتسرج اسرمؾب  679 -660ىرر/60 – 40اذ اتبع معاويو بؽ ابري سرؽيان ) ,( 66)
, كسا حراول بشري اميرو في بغض عمي وولجية عمييؼ الدالمالتأسيذ الفكخي داخل السجتسع االسالمي 
كيرررجىؼ واعمرررى شرررأن ال هللا تعرررالى رد  اال ان ذؾيو صرررؾرتيؼررررررطسرررذ فكرررخ ال البيرررت عمرررييؼ الدرررالم وت

 (.67ؾس محبييؼ ومؾالييؼ )رررردلتيؼ اكثخ في نفرررالم ومشرررريت عمييؼ الدررررالب
فرالى جانرب سياسرة سررب االمرام عمري وال البيرت عمررييؼ الدرالم التري سرشيا معاويررو واسرتسخ العسرل بيررا 

ترجال فري التعامرل فقرج تسيرد عيرجه باالع فتخة حرؼ عسخ بؽ عبج العديد ماعجا –طؾال العرخ االمؾي 
مشرررع اي روايرررو فررري فزرررائمو.اذ وجرررو  ,(68وفررري مختمرررف ارجررراه الررربالد االسرررالميو ) – مرررع العمرررؾييؽ 

 (ىرر 41 ) معاويو عسالو بذتؼ عمي وذمو كسا فعل ذلػ مرع السغيرخه برؽ شرعبو عشرجما واله الكؾفرو سرشو
(69.) 

خبارام في فزائل االمام عمي بؽ ابي ون او كسا وجو معاويو كتابا لعسالو اعمؽ ؼيو البخاهه مؽ الحيؽ يخ 
ـــل  بقررررررؾلو ع )) -عميررو الدررالم -طالررب   ــخاب واىــ ــي ت ـــل اب ـــيضًا فــي فزـ ــت الحمــو مســغ روى شـ بخئ

لؾضع االحاديث واالخبار في فزرائل عثسران  ة طأ مع مجسؾعو مؽ الخوا امقابل ذلػ تؾ ,  (70(()بيتو
عاويو التؾجو نحؾ رواية فزائل بعض الرحابو كسا مطمب ىحه الفزائل بؽ عفان , و عج ان كثخت 
ان الحـجيث فـي عثسـان قـج عسالرو بشدرخو واحرجه الرى جسيرع البمرجان ))الرى جاه ذلػ فري كتراب وجيرو 

جيخ وفذا في كل مرخوكل وجو وناحية ، فإذا جاءكع كتـابي ىـحا فـادعػا الشـاس إلـى الخوايـة فـي 
خبــخا يخويــو أحــج مــغ السدــمسيغ فــي أبــي تــخاب اال  فزــائل الرــحابة والخمفــاء ا،ولــيغ ، وال تتخكــػا

واتػني بسشاقس لو في الرحابة ، فان ىحا أحب إلي وأقخ لعيشي وأدحس لحجة أبى تخاب وشيعتو 
واكرج معاويرو  ان ىجفرو مرؽ التذرؾيو والتدييرف ىرؾ  ,(71(() وأشج عمييع  مغ مشاقب عثسـان وفزـمو

وىحا ما صخح بو  ,مشؿبة او مرانو او دور –يؼ الدالم عمي –بيتو  لخمق اجياالم ال تعخف لعمي وال آل
ال وهللا حتى يخبـػا عميـو الرـغيخ قائالم  عشجما سالو قؾما مؽ بشي اميو ان  يرف عؽ لعؽ االمرام )) 

 (.72(()وييخم عميو الكبيخ وال يحكخ لو فزال
باالعتسرراد عمررى وقررج حقررق ىجفررو فرري التزررميل مررؽ خررالل دس جسمررو مررؽ االحاديررث الشبؾيررو والخوايررات 

 (.73الخواة السأجؾريؽ والحيؽ اوكل الييؼ ميسة التزميل في بالد الذام )
و الفعل قج عيخت نترائج التزرميل الفكرخي فري مختمرف ارجراه الربالد االسرالميو و ذررل اكبرخ فري برالد 

 فرري –عمررييؼ الدررالم –جيررو الحدررؽ والحدرريؽ لالذررام قاعررجة الحرررؼ االمررؾي ,اذ لررؼ يرررؽ االمررام عمرري وو 
والررحي سرراعج عمررى نجرراح الجيررؾد الترري بررحليا  ,( 74مشغررؾر اىررل الذررام سررؾ  انرراس كفررخه او خررؾارج )

معاويو ىؾ االستسخار عمرى نيجرو فري اتبرال سياسرة التزرميل الفكرخي طرؾال العررخ االمرؾي , اذ سرار 
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ص بؾجو خابؿية حرام بشي اميو عمى نفذ سياسة معاويو ,في تزميل السدمسيؽ عسؾمام واىل الذام  
( ان يتلررف كتابررام فرري الدرريخه 76طمررب مررؽ الدىررخي ),( 75ذكررخ ان والرري العررخاق خالررج القدررخي ),فقررج 

صمؾات َّللاه عميو  -الشبؾية ؼبادر الدىخي لمتدائل ))فإنو يّسخ بي الذيه مؽ سيخ عمي بؽ أبي طالب 
ــي قعــخ الجحــيعفررأذكخه ف فاجرراب القدررخي ع))  - ــخاه ف ف الحررال ايررام ولررؼ يختمرر, (77) ((ال ، إال أن ت

الحرؼ العباسي اذ اضفؾا عمى العباس بؽ عبج السظمب وولجه فزائل ومشاقب ُسمبت مرؽ االمرام عمري 
ويسرؽ مالحغرة ذلرػ فري العجيرج مرؽ االحاديرث التري وضرعت عمرى  –عمييؼ الدالم -واالئسة االطيار
و يتانرام . نرحكخ مشيررا  زورام  هبحرق عسرو العبرراس واوالد –صررمى هللا عميرو والرو وسررمؼ  –لدران الشبري   

ــا مشــو)) –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ  –عمررى سرربيل السثررال قررؾل الخسررؾل  ( 78(() العبــاس مشــي وان
ــــاس فقـــج اذانـــي.وقرررررؾلو ع)) ـــجخل ( .وقؾلرررو ع لمعبررراس )) 79(() مـــغ اذى العبـ امـــا ان االيســـان ال ي

مغ لــع قررؾلو ع ))  –وسمؼ  صمى هللا عميو والو –(.كسا ندب لمخسؾل 80) ((  اجػافيع حتى يحبػكع
استػصـػا (. وقؾلرو ع )) 81) ((يحب العبــاس بغ عبج الســصمب واىــل بيتـو بـخئ هللا ورســـػلو مشـو 

 –صررمى هللا عميررو والررو وسررمؼ –كسررا ندررب لمخسررؾل ,( 82) (( بالعبــاس خيــخًا فأنــو عســي وصــشػ ابــي
وغيخىرا مرؽ ,( 83(() بيـع الـجيغ ي ػن مـغ ولـج العبـاس ممـػك تكـػن أمـخاء امتـي ,يعـد هللاع ))قؾلو

لقرج كانرت الحرخب الفكخيرو التري شرشيا  ,(84االحاديث واالخبار االخخ  فري مشاقرب العبراس وال بيترو )
رب سياسرريو ,ولرحلػ فأنيررا كانررت اكثرخ اىسيررو واشررج ضررخاوه ثاالمؾيرؾن والعباسرريؾن تيررجف الرى تحقيررق مرر

ػ شراعت اخبرارام مزرممو عرؽ االمرام عمرري مرؽ السؾاجيرات العدررخيو او التررؽيات الجدرجية ,و رأرخ ذلرر
عرام  بذررل –عمرييؼ الدرالم  –بذررل خراص وعرؽ أئسرة اىرل البيرت  –عميرو الدرالم  –بؽ ابي طالرب 

 ,وأخفيت مشاقبيؼ وفزائميؼ .
, عررجدا مررؽ العمسرراه السرررشفيؽ  -عمررييؼ الدررالم  –دفررع ىررحا التذررؾيو والتزررميل الفكررخي لدرريخة األئسررة 

االسررالميو السختمفرو الررى الدرعي مررؽ اجررل كذرف الحؿيقررو مرؽ خررالل روايررة لمحرق مررؽ السرحاىب والفررخق 
 –عمررييؼ الدررالم  –و ؿيررة االئسررو  –عميررو الدررالم –االخبررار فرري مشاقررب االمررام عمرري بررؽ ابرري طالررب 

سؾرؾقررة ,لرريذ ىررحا فقررط بررل بررخز الررجافع نحررؾ التررأليف فرري ال الظررخق باالعتسرراد عمررى السرررادر السعتبررخه و 
م( الررحي الررف فرري فزررائل  835ىررر/ 220ابررؾ جعفررخ االسرررافي السعتدلرري )ت  مشرراقبيؼ ,كسررا فعررل ذلررػ

لسررا وجررج عميررو الشرراس مررؽ االخررتالف فكرران غخضررو ىررؾ  –عميررو الدررالم –االمررام عمرري بررؽ ابرري طالررب 
وترررج  االمررام الحررافظ الشدررائي   ,(85) ..((ابانــة الحــق وكذــف الرــػاب فــي مــا ذىبــػا اليــو .))

فري برالد الذرام مرؽ  شرالجاعو الرى ازالرة التزرميل الفكرخي الرحي م( بررل شر 915ىر/303الذافعي )ت
دائفو بحق االمام عمي برؽ ابري طالرب الت اخوايالاساد في اذىانيؼ مؽ  لسا خالل صخف اذىان الشاس
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اذ روي ان الشدائي حيشسرا دخرل دمذرق را  برأن اغمرب اىميرا  كرانؾا مشحرخفيؽ  عرؽ  –عميو الدالم  –
( , فجفعررو ذلررػ الررى ترررررأليف كررررتابام فرري خرررائص اميررخ السررتمشيؽ عمرري بررؽ االمرررام عمرري )عميررو الدررالم 

دخمشا الى دمذق والسشحخف عغ عمي بيا  ع )) كسا صرخح بحلػ قرائالم  -عررميو الدرررالم –ابي طالب 
وذكخ  ابؽ كثيخ انسا صرشف الخررائص , (86) ((ييجييع هللا  كثيخ , فرشفت الخرائز رجاء ان

 ,(87) ىر عشجىؼ نفخة مؽ عمي302البيت النو را  اىل دمذق حيؽ قجميا سشة في فزل عمي واىل 
االمؾي  فري دمذرق كران قؾيرام  برجليل ان اغمرب الشراس كرانؾ  لتأريخوقج دفع الشدائي حياتو رسشام اذ ان ا

سال الحقرررائق لرررحلػ رررررررررايرررام الشدرررائي ولرررؼ يتحسمرررؾا س يفررر -عمرررييؼ الدرررالم –يبغزرررؾن عميرررام وال البيرررت 
جج وطررخدوه مررؽ الذررام فتؾجررو نحررؾ مرررو وتررؾفي رررررررجيج واخخجررؾه مررؽ السدررررررررررالؾا عميررو بالزررخب الذرررررررررررراني

 (.88فييا متأرخا بسا تعخض لو مؽ ضخب وتعحيب)
م( ان مرررؽ اسرررباب تأليفرررو كتررراب يتحرررجث عرررؽ مشاقرررب 1029ىرررر / 420واكرررج ابرررؾ القاسرررؼ السعتدلررري )ت

ؾجررؾد تزررميل فكررخي حررؾل سرريختو وخرائرررو , اذ اورد فزررائل ىررؾ ل -عميررو الدررالم  –االمررام عمرري 
فتعجـب مـغ مائة فزيمو بقؾلو ع)) ىكان قج تفخد بيا عؽ غيخه تديج عم –عميو الدالم  –لالمام عمي 

م( سربب تألررريف كتابرو 1192ىرر/588وعمل ابؽ شيخ آشؾب )ت (.89(()ذلظ قػم ال عمع ليع بسحمو
مررا رافقررو مررؽ ترررذؾيو وتدييررف بػيررو اعررريار الحررررق وازالررة الذبررريو ,اذ ىررؾ لسؾاجيررة التزميررررل الفكرررررررخي و 
بــأميخ الســؤمشيغ, ووجــجت  (90) لســا رايــت كفــخ العــجاة والــــذخاةجررراه فرري مررقرررجمة كرررتابو القرررررؾل ))

الذيــــعة والدــشو في امامتـو مخـــــتمفيغ واكثـخ الشـاس عـغ والء اىـــل البيـت ناكرــيغ وعـغ ذكـــخىع 
يغ وفي عمػميع شاعشيغ ولسحبـتيع كـارىيغ انتبيـت مـغ نػمـة الغـافميغ وصـار لـي ذلـظ لصفـا ىاربــ

الى كذف االحػال والشــطخ في اختالف االقــػال...فشـطخت بعـيغ االنرـاف ورفزـت محىب التعرب 
في الخالف , وكتبت عمى نفـدي أن اميد الذبـية مغ الحـجة, والـبجعة مغ الدـــشة , وافـــخق بـيغ 
ـــخف الحــق مــغ الباشــل ,والسفزــػل مــغ الفاضــل ,  ـــجيع , وأعـــ ـــجيث والقـ ـــقيع والحــ الرــحيب والدــ

خ مـا أجسعـػا كـوانرخ الحق وأتبعو وأقـيخ الباشل واقسعو,واضـــيخ مـا كتسـػا , واجــسع مـا فخقــػا ,وأذ
ان يذرتسل ذلرػ كبرار -عمرييؼ الدرالم   -و رمغ مؽ الترذؾيو لررديخة االئسة , (91(() عميو واختمفػا  يو

م(  مررا عرررميو 1259ىررر/ 658العررررمساه وليرررذ العامررو مررؽ الشررراس فيررخوي االمرررررام الذافرررعي الكشجرري ) ت
م(  فررررري 1249ىرررررر / 647الحررررررال فررررري السؾصرررررل حيشسرررررا رحررررررل الييرررررا وحزرررررخ مجمدرررررام فررررري سرررررشة  )

لسحررررجريؽ ,  وكررران قررج خررتؼ ( وكرران السجمررررذ يزررؼ صررجور لررررربمج مررؽ الشررررؿباه والررررفقياه وا92الحربرررراه)
وىشرررررا انكررررررررذف الحرررررررال حيررررث طرررررررعؽ بعررررض  -عمررررييؼ الدرررالم  –مجررررمدو بررررحكخ مشاقررررب أىررررررل البيررررت 
( فري قررؾل 94( فري غررجيخ خررؼ , وفي حررجيث عررسار بؽ ياسخ )93الحاضررخيؽ بحرررجيث زيج بؽ ارقررؼ )
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فكررران ىرررحا  ,(95) سررررؽ احبرررػ وَصرررجق ؼيرررػ ((ع)) طرررؾ ى ل -صرررمى هللا عميررررو والرررو وسرررمؼ  –الخسررررؾل 
السؾقرررف قررج دفرررع الكشجرري الررى تررأليف كترررراب فرري مشررراقب االمرررام عررررمي بررؽ ابرري طالررب )عميررو الدررالم ( 

... إمـــالء كتـاب يذـــــتسل عمــى بعـس مــا رويشــاه مـغ مذــايخشا فــي البمـجان مــغ احــــاديث .)بقررررؾلو )
اذ  ,(96(() عميــو الدــالم مشـــــاقب اميــخ الســؤمشيغ عمـــيصــحيحو مــغ كــــتب االئســة والحــفـــــا  فــي 

 -عميرو الدرالم –القى الكشجي مريخام مذررابو لسرريخ الشدرائي اذ كران تأليفرو فري مشاقرب االمرام عمري 
وفري كرل االحررؾال فرأن الدرربب الرحي دفررع الررشدائي والكررشجي وغرريخىؼ مرؽ التررأليف  ,(97سببام في قتمو)

عمرررى وجرررو الخررررؾص ىرررؾ التزرررميل الفكرررخي  -عميرررو الدرررالم –بررري طالرررب بسشاقرررب االمرررام عمررري برررؽ ا
 (.الحي تعخضت اليو سيخة االئسة )عمييؼ الدالم  والتذؾيو

 ( لسبحث الخابع: كثخة فزائل االئسة )عمييع الدالما
رام نحررررؾ عرعمى وجو الخرؾص شررل داف –عميو الدالم  –ان كثخة فزائل االمام عمي بؽ ابي طالب 

في مشراؾبِو ومرثرخه ,أي أن ذلػ وفرّخ مادةم خربةم لمعمسرراه لمترررأليف فري مشاقرب أميرخ الستمشرررريؽ التأليررف 
 –فقرررج وصررفت فزرررائمو بأنيرررا ال ُتعررج وال ُتحررررى كسرررا ورد ذلررػ فررري قرررؾل الخسرررؾل  –عميررو الدرررالم  –

صرمى  –(. وقؾلرو 98(() ان هللا جعـل الخـي عمـي فزـائل ال تحرـى)) –صمى هللا عميرو والرو وسرمؼ 
لػ ان الغياض اقالم , والبحخ مـجاد , والحدـغ حدـاب , واالنـذ كتـاب مـا )) –هللا عميو والو وسرمؼ 

  (.99(()احرػا فزائل عمي بغ ابي شالب 
ما جـاء الحـج مـغ اصـحاب كسا روي عؽ ابؽ حشبل انو ذكخ في حجيثو عؽ فزائل الرحابو قؾلو ))

ئل مـــا جـــاء لعمـــي بـــغ ابـــي شالـــب رضـــى هللا  رســـػل هللا صـــمى هللا عميـــو موالواوســـمع مـــغ الفزـــا
  (.100(()عشو

اعمـع ان فزـائل أميـخ وقال الذي   الظبخسي )مؽ اعالم القخن الدادس اليجخي ( في اعالم الؾر  ))
ــــثيخه ال يتدـــــع ليـــا كتـــابالســـؤمشيغ عميـــو الدـــــــالم ومشـــــا بو وخرـــــ  وال يحػييـــا خصـــاب ائرو كـ

م( في اشاره لكثخة فزائل االمام عمري برؽ ابري 1258ىر/656الحجيج )توقال ابؽ ابي  (.101...(()
ما أقػل في رجل أقّخلـو أعـجاؤه وخرـػمو بالفزـل ,ولـع يس ـشيع جحـج مشا بـو طالب عميو الدرالم ))

 -و الفعل فان كثخة فزائل أميخ الستمشيؽ االمام عمي بؽ ابري طالرب   (102) (( ,وال كتسان فزمو
ي عيررؾر العررررجيج مررؽ السرررشفات فرري مشاؾبررو وخرائرررو ومررررثرخه الترري ألفررررت يسررررت فررسا–عميررو الدررالم 

ىررر 420كسررا ورد ذلررػ فرري قررؾل ابرري القاسررؼ السعرررررتدلي )ت,مررؽ قرررربل عمسرراه يسثمررؾن مختمررف السررحاىب 
ــحكخ بقؾلررو ع )).. –عميررو الدررالم  –م(  عررؽ سرررربب ترراليف كتابررو فرري مشاقررب االمررام عمرري 1029 ال ت

وىـي  يـو  وىـػ مشيـا اقـجم مـغ ليـخه ,لـو فزـائل ال تفـخد بيـا تديـج عمـى مضــو  لمسذـايخ فزـيمو اال
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 (.103()( ,فتعجـب مــغ ذلـظ قــػم ال عمـع ليــع بحمـو ففكــخت  يـو فــداد عشـجي مســا روي عـغ مضتــيغ
 –وادلى ابؽ جبخ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي( فيرسا يخرص فزررائل االمررام عمري برؽ ابري طالرب 

وىا انا ذاكخ في ىحا الكتاب مغ دالئل اميخ السـؤمشــيغ عمي بغ ابي شالب ))  قائالم ع -عميو الدالم
صمػات هللا عميـو ومشا بـو قمـياًل مـغ كثيـخ , وقصـخة مـغ بحـخ لديـخ النـو دالئمـو ومشا بـو وفزـائمو 

 (.104...(()وسػابقو يعجد عغ حرخىا با  االحراء 
فقرج انعرؼ هللا سربحانو وتعرالى    -الدرالم  عميرو –ولؼ يقترخ االمخ عمى االمام عمري برؽ ابري طالرب  

بفزررائل جسررو اسررتخعت اىتسررام لمتررأليف فرري مشرراقبيؼ   –عمررييؼ الدررالم  –عمررى أئسررة اىررل البيررت جسيعررام 
م( فرري 1090ىررر/ 483نررحكخ مشيررا عمررى سررررربيل السثررال مررا جررراه فرري مقررررجمة كترراب ابررؽ السررررغازلي )ت

 فجسعت في فزـــائميع ما انـــــتيت اليو معـــخفتي وع ))...قؾلر  -عمييؼ الدالم  –مشرررراقب اىل البيت 
 (.105.(()وال يــشتيي اليـــيا حج . ،ان كانت مـشـاقبيع ال يحرييا عجو  ... وبمـــغو جيجي وشـاقتي

 
 اليػامر 

, دار 1ىر (ع كتاب العيؽ )تحقيق ع د. عبج الحسيج ىحامي ,ط 175ىر او 170( الفخاىيجي ,الخميل بؽ احسج )ت 1)
 . 254,ص4م (ج 2003بيخوت / –الكتب العمسية 

بيخوت   –, دار صادر 9ىر (ع  لدرررران العخب )ط711( ابؽ مشغؾر , ابؾ الفزل محررررررررسج بؽ مرخم )ت2)
ىر( ع تاج العخوس مؽ جؾاىخ القامؾس )تحقيق ع 1205الد يجي ,  مختزى الحديشي ) ؛768,ص1م(,ج 2017/

 296,ص4م(,ج1987الكؾيت / -2عبج العميؼ الظحاوي , مخاجعة ع   بيجة االرخي وعبج الدتار احسجفخاج,ط
 .768,ص1بؽ مشغؾر , لدان العخب ,ج؛ ا254,ص4( الفخاىيجي , العيؽ ,ج3)
 . 296,ص2؛ الد يجي , تاج العخوس , ج770,ص1العخب ,ج ( ابؽ مشغؾر ,لدان4)
ع مرتبة تحقيق التخاث في متسدة ىر (ع القامؾس السحيط )تحقيق817جج الجيؽ   بؽ يعقؾب )م ,( الفيرررررررخوزآبادي5)

 .139م( ,ص2005بيخوت / - 8ط الخسرررررالة, اشرررخافع   نعيؼ العخقدؾسي,
 . 768, ص1ب ,ج( ابؽ مشغؾر , لدان العخ 6)
–(ابؽ حؾد ,ايؾب ومالكية ,بمقاسؼ عادب السشاقب السفيؾم والجحور )بحث مشذؾر في مجمة مقاليج,جامعة قاصجي 7)

 .68,ص 10م(,العجد 2016الجدائخ /
كمية  ,داني )رسالة ماجدتيخ,جامعة قاصجيادب السشاقب في كتاب سرخدان الدمظان التمس /د, ايؾب( ابؽ حؾ 8)

؛ ايؾب بؽ حؾد و مقاسؼ مالكية ,ادب السشاقب السفيؾم والجحور 17ص م(,2009الجدائخ/ -م االندانية االداب والعمؾ 
 .68,ص
 .68( ايؾب بؽ حؾد و مقاسؼ مالكية ,ادب السشاقب السفيؾم والجحور ,ص9)
 .23سؾرة الذؾر  , ايو  (10)
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؛ مغشية ,   52,ص18ت(,ج –/ ال  ( الظباطبائي ,  حديؽ)ت( عالسيدان في  تفديخ القخآن)قؼ السقجسو11)
 .522,ص6ت(, ج -بيخوت/ال–جؾاد عتفديخالكاشف) دار االنؾار 

ىر(ع جامع البيان عؽ تأويل ا  القخان)تحقيق ع عبج هللا عبج الحدؽ 310(الظبخي ,  بؽ جخيخ)ت12)
 .499,ص20م( ,ج2001,القاىخه /1التخكي,ط

البخىان في تفديخ القخآن )حققو وعمق عميو ع لجشو مؽ العمساه والسحققيؽ ( البحخاني  ,السحجث الديج ىاشؼ ,  13)
 .78,ص7م(,ج2006بيخوت / –,متسدة االعمسي لمسظبؾعات 2االخرائييؽ ,ط

 -,متسدة الخسالو 1ىر(ع الدشؽ الكبخ )تحقيق عحدؽ عبج السشعؼ شمبي ,ط303(  الشدائي ,احسج بؽ شعيب )ت 14)
ىر(عالجامع الكبيخ )تحقيق ع بذار عؾاد معخوف 279التخمحي ,  بؽ عيدى )ت؛ 518,ص8م(,ج2001بيخوت / 

 .82,ص6(,ج1996بيخوت /–,دار الغخب االسالمي 1,ط
 .78,ص6( التخمحي ,الجامع الكبيخ ,ج15)
 .394,ص7؛الشدائي , الدشؽ الكبخ  , ج174-173,ص6( التخمحي ,الجامع الكبيخ ,ج16)
ىر( ع احقاق الحق وازىاق الباطل )عمق عميو عشياب الجيؽ 1019الحديشي )ت(السخعذي , الديج نؾر هللا 17)

 . 176,ص18ىر(,ج1405السخعذي ,قؼ /
ىر( عالسدتجرك عمى الرحيحيؽ )تحقيق ع مرظفى 405( الحاكؼ الشيدابؾري , ابي عبج هللا   بؽ عبج هللا )ت18)

 . 171,167,ص3م(,ج2002,بيخوت /2عبج القادر عظا ,ط
 .115,ص6محي , الجامع الكبيخ ,ج(التخ 19)
الجخاح )قجمةع نؾاف  ىر(ع256,  بؽ اسساعيل ) ؛ البخاري 115, ص6, جالتخمحي, الجامع الكبيخ (20)
. وورد الحجيث بمفظ مذابو ورد قؾل الخسؾل )ص(عؽ 661, صحيح البخاري ,صلبشان / ال .ت–,بيخوت 1,ط

  317,ص2ه االمو ((. يشغخ ع الشدائي , الدشؽ الكبخ  ,جالحدؽ والحديؽ عمييسا الدالم )) ريحانتي مؽ ىح
 .182,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج21)
صمى  –(االنراري عىؾجابخ بؽ عبج هللا ابؽ عسخو بؽ حخام بؽ رعمبو ,ويرشى ابا عبج هللا , مسؽ رو  عؽ الشبي 22)

طالب ) عميو الدالم (يشغخع ابؽ سعج ,  بؽ سعج الدىخ  وعؽ االمام عمي بؽ ابي  –هللا عميو والو وسمؼ 
؛السدي ,جسال 382,ص4م(,ج2001,القاىخه /1ىر( عالظبقات الكبخ  )تحقيق ع الجكتؾر عمي   عسخ ,ط230)ت

ىر(عتيحيب الكسال في اسساه الخجال )تحقيق عالجكتؾر بذار عؾاد معخوف 742الجيؽ ابي الحجاج يؾسف )ت 
 .444-443,ص4م(,ج1983بيخوت / –الو ,متسدة الخس1,ط
 ؛ الظبخاني ,السعجؼ الكبيخ , 124, ص6(التخمحي ,الجامع الكبيخ , ج23)
 .161,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج24)
 .162,ص3( الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك  ,ج25)
 .162,ص3(الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك  ,ج26)
ىر( ع فزائل فاطسو الدىخاه ,)تحقيقع عمي رضا بؽ عبج هللا بؽ عمي 405هللا   بؽ عبج هللا )ت(ابي عبج 27)

 .37م (,ص2008,القاىخه/1رضا ,ط
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ي مشاقب اىل البيت )تحقيق ع  كاعؼ السحسؾد ىر(ع483(عمي بؽ   الجالبي الؾاسظي السالكي )ت28)
,دار 3,مشاقب االمام عمي بؽ ابي طالب عيو الدالم ) طع ابؽ السغازلي ؛ ويشغخ52م( ,ص2006,طيخان/1,ط

 .55م(,ص3003بيخوت /-االضؾاه
(احج اعالم اىل الدشو في القخنيؽ الدادس والدابع اليجخييؽ ,مقرج الخاغب الظالب في فزائل عمي بؽ ابي 29)

 .403ىر( ,ص1439,قؼ /1طالب واىل بيتيأئسة اليج  ومرابيح الججى )تحقيق ع رضا الخؼيعي ,ط
رو  عؽ الخسؾل )ص( قؾلو في االمام عمي )ل( ))طؾ ى لسشاحبػ وصجق ؼيػ ,وويل لسؽ ابغزػ وكحب  (30)

 . 135,ص 3ؼيػ (( يشغخ ع الحاكؼ الشيدابؾري , السدتجرك ,ج
ىر( ع كفاية الظالب في مشاقب عمي بؽ ابي طالب )تحقيق 658(  بؽ يؾسف بؽ   القخشي الذافعي )ت31)

 .37ىر( , ص 1404,طيخان /3الميشي ,طعمحج ىادي ا
 (,ه1417, قؼ السقجسو/1ط ,االمالي )تحقيقع قدؼ الجراسات االسالميو ىر(ع381  القسي )ت ,(الرجوق 32)

 201ص
, متسدة ال 3ىر(ع مدتجرك الؾسائل ومدتشبط السدائل  )تحقيقعط1320(الظبخسي ,الحاج ميخزا حديؽ الشؾري)33)

 .393-392,ص12م(,ج1991بيخوت / –اه التخاث البيت عمييؼ الدالم الحي
ىر( عالسخاتب في فزائل اميخ الستمشيؽ وسيج الؾصييؽ عمي 420(السعتدلي,ابي القاسؼ اسساعيل بؽ احسج )ت 34)

 . 22ت(,ص–بؽ ابي طالب صمؾات هللا عميو )تحقيقعمحج رضا االنراري القسي,قؼ /ال 
 .52(  مشاقب اىل البيت ,ص35)
يخ بؽ رستؼ )مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي (ع نؾادر السعجدات في مشاقب االئسة (  بؽ جخ 36)

 .80ىر( , ص1427,قؼ /1اليجاة)تحقيقعباسؼ   االسجي ,ط
ىر( عتحكخة الخؾاص مؽ االمو بحكخ خرائص االئسة )تحقيقع الذي  654( يؾسف بؽ قدعمي البغجادي )ت 37)

 . 102,ص1, جىر(1426ل البيت )ل(/ العالسي الى,السجسع 1حديؽ تقي زاده,ط
عمييؼ الدالم ر بخار في مشاقب االئسة االطيا(عساد الجيؽ حدؽ بؽ عمي )مؽ عمساه القخن الدابع (تحفة اال38)

 .30ىر (,ص1427,مذيج /3الخحسؽ مبارك,ط)تعخيب عبج
 .403(مقرج الخاغب ,ص39)
الئسة مؽ ذريتيؼ عمييؼ الدالم)تحقيق ع   باقخ ( فخائج الدسظيؽ في فزائل السختزى والبتؾل والدبظيؽ وا40)

 .19, ص1ىر(  ,ج1428,ايخان /1السحسؾدي ,ط
ي41) االر عؾن حجيث في فزائل اميخ الستمشيؽ عميو الدالم  عؼ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي(( اسعج بؽ ابـخ

                                             .16ص ىر(,1430الشجف االشخف/ االميخ البمجاوي, )تحقيقع تحديؽ غازي عبج
(اصبيان عىي مجيشو عغيسو مذيؾره مؽ االعالم السجن واعيانيا .اختمف في تدسيتيا ,قالع اصحاب الديخ 42)

سسيت بأصبيان بؽ فمؾج بؽ لشظي بؽ يؾنان ,وقال ابؽ الكمبي ع سسيت بأصبيان بؽ فمؾج بؽ سام بؽ الشبي نؾح 
ىر (عمعجؼ البمجان ) دار صادر 626عالحسؾي ,شياب الجيؽ ابي عبج هللا ياقؾت بؽ عبج هللا )ت  عميو الدالم ,يشغخ

 . 206,ص1م(,ج1977بيخوت /–
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, بيخوت/ 1ىر( ,لدان السيدان ,)تحقيق ععبج الفتاح ابؾ غيجة,ط852( ابؽ حجخ العدقالني ,احسج بؽ عمي )ت43)
 .351,ص1(, ج2002

 . 80( ,انؾادر السعجدات , ص44)
ىر(ع خرائص اميخ الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب عميو الدالم 406(   بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي )ت45)
 .25, ص 1986بيخوت /–,مشذؾرات متسدة االعمسي لمسظبؾعات 1)ط
ىر ( عكسال الجيؽ وتسام الشعسو )عمق عميوع عمي اكبخ 381(الرجوق ,   بؽ عمي بؽ الحديؽ القسي )ت46)

ع الفخق بيؽ الفخق )تحقيقع ىر(429دي ,عبج القاىخ بؽ طاىخ )ت؛ البغجا37,ص1ىر (,ج1390طيخان /الغفاري ,
 .63ت(,ص –  عثسان ,القاىخه/ال 

الفرؾل السختاره مؽ العيؾن والسحاسؽ  ىر(ع439)تعمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي ( الذخيف السختزى ,47)
 .313ىر (,ص1413,التتسخ العالسي اللؽيو الذي  السفيج/1)ط
 . 63( البغجادي , الفخق بيؽ الفخق , ص48)
(الؾاقفو ع الؾقف لغة بفتح الؾاو وسرؾن القاف ,مرجر وقف الذيه واوقفو بسعشى حبدو واحبدو .يشغخ عابؽ 49)

. وعخف الشاصخي الؾاقفو بانيا محىب او حخكو او تجسع ابتجل في 360-359,ص9مشغؾر , لدان العخب ,ج
ن الؾقف عمى اي امام يرح ان يظمق عميو اسؼ الؾاقفو ,يشغخع الشاصخي ,رياض   ,الؾاقفو دراسة عرخ االئسة وا

 .18ىر(,ص1409,مذيج / 1تحميميو )ط
 (,2012بيخوت/ ,مشذؾرات الخضا ,1فخق الذيعو )ط (ع)مؽ اعالم القخن الثالث الحدؽ بؽ مؾسى ,الشؾ ختي (50)

 .131ص
 .191ص ,جة الظالب في انداب ال ابي طالبىر(ع عس833عمي)تجسال الجيؽ بؽ احسج بؽ  (51)
ي ( السفيج ع ىؾ   بؽ   بؽ الشعسان ,فزمو اشيخ مؽ ان يؾصف في الفقو والكالم والخوايو والثقو والعمؼ ,تؾف52)

يج مؾسى ىرر( عرجال الشجاشي )تحررررقيق عالد450الشجاشي ,احسج بؽ عمي بؽ احسج بؽ العباس ) ىر ,يشغخع413سشو 
 .402-399ىر(, ص1439قؼ السقجسو / –,  مررتسدة الشذخ االسالمي 12الذبيخي الدنجاني ,ط

,قؼ السقجسو 2ىر(عالسقشعة )تحقيق ونذخ عمتسدة الشذخ االسالمي ,ط413(السفيج ,  بؽ   بؽ الشعسان )ت53)
 .14ىر(,ص1410/
ىر( ع الشجؾم الداىخه في ممؾك مرخ والقاىخه 874ت( ابؽ تغخ  بخد  ,جسال الجيؽ ابي السحاسؽ بؽ يؾسف )54)

 .240,ص4ت (,ج –)طبعو مرؾره عؽ طبعة دار الكتب / ال 
ىر( عالخسالو العمؾيو في فزل اميخ الستمشيؽ عمى سائخ البخيو ,)تحقيق ع عبج 449( ابي الفتح   بؽ عمي )ت55)

 . 5ىر( ,ص1327, قررؼ / 1العديد الكخيسي ,ط
عمي بؽ يؾسف )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي ( عنيج االيسان ) تحقيقع الديج احسج الحديشي ( زيؽ الجيؽ 56)
 .21-20ىر(,ص1418,مذيج/ 1,ط
 .125( السخاتب , ص 57)
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( الذخيف ابا الفزل الحديشي عالديج ىادي بؽ الحديؽ بؽ ىادي الحديشي الذجخي ,يشغخ عالحخ العاممي 58)
بيخوت  -,متسدة الؾفاه2ىر(عامل االمل )تحقيق عاحسج الحديشي ,ط1104)ت,الذي  محج بؽ الحدؽ 

 .340م(,ص1983/
ىر(عاالر عيؽ عؽ االر عيؽ في فزائل 476(الشيدابؾري الخداعي , ابي   عبج الخحسؽ بؽ احسج بؽ الحديؽ )ت59)

 .29ىر(,ص1416, طيخان/2عمي اميخ الستمشيؽ )تحقيق ع  باقخ السحسؾدي ,ط
 .30لظبخي ,تحفة االبخار, ص( ا60)
ىر(عمائة مشؿبو مؽ مشاقب اميخ الستمشيؽ عمي 412( ابؽ شاذان ,  بؽ احسج بؽ عمي بؽ الحدؽ القسي) ت61) 

 .19ىر(,ص1387,قؼ /2بؽ ابي طالب واالئسة مؽ ولجه )تحقيقع متسدة االمام السيجي ,ط
ىر( ععسجة عيؾن صحاح االخبار 600حمي )(ابؽ البظخيق , شسذ الجيؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ الحديؽ ال62)

 . 42-41,ص1ىر( ,ج1412,طيخان /3)تحقيقع  الذي  مالػ السحسؾدي والذي  ابخاىيؽ البيادري ,ط
 .16( االر عؾن حجيثام في فزائل اميخ الستمشيؽ ,ص63)
كد االبحاث العقائجيو ,مخ 1(يشغخ ع الشرخهللا ,  جؾاد كاعؼ مشذج عفزائل اميخ الستمشيؽ عمي السشدؾ و لغيخه )ط64)

؛ الشرخهللا , جؾاد كاعؼ مشذج عىيتة كتابة التاري  بخئاسة معاوية )بحث مشذؾر في  56م(,ص2009,قررؼ السقجسو / 
 .89م(,ص2008, السخكد الؾطشي لمجراسات االجتساعيو والتاريخيو / 5مجمة رسالة الخافجيؽ / العجد

عمييؼ الدالم بيؽ تحخيف السجونيؽ وتشاقض مشاىج السحجريؽ  (البمجاوي , وسام بخىان ,فزائل اىل البيت65)
 .8م(,ص2012,كخ اله السقجسو /1,)ط
)تحقيقع   ابؾ الفزل  م ( عشخح نيج البالغو1258ىر/ 656( عبج الحسيج بؽ   بؽ ـبة هللا السعتدلي  )ت66)

يؼ  .17-16,ص1ج ,م(1967بيخوت/–ياه الكتب العخ يو , دار اح2ط ,ابخـا
(يشغخعالكشاني ,مرظفى سالؼ عالبشاه الدياسي والفكخي االمؾي في بالد الذام ,)اطخوحة دكتؾراه ,جامعة البرخه 67)

 .183,كمية االداب (,ص
ىر( عتاري  االمؼ والسمؾك )تاري  الظبخي ( ,)تحقيقع   ابؾ الفزررل 310(يشغخع الظبخي ,   بؽ جخيخ )ت68)

 356؛ ابؾ الفخج االصفياني , عمي بؽ الررحديؽ )ت  253, ص5ىر(, ج1387بيخوت / -, دار الرررتخاث 2ابخاىيرؼ ,ط
؛ابؽ خمجون ,عبج الخحسؽ بؽ   78م(,ص1998بيخوت /–ىر( ع مقاتل الظالبييؽ ) متسدة االعمسي لمسظبؾعات 

ي  ابؽ خمجون ( )ت ىر( عديؾان السبتجأ والخبخ في تاري  العخب والبخ خ ومؽ عاصخىؼ مؽ ذوي الذأن االكبخ)تار 
 .94,ص3ىر(, ج1408بيخوت/  –,دار الفكخ 2,)تحقيقع خميل شحادة ,ط

 . 253,ص5(يشغخ الظبخي , تاري  االمؼ والسمؾك, ج69)
 .17-16,ص3( ابؽ ابي الحجيج , شخح نيج البالغو ,ج70)
 .45,ص11(ابؽ ابي الحجيج , شخح نيج البالغو ,ج71)
 .57,ص4,ج (ابؽ ابي الحجيج ,شخح نيج البالغو72)
( الياشسي ,سمسى عبج الحسيج و حازم ,مرظفى سالؼ عوضع االحاديث والخوايات في تفزيل بشي أمية وتجعيؼ 73)

,جامعة البرخه 1,ج91شخعية حرسيؼ في عيج معاويو بؽ ابي سؽيان )بحث مشذؾر في مجمة اداب البرخة/العجد
 .181م(,ص2020/
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 .136مؾي ,ص( الكشاني ,البشاه الفكخي والدياسي اال74)
( القدخي ع خالج بؽ عبج هللا بؽ يديج ابؽ اسج  البجمي القدخي الجمذقي اميخ مرو والحجاز لمؾليج رؼ سميسان 75)

 . 195,ص13ىر ,يشغخ ع ابؽ كثيخ ,البجايو والشيايو ,ج126واميخ لمعخاق ليذام خسذ عذخة سشيتؾفي سشو 
ع الحىبي ,   نديل الذام تؾفي سشو   ىر ,يشغخ دىخي السجني(الدىخي ع   بؽ مدمسبؽ عبيج هللا بؽ شياب ال76)

 .236,ص5ىر( ع سيخ اعالم الشباله ,ج748بؽ احسج )ت
ىر(عاالغاني )تحقيق عالجكتؾر احدان عباس 356(ابؾ الفخج االصفياني , ابي الفخج عمي بؽ الحديؽ )ت 77)

 ,الفزرل بؽ الحدؽ )مؽ اعالم القخن  ؛ الظرربخسي281,ص22م( ,ج2005بيخوت / –,دار صادر 2واخخون ,ط
, قؼ السذخفو 1الدادس (عاعالم الؾر  بأعالم اليج  )تحقيق ع متسدة ال البيت عمييؼ الدالم الحياه التخاث ,ط

 )مقجمة السحقق(. 9,ص1ىر(,ج1417/
 .367,ص3,ج(الحاكؼ الشيدابؾري, السدتجرك78)
 .701.ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج79)
 .704, ص11لستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج( ا80)
 .705, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج81)
 .699, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج82)
 .706, ص11( الستقي اليشجي ع كشد العسال ,ج83)
 . 708-700, ص11ع كشد العسال ,ج(؛ الستقي اليشجي376-370,ص3السدتجرك ,جدابؾري, ( الحاكؼ الشي84)
 .16م(,ص1/1981( السعيار والسؾازنو في فزائل اميخالستمشيؽ )تحقيق عالذي    باقخ السحسؾدي ,ط85)
ىر/   م( ع تيحيب الكسال في اسساه الخجال )تحقيق عالجكتؾر 742(السدي ,جسال الجيؽ ابي الحجاج يؾسف )ت86)

 .338,ص1م(,ج1983بيخوت/ –, متسدة الخسالة 2بذار عؾاد معخوف ,ط
 .124,ص11م(,ج1991ىر( عالبجايو والشيايو )بيخوت/774( ابؾ الفجاه الجمذقي )ت87)
ىر(ع خرائص اميخ الستمشيؽ عمي بؽ ابي طالب عميو الدالم )تحقيق ع  303(الشدائي ,احسج بؽ شعيب )88)

 .)مقجمة السحقق(10-8ىر(,ص1419 –,مجسع احياه الثقافو االسالميو 1الكاعؼ السحسؾدي ,ط
 .125السخاتب ,ص(89)
(الذخاة عفخقو مؽ الخؾارج ,اختمفؾ في اول مؽ تذخ  مشيؼ في حخب صفيؽ ,يشغخعالبغجادي ,الفخق بيؽ الفخق 90)

 .74-73,ص
–,دار االضؾاه 2ىر(عمشاقب ال ابي طالب )تحقيق عد. يؾسف البقاعي ,ط588(   بؽ عمي السازنجراني )ت91)

 .19-18.ص1م(,ج1991بيخوت /
ىر واول مؽ درس ؼيو ابؽ مياجخ ,وكان لتلت قج امخ الحافظ الكشجي 615هعبشاه بجر الجيؽ لتلت سشة (الحربا92)

م( عمجسؾل الكتابات السحخره في 1901بتالوة سيخة االمام عمي عميو الدالم ؼيو ,يشغخعسيؾفي ,نقؾال بؽ يؾسف )ت 
  .141م(,ص1956أبشية مجيشة السؾصل )تحقيق عسعيج الجيؾة جي , بغجاد /

( زيج بؽ ارقؼ عاالنراري احج بشي الحارث بؽ الخدرج ,ويرشى ابا سعج  .ندل الكؾفو وتؾفى بيا ايام السختار سشة 93)
 ,140,ص8ىر,يشغخ ع ابؽ سعج ,الظبقات الكبخ  ,ج68
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( عسار بؽ ياسخ عمؽ عشذ مؽ اليسؽ وىؾ حميف بشي مخخوم ,ويرشى ابا اليقزان ندل الكؾفو مع االمام عمي 94)
ىرؾدفؽ في الكؾفو ,يشغخ ابؽ سعج الظبقات الكبخ  37ابي طالب عميو الدالم وقتل في صفيؽ سشو بؽ 
 .136,ص8,ج
 .37-36(الكشجي,كفاية الظالب ,ص95)
 .37( كفاية الظالب ,ص96)
 )مقجمة السحقق (. 12(الكشجي , كفاية الظالب ,ص97)
 .177؛ابؽ شاذان ,مائة مشؿبو ,ص201(الرجوق , ص98)
 .176شاذان ,مائة مشؿبو ,ص(ابؽ 99)
 .116,ص3( الحاكؼ الشيدابؾري ,السدتجرك عمى الرحيحيؽ ,ج100)
 .358,ص1(اعالم الؾر  بأعالم اليج ,ج101)
 .17-16,ص1( شخح نيج البالغو ,ج102)
 . 125( السخاتب ,ص103) 
 .20(  نيج االيسان ,ص104)
 .52مشاقب اىل البيت ,ص( 105)

 قائسة السرادر
 كخيع .القخآن ال *

 *السرادر االوليو 
 ىر ( ع656ابؽ ابي الحجيج , عبج الحسيج بؽ   بؽ ـبة هللا السعتدلي  )ت  -
يؼ  ,ط1 –, دار احيررررراه الكترررررب العخ يرررررو 2( شرررررخح نيرررررج البالغرررررو )تحقيرررررق ع   ابرررررؾ الفزرررررل ابرررررخـا

 م(. 1967بيخوت/
 ىر(ع 303الشدائي ,احسج بؽ شعيب )ت  -
عمررري برررؽ ابررري طالرررب عميرررو الدرررالم )تحقيرررق ع  الكررراعؼ السحسرررؾدي ( خررررائص اميرررخ السرررتمشيؽ 2
ابؽ ابري الحجيرج , عبرج الحسيرج برؽ   برؽ ـبرة   -ىر(. 1419 –,مجسع احياه الثقافو االسالميو 1,ط

 ىر ( ع656هللا السعتدلي  )ت
 م(. 2001بيخوت /  -,متسدة الخسالو 1(الدشؽ الكبخ )تحقيق عحدؽ عبج السشعؼ شمبي ,ط3
 ىر(ع220السرافي ,  بؽ عبج هللا السعتدلي )تا -
م(. 1/1981( السعيررار والسؾازنررو فرري فزررائل اميخالسررتمشيؽ )تحقيررق عالذرري    برراقخ السحسررؾدي ,ط4
 ىر(ع256البخاري ,ابي عبج هللا   بؽ اسساعيل )ن -
 لبشان / ال .ت–,بيخوت 1)قجمةع نؾاف الجخاح ,ط(صحيح البخاري 5
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 ىر( ع600شسذ الجيؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ الحديؽ الحمي ) ابؽ البظخيق , -
(عسررررجة عيررررؾن صررررحاح االخبرررررار )تحقيررررقع  الذرررري  مالررررػ السحسرررررؾدي والذرررري  ابررررخاىيؽ البيرررررادري 6 
 ىر(. 1412,طيخان /3,ط
 ىر( ع 429البغجادي ,عبج القاىخ بؽ طاىخ )ت -
 ت(. –(الفخق بيؽ الفخق )تحقيقع   عثسان ,القاىخه/ال 7
 ىر(ع279التخمحي ,  بؽ عيدى )ت-
  (.1996بيخوت /–,دار الغخب االسالمي 1(الجامع الكبيخ )تحقيق ع بذار عؾاد معخوف ,ط8
 ىر( ع874ابؽ تغخ  بخد  ,جسال الجيؽ ابي السحاسؽ بؽ يؾسف )ت-
 ت (.  –(الشجؾم الداىخه في ممؾك مرخ والقاىخه )طبعو مرؾره عؽ طبعة دار الكتب / ال 9
 ابؽ جبخ ,زيؽ الجيؽ عمي بؽ يؾسف )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي ( ع -
 ىر(. 1418,مذيج/ 1(نيج االيسان ) تحقيقع الديج احسج الحديشي ,ط10
 ىر( ع405الحاكؼ الشيدابؾري , ابي عبج هللا   بؽ عبج هللا )ت -
 م (2008,القاىخه/1(فزائل فاطسو الدىخاه ,)تحقيقععمي رضا بؽ عبج هللا بؽ عمي رضا ,ط11
 م(. 2002,بيخوت /2لقادر عظا ,ط(السدتجرك عمى الرحيحيؽ )تحقيق ع مرظفى عبج ا12
 ىر( ع852ابؽ حجخ العدقالني ,احسج بؽ عمي )ت -
 (. 2002, بيخوت/ 1لدان السيدان ,)تحقيق ععبج الفتاح ابؾ غيجة,ط (13
 ع ـيؼ )مؽ اعالم القخن الدابع اليجخي (ا الحمي ,اسعج بؽ ابخ  -
(االر عررؾن حررجيث فرري فزررائل اميررخ السررتمشيؽ عميررو الدررالم )تحقيررقع تحدرريؽ غررازي عبررج االميررخ 14

 ىر(.                                            1430البمجاوي ,الشجف االشخف/ 
 ىر (ع626الحسؾي ,شياب الجيؽ ابي عبج هللا ياقؾت بؽ عبج هللا )ت  -
 م(.1977خوت /بي–(معجؼ البمجان ) دار صادر 15
يؼ الجؾيشي )مؽ اعالم القخن الدابع ( ع -  الخخساني ,ابخـا
(فخائج الدسظيؽ في فزائل السختزى والبتؾل والدربظيؽ واالئسرة مرؽ ذريرتيؼ عمرييؼ الدرالم)تحقيق 16

 ىر( .1428,ايخان /1ع   باقخ السحسؾدي ,ط
 ابؽ خمجون ,عبج الخحسؽ بؽ   )ت ىر( ع- 

والخبرخ فري ترراري  العرخب والبخ رخ ومرؽ عاصررخىؼ مرؽ ذوي الذرأن االكبخ)تراري  ابررؽ أ ج(ديرؾان السبتر17
 ىر(.1408بيخوت/  –,دار الفكخ 2خمجون ( ,)تحقيقع خميل شحادة ,ط
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 ىر( ع 748الحىبي ,   بؽ احسج )ت -
 م(. 1982بيخوت / –, متسدة الخسالو 2(سيخ اعالم الشباله )شعيب االرنتوطي , ط18
 ىر( ع654ي , يؾسف بؽ قدعمي البغجادي )ت سبط بؽ الجؾز  -
,السجسررع 1(تررحكخة الخررؾاص مررؽ االمررو بررحكخ خرررائص االئسررة )تحقيررقع الذرري  حدرريؽ تقرري زاده,ط19

 ىر( .1426العالسي الىل البيت )ل(/ 
 ىر( ع230ابؽ سعج ,  بؽ سعج الدىخ  )ت- 

 (.200/,القاىخه 1(الظبقات الكبخ  )تحقيق ع الجكتؾر عمي   عسخ ,ط20
 ىر(ع412ابؽ شاذان ,  بؽ احسج بؽ عمي بؽ الحدؽ القسي) ت -
(مائررة مشؿبررو مررؽ مشاقررب اميررخ السررتمشيؽ عمرري بررؽ ابرري طالررب واالئسررة مررؽ ولررجه )تحقيررقع متسدررة 21

 ىر(.1387,قؼ /2االمام السيجي ,ط
 ىر(ع439الذخيف السختزى ,عمي بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي)ت- 

 -ىرر (. 1413,التتسخ العالسي اللؽيو الذري  السفيرج/1ؽ العيؾن والسحاسؽ )ط(الفرؾل السختاره م22
 ىر(ع 406الذخيف الخضي ,  بؽ الحديؽ بؽ مؾسى السؾسؾي )ت

,مشذرررؾرات متسدرررة االعمسررري 1(خررررائص اميرررخ السرررتمشيؽ عمررري برررؽ ابررري طالرررب عميرررو الدرررالم )ط23
 م(. 1986بيخوت /–لمسظبؾعات 

 ىر(ع588السازنجراني )تابؽ شيخ آشؾب,  بؽ عمي  -
 م(.1991بيخوت /–,دار االضؾاه 2(مشاقب ال ابي طالب )تحقيق عد. يؾسف البقاعي ,ط24
 ىر ( ع381الرجوق ,   بؽ عمي بؽ الحديؽ القسي )ت - 

 ىر (.1390(كسال الجيؽ وتسام الشعسو )عمق عميوع عمي اكبخ الغفاري ,طيخان /25
 ىر (.1417, قؼ السقجسو / 1الجراسات االسالميو ,ط( االمالي )تحقيق ع قدؼ 26
 الظرربخسي ,الفزرل بؽ الحدؽ )مؽ اعالم القخن الدادس (ع - 

, قررؼ 1(اعررالم الررؾر  بررأعالم اليررج  )تحقيررق ع متسدررة ال البيررت عمررييؼ الدررالم الحيرراه التررخاث ,ط27
 ىر(.1417السذخفو /

 الدابع (عالظبخي ,عساد الجيؽ حدؽ بؽ عمي )مؽ عمساه القخن  -
,مذرريج 3(تحفررة االبررخار فرري مشاقررب االئسررة االطيررار عمررييؼ الدررالم )تعخيررب عبررج الررخحسؽ مبررارك,ط28
 ىر (.1427/
 ىر( ع310الظبخي ,   بؽ جخيخ )ت -
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 -, دار الرررررتخاث 2( ترراري  االمررؼ والسمررؾك )ترراري  الظبررخي ( ,)تحقيررقع   ابررؾ الفزررررل ابخاىيرررؼ ,ط29
 ىر(. 1387بيخوت /

 م( . 2001,القاىخه /1(جامع البيان عؽ تأويل ا  القخان)تحقيق ع عبج هللا عبج الحدؽ التخكي,ط30
 (عؼ )مؽ اعالم القخن الخامذ اليجخي الظبخي االمامي ,  بؽ جخيخ بؽ رست -
 ىر( .1427,قؼ /1( نؾادر السعجدات في مشاقب االئسة اليجاة)تحقيقعباسؼ   االسجي ,ط31
 ىر(ع 838ل الجيؽ بؽ احسج بؽ عمي)تابؽ عشبو,جسا -
 ت (.  –(عسجة الظالب في انداب ال ابي طالب ) ال 32
 ىر (ع 175ىر او 170الفخاىيجي ,الخميل بؽ احسج )ت  -
 م (. 2003بيخوت / – , دار الكتب العمسية1يج ىحامي ,ط( كترراب العيؽ )تحقيق ع د. عبج الحس33
 ىر( ع 356الررحديؽ )ت  االصفياني , عمي بؽ ابؾ الفخج  -
 م( .2005بيخوت / –,دار صادر 2(االغاني )تحقيق عالجكتؾر احدان عباس واخخون ,ط34
 م(.1998بيخوت /–(مقاتل الظالبييؽ ) متسدة االعمسي لمسظبؾعات 35
 ىر ( ع817الفيرررررررخوزآبادي ,مجج الجيؽ   بؽ يعقؾب )-
التخاث في متسدة الخسرررررالة , اشرررخاف ع   نعيؼ  (القامؾس السحيط )تحقيق ع مرتبة تحقيق36 

 م(.2005بيخوت / - 8العخقدؾسي ,  ط
 ىر( ع774ابؽ كثيخ , ابؾ الفجاه الجمذقي )ت -
 م(. 1991بيخوت/ -(البجايو والشيايو )كتبة السعارف 37
 ىر( ع449الكخاجري, ابي الفتح   بؽ عمي )ت -
, 1الستمشيؽ عمى سائخ البخيو ,)تحقيق ع عبرج العديرد الكخيسري ,ط(الخسالو العمؾيو في فزل اميخ 38

 ىر( .1327قررؼ / 
 ىر( ع 658الكشجي ,  بؽ يؾسف بؽ   القخشي الذافعي )ت- 

,طيررررخان 3(كفايررررة الظالررررب فرررري مشاقررررب عمرررري بررررؽ ابرررري طالررررب )تحقيررررق عمحررررج ىررررادي االميشرررري ,ط39
 ىر( .1404/
 ىر( ع 742)ت السدي ,جسال الجيؽ ابي الحجاج يؾسف -
 –, متسدرة الخسرالة 2(تيحيب الكسال في اسشاه الخجال )تحقيرق عالرجكتؾر بذرار عرؾاد معرخوف ,ط40

 م(. 1983بيخوت/
 ىر( ع420السعتدلي,ابي القاسؼ اسساعيل بؽ احسج )ت -
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(السخاترررب فررري فزرررائل اميرررخ السرررتمشيؽ وسررريج الؾصرررييؽ عمررري برررؽ ابررري طالرررب صرررمؾات هللا عميرررو 41
 ت( –االنراري القسي,قؼ /ال )تحقيقعمحج رضا 

 ىر(ع483ابؽ السغازلي ,عمي بؽ   الجالبي الؾاسظي السالكي )ت -
 م(  2006,طيخان/1(مشاقب اىل البيت )تحقيق ع  كاعؼ السحسؾدي ,ط42
 م(.3003بيخوت /-,دار االضؾاه3(مشاقب االمام عمي بؽ ابي طالب عيو الدالم ) ط43
 ىر(ع413الشعسان )تالسفيج ,  بؽ   بؽ  -
 ىر(.1410,قؼ السقجسو /2(السقشعة )تحقيق ونذخ عمتسدة الشذخ االسالمي ,ط44
 ىر(ع 711ابؽ مشغؾر ,  ابؾ الفزل   بؽ مرخم )ت - 

  م(.2017بيخوت /–,دار صادر 9(لدان العخب )ط45
 ىرر( ع450الشجاشي ,احسج بؽ عمي بؽ احسج بؽ العباس ) -
قررؼ  –,متسدررة الشذررخ االسررالمي 12عالدرريج مؾسررى الذرربيخي الدنجرراني ,ط (رجررال الشجاشرري )تحقيررق46

 ىر(.1439السقجسو /
 الشؾ ختي ,الحدؽ بؽ مؾسى)مؽ اعالم القخن الثالث (ع -
 (.2012,مشذؾرات الخضا ,بيخوت/1(فخق الذيعو )ط47
 ىر(ع476الشيدابؾري الخداعي , ابي   عبج الخحسؽ بؽ احسج بؽ الحديؽ )ت-
, 2ؽ عررررؽ االر عرررريؽ فرررري فزررررائمعمي اميررررخ السررررتمشيؽ )تحقيررررق ع  برررراقخ السحسررررؾدي ,ط(االر عرررري48

 ىر(.1416طيخان/
 احج اعالم اىل الدشو في القختؽ الدادس والدابع اليجخييؽ ع -
(مقررج الخاغررب الظالررب فرري فزرائل عمرري بررؽ ابرري طالررب واىرل بيتيأئسررة اليررج  ومرررابيح الررججى 49

 ىر(.1439,قؼ /1)تحقيق ع رضا الخؼيعي ,ط
 السخاجع

 عالديج ىاشؼ  البحخاني  ,السحجث - 
البخىرررران فرررري تفدرررريخ القررررخآن )حققررررو وعمررررق عميررررو ع لجشررررو مررررؽ العمسرررراه والسحققرررريؽ االخرررررائييؽ (50
 (.م2006بيخوت / –,متسدة االعمسي لمسظبؾعات 2,ط
 عالبمجاوي , وسام بخىان  - 

,كرخ اله 1تشراقض مشراىج السحرجريؽ ,)طفزائل اىل البيرت عمرييؼ الدرالم بريؽ تحخيرف السرجونيؽ و (51
 .م(2012السقجسو /
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 عىر(1104الحخ العاممي ,الذي  محج بؽ الحدؽ )ت- 
 . م(1983بيخوت / -,متسدة الؾفاه2امل االمل )تحقيق عاحسج الحديشي ,ط(52
 ( عىر1318سيؾفي ,نقؾال بؽ يؾسف )ت  -
 (.م1956, بغجاد /جيمجسؾل الكتابات السحخره في أبشية مجيشة السؾصل )تحقيق عسعيج الجيؾة ( 53
 ( عىر1402الظباطبائي ,  حديؽ)ت -
 . ت( –السيدان في  تفديخ القخآن)قؼ السقجسو / ال (54
 ىر(ع1320الظبخسي ,الحاج ميخزا حديؽ الشؾري) -
, متسدرررة ال البيرررت عمرررييؼ الدرررالم الحيررراه 3عطمدرررتجرك الؾسرررائل ومدرررتشبط السدرررائل  )تحقيرررق(55 

 . م(1991بيخوت / –التخاث 
 ىر( ع 1019السخعذي , الديج نؾر هللا الحديشي )ت -
 .ىر(1405احقاق الحق وازىاق الباطل )عمق عميو عشياب الجيؽ السخعذي ,قؼ /(56
  مغشية ,   جؾاد ع -
 (.ت -بيخوت/ال–تفديخالكاشف) دار االنؾار (57
 عاصخي ,رياض   الش -
 .ىر(1409,مذيج / 1الؾاقفو دراسة تحميميو )ط(58
 الشرخهللا , د . جؾاد كاعؼ مشذج ع -
العقائجيررررو ,قرررررؼ السقجسررررو / ,مخكررررد االبحررراث 1فزرررائل اميرررخ السررررتمشيؽ عمررري السشدررررؾ و لغيرررخه )ط (59

 .م2009
 الخسائل واالشاريب  
 عابؽ حؾد , ايؾب  -
سررررخدان الدرررمظان التمسدررراني )رسرررالة ماجدرررتيخ,جامعة قاصرررجي ,كميرررة ادب السشاقرررب فررري كتررراب (60

 . م(2009الجدائخ/-االداب والعمؾم االندانية 
 الكشاني ,مرظفى سالؼ ع-
البشرررراه الدياسرررري والفكررررخي االمررررؾي فرررري بررررالد الذررررام ,)اطخوحررررة دكتررررؾراه ,جامعررررة البرررررخه ,كميررررة (61

 . ( م2019/االداب
 البحػث السشذػره

 ومالكية ,بمقاسؼ عابؽ حؾد ,ايؾب -



 

 البًت )علًهه الشالو( حتى ىهاية القرن الشابع اهلجرٍاسباب التالًف يف مياقب أئنة آل 

                                                                                            ا.د.سلنى عبد احلنًد اهلامشٌ                                         ىىفل شًبه محزه املىسىٍ    .وو.

 

   و(2222كاىىن االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  ااايخًةجم 
98 

 

98 

–,جامعة قاصجي 10/العجد ادب السشاقب السفيؾم والجحور )بحث مشذؾر في مجمة مقاليج(62
 . م(2016الجدائخ /

 الشرخ هللا , جؾاد كاعؼ مشذج ع-
,السخكد الؾطشي 5(ىيتة كتابة التاري  بخئاسة معاوية)بحث مشذؾر في مجمة رسالة الخافجيؽ /العجد63

 م(.2008والتاريخيو/ لمجراسات االجتساعيو
 الياشسي ,سمسى عبج الحسيج وحازم,مرظفى سالؼ ع-
(وضع االحاديث والخوايات في تفزيل بشي أمية وتجعيؼ شخعية حرسيؼ في عيج معاويو بؽ ابي 64

 م(.2020,جامعة البرخه /1,ج91سؽيان )بحث مشذؾر في مجمة اداب البرخة /العجد
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أثر بالد المغرب العدكري والدياسي في تاريخ األندلس منذ قيام دويالت الطوائف وحتى سقوط 
 م(0294-0101ه/798-244سمطنة غرناطة )

 .د.عمي صدام نصر هللاا
 كمية التربية لمبنات -جامعة البصرة 

 الممخص
فتح السدمسػن بالد األنجلذ وأشادوا فييا حزارًة زاىخًة، وكان ليع فييا تاريٌخ حافٌل باألحجاث      

االيجابية والدمبية ، اشتخك في صشعيا فئات اجتساعية تشتسي الى بمجاٍن مختمفة ، كان في شميعة 
ا ال يشفي أو ُيقمل مغ أىسية ىحه البمجان وأقجميا أثخًا وأعسقيا وأدوميا استسخارًا ىي بالد السغخب . وىح

أثخ بالد السذخق االسالمي في تاريخ األنجلذ وحزارتيا ، بقجر ما يذيخ الى أىسية أثخ بالد 
 السغخب في ذلظ التاريخ وتمظ الحزارة ، وتفػقو عمى ما سػاه مغ أثٍخ خارجي .

خ بالد السغخب ولحا فقج ارتأيشا أن نبحث ىحا السػضػع ، ليذ ألجل التعخف فحدب عمى أث     
بعامل الجػار  كأرض وسكان وسمصة في تاريخ األنجلذ وحزارتيا، ىحا األثخ السختبط إلى حج كبيخ

بيشيسا، فيػ أمٌخ قج ال يجيمو الكثيخ مغ دارسي التاريخ االسالمي وال سيسا الستخرريغ  الجغخافي
األثخ ، الحؼ لػاله لسا كان في تاريخ السغخب واألنجلذ ، بقجر ما كان اليجف ابخاز أىسية ىحا 

لألنجلذ تاريخ وحزارة. اذ الحطشا مغ خالل تتبعشا لمكثيخ مغ السرادر القجيسة فزاًل عغ السخاجع 
الحجيثة الستخررة في تاريخ األنجلذ ، أنيا غالبُا ما تعسج الى ابخاز التفػق الحزارؼ لألنجلذ 

ىمًة أنَّ ىحه البالد كانت السشصمق الحؿيقي لبجء عمى بمجاٍن عجة وال سيسا السغخب السجاورة ليا ، متجا
التاريخ االسالمي في األنجلذ وما شيجه مغ حزارٍة متألقٍة عمى مجػ ثسانية قخوٍن مغ الدمان ، كان 
لبالد السغخب نريٌب كبيٌخ فييا ، وعمى مختمف الُرُعج العدكخية والدياسية والجيشية واالقترادية 

 ا .واالجتساعية والفكخية وغيخى
وبسا أنشا سبق أن تشاولشا في أحج بحػثشا أثخ بالد السغخب العدكخؼ والدياسي في تاريخ      

، لحا سشحاول في  (ٔ)م(ٖٓٓٔ-ٔٔٚه/ٕٕٗ-ٕٜاألنجلذ مشح الفتح وحتى سقػط الخالفة اأُلمػية )
في تاريخ ىحا البحث أن ًنكسل ما انتييشا بو سابقًا، فشتشاول أثخ بالد السغخب العدكخؼ والدياسي 

 . م(ٕٜٗٔ-ٖٓٓٔه/ٜٚٛ-ٕٕٗ)األنجلذ مشح ؾيام دويالت الصػائف وحتى سقػط سمصشة غخناشة 
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Morocco's military and political influence on the history of Andalusia 

Since the establishment of the communities' States until the fall of the 

Sultanate of Granada (422-897 AH/1030-1492 AD) 

Prof. Dr. Ali Saddam Nasrallah 

University of Basrah - College of Education for Women 

Abstrat 

     Muslims opened Andalusia and paid tribute to a bright civilization, with 

a history of positive and negative events, co-created by social groups 

belonging to different countries, the forefront of which was the most 

influential, profound and persistent country of Morocco. This does not 

negate or diminish the impact of the Islamic Mesopotamia on Andalusia's 

history and civilization, insofar as it indicates the significance of the 

influence of the Maghreb on that history and civilization and its superiority 

over that of the outside.                                 

     We therefore felt that we should examine this subject, not only in order 

to recognize the impact of the Maghreb on the history and civilization of 

Andalusia, which may not be ignored by many scholars of Islamic history, 

particularly specialists in the history of Morocco and Andalusia, insofar as 

the objective was to highlight the significance of this effect, without which 

Andalusia would not have a history and civilization. We noticed through our 

tracking of many old sources as well as modern references specializing in 

the history of Andalusia s cultural superiority over several countries, 

particularly neighbouring Morocco, Ignoring that this country was the real 

starting point for the start of the Islamic history of Andalusia and the 

glittering civilization it witnessed over eight centuries s political, religious, 

economic, social, intellectual and other levels. 

     As we have already addressed in one of our research the military and 

political influence of the Maghreb in the history of Andalusia from the 

opening until the fall of the Umayyad caliphate (92-422 AH/711-1030 

A.D.), so we will try in this research to complement what we ended up with 

earlier. 
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م، تسدقت وحجة البالد الى دويالت ٖٓٓٔه/ٕٕٗسشة  بعج سقػط الجولة اأُلمػية في األنجلذ     
عجة ضسغ ما ُعخف بعرخ دويالت الصػائف ، الحؼ استسخ حتى عبػر السخابصيغ الى األنجلذ 

. وقج اشتخك  (ٕ)وؾياميع بإلغاء تمظ الجويالت وتػحيج البالد وضسيا الى دولتيع في السغخب األقرى
في اقامة ىحه الجويالت مختمف عشاصخ السجتسع األنجلدي ، وكان البخبخ مغ أبخز تمظ العشاصخ 

 (ٗ)، وال سيسا بشػ زيخؼ الرشياجيػن وىع فخع مغ بشي زيخؼ (ٖ)التي تقاسست الدمصة في بالد األنجلذ
األنجلذ في عيج الجولة . اذ استصاع بشػ زيخؼ الجخػل الى (٘)نػاب الفاشسييغ عمى السغخب األدنى

م( ، وبعج سقػشيا واضصخاب األوضاع في األنجلذ في ٛٓٓٔ-ٜٚٚه/ٜٜٖ-ٖٚٙ) (ٙ)العامخية
جشــــــــــػب  (ٚ)عيج الخمفاء الستأخخيغ مغ بشي ُأمية ، استصاعــــػا اقامـــــــــة دولة ليع فـــــــــي غخناشــــــــــة

إلى الذخق  (ٓٔ)في قخمػنة (ٜ)، تمتيا دويمة بشي بخزال(ٛ)مٕٔٓٔه/ٖٓٗشــــــــــة شــــــــــخق البـــــــــالد وذلظ س
.أؼ إنَّ ذلظ قج حرل قبل الغاء الخالفة اأُلمػية في سشة (ٕٔ)والغخب مغ قخشبة (ٔٔ)مغ اشبيمية

م ، مسا يجدج أسبؿية السغاربة البخبخ حجيثي العيج في االنتقال إلى األنجلذ ، في ٖٓٓٔه/ٕٕٗ
. وسيدداد عجد ىحه الجويالت السغخبية البخبخية وغيخىا مغ الجويالت  (ٖٔ)دويالت خاصة بيعإقامة 

التي أسدتيا بؿية عشاصخ السجتسع األنجلدي ، وال سيسا بعج إلغاء الخالفة اأُلمػية بذكل رسسي، 
/ لتربح ضاىخة تسيدت بيا تمظ الحؿبة مغ تاريخ األنجلذ التي شغمت أغمب القخن الخامذ اليجخؼ 

 الحادؼ عذخ السيالدؼ، فُعخفت بعرخ دويالت الصػائف.   
ولعل مغ الججيخ بالحكخ ىشا إنَّ أسبؿية السغاربة في إقامة دويالت خاصة بيع في األنجلذ      

مصمع القخن الخامذ اليجخؼ/ الحادؼ عذخ السيالدؼ، ال يقترخ عمى البخبخ دون غيخىع مغ 
كان لمعخب نريٌب في ذلظ أيزًا ، كسا يتزح مغ خالل ؾيام عشاصخ السجتسع السغخبي اأُلخخػ، اذ 

بجشػب األنجلذ  (ٙٔ)والجديخة الخزخاء (٘ٔ)في تأسيذ دويمة ليع في مالقة (ٗٔ)بشي حسػد األدارسة
م(، بعج مجة وجيدة مغ دخػليع البالد باستجعاء مغ الخميفة ٚ٘ٓٔ-ٙٔٓٔه/ٜٗٗ-ٚٓٗ)

مغ األصل العخبي لسؤسدييا، ولكغ أميخىع أو خميفتيع  ، إال أنَّ ىحه الجويمة عمى الخغع(ٚٔ)السدتعيغ
عمي بغ حسػد كان ُيعخف براحب البخبخ، بدبب استقخاره وُأسختو بيغ البخبخ في السغخب مشح مجة 
شػيمة تجاوزت القخنيغ مغ الدمان، فزاًل عغ اعتسادىع عمى ىؤالء البخبخ بعج انتقاليع إلى بالد 

 .  (ٛٔ)األنجلذ
ل، فقج كان لجويالت الصػائف السغخبية ، وال سيسا دويمة بشي زيخؼ في غخناشة ، وعمى أية حا     

، وبشي حسػد األدارسة في مالقة  (ٕٔ)، وبشي األفصذ في بصميػس(ٕٓ)في شميصمة (ٜٔ)وبشي ذؼ الشػن 
والجديخة الخزخاء ، دور كبيخ في تاريخ األنجلذ خالل عرخ دويالت الصػائف . إال أنَّ ىحا الجور 
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غمب عميو الصابع الدمبي في أغمب األحيان مغ الشاحيتيغ الدياسية والعدكخية، نتيجة الرخاع 
ػ، األمخ الحؼ مدق وحجة البالد وزاد في الحاصل بيشيا وبيغ جيخانيا مغ دويالت الصػائف اأُلخخ 

اضعافيا وأوقعيا لقسًة سائغًة في متشاول السسالظ الشرخانية، التي استغمت ىحا الرخاع الجاخمي في 
األنجلذ لرالحيا أبذع استغالل، وذلظ مغ خالل انحيازىا لصخٍف عمى حداِب شخٍف آخخ، مقابل 

الى ازدياد قػتيا واتداع رقعتيا الجغخاؼية عمى حداب  تشازالت كبيخة مغ األمػال واألراضي، مسا أدػ
 السدمسيغ الحيغ ازدادوا ضعفًا الى ضعفيع وتقمز سمصانيع الى حٍج كبيخ . 

بيا خالل عرخ ممػك الصػائف سػػ  أَلسَّتولع ُيشقح األنجلذ مغ ىحه األوضاع الديئة التي      
األقرى حػالي مشترف القخن الخامذ  تجخل السخابصيغ القػة الشاشئة التي ضيخت في السغخب

. وبعج تسكشيا بدعامة يػسف (ٕٕ)اليجخؼ/الحادؼ عذخ السيالدؼ ، مدتشجًة الى دعػة ديشية اصالحية
، استصاعت أن تسج سمصتيا  (ٕٗ)مغ تػحيج مشصقة السغخب األقرى في ضل دولة قػية (ٖٕ)بغ تاشفيغ

. لحا لع يكغ أمام األنجلذ الزعيفة حيشحاك  (ٕ٘)أيزًا الى الجدء الغخبي مغ مشصقة السغخب األوسط 
ممظ اشبيمية ، فزاًل عغ  (ٕٙ)، أو باألحخػ بعس ممػك الصػائف وعمى رأسيع السعتسج بغ عباد 

بعس فقيائيا ، سػػ أن يخنػا بأبرارىع صػب الجانب اآلخخ مغ مزيق جبل شارق ، حيث 
السخابصيغ مدتشججيغ بيع مغ الخصخ الشرخاني السدتفحل والسيجد بابتالع األنجلذ بأكسميا . فسا 

 . (ٕٚ)كان مغ يػسف بغ تاشفيغ أميخ السخابصيغ سػػ أن يمبي ىحه الجعػة 
وعمى الخغع مسا قيل إنَّ يػسف بغ تاشفيغ كانت لو أشساٌع سياسية بزع األنجلذ الى دولتو،      

، فزاًل عغ األشساع االقترادية وال سيسا (ٕٛ)بعج نجاحو في فخض سيصختو عمى السغخب األقرى
انقاذًا حؿيؿيًا ، إال أنَّ تجخمو وعبػره الى األنجلذ كان (ٜٕ)التجارية لكػن األنجلذ شخيقًا مكساًل أُلوربا

ليا مغ الدقػط في ؾبزة االسبان، بعج أن عجد ممػك الصػائف الستشاحخيغ ؼيسا بيشيع عغ الرسػد 
 أماميع والسحافطة عمى بالدىع مغ ذلظ الدقػط السحتع .  

وبحلظ نجح السخابصػن في مج عسخ دولة االسالم في األنجلذ الى أربعة قخون ُأخخػ ، بعج أن     
 ىشاك القػػ السغخبية التي جاءت بعجىع كالسػحجيغ وبشي مخيغ.  أكسمت جيػدىع

وعمى أية حال، ؼبعج أن استصاع يػسف بغ تاشفيغ العبػر الى األنجلذ في سشة      
م ، واالنترار عمى السسالظ الشرخانية الستحالفة بدعامة ممظ قذتالة الفػندػ الدادس ٙٛٓٔه/ٜٚٗ

، لع تدتتب (ٖٔ)ىحا االنترار بسذاركة بعس ممػك الصػائف الذييخة ، وكان (ٖٓ)في معخكة الدالقة
األوضاع في األنجلذ بذكٍل نيائي بعج ىحا االنترار الكبيخ عمى الخغع مغ أىسيتو ، بفعل استسخار 
الخصخ االسباني عمى مشصقة ُأخخػ مغ األنجلذ ىي السشصقة الذخؾية. وقج ضاعف ىحا الخصخ 
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تعاونيع مع الشرارػ االسبان ، وخذيتيع مغ الػقػع تحت تخاذل بعس ممػك الصػائف واستسخار 
سمصة السخابصيغ. فسا كان مغ يػسف بغ تاشفيغ إال أن يعبخ الى األنجلذ ألكثخ مغ مخة ، ويقخر 
في السخة األخيخة القزاء عمى دويالت الصػائف وضع البالد الى دولتو في السغخب األقرى لتربح 

حه العسمية في غزػن ربع قخن مغ الدمان، شسمت معطع دويالت احجػ والياتيا السيسة. وقج تست ى
، التي اقتزى مػقعيا االستخاتيجي في مشصقة (ٕٖ)الصػائف باستثشاء دويمة بشي ىػد في سخقدصة

شسال شخق البالد، االبقاء عمييا كخٍط دفاعي متقجم ضج السسالظ الشرخانية  (ٖٖ)الثغخ األعمى
زاء يػسف بغ تاشفيغ عمى ممػك الصػائف نابٌع فقط مغ خذيتو . وىحا ال يعشي أنَّ ق(ٖٗ)الذسالية

عمى مريخ األنجلذ مغ خالفاتيع السدتسخة وتخاذل أغمبيع في الجفاع عشيا، بل ىشاك سبٌب آخخ قج 
اليقل أىسيًة عغ الدبب األول، أال وىػ الدبب السختبط بالخذية عمى دولة السخابصيغ بذكٍل خاص 

يسا لػ ُتخك الػضع في األنجلذ عمى ما ىػ عميو مغ ضعف وتذخذم. وبالد السغخب بذكٍل عام، ؼ
ذلظ أنَّ بالد األنجلذ قج مثمت البغ تاشفيغ خصًا دفاعيًا متقجمًا عغ دولتو وبالد السغخب برفة 

. فكان لدامًا والحالة ىحه أن يتجخل في شؤونيا (ٖ٘)عامة ضج خصخ السسالظ االسبانية الشرخانية
متيا السختبصة بدالمة دولتو، فكان قخاره بالقزاء عمى دويالت الصػائف ، بالذكل الحؼ يزسغ سال

 وتشفيح ىحا القخار، كسا تست االشارة إلى ذلظ آنفًا.
ويتبيغ لشا مغ خالل انصالق حسالت الجياد السخابصية مغ السغخب نحػ األنجلذ، أنَّ لبالد      

نجلذ، مغ حيث أنيا كانت تسثل العسق السغخب أىسية كبخػ في إدامة زخع معارك الجياد في األ
االستخاتيجي لمجيػش السخابصية، فيي بسثابة معدكخ كبيخ ُيغحؼ حخكة الجياد في األنجلذ ضج 

قػاعج متقجمة ُتؿيع  (ٖٚ)وششجة (ٖٙ)االسبان الشرارػ ، بسا تتصمبو مغ جشج ونججات . وكان ثغخا سبتة
فييا قػات مخابصية عمى أتع االستعجاد لتمبية نجاء الػاجب اذا ُشمب مشيا التجخل مغ قبل الؿيادة 

 . (ٖٛ)األنجلدية لمترجؼ ليجسات القػات الشرخانية 
ـــخػ وعمى الخغع مغ نجاح السخابصيغ أثشاء سيادتيع عمــــــــى األنجلذ في تحقيق انترارات ُأخـــــــــ     

، إال أنيع قج تعخضػا ايزًا الى بعس اليدائع  (ٜٖ)عمـــــــى ممـــػك االسبان الشرارػ بعج معخكة الدالقة
، بعج أن َدبَّ الزعف في صفػفيع ، نتيجة ميل أكثخىع الى حياة التخف ، فزاًل عغ  (ٓٗ)مغ جانبيع

يشحاك ، التي تدعسيا السيجؼ ضيػر خرع قػؼ ليع في بالد السغخب تسثل بالسػحجيغ القػة الشاشئة ح
الحؼ استصاع  (ٕٗ)، ثع أكسل جيػده مغ بعجه خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي  (ٔٗ)دمحم بغ تػمخت 

تحقيق انترارات عجة عمى السخابصيغ في بالد السغخب ، الى أن تسكغ في نياية األمخ وتحجيجًا في 
 .  (ٗٗ)وإسقاط دولتيع (ٖٗ)م مغ االستيالء عمى عاصستيع مخاكرٙٗٔٔه/ٔٗ٘عام 
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لحا فإنَّ انذغال السخابصيغ في الرخاع مع السػحجيغ في بالد السغخب ، قج تخك أثخه الكبيخ عمى      
وضعيع في األنجلذ فأضعفيع ىشاك ، وال سيسا بعج ضيػر مقاومة أنجلدية أفزت الى حجوث ثػرات 

جلذ ، ُعخف ما حجث مشيا في ضجىع قادىا فقياء وزعساء أنجلديػن في مشاشق مختمفة مغ األن
، الى جانب صخاعيع مع السسالظ االسبانية الشرخانية. أؼ أنيع  (٘ٗ)غخبي البالد بثػرات السخيجيغ

كانػا يػاجيػن في آٍن واحج أكثخ مغ خرع وعمى جبياٍت عجة في السغخب واألنجلذ . ىحا كمو قج 
ًا الى نطام الػراثة ، وأدػ في الشياية أضعفيع وال سيسا بعج تػلي حكام صغار مقاليج الدمصة استشاد

م عمى أيجؼ السػحجيغ الحيغ ورثػا أمالكيع في السغخب ٙٗٔٔه/ٔٗ٘الى سقػط دولتيع في سشة 
 .  (ٙٗ)واألنجلذ 

-ٙٗٔٔه/ٖ٘ٙ-ٔٗ٘اذن ، فقج بجأ عرٌخ سياسٌي ججيج في األنجلذ ىػ عرخ السػحجيغ )     
غ الجولة السػحجية التي قامت عمى أنقاض دولة م( ، وؼيو أصبحت البالد واليًة ميسًة ضسٖٕٚٔ

السخابصيغ في السغخب واألنجلذ ، ال بل إنيا قج فاقتيا اتداعًا ، اذ تسكغ السػحجون مغ فخض 
سيصختيع عمى جسيع بالد السغخب بأقداميا الثالثة األدنى واألوسط و األقرى ، في حيغ كانت 

 قة السغخب األوسط .  سمصة السخابصيغ ال تتعجػ الجدء الغخبي مغ مشص
وقج سارت ىحه الجولة عمى مشػال سابقتيا الجولة السخابصية ، بعج أن شابيتيا أيزًا في الؿيام      

. اذ تسكغ السػحجون بعج قزائيع عمى  (ٚٗ)عمى أساس دعػة ديشية اصالحية تدعسيا ابغ تػمخت
م مغ العبػر الى األنجلذ وضسيا الى دولتيع الكبيخة في بالد ٙٗٔٔه/ٔٗ٘السخابصيغ في سشة 

السغخب ، وبحلظ أصبحت احجػ والياتيا السيسة . وعمى أثخ ذلظ تحسل السػحجون مدؤولية الجفاع 
مة بالسسالظ االسبانية الذسالية وما ورائيا مغ عغ ىحا الثغخ االسالمي السػاجو لمقػػ الشرخانية الستسث

السسالظ اأُلوربية . لحا اقتفى السػحجون نيج  أسالفيع السخابصيغ ، فأخحوا عمى عاتقيع ميسة مػاصمة 
الجياد االسالمي ضج تمظ القػػ الشرخانية الخامية الى شخد السدمسيغ مغ األنجلذ وإعادتيا مججدًا 

انية . إال أنَّ السػحجيغ تسكشػا مغ الؿيام بيحه السيسة خيخ ؾيام بعج أن الى سيصختيع وديانتيع الشرخ 
نجحػا في بادغ األمخ مغ كدب الثائخيغ ضج السخابصيغ في األنجلذ الحيغ انحازوا الى جانبيع ، ال 
بل إنَّ بعزيع قج بادر الى دعػتيع لمعبػر الى البالد وإنقاذىا مغ أوضاعيا الستجىػرة في أواخخ 

 .  (ٛٗ)سخابصيغعرخ ال
وبعج أن وشج السػحجون سمصتيع في األنجلذ ، خاضػا سمدمًة مغ السعارك والحخوب ضج      

، وال سيسا في عرخ  (ٜٗ)السسالظ االسبانية الشرخانية ، وتسكشػا مغ احخاز الشرخ في الكثيخ مشيا
رك سشة الخمفاء األقػياء. ومغ تمظ االنترارات السيسة ىػ الشرخ الستحقق في معخكة األ
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، الحؼ يكاد يزاىي نرخ الدالقة في عرخ  (ٔ٘)زمغ الخميفة يعقػب السشرػر (ٓ٘)مٜٗٔٔه/ٜٔ٘
 السخابصيغ . 

ومسا يبيغ الجور العدكخؼ الجيادؼ لبالد السغخب بذكٍل عام في تاريخ األنجلذ ، ودور الخمفاء      
سشرػر ، ؾياميسا ببشاء السػحجيغ بذكٍل خاص ، وال سيسا عبج السؤمغ بغ عمي وحفيجه يعقػب ال

قػاعج عدكخية في السغخب واألنجلذ ، لتكػن مخاكد لتجسع وانصالق الحسالت السػحجية نحػ بالد 
، التي بجأ وضع أساسيا في عيج عبج السؤمغ ، ثع واصل بشاءىا  (ٕ٘)األنجلذ، كسجيشة رباط الفتح

في عيجه أيزًا ببشاء قرخ  ، الحؼ قام(ٗ٘)حتى تع إكساليا في عيج حفيجه السشرػر (ٖ٘)ابشو يػسف
في مكان يقع بيغ  -الحؼ ُعخف بتدسيات ُأخخػ كالقرخ الرغيخ وقرخ مرسػدة -السجاز 

باألنجلذ، ليكػن مخكدًا النصالق الحسالت السغخبية نحػ  (٘٘)بميػنر وششجة مقابل جديخة شخيف
ع تخخيبو عمى أيجؼ األنجلذ في عرخ السػحجيغ ، وقج استسخ دوره بعج مجيء السخيشييغ ، الى أن ت

. أما السجيشة البحخية (ٙ٘)مٛ٘ٗٔه/ٖٙٛالبختغالييغ عشج استيالئيع عمى الذػاشئ السغخبية سشة 
الحريشة التي أسديا عبج السؤمغ في األنجلذ، فيي مجيشة الفتح التي بشاىا عمى سفح جبل شارق 

جيػشو القادمة  م، وكان اليجف مغ بشائيا أن تكػن قاعجة عدكخية لتجسعٓٙٔٔه/٘٘٘في سشة 
مغ السغخب، ومغ ثع انصالقيا نحػ بؿية أجداء األنجلذ، ومشح ذلظ الػقت أصبح جبل شارق ُيعخف 
أيزًا بجبل الفتح، وُيَعجُّ ىحا العسل العدكخؼ السيع أحج أبخز األعسال التي خمجت ذكخػ عبج 

 .(ٚ٘)السؤمغ
ونطخًا لميديسة الكبيخة التي ُمشيت بيا السسالظ الشرخانية الستحالفة في معخكة األرك سشة      
م ، لحا قخرت الثأر ليديستيا الُسخَّة ىحه ، فأعجت الُعجة لحلظ ، واستصاعت بعج ما ٜٗٔٔه/ٜٔ٘

 ؿيادةم ، ىديسة السدمسيغ في األنجلذ بٕٕٔٔه/ٜٓٙيقخب مغ عذخيغ عامًا ، وتحجيجًا في عام 
.  (ٜ٘)، في معخكة العقاب  (ٛ٘)السػحجيغ ، وذلظ في عيج الخميفة دمحم الشاصخ بغ يعقػب السشرػر

وكانت ىحه اليديسة فادحة بسعشى الكمسة عمى السػحجيغ في األنجلذ ، فكانت بسثابة الكارثة عمى 
جلذ الى حج كبيخ دولتيع ىشاك ، ال بل عمى الديادة االسالمية . اذ تقمز الػجػد االسالمي في األن

بعج ىديسة العقاب ، جخاء انييار قػاعج البالد الكبخػ أمثال قخشبة واشبيمية وغيخىا ، عمى أيجؼ 
السسالظ الشرخانية وال سيسا قذتالة وليػن ، التي سيصخت عمى معطع أجداء األنجلذ ، باستثشاء 

( التي ُتَعجُّ آخخ مٕٜٗٔ-ٖٕٚٔه/ٜٚٛ-ٖ٘ٙالجدء الجشػبي الذخقي حيث قامت سمصشة غخناشة )
 السعاقل االسالمية في األنجلذ. 
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ولع تقترخ اآلثار الدمبية ليديسة العقاب عمى سمصة السػحجيغ والسدمسيغ في األنجلذ فحدب      
ييا ، بل إنيا امتجت لتذســـل دولتــــــــيع فــــــي بــــــالد السغــــخب التــــــي سخعان ما َدبَّ الزعف واالنقدــــام ف

فـــــــي السغـــــــخب األدنــــــى ،  (ٓٙ)، لتتسدق الى ثالثة كيانات سياسيـــــــــة ىــــــــي : دولـــــــــــة الحفرييغ
في السغخب األوسط ، في حيغ اقترخت سمصة السػحجيغ عمى مشصقة  (ٔٙ)ودولــــــــــة بشي عبج الػاد 

ػ تحت سمصتيع لسجة شػيمة ، اذ تسكغ السخيشيػن بعج السغخب األقرى ، التي لع تدتسخ ىي اأُلخخ 
سمدمة مغ السعارك مع السػحجيغ مغ الديصخة عمى عاصستيع مخاكر وانياء دولتيع في السغخب 

 م . ٜٕٙٔه/ٛٙٙاألقرى وذلظ سشة 
م( لع تكغ باتداع الجولتيغ ٗٙٗٔ-ٜٕٙٔه/ٜٙٛ-ٛٙٙوعمى الخغع مغ أنَّ الجولة السخيشية )     

السػحجية المتيغ فخضتا سيصختيسا عمى كل بالد السغخب أو عمى جدء كبيخ مشيا فزاًل السخابصية و 
عغ ضسيسا األنجلذ ، اذ اقترخت الديصخة الفعمية ليحه الجولة عمى مشصقة السغخب األقرى ، 
فزاًل عغ الديصخة السؤقتة أو القريخة عمى مشصقتي السغخب األدنى واألوسط في عيج الدمصان أبي 

. أما األنجلذ فعمى الخغع مغ أنَّ السخيشييغ لع يقػمػا باالستيالء عمييا وضسيا الى  (ٕٙ)الحدغ 
دولتيع في السغخب األقرى كسا فعل السخابصػن والسػحجون مغ قبل ، إال أنَّ ذلظ لع يقمل مغ الجور 

لجدء العدكخؼ والدياسي الفاعل والسؤثخ لجولتيع في ىحه البالد التي كانت مقترخة حيشحاك عمى ا
، بعج التقمز الدخيع والخصيخ لمػجػد االسالمي  (ٖٙ)الجشػبي الذخقي مشيا الستسثل بدمصشة غخناشة

 في األنجلذ عمى أثخ ىديسة السػحجيغ في معخكة العقاب وسقػط الحػاضخ األنجلدية الكبخػ . 
ر لدمصشة غخناشة آخخ السعاقل االسالمية في األنجلذ الرسػد لسجة شػيمة أربت عمى       ولع ُيَقجَّ

م( ، بػجو التحجيات الخصيخة مغ ٕٜٗٔ-ٖٕٚٔه/ٜٚٛ-ٖ٘ٙالقخنيغ ونرف القخن مغ الدمان )
قزاء السسالظ االسبانية الشرخانية التي ما فتأت عغ مػاصمة الجيػد الحثيثة والسدتسخة في سبيل ال

عمييا وانياء الػجػد االسالمي في األنجلذ واعادتيا الى الجيانة الشرخانية ، لػال السؤازرة الكبيخة مغ 
جانب الجولة السخيشية التي لع تجخخ جيجًا في سبيل الجفاع عغ ىحه الجولة االسالمية والترجؼ 

رعػن جيج امكانيع في لألخصار السحجقة بيا مغ جانب الشرارػ االسبان. اذ كان السخيشيػن ُيدا
تمبية نجاءات االستغائة الستكخرة مغ جانب حكام سمصشة غخناشة مغ بشي األحسخ ، ؼيعبخون الى 
األنجلذ لسخات عجة ويشجحػن في ايقاع اليدائع الكبيخة بالسسالظ الشرخانية ويػقفػن تيجيجىا لدمصشة 

وفاٍق تام مع السخيشييغ ، اذ تػتخت  غخناشة ، عمى الخغع مغ أنَّ حكام ىحه الدمصشة لع يكػنػا عمى
العالقات بيشيع في بعس األحيان لخذيتيع مغ ؾيام السخيشييغ بزع بالدىع كسا فعل السخابصػن 
والسػحجون مغ قبل ، حتى انيع تحالفػا أحيانًا مع ممػك الشرارػ ضجىع . إال أنَّ ذلظ لع يجفع 
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يا حيغ تتعخض مخًة ُأخخػ الى تيجيجات السخيشييغ الى التخمي عغ سمصشة غخناشة وتخكيا وشأن
 . (ٗٙ)االسبان فتعسل عمى شمب السداعجة مشيع ، فكانػا ال يتػانػن عغ تمبية ىحه السداعجة

وعمى الخغع مغ أنَّ السخيشييغ لع يديصخوا عمى أراضي سمصشة غخناشة بالقػة ويزسػىا الى      
غ الديصخة عمى بعس ثغػر األنجلذ الجشػبية دولتيع في السغخب األقرى ، إال أنَّ ذلظ لع يسشعيع م

كالجديخة الخزخاء بسػافقة سالشيغ غخناشة ، لزخورٍة عدكخية ُتتيح ليع سيػلة ارسال االمجادات 
الى األنجلذ ، والتػاصل مع قػاعجىع في السغخب األقرى . فزاًل عغ ؾياميع بإبقاء قػات عدكخية 

بسذيخة الغداة ، كان يتػلى االشخاف عمييا قادة مغ ثابتة بسػافقة حكام غخناشة أيزًا ، ُعخفت 
اأُلسخة السخيشية . وكان ليحه القػات فزاًل عغ القػات السخيشية القادمة مغ السغخب األقرى دوٌر 
كبيخ في الجفاع عغ سمصشة غخناشة وحسايتيا مغ التيجيجات االسبانية السدتسخة ، ومغ ثع التسكيغ 

. وبجليل أنَّ ىحه الجولة سخعان ما انيارت وسقصت عمى يج  (٘ٙ)يمة ليا مغ الرسػد ىحه السجة الصػ 
م ، ٗٙٗٔه/ٜٙٛمسمكتي قذتالة وأراغػن ، بعج مجة قريخة ندبيًا مغ سقػط الجولة السخيشية في سشة 

م ، حيغ فقجت االسشاد الكبيخ مغ جانب السخيشييغ ، فأصبحت وحجىا ٕٜٗٔه/ٜٚٛوذلظ في سشة 
 الشرارػ الحيغ تسكشػا أخيخًا مغ القزاء عمييا .  عاجدة عغ مقاومة أعجائيا

وكسا نػىشا ؼيسا تقجم أنَّ عالقة بشي األحسخ حكام غخناشة مع بشي مخيغ لع تكغ دائسًا عمى      
وفاٍق تام، اذ تػتخت العالقات بيشيسا في بعس األحيان ألسباٍب متعمقة بخذية بشي األحسخ مغ 

ا فعل مغ قبل السخابصػن والسػحجون، فجفعيع ذلظ الى التقخب استيالء السخيشييغ عمى أراضييع كس
م(، حتى ُوصفت عالقتيسا في ٗ٘٘ٔ-ٖٕ٘ٔه/ٕٜٙ-ٖٖٙمغ بشي زيان حكام السغخب األوسط )

مجسميا بالصيبة، مشح ضيػر دولتييسا وحتى نيايتييسا، اذ وقف يغسخاسغ بغ زيان مؤسذ الجولة 
بسحاوالت بشي مخيغ التػسعية عمى بالد األنجلذ،  الديانية الى جانب ابغ األحسخ ضج ما ُوصف

-ٙ٘ٙ)(ٙٙ)مسا أثار ذلظ حؽيطة الدمصان السخيشي أبي يػسف يعقػب السمقب بالسشرػر
م(، الحؼ أرسل الى يغسخاسغ مصالبًا بتججيج الرمح السبخم بيشيسا سابقًا، إال ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ

ا كان مشو إال أن ُيبجؼ رد فعل عشيف اتجاىو أنَّ ىح األخيخ أساء في رده عمى الدمصان السخيشي، فس
، تسثل بدحفو عمى يغسخاسغ ، واالشتباك معو في معخكة كان مغ نتيجتيا تسديق صفػفو، وفخاره الى 

 .(ٚٙ)م ٕٓٛٔه/ٜٚٙالرحخاء نجاًة بشفدو، تاركًا بشي مخيغ يعبثػن بسقجرات دولتو سشة 
خاسغ لع يتحالف ضج السخيشييغ، مع بشي األحسخ ومغ الججيخ بالحكخ أنَّ الدمصان الدياني يغس     

فحدب، بل تحالف أيزًا مع القذتالييغ الشرارػ، أؼ انو عقج أو باألحخػ استجاب الى عقج تحالف 
، وقج حاول الدمصان (ٛٙ)ثالثي ضج السخيشييغ، الحيغ كانت تخػ فييع األشخاف الثالثة عجوًا مذتخكًا 
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ام مشيع، ألنيع كانػا يسثمػن خصخًا عمى دولتو مغ الجية الغخبية الدياني مغ خالل ىحا التحالف االنتق
بذكل عام، فزاًل عغ استيائو مغ ؾيام الدمصان السخيشي يعقػب السشرػر بشقس الرمح السبخم 

. وعالوة عمى ذلظ  (ٓٚ)، التي كانت تابعة ليغسخاسغ (ٜٙ)بيشيسا سابقًا، بيجػمو عمى مجيشة سجمساسة
كان يخػ عجم أحؿية بشي مخيغ في االستيالء عمى سمصشة غخناشة أو التػسع عمى حدابيا، باسع 

 .(ٔٚ)الجياد، ووراثة السػحجيغ في ذلظ
واستسخت ىحه العالقات الصيبة بيغ الديانييغ وبشي األحسخ، في عيج خمفاء يغسخاسغ، وتجدجت      

ن الديانييغ في جير بشي األحسخ ، لسعاونتيع في الترجؼ بانخخاط محسػعة كبيخة مغ الفخسا
، وارسال السداعجات الغحائية (ٕٚ)ليجسات القػات الشرخانية، فزاًل عغ التبخع بالسال والخيل والدرع

، التي كانت مغ العػامل الزخورية في ادامة زخع السعخكة ضج الشرارػ االسبان ، والرسػد بػجو 
. كسا تسثمت تمظ العالقات أو السػاقف الصيبة  (ٖٚ)يا عمى الغخناشييغعسميات الحرار التي يفخضػن

لمديانييغ حيال بشي األحسخ، بفتح أبػاب بالدىع لألنجلدييغ مغ أىل غخناشة، مشح بجاية ما ُيدسى 
بحخب االستخداد التي ششيا الشرارػ ضج مدمسي األنجلذ، وحتى أواخخ أيام التػاجج االسالمي في 

يكتف الديانيػن بايػاء الغخناشييغ الشازحيغ الى بالدىع فخارًا مغ ىجسات االسبان،  تمظ البالد. ولع
وانسا عسمػا عمى اشخاك الشابغيغ مشيع في مجال االدارة، فقمجوىع السشاصب السيسة كالػزارة والكتابة، 

خ لع َيُعج ناـيظ عغ الدساح ليع باالسيام في شؤون الجولة االقترادية والفشية والفكخية، وىحا األم
بالفائجة عمى الغخناشييغ فحدب، بل إنَّ الديانييغ أنفدع قج أفادوا أيزًا مغ خبخات الغخناشييغ في 
السجاالت السحكػرة، كسا أنَّ سالشيغ غخناشة بجورىع كان ليع مػقفًا مؤيجًا لمديانييغ في صخاعيع مع 

 .(ٗٚ)جم قجرتيع عمى مػاجيتيع لػحجىعجيخانيع الغخبييغ بشي مخيغ، الحيغ كثيخًا ما كانػا يذعخون بع
كسا كان لمجولة الحفرية أثخ سياسي في تاريخ األنجلذ، وال سيسا في عيج األميخ أبي زكخيا      

م(، الحؼ أعمغ استقاللو عغ الجولة السػحجية اأُلم، وقام بتػسيع رقعة ٜٕٗٔ-ٕٕٚٔه/ٚٗٙ-ٕ٘ٙ)
ل في دولتو في السغخبيغ األدنى واألوسط، فزاًل عغ اتداع نصاق تأثيخه ونفػذه الدياسي كسا حر

أثشاء تعخضيا لحرار  (٘ٚ)األنجلذ عمى سبيل السثال، ؼبعج مػقفو السؤيج والجاعع لسجيشة بمشدية
م(، بعثت لو العجيج مغ ٖٕٛٔ-ٖٕٚٔه/ٖٙٙصفخ  -ٖ٘ٙمسمكة أرغػن االسبانية )رمزان 

السجن األنجلدية ببيعتيا، فكانت أسبق ىحه السجن بيعًة لو ىي بمشدية نفديا وذلظ سشة 
وشخيف ، ما  (ٛٚ)وشخير (ٚٚ)وغخناشة ومخسية (ٙٚ)، تمتيا مــــــــــجن اشبيميـــــــة والسخيـــــــــةمٖٕٛٔه/ٖٙٙ

م(. وقج جاءت ىحه البيعات مغ السجن األنجلدية السحكػرة ٕ٘ٗٔ-ٕٕٗٔه/ٖٗٙ-ٓٗٙبيغ سشتي )
وبمػغيا خارج رقعة دولتو ،  (ٜٚ)لتؤكج مجػ قػة األميخ أبي زكخيا الحفري واتداع نفػذه وتأثيخه
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األنجلذ الػاقعة إلى الذسال مغ مزيق جبل شارق. وعمى الخغع مغ أنَّ ىحا السػقع األخيخ أشج قخبًا 
مغ السغخب األقرى الحؼ كان يسثل مخكد الجولة السػحجية، إال أنَّ ىحه الجولة لع تكغ حيشحاك قادرة 

الشرخانية، بدبب تجىػر  عمى دعع حخكة السقاومة اإلسالمية في األنجلذ ضج السسالظ االسبانية
م، ٕٕٔٔه/ٜٓٙأوضاعيا وال سيسا بعج اليديسة الكبخػ التي ُمشيت بيا في معخكة العقاب سشة 

فأصبحت عمى أثخ ذلظ غيخ قادرة تسامًا عمى الحفاظ عمى ما تبقى مغ أراٍض أنجلدية، ال بل 
ا، وأصبحت واقعة الحفاظ عمى أراضييا في السغخب التي اندمخت مشيا أجداء كبيخة عغ سيصختي

تحت سيصخة دولتيغ مشذقتيغ عشيا ىسا الحفرية والديانية في السغخبيغ األدنى واألوسط، كسا أنَّ 
السغخب األقرى نفدو مخكد الجولة السػحجية الحؼ ضع عاصستيا مخاكر لع يرُف تسامًا لمسػحجيغ، 

عمى كامل أنحائو وإسقاط الجولة إذ نازعيع الديصخة عميو السخيشيػن الحيغ تسكشػا أخيخًا مغ الديصخة 
 م .ٜٕٙٔه/ٛٙٙالسػحجية سشة 

ولكغ األميخ الحفري أبا زكخيا عمى الخغع مغ قػتو واتداع نفػذه في بالد السغخب، إال أنَّ تمظ      
القػة وذلظ الشفػذ لع يكغ بحؼ ججوػ عمى أوضاع األنجلذ، إذ لع ُيدفخ عغ تحقيق نتائج ممسػسة 

جلدية الستبؿية بأيجؼ السدمسيغ مغ الرسػد بػجو السسالظ االسبانية الشرخانية تسكغ تمظ السجن األن
وتحػل دون سقػشيا بأيجييا، ومثال ذلظ مجيشة بمشدية التي استشججت بو أثشاء حرارىا عمى يج 
األرغػنييغ، إذ اقترخت مداعجاتو ليا عمى إرسال االمجادات مغ السػاد الغحائية واألسمحة واألمػال 

ع تتسكغ مغ الػصػل إلى الُسحاَصخيغ مغ أىالي بمشدية بدبب إحكام الحرار السفخوض عمى التي ل
. وأغمب الطغ أنَّ عجم استصاعة أبي زكخيا إنجاد السجن (ٓٛ)مجيشتيع، مسا أدػ أخيخًا إلى استدالميا

ىحا  األنجلدية التي أرسمت بيعاتيا لو، ُيعدػ إلى عجم امتالكو القػة العدكخية الالزمة لتحقيق
، كسا كان عميو الحال في الجولتيغ السخابصية والسػحجية ابان قػتيسا ، فزاًل عغ الجولة  (ٔٛ)اليجف

السخيشية في مخحمة قػتيا ىي اأُلخخػ. وىشا يشبغي أن ال نشدى أىسية السػقع الجغخافي السجاور ليحه 
يق جبل شارق الحؼ الجول بالشدبة إلى األنجلذ، إذ اليفرل بيشيسا سػػ مسخ مائي ضيق ىػ مز

ساعج عمى سخعة وصػل االمجادات العدكخية إلى األنجلذ في الجانب اآلخخ مغ السزيق. ىحا إلى 
أنَّ تمظ الجول قج ّعجَّت مغ األنجلذ خصًا دفاعيًا متقجمًا عغ مستمكاتيا في السغخب، وال سيسا أنَّ ُكاًل 

 شيمة عرػر التاريخ.  مغ السغخب األقرى تحجيجًا واألنجلذ قج شكمتا وحجة واحجة
وال بج مغ الػقػف عشج مدألة ميسة سبق أن نػىشا عشيا ، أال وىي أنَّ بالد السغخب كان ليا       

دوٌر كبيٌخ في تدييل إسيام عشاصخ اجتساعية ُأخخػ غيخ البخبخ سكانيا األصمييغ في تاريخ 
السخابصيغ األنجلذ ، حتى في ضل حكع اأُلسخ البخبخية التي كان ليا دوٌر كبيٌخ في تاريخ األنجلذ ك
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والسػحجيغ وبشي مخيغ. ولعل مغ أبخز تمظ العشاصخ ىع العخب الحيغ وفجوا عمى بالد السغخب مشح 
وا مغ أىميا  الفتح االسالمي في القخن األول اليجخؼ/الدابع السيالدؼ ، وشال استقخارىع بيا حتى ُعجُّ

 (ٕٛ)مة مػسى بغ نريخفُدسُّػا بعخب السغخب ، وال سيسا الؿبائل العخبية التي أسيست في حس
م ، فزاًل عغ دورىع في أحجاث البالد اأُلخخػ . كسا استسخ ٕٔٚه/ٖٜالستكسال فتح األنجلذ سشة 

تػافج العخب عمى األنجلذ ضسغ ما ُيدسى بالصػالع العدكخية، سػاء تمظ التي دخمت األنجلذ قادمًة 
السػصمة الى األنجلذ ، أو تمظ ، فكانت بالد السغخب الصخيق  (ٖٛ)مغ السذخق وتحجيجًا بالد الذام

 .  (ٗٛ)التي دخمت األنجلذ قادمًة مغ بالد السغخب
إال أنَّ أكبخ تػافج عخبي شيجتو بالد السغخب كان في حػالي مشترف القخن الخامذ      

اليجخؼ/الحادؼ عذخ السيالدؼ ضسغ ما ُيعخف باليجخة الياللية التي ُعخفت أيزًا بالتغخيبة الياللية 
الحيغ تع تحخيزيع مع بشي ُسميع وبشي رياح مغ قبل  (٘ٛ)بحلظ ندبًة الى قبيمة بشي ىالل . وُسسيت

عمى غدو أراضي الجولة الديخية في افخيؿية ، بدبب اقجام  (ٙٛ)الفاشسييغ وال سيسا وزيخىع اليازورؼ 
م عمى االنفرال سياسيًا ومحىبيًا عغ الجولة ٔ٘ٓٔه/ٖٗٗأميخىا السعد بغ باديذ في حػالي سشة 

م(. فكان ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔه/ٚٛٗ-ٕٚٗالفاشسية مغ خالل قصع الخصبة لمخميفة السدتشرخ باهلل )
ن الدياسي في السشصقة ، فزاًل عسا تخكو مغ آثاٍر ُأخخػ في ليحا الحجث دوٌر كبيٌخ في اخالل التػاز 

الحياة االقترادية واالجتساعية وغيخىا . إال أنَّ أىع اآلثار الدياسية الستختبة عمى ىحا الحجث الكبيخ 
ىػ تسكغ ىحه الؿبائل العخبية مغ تحقيق ىجف الفاشسييغ في االنتقام مغ ابغ باديذ النفرالو عشيع 

بيًا ، اذ انيع تػسعػا عمى حدابو ونجحػا في تقميز رقعة دولتو التي اقترخت عمى سياسيًا ومحى
. كسا تػسعػا أيزًا عمى حداب (ٚٛ)السشاشق الداحمية مغ تػنذ، وأرغسػه عمى استخضاء الفاشسييغ

. ولكغ ذلظ لع يكغ  (ٜٛ)حكام السغخب األوسط وتحجيجًا الجدء الذخقي مشو (ٛٛ)بشي عسػمتو بشي حساد
جوث قصيعة تامة بيغ ىؤالء العخب وبيغ كل مغ بشي زيخؼ وبشي حساد ، اذ كان لمعخب دوٌر يعشي ح

في الجفاع عغ ىاتيغ الجولتيغ حيغ تتعخضان الى أخصاٍر خارجية مغ قبل الشػرمان أو الجشػييغ 
 .  (ٜٓ)والبيدييغ

ولكغ ما ييسشا في ىحا الرجد ، أنَّ السػحجيغ بعج ضيػرىع في بالد السغخب وتسكشيع مغ      
م ، اتجيت أنطارىع نحػ ٙٗٔٔه/ٔٗ٘القزاء عمى دولة السخابصيغ في السغخب األقرى في سشة 

التػسع شخقًا ، فديصخوا عمى السغخبيغ األوسط واألدنى بعج نجاحيع في القزاء عمى دولتي بشي 
. وقج كان العخب يحطػن بشفػذ وامتيازات كبيخة في ضل دولة بشي حساد، فُقبيل  (ٜٔ)وبشي حساد زيخؼ 

م شعخوا بالخصخ مغ السػحجيغ ، وحاولػا مقاومتيع وتالفي سقػط الجولة ٚٗٔٔه/ٚٗ٘سقػشيا سشة 
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-ٕٗ٘الحسادية ، إال أنَّيع لع يفمحػا في ذلظ . ومع ىحا فقج حاول عبج السؤمغ بغ عمي )
م( كدبيع الى جانبو لالستفادة مغ قجراتيع القتالية ، لتحقيق أىجافو العدكخية ٕٙٔٔ-ٜٕٔٔ/هٛ٘٘

والدياسية في بالد السغخب ، مغ خالل تػشيج سمصتو وسمصة أبشائو مغ بعجه في الجولة السػحجية ، 
مع عساد الجولة السػحجية ، الحؼ يتعارض كثيخًا  (ٕٜ)ومجابية شسػح ونفػذ زعساء قبيمة مرسػدة

شسػحو الدياسي ، فزاًل عغ اشخاك ىحه الؿبائل العخبية في حسالت الجياد باألنجلذ ضج السسالظ 
الشرخانية، ُيزاف الى ذلظ رغبتو في القزاء أو الحج مغ الفتغ التي كانت تفتعميا تمظ الؿبائل أو 

حخص عبج السؤمغ تذتخك فييا مع القػػ السعادية لمسػحجيغ في السغخبيغ األدنى واألوسط . لحا فقج 
. وعمى  (ٖٜ)عمى تيجيخ ىحه الؿبائل أو جدءًا مشيا الى السغخب األقرى لتحقيق أىجافو السحكػرة

الخغع مغ مػاجيتو في بادغ األمخ مسانعًة مغ تمظ الؿبائل أو بعزًا مشيا ، إال أنو استصاع في 
عخب القتالية في تحقيق الشياية تحقيق نجاح ندبي في ىحا السػضػع . ومغ َثعَّ استثسخ شاقات ال

أىجافو السحكػرة وال سيسا في األنجلذ ، بعج أن استشفخىع لمجياد ىشاك مغ خالل بعس القرائج التي 
واشتخكػا في  (ٜ٘)، ونتيجة ذلظ استجاب لو جسٌع كبيخ مغ العخب(ٜٗ)أثارت حساستيع ونخػتيع

 حسالتو عمى بالد األنجلذ ، وكان ليع دوٌر مذيػٌد فييا.
لظ ما ذكخه عبج الػاحج السخاكذي مغ أن عبج السؤمغ حيغ أراد العبػر إلى األنجلذ استشفخ ومغ ذ    

عسػم أىل السغخب وبزسشيع العخب الياللييغ القاششيغ في بالد بشي حساد شخق السغخب األوسط، 
فاستجاب لو مشيع عجٌد كبيخ، اصصحبيع معو إلى األنجلذ. وقبيل مغادرتو ىحه البالد عسل عمى 

يبيع في مجنيا السيسة، فجعل بعزيع في نػاحي قخشبة، والبعس اآلخخ في نػاحي اشبيمية، مسا تخت
يمي مجيشة شخير وأعساليا. وكانػا ال يدالػن متػاججيغ في تمظ األماكغ زمغ انتياء عبج الػاحج 

م، بعج أن انتذخ مغ ندميع بتمظ ٕٕٗٔه/ٕٔٙالسخاكذي مغ تأليف كتابو السعجب، في سشة 
ع خمٌق كثيخ، ُيزاف الييع ما زاده فييع يػسف بغ عبج السؤمغ وابشو يعقػب السشرػر، حتى السػاض

 .(ٜٙ)بمغ عجدىع زمغ السخاكذي نحػ خسدة آالف فارس ما عجا الخجالة
نيجـو قـج اقتفـػا خمفاء عبج السؤمغ وال سـيسا ابشـو يػسـف وحفيـجه يعقـػب السشرـػر  وىحا يعشي أنَّ 

اليالليــيغ فــي السغــخب ألغــخاض الجيــاد فــي األنــجلذ ضــج القــػػ الشرــخانية أو فــي االســتعانة بــالعخب 
ـــى السغـــخب  ـــحلظ باســـتقجاميع أو تيجيـــخىع ال ـــائخيغ عمـــى ســـمصة السػحـــجيغ، مسيـــجيغ ل حمفائيـــا مـــغ الث

 . (ٜٚ)األقرى أوالً 
م( كان لمعخب دوٌر كبيٌخ في ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔه/ٓٛ٘-ٛ٘٘ففي عيج يػسف بغ عبج السؤمغ )     

م حيغ عبخت الى األنجلذ ٗٙٔٔه/ٓٙ٘سالظ الشرخانية باألنجلذ ، كسا حرل في سشة جياد الس
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ر عجدىع بأربعة آالف ، اشتخك في ؾيادتيا أبػ  قػات عدكخية ، ضست نخبة مغ فخسان العخب ، ُقجِّ
، وقج تقجمت ىحه القػة بيغ يجؼ الديج  (ٜٜ)وأبػ سعيج يخمف بغ الحديغ  (ٜٛ)عبج هللا بغ وانػديغ 

. وبعج عػدة الديج  (ٔٓٔ)الى اشبيمية وقخشبة لحسايتيسا مغ غارات األعجاء الشرارػ  (ٓٓٔ)األعمى 
الى مخاكر واستؿباليسا بحفاوة مغ قبل أخييسا الخميفة  (ٕٓٔ)األعمى بخفقة أخيو الديج أبي سعيج

بسغ معيسا مغ عداكخ العخب في األنجلذ  ، بقي أبػ عبج هللا دمحم وأبػ سعيج يخمف (ٖٓٔ)يػسف
وتحجيجًا في اشبيمية عاصسة السػحجيغ ىشاك، ففػر وصػليسا الى ىحه السجيشة بعثا بحسمٍة مكػنٍة مغ 
خسدسائة فارس الى مجيشة بصميػس في غخبي البالد، لحساية ثغػرىا مغ ىجسات القػات الشرخانية. 

تسكشػا مغ ىديستيا وقتل مجسػعة  (ٗٓٔ)مجيشة ششتخيغ ثع اشتبكػا مع قػات نرخانية ُأخخػ مغ أىل 
 .                                                                             (٘ٓٔ)مغ أفخادىا فزاًل عغ االستحػاذ عمى كسيات مغ الغشائع وأعجاد مغ الدبي

الحؼ حاول االستقالل عغ السػحجيغ  (ٙٓٔ)كسا كان لمعخب دوٌر في قتال  قػات ابغ مخدنير      
، ولتحقيق ىحا الغخض تحالف مع القػػ االسبانية الشرخانية . ولسا عدم (ٚٓٔ)في شخق األنجلذ

م ، استشفخ العخب لالشتخاك في حسمتو ، ٓٚٔٔه/ٙٙ٘يػسف عمى العبػر الى األنجلذ في سشة 
بيٌخ في االنترارات التي أحخزىا فمبػا نجاءه وعبخوا مع جيذو الى تمظ البالد ، وكان ليع دوٌر ك

.  (ٛٓٔ)م ٔٚٔٔه/ٚٙ٘الجير السػحجؼ عمى قػات ابغ مخدنير واضصخاره لالستدالم في سشة 
م ، بعج أن وافاه ٗٛٔٔه/ٓٛ٘فزاًل عغ دورىع في حسمتو األخيخة عمى بالد األنجلذ في سشة 

بحذػد العخب مغ افخيؿية ، ولسا وصمت ىحه الحذػد الى السغخب األقرى أمخ  (ٜٓٔ)القائج ابغ جامع
 .  (ٓٔٔ)الخميفة الجير بالجػاز الى األنجلذ ، فكانت الؿبائل العخبية أول مغ بجأ الجػاز

م( ، فقج كان ٜٛٔٔ-ٗٛٔٔه/ٜ٘٘-ٓٛ٘أما في عيج يعقػب بغ يػسف السمقب بالسشرػر )     
يان بو في حسالت الجياد التي قادىا في بالد ّاألنجلذ ، وال سيسا في لمؿبائل العخبية دوٌر ال يدت
الػاقعة في غخب األنجلذ فزاًل عغ مجٍن ُأخخػ مغ سيصخة مسمكة  (ٔٔٔ)حسمتو الستعادة مجيشة شمب

. وكحلظ كان لمقػات العخبية دوٌر في حسمتو الكبخػ عمى األنجلذ في سشة  (ٕٔٔ)البختغال الشرخانية
تكممت بتحقيق االنترار في معخكة األرك ضج قػات مسمكة قذتالة وحمفائيا م التي ٜٗٔٔه/ٜٔ٘

 . (ٖٔٔ)مغ القػات اأُلوربية الشرخانية
وبغس الشطخ عغ اليديسة الفادحة التي ُمشي بيا جير السػحجيغ أمام جيػش السسالظ االسبانية      

م، إال أنَّ ٕٕٔٔه/ٜٓٙة الشرخانية ومغ تحالف معيا مغ السسالظ اأُلوربية في معخكة العقاب سش
ذلظ ال ُيقمل مغ شأن إسيام العخب في ىحه السعخكة ، فقج واصمػا القتال وكانػا آخخ فخق الجير 
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السػحجؼ اندحابًا مغ ميجان السعخكة، بعج أن أدوا دورًا كبيخًا في حساية الشاصخ مغ ىجسات 
 .(ٗٔٔ)الشرارػ الحيغ استيجفػا قتمو، وحالػا دون وقػعو في ؾبزتيع

-ٔٗ٘وعمى الخغع مغ الجور الكبيخ لمؿبائل العخبية في بالد األنجلذ خالل عرخ السػحجيغ )     
م( ، إال أنَّ ىشاك اشاراٌت ُأخخػ تبيغ أنَّ جحور ىحا الجور تخجع الى العرخ ٖٕٚٔ-ٙٗٔٔه/ٖ٘ٙ

(، ال بل إنَّ بعس االشارات قج ٙٗٔٔ-ٜٔٓٔه/ٔٗ٘-ٗٛٗالدابق وىػ عرخ السخابصيغ )
-ٕٕٗخة االستعانة بالعخب الياللييغ الى بعس األنجلدييغ خالل عرخ الصػائف )أرجعت فك

م( الدابق لعرخ السخابصيغ في األنجلذ ، عمى أثخ سقػط مجيشة شميصمة بيج ٜٔٓٔ-ٖٓٓٔه/ٗٛٗ
م ، وذلظ بعج مخور حػالي ٘ٛٔٔه/ٛٚٗقػات مسمكة قذتالة بدعامة الفػندػ الدادس في سشة 

مظ الؿبائل العخبية في بالد السغخب . إال أنَّ بعس فقياء األنجلذ أو الثمث قخن عمى استقخار ت
زعسائيا لع يدتحدشػا تمظ الفكخة ، ألنيع قج خذػا مغ أن يحل ببالدىع ما حل في السغخب األدنى ، 
فزاًل عغ ُرجحان فكخة االستعانة بالسخابصيغ لجييع ، لرالحيع حيشحاك وقخبيع الجغخافي مغ بالدىع 

ولقػتيع العدكخية والدياسية ، وكحلظ تقجيخىع لمفقياء الحيغ كانػا يتستعػن بسكانة كبيخة األنجلذ، 
 . (٘ٔٔ)لجييع ، فكانت االستعانة بالسخابصيغ

وعمى الخغع مغ عجم دخػل فكخة االستعانة بالؿبائل العخبية الياللية في ذلظ الػقت السبكخ مغ      
استقخارىع في السغخب حيد التصبيق ، إال أنيا في الػقت نفدو بخىشت عمى اعتخاف األنجلدييغ أو 

الجفاع عغ األنجلذ بعزًا مشيع بقػة تمظ الؿبائل العخبية، والخغبة في استثسار قجراتيا القتالية في 
 ضج ىجسات القػات االسبانية الشرخانية . 

أما في عرخ السخابصيغ فقج وردت اشاراٌت الى أنَّ الؿبائل العخبية قج شكمت احجػ فخق الجير      
م، ٜٙٓٔه/ٜٓٗالسخابصي الحؼ عبخ الى األنجلذ لمسخة الثالثة بؿيادة يػسف بغ تاشفيغ وذلظ سشة 

قيق االنترار عمى القػات االسبانية في مػقعة كذشخة، وىػ مػضع مغ وكان ليا إسياٌم في تح
. كسا أسيست الؿبائل العخبية في إحخاز الجير (ٙٔٔ)أعسال شميصمة إلى الجشػب الذخقي مشيا

، وذلظ في عيج عمي بغ (ٚٔٔ)مٚٓٔٔه/ٔٓ٘السخابصي نرخًا كبيخًا آخخ في معخكة ُأقمير سشة 
م(. وفي عيجه أيزًا كان العخب مغ جسمة ٕٗٔٔ-ٙٓٔٔه/ٖٚ٘-ٓٓ٘)(ٛٔٔ)يػسف بغ تاشفيغ

م، حيغ تغمب الشرارػ عمى بالد شخق ٜٔٔٔه/ٖٔ٘جيذو الحؼ عبخ بو إلى األنجلذ في سشة 
األنجلذ، فاستصاع ىحا الجير أن يدتعيج بعس السجن في شخق البالد، ويجوخ غخبيا، بإحجاث القتل 

الفخار مغ أمامو والتحرغ بقالعيع والدبي وتخخيب القخػ والجيار، حتى أجبخ الشرارػ عمى 
 .  (ٜٔٔ)السشيعة
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م(، الحؼ تال عرخ السػحجيغ، فقج كان ٗٙٗٔ-ٜٕٙٔه/ٜٙٛ-ٛٙٙوفي عرخ بشي مخيغ )     
لبشي مخيغ دوٌر ال ُيشكخ في الجياد باألنجلذ دفاعًا عغ سمصشة غخناشة آخخ الكيانات اإلسالمية 

عمييا وإنياء وجػدىا لترفػ ليا الديصخة عمى  ىشاك، ضج السسالظ الشرخانية الخامية الى القزاء
-ٙ٘ٙالبالد. لحا فقج أرسل السخيشيػن مشح عيج سصانيع أبي يػسف يعقػب بغ عبج الحق )

م( حسالت عجة إلى البؿية الباؾية مغ بالد األنجلذ، تمبيًة لشجاء االستغاثة ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ
ىجسات السسالظ االسبانية عمى أراضيو. وقج ، لخدع (ٕٓٔ)السػجو إليو مغ سمصان غخناشة دمحم الثاني

كان لمعخب إسياٌم بارٌز في تمظ الحسالت الخئيدة فزاًل عغ حسالت اإلمجاد، فأبجوا بدالًة في 
 . (ٕٔٔ)السعارك التي دارت بيغ الصخفيغ، والتي تكممت بانترار الجيػش السخيشية

وفزاًل عغ العخب الياللية الحيغ كان ليع دوٌر كبيٌخ في األنجلذ خالل عرخ السػحجيغ ، فقج      
بخز عشرٌخ آخخ خالل ىحا العرخ كان لو دوٌر كبيٌخ في بالد األنجلذ أيزًا ، وىع الُغد الحيغ 

عجة ، يخجع أصميع الى األتخاك ، اذ كان ىؤالء األتخاك عشرخ كبيخ يتكػن مغ فخوٍع وؾبائٍل 
. وبعج الفتح االسالمي ليحه البالد بجأ ىحا  (ٕٕٔ)مػششيع األصمي أواسط آسيا وتحجيجًا بالد التخكدتان

العشرخ بالتػافج عمى الحػاضخ االسالمية في العخاق والذام فزاًل عغ شسال افخيؿيا التي تزع 
ُعخف بحؿبة  مرخ وبالد السغخب . وبخز دورىع بذكل كبيخ في العرخ العباسي وال سيسا ؼيسا

التدمط التخكي عمى الخالفة العباسية في القخن الثالث اليجخؼ/ التاسع السيالدؼ . وفي أثشاء ذلظ 
ضيخت ُأسٌخ تخكيٌة تسكشت مغ حكع بعس البالد االسالمية كبالد الذام وشسال افخيؿيا وبزسشيا 

ضسغ الحسمة مرخ ، التي وفج مشيا مجسػعة مغ الغد عمى بالد السغخب في عرخ السػحجيغ 
م، وتسكشت مغ الديصخة عمى بعس ٕٚٔٔه/ٛٙ٘العدكخية التي قادىا قخاقػش األرمشي في سشة 

وىع بقايا  (ٖٕٔ)أجداء السغخب األدنى ، وعقجت تحالفًا مع أعجاء السػحجيغ في السشصقة مغ بشي غانية
في بالد السغخب  السخابصيغ ، الحيغ حاولػا احياء الجولة السخابصية عغ شخيق ايجاد مػشئ قجم ليع

. ولكغ الجولة السػحجية تسكشت مغ افذال خصصيع بعج أن خخج  (ٕٗٔ)بالديصخة عمى بعس نػاحييا
الخميفة السشرػر بشفدو عمى رأس جير مػحجؼ كبيخ ، اشتبظ مع القػات الستحالفة في أكثخ مغ 

ييا في السغخبيغ معخكة أسفخت في الشياية عغ االنترار عمييع واستعادة السشاشق التي استػلػا عم
 .  (ٕ٘ٔ)األدنى واألوسط

وبعج ىحا االنترار الكبيخ الحؼ أحخزه الخميفة السػحجؼ يعقػب السشرػر عمى أعجائو ، أصجر      
في محاولة مشو الستسالتيع واستقصابيع في الجير السػحجؼ ، بعج أن أثارت  (ٕٙٔ)عفػه عغ الُغد

اعجابو شخيقة قتاليع وال سيسا بخاعتيع في الفخوسية والخماية ، الى درجة أنَّ مرصمح الخماة أصبح 
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، ومغ ّثعَّ كان ليع دوٌر  (ٕٚٔ)مخادفًا لكمسة الُغد ، وبالفعل فقج تسكغ السشرػر مغ إلحاقيع بجيذو 
فزاًل عغ األنجلذ ، وال سيسا بعج أن أبجػ   (ٕٛٔ)كخٌؼ كبيخ في معارك السػحجيغ ببالد السغخبعد

السشرػر مػقفًا ايجابيًا اتجاىيع متسثاًل ذلظ بعفػه عشيع وإشادتو بفخوسيتيع وميارتيع بالخمي فزاًل 
ػن في القتال عغ اكخاميع باأُلعصيات الجديمة عمى مجار شيػر الدشة . ىحا كمو جعل الُغد يدتبدم

بسعارك السػحجيغ وحخوبيع ، وال سيسا تمظ التي خاضػىا في األنجلذ ضج السسالظ االسبانية 
 الشرخانية ، الى جانب قسع حخكات العريان والتسخد ضج سمصة الجولة السػحجية . 

في ؼبعج أن ألحقيع السشرػر بجيذو ونقميع معو الى عاصستو مخاكر، اتخحىع رماًة في غدواتو      
األنجلذ ، وكثيخًا ما كان اسع الُغد يخد في كتب التاريخ اأُلوربية في القخون الػسصى ضسغ الجيػش 
السػحجية السحاربة في األنجلذ، ال بل إنَّيع كانػا يتقجمػن صفػف تمظ الجيػش، مسا جعل مغ 

األعجاء كانػا  دورىع ىحا شبييًا بجور السجفعية في الجيػش الحجيثة، فيع بخشقيع الشبال عمى صفػف
يسيجون لتقجم باقي تذكيالت الجير كالفخسان والسذاة، وكل ىحا متأتيًا مغ شيختيع في الخماية التي 

. لحا ليذ غخيبًا والحالة ىحه أن يػصي يعقػب السشرػر بيع ُأسختو (ٜٕٔ)ضاىت شيخة رماة سبتة
يأخحونيا،  (ٖٓٔ)حه البخكةوأشياخ السػحجيغ في مخض مػتو قائاًل: ))وىؤالء األغداز أمخنا ليع بي

يخجعػن الييا، وليذ لألغداز  (ٖٔٔ)فاتخكػىا عمى ما رتبشا وربصشا، ألن السػحجيغ ليع سيام
 .     (ٕٖٔ)سيام((
ولع يقترخ االعتساد عمى الُغد في األنجلذ فزاًل عغ السغخب عمى العرخ السػحجؼ ، بل      

كالحفرييغ في السغخب   (ٖٖٔ)استسخ االعتساد عمييع في جيػش الجول التي أعقبت السػحجيغ
الحيغ ورثػا أمالكيع في السغخب   (ٖٗٔ)األدنى، وبشي زيان في السغخب األوسط ، وال سيسا السخيشييغ

لسػاصمة الجياد  –بحكع القخب الجغخافي  –قرى ، ومغ ّثعَّ ورثػا دورىع في العبػر الى األنجلذ األ
ضج السسالظ االسبانية الشرخانية دفاعًا عغ سمصشة غخناشة آخخ الكيانات االسالمية في األنجلذ. 

-ٙ٘ٙػر)وقج أبمى السخيشيػن في ميستيع تمظ بالًء حدشًا، بجءًا مغ عيج سمصانيع يعقػب السشر
م( الحؼ عبخ عمى رأس جيذو الى األنجلذ أربع مخات ، شكل الُغد عشرخًا ٕٙٛٔ-ٕٛ٘ٔه/٘ٛٙ

بارزًا مغ عشاصخ جيذو في تمظ الحسالت األربعة، التي أحخزت انترارات كبيخة ضج السسالظ 
، وكان ليع نريٌب كبيٌخ في تحقيق تمظ االنترارات نطخًا لسيارتيع في الفخوسية (ٖ٘ٔ)الشرخانية 

 والخماية .     
يتبيغ لشا حجع األثخ العدكخؼ والدياسي لبالد  (ٖٙٔ)ومغ خالل ىحا البحث والبحث الحؼ سبقو     

م( ، عمى مجػ  ٕٜٗٔ-ٔٔٚه/ٜٚٛ-ٕٜالسغخب في تاريخ األنجلذ مشح فتحيا وحتى سقػشيا )
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ثسانية قخون ، كانت خيخ شاىج عمى حجع ىحا الجور واألثخ السغخبي ، الحؼ لػاله لسا تسكشت 
 األنجلذ مغ أن ُتَعسِّخ ىحه السجة الصػيمة .

 الهوامش
                                                           

 م.ٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔبحث مقبػل لمشذخ في مجمة أبحاث ميدان الرادرة عغ كمية التخبية، جامعة ميدان، بتاريخ  - ٔ
السغخب األقرى: ىػ أحج األقدام الثالثة الخئيدة لبالد السغخب، ويذسل األراضي السحرػرة بيغ وادؼ ممػية  - ٕ

 .  ٕ٘ٗ/ٖ؛ دبػز: تاريخ السغخب الكبيخ، ٖٖٔ/ٙشخقًا والسحيط األشمدي غخبًا. ابغ خمجون: تاريخ، 
 .ٚٛٗ-ٕٚٗعغ دويالت البخبخ يشطخ: بػباية: البخبخ في األنجلذ، ص -ٖ
بشػ زيخؼ: ىع ُأسخة بارزة في تاريخ السغخب االسالمي، تشتسي الى قبيمة صشياجة البخبخية، وكانػا ُيعخفػن أيزًا  - ٗ

برشياجة الذسال تسييدًا ليع عغ السخابصيغ السعخوفيغ برشياجة الجشػب. وُتشدب ىحه اأُلسخة الى زيخؼ بغ مشاد ، 
والءه ليع مغ خالل اسيامو في القزاء عمى أخصخات الثػرات التي أحج أفزل القادة السػاليغ لمفاشسييغ، وقج أثبت 

تعخضػا ليا في بالد السغخب، أال وىي ثػرة أبي يديج مخمج بغ كيجاد الخارجي، التي تع القزاء عمييا في عيج 
 م ـ. ثع استسخ زيخؼ في والئو لمفاشسييغ مغ خالل ترجيو ألعجائيع مغ قبيمةٜٚٗه/ٖٖٙالخميفة السشرػر سشة 

م. ليخمفو ٜٓٚىـ/ٖٓٙزناتة السػالية أُلمػيي األنجلذ، حتى لقي حتفو في إحجػ السعارك التي خاضيا ضجىع سشة 
ابشو بمكيغ الحؼ اقتفى نيج والجه في مػاالة الفاشسييغ وتأييجىع ضج أعجائيع، فأخح ثأر والجه زيخؼ مغ قتمتو الدناتييغ، 

م، ٜٔٚه/ٖٔٙما قخر الخميفة السعد الخحيل الى مرخ في سشة وشاردىع حتى ألجأىع الى السغخب األقرى. وعشج
استخمفو ليكػن نائبًا عشو عمى السشاشق السغخبية التابعة لمفاشسييغ، وسسح باقامة حكع وراثي في تمظ السشاشق 

لدياسي لمديخييغ ، الحيغ استسخوا بػالئيع لمفاشسييغ وتبعيتيع ليع، حتى مجيء السعد بغ باديذ الحؼ أعمغ انفرالو ا
م، وما نجع عغ ذلظ مغ انتقام الفاشسييغ مشيع بػساشة عخب بشي ٔ٘ٓٔه/ٖٗٗوالسحىبي عشيع في حػالي سشة 

وما بعجىا؛ بغ زاوؼ: استقالل السعد بغ باديذ الديخؼ،  ٖٔ، صٔىالل. يشطخ: ادريذ: الجولة الرشياجية، ج
 وما بعجىا. ٔٗص
الد السغخب، تبجأ مغ غخب االسكشجرية شخقًا وحتى مجيشة بجاية السغخب األدنى: ىػ مشصقة كبيخة واسعة مغ ب - ٘

 .   ٕٔغخبًا، وتذسل األقاليع األربعة: بخقة، شخابمذ، تػنذ وشخق الجدائخ. شافعي: السغخب األدنى، ص
؛ والجولة العامخية: ندبًة الى  الحاجب السشرػر دمحم بغ أبي ٖٕٙ-ٖٕٗبػباية: أخبار الجولة العامخية، ص - ٙ

-ٖٙٙخ، الحؼ تسكغ مغ التغمب عمى حكع اأُلمػييغ في األنجلذ عمى عيج ىذام السؤيج بغ الحكع السدتشرخ )عام
م( ، والحؼ أنذأ دولة داخل دولة الخالفة اأُلمػية ، حيث ورث سمصاتو مغ بعج وفاتو ولجاه عبج ٛٓٓٔ-ٜٙٚىـ/ٜٜٖ

؛ مجيػل: تاريخ األنجلذ،  ٕٚٚ-ٕٛٙ/ٔيخاء، السمظ السطفخ وعبج الخحسغ ششجػل  يشطخ: ابغ األبار: الحمة الد
 وما بعجىا.   ٖٓما بعجىا؛ القحصاني: الجولة العامخية، ص ٕٕٔ؛ بػباية: أخبار الجولة العامخية، ص ٖٕٙ-ٕٙٔص
غخناشة: مجيشة أنجلدية محجثة مغ مجن البيخة ، تقع في جشػب شخق األنجلذ ويذقيا نيخ ُيدسى َحَجُره ، وقج  -ٚ

البيخة التي خمت وانتقل أىميا الى غخناشة ، اذ قام بتسجيشيا وتحريغ أسػارىا وبشاء قربتيا  عسخت عمى حداب
ولمسديج مغ  ٕٗ-َٖٕحُبػس الرشياجي، ثع كسمت في أيام ابشو باديذ . يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص
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 وما بعجىا. ٜٔ/ٔالسعمػمات يشطخ: ابغ الخصيب: االحاشة في أخبار غخناشة، 
وما بعجىا؛ ابغ  ٖٔعغ دخػل بشي زيخؼ األنجلذ ودولتيع في غخناشة يشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان، ص -ٛ

؛ حاج عبج القادر: الجور الدياسي، ٕٓٗ-ٖٕٛ/ٙ؛ ابغ خمجون: تاريخ،  ٕٚٙ-ٕٕٙ/ٖعحارؼ: البيان السغخب، 
 وما بعجىا. ٛٗٔص
بشػ بخزال: ىع أحج بصػن بشي دّمخ الدناتييغ، وججىع ىػ ورنيجيغ بغ وانتغ بغ وارديخن بغ دّمخ، استػششػا جبل  - ٜ

ساالت وما اليو مغ أعسال مجيشة السديمة بالسغخب األوسط، وكان ليع ضيػر ووفػر عجد. انتسػا الى الشكارية إحجػ 
يغ وصاروا مغ جسمة أتباع والييع عمى السديمة والداب جعفخ بغ فخق الخػارج االباضية ، ثع دخمػا في شاعة الفاشسي

عمي بغ حسجون، ولسا انذق ىحا عغ شاعة الفاشسييغ تابعو بشػ بخزال وعبخوا معو الى األنجلذ الجئيغ الى الحكع 
باألنجلذ  السدتشرخ، الحؼ أدخميع في جيذو ُأسػًة ببؿية بصػن زناتة وسائخ البخبخ السػاليغ لبشي ُأمية، فاستقخوا

وما  ٕٗ؛ عسخ: االمارات البخبخية الرغخػ، صٗٚ-ٕٚ/ٚوصار ليع فييا شأٌن كبيخ. يشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،
 بعجىا. 

قخمػنة: أو َقْخُمػنَية، ىي مجيشة كبيخة قجيسة البشاء، تقع شخقي اشبيمية وغخبي قخشبة، وىي في سفح جبل، عمييا  -ٓٔ
 . ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ؛ الحسيخؼ: صفة جديخ األنجلذ، صٖٙ، صٗجان، مجسػر حجارة. ياقػت الحسػؼ: معجع البم

اشبيمية: واحجة مغ ُكبخيات السجن االسالمية في األنجلذ، تقع الى الغخب مغ قخشبة بسدافة ثسانيغ مياًل   -ٔٔ
 كع(، وىي مجيشة قجيسة أزلية، وأصل تدسيتيا اشبالي وتعشي السجيشة السشبدصة، وُيقال أنيا مغ بشاء ٓٙٔ)حػالي 

يػليػس ؾيرخ، وىي مجيشة كبيخة  ذات أسػار حريشة وأسػاق عامخة، وأىميا مياسيخ ُجلَّ تجارتيع الديت الحؼ 
م. يشطخ: ٕٛٗٔه/ُٙٗٙيرجرونو الى السذخق والسغخب بخًا وبحخًا، وقج استػلى عمييا االسبان الشرارػ سشة 

 .ٕٕ-ٛٔص ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ،ٜٙ-ٜ٘العحرؼ: نرػص عغ األنجلذ، ص
؛ وقخشبة: ىي قاعجة األنجلذ وُأم مجائشيا  ٜٕٙ-ٕٚٙ/ٖعغ ىحه الجويمة يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان السغخب،  -ٕٔ

وعاصسة اأُلمػييغ، وىي عبارة عغ مجن خسدة يتمػ بعزيا بعزًا، تقع عمى سفح جبل العخوس، سقصت بيج 
 .  ٛ٘ٔ -ٖ٘ٔصم. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٖٕ٘ٔه/ٖٖٙالشرارػ االسبان سشة 

 . ٕٕٔشبارو: األنجلذ ، ص -ٖٔ
بشػ حسػد األدارسة: يخجع بشػ حسػد الى القاسع وعمي، ابشي حسػد بغ ميسػن بغ أحسج بغ عمي بغ عبج هللا  - ٗٔ

بغ أبي حفز عسخ بغ ادريذ بغ ادريذ بغ عبج هللا بغ الحدغ بغ الحدغ بغ عمي بغ أبي شالب )ع( ، تػجيا 
مكيع بالسغخب، وانزسا الى جانب الخميفة اأُلمػؼ سميسان السدتعيغ، الحؼ ولى عميًا عمى الى األنجلذ بعج زوال م

؛ ويشطخ أيزًا: البكخؼ:  ٕٖسبتة وششجة، وولى القاسع عمى الجديخة الخزخاء . عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص
 لجديخة الخزخاء.؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: لػثيشا: الحسػديػن سادة مالقة وأٖٖالسغخب، ص

مجيشة مغ أعسال َرَية، في غاية الحرانة والسشعة، تقع في أقرى جشػب شخق األنجلذ عمى ساحل البحخ  ماَلَقة: - ٘ٔ
الستػسط، وىي قجيسة البشاء، ثع عسخت وكثخ قرج السخاكب والتجار الييا. شالت مجة استقخار السدمسيغ فييا فبمغت ثسانية 

م. ٚٛٗٔه/ٕٜٛم، حتى سقػشيا  بيج الشرارػ االسبان عام ٔٔٚه/ٕٜحيا في أواخخ عام قخون، مشح أن تسكشػا مغ فت
؛ الحسيخؼ: صفة جديخة ٜٚٔ، صٗ؛ ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان، مجٙ٘الخشاشي: األنجلذ في اقتباس األنػار، ص
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 وما بعجىا. ٖٔ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الذخيف: مجيشة مالقة، صٜٚٔ-ٚٚٔاألنجلذ، ص
الجديخة الخزخاء: وُتعخف ايزًا بجديخة ُأم حكيع ندبًة الى جارية شارق بغ زياد، كان قج حسميا معو وخمفيا  - ٙٔ

في ىحه الجديخة فُشدبت الييا، وىي وسصى مجن ساحل األنجلذ الجشػبي، وأقخبيا مجازًا الى العجوة السغخبية )السغخب 
بحرانتيا، اذ تقع عمى ربػة مذخفة عمى البحخ وسػرىا  األقرى(،  وتقع شخقي شحونة وجشػبي قخشبة، وتترف

 .٘ٚ-ٖٚلذ، صمترل بو، وبذخقييا خشجق، وبغخبييا أشجار تيغ وأنيار عحبة. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنج
السدتعيغ: ىػ أبػ أيػب سميسان بغ الحكع بغ سميسان بغ عبج الخحسغ الشاصخ، بػيع بالخالفة مغ قبل البخبخ  - ٚٔ
م ، وذلظ بعج مزي أشيخ قميمة عمى مقتل عسو ىذام بغ ٜٓٓٔه/ٓٓٗالشرف مغ شيخ ربيع األول سشة في 

م ، وأعمغ نفدو خميفًة عمى بالد األنجلذ، ٛٓٓٔه/ٜٜٖسميسان عمى يج السيجؼ الحؼ أسقط الجولة العامخية سشة 
العامخيػن. إال أنَّ الػضع لع يدتتب لمسدتعيغ مدتعيجًا بحلظ الدمصة السباشخة والحؿيؿية لأُلسخة اأُلمػية التي اغتربيا 

، اذ إنَّ السيجؼ بعج فخاره مغ قخشبة، استعان بالشرارػ واقتحع بيع السجيشة، بعج ىديستو لمسدتعيغ في مػضع عيغ 
البقخ عمى ُبعج عذخيغ كيمػ متخا عغ العاصسة. وبحلظ استعاد مشرب الخالفة، الحؼ لع ييشأ بو شػياًل ىحه السخة 

، فدخعان ما ُقتل عمى أيجؼ الرقالية العامخييغ، الحيغ أعادوا تشريب ىذام السؤيج خميفًة عمى البالد. ولكغ أيزاً 
م ، وقام بتغييب ٕٔٓٔه/ٖٓٗالسدتعيغ تسكغ بػساشة أتباعو البخبخ مغ اقتحام قخشبة عشػًة في شيخ شػال سشة 

حسػد االدريدي في شيخم محخم سشة  السؤيج، واستسخ ىػ في مشرب الخالفة الى أن ثار عميو عمي بغ
؛  ٚ-٘/ٕم ، وأقجم عمى قتمو ليتػلى مشرب الخالفة بجاًل مشو. يشطخ: ابغ األبار: الحمة الديخاء، ٙٔٓٔه/ٚٓٗ

 .ٖٚٗ-ٕٖٗبػباية: البخبخ في األنجلذ، ص
 . ٕٕٔشبارو: األنجلذ ، ص -ٛٔ
 .   ٖٕٛ-ٕٙٚ/ٖعغ دويمة بشي ذؼ الشػن يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان السغخب،  -ٜٔ
، وبعج الفتح االسالمي لألنجلذ جلذ ، كانت عاصسة القػط الغخبييغشميصمة: مجيشة أزلية تقع في وسط األن - ٕٓ

أصبحت مغ حػاضخىا الكبخػ، وقج امتازت بحرانتيا، إال أنَّ ذلظ لع َيُحل دون سقػشيا بيج الشرارػ االسبان سشة 
-ٖٔٔخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص؛ الحسيٛٛ-ٙٛوُأوربا، صم. يشطخ: البكخؼ: جغخاؼية األنجلذ ٘ٛٓٔه/ٛٚٗ
ٖٔ٘. 
َبَصْمُيػس: ىي مجيشة كبيخة محجثة مغ أعسال ماردة ، بشاىا عبج الخحسغ بغ مخوان الجميقي باذن األميخ عبج هللا  -ٕٔ

 م( عمى نيخ آنة غخبي قخشبة، وتبعج عغ اشبيمية ستة أيام ، وعغ قخشبة ستةٕٜٔ-ٛٛٛه/ٖٓٓ-ٕ٘ٚبغ دمحم )
 . ٙٗ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٖٖ٘، صٔمخاحل . ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان، مج

وما بعجىا ؛ حدغ أحسج  ٕٛ؛ شعيخة: السخابصػن، صٕٙٗ-ٕٕٙيشطخ: الفخد بل: الفخق االسالمية، ص - ٕٕ
 وما بعجىا .  ٗٓٔمحسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص

يع بغ تخقػت بغ ورتشاشق بغ مشرػر بغ يػسف بغ تاشفيغ: ىػ أميخ السدمسيغ ي - ٖٕ ػسف بغ تاشفيغ بغ ابخـا
مرالة بغ أمية بغ واتسمي بغ تميت الرشياجي، استخمفو أميخ السخابصيغ ابػ بكخ بغ عسخ عمى مشصقة السغخب 

م ، فتسكغ مغ فتحيا وضسيا لجولة السخابصيغ، كسا نجح أيزًا في ضع جدء مغ ٔٙٓٔىـ/ٖ٘ٗاألقرى في سشة 
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غخب األوسط ، فزاًل عغ بالد األنجلذ ، وبحلظ اتدعت دولة السخابصيغ اتداعًا كبيخًا في عيجه الحؼ دام مشصقة الس
 .  ٙ٘ٔ-ٖٙٔم . يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٙٓٔٔىـ/ٓٓ٘سبعة وأربعيغ عامًا حتى وفاتو سشة 

 . ٜٗ-ٓٛيشطخ: شعيخة، السخابصػن، ص - ٕٗ
؛ ٖٕٓ-ٜٕٔ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٜٚ-ٜ٘يشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص - ٕ٘

والسغخب األوسط: ُسسيَّ بيحا االسع لتػسصو السغخبيغ األدنى واألقرى، وتستج حجوده مغ مجيشة بجاية شخقًا حتى 
: (؛ عبج هللإٚ، ىامر )ٜٖٔ/ٔوادؼ ممػية وجبال تازا غخبًا، وقاعجتو مجيشة تمسدان. ابغ مشرػر: ؾبائل السغخب، 

 .ٚالشذاط االقترادؼ بالسغخب األوسط، ص
السعتسج بغ عباد: ىػ أبػ القاسع دمحم بغ عباد ، السمقب بالسعتسج عمى هللا ، وبالطافخ والسؤيج أيزًا. ُيَعجُّ أشيخ  - ٕٙ

ئف ممػك بشي عباد المخسييغ ، الحيغ اتخحوا مغ اشبيمية حاضخًة لجولتيع التي فاقت دول معاصخييع مغ ممػك الصػا
الحكع بعج وفاة أبيو السعتزج سشة  -الحؼ اترف بشبػغو في األدب ، نطسًا ونثخاً –قػًة واتداعًا. وقج تػلى السعتسج 

م عمى بج أميخ ٜٔٓٔه/ٗٛٗم، ولبث ؼيو زىاء ثالثة وعذخيغ عامًا، حتى تع خمعو في سشة ٛٙٓٔىـ/ٔٙٗ
عمى أثخ ذلظ الى مجيشة أغسات في السغخب السخابصيغ يػسف بغ تاشفيغ، بعج نذػب الخالف بيشيسا، لُيشفى 

م . يشطخ: ابغ األبار: ٜ٘ٓٔه/ٛٛٗاألقرى، التي قزى فييا ما تبقى مغ عسخه البالغ أربع سشػات، اذ تػفي سشة 
 .ات يشطخ: أدىع: السعتسج بغ عباد؛ ولمسديج مغ السعمػم ٜٓ-ٕٛ؛ زاجي: المخسيػن، ص ٚٙ-ٕ٘/ٕالحمة الديخاء، 

تسج وبعس ممػك الصػائف البغ تاشفيغ وعبػره إلى األنجلذ يشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: عغ استجعاء السع -ٕٚ
-ٖٕٚ/ٖ؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، ٜٓ-ٜٛ؛ ابغ الكخدبػس: تاريخ األنجلذ، صٕٖٔ-ٜٕٔالتبيان، ص

ن، وما بعجىا؛ شعيخة: السخابصػ  ٖٚ/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٔ٘-ٗٗ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٓٗ
؛ التازؼ: التاريخ الجبمػماسي  ٕٛٙ-ٕٔٙوما بعجىا ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٔٓٔص

 .  ٜٖٕ-ٖٕٛوما بعجىا؛ شبارو:األنجلذ، ص ٔ٘/٘لمسغخب، 
 . ٙٚشاكخ مرصفى: األنجلذ في التاريخ، ص -ٕٛ
 . ٜٛشاكخ مرصفى: األنجلذ في التاريخ، ص -ٜٕ
الدالقة: ُسسيت السعخكة بيحا االسع ألنيا جخت عمى أرض سيل الدالقة التابع لسجيشة بصميػس في غخب  - ٖٓ

 .ٖٛٗ-ٕٛٗ/ٔالجيار األنجلدية،  ؛ ويشطخ أيزًا: حتاممة: مػسػعةٖٛالحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صاألنجلذ. 
؛ ابغ ٜ٘-ٜٓاريخ األنجلذ، ص؛ ابغ الكخدبػس: تٖٗٔ-ٕٖٔيشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان: ص -ٖٔ

-ٗٛ/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٙٙ-ٕ٘؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٙٗ-ٕٓٗ/ٖالخصيب: أعسال األعالم ، 
 .  ٕٕٛ-ٜٕٙ؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ، ص ٕٓٔ-ٛٔٔ؛ شعيخة: السخابصػن، صٕٜ
وُتعخف بالسجيشة الببزاء، لكثخة جريا، أو ألن سخقدصة: ىي قاعجة الثغخ األعمى في شسال شخق األنجلذ،  - ٕٖ

أسػارىا القجيسة كانت مبشية مغ حجخ الخخام األبيس، وىي مجيشة كبيخة، يحيط بيا سػر حريغ، آىمة الدكان، 
واسعة الذػارع، حدشة الجيار والسداكغ، يدقي بداتيشيا الكثيفة نيخ كبيخ ُيجعى نيخ أبخه )األبخو(، كسا ُتحيط بيا 

م ـ. يشطخ: الُخشاشي: األنجلذ مغ اقتباس ٛٔٔٔه/ٕٔ٘نيار ُأخخػ، استػلى عمييا الشرارػ االسبان سشة أربعة أ
 . ٜٛ-ٜٙ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، سٓٛاألنػار، ص
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الثغخ األعمى: الثغخ ىػ كل مػضع قخيب مغ أرض العجو، كأنو مأخػذ مغ الُثغخة التي تعشي الّفخجة في  - ٖٖ
( . واستعسل ٖٓٔ/ٗ؛ ابغ مشطػر: لدان العخب، مادة ثغخ، ٕٔ، صٕلحسػؼ: معجع البمجان، مجالحائط )ياقػت ا

األنجلديػن اصصالح الثغػر لمجاللة عمى حجودىع السجاورة لمسالظ االسبانية الشرخانية، فكانت األنجلذ عمى ىحا 
ػ الثغخ األعمى الحؼ يقع شسال شخق الشحػ مقدسة الى ثالثة ثغػر ىي: األعمى، واألوسط، واألدنى. وما ييسشا ىشا ى

البالد، وقاعجتو مجيشة َسَخُقْدَصة، ويزع مجن الردة وُتِصيَمة، وَوْشَقة، وُشْخُشْػَشة وغيخىا، وكان ىحا الثغخ يػاجو مغ 
؛ ولمسديج مغ  ٘ٛ/ٔ؛ خصاب: قادة فتح األنجلذ، ٙٙٔ/ٔالسسالظ الشرخانية بخشمػنة ونافار. السقخؼ: نفح الصيب، 

 ػمات يشطخ: الدامخائي: الثغخ األعمى األنجلدي.السعم
وما بعجىا؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم،  ٔٛٔ،  ٔٗٔ-ٖٙٔيشطخ: عبج هللا بغ بمكيغ: التبيان، ص -ٖٗ
؛ مؤنذ: الثغخ ٜٓٔ-ٜ٘/ٔ؛ أشباخ: تاريخ األنجلذ، ٙٚ-ٙٙ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕٔ٘-ٜٕٗ/ٖ

؛ حدغ أحسج محسػد: ؾيام دولة السخابصيغ،  ٘ٗٔ-ٕٔخابصػن، ص؛ شعيخة: السٚٔ-ٙٔاألعمى األنجلدي، ص
وما بعجىا ؛ وعغ ابقاء يػسف بغ تاشفيغ عمى امارة بشي ىػد في سخقدصة يشطخ: مجيػل: الحمل  ٜٕٛص

 .  ٜٗ-ٛٗ؛ الياسخؼ: دولة بشي ىػد في سخقدصة، ص٘ٚ-ٖٚالسػشية، ص
 . ٘٘ٔئي: عالقات السخابصيغ، ص؛ الدامخإٜ/٘التازؼ: التاريخ الجبمػماسي لمسغخب،  - ٖ٘
سبتة: ىي مجيشة قجيسة سكشيا اأُلول، تحتػؼ عمى آثار كثيخة، وُتَعجُّ مغ ثغػر السغخب األقرى السيسة، اذ تقع  - ٖٙ

عمى الزفة الجشػبية مغ مزيق جبل شارق، وتحيط بيا السياه مغ ثالث جيات شخقًا وشسااًل وجشػبًا، باستثشاء الجية 
استعرى مغ خالليا عمى الغداة  فتح السجيشة في كثيخ مغ الغخبية السترمة بالبخ، وىي جية ذات حرانة شجيجة، 

؛ مجيػل: االستبرار، ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٕ؛ االدريدي: ندىة السذتاق، ٗٓٔ-ٕٓٔاألحيان. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ص
 . ٖٛٔ-ٖٚٔص
ششجة: ىي مجيشة ثغخية قجيسة ، تقع في الخكغ الذسالي الغخبي مغ السغخب األقرى، حيث تصل عمى الزفة  - ٖٚ

جشػبية مغ مزيق جبل شارق، الحؼ يخبط بيغ البحخ الستػسط والسحيط األشمدي. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ال
 ( . ٔ، ىامر )ٖٕٓ/ٖ؛ ابغ الخصيب: أعسال االعالم، ٜٖٔ-ٖٛٔ؛ مجيػل: االستبرار، ص٘ٓٔ-ٗٓٔص
 . ٖٚٛ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، ص ٖ٘ٛحدغ أحسج محسػد: ؾيام دول السخابصيغ، ص - ٖٛ
كاالنترار الحؼ حققو السخابصػن في عيج عمي بغ يػسف عمى الشرارػ في األنجلذ في معخكة أقميج أو  -ٜٖ

م ، التي ُقتل فييا ابغ الفػندػ الدادس ، وكانت ىحه السعخكة ))ثانية الدالقة (( بحدب ٚٓٔٔه/ٔٓ٘أقمير سشة 
؛ ابغ القصان: ٗٔٔدبػس: تاريخ األنجلذ، ص، ويشطخ أيزًا: ابغ الكخ  ٖٕ٘/ٖتعبيخ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، 

، ٕٓ-ٜٔص ؛ مؤنذ: الثغخ األعمى األنجلدي،ٓ٘-ٜٗ/ٗ؛ ابغ عحارؼ: البيان السغخب، ٙٙ-ٖٙنطع الجسان، ص
، فزاًل عغ االنترار ٖٕٔ-ٕ٘ٓ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٚٗٔ-٘ٗٔ؛ شعيخة: السخابصػن، صٖٗ-ٖ٘

؛ شعيخة: السخابصػن، ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖعمى الشرارػ في مػقعة أفخاغة. يشطخ: ابغ الخصيب: أعسال األعالم، 
ػ األنجلذ في عيج والجه، كسا ؛ وكحلظ االنترارات التي حققيا األميخ تاشفيغ بغ عمي عمى نرار  ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔص

م، وغدوة جبل القرخ ، وغيخىا. يشطخ: مجيػل: الحمل ٖٖٔٔه/ٕٛ٘حجث في غدوتو الذييخة بأحػاز بصميػس سشة 
 .  ٖٓٔ-ٕٕٔالسػشية، ص
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 .  ٕٕٙ-ٕٕٗ،  ٜٛٔ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٜٗٔ-ٛٗٔيشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص -ٓٗ
هللا دمحم بغ عبج هللا بغ ُتػَمْخت، ُأختمف في ندبو اذ قيل انو يشتسي الى الخسػل  السيجؼ بغ تػمخت: ىػ أبػ عبج -ٔٗ

)صمى هللا عميو وآلو وسمع( عغ شخيق الفخع الحدشي، وىشاك رأؼ آخخ ُيخجع ندبو الى البخبخ عغ شخيق قبيمة 
فإنَّ ابغ تػمخت ىحا ُيَعجُّ الدعيع الخوحي لمسػحجيغ ىخغــــــــــــــــــــــــــــــة السرسػدية ، ويبجو أنو األرجح. وعمى أية حال، 

ومؤسذ دعػتيع بعج أن ادعى االمامة وتمقب بالسيجؼ ، فاستصاع بحلظ وضع المبشات اأُلولى لمجولة السػحجية التي 
م خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي. يشطخ: البيحق: أخبار السيجؼ بغ تػمخت، ٜٕٔٔه/ٕٗ٘أكسميا مغ بعج وفاتو سشة 

؛ ابغ ٘٘-٘ٗ/٘وما بعجىا؛ ابغ خمكان: وؼيات األعيان،  ٕ٘ٗ؛ عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص ٜٙ-ٔٔص
 . ٙٚ-ٛ٘/ٗ؛ الدساللي: اإلعالم، ٛ-ٖ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٖٓٔ-ٖٓٓ/ٙخمجون: تاريخ، 

مغ الخاجح أنو بخبخؼ  عبج السؤمغ بغ عمي: ىػ أبػ دمحم عبج السؤمغ بغ عمي ، ُأختمف في ندبو أيزًا إال أنَّ  -ٕٗ
م في القزاء عمى الجولة ٜٕٔٔه/ٕٗ٘مغ قبيمة كػمية الدناتية. استصاع اكسال جيػد ابغ تػمخت بعج وفاتو سشة 

م ، وتػحيج بالد السغخب تحت سمصتو فزاًل عغ ٙٗٔٔه/ٔٗ٘السخابصية واالستيالء عمى عاصستيا مخاكر سشة 
م حتى ٕٙٔٔه/ٛ٘٘الكبخػ التي حكستيا ُأسختو مغ بعج وفاتو سشة  األنجلذ. وبحلظ استصاع تأسيذ دولة السػحجيغ

وما بعجىا؛ ابغ  ٕ٘ٙم. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، صٜٕٙٔه/ٛٙٙزواليا عمى أيجؼ السخيشييغ سشة 
؛ الدركذي: تاريخ ٕ٘ٓ-ٖٛٔ؛ ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕٓٗ-ٖٕٚ/ٖخمكان: وؼيات األعيان، 

 .  ٜٖٛ -ٜٖٔ/ٛوما بعجىا؛ الدساللي: اإلعالم،  ٜٛ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٗ-ٚالجولتيغ، ص
كع( شسال أغسات،  ٕٗمخاكر: ىي مجيشة تقع في داخل السغخب األقرى عمى بعج اثشي عذخ مياًل )حػالي  -ٖٗ

م، واتخحىا ٙٙٓٔه/ٜ٘ٗم وقيل في سشة ٚٚٓٔه/ٓٚٗوقج أسديا أميخ السخابصيغ يػسف بغ تاشفيغ في سشة 
اصسًة لجولتو، وسخعان ما أصبحت واحجة مغ أشيخ مجن السغخب األقرى ال بل مجن بالد السغخب والعالع ع

االسالمي، اذ ازدادت أىسيتيا في عرخ السػحجيغ الحيغ اتخحوىا عاصسًة لجولتيع أيزًا وزادوا مغ عسخانيا. يشطخ: 
 . ٔٗ٘-ٓٗ٘الحسيخؼ: الخوض السعصار، ص

-ٜٜ؛ مجيػل: الحمل السػشية، ص ٕ٘ٙ-ٕٗٙ،  ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٖل األعالم، يشطخ: ابغ الخصيب: أعسا -ٗٗ
 .  ٓٗٔ-ٖ٘ٔ؛ اليخفي: األحػال الدياسية، صٓٗٔ
السخيجون: ىػ إسٌع ُأشمق عمى أتباع شيػخ الجساعات الرػؼية التي كثخت آنحاك بسختمف أعسال األنجلذ، ومغ  -٘ٗ

وأبػ الحكع بغ بخجان ، ولع يكتف ىؤالء بالدىج والعبادة، أشيخ زعسائيع أبػ العباس بغ العخيف وأبػ القاسع بغ قدي 
بل تحػلت بعس فخقيع إلى جساعات مغ السحاربيغ تصسح إلى نيل الحكع، وال سيسا جساعة ابغ قدي الثائخ عمى 

م، اذ خاض مع جساعتو عجدًا مغ السعارك ضجىع،  تسكشػا ٗٗٔٔه/ٜٖ٘السخابصيغ في غخبي األنجلذ مشح سشة 
غ انتداع الكثيخ مغ مجن األنجلذ مغ أيجييع، إلى أن انتيى بيع السصاف أخيخًا باالنزػاء تحت سيادة عمى أثخىا م

؛ ٕٚ-ٕٕم. يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، صٔ٘ٔٔه/ٙٗ٘السػحجيغ، وقتل زعيسيع ابغ قدي سشة 
؛ وعغ ثػرات السخيجيغ ٕٕ٘-ٕٛٗ/ٕ؛ ابغ الخصيب: أعسال األعالم، ٕٕٓ-ٜٚٔ/ٕابغ األبار: الحمة الديخاء، 

وما  ٜٗوغيخىا مغ الثػرات التي حجثت ضج السخابصيغ في األنجلذ يشطخ: دنجش: األنجلذ في نياية السخابصيغ، ص
 . ٚٛ-ٜٙبعجىا؛ أبػ رميمة: عالقات السػحجيغ، ص
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 . ٛ٘ٔ-٘٘ٔيشطخ: شعيخة: السخابصػن، ص - ٙٗ
 . ٕٛٛ-ٜٕٗمية، صعغ دعػة ابغ تػمخت يشطخ: الفخد بل: الفخق االسال - ٚٗ
 .    ٖٓٔ-ٜٛ؛ أبػ رميمة: عالقات السػحجيغ، ص٘ٓٔ-ٗٓٔيشطخ: دنجش: األنجلذ في نياية السخابصيغ، ص -ٛٗ
 .  ٛ٘ٔيشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، ص - ٜٗ
 .  ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔ؛ السقخؼ: نفح الصيب،  ٜ٘ٔيشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، ص - ٓ٘
ب بغ يػسف بغ عبج السؤمغ بغ عمي، تػلى خالفة السػحجيغ بعج وفاة يعقػب السشرػر: ىػ أبػ يػسف يعقػ  -ٔ٘

م، وُيَعجُّ مغ ٜٛٔٔه/ٜ٘٘م، وقج دامت خالفتو خسدة عذخ عامًا انتيت بػفاتو سشة ٗٛٔٔه/ٓٛ٘والجه سشة 
-ٖٖٙأفزل الخمفاء السػحجيغ لسا تحقق في عيجه مغ انجازات مختمفة. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص

؛ الدساللي: ٖٕ٘-ٓٚٔقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيان٘ٔ-ٖ/ٚ؛ ابغ خمكان: وؼيات األعيان، ٖ٘ٛ
 ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: نجار: السغخب واألنجلذ في عيج السشرػر السػحجؼ . ٕٓٚ-ٕٗٙ/ٓٔاإلعالم، 

السػحجون عمى الداحل الغخبي مغ مجيشة رباط الفتح: وُتدسى أيزًا الخباط اخترارًا  ، وىي مجيشة أنذأىا   - ٕ٘
السغخب األقرى السصل عمى السحيط األشمدي، عمى الزفة اليدخػ لشيخ أبي رقخاق )نيخ سال(  الحؼ يرب في 
ذلظ السحيط ، وتحجيجًا قخب مربو، ويفرل نيخ أبي رقخاق بيشيا وبيغ مجيشة سال التي تقع عمى ضفتو اليسشى. 

وما بعجىا؛ سالع: مجيشة الخباط في التاريخ  ٜٖٕ/ٔؼ: سال ورباط الفتح، لمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الشاصخ 
 وما بعجىا .  ٖاالسالمي، ص

يػسف بغ عبج السؤمغ: ىػ أبػ يعقػب يػسف بغ عبج السؤمغ بغ عمي ثاني خمفاء السػحجيغ، تػلى بعج وفاة  - ٖ٘
ع سشػات مغ حكسو واتفاق الكمسة عميو مغ م، ولع َيَتَدَع بأميخ السؤمشيغ إال بعج مخور بزٕٙٔٔه/ٛ٘٘والجه سشة 

جانب ُأسختو. حقق السػحجون في عيجه بعس االنترارات السيسة وال سيسا في األنجلذ حيث تع القزاء عمى امارة 
م، ُعخف الخميفة يػسف باىتساماتو العمسية. وقج استسخت خالفتو ٔٚٔٔه/ٚٙ٘ابغ مخدنير في شخق البالد سشة 

م متأثخًا بالجخاح التي ُأصيب بيا أثشاء حراره لسجيشة ششتخيغ في غخب األنجلذ . ٗٛٔٔه/ٓٛ٘حتى وفاتو سشة 
وما بعجىا؛ ابغ أبي  ٖٛقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيانٖٛٔ-ٖٓٔ/ٚيشطخ: ابغ خمكان: وؼيات األعيان،

 ج السؤمغ . ؛ القخيذي: يػسف بغ عب  ٔٗٔ-ٖٔٔ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓزرع: األنيذ السصخب، ص
؛ العبادؼ: ٖٛٔ؛ ابغ سعيج: كتاب الجغخاؼيا، صٜٖ٘-ٖٚ٘يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٗ٘

؛ ٕٙٚ-ٕ٘ٚ؛ سالع والعبادؼ: تاريخ البحخية االسالمية، ص ٕٖٙ-ٖٔٙدراسات في تاريخ السغخب واألنجلذ، ص
 . ٖٕٛميخانجا: التاريخ الدياسي لالمبخاشػرية السػحجية، ص

جديخة شخيف: تقع عمى الداحل الجشػبي لألنجلذ السصل عمى البحخ الستػسط، في أول السجاز السدسى  - ٘٘
بالدقاق )مزيق جبل شارق( ، وتترل مغ جيتيا الغخبية بالسحيط األشمدي، وىي مجيشة صغيخة ، ُيحيط بيا سػر 

يحا االسع ندبًة الى شخيف بغ مالظ مغ تخاب، ويذقيا نيخ صغيخ، وتحتػؼ عمى أسػاق وفشادق وحسامات، وُسسيت ب
 . ٕٚٔم. الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٓٔٚىـ/ٜٔقائج الحسمة االستصالعية االسالمية عمى األنجلذ سشة 

 . ٕٕٔ؛ الرجيق بغ العخبي: كتاب السغخب، ص ٙٚٗالحسيخؼ: الخوض السعصار، ص - ٙ٘
 . ٕٛ٘؛ سالع والعبادؼ: تاريخ البحخية االسالمية، صٕٕٛعبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص - ٚ٘
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الخميفة الشاصخ: ىػ ابػ عبج هللا دمحم بغ يعقػب السشرػر بغ يػسف بغ عبج السؤمغ، السمقب بالشاصخ لجيغ  -ٛ٘
ة مشيا: قزاؤه عمى بشي غانية في م، شيج عيجه أحجاثًا ميسٜٛٔٔه/ٜ٘٘هللا، ولي الخالفة بعج وفاة أبيو في سشة 

معقميع بالجدر الذخؾية واضعافيع في افخيؿية، وتػلية الذيخ أبي دمحم عبج الػاحج بغ أبي حفز عمى افخيؿية في سشة 
م ومشحو صالحيات واسعة، وآخخ ىحه األحجاث السيسة ىػ اليديسة الفادحة لمسػحجيغ أمام السسالظ ٕٙٓٔه/ٖٓٙ

م. يشطخ: عبج الػاحج ٖٕٔٔه/ٓٔٙم، تػفي في سشة ٕٕٔٔه/ٜٓٙقاب باألنجلذ في سشة الشرخانية في معخكة الع
؛ ابغ أبي زرع: األنيذ ٕ٘ٙ-ٖٕٙقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيانٖٓٗ-ٖٙٛالسخاكذي: السعجب، ص

؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: السعسػرؼ: األميخ  ٜٙٔ-ٚٙٔ/ٗ؛ الدساللي: اإلعالم، ٕٔٗ-ٖٕٔالسصخب، ص
 دمحم الشاصخ لجيغ هللا السػحجؼ .

م(، وتحجيجًا ٖٕٔٔ-ٜٛٔٔه/ٓٔٙ-ٜ٘٘معخكة العقاب: حجثت ىحه السعخكة في أواخخ عيج الخميفة الشاصخ ) -ٜ٘
م ، في مػضع العقاب بيغ جيان وقمعة رباح مغ بالد األنجلذ، وقج انتيت ٕٕٔٔه/ٜٓٙفي شيخ صفخ مغ عام 

أمام تحالف القػػ الشرخانية اأُلوربية بؿيادة ممظ قذتالة الفػندػ الثامغ. يشطخ: بيديسة الجير االسالمي ىديسًة كبخػ 
؛ ابغ عحارؼ: ٖٛٔ-ٖٚٔ؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صٖٓٗ-ٜٖٛعبج الػاحج السخاكذي: السعجب، ص

؛ ويشطخ أيزًا: بدوجي: ٕٓٗ-ٖٖٕ؛ ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕ٘ٙ-ٕٓٙقدع السػحجيغ، ص-البيان
 وما بعجىا. ٛٔٔلة السػحجيغ بعج مػقعة العقاب، صدو 

-ٖٗٙدولة الحفرييغ: استسجت ىحه الجولة التي قامت في مشصقة السغخب األدنى ))افخيؿية(( لمحؿبة ) -ٓٙ
م( تدسيتيا مغ جج اأُلسخة الحاكسة فييا الذيخ أبي حفز عسخ بغ يحيى اليشتاتي ، الحؼ ُيَعجُّ ٖٚ٘ٔ-ٖٕٚٔه/ٜٔٛ

م السػحجيغ وميجييع ابغ تػمخت ، مغ قبيمتو ىشتاتة السرسػدية، وانتطع في ِعجاد صحابتو العذخة أول مغ بايع اما
(، ثع أصبح  وُأسختو ٖٔٚ-ٖٓٚ،  ٖٓٙ/ٙالدابقيغ الى دعػتو، أو ما ُيعخفػن بأىل الجساعة )ابغ خمجون: تاريخ، 

في دولتيع بالسغخب واألنجلذ، الى أن  مغ السقخبيغ لخمفاء السػحجيغ مغ بشي عبج السؤمغ، وكان ليع دوٌر بارزٌ 
سشحت ليع الفخصة في تأسيذ دولة مدتقمة في الطخف والتاريخ الُسذار الييسا أعاله ، لمسديج مغ السعمػمات يشطخ: 

وما بعجىا؛ الباجي  ٖٕوما بعجىا؛ الدركذي: تاريخ الجواتيغ، ص ٛٗابغ الذساع: األدلة البيشة الشػرانية، ص
 وما بعجىا؛ السصػؼ: الدمصشة الحفرية؛ البجراني: الجولة الحفرية . ٕٙٔالشؿية، ص السدعػدؼ: الخالصة

بشي عبج الػاد: ندبًة إلى بشي عبج الػاد وىع أحج بصػن قبيمة زناتة، التي استقخت في السغخب األوسط، دولة  -ٔٙ
م أن يؤسذ دولة ٖٕ٘ٔه/ٖٖٙ وُعخفػا أيزًا ببشي زيان ندبَة الى أميخىع يغسخاسغ بغ زيان، الحؼ استصاع في سشة

قػية في تمظ السشصقة، اتخحت مغ تمسدان عاصسًة ليا، ودخمت في صخاع مع الحفرييغ وبشي مخيغ، وقج عسخت 
م. يشطخ: مكيػؼ: األوضاع ٗ٘٘ٔه/ٕٜٙىحه الجولة مجة شػيمة أربأت عمى ثالثة قخون ، اذ تع سقػشيا في سشة 

 . ٙٚ-ٗٙ، ٖ٘وما بعجىا؛ شقجان: تمسدان في العيج الدياني، ص ٘ٗ، صالدياسية والثقاؼية لمجولة العبج الػادية
أبػ الحدغ السخيشي: ىػ أبػ الحدغ عمي بغ عثسان بغ يعقػب بغ عبج الحق السمقب بالسشرػر باهلل ، بػيع  -ٕٙ

مغ  م . وُيَعجُّ مغ أفخع سالشيغ بشي مخيغ، تسكغٖٖٓٔه/ٖٔٚبعج أبيو في الخامذ والعذخيغ مغ ذؼ القعجة سشة 
م، واستفحل ممكو وَمَمَظ السغخب بأجسعو بعج أن استػلى عمى ٖٖٔٔه/ٕٖٚاستخجاع جبل شارق في األنجلذ سشة 

تمسدان عاصسة بشي زيان وعمى تػنذ عاصسة الحفرييغ، وبشى القرػر والسجارس. اال أنَّ أحػالو قج تجىػرت بعج 
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م ، ثع خخج السغخبان األدنى ٖٓٗٔه/ٔٗٚسشة ذلظ فُسشي بيديسة أمام الشرارػ في األنجلذ في معخكة شخيف 
م ترجػ لو ابشو أبػ عشان فارس فيدمو وانتدع ٖٓ٘ٔه/ٔ٘ٚواألوسط عغ سيصختو، وعشج عػدتو الى مخاكر سشة 

وما ٖٕٔالدمصة مغ يجه ، ولع يمبث الدمصان أبػ الحدغ أن تػفي في الدشة التالية. يشطخ: ابغ مخزوق: السدشج ، ص
ومابعجىا ؛ الدساللي:  ٛٔٔ/ ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٔجحوة االقتباس،  بعجىا؛ ابغ القاضي:

 . ٘ٚٔ-ٔٚٔ/ٜاإلعالم، 
 . ٛٙٔ، ٚٙٔأحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص  - ٖٙ
وما بعجىا؛  ٕٗ٘/ٚخ، وما بعجىا؛ ابغ خمجون: تاري ٖٖٔيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٗٙ

 وما بعجىا. ٖٚ/ٖالشاصخؼ: االستقرا، 
عغ مذيخة الغداة ودورىا في الجفاع عغ سمصشة غخناشة ضج ىجسات السسالظ االسبانية الشرخانية، يشطخ:  - ٘ٙ

 ىا. بعجوما  ٕ٘؛ فؤاد: خصة مذيخة الغداة، صٗ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٔالسقخؼ: نفح الصيب، 
يػسف يعقػب بغ عبج الحق بغ محيػ بغ أبي بكخ بغ حسامة السخيشي  أبػ يػسف يعقػب السشرػر: ىػ أبػ - ٙٙ

م، وشيج عيجه ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙالدناتي، السمقب بالسشرػر باهلل، تػلى امارة السخيشييغ بعج وفاة أخيو أبي بكخ في سشة 
القزاء جسمة مغ االنجازات السيسة في تاريخ السغخب واألنجلذ مشيا: االستيالء عمى مخاكر عاصسة السػحجيغ و 

م، وتأسيذ مجيشة فاس الججيج واتخاذىا عاصسًة لجولتو، والعبػر ٜٕٙٔه/ٛٙٙعمى دولتيع في شيخ محخم مغ سشة 
الى األنجلذ مخات عجة لمجفاع عغ سمصشة غخناشة ضج السسالظ الشرخانية، تػفي في شيخ محخم سشة 

وما بعجىا؛ ابغ  ٘ٛالحخيخة الدشية، ص م بعج حكٍع داَم حػالي ثالثيغ عامًا . يشطخ: ابغ أبي زرع:ٕٙٛٔه/٘ٛٙ
 .   ٖٕٚ-ٕٓٚ/ٓٔ؛ الدساللي: اإلعالم، ٛ٘٘-ٙ٘٘القاضي: جحوة االقتباس، ص

؛ ٕٓٔ-ٜٔٔ،  ٚٔٔ/ٚ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٖٖٚ-ٖٖ٘يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٚٙ
 ٔٔٔ-ٓٔٔسغخب األوسط، ص؛ بغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمٖٖ-ٕٖ/ٖالشاصخؼ: االستقرا، 

 ؛ وقج اختمف ىؤالء السؤرخػن في تحجيج تأريخ السعخكة، والتأريخ السحكػر في الستغ مشقػل عغ ابغ أبي زرع.
 . ٓ٘-ٜٗ/ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٕٓٔ-ٜٔٔ/ٚيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٛٙ
سجمساسة: ىي مجيشة تقع جشػب شخق السغخب األقرى، أسديا أبػ القاسع سسكػ بغ واسػل السكشاسي لتكػن  - ٜٙ

م . وكانت ذات أىسية اقترادية وال سيسا في ٚ٘ٚه/ٓٗٔعاصسًة لجولتو التي ُعخفت بجولة بشي مجرار وذلظ سشة 
صخيق الغخبي الحؼ يخبط بيغ شسال السغخب الجانب التجارؼ، اذ كانت مغ أىع السحصات التجارية الػاقعة عمى ال

؛ الفخيجي:  ٔ٘ٔ-ٛٗٔاألقرى وافخيؿيا جشػب الرحخاء السعخوفة بالدػدان الغخبي. يشطخ: البكخؼ: السغخب، ص
 . ٗٚ-ٔ٘دولة بشي مجرار في سجمساسة، ص

دياسية ؛ بغ مرصفى: العالقات الٖٚ-ٖٙ/ٖ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٗٔٔ/ٚيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٓٚ
 .  ٔٔٔواالقترادية لمسغخب األوسط، ص

 .  ٔٔٔبغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط، ص - ٔٚ
 ٔٚالسغاربية لمجولة الديانية، ص؛ مكيػؼ: العالقات الدياسية والفكخية ٖٛٗ/ٕيحيى بغ خمجون: بػية الخواد،  - ٕٚ
 . ٖٛٗ-ٖٖ٘/ٕيشطخ: يحيى بغ خمجون: بػية الخواد،  - ٖٚ
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؛ مكيػؼ: العالقات الدياسية  ٕٔٔ-ٔٔٔبغ مرصفى: العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط، ص - ٗٚ
؛ ولعل مسا ُيثبت عجم قجرة الديانييغ عمى مػاجية السخيشييغ لػحجىع بدبب   ٓٚوالفكخية السغاربية لمجولة الديانية، ص

عيجه ابشو أبي سعيج عثسان ، بالتخمي عغ مجابية السخيشييغ ، قػتيع، وصية يغسخاسغ وىػ عمى فخاش السػت لػلي 
 .  ٖٕٔ/ٚوالتػجو بجل ذلظ شصخ الجولة الحفرية السجاورة مغ ناحية الذخق. يشطخ: ابغ خمجون: تاريخ، 

 ٙمجيشة بمشدية: مغ قػاعج األنجلذ السيسة، تقع في شخق البالد، بيشيا وبيغ البحخ الستػسط ثالثة أميال )حػالي  - ٘ٚ
كع(، وتبعج عغ قخشبة عمى شخيق بّجانة ستة عذخ يػمًا، وعمى شخيق الجادة ثالثة عذخ يػمًا، وىي مجيشة سيمية، عامخة 
القصخ، كثيخة التجارات والحط واالقالع، ويسخ بيا نيخ جاٍر يدقي مدارعيا وبداتيشيا السشتذخة عمى ضفافو. يشطخ: 

 .٘٘-ٚٗالحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص
الَسٍخيَّة: ىي مجبشة محجثة تقع في جشػب شخق األنجلذ، أمخ ببشائيا عبج الخحسغ الثالث السمقب بالشاصخ لجيغ   - ٙٚ

م. ُأتخحت مخسى لمدفغ بعج أن غداىا الشػرمان السعخوفيغ بالسجػس، وسخعان ما أصبحت ٜ٘٘ه/ٖٗٗهللا في سشة 
؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٕٓٔ-ٔٓٔية، صأشيخ قػاعج اأُلسصػل األنجلدي: يشطخ: الدىخؼ: كتاب الجغخاؼ

 . ٗٛٔ-ٖٛٔص
-ٕٔٛه/ٖٕٛ-ُٕٙٓمْخِسية : وىي قاعجة كػرة ُتْجميخ، ُبشيت في عيج األميخ عبج الخحسغ بغ الحكع )  -  ٚٚ

م(، وُأتخحت دارًا لمعسال ومقخًا لمقػاد، وتقع عمى نيخ كبيخ يدقي جسيع أراضييا، وليا جامع جميل، وحسامات ٕ٘ٛ
 . ٖٛٔ-ٔٛٔاق عامخة، وىي رخيرة الفػاكو بدبب كثختيا. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، صوأسػ 
شخير: ىي مجيشة متػسصة حريشة حدشة الجيات، ذات مػقع قخيب مغ البحخ، ُتَعجُّ مغ كػر شحونة،  تبعج  - ٛٚ

غ الكخوم والتيغ والديتػن. كع(، وتذتيخ بجػدة مدروعاتيا م ٓ٘عغ قمذانة مدافة خسدة وعذخيغ مياًل )حػالي 
 .ٕٓٔيشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ص

؛ ابغ الذساع: األدلة ٜٓٔ؛ ابغ القشفح: الفارسية، صٜٖٗ-ٕٜٖ،  ٜٖٛ-ٖ٘ٛ/ٙيشطخ: ابغ خمجون: تاريخ،  - ٜٚ
، ٓٔٔ-ٜٓٔ؛ البجراني: الجولة الحفرية، صٕٚ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٓٙ، ٜ٘البيشة الشػرانية، ص

ٕٖٔ-ٕٔٗ . 
 . ٕٛ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٖٛٛ/ٙابغ خمجون: تاريخ،  - ٓٛ
 . ٖٛٔالسصػؼ: الدمصشة الحفرية، ص - ٔٛ
مػسى بغ نريخ: ىػ مػسى بغ نريخ بغ عبج الخحسغ المخسي، اختمفت الخوايات حػل تأريخ واليتو عمى  - ٕٛ

م ، ثع أرسل حسمة ٜٓٚىـ/ٜٓبالد السغخب مغ قبل اأُلمػييغ ، إال أنيا اتفقت عمى انو استكسل فتح البالد سشة 
ج أن ميج لحلظ بحسمة شخيف بغ مالظ م ، بعٔٔٚىـ/ٕٜعدكخية بؿيادة شارق بغ زياد لفتح بالد األنجلذ سشة 

؛ سعج زغمػل: تاريخ  ٜٕٓ-ٕٓٓم. يشطخ: الشػيخؼ: تاريخ السغخب االسالمي، صٓٔٚىـ/ٜٔاالستصالعية سشة 
 . ٖٛ-ٛٔ؛ زاجي: المخسيػن، ص ٕٕٙ-ٕٔٗ/ٔالسغخب العخبي، 

-ٛٔٚىـ/ٕٓٔ-ٓٓٔذ )كصالعة الدسح بغ مالظ الخػالني الحؼ عيشو عسخ بغ عبج العديد واليًا عمى األنجل -ٖٛ
-ٓٗٔم( ، فقجميا مغ دمذق بخفقة أكثخ مغ خسدسائة رجل مغ الؿبائل اليسانية . الغداني: رحمة الػزيخ، صٕٓٚ
 . ٘٘؛ الخالجؼ: االستقخار ، صٙٛٔ؛ شو: الفتح واالستقخار، صٛٔٔ؛ يػسف: دور اليسشييغ، صٔٗٔ



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
126 

 

126 

                                                                                                                                                                            

، شالعة الحخ بغ عبج الخحسغ الثقفي الحؼ قجم مغ الصػالع العدكخية التي قجمت األنجلذ مغ بالد السغخب -ٗٛ
م مغ قبل والي افخيؿية دمحم بغ يديج ، وكان بخفقتو أربعسائة ٚٔٚىـ/ٜٜاالنجلذ مغ افخيؿية بعج تعييشو واليًا عمييا سشة 

 ؛ وشالعة أبي الخصار الحدام بغ ضخار الكمبي ، الحؼ ٕ٘/ٕرجل مغ وجػه افخيؿية. ابغ عحارؼ: البيان السغخب، 
م ـ مغ قبل والي افخيؿية حشطمة بغ ٕٗٚه/ٕ٘ٔقجم ىػ اآلخخ مغ افخيؿية إلى األنجلذ، بعج تعييشو واليًا عمييا سشة 

-ٛٗ؛ مجيػل: أخبار مجسػعة، صٗٗ-ٕٗصفػان الكمبي. يشطخ: يشطخ: ابغ القػشية: تاريخ افتتاح األنجلذ، ص
؛ مجيػل: فتح األنجلذ،  ٖٗ-ٖٖ/ٕان السغخب، ؛ ابغ عحارؼ: البيٖٙ-ٔٙ/ٔ؛ ابغ األبار: الحمة الديخاء، ٜٗ
 .    ٕٙ-ٛ٘ص
قبيمة بشي ىالل: ىي قبيمة عخبية مزخية، تشتدب إلى ىالل بغ عامخ بغ َصعَرعة بغ معاوية بغ بكخ بغ  - ٘ٛ

ىػازن بغ مشرػر بغ ِعْكِخمة بغ َخَرفة بغ ؾيذ َعيالن بغ ُمَزخ. يعػد أصميا إلى وسط نجج، ثع ىاجخت شسااَل 
ذام، ومشو إلى صعيج مرخ واستػششت الزفة الذخؾية لشيخ الشيل. وفي حػالي مشترف القخن الخامذ صػب ال

اليجخؼ/ الحادؼ عذخ السيالدؼ سسح ليع الفاشسيػن باليجخة إلى بالد السغخب، لسعاؾبة أميخ بشي زيخؼ السعد بغ 
فاجتاحػا مشصقة افخيؿية واستػلػا عمى أغمب  باديذ، بدبب استقاللو عشيع سياسيًا ومحىبيًا وإعالن تبعيتو لمعباسييغ.

أجدائيا، ثع أخحوا يتشقمػن في بؿية نػاحي بالد السغخب، إختيارًا وإضصخارًا. وكان ليع دور كبيخ في تاريخ السشاشق 
فييا ؾبائل التي استقخوا فييا. وُعخف انتقاليع إلى بالد السغخب باليجخة الياللية أو التغخيبة الياللية، التي كان يخافقيع 

وما  ٚٔ/ٙ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٕ٘ٚ-ٖٕٚعخبية ُأخخػ كبشي ُسَميع. يشطخ: ابغ حدم: جسيخة أنداب العخب، ص
 وما بعجىا. ٕ٘بعجىا؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ص

ؼ، ندبًة الى بمجة يازور مغ أعسال الخممة اليازورؼ: ىػ أبػ دمحم الحدغ بغ عمي بغ عبج الخحسغ اليازور  - ٙٛ
م( ، وذلظ ٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىـ/ٚٛٗ-ٕٚٗبفمدصيغ، ُيَعجُّ واحجًا مغ أبخز وزراء الخميفة الفاشسي السدتشرخ باهلل )

م(، ففزاًل عغ ٛ٘ٓٔ-ٓ٘ٓٔه/ٓ٘ٗ-ٕٗٗلالنجازات الكبيخة التي حققيا شيمة مجة وزارتو البالغة ثسان سشػات )
ديخؼ السعد بغ باديذ، لقصعو الجعػة الدياسية والسحىبية عغ الفاشسييغ ، وخصبتو لمعباسييغ، انتقامو مغ األميخ ال

فقج كان لو دوٌر سياسٌي آخخ تسثل في التشديق مع داعي الجعاة ـبة هللا الذيخازؼ، في تأييج حخكة البداسيخؼ ضج 
-ٓ٘ٗشابخ بغجاد لسجة سشة واحجة )الجولة العباسية، التي أسفخت عغ اقامة الخصبة لمسدتشرخ الفاشسي عمى م

م(. أما مغ الشاحية االقترادية فقج كان لو دوٌر في التخؽيف مغ أعباء األزمة االقترادية ٜ٘ٓٔ-ٛ٘ٓٔه/ٔ٘ٗ
م، وغيخ ذلظ مغ األعسال واالنجازات السختمفة. يشطخ: السقخيدؼ: السقفى ٕ٘ٓٔىـ/ٗٗٗالتي عانت مشيا مرخ سشة 

؛ مخىج: دور الػزيخ الفاشسي اليازورؼ، ٕٕٔ-ٜٔي: أثخ الػزيخ اليازورؼ، ص؛ عبج الشبٛٓٗ-ٖٙٙ/ٖالكبيخ، 
 .  ٖٗ-ٔص
؛ سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ٛٗٔ-ٚٗٔيشطخ: الباجي السدعػدؼ: الخالصة الشؿية، ص - ٚٛ
 .ٜ٘-ٚ٘؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص ٛٛ-ٚٙص
بشػ حساد: يشتدبػن الى حساد بغ بمكيغ بغ زيخؼ بغ مشاد الرشياجي، مؤسذ دولة بشي حساد في السغخب  -ٛٛ

م، وقج دامت ىحه الجولة حتى ٚٔٓٔه/ٛٓٗاألوسط السشذقة عغ دولة بشي زيخؼ في السغخب األدنى، وذلظ في سشة 
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السعمػمات يشطخ: بػ رويبة: الجولة الحسادية؛ م، اذ تع سقػشيا عمى أيجؼ السػحجيغ. لمسديج مغ ٕ٘ٔٔه/ٚٗ٘سشة 
 عػيذ: دولة بشي حساد .

-ٓٔٔ؛ سجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، صٙٚ-ٖٚ/ٖالخصيب: أعسال األعالم،  يشطخ: ابغ -ٜٛ
ٔٔ٘  . 
 .  ٜٚ-ٗٚ، ٖٚ/ٕيشطخ: الصيبي: دراسات وبحػث،  - ٜٓ
مجيػل:  ؛ٚٗ-٘ٗقدع السػحجيغ، ص-بغ عحارؼ: البيانعغ قزاء عبج السؤمغ عمى دولة بشي حساد يشطخ: ا -ٜٔ

،  ٓ٘ٔ. وعغ استيالئو عمى دولة بشي زيخؼ يشطخ: مجيػل: الحمل السػشية، صٜٗٔ-ٛٗٔالحمل السػشية، ص
ٕٔ٘-ٔ٘ٗ   . 
قبيمة مرسػدة: ُتشدب الى مرسػد بغ يػنذ بغ بخبخ، وىي مغ أكثخ ؾبائل البخبخ وأوفخىا، ومغ بصػنيا  - ٕٜ

بخغػاشة وغسارة وأىل جبل درن فزاًل عغ ىشتاتة، وقج استػششت السغخب األقرى مشح حؿبة قجيسة. يشطخ: ابغ 
 .      ٕ٘ٚ/ٙخمجون: تاريخ، 

؛  ٖٓٓ-ٜٕٛ؛ مارسيو: بالد السغخب، ص ٕٔٔ-ٔٔٔ، صيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة -ٖٜ
 .  ٖٛ-ٔٛ؛  حجاد: سياسة الجولة السػحجية، صٕ٘ٔ-ٕٔٔسجيشي: غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، ص

 . ٜٕٖ-ٕٖٗيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٜٗ
 . ٖٖٔ-ٖٖٓيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة ص - ٜ٘
 . ٜٕ٘-ٖٜٕ، صيشطخ: السعجب - ٜٙ
؛ الشاصخؼ: ٖٖٔ-ٖٖٓ، ٜٕٖ-ٕٖٛ، ٕٖ٘-ٕٖٗيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٜٚ

 .ٜٗ، ٖٜ-ٕٜ، ٚٛ-ٙٛ؛ بذيخ: العخب في عرخ السػحجيغ، صٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕاالستقرا، 
ديغ ، احجػ أبػ عبج هللا بغ وانػديغ: ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف بغ وانػديغ ، يشتسي الى ُأسخة بشي وانػ  - ٜٛ

اأُلسخ البارزة في دولة السػحجيغ، التي يخجع أصميا الى البخبخ مغ قبيمة ىشتاتة السرسػدية ، وكان ألبي عبج هللا ىحا 
-ٕٗ٘دوٌر كبيٌخ في دولة السػحجيغ ، بجأت مالمحو بالطيػر في عيج الخميفة عبج السؤمغ بغ عمي )

م( ، ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔىـ/ٓٛ٘-ٛ٘٘شو الخميفة يػسف )م( ، ثع بخز بذكل كبيخ في عيج ابٕٙٔٔ-ٜٕٔٔىـ/ٛ٘٘
 .  ٖٚ-٘ٗفكان لو دوٌر في تػشيج سمصة الجولة السػحجية وال سيسا في األنجلذ . يشطخ: الفخيجي: بشػ انػديغ ، ص

أبػ سعيج يخمف بغ الحديغ: مغ شيػخ السػحجيغ الكبار في عيج عبج السؤمغ بغ عمي وابشو يػسف ، اذ كان  - ٜٜ
في قتال الثائخيغ بالسغخب ، و جياد الشرارػ باألنجلذ . يشطخ: البيحق: أخبار السيجؼ بغ تػمخت، لو دوٌر بارٌز 

( ؛ الشاصخؼ: ٔ، ىامر )ٓٛٔ؛ ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص ٖٛ،  ٕٛ،  ٜٚ،  ٜٙ،  ٙٗص
بيحق والشاصخؼ، ، ويبجو أنَّ ىشاك ترحيفًا قج حرل في اسع والجه، اذ ورد لجػ كل مغ ال ٓٔٔ/ٕاالستقرا، 

 الحدغ، في حيغ ورد لجػ ابغ صاحب الرالة، الحديغ، كسا يتزح مغ الستغ .
م( ، أبخز مغ ُلقب بالديج ٓٛٔٔىـ/٘ٚ٘الديج األعمى: ىػ أبػ حفز عسخ بغ عبج السؤمغ بغ عمي )ت - ٓٓٔ

أة تتػلى االشخاف عمى األعمى في دولة السػحجيغ ، اذ كان أبشاء عبج السؤمغ ُيصمق عمييع لقب الدادة ، وىشاك ـي
-ٛ٘٘شؤونيع تدسى ـيأة الدادة ، كان لمديج األعمى دور كبيخ في خالفة أخيو يػسف بغ عبج السؤمغ )
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م( ، كسا كان أُلسختو مغ بعجه دور متسيد وفاعل في دولة السػحجيغ . السقخؼ: نفح ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔىـ/ٓٛ٘
؛ ولمسديج مغ ٗ٘-ٖ٘محات السحمية، ص؛ الفخيجي: السرص ٚٗٔ-ٙٗٔ؛ مػسى: السػحجون، ص ٓٔٔ/ٖالصيب

 السعمػمات يشطخ: عجيل: ُأسخة الديج األعمى أبي حفز عسخ ابغ عبج السؤمغ .
 . ٓٛٔ-ٜٚٔيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٔٓٔ
بعج الديج أبػ سعيج: ىػ أبػ سعيج عثسان بغ عبج السؤمغ بغ عمي، نذأ في بيئة عمسية ثقاؼية بخعاية والجه، و  - ٕٓٔ

أن بمغ مبمغ الذباب أدػ أدوارًا عدكخية وادارية وعسخانية ميسة في دولة السػحجيغ بالسغخب واألنجلذ خالل عيجؼ 
، كسا تقمج مشرب الػالية عمى مجن جيػش السػحجيغ في عجد مغ السعاركوالجه عبج السؤمغ وأخيو يػسف، اذ قاد 

وغخناشة، وكحلظ قخشبة التي قام بحسمة واسعة لتعسيخىا في  مغخبية وأنجلدية ميسة كدبتة وششجة والجديخة الخزخاء
جبل الفتح( في جشػب األنجلذ، ىحا عمى انذاء مجيشة جبل شارق ) م، فزاًل عغ اشخافو قبلٕٙٔٔىـ/ٚ٘٘سشة 

م نتيجة ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘م. تػفي أبػ سعيج سشة ٓٙٔٔىـ/٘٘٘التي استغخق بشاؤىا ثالث سشػات، اذ تع انجازىا سشة 
-ٕٙاألميخ الديج أبػ سعيج، ص بػباء الصاعػن الحؼ اجتاح بالد السغخب في تمظ الدشة. يشطخ: السدعػدؼ:اصابتو 

ٙٙ. 
كان اليجف الخئيذ مغ تحخك الديج األعمى مغ مخاكر عاصسة الجولة السػحجية الى جبل الفتح )جبل  - ٖٓٔ

و معو الى العاصسة مخاكر ألداء البيعة شارق( في األنجلذ، لاللتقاء بأخيو الديج أبي سعيج ، ومغ َثعَّ اصصحاب
وما بعجىا ؛ الفخيجي: بشػ وانػديغ،  ٜٚٔألخييسا الخميفة يػسف. يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص

 . ٓ٘ص
ششتخيغ: ىي مجيشة مترمة األعسال بأعسال باجة في غخبي األنجلذ ثع غخبي قخشبة، وتقع عمى نيخ تاجة  -ٗٓٔ

بالقخب مغ مربو في السحيط األشمدي ، وتستاز بالحرانة لػقػعيا عمى جبل عاٍل ججًا، استػلى عمييا االسبان سشة 
م، ولكشو ُأصيب بجخاٍح عمى ٗٛٔٔه/ٓٛ٘م، وقج حاصخىا يػسف بغ عبج السؤمغ السػحجؼ في سشة ٛٗٔٔه/ٖٗ٘

؛ الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، ٜ٘ٔ، صٖ. ياقػت الحسػؼ: معجع البمجان مجػارىا لع يمبث أن تػفي عمى أثخىاأس
 .ٗٔٔ-ٖٔٔص

 .  ٜٙٔ-ٜ٘ٔابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٘ٓٔ
السمقب بابغ مخدنير، استقل عغ  ابغ مخدنير: ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج بغ دمحم بغ سعج الجحامي -ٙٓٔ

السػحجيغ في شخق األنجلذ حيث أسذ امارتو ىشاك متخحًا مغ مجيشة ُمْخسية عاصسًة لو. وقج خاض صخاعًا مع 
م ودخػل أبشائو في شاعتيع. يشطخ: ابغ خمكان: وؼيات األعيان ، ٔٚٔٔه/ٚٙ٘السػحجيغ انتيى بػفاتو سشة 

  مخدنير وُأسختو يشطخ: جابخ: بشػ مخدنير . ؛ ولمسديج مغ السعمػمات عغ ابغ ٖٔٔ/ٚ
وىحا الجدء مغ  شخق األنجلذ: ىػ الجدء الذخقي مغ األنجلذ، ما بيغ مجيشتي ُتجميخ جشػبًا وسخقدصة شسااًل، - ٚٓٔ

البالد ترب أوديتو )أنياره( في البحخ الستػسط، وتيصل أمصاره بالخيح الذخؾية، بخالف الجدء الغخبي الحؼ ترب أنياره 
، وىشاك مغ جعل الصخف الذسالي ٕٖٔ/ٔالسحيط األشمدي، وتيصل أمصاره بالخيح الغخبية. السقخؼ نفح الصيب،  في

لسشصقة شخق األنجلذ يستج حتى مجيشة شخكػنة الػاقعة الى الجشػب مغ بخشمػنة، وتزع ىحه السشصقة أيزًا الجدر الذخؾية 
فزاًل عغ كػر ومجن عجة. يشطخ: أبػ الفزل: شخق األنجلذ، )جدر البميار( الػاقعة الى الذخق مغ بالد األنجلذ. 
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 .ٖ٘ص
-ٔٔقدع السػحجيغ، ص-؛ ابغ عحارؼ: البيان ٕٕٖ-ٖٖٔيشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، ص - ٛٓٔ
 ٚٛ-ٙٛرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عٕٕٔ-ٕٔٔ، ٗٔٔ
يع بغ جامع، يشتسي الى ُأسخة بشي جامع البخبخية األصل األنجلدية  - ٜٓٔ ابغ جامع: ىػ أبػ دمحم عبج هللا بغ ابخـا

السػشغ، احجػ أبخز اأُلسخ السػالية لمسػحجيغ، وذات دور كبيخ في تاريخيع، وال سيسا مغ الشاحيتيغ االدارية 
ميسة في دولة السػحجيغ، كالػالية عمى مجيشة سبتة، والؿيادة والعدكخية، وكان أبػ دمحم عبج هللا ىحا قج شغل مشاصب 

العامة أُلسصػل السػحجيغ، وما تختب عمييا مغ اسيامو في معاركيع البحخية، فزاًل عغ اسيامو في معارٍك بخية. 
 .   ٕٛ-ٕٙلمسديج مغ السعمػمات يشطخ: الفخيجي: بشػ جامع، ص

قدع السػحجيغ، -وما بعجىا ؛ ابغ عحارؼ: البيان ٖٕٖص يشطخ: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، - ٓٔٔ
 . ٗٔ؛ الدركذي: تاريخ الجولتيغ، صٕٖ٘-ٕٖٗ/ٙوما بعجىا؛ ابغ خمجون: تاريخ،  ٗٔٔص

كع( مغ السحيط األشمدي، جشػبي مجيشة ٙمجيشة ِشْمب: تقع غخبي األنجلذ عمى بعج ثالثة أميال )حػالي  - ٔٔٔ
ُنبة ، وىي مجيشة ذات بدائط فديحة ، وبصائح عخيزة، وليا جبل مشيف، كثيخة السدارح باجة، وُتَعجُّ قاعجة كػرة ُأْكُذػ 

والسياه, وتجػد فييا زراعة أشجار التفاح، ويحيط بيا سػٌر حريغ. يشطخ: الحسيخؼ: صفة جديخة األنجلذ، 
 . ٓٚ٘-ٕٙ٘/ٔ؛ ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: حتاممة: مػسػعة الجيار األنجلدية، ٛٓٔ-ٙٓٔص

؛ بخوفشدال: مجسػع رسائل مػحجية،  ٕٕٔ-ٕٓٔ،  ٕ٘ٓقدع السػججيغ، ص-يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان -ٕٔٔ
  . ٕٕٓالخسالة الخابعة والثالثػن، ص

 .ٖٚٔ-٘ٙٔ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا،  ٜٕٕ-ٕٕٓيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٖٔٔ
؛ أحسج: أثخ ٕٓٓ-ٜٙٔ/ٕؼ: االستقرا، ؛ الشاصخ ٕٓٗ-ٖٖٕيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص  - ٗٔٔ

 . ٜ٘-ٖٜالؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص
-ٔٗٔ؛ ماجج: االمام السدتشرخ باهلل، صٖٚ/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٛابغ األثيخ: الكامل،  -٘ٔٔ
؛ الصيبي: دراسات ٖٙعرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، ص ؛ أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل ٕٗٔ

 .   ٜٖٕ-ٖٕٛ؛ شبارو: األنجلذ، صٓٛ-ٜٚ/ٕوبحػث، 
 . ٛٓٔ-ٚٓٔيشطخ: ابغ الكخدبػس: تاريخ األنجلذ، ص - ٙٔٔ
(؛ الصيبي: دراسات ٕ، وىامر)ٔٗ؛ مؤنذ: الثغخ األعمى األنجلدي، صٙٙابغ القصان: نطع الجسان، ص - ٚٔٔ

 . ٔٛ-ٓٛ/ٕوبحػث، 
عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ: ىػ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ المستػني الرشياجي، خمف والجه  -ٛٔٔ

م، وقج اقتفى نيجو في مػاصمة الجياد ٙٓٔٔه/ٓٓ٘يػسف في حكع دولة السخابصيغ بالسغخب واألنجلذ سشة 
م، ٕٓٔٔه/ٗٔ٘في سشة  باألنجلذ ضج السسالظ الشرخانية، وفي عيجه ضيخت دعػة السػحجيغ بدعامة ابغ تػمخت

؛ ٘ٙٔ-ٚ٘ٔم بعج أن استخمف ابشو تاشفيغ. يشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صٕٗٔٔه/ٖٚ٘تػفي سشة 
؛  ٛٗ-ٗٗ/ٜ؛ الدساللي: اإلعالم، ٕٙ-٘٘/ٕ؛ الشاصخؼ: االستقرا، ٕٓٔ-ٗٛمجيػل: الحمل السػشية، ص

  عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ .  ولمسديج مغ السعمػمات يشطخ: اليخفي: دولة السخابصيغ في عيج 
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 .  ٔٙ/ٕيشطخ: الشاصخؼ: االستقرا،  - ٜٔٔ
دمحم الثاني: ىػ دمحم بغ دمحم بغ يػسف بغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ خسيذ بغ نرخ األنرارؼ الخدرجي،  - ٕٓٔ

 ثاني سالشيغ بشي نرخ السعخوفيغ أيزًا ببشي األحسخ، تػلى الحكع في سمصشة غخناشة بعج وفاة والجه سشة
م، وقج أربى عميو بخالٍل مشيا: بخاعة الخط، وحدغ التػؾيع، وايثار العمساء، وقخض الذعخ، واىتسامو ٕٕٚٔه/ٔٚٙ

بقخاءة القخآن الكخيع ومصالعة كتب العمع، ويبجو أنَّ ىحه الخالل كانت سببًا في تمقيبو بالفؿيو، وفزاًل عغ ذلظ فإنَّ 
لشرخية وواضع ألقاب خجمتيا وُمؿيع رسػم السمظ فييا. وقج دامت مجة حكسو الدمصان دمحم الثاني ُيَعجُّ مسيج الجولة ا

-٘ٚ؛ المسحة البجرية، صٙٙ٘-ٙ٘٘/ٔم. يشطخ: ابغ الخصيب: االحاشة، ٖٔٓٔه/ٔٓٚثالثيغ سشة اذ تػفي سشة 
 .    ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٗ؛ ابغ خمجون: تاريخ، ٘ٛ

؛ الشاصخؼ: ٕٙ٘-ٕٗ٘/ٚخمجون: تاريخ، وما بعجىا؛ ابغ  ٖٖٔيشطخ: ابغ أبي زرع: األنيذ السصخب، ص - ٕٔٔ
أحسج: أثخ الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ، وما بعجىا؛  ٜٖ/ٖاالستقرا، 

 . ٚٚٔ-ٛٙٔص
 . ٚٛ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٕٕٔ
سف بغ تاشفيغ ، ُأشتيخ بشػ غانية: ىع أبشاء عمي بغ يحيى السدػفي مغ رجاالت دولة السخابصيغ في عيج يػ  -ٖٕٔ

مشيع يحيى ودمحم الحيغ ُعخفػا ببشي غانية ندبًة إلى ُأميع التي كانت تعخف بيحا االسع ، وذلظ جخيًا عمى تقميج 
وما بعجىا ؛ ويشطخ أيزًا: نرخهللا: عػامل  ٕٖٗمخابصي معخوف. يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: السعجب ، ص

 .  ٗٛٔ-ٚٚٔاستقالل بشي غانية ، ص
وقج ابتجأوا مذخوعيع التػسعي ىحا في بالد السغخب بغدو مجيشة بجاية عمى ساحل البحخ الستػسط واالستيالء  -ٕٗٔ

 .  ٘ٚٔقدع السػحجيغ، ص-م، يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان٘ٛٔٔه/ٔٛ٘عمييا سشة 
وجيػد  عغ غدو بشي غانية لمسغخبيغ األوسط واألدنى وتحالفيع مع الغد األتخاك والعخب ضج السػحجيغ ، -ٕ٘ٔ

؛ قشبخ: ُأسخة بشي  ٜٚٔ-٘ٛٔقدع السػحجيغ، ص-الخميفة السشرػر في القزاء عمييع ، يشطخ: ابغ عحارؼ: البيان
 . ٕٖ-ٕ٘،  ٖٕ-ٕٔ؛ نػيػة : أثخ ثػرة بشي غانية، ص ٕٓٔ-ٜٙغانية، ص

 . ٜ٘ٔقدع السػحجيغ، ص-ابغ عحارؼ: البيان -ٕٙٔ
 .  ٜٙ-ٜ٘/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٕٚٔ
بالد السغخب شارك الُغد في قسع ثػرات قامت في مشصقة الدػس ، كثػرة عبج الخحسغ الجدولي ، ففي  -ٕٛٔ

م ، يشطخ: عبج الػاحج السخاكذي: ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘السعخوف بـ )ابغ الجدارة( ، وقتمو واخساد ثػرتو، وذلظ سشة  
 .ٜٖٙ-ٜٖ٘السعجب، ص

 . ٜٛ-ٜٚ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث ،  - ٜٕٔ
-ٙٗٔٔه/ٛٙٙ-ٔٗ٘مح مالي يعشي الخاتب، وقج كثخ استعسالو في العرخ السػحجؼ )الَبَخَكة: مرص - ٖٓٔ

م(، ويخجع الى العامل الجيشي، فالسيجؼ ابغ تػمخت لسا أسذ دعػتو عمى تخكيب مغ السحاىب االسالمية، ٜٕٙٔ
نت الحخكة في بجايتيا وتذبو بالخسػل )صمى هللا عميو وآلو وسمع( وقمجه في أفعالو وندبو، ُعجَّ عسمو ىحا مقجسًا، فكا

تعتسج عمى بخكتو الجيشية. ولسا تحػلت الحخكـــــــــة الى دولة في عيج خميفتو عبج السؤمغ بغ عمي، وورث ىحا مع أبشائو 
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ؼيسا ورثػه عغ ابغ تػمخت بخكتو، إال أنيا اتخحت في عيجىع ُبعجًا آخخ، فمع َتُعج صجقة كسا كانت مغ قبل، بل 
 .ير أؼ رزقًا أو راتبًا، اتخحت أحيانًا صيغة مشتطسة، وأحيانًا كانت ُتػزع في مشاسبات معيشةأصبحت تعشي عصاًء لمج

حيث أشار  ٕٔٚ؛ ويشطخ أيزًا: ابغ صاحب الرالة: السغ باالمامة، صٗٛٔٔ/ٗالصػيل: البخكة، معمسة السغخب، 
شاسبة تججيج البيعة لو في سشة الى اصجار الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ أمخًا بتػزيع بخكة عامة ابتياجًا بس

 حيث أشار الى البخكات بسعشى العصاء أو الخاتب؛ ٖٖ٘قدع السػحجيغ، ص-م؛ ابغ عحارؼ: البيانٗٙٔٔه/ٓٙ٘
؛ ولمسديج مغ السعمػمات ٓٗٔ/٘؛ القمقذشجؼ: صبح األعذى،ٕٕٔ،صٗابغ فزل هللا العسخؼ: مدالظ األبرار، س

 .ٛٗ-ٗٗصيشطخ: الفخيجي: السرصمحات السحمية، 
الديام أو األسيام: جسع سيع ، وىػ مرصمح ُأشمق في بالد السغخب عمى االقصاع العدكخؼ ، ابغ عحارؼ:  - ٖٔٔ
؛ الفخيجي: السرصمحات السحمية، ٚٓٔ؛ بذيخ: العخب في عرخ السػحجيغ، ص ٘ٓٗقدع السػحجيغ، ص -البيان
 .  ٘ٛص

 . ٕٖٕقدع السػحجيغ، ص -ابغ عحارؼ: البيان - ٕٖٔ
 . ٕٕٗي: تاريخ السغخب، صالقبم -ٖٖٔ
 . ٜٛ/ٕالصيبي: دراسات وبحػث،  - ٖٗٔ
؛ ٛٗٔخة الدشية، ص؛ الحخيٖٖ٘، ٖٓ٘، ٜٖٗ، ٖٖٗ، ٕٖٙبغ أبي زرع: األنيذ السصخب، صيشطخ: ا - ٖ٘ٔ

 . ٚٚٔ-ٙٚٔمجيػل: الحمل السػشية، ص
 . ٔيشطخ: السمخز، ص - ٖٙٔ

   
 المصادر والمراجع

  -المصادر: -أولا 
 م(ٜٕ٘ٔه/ٛ٘ٙابغ األبار، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ أبي بكخ القزاعي )ت 
 م . ٜ٘ٛٔ، دار السعارف، القاىخة، ٕالحمة الديخاء، تحقيق وتعميق: حديغ مؤنذ، ط -ٔ
 م(ٕٖٕٔه/ٖٓٙابغ األثيخ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم )ت 
، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔهللا القاضي، ط الكامل في التاريخ، تحقيق: أبي الفجاء عبج -ٕ

 م .ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ
 م(ٗٙٔٔه/ٓٙ٘االدريدي، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا )ت

 م .ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة،  -ٖ
 م(ٖٚٛٔىـ/ٖٕ٘ٔ)تدعػدؼ البكخؼ الباجي السدعػدؼ، أبػ عبج هللا دمحم الباجي بغ أبي بكخ الس

، دار اآلفاق ٔالخالصة الشؿية في ُأمخاء افخيؿية، تقجيع وتحقيق وتعميق: دمحم زيشيع دمحم عدب، ط -ٗ
 م.ٕٕٔٓالعخبية، القاىخة، 
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 م( ٜٗٓٔه/ٚٛٗالبكخؼ، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد )ت
، ٔتحقيق: عبج الخحسغ عمي الحجي، طجغخاؼية األنجلذ وُأوربا مغ كتاب السدالظ والسسالظ،  -٘

 م.ٜٛٙٔه/ٖٚٛٔدار االرشاد لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت، 
السغخب في ذكخ بالد افخيؿية والسغخب) وىػ جدء مغ كتاب السدالظ والسسالظ( ، دار الكتاب  -ٙ

 االسالمي، القاىخة، )د.ت(   
 م(ٓٙٔٔه/٘٘٘البيحق، أبػ بكخ بغ عمي الرشياجي )ت 
أخبار السيجؼ بغ تػمخت وبجاية دولة السػحجيغ، دار السشرػر لمصباعة والػراقة، الخباط،  -ٚ

 م. ٜٔٚٔ
 م(ٖٙٓٔه/ٙ٘ٗابغ حدم، أبػ دمحم عمي بغ حدم األنجلدي الطاىخؼ )ت

، دار السعارف، مرخ، ٖجسيخة أنداب العخب، تحقيق وتعميق: عبج الدالم دمحم ىارون، ط -ٛ
 م.ٜٔٚٔه/ٜٖٔٔ

 م(ٖٓٔٔه/ٓٔٚأبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج السشعع )ت الحسيخؼ، 
، مكتبة لبشان، بيخوت، ٕالخوض السعصار في خبخ األقصار، تحقيق: احدان عباس، ط -ٜ

 م.ٜٗٛٔ
صفة جديخة األنجلذ )مشتخبة مغ كتاب الخوض السعصار(، نذخ وترحيح وتعميق: إ.ليفي  -ٓٔ

 م. ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، دار الجيل، بيخوت، ٕبخوفشدال، ط
 م(ٖٗٚٔه/ٙٚٚابغ الخصيب، لدان الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الدمساني )ت 

، الشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة، ٔاالحاشة في أخبار غخناشة، تحقيق: دمحم عبج هللا عشان، ط -ٔٔ
 م.ٜٚٚٔه/ٜٖٚٔ

عمق بحلظ مغ الكالم ، أعسال األعالم ؼيسغ بػيع قبل االحتالم مغ ممػك االسالم وما يت -ٕٔ
م ؛ القدع الثاني ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔتحقيق: سيج كدخوؼ حدغ، ط

، دار السكذػف، بيخوت، ٕالسدسى تاريخ اسبانية االسالمية، تحقيق وتعميق: إ. ليفي بخوفشدال، ط
ق وتعميق: أحسج م؛ القدع الثالث السدسى تاريخ السغخب العخبي في العرخ الػسيط، تحقيٜٙ٘ٔ

يع الكتاني، دار الكتاب، الجار البيزاء،   م. ٜٗٙٔمختار العبادؼ ودمحم ابخـا
، دار السجار ٔالمسحة البجرية في الجولة الشرخية، دراسة وتحقيق: دمحم مدعػد جبخان، ط -ٖٔ

 م . ٜٕٓٓاالسالمي، بيخوت، 



 

أثز بالد املغزب العسكزٍ والسًاسٌ يف تاريخ األندلس مهذ قًام دويالت الطىائف وحتى سقىط 

 م(1492-1030ه/798-422سلطهة غزناطة )

 .د.علٌ صدام نصز اهللا                                                                                             

 

   م(2022كانىن االول  – 33العدد )  لة دراسات تاريخًةجم 
133 

 

133 

                                                                                                                                                                            

 م( ٘ٓٗٔه/ٛٓٛابغ خمجون، عبج الخحسغ بغ دمحم )ت 
تاريخ ابغ خمجون السدسى )العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع  -ٗٔ

مغ ذوؼ الذأن األكبخ(، ضبط الستغ ووضع الحػاشي والفيارس: خميل شحادة، راجعو: سييل زكار، 
 م  ٕٔٓٓه/ٕٔٗٔدار الفكخ، بيخوت، 

 م(ٕٕٛٔه/ٔٛٙأبي بكخ )تابغ خمكان، شسذ الجيغ أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ  
 وؼيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان، تحقيق: احدان عباس، دار الثقافة، بيخوت، )د.ت( .  -٘ٔ

 م(ٚٗٔٔه/ٕٗ٘الُخشاشي، أبػ دمحم )ت 
األنجلذ في اقتباس األنػار، تقجيع وتحقيق: ايسيميػ مػليشا وخاثيشتػ بػسظ بيال، السجمذ  -ٙٔ

 م . ٜٜٓٔيج التعاون مع العالع العخبي، مجريج، األعمى لألبحاث العمسية، مع
 م(ٕٖ٘ٔه/ٕٙٚابغ أبي زرع، أبػ الحدغ عمي بغ عبج هللا الفاسي )ت بعج  

األنيذ السصخب بخوض القخشاس في أخبار ممػك السغخب وتاريخ مجيشة فاس، دار السشرػر  -ٚٔ
 م .ٕٜٚٔلمصباعة والػراقة، الخباط، 

 م . ٕٜٚٔلجولة السخيشية، دار السشرػر لمصباعة والػراقة، الخباط، الحخيخة الدشية في تاريخ ا -ٛٔ
يع )كان حيًا سشة    م(ٛٛٗٔه/ٜٗٛالدركذي، أبػ عبج هللا دمحم بغ ابخـا

، السكتبة العتيقة، تػنذ،  ٕتاريخ الجولتيغ السػحجية والحفرية، تحقيق وتعميق: دمحم ماضػر،ط -ٜٔ
 م..ٜٙٙٔ

 م( ٕٙٛٔه/٘ٛٙابغ سعيج، عمي بغ مػسى )ت
، مشذػرات السكتب التجارؼ لمصباعة ٔكتاب الجغخاؼيا، تحقيق وتعميق: اسساعيل العخبي، ط -ٕٓ

 م.ٜٓٚٔوالشذخ والتػزيع، بيخوت، 
 م(ٙ٘ٗٔه/ٔٙٛابغ الذساع، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج )ت بعج 

غ دمحم السعسػرؼ، األدلة البيشة الشػرانية في مفاخخ الجولة الحفرية، تحقيق وتقجيع: الصاىخ ب -ٕٔ
 م.. ٜٗٛٔتػنذ، -الجار العخبية لمكتاب، ليبيا

 م(ٜٛٔٔه/ٜٗ٘ابغ صاحب الرالة، عبج السمظ )ت 
 م .ٜٚٛٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٖالسغ باالمامة، تحقيق: عبج اليادؼ التازؼ، ط -ٕٕ

 م( ٜ٘ٓٔه/ٛٛٗعبج هللا بغ بمكيغ، عبج هللا بغ بمكيغ بغ باديذ بغ حبػس )ت
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، ٔكتاب التبيان عغ الحادثة الكائشة بجولة بشي زيخؼ في غخناشة ، تحخيخ: عمي عسخ، ط -ٖٕ
 م.ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔمكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، 

 م(ٔٚٛه/ٕٚ٘ابغ عبج الحكع، أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا )ت
ثقافة الجيشية، القاىخة، فتػح مرخ والسغخب، تحقيق وتقجيع: عمي دمحم عسخ، الشاشخ: مكتبة ال -ٕٗ

 م.ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔ
 م(ٜٕٗٔه/ٚٗٙعبج الػاحج السخاكذي، عبج الػاحج بغ عمي )ت 

السعجب في تمخيز أخبار السغخب، تحقيق: دمحم سعيج العخيان، مشذػرات لجشة احياء التخاث  -ٕ٘
 االسالمي، القاىخة )د.ت( . 

 م(ٕٖٔٔه/ٕٔٚابغ عحارؼ، أبػ العباس أحسج السخاكذي )ت بعج  
البيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب، تحقيق ومخاجعة: ج.س.كػالن و إ.ليفي  -ٕٙ

م ، الجدء ٜٓٛٔ، ٕم، الجدء الثاني، طٖٜٛٔ، ٖبخوفشدال، دار الثقافة، بيخوت، الجدء األول، ط
م. القدع الخاص ٖٜٛٔ، ٖم، الجدء الخابع، تحقيق ومخاجعة: احدان عباس، طٖٜٛٔ، ٖالثالث، ط

يع الكتاني وآخخون، طبالسػ  ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔحجيغ، تحقيق: دمحم ابخـا
 م. ٜ٘ٛٔه/ٙٓٗٔ

 م(٘ٛٓٔه/ٛٚٗالعحرؼ، أحسج بغ عسخ بغ أنذ )ت 
نرػص عغ األنجلذ مغ كتاب تخصيع األخبار وتشػيع اآلثار والبدتان في غخائب البمجان  -ٕٚ

األىػاني، مشذػرات معيج الجراسات االسالمية، والسدالظ الى جسيع السسالظ، تحقيق: عبج العديد 
 م.ٜ٘ٙٔمجريج، 

 م(ٚٓٚٔه/ٜٔٔٔالغداني، دمحم بغ عبج الػىاب األنجلدي )ت
، دار ٔم(، حخرىا وقجم ليا نػرؼ الجخاح، طٜٔٙٔ-ٜٓٙٔرحمة الػزيخ في افتكاك األسيخ ) -ٕٛ

 م .ٕٕٓٓ، بيخوت، الدػيجؼ لمشذخ والتػزيع، أبػ ضبي، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ
 م(ٖٛٗٔىـ/ٜٗٚابغ فزل هللا العسخؼ، شياب الجيغ أحسج بغ يحيى )ت 

الدفخ الخابع : مسالظ الـيسغ والغـخب اإلسـالمي وؾبائـل  –مدالظ األبرار في مسالظ األمرار  -ٜٕ
 م. ٕٕٓٓلسجسع الثقافي، أبػ ضبي، ، أالعخب، تحقيق: حسدة أحسج عباس، ط

 م(ٙٔٙٔه/ٕ٘ٓٔابغ القاضي، أحسج بغ دمحم بغ أبي العاؼية السكشاسي )ت 
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جحوة االقتباس في ذكخ مغ حل مغ األعالم مجيشة فاس، دار السشرػر لمصباعة والػراقة،  -ٖٓ
 م. ٖٜٚٔالخباط، 

 م(ٖٕٓٔه/ٕٛٙابغ القصان، أبػ دمحم حدغ بغ عمي بغ دمحم بغ عبج السمظ الكتامي )ت 
تختيب ما سمف مغ أخبار الدمان، دراسة وتقجيع وتحقيق: محسػد عمي مكي، دار نطع الجسان ل -ٖٔ

 الغخب االسالمي، بيخوت، )د.ت( . 
 م( ٛٔٗٔه/ٕٔٛالقمقذشجؼ، شياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عمي )ت 

 م . ٜ٘ٔٔه/ٖٖٖٔصبح األعذى في صشاعة االنذا، السصبعة األميخية، القاىخة،  -ٕٖ
 م(ٚٓٗٔه/ٓٔٛالعباس أحسج بغ حديغ بغ عمي القدشصيشي )تابغ القشفح، أبػ 

الفارسية في مبادغ الجولة الحفرية، تقجيع وتحقيق: دمحم الذاذلي الشيفخ وعبج السجيج التخكي،  -ٖٖ
 م. ٜٛٙٔالجار التػندية لمشذخ، تػنذ، 

 م(ٜٚٚه/ٖٚٙابغ القػشية، أبػ بكخ دمحم بغ عسخ )ت
يع األبيارؼ، طتاريخ افتتاح األنجلذ، تحقيق -ٖٗ ، دار الكتاب السرخؼ، القاىخة، دار ٕ: أبخـا

 م.ٜٜٛٔه/ٓٔٗٔالكتاب المبشاني، بيخوت، 
ابغ الَكخَدُبػس، أبػ مخوان عبج السمظ بغ الَكخَدُبػس التػزرؼ )أواخخ القخن الدادس اليجخؼ/ الثاني 

 عذخ السيالدؼ(
ران ججيجان، وىػ قصعة مغ كتاب تاريخ األنجلذ البغ الَكخَدُبػس ووصفو البغ الذباط ن -ٖ٘

االكتفاء في أخبار الخمفاء، تحقيق: أحسج مختار العبادؼ، معيج الجراسات االسالمية، مجريج، 
 م.ٜٔٚٔ

 م( ٜٖٚٔه/ٔٛٚابغ مخزوق، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ دمحم التمسداني )ت 
وتحقيق: ماريا خيدػس السدشج الرحيح الحدغ في مآثخ ومحاسغ مػالنا أبي الحدغ، دراسة  -ٖٙ

 م . ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔبيغيخا، تقجيع: دمحم بػ عياد، الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، 
 م(ٖٔٙٔه/ٔٗٓٔالسقخؼ، أحسج بغ دمحم التمسداني )ت 

نفح الصيب مغ غرغ األنجلذ الخشيب، تحقيق: احدان عباس، دار صادر، بيخوت،  -ٖٚ
 م. ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ

 م(ٔٗٗٔه/٘ٗٛغ أحسج بغ عمي )تالسقخيدؼ، تقي الجي
 مٜٜٔٔىـ/ٔٔٗٔاالسالمي، بيخوت، ، دار الغخب ٔالسقفى الكبيخ، تحقيق: دمحم اليعالوؼ، ط -ٖٛ
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 م(ٖٔٔٔه/ٔٔٚابغ مشطػر، جسال الجيغ أبػ الفزل دمحم بغ مكخم )ت 
 لدان العخب، دار صادر، بيخوت، )د.ت( .  -ٜٖ

 خؼ/العاشخ السيالدؼ(مؤلف أنجلدي مجيػل ) مغ القخن الخابع اليج 
أخبار مجسػعة في فتح األنجلذ وذكخ ُأمخائيا رحسيع هللا والحخوب الػاقعة بيا بيشيع، تحقيق:  -ٓٗ

يع األبيارؼ، ط  مٜٜٛٔه/ٓٔٗٔوت، بيخ -القاىخة، دار الكتاب المبشاني-، دار الكتاب السرخؼ ٕابخـا
 يالدؼ ( مؤلف مخاكذي مجيػل ) مغ القخن الدادس اليجخؼ/الثاني عذخ الس

االستبرار في عجائب األمرار، نذخ وتعميق: سعج زغمػل عبج الحسيج، دار الذؤن الثقاؼية  -ٔٗ
 العامة، بغجاد، )د.ت( .

 مؤلف أنجلدي مجيػل )مغ القخن الثامغ اليجخؼ/الخابع عذخ السيالدؼ( 
الحمل السػشية في ذكخ األخبار السخاكذية، تحقيق: سييل زكار وعبج القادر زمامة، دار  -ٕٗ

 الخشاد الحجيثة، الجار البيزاء، )د.ت( . 
 م(ٜٛٗٔه/ٜ٘ٛمؤلف مجيػل )ت بعج 

، دار الكتب العمسية، بيخوت، ٔتاريخ األنجلذ، دراسة وتحقيق: عبج القادر بػباية، ط -ٖٗ
 م.ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ

 يػلمؤلف مج
فتح األنجلذ، دراسة وتحقيق: لػيذ مػليشا، الشاشخ السجمذ األعمى لألبحاث العمسية، الػكالة  -ٗٗ

 م.ٜٜٗٔاالسبانبة لمتعاون الجولي، مجريج، 
 م(ٕٖٖٔه/ٕٖٚالشػيخؼ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب )ت 

كتاب نياية األرب تاريخ السغخب االسالمي في العرخ الػسيط )الجدء الثاني والعذخون مغ  -٘ٗ
في فشػن األدب(، تحقيق وتعميق: مرصفى أبػ ضيف أحسج، دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء، 

 م. ٜ٘ٛٔ
 م(ٕٕٛٔه/ٕٙٙياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا )ت 

العخبي، بيخوت، ، دار احياء التخاث ٔمعجع البمجان، تقجيع: دمحم عبج الخحسغ السخعذمي، ط -ٙٗ
 م .ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔ

 م(ٖٛٚٔه/ٓٛٚيحيى بغ خمجون، أبػ زكخيا يحيى بغ دمحم )ت
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بػية الخواد في ذكخ السمػك مغ بشي عبج الػاد، الجدء الثاني، تقجيع وتحقيق وتعميق: بػ زياني  -ٚٗ
 م.ٕٚٓٓالجراجي، دار األمل، الجدائخ، 

  -المراجع: -ثانياا 
 أحسج ، مرصفى أبػ ضيف

-ٕٗ٘الؿبائل العخبية في الحياة السغخبية خالل عرخؼ السػحجيغ وبشي مخيغ )أثخ  -ٔ
 م.ٕٜٛٔ، مصبعة دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء، ٔ(، طٕٚٗٔ-ٖٓٔٔه/ٙٚٛ

 ادريذ، اليادؼ روجي
م، نقمو الى ٕٔالى القخن  ٓٔتاريخ افخيؿية في عيج بشي زيخؼ مغ القخن  -الجولة الرشياجية -ٕ

 م.ٕٜٜٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔؼ الداحمي، طالعخبية حساد
 أدىع، عمي

 السعتسج بغ عباد، الشاشخ مكتبة مرخ، القاىخة، )د.ت( . -ٖ
 أشباخ، يػسف

، ٕتاريخ األنجلذ في عيج السخابصيغ والسػحجيغ، تخجسو وعمق عميو دمحم عبج هللا عشان، ط -ٗ
 م.ٜٜٙٔه/ٚٔٗٔالشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة، 

 لفخد بلا
الفخق االسالمية في الذسال االفخيقي مغ الفتح العخبي حتى اليػم، تخجسو عغ الفخندية: عبج  -٘

 م.  ٜٚٛٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٖالخحسغ بجوؼ، ط
 بخوفشدال، إ. ليفي

ط مجسػع رسائل مػحجية مغ انذاء ُكتَّاب الجولة السؤمشية، مصبػعات معيج العمػم السغخبية، ربا -ٙ
 م.ٜٔٗٔالفتح، 

 ُبػَباية، عبجالقادر
، ٔم، طٖٔٓٔ-ٔٔٚه/ٕٕٗ-ٕٜالبخبخ في األنجلذ ومػقفيع مغ فتشة القخن الخامذ اليجخؼ  -ٚ

 م.ٕٔٔٓدار الكتب العمسية، بيخوت، 
 بػرويبة، رشيج 
 مٜٚٚٔه/ٖٚٚٔامعية، الجدائخ، تاريخيا وحزارتيا، ديػان السصبػعات الج -الجولة الحسادية -ٛ

 عبج اليادؼ التازؼ،
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السغخب،  -التاريخ الجبمػماسي لمسغخب مغ أقجم العرػر إلى اليػم، مصابع فزالة، السحسجية -ٜ
 م.ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ

 جابخ، جابخ خميفة 
 مٕٚٔٓدار أمل الججيجة، دمذق،  ،ٔ، طرىع الدياسي والعدكخؼ في األنجلذبشػ مخدنير ودو  -ٓٔ

 الجسعية السغخبية لمتأليف والتخجسة والشذخ
 م.  ٕٗٔٓه/ٖ٘ٗٔ-مٜٜٛٔه/ٓٔٗٔمعمسة السغخب، نذخ: مصابع سال، الخباط،  -ٔٔ

 حتاممة، دمحم عبجة
 م . .ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔاألردن، -، عسانٔمػسػعة الجيار األنجلدية، ط -ٕٔ

 حدغ أحسج محسػد
صفحة مذخقة مغ تاريخ السغخب في العرػر الػسصى، دار الفكخ  -ؾيام دولة السخابصيغ -ٖٔ

 ىخة، )د.ت(.العخبي، القا
 حدغ عمي حدغ

 م.ٜٚٚٔ، مصبعة السختار، القاىخة، ٔعرخ الػالة، ط -تاريخ السغخب العخبي -ٗٔ
 خصاب، محسػد شيت

، مؤسدة عمػم القخآن، بيخوت، مشار لمشذخ والتػزيع، دمذق، ٔقادة فتح األنجلذ، ط -٘ٔ
 م. ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ

 دبػز، دمحم عمي 
 م .ٕٜٙٔه/ٕٖٛٔياء الكتب العخبية، القاىخة، ، دار احٔتاريخ السغخب الكبيخ، ط -ٙٔ

 دنجش، عرست عبج المصيف 
-ٓٔ٘عرخ الصػائف الثاني )-األنجلذ في نياية السخابصيغ ومدتيل السػحجيغ -ٚٔ

 م . ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔم(، طٔ٘ٔٔ-ٙٔٔٔه/ٙٗ٘
 أبػ رميمة ، ىذام

، دار الفخقان ،  ٔوالجول اإلسالمية في األنجلذ ، طعالقات السػحجيغ بالسسالظ الشرخانية  -ٛٔ
 م ٜٗٛٔىـ/ٗٓٗٔاألردن -عسان

 سالع، الديج عبج العديد والعبادؼ، أحسج مختار
 م.ٜٜٙٔتاريخ البحخية االسالمية في السغخب واألنجلذ، دار الشيزة العخبية، بيخوت،  -ٜٔ
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يع  الدامخائي، خميل ابخـا
م(، مصبعة ٕٜٛ-ٗٔٚه/ٖٙٔ-ٜ٘دراسة في أحػالو الدياسية ) -الثغخ األعمى األنجلدي -ٕٓ

 م. ٜٙٚٔأسعج، بغجاد، 
عالقات السخابصيغ بالسسالظ االسبانية باألنجلذ وبالجول االسالمية، دار الحخية لمصباعة،  -ٕٔ

 م.ٜٙٛٔه/ٙٓٗٔبغجاد، 
 سعج زغمػل

 م.ٕٗٓٓاالسكشجرية،  تاريخ السغخب العخبي، مشذأة السعارف، -ٕٕ
يع   الدساللي، العباس بغ ابخـا

، السصبعة ٕاإلعالم بسغ حل مخاكر وأغسات مغ األعالم، راجعو عبج الػىاب بغ مشرػر، ط -ٖٕ
  م . ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔالسمكية، الخباط، 
 شاكخ مرصفى

 م.ٜٜٓٔاألنجلذ في التاريخ، مشذػرات وزارة الثقافة، دمذق،  -ٕٗ
 شبارو، عرام دمحم

، ٔم(، طٕٜٗٔ-ٓٔٚه/ٜٚٛ-ٜٔاألنجلذ مغ الفتح العخبي السخصػد الى الفخدوس السفقػد ) -ٕ٘
 م.ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔدار الشيزة العخبية، بيخوت، 

 شعيخة، دمحم عبج اليادؼ
 م.ٜٜٙٔ، مكتبة القاىخة الحجيثة، القاىخة، ٔه(، طٜٖ٘-ٖٓٗالسخابصػن تاريخيع الدياسي ) -ٕٙ

 الرجيق بغ العخبي 
 م. ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، دار الغخب االسالمي، بيخوت، دار الثقافة ، الخباط، ٖغخب، طكتاب الس -ٕٚ

 شو، عبج الػاحج ذنػن 
، دار السجار االسالمي، ٔالفتح واالستقخار العخبي االسالمي في شسال افخيؿيا واألنجلذ، ط -ٕٛ

 م.ٕٗٓٓبيخوت، 
 الصيبي، أميغ تػفيق 

 م .ٜٜٚٔتػنذ، -الجار العخبية لمكتاب، ليبيا دراسات وبحػث في تاريخ السغخب واألنجلذ، -ٜٕ
 العبادؼ، أحسج مختار 

 م . ٜٛٙٔ، مصبعة السرخؼ، االسكشجرية، ٔدراسات في تاريخ السغخب واألنجلذ، ط -ٖٓ
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 عػيذ، عبج الحميع 
، دار الرحػة، ٕدولة بشي حساد صفحة رائعة مغ التاريخ الجدائخؼ، ط -ٖٔ

 م . ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔالقاىخة،
 عمي صجام نرخ هللا  الفخيجي، 

 م.ٕٕٕٓ، دار ومكتبة البرائخ، بيخوت، ٔبشػ جامع وزراء السػحجيغ وقادة ُأسصػليع، ط -ٕٖ
 م.ٕٕٓٓ، دار أمل الججيجة، دمذق، ٔبشػ وانػديغ ودورىع في دولة السػحجيغ، ط -ٖٖ
ذق، ، دار أمل الججيجة، دمٔالسرصمحات السحمية في تاريخ السغخب االسالمي وحزارتو، ط -ٖٗ

 م. ٕٕٓٓ
 أبػ الفزل، دمحم أحسج 

م( دراســـة فـــي التـــاريخ ٕٚٛٔ-ٕٔٔٔه/ٙٛٙ-٘ٔ٘شـــخق األنـــجلذ فـــي العرـــخ االســـالمي ) -ٖ٘
 م. ٜٜٙٔالدياسي والحزارؼ، دار السعخفة الجامعية، االسكشجرية، 

 لػثيشا، لػيذ سيكػ دؼ 
، مصبعة الذام، ٔشعسة، طالحسػديػن سادة مالقة والجديخة الخزخاء، تخجسة: عجنان دمحم آل  -ٖٙ

 م.ٕٜٜٔ
 ماجج، عبج السشعع

 م.ٜٔٙٔاالمام السدتشرخ باهلل الفاشسي، مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة،  -ٖٚ
 مارسيو، جػرج

بالد السغخب وعالقاتيا بالسذخق االسالمي في العرػر الػسصى، تخجسو عغ الفخندية:  -ٖٛ
محسػد عبج الرسج ـيكل، راجعو واستخخج نرػصو: مرصفى أبػ ضيف أحسج، مشذأة السعارف، 

 م. ٜٜٜٔاالسكشجرية، 
 السصػؼ، دمحم العخوسي

المي، دار الغخب االسالمي، الدمصشة الحفرية تاريخيا الدياسي ودورىا في السغخب االس -ٜٖ
 مٜٙٛٔه/ٙٓٗٔبيخوت، 

 ابغ مشرػر، عبج الػىاب 
 م . ٜٛٙٔه/ٖٛٛٔؾبائل السغخب، السصبعة السمكية، الخباط،  -ٓٗ

 مػسى، عد الجيغ عسخ 
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، دار الغخب االسالمي، بيخوت، ٔتشطيساتيع ونطسيع، ط-السػحجون في الغخب االسالمي -ٔٗ
 م .ٜٜٔٔه/ٔٔٗٔ

 مؤنذ، حديغ
لثغخ األعمى األنجلدي في عرخ السخابصيغ وسقػط سخقدصة في يج الشرارػ سشة ا -ٕٗ

 م.ٕٜٜٔه/ٖٔٗٔم مع أربع وثائق ججيجة، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، ٛٔٔٔه/ٕٔ٘
 ميخانجا، أمبخوسيػ ىػيثي

، ، الشجاح الججيجةٔالتاريخ الدياسي لالمبخاشػرية السػحجية، تعخيب: عبج الػاحج أكسيخ، ط -ٖٗ
 م.ٕٗٓٓالجار البيزاء، 

 الشاصخؼ، أحسج بغ خالج 
االستقرا ألخبار دول السغخب األقرى، تحقيق وتعميق: جعفخ ودمحم الشاصخؼ، دار الكتب،  -ٗٗ

 م . ٜٗ٘ٔالجار البيزاء، 
 الشاصخؼ، جعفخ بغ أحسج

أسصػليسا وقخصشتيسا الجيادية، تحقيق: أحسج بغ جعفخ الشاصخؼ، -سال ورباط الفتح -٘ٗ
 م .ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔصبػعات أكاديسية السسمكة السغخبية، الخباط، م

 اليخفي، سالمة دمحم سمسان
دراسة سياسية وحزارية، دار الشجوة  -دولة السخابصيغ في عيج عمي بغ يػسف بغ تاشفيغ -ٙٗ

 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔالججيجة ، بيخوت، 
  -الرسائل واأُلطروحات الجامعية: -ثالثاا 

 الدمسان البجراني، نيى أحسج دمحم
الجولة الحفرية الشذأة والتكػيغ )دراسة سياسية(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب،  -ٔ

 م .  ٕٛٓٓه/ٜٕٗٔجامعة السػصل، 
 بدوجي، وليج

دولة السػحجيغ بعج مػقعة العقاب دراسة في التخاجع الحزارؼ في الغخب االسالمي، رسالة  -ٕ
 مٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓه/ٖٙٗٔ-ٖ٘ٗٔلجدائخ، االسالمية، جامعة اماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم 

 بػباية، ىاجخ
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أخبار الجولة العامخية البغ حيان القخشبي جسع ودراسة وتحقيق، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة،  -ٖ
 م.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓه/ٔٗٗٔكمية العمػم االندانية والعمػم االسالمبة، جامعة وىخان، 

 حاج عبج القادر، يخمف
-مٓٔه/ ٙه الى نياية القخن ٗالجور الدياسي واالسيام الفكخؼ لرشياجة باألنجلذ مغ القخن  -ٗ

م، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية والعمػم االسالمية، جامعة وىخان، ٕٔ
 م. ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓه/ٖٛٗٔ-ٖٚٗٔ

 حجاد، مدوزية
م(، رسالة ٜٕٙٔ-ٕٔٔٔه/ٛٙٙ-٘ٔ٘انية )سياسة الجولة السػحجية مغ خالل الخسائل الجيػ  -٘

باتشة، الجدائخ، -ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية واالجتساعية ، جامعة الحاج لخزخ
 م . ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓه/ٖٗٗٔ-ٖٖٗٔ

 الخالجؼ، خالج يػنذ عبج العديد
ة، كمية االستقخار العخبي االسالمي في األنجلذ في عرخ الػالة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػر  -ٙ

 م.ٜٜٔٔه/ٕٔٗٔالجراسات العميا، الجامعة األردنية، 
 زاجي، دنيا وليج

-ٕٜالمخسيػن ودورىع الدياسي واالدارؼ والفكخؼ في األنجلذ حتى نياية عرخ السػحجيغ ) -ٚ
م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، جامعة البرخة، ٖٕٚٔ-ٔٔٚه/ٖ٘ٙ

 م.ٕ٘ٔٓه/ٖٙٗٔ
 رق بغ زاوؼ، شا

م(، رسالة ٕٙٓٔ-ٙٔٓٔه/ٗ٘ٗ-ٙٓٗاستقالل السعد بغ باديذ الديخؼ عغ الجولة الفاشسية ) -ٛ
-ٜٕٗٔماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االجتساعية واالندانية، جامعة الجدائخ، 

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓه/ٖٓٗٔ
 سجيشي، فايدة دمحم صالح أميغ

يخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات غدو بشي ىالل وبشي ُسَميع لمسغخب، رسالة ماجدتيخ غ -ٜ
 م.ٜٔٛٔ-ٜٓٛٔه/ٔٓٗٔ-ٓٓٗٔاالسالمية، جامعة السمظ عبج العديد بسكة السكخمة، 

 شافعي، لسياء أحسج
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ه الى سشة ٕٖٔالسغخب األدنى في عيج والة بشي العباس حتى ؾيام األغالبة مغ سشة  -ٓٔ
والجراسات االسالمية، جامعة أم م، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة ٓٓٛ-ٓ٘ٚه/ٗٛٔ

 ه . ٓٔٗٔالقخػ، 
 الذخيف، خالج بغ عبج هللا بغ حدغ آل زيج

ه(، ٕٜٛ-هٕٕٗدراسـة سياسـية حزـارية ) -مجيشة مالقة مشـح عرـخ الصػائـف حتـى سـقػشيا -ٔٔ
-ٕ٘ٗٔرســــالة ماجدــــتيخ غيــــخ مشذــــػرة، كميــــة الذــــخيعة والجراســــات االســــالمية، جامعــــة ُأم القــــخػ، 

 ه.ٕٙٗٔ
 ، بدام كامل عبج الخزاقشقجان

م( ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، ٘٘٘ٔ-ٖٕ٘ٔه/ٕٜٙ-ٖٖٙتمسدان في العيج الدياني ) -ٕٔ
 م .   ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔفمدصيغ، -كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ

 عجيل، ستار جميل
ُأسخة الديج األعمى أبي حفز عسخ بغ عبج السؤمغ ودورىا في دولة السػحجيغ ، رسالة  -ٖٔ

 م . ٕ٘ٔٓه/ٖٚٗٔماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، جامعة البرخة، 
 عسخ، بػخارؼ 

االمارات البخبخية الرغخػ في جشػب األنجلذ عمى عيج ممػك الصػائف )القخن الخامذ  -ٗٔ
ؼ عذخ السيالدؼ(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم االندانية والحزارة اليجخؼ/ الحاد

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓه/ٖٓٗٔ-ٜٕٗٔاالسالمية، جامعة وىخان، 
 الفخيجي، عمي صجام نرخ هللا 

م( دراسة في أحػاليا الدياسية، ٜٚٚ-ٚ٘ٚه/ٖٚٙ-ٓٗٔدولة بشي مجرار في سجمساسة ) -٘ٔ
 م .ٕٓٓٓالتخبية، جامعة البرخة،  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية

 فؤاد، ىالل
م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية ٖٔٛٔ-ٕٔٚٔه/ٖٛٚ-ٓٚٙخصة مذيخة الغداة ) -ٙٔ

 م.ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالعمػم االندانية واالجتساعية، جامعة مشتػرؼ قدشصيشة، 
 القحصاني، عمي أحسج عبج هللا
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م(، ٜٓٓٔ-ٜٛٚه/ٜٜٖ-ٖٛٙوحزارية )دراسة سياسية  -الجولة العامخية في األنجلذ -ٚٔ
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات االسالمية، جامعة ُأم القخػ، 

 م.ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ
 القخيذي، حيجر عمي حػل

م(، رسالة ٗٛٔٔ-ٕٙٔٔه/ٓٛ٘-ٛ٘٘يػسف بغ عبج السؤمغ وأثخه في السغخب واألنجلذ ) -ٛٔ
 م..ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔة الكػفة، ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامع

 بغ مرصفى، ادريذ 
العالقات الدياسية واالقترادية لمسغخب األوسط مع ايصاليا وشبو الجديخة االيبيخية في عيج  -ٜٔ

الجولة الديانية ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم االندانية  والعمػم االجتساعية، 
 م.ٕٚٓٓ-ٕٙٓٓجامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 
 السعسػرؼ، دمحم عبج هللا عبج فدع

-مٜٛٔٔه/ٜ٘٘األميخ دمحم الشاصخ لجيغ هللا السػحجؼ وجياده في بالدؼ السغخب واألنجلذ ) -ٕٓ
 م. ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔم(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة بابل، ٖٕٔٔه/ٓٔٙ

 مكيػؼ، دمحم
العبج الػادية مشح ؾياميا حتى نياية عيج أبي تاشفيغ األول  األوضاع الدياسية والثقاؼية لمجولة -ٕٔ

م(، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم االندانية ٖٖٚٔه/ٖٚٚ-مٖٕٙٔه/ٖٖٙ)
 م. ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓوالعمػم االجتساعية، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 

ة مشح ؾياميا حتى نياية عيج أبي تاشفيغ العالقات الدياسية والفكخية السغاربية لمجولة الدياني -ٕٕ
م(، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية اآلداب والعمػم ٖٖٚٔ-ٖٚٚم/ٖٕٙٔ-هٖٖٙاألول )

 م.ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ-ٕٚٗٔاالندانية والعمػم االجتساعية، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسدان، 
 نجار، ليمى أحسج

-ٓٛ٘دراسة تاريخية وحزارية ) -ؼالسغخب واألنجلذ في عيج السشرػر السػحج -ٖٕ
م(، ُأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة والجراسات االسالمية، جامعة ٜٛٔٔ-ٗٛٔٔه/ٜ٘٘

 م. ٜٜٛٔه/ُٜٓٗٔأم القخػ، 
 نػيػة ، واعع
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 التثقيف التخبهي والعمسي ألسخ الذهجاء في فكخ أئسة أهل البيت )عميهم الدالم(

 أحسج جميل مهسى م.م. 
 ل صالحعالء كامأ.د.

                                        االدابكمية  –البرخة جامعة 
 السمخز

يف التخبػؼ والعمسي ألسخ البحث بجور أئسة أىل البيت ) عمييع الدالم ( في التثؿاختز ىحا       
، وقج أوردنا في عسمية بشاء الفخد مى دور األسخة والسحيط االجتساعي، حيث ركد البحث عالذيجاء

جسمة مغ األحاديث التي حث مغ خالليا أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى التخبية والتعميع لسا 
ا األمخ مغ أثخ كبيخ عمى إصالح الفخد بذكل خاص والسجتسع بذكل عام ، ومغ ثع سمصشا ليح

الزػء عمى أسخ الذيجاء مغ خالل الحجيث عغ صػرة اليتيع في القخآن الكخيع فقج أكجت اآليات 
، ةة بيحه الفئة في الذخائع الدابقالعشاي ية واالجتساعية لأليتام فزاًل عغالسباركة عمى الحقػق السال

رعاية وتخبية وتعميع أسخ الذيجاء، فكان ومغ ثع ركدنا عمى دور أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( في 
ع وتػفيخ ليع ، مغ خالل حسايتيع وتخبيتيع وتعميسييحه األسخ( الدشج الحؿيقي ل)عمييع الدالم

 .االحتياجات كافة
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Educational and scientific education for the families of the martyrs in 

the thought of the Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them) 

Researcher. Ahmed Jalil Musa 

Prof. Dr. Alaa Kamel S. Al-Issawy 

Abstract 
     This research specialized in the role of the imams of Ahl al-Bayt (peace 

be upon them) in the educational and scientific education of the families of 

the martyrs. The research focused on the role of the family and the social 

environment in the process of building the individual. Because this matter 

has a great impact on reforming the individual in particular and society in 

general, and then we shed light on the families of the martyrs by talking 

about the image of the orphan in the Holy Qur’an. Then we focused on the 

role of the Imams of Ahl al-Bayt (peace be upon them) in caring for, 

educating and educating the families of the martyrs, so he (peace be upon 

them) was the real support for these families, by protecting them, raising 

them, teaching them and providing them with all their needs. 
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 السقجمة
التفاضل في درجات األنبياء واألولياء ، عمى نيج التفاوت في السحغ الحسج هلل الحؼ جعل       

واالبتالء ، والرالة والدالم عمى الشػر األنػر خاتع السخسميغ وسيج الشبييغ حبيب رب العالسيغ أبي 
القاسع دمحم وعمى أىل بيتو األئسة السياميغ األشيار االنؿياء األبخار الحيغ خمقػا مغ شيشة واحجة 

عمى فصختو ودرجػا عمى حػزتو وميدوا بحكستو وساروا عمى مشياجو وممتو وفازوا وجبمػا 
 .لجيغ وسمع تدميسًا كثيخا دائساً وعمى صحبو السشتجبيغ ومغ اتبعو بإخالص ويقيغ إلى يػم ا  بصاعتو
 ّي، ليذ لمػقػفمختكدًا رئيدًا في دراسات التأريخ اإلسالم عمييع الدالم ج أئسة أىل البيتيع      

مصشا ، ولقج سالتي أدوىا في الحياة اإلسالمية ، وإنسا الػقػف عمى األدوار الكبيخةعمى سيختيع فحدب
بيت التثؿيف التخبػؼ والعمسي ألسخ الذيجاء في فكخ أئسة أىل البـ ) الزػء في ىحا البحث السػسػم

وعػائل الذيجاء بذكل ميع والحؼ شسل األيتام بذكل عام في التخبية والتع )عمييع الدالم( عمى دورىع
، جاء السبحث األول بعشػان ) التثؿيف صة البحث تقديسو إلى ثالثة مباحث، واقتزت خخاص

التخبػؼ والعمسي ( وقج عشي بجور أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( في إصالح السجتسع والعسل عمى 
أئسة أىل البيت )عمييع تخبية وتعميع األبشاء فقج أوردنا جسمة مغ الخوايات التي أكج مغ خالليا 

، واختز السبحث الثاني بجراسة صػرة اليتيع في القخآن الكخيع الم( عمى ضخورة تخبيتيع وتعميسيعالد
بيشت أسذ التعامل مع األيتام والتي شسمت التأكيج عمى رعاية  مغ خالل اإلشارة إلى اآليات التي

، وعشي السبحث الثالث بجراسة سالية لأليتامػق االجتساعية والاليتيع في الذخائع الدابقة وكحلظ الحق
 دور أئسة أىل البيت ) عمييع الدالم ( في تخبية وتعميع أسخ الذيجاء .

إلييا متبػعة بحكخ قائسة بالسرادر والسخاجع التي   وقج ختست البحث بجسمة مغ الشتائج التي تػصمشا
 .ا البحثاعتسجنا عمييا في تجويغ ىح

 -التثقيف التخبهي والعمسي : :السبحث األول
أثبتت الجراسات التخبػية والعمسية السدتؽيزة األثخ الػاضح لألسخة والسحيط االجتساعي في     

مجال تخبية وتعميع الفخد ال سيسا السحيط االجتساعي ؛ ألن اإلندان ال يخزع في تخبيتو وتعميسو إلى 
ع إلى العػامل الخارجية والستسثمة بالبيئة العػامل الجاخمية فقط أؼ داخل األسخة ، وإنسا يخز

االجتساعية التي يشذأ فييا والتي تتفاعل معو وتؤثخ ؼيو ، فيي مدؤولة عغ أؼ انحصاط أو تأخخ 
لمؿيع التخبػية والتعميسية إذا كانت بيئة غيخ صالحة ، فاستقخار البيئة االجتساعية وعجم اضصخاب 

 [ .1ميع األبشاء ]األسخة ليسا األثخ الكبيخ في تخبية وتع
ومغ ىحا السشصمق حخص لمجيغ اإلسالمّي عمى إيجاد رؤية ججيجة في مجال التخبية    

، وىحه الخؤيا قائسة عمى أسذ، مشيا : التعاون بيغ الشاس ؛ والسحبة ؛ واألخالق الحسيجة ؛   والتعميع
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األسخة واألبشاء ، لحا  والخأفة ؛ والخحسة ؛ ألن ذلظ كفيل بخمق بيئة اجتساعية صالحة ترمح معيا
 في نطخ اإلسالم في سبيل تحقيق ىحا اليجف ، وأكج رسػل هللا  كان السدمسػن مدؤوليغ جسيعاً 

: )) كمكع راع وكمكع مدؤول عغ رعيتو فاألميخ الحؼ )صمى هللا عميو وآلو وسمع( عمى ذلظ ، بقػلو
وىػ مدؤول عشيع والسخأة راعية عمى الشاس راع عمييع وىػ مدؤول عشيع والخجل راع عمى أىل بيتو 

عمى بيت بعميا وولجه وىي مدؤولة عشيع وعبج الخجل راع عمى بيت سيجه وىػ مدؤول عشو أال فكمكع 
( )صمى هللا عميو وآلو وسمع [ ، وعميو فقج بيغ رسػل هللا2راع وكمكع مدؤول عغ رعيتو (( ]

خ أو اإلمام ؛ ألن صالح اإلمام يداوؼ السدؤوليات التي يجب عمى كل السدمسيغ رعايتيا فبجأ باألمي
صالح السحيط االجتساعي ، وروؼ عغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( ما يؤكج 

لكع ،  حق ، فأما حقكع عمي فالشريحة ذلظ ، قال: )) أييا الشاس! إنَّ لي عميكع حقًا ، ولكع عميّ 
[ ، ثّع بيغ )صمى 3وتأديبكع كيسا تعمسػا ... (( ]وتعميسكع كي ال تجيمػا ،  وتػفيخ فيئكع عميكع ، 

 هللا عميو وآلو وسمع ( مدؤولية األسخة في رعاية وتخبية وتعميع األبشاء .
مغ خالل ما تقجم نالحع ما لمتخبية والتعميع مغ دور ميع في تصػر الحزارات اإلندانية ،    

ػمات مغ السعمع إلى الستعمع ؛ )) ألن والتخبية تكػن أوسع معشى مغ التعميع الحؼ يعّج نقل السعم
التعميع يقترخ عمى الجانب العقمي ، أما التخبية فتتعمق بالجدع والعقل والشفذ والخوح ، وتيتع بشسػ 

  [ .4]  الكائغ بكل جػانبو ((
لقج أشار القخآن الكخيع مغ خالل اآليات السباركة إلى األسذ التي مغ خالليا تتع عسمية   

 -األبشاء ، ومغ أىسيا : تخبية وتعميع 
التخكيد عمى مدألة اختيار الذخيظ الحؼ يتػفخ ؼيو الرالح واإليسان ؛ لسا ليحا األمخ   - 1   

مغ انعكاس عطيع عمى تخبية وسمػك األبشاء ، لحا مشع هللا عد وجل السؤمشيغ مغ نكاح السذخكيغ 
ۡشِرَكٖة َولَۡو }والسذخكات ، فقال تعالى :  ن مُّ ۡؤِمنَةٌ َخۡيٞر ّمِ  َوََلََمٞة مُّ

ِت َحتَّىَٰ يُۡؤِمنََّّۚ َوََل تَنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرَكَٰ

ۡشِرٖك َولَۡو أَۡعجَ  ن مُّ ۡؤِمٌن َخۡيٞر ّمِ  َولَعَۡبٞد مُّ
ئَِك يَۡدعُ أَۡعَجبَۡتُكۡمۗۡ َوََل تُنِكُحواْ ٱۡلُمۡشِرِكيَن َحتَّىَٰ يُۡؤِمنُواَّْۚ

َٰٓ وَن بَُكۡمۗۡ أُْولََٰ

تِِهۦ ِللنَّاِس لَعَلَّهُ  اْ إِلَى ٱۡلَجنَِّة َوٱۡلَمۡغِفَرةِ بِإِۡذنِِهۦِۖ َويُبَيُِّن َءايََٰ ُ يَۡدُعوَٰٓ [ ، وقال 5] {ۡم يَتََذكَُّروَن إِلَى ٱلنَّاِرِۖ َوٱَّللَّ
[ ، وفي رواية 6رسػل هللا ] صمى هللا عميو وآلو وسمع[ : )) اختاروا لشصفكع السػاضع الرالحة (( ]

[ 7]صفكع فإن الخال أحج الزجيعيغ ((اختاروا لش)صمى هللا عميو وآلو وسمع (: ))خػ قال رسػل هللاأخ
 لجه ثالث خرال : اختياره لػالجتو،: )) وتجب لمػلج عمى واوعغ اإلمام الرادق )عميو الدالم(، 

 [ .8وتحديغ اسسو ، والسبالغة في تأديبو (( ]
أنَّ اإلسالم حّث عمى اختيار الدوجة أو الدوج السؤمغ ليتحقق وبشاًء عمى ذلظ يسكششا القػل :      

بحلظ تكػيغ األسخة السؤمشة التي تعّج ىي أساس بشاء السجتسع الرالح ، وذلظ لسا تحسمو مغ أثخ في 
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التكػيغ الشفدي وتقػيع الدمػك وبعث الحياة والصسأنيشة في نفػس األبشاء ، وما ليا مغ الفزل في 
صػل االجتساعية ، وقػاعج األدب واألخالق ، لحا تعّج األسخة ركيدة ميسة في بشاء تعميع اإلندان األ

الحزارات اإلندانية ، ونجج أن الجيغ اإلسالمّي أكج عمى ضخورة أن تكػن األسخة متكػنة مغ زوج 
 [ 9وزوجة مؤمشيغ ؛ ليزسغ بحلظ رعاية وتخبية وتعميع األبشاء عمى وفق التعاليع اإلسالمية الرحية ]

 }تحسيل الػالجيغ مدؤولية تخبية وتعميع وإرشاد األبشاء إلى الصخيق الرحيح ، قال تعالى:    - 2   

 
َٰٓ اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ َعلَۡيَها َملََٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ قُوَٰٓ

َٰٓ ئَِكةٌ ِغََلٞظ ِشَداٞد َلَّ يََٰ
َ َمآَٰ أََمَرُهۡم َويَۡفعَلُوَن َما يُۡؤَمُروَن  يَۡعُصونَ  [ ، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه ٓٔ] {ٱَّللَّ

اْ أَنفَُسُكۡم َوأَۡهِليُكۡم نَاٗرا  }السَلم( في تفسير قوله تعالى:  ، قال : ))عمسػا أنفدكع وأىميكع الخيخ((  {قُوَٰٓ
ىػ التأديب   أجسعت )) عمى أن معشى اآلية  يخ[ ، وقج ذكخ أحج الباحثيغ أن كتب التفد11]

خبية وتعميع أبشائيع ، فقال: [ وأكج اإلمام زيغ العابجيغ)عميو الدالم( عمى الػالجيغ ت12]والتعميع ((
عفػ عشو، والدتخ عميو، والخفق بو، والسعػنة لو، والدتخ عمى حق الرغيخ رحستو في تعميسو، وال))

 .[13]فإنَّ ذلظ أدنى لخشجه(( ،بة، والسجاراة لُو، وتخك مساحكتوتػ ، فإنُو سبب لمجخائخ حجاثتو
واإلحدان إلييع ، فقال   ثّع بّيغ هللا عد وجل حقػق الػالجيغ عمى أبشائيع مغ خالل البخ بيع     

َ َوََل تُۡشِرُكواْ بِِهۦ َشيۡ  }تعالى :  ِكيِن َوٱۡلَجاِر   ٗ َوٱۡعبُُدواْ ٱَّللَّ َمىَٰ َوٱۡلَمَسَٰ ََٰ ٗنا َوبِِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت ِلَدۡيِن إِۡحَسَٰ اِۖ َوبِۡۡلَوَٰ

نُُكۡمۗۡ  اِحِب بِۡۡلَجۢنِب َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِل َوَما َملََكۡت أَۡيَمَٰ َ ََل يُِحبُّ َمن َكاَن  ِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡلَجاِر ٱۡلُجنُِب َوٱلصَّ إِنَّ ٱَّللَّ

نًاِۖ  }[ ، وقوله تعالى: 1ٔ] {ُمۡختَاَٗل فَُخوًرا  ِلَدۡيِه إِۡحَسَٰ َن بَِوَٰ نَسَٰ ۡينَا ٱۡۡلِ  [ .15] { َوَوصَّ
كسا نجج في القخآن الكخيع أىجاف التخبية مشيا التخبية العقائجية ؛ والتخبية الشفدية ؛ والتخبية        

[ ، فالقخآن 16بية العقمية ؛ والتخبية الجشدية ؛ والتخبية االجتساعية ؛ والتخبية الخمؿية ]الجدسية ؛ والتخ 
وصالح لكل العرػر وىػ بيحا يعج أحج السرادر   الكخيع يعّج دستػرًا شسل الحياة الخاصة والعامة

وتأديبية  األساسية لمتخبية والتعميع ، بل أنو في مقجمتيا ؛ ألن جسيع سػرة تحتػؼ دروس تعميسية
 [17وتخبػية تجعػا إلى األخالق والسحاسغ واالىتسام بالعمع والسعخفة ]

أما ؼيسا يخز تخكيدنا عمى مدألة اختيار الذخيظ السؤمغ ، وبيان حق األبشاء عمى الػالجيغ    
في مجال التخبية والتعميع ؛ ألن ذلظ لو صمة وثيقة لسا نػد الحجيث عشو بخرػص أسخ الذيجاء ، 

 تجشب اإلشالة واالبتعاد عغ مزسػن السػضػع  وأيزاً 
والتدامًا مشيع بتصبيق التعاليع القخآنية واألحاديث الشبػية عسل أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى    

 حّث الشاس عمى التعمع وشمب العمع باعتبارىع )عمييع الدالم( أىل لمعمع والسعخفة .
)عميو الدالم( ما يؤكج ذلظ ، إذ قال : )) وهللا ما نقػل وفي ىحا اإلشار روؼ عغ اإلمام الرادق  

[ ، لحا كان عمى أئسة أىل البيت)عمييع 18بأىػائشا ، وال نقػل بخأيشا ، وال نقػل اال ما قال ربشا (( ]
الدالم( تػجيو الشاس إلى العمع ومجالذ العمساء ، قال أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو 
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لشاس اعمسػا أن كسال الجيغ شمب العمع والعسل بو ، أال وإن شمب العمع أوجب الدالم( : )) أييا ا
 [ .19عميكع مغ شمب السال...(( ]

وبعج ضياع الؿيع التخبػية والعمسية عسج اإلمام الحديغ)عميو الدالم( إلى دور البشاء التخبػؼ   
ل اإلمام الدجاد)عميو الدالم( والعمسي فكانت كخبالء ىي الدبيل الػحيج إلعادة تمظ الؿيع ، ثّع واص

الحفاظ عمى البشاء التخبػية فقج روؼ عشو ) عميو الدالم( ، قػلو : )) مجالدة العمساء داعية إلى 
[ ، فسغ خالل ذلظ حث اإلمام)عميو الدالم(عمى حزػر مجالذ العمساء والتدود 22الرالح (( ]

ح الفكخ وإصالح سمػك اإلندان ، وال نشدى الػسيمة إلصال  مغ تمظ السجالذ بالعمع والتخبية ؛ ألنيا
الرحيفة الدجادية التي مّثمت بخنامجًا متكاماًل لمحياة اإلندانية ، ونبحت الطمع والتبعية لغيخ هللا عد 

 وجل.
لقج كانت لسجرسة اإلمام الباقخ واإلمام الرادق)عمييع الدالم( الجور الكبيخ في البشاء   

ظ لدعو أفق ىحه السجرسة وتعجد السعخفة فييا ، حتى روؼ عغ الحدغ التخبػؼ لألمة اإلسالمية ؛ وذل
[ ، أنو قال: )) أدركت في ىحا السدجج يعشي) مدجج الكػفة( تدعسائة شيخ كل يقػل : 21الػشاء ]

وىحه السجرسة التي تتسيد بجحورىا السستجة لمخسػل   [ ،22]  حجثشي جعفخ بغ دمحم )عميو الدالم( ((
هللا عميو وآلو وسمع ( ارتكدت عمى أسذ رصيشة بسا يصخح فييا مغ عمػم وأحكام  األعطع دمحم )صمى

وكان بابيا مفتػح لكل السدمسيغ ، واستسخت ىحه السجرسة ؼيسا بعج في عيج اإلمام الرادق )عميو 
الدالم( وانتعذت السجرسة الجعفخية التي وصمت إلى ذروة التقجم ودرست فييا مختمف العمػم 

فكان   مشيا تالميح نذخوا فكخ أئسة أىل البيت )عمييع الدالم ( في كل أرجاء السعسػرة واآلداب وبخز
[ ، وكان لإلمام لمرادق )عميو الدالم( مشاضخات 23ليا آثار ميسة عمى الرعيج التخبػؼ والعمسي ]

و إلى اإلمام الرادق)عمي  [24في شتى العمػم ومغ أىسيا مشاضخات في التػحيج ، فقج أتى زنجيق ]
الدالم( يدأل ما الجليل عمى صشاعة العالع ؟ فقال اإلمام )عميو الدالم( : )) وجػد األفاعيل التي 
دلت عمى أن صانعيا صشعيا، إال تخػ أنظ إذا نطخت إلى بشاء مذيج مبشّي عمست أن لو بانيا وإن 

م( عمى الدنجيق نالحع كيف رد اإلمام )عميو الدال  [ ،25كشت لع تخ الباني، ولع تذاىجه ... (( ]
الحؼ أراد أن يذكظ بػجػد الخالق ، فكان جػابو درسًا تخبػيشًا عمسيًا لمسجتسع لسػاجية ىكحا أفكار 
ضالة والشظ في أن مشاضخات اإلمام )عميو الدالم ( كان يحزخىا العجيج مغ الشاس ومغ بيشيع أبشاء 

 الدالم( ونقمػىا إلى أسخىع . الذيجاء الحيغ أخحوا التخبية والعمع مغ األئسة األشيار)عمييع
وواصل اإلمام الكاضع)عميو الدالم( الجور التخبػؼ والعمسي ويطيخ ذلظ واضحًا مغ وصيتو    

[ ، بقػلو : )) يا ىذام نرب الخمق لصاعة هللا ، وال نجاة إال بالصاعة ، 26لتمسيحه ىذام بغ الحكع ]
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يعتقج ، وال عمع إال مغ عالع رباني ، ومعخفة العالع والصاعة بالعمع ، والعمع بالتعمع ، والتعمع بالعقل 
 [ .27بالعقل (( ]

ىـ/ 218-198)أما اإلمام الخضا)عميو الدالم( فقج أفذل كل مخصصات السأمػن العباسي    
م( الحؼ حاول مغ خالليا الصعغ بأىل البيت)عمييع الدالم( وإرباك الجانب الفكخؼ  833 -813

بيئة اجتساعية غيخ صالحة ولكغ ترجػ اإلمام)عميو الدالم( لحلظ ، الحؼ يؤدؼ بجوره إلى خمق 
وكان يحتج عمى كل أىل كتاب بكتابيع ، فعمى أىل التػراة بتػراتيع ، وأىل االنجيل بإنجيميع ، وعمى 

[ ، وكان 28أىل الدبػر بدبػرىع ، وعمى أىل الخوم بخوميتيع ، وعمى أصحاب السقاالت بمغتيع ]
ميو الدالم ( دورًا بارًا في مجال اإلرشاد والتخبية والحؼ ىجف مغ خاللو لبشاء لإلمام الجػاد )ع

اإلندان الرالح ، فقج ححر اإلمام )عميو الدالم ( أبشاء السجتسع اإلسالمّي مغ أن تغمب عمييع 
 ،  [29رغباتيع وشيػاتيع ، بقػلو )) راكب الذيػات ال تدتقال لو عثخة (( ]

الجور الكبيخ في حّث الشاس عمى شمب العمع والتدود مغ السعخفة ، فقج لحا كان لتمظ السشاضخات 
 اختخق اإلمام الخضا)عميو الدالم( العقػل والشفػس عمى مدتػػ اجتساعي عام .

دور أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( في تثؿيف السجتسع   واستخالصًا لسا سبق يتزح لشا  
الجور أثخ كبيخ في خمق بيئة اجتساعية صالحة يشذأ فييا  عمى أساليب التخبية والتعميع ، وكان ليحا

األبشاء عمى حب العمع والسعخفة ، فإلى جانب حّث أئسة أىل البيت )عمييع الدالم( عمى العمع ، نخػ 
غ حدغ تخبية وتعميع األبشاء ، وخيخ دليل عمى ذلظ ، ما ذكخنا ع   دورىع في حّث األسخة عمى 
 وقػل اإلمام الدجاد)عميو الدالم(:  (( ،: ))عّمسػا أنفدكع وأىميكع الخيخاإلمام عمي )عميو الدالم( 

 .))حق الرغيخ رحستو في تعميسو((
ولعل مغ السفيج اإلشارة إلى أمخ في غاية األىسية وىػ ارتباك الجانب التخبػؼ والتعميسي في  

الشطام األسخؼ الحؼ  مجتسعشا في الػقت الحاضخ، وىحا الجانب يحتاج إلى رعاية كبيخة فقج أنيار
حّث عميو أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( وأصبح السحيط االجتساعي غيخ صالحة لبشاء اإلندان 
السؤمغ ، وال نقػل ىشا بالعسػم ، ولكغ انتذار الفداد والقتل والطمع والسػبقات بذكل خصيخ ججًا 

ة مغ ما ورد عغ أئسة اليجػ تفاديحتاج مشا إلى أعادة الشطخ في واقعشا وخاصة التخبػؼ ، واالس
 عمييع الدالم ( في إصالح البيئة االجتساعية واألسخة ليعػد السجتسع إلى السشيج الخسالي .)

استشادًا إلى ما سبق نالحع الجور الكبيخ الحؼ تقػم بو األسخة في رعاية وتخبية وتعميع األبشاء ، 
السجتسع ، لكغ بعس األسخ فقجت أحج وبالتالي تشعكذ ىحه الخعاية عمى شخريتيع وسمػكيع داخل 

وىي مػت الػالج ، فتربح األسخة معخضة لمزياع ، واألبشاء معخضيغ لالنحخاف   الخكائد األساسية
  ومغ ىشا حخص الجيغ اإلسالمّي عمى تثؿيف مجتسعو عمى رعاية األيتام .
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ا نخػ المصف اإلليي ولسا كانت مدألة األيتام مغ السدائل السيسة التي يعاني السجتسع مشي     
يتجمى في أضيخ صػره ليتبشى ىحه السذكمة ويزع الحمػل التي مغ شأنيا معالجة كل ما تعاني مشو 
ىحه الفئة ، لحا حخص اإلسالم عمى رعاية األيتام ، ويفخض عمى مجتسعو ويكمف كل فخد مغ أبشائو 

التػجيو ، ويربح عاىة في  بخعاية اليتيع ، والعشاية في سائخ شؤون حياتو ؛ لكي ال يشذأ فاقج
 ة األيتام.السجتسع فإىسال اليتيع يداوؼ إىسال السجتسع، لحا أنَّ إردنا بيئة اجتساعية صالحة يمدم رعاي

 -السبحث الثاني / صهرة اليتيم في القخآن الكخيم :
ال شظ في أن األيتام ضاىخة شبيعية في أؼ مجتسع ، ووجػدىع يكػن تبعًا لحػادث متعجدة  

مفة ومغ أىع تمظ الحػادث الحخوب ، لحا ورد في القخآن الكخيع عجد مغ اآليات السباركة التي ومخت
أكجت عمى رعاية حقػق األيتام وبيان مشدلتيع في الذخائع الدابقة ، وسػف نػضح ذلظ عغ شخيق 

 ثالث محاور، وىي :
 رعاية اليتيع في الذخائع الدابقة . -أ 

 ية .بيان حقػق اليتيع االجتساع -ب 
 [32. ]  بيان حقػق اليتيع السالية -ج 
 -التأكيج عمى رعاية اليتيم في الذخائع الدابقة : -أ  
َق }أكج هللا عد وجل عمى رعاية األيتام في جسيع الذخائع الدابقة، فقال تعالى:     َوإِۡذ أََخۡذنَا ِميثََٰ

 َ ِءيَل ََل تَۡعبُُدوَن إَِلَّ ٱَّللَّ
َٰٓ ِلَدۡيِن إِۡحَساٗنا وَ بَنِيَٰٓ إِۡسَرَٰ َمىَٰ َوبِۡۡلَوَٰ ََٰ [ ، أشارت اآلية الكخيسة 31] {ِذٱ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت

إلى العيج الحؼ أخح عمى بشي إسخائيل ومغ أبخز مزاميغ ىحا العيج اإلحدان إلى اليتامى وأن 
ا }[ ، وفي مػرد آخخ، قال تعالى: 32تعصفػا عمييع بالخأفة والخحسة ] َمۡيِن يَتِيَمۡيِن َوأَمَّ ٱۡلِجَداُر فََكاَن ِلغُلََٰ

َٰٓ أَُشدَُّهَما وَ  ِلٗحا فَأََراَد َربَُّك أَن يَۡبلُغَا يَۡستَۡخِرَجا َكنَزُهَما فِي ٱۡلَمِدينَِة َوَكاَن تَۡحتَهُۥ َكنٞز لَُّهَما َوَكاَن أَبُوُهَما َصَٰ

لِ  بَِّكَّۚ َوَما فَعَۡلتُهُۥ َعۡن أَۡمِرٱَّۚ َذَٰ ن رَّ [ ، ذكخ في تفديخ 33] {َك تَۡأِويُل َما لَۡم تَۡسِطع عَّلَۡيِه َصۡبٗراَرۡحَمٗة ّمِ
ىحه اآلية ، )) ثع أخبخ الخزخ عغ حال الججار الحؼ أقامو أنو لغالميغ يتيسيغ ، وتحت ىحا 
الججار كشد ليسا ، وكان أبا اليتيسيغ صالحا ، فأراد هللا عد وجل أن يبمغا أشجىسا ويدتخخجا كشدىسا 

[ ، بّيشت اآليتان مسا ال يجع مجال لمذظ عمى الخعاية اإلليية لأليتام في الذخائع 34ربظ ]نعسة مغ 
 الدابقة .

وّروؼ ما يؤكج ذلظ فعغ اإلمام الرادق عغ آبائو )عمييع الدالم( عغ رسػل هللا )صمى هللا   
ثّع مخ بو مغ بقبخ يعحب صاحبو ،   عميو وآلو وسمع ( ، قال: )) مخ عيدى بغ مخيع )عميو الدالم(

قابل فإذا ىػ ليذ يعحب ، فقال: يا رب ، مخرت بيحا القبخ عام أول ، فكان صاحبو يعحب ، ثّع 
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مخرت بو العام فإذا ىػ ليذ يعحب! فأوحى هللا عد وجل إليو : يا روح هللا ، إنو أدرك لو ولج صالح 
 [ .35]  ، فأصمح شخيقا ، وآوػ يتيسا ، فغفخت لو بسا عسل ابشو ((

وىشا نالحع كيف تشتقل الذخيعة مغ االيراء والرعيج الكالمي إلى الرعيج العسمي لتخغب    
ألنو أدرك لو ولج صالح ، مشح اليتيع   لعبجه السحنب ؛  األفخاد عمى فعل الخيخ، فغفخ هللا عد وجل

كان   : ))[ ، وعغ اإلمام أبي عبج هللا الرادق)عميو الدالم( ، قال 36مغ عصفو وأنداه مخارة اليتع ]
ؼيسا وعع هللا تبارك وتعالى بو عيدى بغ مخيع)عميو الدالم( أن قال لو : يا عيدى ، أنا ربظ ورب 
آبائظ ، اسسي واحج ، وأنا األحج الستفخد بخمق كل شيء ، وكل شيء مغ صشعي ، وكل خمقي إلي 

ك ، وال راجعػن ... حتى قال عد وجل : يا عيدى ، أنظ مدؤول، فارحع الزعيف كخحستي إيا
 [ .37]  تقيخ اليتيع... ((

  -الحقهق االجتساعية لأليتام : -ب 
مغ السػضػعات السيسة التي بيشيا هللا عد وجل ىي الحقػق االجتساعية لميتيع ، ونطخًا   

وسػف نبيغ بعس ىحه اآليات ، ، [ 38ألىسية ىحا األمخ فقج ذكخ في العجيج مغ اآليات الكخيسة ]
كِ   يَسۡ  } كقػلو تعالى: َمىَٰ َوٱۡلَمَسَٰ ِلَدۡيِن َوٱَۡلَۡقَربِيَن َوٱۡليَتََٰ ۡن َخۡيٖر فَِلۡلَوَٰ يِن لُونََك َماَذا يُنِفرُوَنِۖ قُۡل َمآَٰ أَنفَۡرتُم ّمِ

َ بِِهۦ َعِليٞم  [ ، لقج أجابت اآلية عغ الحيغ سألػا رسػل 39] {َوٱۡبِن ٱلسَّبِيِلۗۡ َوَما تَۡفعَلُواْ ِمۡن َخۡيٖر فَإِنَّ ٱَّللَّ
)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( عغ سبب حّث الشاس عمى الرجقة ، وعمى مغ يترجقػن ، فشدلت هللا

اآلية الكخيسة التي حجدت أوجو اإلنفاق وىع )) الػالجيغ ، واألقخبيغ، واليتامى ، والسداكيغ ، وابغ 
[ ، 42( ]الدبيل ، وما تفعمػن مغ خيخ مغ وجػه البخ فإن هللا بو عميع يحريو ويجازيكع عميو (

وبحلظ كان الجػاب في بيان مغ ترخف إليو الشفقة ، ومغ ذكخ في اآلية ىؤالء أولى مغ غيخىع مسغ 
[ ، وفي آية أخخػ حّث هللا عد وجل الشاس عمى الشطخ في 41ىػ ليذ في مشدلتيع بالقخب والفقخ ]

َمىَٰ َوإَِذا َحَضَر ٱۡلِرسۡ  } شؤون األيتام وجعميع معيع قي قدستيع ، قال تعالى: ََٰ َمةَ أُْولُواْ ٱۡلرُۡربَىَٰ َوٱۡليَت

ۡعُروٗفا  ۡنهُ َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوَٗل مَّ ِكيُن فَۡۡرُزقُوُهم ّمِ [ ، ومعشى اآلية ، )) إذا شيج قدسة 42] {َوٱۡلَمَسَٰ
[ ، وفي مػرد آخخ بيغ 43السيخاث الفقخاء قخابة السيت ويتاماىع ومداكيشيع أعصػىع مغ التخكة (( ]

وجل أن عمى السدمسيغ مخاعاة األيتام مغ خالل تييئة الصعام ليع ، ومغ يفعل ذلظ فإن هللا هللا عد 
[ ، حثت 44] { َويُۡطِعُموَن ٱلطَّعَاَم َعلَىَٰ ُحبِِّهۦ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأَِسيًرا }يجازؼ خيخًا ، قال تعالى: 

مخضاتو ، وىع : السدكيغ : )) اآلية الكخيسة عمى إشعام بعس الفئات عمى حبو وىي وسيمة لصمب 
ىػ الحؼ يدأل، وقيل: ىػ الستعّفف الحؼ ال يدأل ، واليتيع : الحؼ ال أب لو مغ يتامى السدمسيغ، 

، وإن في إشعاميع ثػابًا جدياًل مغ هللا تعالى ، ال سيسا   واألسيخ: الكافخ السأسػر في أيجؼ السؤمشيغ
[ ، وقيل إنَّ ىحه اآلية ندلت في أئسة أىل 45(( ] الحيغ يؤثخون عمى أنفديع ولػ كان بيع خراصة
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البيت في عمي وفاشسة والحدغ والحديغ)عمييع الدالم( حيث بحلػا قػتيع لمسدكيغ واليتيع واألسيخ ، 
[ ، وفي ذلظ ما روؼ عغ أبي عبج 46وقج أثخوا عمى أنفديع مع الخراصة التي كانت بيع ]

شسة )عمييا الدالم( شعيخ، فجعمػه عريجة ، فمسا أنزجػىا هللا)عميو الدالم( ، قال: )) كان عشج فا
ووضعػىا بيغ أيجييع جاء مدكيغ ، فقال: رحسكع هللا ، أشعسػني مسا رزقكع هللا ، فقام عمي)عميو 
الدالم( وأعصاه ثمثاه ، فمع يمبث أن جاء يتيع ، فقال: أشعسػنا مسا رزقكع هللا ، فقام عمي)عميو 

ثاني ، ثّع جاء أسيخ ، فقال: رحسكع هللا ، أشعسػنا مسا رزقكع هللا ، فقام الدالم( وأعصاه الثمث ال
[ ، وفي رواية أخخػ أنيع )عمييع الدالم( 47عمي)عميو الدالم( وأعصاه الثمث الباقي ، وما ذاقػىا ]

ثالثة أيام دون شعام ، )) ففي اليػم األول جاء السدكيغ ، وفي اليػم الثاني   أثخوا عمى أنفديع
تيع وىػ مغ أبشاء السياجخيغ استذيج والجه يػم العؿبة ، وفي اليػم الثالث جاء األسيخ ، فمسا عمع الي

يا دمحم   رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو ( ، قال : وا غػثاه ، فيبط جبخائيل )عميو الدالم( ، فقال:
تى عمى اإلندان حيغ مغ خح ما ىشأك هللا في أىل بيتظ ، قال: وما آخح يا جبخائيل؟ فاقخأه : ىل أّ 

 [ .49[ ، إلى قػلو تعالى إنسا نصعسكع لػجو هللا ال نخيج مشكع جداء وال شكػرا (( ]48الجىخ ]
 -الحقهق السالية لأليتام :  -ج 
تعّج مدألة حساية أمػال األيتام مغ أىع السدائل التي كان ليا حزػر كسي أكبخ مغ غيخىا    

العشاية ناتجة عغ   العجيجة التي راعت ىحا الجانب ، ويبجو أنَّ ىحه ، وقج بجا ذلظ واضحًا مغ اآليات
[ ، فقج نّرت بعس اآليات عمى حفع مال اليتيع ، كقػلو تعالى : 52قرػر في االعتشاء بأمػاليع ]

لَُهۡمِۖ َوََل تَتَبَدَّلُواْ ٱۡلَخبِيَث بِۡلطَّيِِّبِۖ َوََل تَۡأُكلُوَٰٓ } َٰٓ أَۡمَوَٰ َمىَٰ
ََٰ ِلُكۡمَّۚ َوَءاتُواْ ٱۡليَت َٰٓ أَۡمَوَٰ لَُهۡم إِلَىَٰ إِنَّهُۥ َكاَن ُحوٗبا  اْ أَۡمَوَٰ

[ ، فقج )) حّحر هللا عد وجل أوصياء األيتام بأن يعصػا اليتامى أمػاليع إذا بمغػا الحمع 51] {َكبِيٗرا
وأونذ مشيع الخشج ، وال تدتبجلػا الحخام عميكع مغ أمػاليع ، بأمػالكع الحالل لكع ، وال تخمصػا 

وفي الدياق ذاتو ، [ ، 52أمػالكع وأمػاليع فتأكمػىا جسيعًا ، ومغ يفعل ذلظ إثع عشج هللا عطيع (( ]
َمىَٰ ُظۡلًما إِنََّما يَۡأُكلُوَن فِي بُُطونِِهۡم نَاٗراِۖ َوَسيَۡصلَۡوَن َسِعيرٗ   }قال تعالى :  ََٰ َل ٱۡليَت  {ا إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡأُكلُوَن أَۡمَوَٰ

 [ .54] {ىَٰ يَۡبلَُغ أَُشدَّهُ ... َوََل تَۡرَربُواْ َماَل ٱۡليَتِيِم إَِلَّ بِۡلَّتِي ِهَي أَۡحَسُن َحتَّ  }[ ، وقال تعالى : 35]
يتزح مسا أوردناه كيف ححر القخآن الكخيع مغ مدألة أكل أمػال األيتام ومغ يفعل ذلظ بغيخ حق   

، يجخمو هللا عد وجل نار جيشع خالجًا فييا ، ويكػن جداؤىع نفذ ما عسمػه مع األيتام ، ؼيعامل 
َوۡليَۡخَش ٱلَِّذيَن لَۡو تََرُكواْ  }[ ، قػلو تعالى : 55غ ذلظ ]أيتاميع بالصخيقة نفديا التي أساؤوا بيا ، وم

َ َوۡليَرُولُواْ قَۡوَٗل َسِديًدا  َّرُواْ ٱَّللَّ فًا َخافُواْ َعلَۡيِهۡم فَۡليَت يَّٗة ِضعََٰ  [ .56] {ِمۡن َخۡلِفِهۡم ذُّرِ
زصخب قمػب وبصبيعة الحال بعج التححيخ شجيج الميجة مغ قبل القخآن الكخيع ال شظ أن ت   

السدمسيغ مغ كفالة اليتيع ، لحا جاءت اآليات الكخيسة لتخفف عشيع ولتبيغ ليع كيؽية الترخف في 
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َٰٓ إَِذا بَلَغُواْ  }أمػال األيتام ، وتػّضح ليع العالقة بيغ الكافل واليتيع ، قال تعالى:  َمىَٰ َحتَّىَٰ َوٱۡبتَلُواْ ٱۡليَتََٰ

ۡنُهمۡ  لَُهۡمِۖ َوََل تَۡأُكلُوَهآَٰ إِۡسَراٗفا َوبَِداًرا أَن يَۡكبَُرواَّْۚ َوَمن َكاَن  ٱلنَِّكاَح فَإِۡن َءانَۡستُم ّمِ اْ إِلَۡيِهۡم أَۡمَوَٰ ُرۡشٗدا فَۡۡدفَعُوَٰٓ
 َ لَُهۡم فَأ ا فَۡليَۡستَۡعِفۡفِۖ َوَمن َكاَن فَِريٗرا فَۡليَۡأُكۡل بِۡۡلَمۡعُروِفَّۚ فَإَِذا َدفَۡعتُۡم إِلَۡيِهۡم أَۡمَوَٰ ِ ۡشِهُدواْ َغنِيّٗ َعلَۡيِهۡمَّۚ َوَكفَىَٰ بَِّۡللَّ

[ ، لقج بيشت اآلية الكخيع لكافل اليتيع كيؽية الترخف في أمػال اليتيع فال يجػز لو إن 57] {َحِسيٗبا 
يعصيو حتى يحتمع فإن احتمع وجب عميو الحجود وإقامة الفخائس ، كسا يجب أن ال يكػن مزيعًا وال 

ذخوط وآندتع مشيع الخشج فجفعػا إلييع أمػاليع واشيجوا شارب خسخ وال زانيًا ، فإذا تحققت ىحه ال
عمييع ، وال يجػز أن يحبذ عمى اليتيع أمػالو ، ومغ كان في يجه مال يتيع وىػ غشي فال يحل أن 

 .  [58يأكل مشو ومغ كان فقيخًا قج حبذ نفدو عغ مالو فمو أن يأكل بالسعخوف ]
ِۖ   َويَسۡ  }األيتام ، قال تعالى:  أما عغ الصخيق التي ال بج ليع مغ سمػكيا مع   َمىَٰ ََٰ لُونََك َعِن ٱۡليَت

ُ يَۡعلَُم ٱۡلُمۡفِسَد ِمَن ٱۡلُمۡصِلحَِّۚ َولَۡو  نُُكۡمَّۚ َوٱَّللَّ  َوإِن تَُخاِلُطوُهۡم فَإِۡخَوَٰ
ُ ََلَۡعنَتَُكۡمَّۚ إِنَّ قُۡل إِۡصََلٞح لَُّهۡم َخۡيٞرِۖ َشآََٰء ٱَّللَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٞم  عج اإلصالح في اآلية مصمق ال يقترخ عمى جية معيشة ؼيذسل األمػال [ ، ي59] {ٱَّللَّ
، والتخبية ، والتيحيب ، فاآلية تخيج أن يكػن اليتيع في نطخ اآلخخيغ كاألخ الرغيخ حيث يحتزشو 

[ ، وأكج 62األخ الكبيخ، ويحػشو بعشايتو وتػجييو بحدغ نية ، وإخالص مسدوجيغ بعصف أخػؼ ]
أبي شالب)عميو الدالم( عمى ضخورة تخبية وتعميع األيتام ، فقال: )) أدب  أميخ السؤمشيغ عمي بغ

 [ .61اليتيع مسا تؤدب مشو ولجك، واضخبو مسا تزخب مشو ولجك (( ]
نكتفي بيحا القجر مغ اآليات الكخيسة التي أكجت عمى رعاية وتخبية األيتام والحفاظ عمى    

 لمصف اإلليي ليحه الفئة في الذخائع الدابقة .حقػقو االجتساعية والسالية ، كسا دلت عمى ا
أن هللا عد وجل اتخح مغ الخسػل دمحم)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( والػاقع   وال يفػتشا أن نشػه   

السخيخ الحؼ مخ بو وىػ شفل خيخ درس يحث ؼيو السجتسع عمى رعاية األيتام ، فكان ذلظ السشصمق 
التػجييية لميتيع ، فقج شاءت الحكسة اإلليية إن يحوق السشقح األول لسديخة اإلسالم مع الحسمة 

[ ، حيث بيغ هللا عد وجل ذلظ ، بقػلو تعالى : } ألع 62لإلندانية مخار اليتع ويفقج الحشان األبػؼ ]
[ ، فقج دلت اآلية بذكل واضح عمى أّنو تقخيخ لشعسة هللا عد وجل عمى 63يججك يتيًسا فآوػ { ]

)صمى هللا عميو وآلو وسمع( حيغ مات أبػه وبقي يتيسا فآواه هللا عد وجل بأن سّخخ لو الخسػل دمحم
عبج السصمب ، ثّع عسو أبا شالب الحؼ سخخه لإلشفاق عميو ، وحببو إليو حتى كان أحّب إليو مغ 

ت أوالده ، وقػلو )فآواك( )) أؼ جعمظ مأوػ لأليتام بعج أن كشت يتيسا ، وكؽيال لألنام بعج أن كش
 [ .64مكفػال (( ]

وفي ضػء ذلظ يسكششا القػل : إّن اآلية الكخيسة دّلت عمى السشدلة الكبيخ التي يشاليا أولياء  
األيتام ، فكان عبج السصمب قج كفل رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( بعج مػت أبيو ، ثع انتقل 

 ية السصمقة وفزمو عمى أوالده . ابعج وفاة عبج السصمب إلى كفالة أبي شالب الحؼ قجم لو الخع
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وفي ىحا الرجد يسكغ أن نبيغ أمخًا في غاية األىسية وىػ تحامل الخواة عمى أبػ شالب    
والصعغ بو حتى وصل الحال إلى إنكار إسالمو وأنَّو مات وىػ كافخ ، ومغ الخوايات التي اعتسج 

عميو وآلو وسمع [ قال لعسو أبا شالب  رسػل هللا ] صمى هللا  عمييا في أثبات ىحا األمخ ما روؼ أن
قل ال الو آال هللا اشيج لظ بيا يػم الؿيامة قال لػال أن تعيخني قخير يقػلػن إنسا حسمة عمى   : ))

[ ، وفي رواية أخخػ 65(( ]  ذلظ الجدع ألقخرت بيا عيشظ فاندل هللا انظ ال تيجؼ مغ أحببت ...
بة أن تقػل قخير دىخني الجدع فتكػن سبة عميظ  قال : )) يا ابغ أخي وهللا  أن أبا شالب لػال ـر

وعمى بشي أبيظ لفعمت الحؼ تقػل وأقخرت عيشظ بيا لسا أرػ مغ شكخك ووججك بي ونريحتظ لي 
ثع إن أبا شالب دعا بشي عبج السصمب فقال : لغ تدالػا بخيخ ما سسعتع مغ دمحم ] صمى هللا عميو 

ه وأعيشػه تخشجوا فقال : رسػل هللا ] صمى هللا عميو وآلو وسمع وآلو وسمع [ وما اتبعتع أمخه فاتبعػ 
تأمخىع بيا وتجعيا لشفدظ فقال أبػ شالب : أما لػ انظ سألتشي الكمسة وأنا صحيح لتابعتظ عمى   [

الحؼ تقػلو ولكغ اكخه أن اجدع عشج السػت فتخػ قخير أني آخحتيا جدعًا ورددتيا في صحتي (( 
م أبػ شالب ، وىحا ما ال يسكغ القبػل بو ، فخيخ دليل عمى أسالمة ىػ [ ، وبحلظ أنكخ إسال66]

كفالتو لخسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( واآلية الكخيسة بيشت مشدلة كافل اليتيع ، الحؼ يشال 
بكفالتو الجشة جداًء مغ عشج هللا عد وجل ، فيل مغ السعقػل أن يجخل الجشة غيخ السدمع ؟ كسا 

ل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع ( إلى عسو أبػ شالب مغ خالل ، قػلو : )) أنا وكافل وأشار رسػ 
[ ، فأذن أبػ شالب في 67اليتيع في الجشة ىكحا وأشار بالدبابة والػسصى وفخج بيشيسا شيًئا (( ]

و فاشسة الجشة وذلظ يمدم إيسانو ، كسا إنَّ رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( أقخه عمي نكاح زوجت
أم اإلمام عمي)عميو الدالم( ؼيكف يكػن ذلظ إن لع يكغ مدمسًا ، إذ ليذ مغ ديشو نكاح   بشت أسج

[ ، فزاًل عغ أّن أبا شالب كان الشاصخ الػحيج لخسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو 68الكافخ السدمسة ]
جبخائيل)عميو الدالم(  وسمع ( والسحامي عشو ورفس تدميسو إلى قخير ، ويكفي في بيان مشدلتو أن

قال لخسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( ليمة وفاة أبػ شالب : )) أخخج مشيا فقج مات ناصخك (( 
فيل يعقل أن يشرخ هللا عد وجل الجيغ اإلسالمّي وىػ خاتع األديان الدساوية ، بالػثشية   [ ،69]

ياء والسخسميغ أشخف مغ خمق مغ خمقو وشخز كافخ ، وىل يقبل هللا عد وجل أن يشذأ خاتع األنب
 مغ األوليغ واآلخخيغ في بيت الكفخ وعشج شخز مغ غيخ عقيجة ؟

ويسكغ أن ندتجل عمى إسالم أبػ شالب مغ خالل تصبيق أحكام اإلسالم عميو عشج وفاتو ، فمسا مات 
تو ، فقال لو : أبػ شالب أتى عمي ]عميو الدالم[ رسػل هللا ]صمى هللا عميو وآلو وسمع[ فأعمسو بسػ 

)) امس يا عمي فتػل غدمو وتكفيشو وتحشيصو ، فإذا رفعتو عمى سخيخه فأعمسشي ، ففعل ذلظ ، 
اعتخض الشبي ]صمى هللا عميو وآلو وسمع [، وقال : وصمتظ رحع ، وجديت خيخًا يا عع ، فمقج ربيت 
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 ألشفعغ لعسي شفاعة وكفمت صغيخًا ووازرت ونرخت كبيخًا ، ثّع أقبل عمى الشاس وقال : أما وهللا
[ ، وذكخ العيداوؼ أن أوضح دليل عمى أن أبػ شالب )عميو الدالم( 72يعجب ليا أىل الثقميغ (( ]

كان مؤمشًا ، أنو لسا جسع الخسػل دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( بشي عبج السصمب امتثااًل لقػل هللا 
[ وعخض عمييع خالفتو والػصي 72لجار ][ ، في يػم ا71تعالى : } وأنحر عذيختظ األقخبيغ { ]

بعجه فمع يجب إال اإلمام عمي)عميو الدالم( فأكج لو الخالفة والػزارة والػصية فزحظ القػم وقالػا 
ألبي شالب )) قج أمخك أن تدسع البشظ وتصيع (( بأنيا أكبخ دليل عمى أيسانو فمػ كان كافخ كسا 

عبارة التي تجل عمى أيسانو وأنو تحت أمخة ولجه اإلمام يدعع اآلخخون لسا تػجو لو الحاضخيغ بيحه ال
 [ .73عمي )عميو الدالم ( ]

وتساشيًا مع ما تّع ذكخه يسكششا القػل: أّن الخوايات التي تحجثت عغ أبي شالب وأنكخت عميو    
 إسالمو ، تكػن روايات مػضػعة كان اليجف مشيا الصعغ بخسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( بأنو
نذأ في بيت إلحاد وكفخ مغ جية ، ومحاولة خمق مثمبة في حق أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي 
شالب)عميو الدالم( بأن أبػ لع يكغ مدمسًا بعج عغ عجدوا عغ مجاراتو في األصعجة كافة ، لحا 
نؤكج أن كل ما تشاقل مغ رواية تقػل بكفخ أبي شالب ليذ ليا أساس مغ الرحة وال يسكغ القػل 

  ، والشفذ األمػؼ اإلسخائيمي واضح ججا في نقل مثل ىكحا روايات .بيا 
 دور أئسة أهل البيت )عميهم الدالم( في تخبية وتعميم أسخ الذهجاء :السبحث الثالث 
بعج أن بيشت الذخيعة أصػل التعامل مع األيتام نجج أن رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو   

أىل البيت)عمييع الدالم( مغ بعجه ، يعسمػن عمى تثؿيف وسمع( الحؼ ذاق مخار اليتع ، وأئسة 
 السجتسع عمى رعايتيع برػرة عامة ورعاية عػائل الذيجاء برػرة خاصة .

ولقج ورد عغ رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( وأىل بيتو)عمييع الدالم( مغ األحاديث    
في أجخ كافل اليتيع : )) خيخ بيت في  ما يؤكج ذلظ ، قال رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع (

[ ، 74السدمسيغ بيت ؼيو يتيع يحدغ إليو ، وشخ بيت في السدمسيغ بيت ؼيو يتيع يداء إليو (( ]
وعشو )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، قال : )) أنا وكافل اليتيع في الجشة ىكحا وأشار بالدبابة 

ة أخخػ قال رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، وفي رواي  [75والػسصى وفخج بيشيسا شيًئا (( ]
: )) مغ عال ثالثة مغ األيتام ، كان كسغ قام ليمو وصام نياره ، وغجا وراح شاىخ سيفو في سبيل 

  [76هللا ، وكشت أنا وىػ في الجشة أخػيغ ، كياتيغ أختان وألرق إصبعيو الدبابة والػسصى (( ]
( عمى أشعام األيتام ، فقال: هللا عميو وآلو وسمع وفي مػضع آخخ حّث رسػل هللا)صمى  
ة البتة إال أن يعسل ذنب ال مغ ؾبس يتيسا مغ بيغ مدمسيغ إلى شعامو وشخابو أدخمو هللا الجش))

  [ .77(( ]يغفخ
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: )) أشبع اليتيع واألرممة ، وكغ لميتيع كاألب صمى هللا عميو وآلو وسمع() وقال رسػل هللا 
ة كالدوج العصػف ، تعط كل نفذ تشفدت في الجنيا قرخا في الجشة ، كل قرخ الخحيع ، وكغ لألرمم

[ ، وبالفعل عشجما استذيج جعفخ بغ أبي شالب )رضي هللا عشو( 78خيخ مغ الجنيا وما فييا (( ]
أمخ رسػل هللا) صمى هللا عميو وآلو وسمع( فاشسة )عمييا الدالم( أن تتخح شعامًا ألسساء بشت 

ة أيام ، )) وبحلظ جخت العادة أن يرشع ألىل السريبة ثالثة أيام شعام ثالث  [79عسيذ ]
))  [82. ] 

رجاًل شكا قداوة قمبو إلى   كسا عّج اإلسالم مالشفة األيتام سببًا لتمييغ قداوة القمب فقج وروؼ أن
، وامدح رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع(، فقال لو : )) إذا أردت أن يميغ قمبظ فأشعع السدكيغ 

 [ .81عمى رأس اليتيع (( ]
وأكج رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( عمى ما ورد في القخآن الكخيع في مدألة أمػال اليتامى مغ 
تححيخ شجيج ، فعغ أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( ، قال : سسعت رسػل هللا)صمى 

سا حتى يدتغشي اوجب هللا لو الجشة ، كسا اوجب ألكل هللا عميو وآلو وسمع ( يقػل : )) مغ عال يتي
[ ، وعغ رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( ، قال : )) يبعث ناس عغ 82مال اليتيع الشار (( ]

قبػرىع يػم الؿيامة تأجج أفػاىيع نارا، فقيل لو: يا رسػل هللا مغ ىؤالء؟ قال: الحيغ يأكمػن أمػال 
، وفي رواية أخخػ عغ أبي   [83في بصػنيع نارا وسيرمػن سعيخا (( ] اليتامى ضمسا إنسا يأكمػن 

عبج هللا )عميو الدالم( قال : )) قال رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( : لسا أسخؼ بي إلى 
الدساء رأيت قػما تقحف في أجػافيع الشار وتخخج مغ أدبارىع فقمت: مغ ىؤالء يا جبخئيل؟ فقال: 

 [ .84ػن أمػال اليتامى ضمسا (( ]ىؤالء الحيغ يأكم
كان ليحه التػجييات مغ قبل رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو وسمع( األثخ الكبيخ في تثؿيف    

السجتسع عمى رعاية األيتام ىحه الفئة الزعيفة التي فقجت السعيل ، فزاًل عغ إشاعة الصسأنيشة في 
 نفػسيع .

م( مدألة رعاية وتخبية اليتيع اىتسامًا خاصًا ، ويتزح ولقج أولى أئسة أىل البيت)عمييع الدال   
ما ورد مغ تػجييات في القخآن الكخيع والدشة الشبػية ، فقج كان أميخ   ذلظ مغ خالل تأكيجىع عمى

السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( يتعيج األيتام واألرامل شخريًا ، حتى أشمق عميو ) أبػ 
[ ، وقج أكج ذلظ ما ورد عشو)عميو الدالم( في مدألة تعيج 85ورعايتو ليع ]األيتام ( ؛ لذّجة عصفو 

[ ، وقال : )) مغ ضمع يتيسًا 86األيتام ، فقال : )) كافل اليتيع والسدكيغ عشج هللا مغ السكخميغ (( ]
ع وعشو )عميو الدالم( : )) ضمع اليتامى واأليامى يشدل الشقع ويدمب الشع  [ ،87عّق في أوالده (( ]

[ ، ويطيخ تعيج اإلمام عمي)عميو الدالم( لأليتام واضحًا مغ خالل وصايا لػالتو فقج 88أىميا(( ]
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جاء في عيجه لسالظ األشتخ أثشاء تػجيو الستالم والية مرخ ، إذ قال : )) ثّع هللا هللا في الصبقة 
 فإن الدفمى مغ الحيغ ال حيمة ليع مغ السداكيغ والسحتاجيغ وأىل البؤس والدمشي ،

[ ، أنَّ في قػل 89ىحه الصبقة قانعًا ومعتخًا ، حتى قال )عميو الدالم( : وتعيج أىل اليتع ... (( ]
 اإلمام ) عميو الدالم( : ) وتعيج أىل اليتع ( تفديخيغ .

 إنَّ مدؤولية التعيج تكػن ضامشة لميتيع دون أىمو . - 1   
كػنيع الحاضشة االجتساعية التي يتخبى السقرػد اليتيع واىمو الحيغ يعيذػن معو ،  - 2  

ويتغحػ فييا اليتيع ؛ ألن التقريخ في مخاعاة تمظ الحاضشة سيشعكذ سمبًا عمى سمػك اليتيع ، ويبجو 
بحخكتو اإلصالحية الذاممة التي تعالج   أن ىحا التفديخ ىػ األقخب ألن اإلمام عمي)عميو الدالم(

تقريخ في حق أىل اليتيع يسذ اليتيع نفدو ؼيكػن مغ  كل مفاصل الجولة والسجتسع ، كسا أنَّ أؼ
[ ، ويسكغ أنَّ نؤكج عمى ذلظ مغ خالل كتاب اإلمام عمي)عميو 92الزخورؼ شسػل العشاية ألىمو ]

الدالم( لألشتخ، بقػلو : )).. وأن استذيج أحج مغ جشػدك وأىل الشكاية في عجوك فاخمفو في عيالو 
 [ .91ق بو حتى ال يخػ عمييع أثخ فقجه ...(( ]بسا يخمف بو الػصي الذفيق السػث

يتزح لشا مغ خالل ما تّع ذكخه حخص أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم(   
عمى تعيج أسخ الذيجاء وال شظ في أنَّ ىحا التعيج ال يخمػ مغ تخبيتيع وتعمييع أؼ أنو ال يقترخ 

)عميو الدالم( ، يأمخ بتخبية وتعميع أبشاء الذيجاء عمى الجانب االقترادؼ والسعشػؼ فقط ، فقج كان 
 واأليتام بذكل عام ، بقػلة : )أّدب اليتيع مسا تؤدب مشو ولجك ، واضخبو مسا تزخب مشو ولجك( .

وفي كتاب لو) عميو الدالم( وجّيو إلى أحج عسالو يتزسغ ذمًا عطيسًا لمسكتػب إليو ، إذ  
ظ في أمانتي ، وجعمتظ شعارؼ وبصانتي ، ولع يكغ في أىمي أما بعج فإني كشت قج أشخكت  قال : ))

رجل أوثق مشظ في نفدي لسػاساتي ومؤازرتي وأداء األمانة إلي ... حتى قال : وكأنظ أنسا كشت 
تكيج ىحه األمة عغ دنياىع وتشػؼ غختيع عغ فيئيع ، فمسا أمكشتظ الذجة في خيانة األمة أسخعت 

  [ .92ما قجرت عميو مغ أمػاليع السرػنة ألرامميع وأيتاميع... (( ]الكخة وعاجمة الػثبة ، واختصفت 
 لقج دل كتاب اإلمام )عميو الدالم( ، عمى أمخيغ :

أن أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( كان يخرز أمػال لأليتام واألرامل في   - 1
 [ .93بيت مال السدمسيغ مسا يؤكج عمى تعيجه ليحه الفئة ]

ذم اإلمام عمي)عميو الدالم( الػالي عمى فعمتو ، وتأكيج عمى أن في السال ما ىػ مخرز   - 2 
لأليتام ، وجداء مغ يأكل مال اليتيع الشار ، فقج روؼ عغ اإلمام عمي)عميو الدالم( أنو قال : )) مغ 

 [ .94في الشار (( ]  أكل مال اليتيع درىسًا واحجًا ضمسًا مغ غيخ حق خمجه هللا
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[ والي البرخة حيث ذمو اإلمام بعج أن تخك 95نَّ الكتاب كان مػجو لعبج هللا بغ عباس ]وقيل أ
البرخة واخح ما في بيت مال السدمسيغ ليرخفو عمى شيػاتو وقج أشار اإلمام لحلظ ، بقػلو: )) أما 

اء تعمع أنظ تأكل حخامًا وتذخب حخامًا؟ أو ما يعطع عميظ وعشجك أنظ تدتثسغ اإلماء وتشكح الشد
 [ .96بأمػال اليتامى واألرامل .. (( ]

وىشا يجب أن نػضح أمخًا في غاية األىسية وىػ ىل فعاًل كان كتاب اإلمام عمي)عميو    
 الدالم( مػجو إلى عبج هللا بغ عباس أم لغيخة؟

اختمفت أراء الباحثيغ حػل ىحا األمخ فسشيع مغ أقخ بحلظ ولكغ لع يقػلػا بالدخقة أؼ أنو    
سال ولكغ ليذ بشية الدخقة ، كسا أشكمػا عمى مبالغة الخواية وكيف ترخف ابغ عباس بتمظ أخح ال

األمػال ، إال أنيع لع يعصػا تفديخًا واضحًا لمدبب الحؼ دفع ابغ عباس ألخح أمػال السدمسيغ ، فقج 
ابغ ذكخ العيداوؼ في بيان ذلظ ، فقال (( أن الجالئل تذيخ إلى أن ابغ عباس لع ييخب ويفارق 

عسو إذ أنو رجع عغ فعمتو وأعاد ما أخحه مغ مال وأتعع بكالم اإلمام عمي)عميو الدالم( ... فأن ما 
أخحه ابغ عباس لع يكغ بشية الدخقة... إذ أنو ربسا كان يعتقج أن تمظ األمػال ىي حرتو مغ أمػال 

م( فإنو اعتحر الخسذ الحؼ ىػ حق مغ حقػق بشي ىاشع وحيشسا شعخ بعجم رضا اإلمام)عميو الدال
ونجم وأعاد السال وضل مػاليًا لإلمام عمي)عميو الدالم( ومحط ثقتو ، أو ربسا كان يقرج بأخح حقو 
مغ العصاء ... حيث اعتاد كبار الرحابة عمى تقاضي عصاًء كبيخًا في عيجؼ عسخ وعثسان وفقًا 

اسة التدػية ، فابغ عباس لدياسة السفاضمة في الػقت الحؼ اتبع ؼيو اإلمام عمي)عميو الدالم( سي
كان قج اقتصع حرتو مغ العصاء وحيشسا عمع اإلمام عمي)عميو الدالم( رفس ذلظ وافيع ابغ عباس 

 [ .97بزخورة استخجاع السال ففعل (( ]
نقػل : نحغ مع ما ذكخ مغ مبالغة الخواة في نقل الخواية ، لكغ ما قيل في تبخيخ ىحا الفعل غيخ    

اقخ بأن ابغ عباس قج أخح السال ، دون أن يذكل عمى الخواية ىل كانت واضح ؛ ألن الباحث 
صحية أم ال؟ كسا لع يتصخق إلى سشج الخواية ، فزاًل عغ تبخيخ فعل ابغ عباس في أخح السال ، 
حيث يعتقج أن ذلظ السال ىػ حقو مغ العصاء أو أنو اعتبخه مغ أمػال الخسذ، وال يسكغ القػل بو 

 ألمخيغ :
بغ عباس أعمع مغ أن ال يعمع بدياسة التدػية التي اتبعيا أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي أن ا  - 1

شالب ) عميو الدالم ( في العصاء ، والتي كانت وراء نكث بعس ما يدسى بالرحابة بيعة اإلمام 
  والتي نتج عشيا معخكة الجسل؟  عمي)عميو الدالم(

تو مغ الخسذ ، ىحا ال يسكغ القػل بو ، فيل أن مدألة أنو يعتقج أن تمظ األمػال ىي حر  - 2
يعقل أن يغفل ابغ عباس وما لو مغ عمع ودراية عغ ىكحا أمخ ، وأن صح ذلظ لساذا لع يصمب مغ 
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اإلمام )عميو الدالم( الخسذ مغ قبل ، إال أذا كان معتادًا عمى أخح تمظ األمػال دون عمع اإلمام ) 
يو الدالم( أعاد األمػال ، والػاقع أن ىحا األمخ مفتعل عميو الدالم( وعشجما عمع اإلمام عمي)عم

والغاية مشو تعطيع شأن عسخ بغ الخصاب وبيان رجاحة عقمة في عجم إعصاء أؼ مشرب ألىل 
البيت )عمييع الدالم( ، ال سيسا وأن ابغ عباس كان مغ السقخبيغ مشو حيث ذكخ أنو قال البغ 

دتحل الفيء عمى التأويل فمسا صار األمخ إلى عباس : )) كجت استعسمظ ، ولكشي أخذى أن ت
  .  [98عمي]عميو الدالم[ استعسمو عمى البرخة فاستحل الفيء عمى التأويل ... (( ]

ومغ الباحثيغ مغ أنكخ وقػع ىحه الحادثة مغ األساس ، حيث أنكخ العاممي وقػع ىكحا  
اية ، فزاًل عغ وجػد مجيػليغ حادثة وعجىا مغ األساشيخ، معتسجًا في تحميمو عمى ضعف سشج الخو 

عمى مغ عخف باالنحخاف عغ أىل لبيت)عمييع الدالم( والبغس لإلمام عمي   في سمدمة الخواة ، أو
وآلو )عمييع الدالم( ، وأن ىحه الخواية حّخفت لتصبق عمى ابغ عباس لحاجة في أنفذ السحّخفيغ ، 

دػب إلى ؾيذ بغ سعج والحؼ ذكخ ؼيو أن بجليل تاريخ وضعيا في أيام األمػييغ ، أما الكالم السش
عبج هللا ابغ عباس قج سخق أمػال البرخة ، عشجما تخك عبيج هللا بغ العباس معدكخ اإلمام 

أييا الشاس ، ال ييػَلشَّكع وال   الحدغ)عميو الدالم( وذىب إلى معاوية ، فقام ؾيذ خصيبًا، قائاًل: ))
ػرع )أؼ : الجبان( إنَّ ىحا وأباه وأخاه لع يأتػا بيػم خيخ يعطَسغَّ عميكع ما صشع ىحا الخجل الػلو ال

قط ، إنَّ أباه عع رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( خخج ليقاتمو ببجر فأسخه أبػ اليدخ كعب بغ عسخو 
األنرارؼ فأتى بو رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( فأخح فجاءه فقدسو بيغ السدمسيغ ، وإنَّ أخاه واله 

سؤمشيغ]عميو الدالم[ البرخة فدخق مال هللا ومال السدمسيغ فاشتخػ بو الجػارؼ ، وزعع عمي أميخ ال
أن ذلظ لو حالل ، وإنَّ ىحا واله عمى اليسغ فيخ مغ بدخ بغ أرشاة وتخك ولجه حتى ُقتمػا ، وصشع 

 .  [99اآلن ىحا الحؼ صشع (( ]
عل ، وقج دس في بعس ندخ لقج أكج السحققيغ عمى أن ىحا الكالم السشدػب إلى ؾيذ مفت   

مقاتل الصالبيغ دون بعس ؛ وذلظ ألن ابغ أبي الحجيج قج نقل كالم أبي الفخج بعيشو ، ولع يحكخ 
فقال عغ ؾيذ : )) ثع خصبيع ، فثبتيع ، وذكخ عبيج هللا ،   كالم ؾيذ الحؼ ذم بو ابغ عباس ،

   [ .122]  فشال مشو ثع أمخىع بالربخ والشيػض إلى العجو؛ فأجابػه ... ((
نحغ مع ما ذكخ العاممي مغ أن اتيام ابغ عباس بدخقة   وفي ضػء ذلظ يسكششا القػل :   

أمػال البرخة كان اليجف مشو الصعغ بابغ عباس أواًل وخالقة أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي 
قخوا غ أ، كسا أن الحيلظ ضعف سشج الخواية وتاريخ وضعياشالب)عميو الدالم( ثانيًا ، والجليل عمى ذ

كتاب مػجو لذخز آخخ غيخ ابغ وكحلظ مغ السسكغ أن يكػن ال الدخقة لع يكغ تبخيخىع واضح،
م( فمساذا التأكيج عمى ابغ ، وإّن ىحا الذخز كان مسغ كان يثق بو اإلمام عمي)عميو الدالعباس
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ة قج شعغ بابغ عباس أو احتج ؟ وخيخ دليل عمى ذلظ لع نجج نرػص تجل عمى أن معاويعباس
      بأنو سارق والتي تعج مثمبة في حقو . ميوع

وعمى آية حال شسل أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( األيتام بخعاية أبػيَّة فقج    
روؼ أنو جاء إلى اإلمام عمي)عميو الدالم( عدل وتيغ مغ ىسجان وحمػان فأمخ العخفاء أن يأتػا 

يعمقػنيا وىػ يقدسيا لمشاس قجحًا قجحًا، فقيل لو: يا أميخ باليتامى ، فأمكشيع مغ رؤوس األزقاق 
السؤمشيغ ماليع يمعقػنيا ؟ فقال : )) إن اإلمام أبػ اليتامى وإنسا ألعقتيع ىحا بخعاية اآلباء 

))  [121. ] 
واصل أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( تعيج وتخبية األيتام حتى في    

ياتو الذخيفة، فقال في وصيتو قبل استذياده : )) ... هللا هللا في األيتام فال المحطات األخيخة مغ ح
أفػاىيع وال يزيعػا بحزختكع فقج سسعت رسػل هللا)صمى هللا عميو وآلو( يقػل: مغ   [122تغبػا ]

عال يتيسا حتى يدتغشي أوجب هللا عد وجل لو بحلظ الجشة كسا أوجب آلكل مال اليتيع الشار... (( 
[ ، وروػ السدعػدؼ دعا أميخ السؤمشيغ)عميو الدالم( الحدغ والحديغ)عمييسا الدالم(، وقال 123]

 [ .124ليسا: )) ... وارحسا اليتيع وأعيشا الزعيف ...(( ]
وبحلظ اختتع أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب)عميو الدالم( حياتو بأن أوصى األئسة مغ   

 دؤولية رعايتو وتخبية وتعميع األيتام .بعج الحدغ والحديغ)عمييسا الدالم( بس
أما بخرػص تأكيج اإلمام عمي)عميو الدالم( في وصيتو عمى الحدغ والحديغ)عمييع    

اإلمام)عميو الدالم( أراد إخبار الشاس بأنيع إمامان ىحه األمة وليسا الخالفة الذخعية   الدالم( فإن
تكػن األمة اإلسالمية مقبمة عمى التفخقة   لظوالدياسية وعمى الشاس إشاعتيسا في ذلظ ، وبخالف ذ

واالنحخافات والرخاعات ، كسا ىػ الحال بعج أن خالف السدمسػن ما أوصى بو رسػل هللا)صمى هللا 
عميو وآلو( واغتربػا الخالفة مغ اإلمام عمي)عميو الدالم( ، لحا كان اإلمام عمي)عميو الدالم( 

ول ، وكحلظ الحفاظ عمى االنجازات التي تحققت في فتخة حخيرًا عمى عجم العػدة إلى السخبع األ
 خالفتو )عميو الدالم( وأىسيا التكافل االجتساعي واالقترادؼ ونبح الصبؿية بيغ فئات السجتسع .

وقج واصل اإلمامان الحدغ والحديغ)عمييع الدالم( رعاية وتخبية وتعميع األيتام ، فقج روؼ عغ   
فزل كافل يتيع آل دمحم )عمييع الدالم( ، السشقصع عغ مػاليو   قال: )) اإلمام الحدغ)عميو الدالم( ،

الشاشب في رتبة الجيل يخخجو مغ جيمو ويػضح لو ما اشتبو عميو ، عمى فزل كافل يتيع يصعسو 
وروؼ عغ اإلمام الحديغ)عميو الدالم(   [ ،125ويدقي كفزل الذسذ عمى الديى )الديا( (( ]

يقػل : ))   [ ، وكان)عميو الدالم(126الزعيف ويذفق عمى اليتيع (( ] يذج عمى  أنَّو كان : ))
مغ كفل لشا يتيسا قصعتو عشا محشتشا باستتارنا فػاساه مغ عمػمشا التي سقصت إليو حتى أرشجه وىجاه 
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قال هللا عد وجل : أييا العبج الكخيع السػاسي ألخيو أنا أولى بالكخم مشظ، اجعمػا يا مالئكتي في 
 [ .127]  بعجد كل حخف عمسو ألف ألف قرخ وضسػا إلييا ما يميق بيا مغ سائخ الشعيع ((الجشان 

وكان دأب اإلمام الحديغ)عميو الدالم( رعاية األيتام واألرامل والسحتاجيغ ، حتى إّنو )عميو    
فقال الدالم( حيغ استذيج وجج عمى ضيخه آثار فدألػا اإلمام زيغ العابجيغ)عميو الدالم( عغ ذلظ ، 

[ ، 128: )) ىحا مسا كان يشقل الجخاب عمى ضيخه إلى مشازل األرامل واليتامى والسداكيغ (( ]
وبالفعل كان اإلمام الحديغ)عميو الدالم( يحسل في دجى الميل البييع الجخاب يسمؤه شعامًا ونقػدًا 

 [ .129إلى مشازل األرامل واليتامى والسداكيغ حتى آثخ ذلظ في ضيخه الذخيف ]
أما اإلمام الدجاد) عميو الدالم( كان يعجبو أن يحزخ شعامو اليتامى ، حتى أّنو )عميو         

 [ .112( يشاوليع بيجه ]-الدالم
وعج اإلمام الباقخ)عميو الدالم( مغ يخحع اليتيع ويكػن لو أبا أسكشو هللا عد وجل الجشة فقج    

مغ السؤمشيغ أسكشو هللا أعمى عمييغ في غخف في روؼ أنَّو)عميو الدالم( ، قال: )) أربع مغ كغ ؼيو 
محل الذخف كل الذخف : مغ آوػ اليتيع ونطخ لو فكان لو أبا ، ومغ رحع الزعيف وأعانو وكفاه 
ومغ أنفق عمى والجيو ورفق بيسا وبخىسا ولع يحدنيسا، ولع يخخق لسسمػك وأعانو عمى ما يكفمو ولع 

 [ .111يدتدعو ؼيسا ال يصيق (( ]
غ جابخ )) أن رجل جاء إلى اإلمام أبي جعفخ الباقخ)عميو الدالم( وأعصاه خسدسائة درىع وروؼ ع

، فقال اإلمام )عميو الدالم( : بل خحىا أنت   ضعيا في مػاضعيا  وىي زكاة مالو وقال لإلمام :
[ ، وعغ اإلمام 112فزعيا في جيخانظ واأليتام والسداكيغ وفي إخػانظ مغ السدمسيغ (( ]

)) ما مغ عبج يسدح يجه عمى رأس يتيع تخحسا لو إال أعصاه هللا عد وجل   عميو الدالم(الرادق)
أنو يكتب هللا عد وجل لو بعجد كل شعخة مخت   [ ، وروؼ ))113بكل شعخة نػرًا يػم الؿيامة (( ]

 )) إذا بكى اليتيع اىتد لو العخش ، ؼيقػل هللا  [ ، وعشو )عميو الدالم(114]  عمييا يجه حدشة ((
تبارك وتعالى : مغ ىحا الحؼ أبكى عبجؼ الحؼ سمبتو أبػيو في صغخه ؟ َفَػ عدتي وجاللي وارتفاعي 

 [ .115في مكاني ال يدكتو عبج مؤمغ إال أوجبت لو الجشة (( ]
وعغ اإلمام الخضا )عميو الدالم ( قال : )) اتقػا هللا وال يعخض أحجكع لسال اليتيع ، فإن هللا جل   

 [ .116حدابو بشفدو مغفػرًا لو أو معحبًا (( ]ثشاؤه يمي 
وروؼ عغ اإلمام العدكخؼ ) عميو الدالم ( في تفديخ قػلو تعالى : } ... واليتامى {  
[ ، قال ) عميو الدالم ( : )) حّث عمــــــى بّخ اليتامى النقصاعيع عغ آبائيع فسغ صانيع صانو 117]

ومــــــغ مدح يـــــــجه بخأس يتيع رفقًا بو جعل هللا تعالى لو في هللا تعالى ومغ أكخميع أكخمو هللا تعالى 
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الجّشة بكل شعخة مّخت تحت يجه قرخًا أوسع مغ الّجنيا وما فييا ، ما تذتيي األنفذ وتمّح األعيغ وىع 
 [ .118فييا خالجون (( ]

ذكل خاص مغ قبل لقج كان لمتثؿيف التخبػؼ والعمسي لأليتام وألسخ الذيجاء ب  وخالصة القػل :  
أئسة أىل البيت )عميو الدالم( دورًا كبيخًا في ضيػر عمساء وفقياء كان ليع دورًا عطيسًا في حفع 
السشيج الخسالي ، والترجؼ لكل االنحخافات التي ضيخت في جدج األمة اإلسالمية ومغ ىؤالء عسار 

[ ، وعبج 121بغ عبادة ][ ، وؾيذ بغ سعج 122[، وجابخ بغ عبج هللا األنرارؼ ]119بغ ياسخ ]
هللا بغ عامخ بغ سميسان بغ صالح بغ وىب بغ عسار وىػ مغ عمسائشا ورواتشا ، صاحب كتاب ) 

[ ، وعبج 122قزايا أميخ السؤمشيغ عميو الدالم ( يخوييا عغ أبيو عغ الخضا )عميو الدالم( ]
يو الدالم( في صفيغ ، الخحسغ بغ أبػ ليمى األنرارؼ ، وأبػ ليمى استذيج مع أميخ السؤمشيغ)عم

فكان عبج الخحسغ مغ الفقياء الحيغ كان ليع دور كبيخ في الجفاع عغ آل بيت رسػل هللا)عمييع 
 [ .123الدالم( وحفع تخاثيع ، قتمو الحجاج بدبب امتشاعو عغ سب اإلمام عمي)عميو الدالم( ]

لجػانب الفكخية ألسخ ندتجل مغ ذلظ عمى أن رعاية أئسة أىل البيت)عمييع الدالم( شسمت ا   
  مشيا :  الذيجاء ، فقج كان لتخبية وتعميع أبشاء الذيجاء آثار عجيجة ،

 حسايتيع مغ االنحخاف الفكخؼ واألخالقي والدياسي . - 1
 إعجاد مشيع قادة يحسمػن عمى عاتقيع رعاية شؤون األمة اإلسالمية وحفع تخاثيا . - 2
الدالم( ألبشاء الذيجاء يؤدؼ إلى نقل ىحه التخبية والعمع  كسا أن رعاية أئسة أىل البيت)عمييع - 3

ألسخىع فيشتج ذلظ تثؿيف تخبػؼ وعمسي ألسخة الذيجاء بذكل عام وليذ فقط فخدًا مغ تمظ العائمة 
 فحدب .
 الخاتسة

الحؼ بحسجه تجوم الشعع والرالة والدالم عمى الخسػل دمحم وأىل   وفي الختام نتػجو لحسج هلل  
 الصيبيغ الصاىخيغ وسمع تدميسًا كثيخًا ، وبعج ...بيتو 
في نياية بحثي السػسػم )التثؿيف التخبػؼ والعمسي ألسخ الذيجاء في فكخ أئسة أىل البيت )عمييع    

 أكػن قج تػصمت إلى جسمة مغ الشتائج مغ أىسيا : ( الدالم(
ق التعاليع اإلسالمية السحسجية التأكيج عمى األسخ بزخورة االىتسام بتخبية وتعميع األبشاء وف -1

 سجتسع بذكل عام والفخد بذكل خاصال  األصيمة ؛ ألن ذلظ يؤدؼ إلى تخبية
حساية عػائل الذيجاء مغ االنحخافات الخصيخة التي تيجف إلى الصعغ باإلسالم أو الصعغ بأئسة  -2

مييع الدالم( دور االنحخاف العقائجؼ ، فكان ألئسة اليجػ )ع  أىل البيت )عمييع الدالم( خاصة
 كبيخ في تخبية وتعميع عػائل الذيجاء لمػقػف في وجو مثل ىكحا تيارات ضالة .
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كحلظ نتج عغ ىحه التخبية ضيػر ؾيادة مغ أبشاء الذيجاء حسمػا عمى عاتقيا نرخت الحق  -3
 والػقػف في وجو الطمع والصػيان ، كعسار بغ ياسخ ، وؾيذ بغ سعج بغ عبادة ، وجابخ بغ عبج هللا
األنرارؼ وغيخىع مسغ كان ليع دور في الجفاع عغ اإلسالم بذكل عام وأئسة أىل البيت )عمييع 

 الدالم( بذكل خاص .
ضخورة حساية عػائل الذيجاء في وقتشا الحاضخ واالىتسام بتخبيتيع وتعميسيع   التأكيج عمى  -4

ة شؤون ىحه العػائل وتمبية واالعتشاء بيع مغ خالل تأسيذ جسعيات خاصة يكػن ليا دور في متابع
 احتياجاتيع وتػفيخ األمغ االقترادؼ والثقافي ليع .

 
 الههامر

 .116( ، ص  1959/   ، قع السقجسة 1-[ القخشي ، باقخ شخيف : الشطام التخبػؼ في اإلسالم ) ط1] 
،  11[ الرشعاني : السرشف ) حقق نرػصو والتعميق عميو : حبيب الخحسغ األعطسي ، د : م / د : ت ( ، ج2]

( ، ج 1996, بيخوت / 1 –وعادل مخشج, ط   ) تحقيق: شعيب األنؤوط  ؛ ابغ حشبل : مدشج ابغ حشبل 319ص
مع الشيدابػرؼ : صحيح ؛ مد 215، ص 1( ، ج1981؛ البخارؼ : صحيح البخارؼ ) بيخوت / 55-54، ص 2

بيخوت ،  1-؛ أبػ داود : سشغ أبػ داود ) تحقيق : سعيج دمحم المحام ، ط 8، ص 6، ج  مدمع ) بيخوت / د : ت (
، ؛ فمدفي، دمحم تقي: الصفل بيغ الػراثة والتخبية )تعخيب وتعميق: فاضل الحديشي السيالني13، ص2(، ج 1992/ 
 . 224ص  ، 1( ، ج  2225، قع السقجسة /  2-ط
يع , ط 3] ( ، 1959/  , القاىخة 1-[ ابغ أبي الحجيج السعتدلي : شخح نيج البالغة ) تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا
؛ ابغ ىيثع البحخاني : اختيار مرباح الداكشيغ ) تحقيق وتقجيع وتعميق : دمحم ىادؼ األميشي ، 192-189، ص2ج
 .141( ، ص  1988، مذيج /  1-ط
بة الدجيمي ، ط[ عسخ، أحس4] (  1996، دمذق /  1-ج عسخ: مشيج التخبية في القخآن والدشة ) راجعو وقجم لو : ـو

 .12، ص 
 .221[ سػرة البقخة ، آية 5]
 1996[ الجارقصشي: سشغ الجارقصشي ) عمق عميو وخخج أحاديثو : مججؼ بغ مشرػر بغ سيج الذػرػ ، بيخوت / 6]

 .227-226، ص  3( ، ج
 .332، ص 5( ، ج 1957, شيخان / 3-الكافي )ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ , ط  [ الكميشي :7]
؛ 238، ص 75( ، ج 1983, بيخوت / 2-[ السجمدي : بحار األنػار الجامع لجرر أخبار األئسة األشيار )ط 8]

 .125الونج ، رمزان : اإلمام الرادق عميو الدالم عمع وعقيجة ) بيخوت / د : ت ( ، ص 
 . 57باقخ شخيف القخشي : الشطام التخبػؼ في اإلسالم ، ص  [9]
  . 6[ سػرة التحخيع ، آية 12]
 .32  ،  ( 2222، بيخوت /  3-[ سػيج ، دمحم نػر بغ عبج الحؽيع : مشيج التخبية الشبػية لمصفل ) ط11]
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 – 611ىـ /  334 - 41مية ) [ العيداوؼ ، عالء كامل صالح : مؤدبػ أبشاء الخمفاء في الجولة العخبية اإلسال12]
 . 16( ، ص  2221جامعة البرخة /  -م ( ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب  954

؛  674( ، ص 1985[ الحمي : الجامع لمذخائع ) تحقيق وتخخيج : جسع مغ الفزالء ، قع السقجسة / 13]
قع السقجسة /   ، 1-يق ومخاجعة : مجتبى فخجى ، طالسيانجي ، عمي األحسجؼ : مكاتيب األئسة عمييع الدالم ) تحق

، قع  1 -؛ الحائخؼ ، جعفخ عباس : بالغة اإلمام عمي بغ الحديغ عمييا الدالم ) ط212، ص 3( ، ج  2225
 .132-131( ، ص 2224السقجسة / 

 .36[ سػرة الشداء ، آية 14]
 .15[ سػرة األحقاف ، آية 15]
 .19عسخ: مشيج التخبية في القخآن الكخيع والدشة ، ص يشطخ . عسخ أحسج   [ لمسديج16]
 . 11[ عالء كامل صالح العيداوؼ : مؤدبػ أبشاء الخمفاء ، ص 17]
(، 1984[ الرفار: برائخ الجرجات الكبخػ )تقجيع وتعميق وترحيح: ميخزا محدغ كػجو باغي، شيخان/ 18]

 .92( ، ص  1983كبخ الغفارؼ ، قع السقجسة / : الحديغ استاذ ولي وعمي أ؛ السفيج: األمالي )تحقيق 322ص
 .78، ص1[ الكميشي: الكافي، ج19]
،  1-؛ الؽيس الكاشاني: الػافي ) تحقيق وترحيح : ضياء الجيغ الحديشي ، ط68 1[ الكميشي: الكافي ، ج22]

 .192، ص1( ، ج1986أصفيان / 
دمحم الػشاء وىػ ابغ بشت إلياس الريخفي، مغ يكشى بأبي   [ الحدغ بغ عمي بغ زياد الػشاء ، بجمي ، كػفي،21]

أصحاب اإلمام الخضا)عميو الدالم( وكان مغ وجػه ىحه الصائفة . يشطخ. أبػ حسدة الثسالي : تفديخ أبػ حسدة الثسالي 
؛ التفخشي : نقج الخجال ) تحقيق :  38( ، ص  2222، قع السقجسة /  1-) راجعو وقجم لو : دمحم ىادؼ معخفة ، ط

 . 43، ص 2( ، ج 1998، قع السقجسة /  1-آل البيت عمييع الدالم ألحياء التخاث ، ط مؤسدة
يع البيادرؼ ، ط22] ؛  4-3( ، ص  1997، قع السقجسة /  1-[ ابغ زىخة الحمبي : غشية الشدوع ) تحقيق : إبخـا

، الشجف األشخف /  1-الشجفي ، حدغ بغ أحسج البخاقي : تاريخ الكػفة ) تحقيق : ماجج بغ أحسج العصية ، ط
 .466( ، ص  2223

[ لالستدادة يشطخ . العيداوؼ ، عالء كامل صالح : السجرسة الباقخية وآثخىا في السجرسة الجعفخية ) مجمة الكمية 23]
 292-272، ص 2، ج 52(، ع 2222، الشجف األشخف /   لجامعةاإلسالمية ا

بية ، وال وحجانية الخالق ، ويقػل ببقاء الجىخ . يشطخ . الفخاىيجؼ [ الدنجيق ىػ الحيغ ال يؤمغ باآلخخة ، وال الخبػ 24]
يع الدامخائي ، ط  : العيغ ؛ ابغ  255، ص  5( ، ج  1992، شيخان /  2-) تحقيق : ميجؼ السخدومي وإبخـا

 .   147،  12( ، ج  1985مشطػر : لدان العخب ) قع السقجسة / 
، ص 2، ج   ( 1966طات : دمحم باقخ الخخاسان ، الشجف األشخف / [ الصبخسي : االحتجاج ) تعميقات ومالح25]

  . 8( ، ص1998، قع السقجسة /  1-؛ الذاكخؼ ، حديغ : مشاضخات اإلمام الرادق عميو الدالم ) ط69
[ ىذام بغ الحكع ، يكشى أبا دمحم وأبا الحكع مػلى بغ كشجة ، وكان يشدل بشي شيبان بالكػفة ، لقي اإلمام 26]

لو عجة مؤلفات مشيا كتاب اإلمامة   ق)عميو الدالم( وكان ىذام مغ خػاص اإلمام الكاضع)عميو الدالم(الراد
وكتاب عمل التحخيع وكتاب الفخائس وغيخىا . يشطخ: الصػسي: رجال الصػسي ) تحقيق : جػاد القيػمي االصفياني 
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ؼ : معجع رجال الحجيث وتفريل ؛ الخػئي، أبػ القاسع السػسػ  319، ص  ( 1995، قع السقجسة /  1-، ط
 .297، ص 22( ، ج  1992، د : م /  5-شبقات الخواة ) ط

؛ بحخ العمػم ، دمحم : السشيج التخبػؼ عشج اإلمام الكاضع عميو الدالم  142، ص1[ السجمدي : بحار األنػار، ج27]
 . 41( ، ص  1991، بيخوت /  1-) ط

مي بغ مػسى الخضا عميو الدالم دراسة في دوره الدياسي والفكخؼ ) [ التسيسي ، إياد صالح عاصي : اإلمام ع28]
 .74، ص   ( 2218، كخبالء /  1-ط
 . 82، ص  67[ السجمدي : بحار األنػار ، ج 29]
 .12، بيخوت / د : ت ( ، ص  2 -[ بحخ العمػم ، عدن الجيغ : اليتيع في القخآن والدشة ) ط32]
 . 83[ سػرة البقخة ، آية 31]
،  1-الصبخسي : مجسع البيان في تفديخ القخآن ) تحقيق : لجشة مغ العمساء والسحققيغ األخرائييغ ، ط[ 32]

 .285، ص 1( ، ج  1995بيخوت / 
 .82[ سػرة الكيف ، آية 33]
، بيخوت  1-[ الصػسي : التبيان في تفديخ القخآن ) تحقيق وترحيح : أحسج حبيب قريخ العاممي , ط34]
 .82-81،  7( ، ج 1989/
 .623( ، ص  1997، قع السقجسة /  1-[ الرجوق : األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية ، ط35]
 .18عد الجيغ بحخ العمػم ، اليتيع في القخآن والدشة، ص   [36]
 .628-626[ الرجوق: األمالي ، ص 37]
، سػرة  41  آية ، سػرة األنفال ، 8،  3 ؛ سػرة الشداء ، آية215،  177. سػرة البقخة ، آية [ حػل ذلظ يشطخ38]

 .15، سػرة البمج ، آية  2، سػرة الساعػن ، آية  9، 6، سػرة الزحى ، آية  8سػرة اإلندان ، آية  ،7الحذخ، آية 
 .215[ سػرة البقخة ، آية 39]
، 1(، ج2228، األردن/1-ذام عبج الكخيع البجراني السػصمي، ط: ى[ الصبخاني: التفديخ الكبيخ )تحقيق42]

 .367ص
( 1994, بيخوت / 1-شاىيغ , ط[ الجراص : أحكام القخآن ) ضبط نرو وخخج آياتو : عبج الدالم دمحم عمي 41]

 .387، ص 1، ج 
 .8[ سػرة الشداء ، آية 42]
 .23، ص  3[ الصبخسي : مجسع البيان ، ج43]
 .8[ سػرة اإلندان، آية 44]
 .422، ص 6[ الصبخاني : التفديخ الكبيخ ، ج 45]
 .186( ، ص  2224، قع السقجسة /  1-[ السفيج : تفديخ القخآن السجيج ) ط46]
( 1967[ القسي : تفديخ القسي ) صححو وعمق عميو وقجمو لو : شيب السػسػؼ الجدائخؼ ، الشجف األشخف / 47]

، ة ، قع السقجسة / د : ت(اإلسالمي ؛ البحخاني : البخىان في تفديخ القخآن ) تحقيق : قدع الجراسات399، ص2، ج
 . 547-546، ص5ج 
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  . 8[ سػرة اإلندان ، آية 48]
؛  379( ، ص 1985[ ابغ البصخيق : عسجة عيػن صحاح األخبار في مشاقب إمام األبخار ) قع السقجسة / 49]

 .123( ، ص 1962، الشجف األشخف /  2-الشقجؼ، جعفخ: األنػار العمػية ) ط
 .35( ، ص  2218، كخبالء /  1-اليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الدالم ) طكمر ، عمي :  زناد  [52]
 .2[ سػرة الشداء، آية 51]
جقي جسيل العصار، بيخوت / [ الصبخؼ : جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ) ضبط وتػثيق وتخخيج : ص52]

لخحسغ السخعذي ، بيخوت / ؛ ابغ كثيخ : تفديخ القخآن العطيع ) قجم لو : يػسف عبج ا323، ص4، ج(1995
 .484، ص 1، ج  (1992

 . 12[ سػرة الشداء ، آية 53]
 .152[ سػرة األنعام ، آية 54]
 69[ عد الجيغ بحخ العمػم : اليتيع في القخآن والدشة ، ص 55]
  . 9[ سػرة الشداء ، آية 56]
 . 6  [ سػرة الشداء ، آية57]
 . 157، ص1[ القسي : تفديخ القسي ، ج58]
 . 222[ سػرة البقخة ، آية 59]
 .68[ عد الجيغ بحخ العمػم: اليتيع في القخآن والدشة ، ص 62]
( ، ج 1994/  [ الحخ العاممي : وسائل الذيعة ) تحقيق وتعميق : دمحم الخازؼ وأبي الحدغ الذعخاوؼ , بيخوت61]

 . 198-197، ص 15
 .23ص  [ عد الجيغ بحخ العمػم : اليتيع في القخآن والدشة،62]
 .6[ سػرة الزحى ، آية 63]
 . 383-382، ص  12[ الصبخسي : مجسع البيان ، ج64]
(، 1992، السجيشة السشػرة/ 1[ ابغ راىػيو: مدشج ابغ راىػيو )تحقيق: عبجالغفػر عبجالحق حديغ بخ البمػشي، ط65]
تحقيق : عبج الخحسغ  ؛ التخمحؼ : سشغ التخمحؼ ) 434، ص  2: مدشج ابغ حشبل ، ج ؛ ابغ حشبل246، ص1ج

،   22، الصبخؼ : جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ، ج  21، ص  2، ج   (1983، بيخوت / 2-دمحم عثسان ، ط
 -62( ،  2222، بيخوت /  1-؛ األصبياني : اإليسان ) عمق عميو وخخج أحاديثو : أيسغ صالح شعبان ، ط 113
 238، ص  1( ، ج1989، بيخوت /  2-خ عبج الدالم تجمخؼ ، ط) تحقيق : عس  ؛ الحىبي : تاريخ اإلسالم 61

؛ ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق )دراسة 123-122، ص1ج )بيخوت/ د: ت(، [ ابغ سعج: الصبقات الكبخػ 66]
السشتطع في تاريخ السمػك واألمع  :؛ ابغ الجػزؼ 329، ص66ج ،(1998، بيخوت/ 1وتحقيق: عمي شيخؼ، ط

: ج؛ ابغ في9، ص3(، ج1992/ ، بيخوت1لقادر عصا ومرصفى عبج القادر عصا، طعبج ا : دمحم)دراسة وتحقيق
  . 325، ص 1(، ج1983، مكة السكخمة/ 3إتحاف الػرػ بأخبار أم القخػ )تحقيق وتقجيع: فييع دمحم شمتػت، ط

 1996لسقجسة /، قع ا 1-دمحم : ميدان الحكسة ) ط  ؛ الخيذيخؼ،178، ص  6[ البخارؼ : صحيح البخارؼ ، ج67]
 . 566، ص  13( ، ج 
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[ ابغ عبج القػؼ : اإلشارات اإلليية إلى السباحث األصػلية تفديخ القخآن العطيع ) تحقيق : دمحم حديغ دمحم 68]
 . 487( ، ص  2222، بيخوت /  1-حديغ إسساعيل ، ط

 . 115، ص  8ت ( ، ج [ األميغ ، محدغ : أعيان الذيعة ) حققو وأخخجو : حدغ األميغ ، بيخوت / د :69]
، قع  1-حياء التخاث ، ط[ الصبخسي : إعالم الػرػ بأعالم اليجػ ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إل72]

؛ السحسجاوؼ، عمي صالح  263، ص22؛ السجمدي : بحار األنػار، ج  283-282، 1( ، ج 1997السقجسة/ 
 .179( ، ص  2213 ، بغجاد / 1-رسغ : أبػ شالب بغ عبج السصمب ) ط

 . 214آية   [ سػرة الذعخاء ،71]
[ لالستدادة حػل يػم الجار يشطخ . الصبخؼ : تاريخ األمع والسمػك ) راجعو وصححو وضبصو : نخبة مغ العمساء 72]

الصػسي : األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات   ؛ 63، ص  2( ، ج 1983، بيخوت /  4-األجالء ، ط
؛ ابغ شيخ آشػب : مشاقب آل أبي شالب ) ترحيحو   583( ، ص 1994قع السقجسة / ،  1-، ط  اإلسالمية

؛ ابغ األثيخ : الكامل في  326، ص  1( ، ج 1956وشخحو : لجشة مغ أساتحة الشجف األشخف , الشجف األشخف /
،  13ابغ أبي الحجيج السعتدلي : شخح نيج البالغة ، ج   ؛ 62، ص  2( ، ج  1965التاريخ ) بيخوت / 

؛ ابغ كثيخ : الديخة  127، ص  1؛ أبػ الفجاء : السخترخ في أخبار البذخ ) بيخوت / د : ت ( ، ج   211ص
السخعذي ، نػر هللا الحديشي :   ؛ 479، ص  1( ، ج  1976الشبػية ) تحقيق : مرصفى عبج الػاحج ، بيخوت / 

 . 657، ص  3شخح إحقاق الحق وإزىاق الباشل ) قع السقجسة / د : ت ( ، ج 
[ العيداوؼ ، عالء كامل صالح : البشاء الفكخؼ واإلدارؼ لإلمام عمي عميو الدالم ) محاضخة ألقيت عمى شمبة 73]

 ( . 5/12/2221جامعة البرخة ، بتاريخ  -الساجدتيخ ، قدع التاريخ ، كمية اآلداب  –الجراسات العميا 
؛ ابغ 168( ، ص  1991، بيخوت /  1-ثسان دمحم ، ط[ ابغ مبارك : مدشج بغ مبارك ) تحقيق : مرصفى ع74]

 . 493، ص  2دمذق / د : ت( ، ج  ماجة : سشغ ابغ ماجة ) تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي ،
 . 566، ص  13؛ دمحم الخيذيخؼ : ميدان الحكسة ، ج 178، ص  6[ البخارؼ : صحيح البخارؼ ، ج75]
؛ الستقي اليشجؼ : كشد العسال في سشغ األقػال واألفعال )  493، ص  2، ج  [ ابغ ماجة : سشغ ابغ ماجة76]

 .178-177، ص  15، ج   ( 1989وصفػة الدفا ، بيخوت /   ضبصو : بكخؼ حياني
،  3( ، ج 1988[ السشحرؼ : التخغيب والتخىيب ) ضبط أحاديثو وعمق عميو : مرصفى دمحم عساره ، بيخوت / 77]

 .347ص 
 .292، ص   ( 1998، القاىخة /  1-، ط)تحقيق: ميجؼ ىػشسشجنػار في غخر األخبار مذكاة األ :الصبخسي [78]
جخت مع زوجيا جعفخ بغ ، أسمست في بجاية الجعػة اإلسالمية وىا[ ىي أسساء بشت عسيذ الخثعسية، أم عبج هللا79]

أبػ بكخ  ياد جعفخ تدوجياوعػن ، وبعج استذ( إلى أرض الحبذة وولجت لو عبج هللا ودمحم أبي شالب )رضي هللا عشو
وبعج وفاتو تدوجيا اإلمام عمي )عميو الدالم( فػلجت لو يحيى وقيل عػن. يشطخ. ابغ سعج: الصبقات  ،و دمحموولجه ل

؛ الحىبي : سيخ أعالم  395، ص5؛ ابغ األثيخ: أسج الغابة )بيخوت/ د: ت(، ج282-282، ص8الكبخػ، ج
 . 276-282، ص  2( ، ج  1993، بيخوت /  9-يب األرنؤوط ، طالشبالء ) حقق نرػصو وخخج أحاديثو : شع

 .125، ص 2( ، ج 1951/   [ البخقي : السحاسغ ) ترحيح وتعميق : جالل الجيغ الحديشي ، شيخان82]
 .292  [ الصبخسي : مذكاة األنػار في غخر األخبار ، ص81]
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 .177، ص 9(، ج1945خخسان، شيخان/ غ السػسػؼ ال: حد[ الصػسي: تيحيب األحكام )حققو وعمق عميو82]
 . 957، ص 4؛ دمحم الخيذيخؼ : ميدان الحكسة ، ج12، ص 72[ السجمدي : بحار األنػار، ج 83]
 .269، ص76[ السجمدي : بحار األنػار، ج84]
 . 258، ص 2( ، ج  2212، بيخوت /  1-[ السجرسي ، ىادؼ : أخالؾيات اإلمام عمي عميو الدالم ) ط85]
 429، قع السقجسة/ د: ت(، ص1-مجؼ: ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع )تحقيق: السرصفى الجرايتي، ط[ اآل86]
 . 429[ اآلمجؼ : ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ، ص87]
؛ التبخيدؼ ، أبػ شالب التجميل : معجع السحاسغ  429[ اآلمجؼ : ترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ، ص88]

 .189، ص 13، ج   ( 1997ة / ، قع السقجس 1-والسداوغ ) ط
-[ ابغ شعبة الحخاني : تحف العقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم ) ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط89]
؛ القخشي  68، ص 17؛ ابغ أبي الحجيج السعتدلي: شخح نيج البالغة ، ج 152، ص  ( 1984، قع السقجسة /  2

 . 322-298، ص   ، الشجف األشخف / د : ت ( 2-ي اإلسالم ) ط، باقخ شخيف : العسل وحقػق العامل ف
 .56[ عمي زنادكمر : اليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الدالم ، ص 92]
،  74؛ السجمدي: بحار األنػار،ج  145لعقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم، ص: تحف ا[ ابغ شعبة الحخاني91]

 .251ص 
البخاعة في شخح نيج البالغة ) تحقيق : عبج المصيف الكػىكسخؼ ، قع السقجسة / [ قصب الجيغ الخاونجؼ : مشياج 92]

؛ ابغ ىيثع 167، ص 16؛ ابغ أبي الحجيج السعتدلي : شخح نيج البالغة ، ج 132-129،  3(، ج  1986
 .499، ص 33؛ السجمدي : بحار األنػار، ج 526البحخاني : اختيار مرباح الدالكيغ ، ص

-) ط  . العيداوؼ ، عالء كامل صالح : الشطع اإلدارية والسالية في عيج اإلمام عمي عميو الدالم[ لمسديج يشطخ93]
  . 453( ، ص  2215، الشجف األشخف /  1
،  1-[ ابغ بابػيو القسي : فقو الخضا عميو الدالم ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط94]

؛ البخوجخدؼ ، حديغ الصباشبائي : جامع أحاديث الذيعة ) قع السقجسة /  332ص ( ،  1986مذيج السقجسة / 
 .  392، ص  17( ، ج  1978

[ عبج هللا بغ عباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع بغ عبج مشاف ، كشيتو أبػ العباس ،ابغ عع الشبي صمى هللا عميو 95]
بع سشيغ وقيل بثالث سشيغ ، قيل كان يدسى الحبخ وآلو وسمع ولج قبل ىجخة الشبي صمى هللا عميو وآلو وسمع بأر 

، وفقيييا ، فكان فقييا في الجيغ وعمع التأويل ، وتخجسان القخآن ،   والبحخ لكثخة عمسو ، وحجة فيسو ، وحبخ األمة
 ىـ / . يشطخ . 72تػفي سشة )   وأحج السكثخيغ لخواية الحجيث ، وكان والي لإلمام عمي)عميو الدالم( عمى البرخة

؛ ابغ حبان: الثقات )تحت مخاؾبة: دمحم عبج 117، ص5(، ج 1952، بيخوت /  1-التعجيل ) طالخازؼ : الجخح و 
 . 194 – 192، ص  3؛ ابغ األثيخ : أسج الغابة ، ج  228، ص  3( ، ج 1973، اليشج/ 1-السعيج خان، ط

 . 175، ص  1، ج  ( 1959[ البالذرؼ : أنداب األشخاف ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، مرخ /96]
 .256-255[ عالء كامل صالح العيداوؼ : الشطع اإلدارية والسالية في عيج اإلمام عمي عميو الدالم ، ص 97]
 .124، ص 5( ، ج 1984، بيخوت / 1-[ ابغ عبجربو األنجلدي: العقج الفخيج )تحقيق: عبجالسجيج التخحيشي، ط98]
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، قع السقجسة /  2-الصالبييغ ) قجمو لو وأشخف عمى شبعو : كاضع السطفخ ، طأبػ الفخج األصفياني : مقاتل   [99]
 . 58( ، ص  1965

( ، )جسيع الرفحات(  1967، قع السقجسة /  1-[ العاممي ، جعفخ مختزي : ابغ عباس وأمػال البرخة ) ط122]
م ( ) رسالة 749م إلى  634  /ىـ  132ىـ إلى 14؛ الدبتي ، عالء حدغ مخدان : الحياة الدياسية في البرخة مغ)

 . 211-224( ، ص  2229جامعة البرخة /  -ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب 
؛ عالء كامل صالح العيداوؼ : الشطع اإلدارية السالية في عيج اإلمام عمي 454، ص1[ الكميشي: الكافي، ج121]

 . 453عميو الدالم ، ص 
اءىع يػمًا وتخك يػمًا، والسخاد صمػا أفػاىيع باإلشعام وال يقصعػا عشيا. يشطخ: [ فال تغبػا : يقال أغب القػم، ج122]

 . 428، ص  5، ج   ( 2227، قع السقجسة /  5-اليددؼ ، عباس إسساعيل : يشابيع الحكسة ) ط
؛ السجمدي : بحار  51، ص  7؛ الكميشي : الكافي ، ج  113، ص 4: تاريخ األمع والسمػك ، ج [ الصبخؼ 123]

،  1-؛ القشجوزؼ : يشابيع السػدة لحوؼ القخبى ) تحقيق : عمي جسال أشخف الحديشي ، ط 258، ص 42األنػار، ج
 .32  ، ص 2( ، ج 1996د : م / 

 . 413، ص 2(، ج1984/ ، قع السقجسة2-مخوج الحىب ومعادن الجػىخ )تحقيق: يػسف أسعج داغخ، ط [124]
،  2-في تيحيب اإلحياء ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط [ الؽيس الكاشاني : السحجة البيزاء125]

 ؛ الحخ العاممي : الفرػل السيسة في أصػل األئسة ) تحقيق وإشخاف : دمحم 71، ص 1قع السقجسة / د : ت ( ، ج
ئل دتجرك الػسا: م؛ الصبخسي، حديغ الشػرؼ 621، ص1(، ج1998السقجسة/ قع  ،1-بغ دمحم الحديغ القائيشي ، ط

 .318، ص  17، ج  (1988/  2-: مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، طومدتشبط السدائل )تحقيق
 . 232،  2، ج  (1961: ىاشع الخسػلي ، قع السقجسة / [ اإلربمي: كذف الغسة في معخفة األئسة )عمق عميو126]
 .6، ص 2ػار ، جالسجمدي : بحار األن  ؛ 18، ص1[ الصبخسي : االحتجاج ، ج127]
 .192، ص  44؛ السجمدي : بحار األنػار، ج 222، ص 3[ ابغ شيخ آشػب : مشاقب آل أبي شالب، ج128]
 .128، ص 1( ، ج 1992، قع السقجسة /  4-[ القخشي، باقخ شخيف : حياة اإلمام الحديغ عميو الدالم ) ط129]
؛ الجدائخؼ ، ىاشع الشاجي  114( ، ص 1997/  ، قع السقجسة 1-[ القسي ، عباس : األنػار البيية ) ط112]

 . 58( ، ص  2212السػسػؼ: اليتيع في القخآن الحجيث ) قع السقجسة / 
 .222-219[ الصػسي : األمالي ، ص 111]
 .199، ص1، ج(1966[ الرجوق: عمل الذخائع )تحقيق: دمحم صادق بحخ العمػم، الشجف األشخف / 112]
: مجسع الفائجة )صححو وعمق ؛ األردبيمي466، ص 1، ج)د: م/ د: ت( السصمب : مشتيى[ العالمة الحمي113]

  .494، ص2(، ج1983العخاقي وعمي يشاه االشتياردؼ وحديغ اليددؼ األصفياني، قع السقجسة/  : مجتبىعميو
: ت ( ، قع السقجسة / د  2-[ الرجوق : مغ ال يحزخه الفؿيو ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط114]

 .222، ص1، ج
 .222، ص1[ الرجوق : مغ ال يحزخه الفؿيو ، ج115]
 . 8 - 7، ص  72؛ السجمدي : بحار األنػار ، ج  332[ ابغ بابػيو القسي : فقو الخضا عميو الدالم ، ص116]
 . 83[ سػرة البقخة ، آية 117]
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 . 423، ص  3[ الؽيس الكاشاني : السحجة البيزاء في تيحيب اإلحياء ، ج 118]
[ عسار بغ عامخ بغ مالظ بغ كشانة بغ ؾيذ ، حميف بشي مخدوم ، أبػ اليقصان ، يشتسي عّسار في ندبو إلى 119]

ؾبائل اليسغ أسمع ىػ وأبػه وأمو في بجاية الجعػة اإلسالمية ، وعمى آثخ ذلظ واجيت عائمة عسار بغ ياسخ أشّج أنػاع 
ياسخ استذيج )ياسخ( في العحاب وشعغ أبػ جيل سسية في قمبيا فيي العحاب والطمع ، وعمى آثخ تعحيب قخير آلل 

أول شييجة في اإلسالم ، كان عسار مغ الرحابة السخمريغ والقادة البارزيغ في بجاية الجعػة اإلسالمية وبعج 
م( في السجافعيغ عغ أحؿية اإلمام عمي )عميو الدال  استذياد الخسػل دمحم ) صمى هللا عميو وآلو وسمع ( كان مغ

الجسل ومعخكة صفيغ التي نال فييا شخف الذيادة سشة )   الخالفة ، وكان مغ السالزميغ لإلمام وشيج مع معخكة
؛  5، ص 4) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، د : م / د : ت ( ، ج  م( . يشطخ ابغ إسحاق : الديخة الشبػية657ىـ/ 37

؛  234، ص 1( ، ج1963، القاىخة /  1-لجيغ عبج الحسيج ، طابغ ىذام : الديخة الشبػية ) تحقيق : دمحم محيي ا
؛ ابغ عبج البخ الشسيخؼ : االستيعاب في معخفة األصحاب ) تحقيق :  246، ص 3ابغ سعج : الصبقات الكبخػ ، ج 

؛  626، ص  3؛ ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ج 273، ص3( ، ج  1992، بيخوت /  1-عمي دمحم البجاوؼ ، ط
؛ ابغ حجخ العدقالني : اإلصابة في تسييد الرحابة ) تحقيق وتعميق  574، ص1يخ أعالم الشبالء ، جالحىبي : س

 .473، ص  4( ، ج 1995، بيخوت /  1-: عادل أحسج عبج السػجػد وعمي دمحم معػض ، ط
مى هللا عميو [ جابخ بغ عبج هللا بغ عسخو بغ حخام األنرارؼ ، أبػ عبج هللا ، كان مغ أصحاب رسػل هللا )ص122]

وآلو وسمع ( شيج بيعة العؿبة الثانية مع أبيو وىػ صغيخ ، ولسا استذيج أبػه يػم أحج ، كان جابخ مغ 
ومكثخؼ الحجيث ، اعتدل جابخ الحياة الدياسية بعج استذياد الخسػل دمحم )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ولع   الحفاظ

الخصاب وعثسان بغ عفان ، حيث كان يخػ أحؿية اإلمام عمي تحكخ السرادر مػقف لو في عيج أبي بكخ وعسخ بغ 
وكان مشقصع إلى أىل البيت )عمييع الدالم( ، وىػ أول مغ زار قبخ اإلمام الحديغ ) عميو   )عميو الدالم( بالخالفة ،

ىـ /  77) م( ، وقيل سشة 693ىـ/  74الدالم( بعج استذياده ، تػفي جابخ بغ عبج هللا األنرارؼ بالسجيشة في سشة )
،  1م( وقج ذىب برخه . يشطخ . ابغ عبج البخ الشسيخؼ : االستيعاب ، ج 697ىـ/  78)   م( ، وقيل سشة  696
، ص 1( ، ج 1984/   ؛ الصػسي : رجال الكذي ) ترحيح وتعميق : ميجؼ الخجائي ، مذيج السقجسة 224ص

    . 328، ص  1؛ ابغ األثيخ : أسج الغابة ، ج 246
بغ سعج بغ عبادة األنرارؼ الخدرجي ، كان مغ أصحاب رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( ومغ [ ؾيذ 121]

أصحاب اإلماميغ عمي والحدغ )عمييسا الدالم( ، وكان مغ السشكخيغ عمى أبي بكخ تػلى الخالفة ويخػ أحؿية 
وكان لو دور كبيخ في عيج اإلمام عمي اإلمام عمي )عميو الدالم ( بخالفة رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو وسمع ( 

، وكان أحج قادة الجير الحؼ أرسمو فقج شيج الجسل وصفيغ والشيخوان، وصاحب شخشة الخسيذ  )عميو الدالم(
م(. يشطخ. 682ىـ/ 62م( وقيل سشة )679ىـ/ 59)عميو الدالم( لقتال أىل الذام، تػفي بالسجيشة سشة ) اإلمام الحدغ

ابغ عبج البخ الشسيخؼ :   ؛155(، ص1942؛ ابغ حبيب: السحبخ)د: م/ 52، ص6خػ، جابغ سعج: الصبقات الكب
  .92، ص2؛ ابغ األثيخ : المباب في تيحيب األنداب ) بيخوت / د : ت ( ، ج  428، ص 3االستيعاب ، ج

ص ( ، 1996، قع السقجسة /  5-، ط  [ الشجاشي : رجال الشجاشي ) تحقيق : مػسى الذبيخؼ الدنجاني122]
؛ القسي ، عباس : مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل عمييع الدالم مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل  121
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؛ الدساوؼ، دمحم بغ شاىخ : أبرار العيغ  643، ص 1( ، ج2222, قع السقجسة/ 5-صمػات هللا وسالمو عمييع) ط
  .197(، ص 1998/   ىـ1419، إيخان ،  1-دي ، طفي أنرار الحديغ عميو الدالم ) تحقيق : دمحم جعفخ الصب

  . 143( ، ص 2229، بيخوت /  1-[ آل تاج الجيغ ، كخيع باقخ: شيجاء صفيغ ) ط123]
 

  السرادر قائسة والسخاجع
 .  القخآن الكخيم

 م( .3333هـ/036ابن األثيخ، دمحم بن دمحم بن عبج الكخيم بن الذيباني ت )
 الرحابة ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت / د : ت ( .أسج الغابة في معخفة  -1
 .م(1965ىـ/  1385والشذخ، بيخوت ، دار صادر لمصباعة  الكامل في التاريخ ) - 2
 دار صادر لمصباعة والشذخ ، بيخوت / د : ت ( .  المباب في تيحيب األنداب ) - 3

 م( . 3391هـ/ 093األربمي : عمي بن عيدى بن أبي الفتح ت )
،   ، مكتبة بشي ىاشع 1-كذف الغسة في معخفة األئسة ) عمق عميو : ىاشع الخسػلي، ط - 4

 .  م ( 1961ىـ /  1382،   تبخيد
 م( . 3093هـ /  3363األردبيمي ، دمحم بن عمي ت ) 

مجسع الفائجة ) صححو وعمق عميو : مجتبى العخاقي وعمي يشاه االشتياردؼ و حديغ اليددؼ  - 5
 م( . 1983ىـ /  1423السقجسة ، االصفياني ، قع 

 م( . 807هـ /  353ابن إسحاق ، دمحم بن إسحاق السصمبي ت ) 
 ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، د : م / د : ت ( .  الديخة الشبػية - 7

 م( .3355هـ/ 556اآلمجي ، عبج الهاحج بن دمحم التسيسي ت ) 
، مكتب اإلعالم  1-ى الجرايتي ، طترشيف غخر الحكع ودرر الكمع ) تحقيق : السرصف  -  7

 اإلسالمي ، قع السقجسة / د : ت ( .
 م ( .916هـ /  339ابن بابهية القسي ، عمي ت ) 

،  1-فقو الخضا عميو الدالم ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط –  9
 م ( . 1986ىـ/ 1426السؤتسخ العالسي لإلمام الخضا عميو الدالم ، مذيج السقجسة ، 

 م( . 783هـ /  350البخاري، دمحم بن إسساعيل بن إبخاهيم الجعفي ت )  
 م( . 1981  ىـ /1421صحيح البخارؼ ) دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، بيخوت  – 12

 م( . 778هـ /  381البخقي ، أحسج بن دمحم بن خالج ت )  
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، دار الكتب اإلسالمية ،  1-الجيغ الحديشي ، طالسحاسغ ) ترحيح وتعميق : جالل  –33
 م ( . 1951ىـ / 1372  شيخان

  م( . 3363هـ/ 066ابن البصخيق ، يحيى بن الحدن األسجي الحمي ت ) 
عسجة عيػن صحاح األخبار في مشاقب إمام األبخار ) مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة  - 12

 م( . 1987/ ىـ 1427لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 
 . م( 793هـ /  389البالذري ، أحسج بن يحيى بن جابخ ت )  

أنداب األشخاف ) تحقيق : دمحم حسيج هللا ، معيج السخصػشات بجامعة الجول العخبية  - 13
  م( .1959ىـ /1378باالشتخاك مع دار السعارف بسرخ 

  م( . 739هـ /  389التخمحي ، دمحم بن عيدى بن سهرة ت ) 
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ 2-سشغ التخمحؼ ) تحقيق : عبج الخحسغ دمحم عثسان ، ط - 14

 .  م( 1983ىـ/  1423والتػزيع ، بيخوت ، 
 م( . 38القخن   هـ / 33  التفخشي ، مرصفى بن الحدين الحديشي ت ) القخن 

 1418السقجسة ، ، مؤسدة آل البيت عمييع الدالم ألحياء التخاث ، قع  1-ط  نقج الخجال )  - 15
 م ( .1998ىـ/ 

 م( .976هـ / 386الجراص ، أحسج بن عمي الخازي ت ) 
, دار الكتب  1-أحكام القخآن ) ضبط نرو وخخج آياتو : عبج الدالم دمحم عمي شاىيغ , ط -30

 م ( . 1995ىـ /1415بيخوت ،   العمسية ،
  م( .3366هـ / 598ابن الجهزي ، عبج الخحسن بن عمي بن دمحم ت )  

) دراسة وتحقيق : دمحم عبج القادر عصا ومرصفى عبج   السشتطع في تاريخ السمػك واألمع - 38
 . م( 1992ىـ /  1412، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  1-القادر عصا ، ط

 م( .905هـ / 351ابن حبان ، دمحم بن أحسج ت ) 
اليشج ،   ، مؤسدة الكتب الثقاؼية ، 1-الثقات ) تحت مخاؾبو : دمحم عبج السعيج خان ، ط - 37

 . م(1973ىـ/ 1393
 م( .759هـ /  315حبيب ، دمحم البغجادي ت )   ابن
 م ( . 1942ىـ /  1361السحبخ) د : م ،  - 39

 م( . 3117هـ /  753ابن حجخ العدقالني ، أحسج بن عمي ت ) 
السػجػد وعمي دمحم معػض ،  اإلصابة في تسييد الرحابة ) تحقيق وتعميق : عادل أحسج عبج -36
 م( . 1995ىـ/  1415، بيخوت ،   ، دار الكتب العمسية 1-ط
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 م( .3357هـ / 050ابن أبي الحجيج السعتدلي ، عد الجين عبج الحسيج بن هبة هللا )ت 
يع , ط  - 33 , دار إحياء الكتب العخبية ،  1-شخح نيج البالغة )تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا

 . م(1959ىـ/1378 ،  القاىخة
 م( . 3039هـ/  3361الحخ العاممي ، دمحم بن الحدن ت ) 

،  1-الفرػل السيسة في أصػل األئسة ) تحقيق وإشخاف : دمحم بغ دمحم الحديغ القائيشي ، ط - 33
  م (1998ىـ / 1418قع السقجسة ،   مؤسدة السعارف اإلسالمية ،

لخازؼ وأبي الحدغ الذعخاوؼ, دار إحياء التخاث العخبي وسائل الذيعة ) تحقيق وتعميق : دمحم ا - 33
 . / د : ت (  ، بيخوت

 م( .3393هـ/ 096ت )   الحمي ، يحيى بن سعيج 
الجامع لمذخائع ) تحقيق وتخخيج : جسع مغ الفزالء ، مؤسدة سيج الذيجاء عميو  - 31

  ( 1985ىـ / 1425العمسية ، قع السقجسة   الدالم
 م( .808هـ/  317ثابت بن ديشار ت )  أبه حسدة الثسالي ،

، مصبعة اليادؼ ، قع  1-تفديخ أبػ حسدة الثسالي ) راجعو وقجم لو : دمحم ىادؼ معخفة ، ط - 35
 م ( . 2222ىـ / 1421السقجسة ، 

 م ( . 755هـ/  313ابن حشبل ، أحسج بن دمحم ت ) 
, مؤسدة الخسالة ،  1 – وعادل مخشج , ط  ) تحقيق: شعيب األرنؤوط  مدشج بغ حشبل – 30

 . م(1996ىـ / 1416بيخوت ، 
 م( . 995  هـ/ 375الجارقصشي ، عمي بن عسخ ت )  

سشغ الجارقصشي ) عمق عميو وخخج أحاديثو : مججؼ بغ مشرػر بغ سيج الذػرػ ، دار  - 38
 . ( 1996ىـ /  1416الكتب العمسية ، بيخوت ، 

 م ( . 786هـ/ 358ت ) أبه داود ، سميسان بن األشعث الدجدتاني  
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،  1-سشغ أبػ داود ) تحقيق : سعيج دمحم المحام ، ط - 37

 .  م(1992ىـ/ 1412بيخوت 
 م( . 3318هـ/  817الحهبي ، شسذ الجين دمحم بن أحسج بن عثسان ت) 

ار الكتاب العخبي ، بيخوت ، ، د 2-) تحقيق : عسخ عبج الدالم تجمخؼ ، ط  تاريخ اإلسالم - 39
 . م( 1989ىـ/  1429

 9-سيخ أعالم الشبالء ) حقق نرػصو وخخج أحاديثو : شعيب األرنؤوط وحديغ األسجؼ ، ط -36
 . م( 1993ىـ/ 1413بيخوت ،   ، مؤسدة الخسالة ،
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 م( .937هـ /  338الخازي ، عبج الخحسن بن أبي حاتم ت ) 
 . م( 1952ىـ/  1371ر إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ، دا 1-الجخح والتعجيل ) ط - 33

 م( . 753هـ /  337ابن راههيه ، إسحاق بن إبخاهيم بن مخمج الحشصمي ت ) 
، مكتبة  1 -مدشج ابغ راىػيو ) تحقيق : عبج الغفػر عبج الحق حديغ بخ البمػشي ، ط – 33

 .  م( 1992ىـ/ 1412اإليسان ، السجيشة السشػرة ، 
 م( . 3379هـ /  575الحمبي ، حسدة بن عمي ت ) ابن زهخة 

يع البيادرؼ ، ط - 33 ، مؤسدة اإلمام الرادق عميو الدالم ، قع  1-غشية الشدوع ) تحقيق : إبخـا
 . م(1997ىـ/ 1417السقجسة ، 

 م( . 711هـ /  336ابن سعج ، دمحم بن سعج البرخي )ت 
 ( . الصبقات الكبخػ ) دار صادر ، بيخوت / د : ت – 34

 . ت ) القخن الخابع (  ابن شعبة الحخاني ، الحدن بن عمي بن الحدين
،  2-تحف العقػل عغ آل الخسػل عمييع الدالم ) ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 35

 م( . 1984ىـ/ 1424مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 
 .  م(3393هـ / 577عمي السازنجراني ت )  ابن شهخ آشهب ، دمحم بن

مشاقب آل أبي شالب ) ترحيحو وشخحو : لجشة مغ أساتحة الشجف األشخف , السكتبة  - 30
 . م( 1956ىـ/1375الحيجرية ، الشجف األشخف 

 م( . 993هـ /  373الرجوق ، دمحم بن عمي بن الحدين ت ) 
، مخكد الصباعة والشذخ في مؤسدة  1-، ط األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية - 38

 . م( 1997ىـ/ 1417البعثة ، قع السقجسة ، 
 .(1966ق بحخ العمػم ، السكتبة الحيجرية، الشجف األشخف/ : دمحم صادالذخائع )تحقيق عمل – 37
، مؤسدة الشذخ  2-مغ ال يحزخه الفؿيو ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 39

 تابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة / د : ت ( .اإلسالمي ال
 م( .730هـ/  333الرشعاني ، عبج الخزاق بن هسام ت ) 

السرشف ) حقق نرػصو والتعميق عميو : حبيب الخحسغ األعطسي ، مشذػرات السجمذ  -16
 . العمسي / د : ت (

 م ( .963هـ/ 396ت )   الرفار ، دمحم بن الحدن بن فخوخ
خ الجرجات ) تقجيع وتعميق وترحيح : ميخزا محدغ كػجو باغي ، مشذػرات األعمسي ، برائ – 13

 . م( 1984ىـ/ 1424شيخان ، 
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 م( .986هـ/  306الصبخاني ، سميسان بن أحسج بن أيهب ت ) 
، دار الكتاب الثقافي ، 1-التفديخ الكبيخ ) تحقيق : ىذام عبج الكخيع البجراني السػصمي ، ط -13

 . م( 2228ىـ/1429األردن ، 
 م( . 3353هـ /  517الصبخسي ، الفزل بن الحدن ت )  

 1-إعالم الػرػ بأعالم اليجػ ) تحقيق : مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ، ط – 13
 . م( 1997ىـ / 1417قع السقجسة   ، مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ،

،  1-) تحقيق : لجشة مغ العمساء والسحققيغ األخرائييغ ، ط لقخآنمجسع البيان في تفديخ ا - 11
 . م( 1995ىـ/ 1415مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت ، 

 م( .3333هـ / 036الصبخسي ، أحسج بن عمي ت )  
االحتجاج ) تعميقات ومالحطات : دمحم باقخ الخخاسان ، دار الشعسان لمصباعة والشذخ ،  - 15

 .  م (1966ىـ/ 1385 الشجف األشخف ،
 الصبخسي ، عمي بن الحدن ت ) أوائل القخن الدابع عذخ ( . 

، مصبعة دار الحجيث ،  1-مذكاة األنػار في غخر األخبار ) تحقيق : ميجؼ ىػشسشج ، ط - 10
 .  م(1998ىـ/ 1418القاىخة ، 

 م( . 933هـ /  336الصبخي ، دمحم بن جخيخ ت )
، مؤسدة  4راجعو وصححو وضبصو : نخبة مغ العمساء األجالء ، طتاريخ األمع والسمػك )  - 18

 . م( 1983ىـ/  1423األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت 
جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن ) ضبط وتػثيق وتخخيج : صجقي جسيل العصار، دار  - 17

 .  م( 1995ىـ / 1415بيخوت،   الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،
 م( . 3607هـ /  10بن الحدن بن عمي ت )  الصهسي ، دمحم 

،  1-) تحقيق : جػاد القيػمي االصفياني ، ط  السعخوف بـ )رجال الصػسي( األبػاب - 19
   م( . 1995ىـ/ 1415مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، 

دار الثقافة لمصباعة والشذخ والتػزيع ، ،  1-، ط  األمالي ) تحقيق : قدع الجراسات اإلسالمية –56
 . م( 1994ىـ/  1414قع السقجسة ، 

) ترحيح وتعميق : ميجؼ الخجائي ،   رجال الكذي() اختيار معخفة الخجال السعخوف بـ -53
 . م( 1984ىـ /  1424مذيج السقجسة ،   مؤسدة آل البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث ،

، مكتب  1-آن ) تحقيق وترحيح : أحسج حبيب قريخ العاممي , طالتبيان في تفديخ القخ  -53
 . (1989ىـ /1429بيخوت ،   اإلعالم اإلسالمي ،
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تيحيب األحكام ) حققو وعمق عميو : حدغ السػسػؼ الخخسان ، دار الكتب اإلسالمية ،  – 53
 . م( 1945ىـ/ 1365شيخان ، 

 م( .3686هـ / 103ت )   ابن عبج البخ الشسيخي ، يهسف بن عبج هللا بن دمحم
، دار الجيل ، بيخوت  1-االستيعاب في معخفة األصحاب ) تحقيق : عمي دمحم البجاوؼ ، ط - 51
 . م ( 1992ىـ/  1412، 

 م( . 3330هـ/  830ابن عبج القهي ، نجم الجين أبي الخبيع سميسان الحشبمي ت ) 
) تحقيق : دمحم حديغ دمحم   قخآن العطيع(اإلشارات اإلليية إلى السباحث األصػلية ) تفديخ ال - 55

 . م( 2222ىـ/ 1423، دار الكتب العمسية ، بيخوت  1-حديغ إسساعيل ، ط
 .  م( 939هـ /  337ابن عبج ربه األنجلدي ، أحسج بن دمحم ت ) 

، بيخوت ،   ، دار الكتب العمسية 1-العقج الفخيج ) تحقيق : عبج السجيج التخحيشي ، ط - 50
 . م( 1983ىـ/ 1423

 م ( . 3385هـ /  583ابن عداكخ ، عمي بن الحدين بن هبة هللا بن عبج هللا الذافعي ت ) 
، دار الفكخ لمصباعة والشذخ  1-تاريخ مجيشة دمذق ) دراسة وتحقيق : عمي شيخؼ ، ط - 58

 . م( 1998ىـ/ 1418والتػزيع ، بيخوت ، 
 م ( . 3306هـ /  803ت ) العالمة الحمي ، الحدن بن يهسف بن عمي السصهخ  ·

 مشتيى السصمب ) د : م / د : ت ( . -57
 م ( . 3333هـ /  833أبه الفجاء ، عساد الجين إسساعيل ت ) 

الفخاهيجي ، السخترخ في أخبار البذخ ) دار السعخفة لمصباعة والشذخ ، بيخوت / د : ت (  – 59
 م ( . 893هـ /  385الخميل بن أحسج ت ) 

يع الدامخائي ، ط) ت  العيغ -06 ، مؤسدة دار اليجخة ، شيخان  2-حقيق : ميجؼ السخدومي وإبخـا
 . م( 1992ىـ/ 1412

 م( . 900هـ /  350أبه الفخج األصفهاني ، عمي بن الحدين بن دمحم ت ) 
، مؤسدة دار الكتاب  2-مقاتل الصالبييغ ) قجمو لو وأشخف عمى شبعو : كاضع السطفخ ، ط -03

  م( 1965ىـ / 1374، قع السقجسة لمصباعة والشذخ 
 م( .3176هـ/  775ابن فهج ، عسخ بن دمحم بن دمحم ت ) 

، معيج البحػث  3-إتحاف الػرػ بأخبار أم القخػ ) تحقيق وتقجيع : فييع دمحم شمتػت ، ط -03
الفيس الكاشاني ، دمحم  م( 1983ىـ/  1423مكة السكخمة ،   العمسية وإحياء التخاث اإلسالمي ،

 م( .3073هـ /  3693دن ت ) مح
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،  2-السحجة البيزاء في تيحيب اإلحياء ) صححو وعمق عميو : عمي أكبخ الغفارؼ ، ط - 03
 . مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة / د : ت (

سؤمشيغ ، مكتبة اإلمام أميخ ال 1-الػافي ) تحقيق وترحيح : ضياء الجيغ الحديشي ، ط - 01
 . م( 1986ىـ/ 1426عميو الدالم العامة ، أصفيان ، 

 م( . 3387هـ /  581قصب الجين الخاونجي ، سعيج بن هبة هللا ت ) 
مشياج البخاعة في شخح نيج البالغة ) تحقيق : عبج المصيف الكػىكسخؼ ، مكتبة آية هللا  - 05

 . ( 1986ه /  1426السخعذي العامة ، قع السقجسة ، 
 م ( . 916هـ/  339، عمي بن إبخاهيم ت ) القسي 

تفديخ القسي ) صححو وعمق عميو وقجمو لو : شيب السػسػؼ الجدائخؼ ، مصبعة الشجف  - 00
 . م( 1967ىـ / 1376الشجف األشخف   ،

 م ( . 3775هـ/  3391ت )   القشجوزي ، سميسان بن إبخاهيم الحشفي
، دار األسػة  1-عمي جسال أشخف الحديشي ، طيشابيع السػدة لحوؼ القخبى ) تحقيق :  - 08

 . م( 1996ىـ/ 1416لمصباعة والشذخ ، 
 م( . 3383هـ /  881ابن كثيخ ، إسساعيل القخشي ت )  

تفديخ القخآن العطيع ) قجم لو : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ، دار السعخفة لمصباعة والشذخ  - 07
 . م( 1992ىـ/ 1412بيخوت ،   ،  والتػزيع

الديخة الشبػية ) تحقيق : مرصفى عبج الػاحج ، دار السعخفة لمصباعة والشذخ والتػزيع ،  - 09
 . م( 1976ىـ/ 1396بيخوت ، 

 م( . 913هـ /  339ت )   الكميشي ، دمحم بن يعقهب بن إسحاق الخازي 
، , دار الكتب اإلسالمية ، شيخان  3-الكافي )ترحيح وتعميق : عمي أكبخ الغفارؼ , ط  -86

 . م(1957ىـ/1376
 م( .777هـ/ 385ت )   ابن ماجة ، دمحم بن يديج القدويشي 

دمذق   سشغ ابغ ماجة ) تحقيق : دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، -83
 . / د : ت(

 م( . 897هـ /  373ت )   ابن مبارك ، عبج هللا
، دار الكتب العمسية ، بيخوت ،  1-سان دمحم ، طمدشج بغ مبارك ) تحقيق : مرصفى عث - 83

 . م( 1991ىـ/  1411
 م( .3507هـ/  985ت )  الستقي الهشجي: عالء الجين عمي الستقي بن حدام الجين
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وصفػة الدفا ، مؤسدة   كشد العسال في سشغ األقػال واألفعال ) ضبصو : بكخؼ حياني - 83
 . م( 1989ىـ/ 1429بيخوت ،   الخسالة ،

 م( .3099هـ / 3333ت )   السجمدي ، دمحم باقخ
, مؤسدة الػفاء ، بيخوت ،  2-بحار األنػار الجامع لجرر أخبار األئسة األشيار)ط  - 81

 . م( 1983ىـ/1423
 م( . 958هـ /  310ت )   السدعهدي ، عمي بن الحدين بن عمي

قع   ، دار اليجخة ، 2-مخوج الحىب ومعادن الجػىخ ) تحقيق : يػسف أسعج داغخ ، ط - 85
 . م( 1984ىـ/  1424السقجسة ، 

 م( .781هـ/ 303ت )   مدمم الشيدابهري ، مدمم بن الحجاج بن مدمم القذيخي 
 صحيح مدمع ) دار الفكخ ، بيخوت / د : ت ( . - 80

 م( . 3633هـ /  133السفيج ، دمحم بن دمحم بن الشعسان العبكخي البغجادي ت )
: الحديغ أستاذ ولي وعمي أكبخ الغفارؼ ، جساعة السجرسيغ في الحػزة  األمالي ) تحقيق -88

 . م( 1983ىـ/  1423قع السقجسة ،   العمسية ،
، مخكد الشذخ التابع لسكتب اإلعالم اإلسالمي ، قع السقجسة ،  1-تفديخ القخآن السجيج ) ط - 87

 . م( 2224ىـ/ 1425
 م( .3357هـ/ 050)   السشحري ، عبج العظيم بن عبج القهي ت

التخغيب والتخىيب ) ضبط أحاديثو وعمق عميو : مرصفى دمحم عسارة ، دار الفكخ لمصباعة  - 89
 . م( 1988ىـ/  1428بيخوت ،   والشذخ والتػزيع ،

 .  م ( 3167هـ /  833ابن مشظهر ، دمحم بن مكخم األفخيقي السرخي ت )  
 . م( 1985ىـ/ 1425أدب الحػزة ، قع السقجسة ،   لدان العخب ) -76

 م ( . 3396هـ / 079ابن ميثم البحخاني ، ميثم بن عمي ت ) 
، مجسع البحػث اإلسالمية ،  1-اختيار مرباح الدالكيغ ) تحقيق : دمحم ىادؼ األميشي ، ط -73

 . م( 1988ىـ/  1428مذيج السقجسة ، 
 م( .3657هـ / 156الشجاشي ، أحسج بن عمي بن أحسج بن العباس الكهفي ت ) 

، مؤسدة الشذخ اإلسالمي  5-، ط  رجال الشجاشي ) تحقيق : مػسى الذبيخؼ الدنجاني - 73
 . م( 1996ىـ/ 1416قع السقجسة ،   التابعة لجساعة السجرسيغ ،

 م ( .733هـ /  337ت )   ابن هذام ، عبج السمك بن أيهب الحسيخي 
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، مكتبة دمحم عمي صبيح  1-سيج ، طالديخة الشبػية ) تحقيق : دمحم محيي الجيغ عبج الح – 73
 م( . 1963ىـ/  1383وأوالده ، القاىخة ، 

 السخاجع /
 األمين ، الديج محدن .

 (تعارف لمسصبػعات ، بيخوت / د : تأعيان الذيعة ) حققو وأخخجو : حدغ األميغ ، دار ال - 71
 بحخ العمهم ، الديج دمحم .

دار الدىخاء عمييا الدالم لمصباعة   ، 1-عميو الدالم ) طالسشيج التخبػؼ عشج اإلمام الكاضع  - 75
 . م (1991ىـ /  1411، بيخوت ،   والشذخ والتػزيع

 بحخ العمهم ، عد الجين .
، بيخوت / الدالم لمصباعة والشذخ والتػزيع ، دار الدىخاء عمييا2اليتيع في القخآن والدشة ) ط - 70

 . د : ت ( 
 . البخوجخدي ، حدين الصباشبائي

  م (1978ىـ /  1399جامع أحاديث الذيعة )السصبعة العمسية ، قع السقجسة ،  - 78
 .  آل تاج الجين ، كخيم باقخ

 . م ( 2229ىـ / 1432، دار السحجة البيزاء ، بيخوت ،  1-شيجاء صفيغ ) ط - 77
 التبخيدي ، أبه شالب التجميل .

ىـ / 1417اإلسالمية ، قع السقجسة ، ، مؤسدة الشذخ  1-معجع السحاسغ والسداوغ ) ط - 79
 م ( . 1997

 التسيسي ، اياد صالح عاصي .
، العتبة  1-اإلمام عمي بغ مػسى الخضا عميو الدالم دراسة في دوره الدياسي والفكخؼ ) ط -96

 . م (2218ىـ / 1439كخبالء ،   الحديشية السقجسة ،
 الجدائخي ، هاشم الشاجي السهسهي .

 . م (2212ىـ/ 1433قخآن الحجيث ) مشذػرات ناجي جدايخؼ ، قع السقجسة ، اليتيع في ال  -93
   الحائخي ، جعفخ عباس .

قع   ، دار الحجيث لمصباعة والشذخ، 1-بالغة اإلمام عمي بغ الحديغ عمييا الدالم )ط -93
 م ( .2224ىـ/ 1425السقجسة ، 

 الخهئي ، الديج أبه القاسم السهسهي . 
 م ( .1992ىـ/ 1413  ، د : م ، 5-يث وتفريل شبقات الخواة ) طمعجع رجال الحج -93



 

 التثقيف الرتبوي والعلني ألسر الشوداء يف فكر أئنة أهل البيت )عليوه السالو(

                                                                                   أ.د.عالء كامل صاحل العيساوي                                                                                                 و.و. أمحد جليل موسى 

 

   و(2222كاىون االول  – 33العدد )  لة دااسا  ااايخيةجم 
184 

 

184 

 دمحم .  الخيذهخي،
 (م 1996ىـ/ 1416  ، قع السقجسة ،، دار الحجيث لمصباعة والشذخ  1-ميدان الحكسة ) ط  -91

 الدساوي ، دمحم بن شاهخ .
، مخكد  1-، ط أبرار العيغ في أنرار الحديغ عميو الدالم ) تحقيق : دمحم جعفخ الصبدي - 95

 . (1998ىـ / 1419الجراسات اإلسالمية لسسثمية الػلي الفؿيو في حخس الثػرة اإلسالمية ، إيخان ، 
 سهيج ، دمحم نهر بن عبج الحفيظ .

، دار ابغ كثيخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، بيخوت ،  3-مشيج التخبية الشبػية لمصفل ) ط - 90
 .  م (2222ىـ/ 1421

 حدين .الذاكخي ، 
ىـ/ 1418، مصبعة ستارة ، قع السقجسة ،  1-مشاضخات اإلمام الرادق عميو الدالم ) ط -98

 . م(1998
 العاممي ، جعفخ مختزى .

 .(م1967ىـ / 1396قع السقجسة ،   ،، مصبعة الحكسة 1-ابغ عباس وأمػال البرخة ) ط - 97
 كمر ، عمي . زناد
العتبة الحديشية السقجسة ، كخبالء ،   ، 1-الم ) طاليتيع في فكخ اإلمام عمي عميو الد - 99

 ( . م2218ىـ / 1439
 عسخ، أحسج عسخ .

بة الدجيمي ، ط -366 ، دار السعخفة ،  1-مشيج التخبية في القخآن والدشة ) راجعو وقجم لو : ـو
 م( . 1996ىـ / 1416دمذق ، 

 العيداوي ، عالء كامل صالح .
، التسيسي لمصباعة والشذخ  1-) ط  عيج اإلمام عمي عميو الدالم الشطع اإلدارية والسالية في -363

 . ( 2215ىـ / 1436، الشجف األشخف ، 
 فمدفي ، دمحم تقي .

، مكتبة  2-الصفل بيغ الػراثة والتخبية ) تعخيب وتعميق : فاضل الحديشي السيالني ، ط -363
 . ( 2225ىـ / 1426،   األوحج ، قع السقجسة
 يف .القخشي ، باقخ شخ 

السجرسة العمسية اإليخواني ، قع السقجسة ،   ، 4-حياة اإلمام الحديغ عميو الدالم ) ط -363
   . ( 1992ىـ/ 1413
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 .  ، مصبعة اآلداب ، الشجف األشخف / د : ت ( 2-العسل وحقػق العامل في اإلسالم ) ط -361
ىـ / 1378قع السقجسة ، ، دار الكتاب اإلسالمي ،  1-) ط  الشطام التخبػؼ في اإلسالم -365

 . م (1959
 القسي ، عباس .

قع   ، مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة مغ السجرسيغ ، 1-األنػار البيية ) ط - 360
 . م (1997ىـ / 1417السقجسة ، 

, مؤسدة الشذخ  5-مشتيى اآلمال في تػاريخ الشبي واآلل صمػات هللا وسالمو عمييع) ط -368
 . (2221ىـ /1422عة لجساعة مغ السجرسيغ ، قع السقجسة ، اإلسالمي التاب

 السحسجاوي، عمي صالح رسن . 
ىـ / 1434، دار الذؤون الثقاؼية العامة ، بغجاد ،  1-أبػ شالب بغ عبج السصمب ) ط - 367

2213 ) . 
 السجرسي ، هادي . 

 . ( 2212ىـ / 1431، دار العمػم ، بيخوت،  1-أخالؾيات اإلمام عمي عميو الدالم ) ط - 369
 السخعذي ، نهر هللا الحديشي .

شخح إحقاق الحق وإزىاق الباشل ) مشذػرات مكتبة آية هللا العطسى السخعذي الشجفي ، قع  - 336
 . السقجسة / د : ت (

 السيانجي ، عمي األحسجي .
جيث ، دار الح 1-مكاتيب األئسة عمييع الدالم ) تحقيق ومخاجعة : مجتبى فخجى ، ط - 333

 .م (  2225ىـ/ 1426لمصباعة والشذخ ، قع السقجسة ، 
 الشجفي ، حدن بن أحسج البخاقي .

، السكتبة الحيجرية ، الشجف  1-تاريخ الكػفة ) تحقيق : ماجج بغ أحسج العصية ، ط - 333
 . م ( 2223ىـ/ 1424األشخف ، 

 اليددي ، عباس إسساعيل .
 . م ( 2227ىـ / 1428قع السقجسة ،   ن السقجس ،، مدجج جسكخا 5-يشابيع الحكسة ) ط - 333

 البحهث /
 العيداوي ، عالء كامل صالح .

، الشجف   السجرسة الباقخية وآثخىا في السجرسة الجعفخية ) مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة -  114
  .  (2222ىـ / 1441األشخف ، 
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 الخسائل الجامعية / 
 العيداوي ، عالء كامل صالح .

م (  954 – 611ىـ /  334 - 41) مؤدبػ أبشاء الخمفاء في الجولة العخبية اإلسالمية  - 115
 م ( . 2221ىـ/ 1422،   عة البرخةجام -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية اآلداب )



 ات األجهبية وأثرها يف احلياة االجتناعية يف الدولة العربية اإلسالمية اجلالي

 م(646-661هـ/41-232)

 أ.د. صبيح نوري خلف احللفي                                                 جهان نصوري امحد م.م.
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 الجاليات األجنبية وأثرها في الحياة االجتماعية في الدولة العربية اإلسالمية 
 م(846-661هـ/41-232)

 جنان نروري احمد م..م
 خمف الحمفي أ.د. صبيح نوري 

 جامعة البررة ــ كمية التربية لمبنات 
 الممخص

انجمجت الحزارة العخبية اإلسالمية مع الحزارات الدابقة ليا في مختمف مجاالت الحياة ،       
واعتخفت باألديان الدساوية التي بذخت بالجيغ اإلسالمي ،واستػعبت مختمف الذعػب واألقػام التي 
شاركت فييا، وكانت أشبو بحجيقة مميئة بدىػر وخميط مغ ألػان متعجدة تشزح بالحياة ،وجسال 

لتدامح وتحقق متعة التعاير الدمسي في إشار السجتسع العخبي اإلسالمي الػاحج وحساية الجولة ا
العخبية اإلسالمية ،وقج تعاير فييا خميط مغ اجشاس متعجدة ،فييا السدمع والسديحي والييػدؼ 

اماتيع وغيخىع ،وتستعػا بحقػقيع الستداوية في ضميا، وأدوا واجباتيع تجاىيا، وأغشػا الجولة بإسي
الحزارية حتى تسكشت مغ إنجاز أعطع رصيج لمحزارة اإلندانية، وإحجاث تأثيخ عسيق في كل 

 الحزارات الالحقة ليا.
وأثخت الجاليات بسختمف اجشاسيا في الحياة االجتساعية اذ شاركيا السدمسػن بأعيادىع وتأثخ   

يصمق عمى الجاليات "لقب  كانالحكام بسالبديع وأشيخ اشعستيع وانجمجػا في السجتسع العخبي، و 
الخعية" أؼ ان الجولة رعتيع وتكفمت بيع وكانػا مغ اجشاس مختمفة وأصحاب كتب سساوية او 
أصحاب ديانات أخخػ، ومغ بيشيع الشرارػ والييػد والرابئة والفخس، الحيغ استقخوا في البالد اما 

لحكع العخب واستقخوا في  عغ شخيق معاىجات صمح او امان مغ قبل الحاكع، او خزعت بالدىع
 بالد العخب لتػفخ الفخص السختمفة فييا لمعير.
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Foreign communities and their impact on social life in the Arab Islamic 

state (41-232AH / 661-846 AD) 

Assist Lecturer: Janan Nasri Ahmed 

Prof. Dr. Sabeeh Nouri  Kh. Al-Helfi 

University of Basrah - College of Education for Women 

Abstract 

The Arab-Islamic civilization blended with its previous civilizations in 

various fields of life, and it recognized the heavenly religions that preached 

the Islamic religion, and absorbed the various peoples and nations that 

participated in it. The one Islamic Arab and the protection of the Arab 

Islamic state, in which a mixture of multiple races coexisted, including 

Muslims, Christians, Jews and others, and enjoyed their equal rights under 

it, and performed their duties towards it, and enriched the state with their 

civilizational contributions until it was able to achieve the greatest balance 

of human civilization, and to have a profound impact on all later 

civilizations. 

   Elements of different races influenced social life, as Muslims shared their 

feasts, rulers were influenced by their clothes and their most famous foods, 

and they assimilated into Arab society. The elements are called "subjects" in 

the sense that the state takes care of them and takes care of them, and they 

were of different races, owners of divine books, or owners of other 

religions. Among them are Christians, Jews, Sabians and Persians who 

settled in the country either through peace or security treaties by the ruler, or 

their country was under the rule of the Arabs and settled in the Arab 

countries because of the availability of different opportunities to live there. 
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 المقدمــة
تديخ القافمة اإلندانية في شخيقيا الصػيل الى غايتيا السحتػمة، ويتذعب ىحه الصخيق كمسا      

مزى ركب البذخية في اجتيازه، ويتفخق الشاس الى جساعات وامع وشعػب وقبائل، ويتجو كل مشيع 
لشسػ الى مشيج مختمف عغ االخخ، ويطيخ التشافذ في مختمف مجاالت الحياة، ويخمق ىحا التشافذ ا

 الفكخؼ والعمسي والحزارؼ واالقترادؼ.
                                                                                  لعبت الجاليات دورا  في تاريخ الجولة العخبية اإلسالمية في العرخيغ االمػؼ والعباسي وقج   

بمغت تأثيخىا في شتى السجاالت الدياسية واالقترادية واإلدارية واالجتساعية، واستصاعػا تأسيذ 
 رػل عمى مكانات مخمػقة في السجتسع العخبي.حياة اجتساعية داخل الجولة مكشتيع مغ الح

واقترخ االمخ في العرخ االمػؼ عمى مجاالت وحخف معيشة اال انيا تػسعت وشسمت مختمف 
السجاالت والحخف في العرخ العباسي والحؼ كان سببو االنفتاح الكبيخ الحؼ امشتو الجولة العباسية 

لعخق انسا كان اىع ما في االمخ ىػ ما يحسل مغ لكافة الجشديات دون االلتفات لمػن او الجيغ او ا
 عمع اوشي يشفع بو السجتسع اإلسالمي.

لقج أشخنا الى السفخدات االتية في البحث )اىل الحمة وىع الشرارػ، الييػد، الرابئة(، كحلظ 
 ذكخنا )الفخس، االتخاك( وغيخىع، وكل ىحه السفخدات تشزػؼ تحت تدسية الجاليات.

الجاليات في المغة واالصصالح، والجاليات في القخان الكخيع، والػقػف عمى  سيتشاول البحث:   
الشاحية االجتساعية لمجاليات وذكخ لسحة عغ حياتيع االجتساعية أماكغ سكشاىع وتختيبيع الصبقي في 
الجولة مع التخكيد عمى العادات والتقاليج التي تزسشت السأكل، السمبذ، وعاداتيع في الدواج 

 ضافة الى األعياد والسشاسبات الخاصة بيع.والصالق إ
 مفهوم الجاليات 

الجالية في المغة مذتقة مغ جال. أؼ جال القػم عغ مشازليع، وقيل انجمػ، ىي لغة يدتخجميا 
العامة مغ الشاس، اخخجػىا عمى وزن فعمػا، وجاء مرجره الجالء مفتػح األول مسجود عمى فعال، 

جمػتيع فأجمػا عغ مشازليع، وكسا ورد في شعخ ابي ذؤيب، عشجما عمى وزن ذىاب، وفي لغة أخخػ 
وصف الشحل والخجل الحؼ شخدىا عغ خميتيا باستخجام الجخان فمسا جالىا باأليام تحيدت ثبات 

 .(   1)  عمييا ذليا واكتئابيا
ؼ وقج تأتي بسعشى الخخوج االجبارؼ فعشجما يقال اجالىع، أؼ اخخجيع اما بالقػة او لدبب قدخ  

خارج عغ ارادتيع، فتحكخ بريغة اجالىع عغ وششيع أؼ اخخجيع مشيا، وقج يحكخ القػم تفخقػا أؼ 
 .(  2)   جمػا 
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، وقج استخجم ىحا (  3)  كحلظ تدتخجم لقػل جال العجو عغ الػشغ أؼ خخج عشو او مشو وارتحل  
قرج استعسل عمى جدية                                                                   السرصمح قجيسا  ليجل عمى الجدية فيقال استعسل فالن عمى الجالية ، والس

 . (  4)  اىل الحمة ، اما الجالء فيػ الخخوج مغ البمج واإلخخاج، وقج جمػا عغ اوشانيع وجالىع 
، وجال اليع عشو ، وجمػا أؼ اذلبو ، (    5)  فأنيا ذكخت بعجه معاني مشيا تجممو السخض واليع  

 .(    6)  السخض ضيخه ، ومشو جال هللا عشو                             وجال فالنا  االمخ أؼ كذفو عشو وا
                                                                                     اما اصصالحا  : جػال وجاليات فيع الحيغ تخكػا اوشانيع وابتعجوا عشيا ،ومغ السسكغ ان يصمق   

عمى اىل الحمة ، كحلظ يزع معشاىا الغخباء الحيغ يكيسػن في بمج غيخ بالدىع ، والجال ىػ مغ 
 (  7)  خخج مغ بمجه الى بمج اخخ 

وقج  ورد ذكخىا  في القخان الكخيع }والشيار اذا جالىا{ ،وفي تفديخىا أؼ جمى الطمسة ،فجازت  
الكشاية عغ الطمسة ، وتحكخ كحلظ بسعشى انجمى اليع وتجمى ، ويقال انجمت اليسػم كسا تشجمي 

ء  ل ع ح ب  (   8)  الطمسة  ع  ال ج ال  م ي ي  ت ب  َّللا   ع  ل ػ ال  أ ن  ك  ل ي ع  ف                                                                 ،وقػلو }و  ن ي ا   و  خ خ ة  ع ح اب                                   ي ع  ف ي الج                      ي اْل 
} .، فدخت اْلية بسعشى الخخوج عغ اوشانيع مع االىل واألوالد، وقزى بو عمييع لعحبيع ( 9)        الش ار 

بالقتل والدبي بالجنيا كسا فعل ببشي قخيطة، والجالء مفارقة الػشغ، وان الجالء ال يكػن اال لجساعة، 
وفي تفديخ اخخ قيل انو مغ عشي بيحه ، (  10)  كغ ان يكػن لجساعة والفخد كحلظيساما اإلخخاج ف

اْلية ىع بشي الشزيخ وىع مغ الييػد، وكتب هللا عمييع الجالء مغ مػضع الى مػضع اخخ والى 
                                                                                        بمجه أخخػ ،وقيل خخوج الشاس مغ البمج الى البمج ، وقيل ايزـا  الجالء: اخخاجيع مغ ارضيع الى 

 .(  11)  يقال: الجالء: الفخار، يقال مشو: جال القػم مغ مشازليع، واجميتيع  ارض أخخػ، و 
                                                                                         وان تالحع أكثخ مغ حزارة يؤدؼ دورة في نفع البذخية وتقجميا، ويشقل االندان لحياة أكثخ تقجما   

بيغ مغ خالل االنتفاع مغ تجارب األمع في مختمف مجاالت الحياة، ويػلج ذلظ تألف وتعاون 
 .(  12)   إلندانية السختمفةالحزارات ا

 لمحة عن الحياة االجتماعية الخاصة بالجاليات
كانت الصبقات ىي الشطام األمثل لسجتسع يتستع بقجرات مالية وتجر عميو األمػال مغ الفتػحات    

العدكخية وانفتاح العالع عمى الجولة العخبية اإلسالمية، مسا جعل الصبقة الحاكسة ىي الصبقة العميا 
ب عالية ومغ ىحا والتي تتستع بكافة االمتيازات، ولجشػد الفتح نريب مغ ذلظ فسشحيع الحكام روات

السشصمق بجأت الذعػب تشزع لمجيػش الفاتحة وتدتقخ في الجولة العخبية اإلسالمية وأصبحت خميط 
 .(   13)  متعجد 

والعخب كان العشرخ الحؼ شغى عمى العرخ االمػؼ لكغ ىحا لع يسشع مغ وجػد عشاصخ أخخػ    
ان الفخس مغ اول العشاصخ التي ، ويسكغ القػل (  14)  يا دور ابخز في العرػر الالحقةضيخ ل
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غمبت عمى السجتسع في العيج االمػؼ ،ويعػد ذلظ الى ان الكثيخ مغ الفخس قج تخكػا بالدىع 
ي مختمف األصعجة في العرخ واشتخكػا في الفتػحات واستقخوا في بالد العخب وبخز دورىع ف

الرشاع ورجال االعسال  وانطسػا تحت حساية افخاد او عذائخ ،وكان معطسيع مغ ،(  15)  االمػؼ 
والحيغ سكشػا معطع مشاشق العخاق بإرادتيع لسداولة أعساليع التجارية، ويتستعػن بػضع اجتساعي جيج 

 . (16)وليع دورا ومدتػػ كبيخ في الحزارة اإلسالمية
وقج اختز حكام الجولة العخبية اإلسالمية بتعييغ رؤساء اىل الحمة بكتاب رسسي يرجر مغ      

مظ بغ مخوان بتعييغ ختاروا واحجا مغ السخشحيغ مغ نفذ الصائفة ،وذلظ ما قام بو عبج السقبميع وي
 .(17)مصخان نريبيغ

واىتع حكام بشي امية باستعادة ما سيصخ عمية العخب مغ أماكغ كانت تابعة ألىل الحمة باعتبارىع    
مػؼ عسخ بغ عبج العديد كشيدة شخيحة كبيخة وميسو ومفيجة لمجولة العخبية اإلسالمية وأعاد الحاكع اال

الى الشرارػ كان قج سيصخ عمييا السدمسيغ، وىحا يجل عمى اىتسام الحكام وانراف اىل الحمة فقج 
 .(   18)  أعادوا حقػقيع حتى وان كان مغ السدمسيغ 

م( مغ شيخ ربيع الثاني في اخخة أصاب دمذق الصاعػن األعطع وخخج 574ىـ/49وفي سشة)   
لبمج مغ كافة شػائفو يحسمػن السراحف ومشيع اىل الحمة حامميغ التػراة واالنجيل، جسيع مغ في ا

 .(   19)  وىحا يبيغ تعاضج السدمسيغ مع اىل الحمة في السرائب واالفخاح والسحغ 
وكانت مشاشق سكغ الشرارػ التي لع تكغ مشصقة خالية مشيع اال ما نجر، وتخكدوا في العخاق       

 .(20)وبغجاد، وفي سػريا تخكدوا في مشاشق مختمفة مشيافي مشاشق السػصل 
م (ومعخفتيع بجاية  الفتػحات  في بالد 714-538ىـ /96-86وكان وجػد العشرخ التخكي  )     

ما وراء الشيخ وتػافجىع عمى الجولة العخبية اإلسالمية اال ان وجػدىع في العرخ االمػؼ بأعجاد قميمة 
 (   21)  ججا 

واختز غيخ العخب او الجاليات غيخ العخبية بسختمف السيغ والحخف اليجوية التي لع يكغ لمعخب    
بب ،وعبخ ابغ خمجون عغ ذلظ بقػلو " (  22)  نريب مشيا                                         أن العخب أبعج الشاس عغ الرشائع والد 

شائع و  ، وما يجعػ إليو مغ الر  غيخىا،                                                                                  في ذلظ أن يع أعخق في البجو وأبعج عغ العسخان الحزخؼ 
ومي  أقػم الش اس عمييا، ألن يع أعخق في                                                                                             والعجع مغ أىل السذخق وأمع الش رخاني ة عجوة البحخ الخ 
                                                                                        العسخان الحزخؼ  وأبعج عغ البجو وعسخانو. حت ى إن  اإلبل ال تي أعانت العخب عمى الت ػح ر في 

                                 خ مال السيي ئة لشتاجيا وليحا نجج القفخ، واألعخاق في البجو، مفقػدة لجييع بالجسمة، ومفقػدة مخاعييا، وال
شائع بالجسمة، حت ى تجمب إليو مغ قصخ آخخ، وانطخ                                                                                  أوشان العخب وما ممكػه في اإلسالم قميل الر 
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شائع واستجمبيا  يغ واليشج وأرض الت خك وأمع الش رخاني ة، كيف استكثخت فييع الر                                                                                               بالد العجع مغ الر 
 (  23)  "األمع مغ عشجىع

ان  التحػل الحؼ شيجه العالع اإلسالمي بعج وصػل العباسييغ أثخ بذكل كبيخ عمى الػضع      
االجتساعي واحجث تغييخ جحرؼ عمى أحػال الشاس، وتفتحت األبػاب اما دخػل الجاليات مغ كافو 
 انحاء العالع، اذ قام بشي العباس بإزالة جسيع القيػد والسعػقات التي وضعيا االمػييغ عمى دخػل
األجانب ،وأصبحت الجولة العخبية اإلسالمية محصة جحب لمسياجخيغ الحيغ يبحثػن عغ مرادر 
العير، ومع وجػد مقػمات الحياة الخغيجة في بغجاد والتصػر الحؼ حجث فييا اذ انيا أصبحت ممتقى 
 لسختمف شالب العمع والسعخفة والتجار وأصحاب السيغ ،ومع التػسع الرشاعي والتجارؼ والخخاء
االقترادؼ وكثخة األمػال إضافة الى التدييالت التي وفختيا الصبقة الحاكسة لمػافجيغ الييا لمدكغ 
واالستقخار في أراضييا وحرػليع عمى مشاصب عميا ميسا كانت جشديتيع ولغتيع ،اذ سعت 
اد الجاليات الى تعمع المغة العخبية حتى يسكشيع ذلظ مغ العسل وكدب العير الخغيج،  وزادت اعج

الدكان بذكل كبيخ وخاصو في بغجاد، وتعاضست عجد الجاليات مغ االتخاك واليػنان والرقالبة 
إضافة الى الشرارػ والييػد، وزاد نفػذىع وكان لمجالية السديحية رئيدان يذخفان عمييا ومشحػا حق 

 .(   24)  اإلقامة في بغجاد وارسال السبذخيغ الى مختمف انحاء العالع 

                                                                        حرة مغ ذلظ أيزا  اذ كان ليع رئيذ خاص بيع يقػمػن بجفع الزخائب لو، وبرػرة ولمييػد     
عامة فأن معطع الجاليات قج عسمت في مختمف االصعجة التي تجر عمييع األمػال وكانػا اغمبيع اىل 

 .(25)حداب وليع دراية في أمػر الكتابةعمع ومعخفة و 
وانتذخ الييػد في مشاشق مختمفة مغ العالع اإلسالمي، واستقخ في العخاق اعجاد كبيخة تختمف   

كثافتيع مغ مكان الى اخخ، وانتذخوا في اليسغ وسػريا وبالد ما وراء الشيخ ومشاشق أخخػ مغ الجولة 
 .(   26)  العخبية اإلسالمية 

ياجخة واىل البالد ان غمب التأثيخ األىع عمى وكانت نتيجة االنجماج الحزارؼ بيغ الجاليات الس    
 .(   27)  الجانب االجتساعي بدبب التداوج بيشيع 

وتعتبخ فمدصيغ مغ أكثخ األماكغ تػاجج وسكغ لمرابئة اال انيع انحجروا الى العخاق وسكشػا في    
ولعل أسباب ، وباألخز ناحية واسط والبرخة مغ أرض العخاق ،السشاشق القخيبة مغ دجمة والفخات

 .(28)ختيع تعػد الى اضصياد الييػد ليعىج
وان مداعجة الفخس لبشي العباس في بجايتيع وتكفميع بحسل راية بشي العباس مشح ان كانت ثػرة    

الى ان أصبحت دولة ، فتح ليع مجاال واسعا في الجولة وغمب تأثيخىع عمى جسيع اصعجة الجولة، 
                                                               ا ، وتأثخت حياة الشاس بالتقاليج الفارسية حتى وصل الحج انتذارىا                                وفي مجاالت مختمفة ثقافيا  واداري
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،ولع تسخ فتخة شػيمة حتى بجأت برساتيع تطيخ واضحة لمعيان في  (  29)  في كل العالع اإلسالمي 
السجتسع فيسا يخز مطاىخ الثخاء والتخف التي تسثمت بالقرػر الفارىة والسدركذة وإدخال صشػف 
متعجدة مغ الصعام ،وعمى غخار الفخس فقج اقام حكام بشي العباس مجالذ الغشاء والتي تعتبخ مغ 

 .(30)العادات الفارسية
وجج اىل الحمة البيئة السشاسبة في السجتسع اإلسالمي، واحتزشتيع الجولة ووفخت اليع أجػاء         

تشسي قجراتيع مغ اعمى مشرب حرمػا عمية الى أصحاب السيغ الرغيخة ،واستعان بيع الحكام 
وقخبيع الييع ،كحلظ كانت تخبط عالقات شيبة بيشيع ،وان رؤساء اىل الحمة كانػا يحزخون 

،   واستصاع اىل الحمة ابخاز الجور (   31)  تفاالت او السخاسيع التي تقام عشج تػلية ولي العيج االح
األقػػ والتأثيخ األكبخ في الػضع االجتساعي وفي الػضع االقترادؼ واإلدارؼ واستصاعػا ان يرمػا 

الع اإلسالمي الى مشاصب عميا إضافة الى احتخافيع في التجارة وبكية االختراصات التي خجمت الع
كاألشباء والسيشجسيغ والريارفة وغيخىع الكثيخ، أصبحت الخوابط بيشيع قػية اذا شارك السدمسيغ 
معيع في اعيادىع وشارك اىل الحمة في أعياد السدمسيغ كحلظ ،وتبادل الصخفان اليجايا واصشاف 

بيشيع اكثخ بدواج السدمع  مختمفة مغ السأكػالت في السشاسبات الجيشية وغيخ الجيشية ،وتعسقت العالقة
 .(   32)  مغ الشداء الكتابيات 

وما ان تػلى بشي العباس تػسع دخػل االتخاك كغيخىع مغ الجاليات ،واستخجمػا في مشاصب     
رفيعة في الجولة وانتذخوا في ارجاءىا اال ان عالقتيع االجتساعية ساءت مع الشاس النيع أصحاب 

قػه بجنية وسػء خمق في التعامل مع الشاس ،ولكثخة عجدىع ضاقت بغجاد بيع خاصو في زمغ 
م( وألنيع أصحاب قػة فزميع حكام بشي العباس عمى غيخىع 842-833ىـ/227-218ترع )السع

مغ العشاصخ والجاليات األخخػ ،حتى ان السعترع بشى ليع مجيشة خاصو بيع وىي سامخاء ،وتأثخ 
نيع اترفػا بالجسال العرخ العباسي بيع واصبح لو برسة في السأكل والسذخب والسمبذ وخاصة ا

 .(33)وبياض البذخة
 العادات والتقاليد االجتماعية لمجاليات   

  أوال: المأكل والممبس عند الجاليات
تختمف السالبذ بيغ شبقة وأخخػ وبيغ شائفة وأخخػ ،وفي بعس األحيان تتحكع الجولة في مالبذ  

ساكشييا ،ويعػد ذلظ الى أسباب سياسية وديشية ،وتعتبخ السالبذ ىي السيدة األساسية بيغ شبقات 
بالمبذ السجتسع في الجولة العخبية اإلسالمية ،فكان اىل الكتاب يتسيدون بمبذ خاص بيع، تسيدوا 

،وتسيدوا بشطافة الثياب وحدغ  (35)ووضع العسائع عمى الخاس  ،( 34)الفاخخ ولبذ الحىب والتدييغ بو
،وتسيدوا اىل الكتاب برػرة عامة بمبذ الجراعات وىي ثياب مذقػقة مغ مشصقة (   36)  الرشاعة   
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                                                                                         الرجر ،واما العامة مغ الشاس فيختجون قسيز ذا ازرار وستخة شػيمة  وحداما  مغ الشز ،ويشتعمػن 
األححية والشعال، اما مالبذ نداءىع فتسيدت بالفخامة وليغ غصاء راس يحتػؼ عمى الجػاىخ 

ة ،وحتى نداء العامة ليغ نريب مغ السالبذ السدركذة بالسجػىخات والحمي مغ واالحجار الكخيس
 .(   37)  اساور وخالخيل 

وامتاز الرابئة بشػع معيغ مغ السالبذ والتي تترف بالػن األبيس ويعتبخ لجييع تعبيخ عغ    
 .(   38)  الشػر والزياء 

الخاس، وان اول حاكع عباسي لبذ اما الدؼ الخاص بالفخس وىػ القالنذ والتي تػضع عمى     
زييع وأصبح الدؼ السعتخف بو في مؤسدات الجولة ىػ السعترع، والدشػات التي سبقت ىحا الحاكع 
كان يعيب عمى مغ يختجؼ زؼ االعاجع، ويخجع اىتسام السعترع بحلظ الى تقخبو لغيخ العخب 

 .(39)اد عمييع في دوائخ الجولة والجيرواالعتس
ليج الفارسية الخاصة بالسالبذ بيغ انحاء الجولة العخبية اإلسالمية ،وقج غشع العخب وانتذخت التقا   

ى باليخمدان إ ل ي و  ومعو اثشا عذخ  عشج فتح فارس الكثيخ مغ السشدػجات الفارسية ،"                                                    فبعث أ ب ػ م ػس 
،                                                                                  أسيخا مغ العجع عمييع الجيباج ومشاشق الحىب وأسػرة الحىب فقجمػا بيع السجيشة ف ي زيي           ع ذ ل ظ 

ولبذ ،وغمبت القمشدػة الصػيمة وبعس األزياء الفارسية ،وتقمجه القزاة ،(  40)                      فجعل الش اس يعجبػن"
،كحلظ عخف العخب الحمي والديشة مغ الفخس وتأثخوا بو وبجو يتيادون ( 41)الحكام القالنذ مع العسائع

الحكام والػالة بأنػاع مغ القالئج والمؤلؤ والسخجان والياقػت ،وانتذخت في العرخ االمػؼ مالبذ 
                                                                                      ججيجة لع تكغ عغ العخب مغ قبل ،وىي الجرايع ،جبابا  أردية وسخاويل ،وعائع ،وقالنذ ،واقبية 

ياب مػشاه، وسار اتباع معاوية عمى نيجو ،فأول مغ لبذ الثياب الكتانية ىػ واليو ،وثياب كتانية وث
زياد ،كحلظ واليو عمى مرخ عسخو بغ العاص الحؼ لبذ الثياب السػشاه كان بيا عقيق يتألق ،ولع 
يقترخ التأثخ عمى الذكل انسا الصػل كحلظ، فبعج ان كانت في العيج الخاشجؼ قريخة أصبحت في 

 .(   42)  مػؼ شػيمة وتخط األرض ،إضافة الى لبذ الشاس السالءة وتخكػا العباءة   العرخ اال
واستخجمت السالبذ الفارسية في البالط العباسي ،ويعتبخ السشرػر أول مغ امخ بمبذ الدؼ    

الفارسي، وان تكػن القالنذ بجل العسائع التي تعتبخ رمد العخوبة ،وجعل كل شبقة مغ شبقات 
خاص بيا ،ولع يقترخ االمخ عمى الصبقة الحاكسة انسا عامة الذعب كحلظ ،وكانت  السجتسع زؼ 

ازياءىع حدب وضعيع االجتساعي فسشيع مغ لبذ الحخيخ الفاخخ والرػف ،اما متػسصػ الحال 
لبذ القسيز والدخاويل ،اما الفقخاء فكانػا يمبدػن السالبذ القػية والجراعة ،وكانت مالبذ الصبقة 

عة بالجػاىخ الثسيشة ،وتعتبخ زبيجة زوجة الخشيج اول مغ لبدت السالبذ السخصعة الحاكسة مخص
 .(   43)  وأنػاع الحخيخ األصفخ واالخزخ واالزرق 
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اما العادات الخاصة في االكل فيي تختمف مغ جالية الى اخخػ  ،ان الييػد يفزمػن المحع      
يكػن الحابح عالسا بذخائع  السذػؼ الرافي مغ كل شائبة، ولجييع قػاعج مخترة بالحبح ابخزىا ان

ن ،وال يأكمػ  (  45)  ،ومحخم لجييع الذحػم السراحبة لمحػم ،ويحخم لجييع لحع الجسل  (44)ديشيع
 .  (  46)  الدسظ يػم الدبت فيػ محخم لجييع في ىحا اليػم وال يجخل بيػتيع حتى 

ولمرابئة قػانيغ ومسشػعات كثيخه تخز شعاميع، فال يأكمػن الحيػان الحؼ يستمظ اسشان وال      
شيػر ليا مخالب، وكخاىة لحع الجسل ،ويحخم لجييع اكل السيتة والجم وما ذبح عمى غيخ شخيقتيع 

زل األشعسة الجيكة واالسساك، وال يجسع بيغ الدسظ والمبغ في مائجة واحجه ، وما كان مغ ،واف
يحكخ اسع هللا قبل الشبات فيػ غيخ الباقالء والثػم وتخصى بعطيع الى الكخنب والعجس وغيخىا ،و 

 .(47)البجء بالصعام
طػن عمى اليجوء التام ولمفخس عادات مختمفة قميال عغ الجاليات األخخػ في شعاميع فيع يحاف     

وعجم الكالم عشج مزغ الصعام وما يعخف تدسيتيا لجييع بالدمدمة وىي عجم احجاث صػت بالذفة 
،وكان تأثيخ الفخس عمى األشعسة كبيخا، اذ كانت اشعسة (   48)  او المدان انسا بجورانو فقط في فسيع 

العخب مقترخه عمى المحػم والتسخ والمبغ ،اال ان الفخس كانػا يعخفػن أنػاع مختمفة مغ األشعسة 
ويذتيخون بالحمػػ وشبخ مختمف لحػم الصيػر الغديخ بالتػابل ،وأصبحت مائجة الحاكع االمػؼ 

لصيخ وال يكتفي بيا لشفدو انسا يقجميا لزيػفو ،وسار عمى نيجو معاوية بغ ابي سفيان مميئة بمحع ا
بكية الحكام والػالة مغ بعجه، وقامػا بجمب العجيج مغ الصباخيغ الفخس الى القرػر، ولع يقترخ 

االمخ عمى الصعام انسا مػاد الصبخ مشيا الدكاكيغ ،والسالعق والفػط، واستعسال الكخاسي لمجمػس 
 . (  49)  عمى السائجة 

واىتع بشي العباس بأصشاف الصعام ، وانيع كانػا يأكمػن ويذخبػن بأواني الحىب والفزة ، وقج     
تغجيشا مع السأمػن في يػم عيج فػضع عمى مائجتو أكثخ مغ ثالثسائة لػن  أورد السقخيدؼ في روايتو"

ك الفخس كانػا يشربػن "،وان كثخة أنػاع الصعام وتعجد السػائج  ىي مغ التقاليج الفارسية ،اذ ان ممػ 
  (  50)  مائجة كل مشيا فييا نرف شاة  500

اما بالشدبة لمتخك فأنيع انجمجػا مع السدمسيغ في السمبذ والسأكل ولع يكغ ليع ممبذ يسيدىع، اال    
ان في عيج الحاكع العباسي السعترع الحؼ أولى ليع اىسيو كبيخه جعمو يسيدىع عغ بكية االقػام 

ليع مالبذ مغ الجيباج ومشاشق ذىبيو خاصو بيع وخريع بكل أنػاع التكخيع  والصػائف، وخرز
 .(   51)  والحفاوة والخفالية 

                                    ثانيا : الزواج والطالق عند الجاليات 
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لكل شائفة وجالية احكام وتقاليج تخز الدواج والصالق لجييا ،اما تكػن احكام ديشية بكتاب مشدل او 
يكػن تقاليج وعادات ورثػىا مغ األججاد، فالييػد يشرحػن بالدواج السبكخ لكال الجشدييغ الحكخ 

تأخخ في الدواج واالنثى وقج تع تحجيج االعسار السشاسبة لحلظ في احكاميع وتقاليجىع ،ويعتبخون ال
مزخ لرحتيع ،ويػدؼ الى انحخاف األبشاء، وما ان يبمغ عسخ الحكخ لجييع ثالثة عذخ سشة، وان 
تبمغ البشت اثشتي عذخة سشة ،اال ان ىحا القانػن لع يبقى عمى حالة انسا جخت عمييا تغيخات وزادوا 

"يدتصيع الخجل ان يتدوج أؼ اعسار كال الجشديغ ،ومتاح لجييع تعجد الدوجات كسا ذكخ احج االحبار 
،لكغ حجد فيسا بعج بأربع نداء فقط، اما الصالق لجييع فيتع اما بسػافقة “عجد مغ الشداء يذاء 

، والصالق لجييع (  52)  الصخفيغ وديا، ومغ حق الدوجة شمب الصالق في حال تدوج زوجيا بأخخػ 
 .(   53 ) يتع بصمقة واحجة فقط ومشيا تكدب السخأة حخيتيا مخه أخخػ 

والشرارػ ليع مخاسيع خاصو قبل زواجيع ويجعى ذلظ التكميل وتعشي مباركة الدواج مغ قبل      
الكاىغ بالرالة وقيامة بعسل شقػس خاصو بالعخيديغ، ويعتبخ لجييع ضخوريا حتى يتأكج مغ خمػ 

خف بو                                                                              الدوجيغ مغ مػانع ديشية، ويدجل الدواج في الكشيدة بحزػر الذيػد ويربح زواجا  معت
 .(55)لمشرخاني التدوج بأكثخ مغ امخأه  وال يحق، (54)وعمشي
وال يسكغ الجمج بيغ امخأتيغ في وقت واحج، واذا أراد التدوج بثانية عميو ان يصمق األولى ،وال       

 (  56)  يجػز التدخؼ بالجارية او الدواج بيا اال بعج عتقيا  
ويحل ليع الدواج مخه في حال وفاة احج الدوجيغ وال يجػز عشجىع الصالق في شخيعتيع اال اذا    

ارتكب احج الصخفيغ الدنا او ان يكػن احج الصخفيغ مغ غيخ ديشيع وىحه استثشاءات لجييع يحق اذا 
 ( .  57)  تحققت شمب الصالق 

د شاءوا وبقجر ما تدسح ليع ضخوفيع ،اال اما الرابئة في شخيعتيع ليع الحخية بالدواج باؼ عج    
ان اغمب رجال الرابئة يفزمػن االكتفاء بدوجة واحجه ،واكثخ الدواج يتع بيغ األقارب بيغ أوالد 
وبشات الخال والعع ضسغ مجتسعيع الزيق ويعتبخون الدواج مغ خارج ديانتيع خصيئة ولصخة عار 

مى حدب وضع ظ ،وتختمف اسعخ السيػر لجييع عبالشدبة ليع وال يتدوجػن مغ عائمة لجييا مثل ذل
ويستاز زواجيع بالصبكية فال يجػز الدواج بصبقة اعمى مغ شبقتيع ،ويجػز  ،(58)الستقجم لخصبة ابشتيع

ليع الدواج بصبقات ادنى ، والصالق لجييع مكخوه وغيخ مقبػل، ولجييع استثشاءات تخز ىحا االمخ، 
الرالة او ثبت عمييا الدخقة، فيسكغ لمدوج ىجخىا وليذ اذا زنت او لع تكغ عمى شيارة او تخك 

شالقيا، اال ان يزصخ البعس الى الصالق فيقػم رئيديع بحلظ، ولجييع احكام بالتي ىجخىا زوجيا 
فال يجػز ليا الدواج اال في حال وفاة زوجيا الحؼ ىجخىا، وليع عجه بالسصمقة واالرممة ويجػز 

 . (59)ألخيخة الدواج بعج انتياء العجة 
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اما الفخس فميع شخائع وقػانييغ خاصة بالدواج والحؼ يعتسج عشجىع عمى السختبة االجتساعية    
والصبكية رغع ان قانػنيع يبيح تعجد الدوجات، وتتع الخصبة مشح الصفػلة والدواج في سغ صغيخه، 

دوجة ولجييع مرصمح يصمق عمى الدوجة التي تكػن مغ شبقة اجتساعية رفيعة ويصمق عمييا لقب )ال
الخئيدية (أؼ معشى كاممة السػاصفات او السستازة ، ويسكغ ان يحطى الخجل بدوجتيغ ذو مكانو 
مستازة فتحطى كل واحجه مشيغ في بيت ،وال يقترخ االمخ عمى الدوجات فقط انسا يتعجػ ذلظ الى 

جة واحجه أبشائيع حيث يتع التسيد بيشيع عمى حدب مكانو االم ،اما ذو الجخل السحجود يكتفػن بدو 
(60). 

وقج قامت شخريات عخبية مخمػقة مغ ال الخسػل )صل هللا عميو وال وسمع (  بالدواج مغ      
والحؼ نداء فارسيات كسا ورد في الخواية والتي فييا رفس معاوية بغ ابي سفيان لحلظ الدواج، 

               الحديغ بغ عمى                                                                            وضع  عيغ بالسجيشة يكتب إليو بسا يكػن مغ أمػر الشاس وقخير، فكتب إليو: إن  
                                                                                      أعتق جارية لو وتدو جيا؛ فكتب معاوية إلى الحديغ: مغ أميخ السؤمشيغ معاوية إلى الحديغ بغ 
                                                                                         عمي،  "أم ا بعج، فإنو بمغشي أنظ تدو جت جاريتظ، وتخكت أكفاءك مغ قخير، مس غ تدتشجبو لمػلج، 

يخ، فال لشفدظ نطخت، وال لػلجك انتقيت،  فكتب إليو                           الحديغ بغ عمى: أم ا بعج،                                                                وتسجج بو في الر 
                                                                                     فقج بمغشي كتابظ، وتعييخك إياؼ بأنى تدو جت مػالتي، وتخكت أكفائي مغ قخير، فميذ فػق رسػل 
هللا مشتيى في شخف، وال غاية في ندب؛ وإنسا كانت ممظ يسيشي، خخجت عغ يجػ بأمخ التسدت 

مع، وقج رفع هللا باإلسالم                                                          فيو ثػاب هللا تعالى؛ ثع ارتجعتيا عمى سش ة نبيو صمى هللا عميو وس
                                                                                     الخديدة، ووضع عش ا بو الشكيرة؛ فال لػم عمى أمخغ مدمع إال  في أمخ مأثع، وإنسا المػم لػم 

 (  61)  الجاىمية"   
وقج سار االمام عمي بغ الحديغ )عميو الدالم(عمى نيج والجه واعتق جاريتو وتدوجيا ،فكتب       

اال انو رد عميو وكتب لو "لقج كان لكع في رسػل هللا )صل هللا لو عبج السمظ بغ مخوان يعيخه بحلظ ،
 .(   62)  عمية والو وسمع(اسػه حدشة ،اذ اعتق صفية بشت حيي بغ اخصب وتدوجيا 

والصالق عشجىع ال يحرل اال ان ارتكبت احجػ الكبائخ الثالث بالشدبة لجييع الدنا والدحخ      
،واذا تع الصالق بالتخاضي بيغ الصخفيغ ليذ مغ حق الدوجة االحتفاظ باألمػال (   63)  وتخك الجيغ 

                                                                                           التي حرمت عمييا مغ زوجيا اثشاء فتخه الدواج ،واذا قال ليا الدوج انت  شالق يعشي ذلظ انيا ليا 
 .(64)الحخية في شخريا لكشيا ال تخخج مغ واليتو 

                                        ثالثا : األعياد والمناسبات عند الجاليات
 األعياد عند اليهود :أوال:  

معطع األعياد الييػدية تكػن  ذات شابع ديشي، والييػدية قجيسة كفاية لتكػن أكثخ مغ ديانة فيي    



 ات األجهبية وأثرها يف احلياة االجتناعية يف الدولة العربية اإلسالمية اجلالي

 م(646-661هـ/41-232)

 أ.د. صبيح نوري خلف احللفي                                                 جهان نصوري امحد م.م.

 

   م(2022كانون االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
198 

 

198 

ديشية مثل عيج الفرح وعيج الكفارة  و اجتساعي ، ليحا نجج في الييػدية أعياد أخالقي أيزا نطام
والتي تمدم التػقف فييا عغ الكيام بسختمف األعسال ومعطع السيام اليػمية وتتصمب أيزا مشيع 

الريام، وىحه األعياد وإن كان ليا مطيخ ديشي أال أنيا مشاسبات احتفالية في جػانب دنيػية مغ 
 -ومغ اشيخ ىحه األعياد : تاريخ وتقاليج الييػد

 : راس الدنة -1
ل يػم (  65)  ويعتبخونو عيج رأس سشتيع ويدسػنو عيج )رأس ليذا( أؼ عيج رأس الذيخ                  ، وىػ أو 

ابشو فيو وفجاه بحبح  ويقػلػن إن هللا تعالى أمخ إبخاليع عميو الدالم بحبح إسساعيل مغ تذخيغ األول،
 عطيع.

 عيد صوماريا  : -2

وىػ عشجىع الرػم العطيع الحؼ يقػلػن إن هللا تعالى فخض عمييع صػمو، ومغ لع يرسو قتل     
مغ شيخ  الرػم خسدة وعذخيغ ساعة يبجأ فييا قبل غخوب الذسذ في اليػم التاسععشجىع، وفتخة 

 ( .  66)  تذخيغ االول، وتشتيي بسزي ساعة بعج غخوبيا في اليػم العاشخ
             عيد المظم ة: -3

أيام اوليا الخامذ عذخ مغ تذخيغ االول وكميا أعياد عشجىع، وىػ أيزا حج ليع،  ىػ سبعةو     
                                                                                     يجمدػن في ىحه األيام تحت ضالل مغ جخيج الشخل واشجار الد يتػن، ويدعسػن أن ذلظ تحكار مشيع 

 .(  67)  إلضالل هللا إياىع في التيو بالغسام 

 عيد الفرح: -4
ألن ىحه األيام  وىػ سبعة أيام يأكمػن فييا الفصيخ، ويقػمػن بتشطيف بيػتيع فييا مغ خبد الخيخ    

                                                                                    عشجىع ىي األيام التي خم ز هللا بشي إسخائيل مغ يج فخعػن وأغخقو، فخخجػا إلى التيو، فجعمػا 
 .(   68)  يأكمػن المحع والخبد الفصيخ وىع بحلظ مدخورون 

 لنرارى األعياد عند ا        ثانيا :
ولكل أصحاب محىب مشيع إن األعياد الشرخانية ىي مغ الذعائخ والذخائع الجيشية الستعمقة بالجيغ،   

أعياد تخريع وتخز كشائديع ورلبانيع ،اال انيع  يتفقػن عمى األعياد الكبخػ كعيج الفرح والسيالد 
في بعس أسبابيا ورأس الدشة والغصاس وإن اختمفػا في شعائخىا ومخاسع االحتفال بيا، أو 

 -وتفاصيميا، أو في زمانيا ومكانيا ،ومغ اشيخ ىحه األعياد :
 الذعانين الكبير:    -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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وىػ يػم األحج الثاني واألربعيغ مغ الرػم، وتفديخ الذعانيغ التدبيح، ألن الشبي عيدى )عميو     
الربيان يحسمػن الدالم( دخل الى القجس، راكب أتان يتبعيا جحر، فاستقبمو الخجال والشداء و 

 .(  69)  بأيجييع ورق الديتػن 
 الدنح: -2 

وىػ الدادس مغ كانػن الثاني، وىػ اليػم الحؼ غسذ فيو يحيى بغ زكخيا لمشبي هللا عيدى      
)عميو الدالم( في نيخ األردن، يعتبخ ليع تعسيج ويتبعػنو الى االن في تعسيج أشفاليع بعج الػالدة 

 .(   70)  بفتخه وجيدة 
 الفرح: -3

وىػ مغ أعياد الشرارػ ويكػن بعج الدعانيغ او الذعانيغ بثالثة أيام ،وكانػا يتقخبػن فيو ،      
 .(   71)  ويتػجيػن فيو الى الكشائذ لمكيام بالصقػس التي تخز العيج 

وتعتبخ ىحه األعياد ميسو بالشدبة لمشرارػ إضافة الى عيج الػرد وعيج راس الدشة ويذابو ذلظ     
 عيج راس الدشة الييػدؼ.

                           ثالثا : األعياد عن الرابئة 
شقػسا خاصة بالعيج ،ويختجون السالبذ   يحتفل الرابئة  بأربع أعياد في الدشة ،ويقػمػن بسسارسة

عمى الصيارة والدالم، ويتػجيػن بالجعاء الى هللا مغ أجل إحالل االمان البيزاء لمجاللة والتعبيخ 
  -ومغ اشيخ ىحه األعياد :، والدالم

 العيد الكبير: -1
                                                                            ويدسى ايزا  عيج ممظ األنػار حيث يعتكفػن في مشازليع ستو وثالثػن ساعة متػاصمة ال      

الم يفدج فخحتيع، وبعج انتياء                                                     تغسس ليع عيغ خػفا  مغ أن يتدمل الذيصان إلييع ألن االحت
االعتكاف مباشخة يختدسػن، وفتخة العيج أربعة أيام، تحبح فيو الخخاف والججاج وال يفعمػن خاللو أؼ 

 عسل دنيػؼ.
 العيد الرغير: -2
 .    (  72)   رومجتو يػم واحج فقط محجد في شخعيع، وقج يستج لثالثة أيام مغ أجل التداو   
   عيد البنجة: -3

 ويكػن خسدة أيام، ويأتي بعج العيج الرغيخ بأربعة أشيخ.    
  عيد يحيى: -4
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ويعتبخ مغ أقجس األيام ويكػن يػم واحج فقط، ويكػن وقتو بعج عيج البشجة بدتيغ يػم، وىػ اليػم     
 .(  73)            خاصا  بيع                                                                الحؼ حجثت فيو والدة الشبي يحيى )عميو الدالم( الحؼ يعتبخونو نبي ا

 :األعياد عند الفرس       رابعا  
اما اعيادىع فيعتبخ عيج الشػروز مغ أشيخ واىع أعياد الفخس ويسثل لجييع بجاية الدشة الججيجة،      

ويبجأ عشج بجاية فرل الخبيع، ويمبذ الجشػد في ىحا العيج مالبذ الخبيع والريف، ويتبادلػن اليجايا 
فع االمخاض عشيع، وبعج                                                                     السختمفة والتي تتزسغ السالبذ والدكخ، وليع فيو عادة رش الساء تبخكا  ود

،اما في العرخ االمػؼ فعادو (   74)  فتح بالد فارس قام السدمسػن وأبصمػا ىحا العيج في بالد فارس، 
الى االحتفال في اعيادىع مشح زمغ معاوية حتى ابصميا عسخ بغ عبج العديد ،اال انيا عادت مخة 

ن معيع في اعيادىع ،ويجمذ الحاكع أخخػ في العرخ العباسي ،حتى ان بشي العباس كانػا يحتفمػ 
 .(75)ة كسا لػ كان احج أعياد السدمسيغالعباسي يدتقبل التيشئ

)شيخ ويعتبخ عيج )بيسشجة( مغ األعياد السشتذخة وخاصو في خخاسان ،ويحتفل فيو في شيخ بيسغ  
انو لو ومغ عاداتو ان يأكل البيسغ األبيس مع المبغ الحامس عمى  ،الجلػ في التقػيع الفارسي (

نفع لمحفع والحاكخة ،وكانػا رؤساء القػم يخسمػن الجعػات لمحزػر الى شعام يصبخػنو مغ لحػم 
ونبات وبقػليات ،إضافة الى أعياد أخخػ مشيا )عيج الدجق ( ،)عيج ركػب الكػسج (، ومغ عاداتيع 

 .(76)وتحزيخ أصشاف الصعام والسذخوباتفي األعياد تبادل اليجايا 
 الخاتمة

اخترت تدسية الجالية عمى كل مغ تخكػا مػششيع وسكشػا بالد أخخػ لغخض السعيذة، ويعخف 
جساعة مغ الشاس مغ مػشغ واحج تعير في وشغ ججيج غيخ مػششيع بالسعشى الجقيق )انيع 

(، اما باإلرادة الحخة لالنتقال او باإلجبار مع اختالف االسباب التي دعيع الى تخك الػشغ                                                                                        األصمي 
لع يكغ تعامل الجولة  ،                               او عدكخية او  حتى ضخوفا  شبيعيةنت أسباب اقترادية او ديشية سػاء كا

العخبية اإلسالمية في العرخيغ االمػؼ والعباسي عمى أساس التسايد العخقي مع الجاليات، انسا 
 كانت ليا عالقة واضحة وراسخة مغ خالل العيػد والسػاثيق التي عقجتيا الجولة مع الجاليات، كحلظ
بخز في العرخ العباسي الحخية الجيشية بيغ مختمف الخعية في الجولة دون تسييد مسا ساعج الجاليات 
عمى احتالل مػاقع ميسو في الجولة، ويعػد سبب ذلظ الى اعتساد بشي العباس مشح نذػء دولتيع عمى 

ف والحياة وصفت الحياة االجتساعية لمجاليات بالتخ ، كحلظ واستخجاميع ضج االمػييغ الجاليات
االجتساعية الخغيجة والتي تستعػا بيا جخاء العصايا واليبات التي تسشح ليع مغ الحكام، إضافة الى ما 
تستعػا بو مغ رواتب عالية واقصاعات واراضي مقابل ما يقجمػه مغ خجمات لمجولة، وفي بعس 

 األحيان كانت تخرز مشصقة خاصو بيع تحسل اسسيع احيانا  .
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 الهوامش

                                                           
ىـ(، ترحيح الفريح وشخحة، )تح: دمحم بجوؼ السختػن، 347ابغ السخزبان، عبج هللا بغ جعفخ بغ دمحم، )ت ( 1)  

 . 197م(، ص 1998السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة، 
 . 562، ص1ىـ( ، ج1380رضا، احسج، معجع متغ المغة، )دار مكتبة الحياة، بيخوت، ( 2)  
م( ، 2008، عالع الكتب، 1ىـ( ، معجع المغة العخبية السعاصخة، )ط1424عسخ، احسج مختار عبج الحسيج، )ت ( 3)  
 .387، ص1ج
ج المغة وصحاح العخبية، )تح: احسج ىـ( ، الرحاح تا393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي، )ت ( 4)  

؛ ابغ مشطػر ، جسال الجيغ االنرارؼ ، )ت  2304، ص6م( ، ج1987، دار العمع ، بيخوت ، 4عبج الغفػر ، ط
؛ عبج القادر، دمحم، )ت 120، ص  11ىـ( ، ج1414، دار صادر ، بيخوت ،  3ىـ( ، لدان العخب ، )ط711
 .65م( ، ص1994، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشان، 1الجيغ، طىـ( ، مختار الرحاح، )تح: احسج شسذ 721

ىـ( ، أساس البالغة ، )تح : دمحم باسل عيػن 538الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ احسج ، )ت ( 5)  
 . 145، ص1م( ، ج1998، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، لبشان، 1الدػد ، ط

ىـ ( ، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، ) دار 1205عبج الخزاق الحديشي ، )ت  الدبيجؼ ، دمحم بغ دمحم بغ( 6)  
 . 363، ص37اليجاية (، ج

 .265م( ، ص1992،دار العمع ، بيخوت، لبشان ، 7م( ،الخائج، )ط1930مدعػد ، جبخان ، )( 7)  
 .363الدبيجؼ ،السرجر نفدو ،ص( 8)  
 .3سػرة الحذخ ، اْلية ( 9)  
، دار  1ىـ( ، تفديخ الشدفي ، )تح : يػسف عمي بجيػؼ ، ط710عبجهللا بغ احسج بغ محسػد ، )ت  الشدفي ، ( 10)  

ىـ(، 1307؛ القشػجي ، دمحم صجيق حان بغ حدغ بغ عمي ، )ت 456، ص  3م( ، ج1998الكمع الصيب ، بيخوت 
 .41، ص 14م( ، ج1992فتح البيان ، ) السكتبة السرخية ، صيجا، بيخوت ، 

، مؤسدة 1ىـ(، جامع البيان في تأويل القخان ، )تح: احسج دمحم شاكخ ،ط310بخؼ ،دمحم بغ جخيخ، )تالص (11)  
 .268-266، ص23م( ، ج2000الخسالة ،

مدمع كخيع ، مدمع زغيخ كخيع ،التكامل الحزارؼ في فكخ االمام عمي )عميو الدالم(، )أشخوحة دكتػراه غيخ ( 12)  
 .19-17م( ،ص2020بية لمعػم اإلندانية، مشذػر، جامعة البرخة، كمية التخ 

 م 1950-ه1369فيميب حتي ، تاريخ العخب ، دار الكذاف لمشذخ والصباعة ، ( 13)  
 299، ص 2، ج
 .86م،ص1996، مكتبة األبحاث السرخية ،7ماجج، عبج السشعع ،تاريخ الحزارة اإلسالمية ، ط( 14)  

  249م ، ص1989 -ه1409،دار الكتاب العالسي ، بيخوت ، لبشان،  1التاريخ العباسي ، ط ،إبخاليع، أيػب( 15)
م( 1935العمي، صالح احسج، التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة ،مصبعة السعارف، بغجاد، ( 16)

 . 68-67،ص
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 .93م(،ص1899ابغ متى ،عسخو ،اخبار فصاركة كخسي السذخق،)رومية الكبخػ،(  17)  
 ىـ (1423، السجسع الثقافي ، أبػ ضبي، 1ىـ(،  مدالظ االبرار، ) ط749العسخؼ، احسج بغ يحيى،)ت (  18)  
 .384،ص27،ج
ىـ(،تحفة الشطار في غخائب االمرار، )أكاديسية السسمكة 779ابغ بصػشة ، دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم )ت( 19)  

 .76-75،ص1م(،ج1996-ه  1417السغخبية، الخباط ، 
الغخيخؼ ،وسغ حديغ، اىل الحمة في العرخ العباسي،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة بغجاد ،كمية ( 20)  

 .90-85م(،ص2002التخبية لمبشات ،
،دار اليجخة 2( ،مخوج الحىب ومعادن الجػىخ،)ط346السدعػدؼ، عمي بغ الحديغ بغ عمي ،)ت( 21)  

 465،ص 3م(،ج1984،ايخان،
 .90-89دة ،صماجج، السرجر نف( 22)  
،دار الفكخ ،بيخوت 2ىـ( ديػان السبتجأ والخبخ ، )تح: خميل شحادة،  ط808عبج الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم،)ت  (23)  

 .507- 506،ص1(،ج1998،لبشان ،
 .242-241م  (  ،1973،دار الفكخ العخبي 5محسػد واخخون، العالع اإلسالمي في العرخ العباسي ،) ط( 24)  
 .149،ص4م(،ج2012،زيجان ،تاريخ التسجن اإلسالمي، )مؤسدة ىشجاوؼ ،القاىخة ،مرخ،جخجي ( 25)  
 80-67الغخيخؼ ، السرجر الدابق،ص( 26)  
 .239ـ237محسػد واخخون ،السرجر الدابق، ص ( 27)  
دار الغخب ه( السدالظ والسسالظ ، )د.ط، 487البكخؼ ، عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخؼ األنجلدي )ت  (  28)  

 .106، 95؛الغخيخؼ ،السرجر الدابق ، ص275،ص1م( ،ج 1992اإلسالمي ،
 .236-235محسػد واخخون ،السرجر الدابق،ص( 29)  
 .249أيػب ،السرجر الدابق،ص(  30)  
 .35الغخيخؼ ،السرجر الدابق، ص( 31)  
 .253-252أيػب ، السرجر الدابق، ص( 32)  
 .250السرجر الدابق؛ أيػب، السرجر الدابق،ص466الجػىخ،السدعػدؼ، مخوج الحىب ومعادن ( 33)  
البيان والتبييغ، )د.ط، دار اليالل ، بيخوت  ىـ(،255عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء )ت الجاحع ، (  34)  
 .67،ص3م (ج2002-ىـ1423،
 .100الغخيخؼ، السرجر الدابق، ص ( 35)  
،دار الجيل 1الشرارػ،)تح :دمحم عبجهللا الذخقاوؼ ،طالجاحع، السختار في الخد عمى ( 36) 

 .64،ص1م(،ج1991،بيخوت،
 .231-230محسػد واخخون، السرجر الدابق، ص( 37)  
 .127الغخيخؼ ،السرجر الدابق، ص( 38)  
؛ بذارات ،رديشة احسج مخوح ،صػرة الفخس عشج السؤرخيغ السدمسيغ ،)رسالة 121ماجج، السرجر الدابق،ص (39)  

 .121م(، ص2017خ غيخ مشذػرة في جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ، ماجدتي
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،دار صادر، 1ىـ (، الصبقات الكبخػ ،)تح: احدان عباس ،ط230ابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع  )ت( 40)  

 .65،ص5م (،ج1968 -ه1387بيخوت،
 .239محسػد واخخون، السرجر الدابق،ص( 41)  
، 1ىـ( ، العقج الفخيج، )تح: مفيج دمحم قسيحة ، ط328بغ دمحم بغ عبج ربو األنجلدي ،)ت ابغ عبج ربو ، أحسج(  42)  

؛ نعع احسج، نعع عبجهللا دمحم ،الحياة االجتساعية 216، ص 7م (ج1983- 1404دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 
 .156م(،ص 2019والثقافية في العرخ االمػؼ، )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة ششجؼ،الدػدان،

عبج الخحسغ ،كسال الحاج حديغ ،العادات والتقاليج الفارسية،)مجمة الجراسات اإلندانية ،كمية اْلداب ،جامعة ( 43)  
 .183-182دنقال(،ص

 .63الغخيخؼ ،السرجر الدابق،ص(  44)  
 .263،ص14العمي ، السرجر الدابق ،ج( 45)  
 .279،ص1ىـ( ،السجخل،) د.ط، دار التخاث( ،ج737العبجرؼ،)تابغ الحاج، دمحم بغ دمحم ( 46)  
، 2ىـ( ،الفيخست ، )تح :إبخاليع رمزان ، ط438، دمحم بغ إسحاق بغ دمحم الػراق البغجادؼ ،)ت ابغ الشجيع ( 47)  

 .388م( ،ص1997دار السعخفة ،لبشان، ، 
دومي و إبخاليع الدامخائي ،دار اليالل ىـ(، العيغ،)تح: ميجؼ السخ107،الخميل بغ احسج )ت الفخاىيجؼ( 48)  
 .259،ص3(،ج
 .149نعع احسج، السرجر الدابق،ص(  49)  
،دار الغخب اإلسالمي، بيخوت 2ىـ(، السقفى الكبيخ،)تح: دمحم اليعالوؼ،ط845احسج بغ عمي بغ عبج القادر،)ت(  50)  

 .179؛ عبج الخحسغ ،السرجر الدابق ،ص173،ص 4،لبشان (،ج
 .179م(، ص1989عبج البارؼ دمحم، االتخاك والخالفة،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػره في جامعة القاىخة،الصاىخ، ( 51)

 .36-33ط  ،بيخوت( ،ص -ديػرانت ، وايخيل ، قرة الحزارة ،)د ( 52)  
 .250،ص2ابغ عبج ربو ،السرجر الدابق، ج( 53)  
 .97الغخيخؼ، السرجر الدابق، ص (54)  
 .67الشرارػ ،السرجر الدابق، صالجاحع، الخد عمى ( 55)  
 .48ص ،4ج ،،)د.ط ،مكتبة الثقافة ،بػر سعيج(ىـ(،البجء والتاريخ355السقجسي ،السصيخ بغ شاىخ،)ت( 56)  
ىـ(، 1404،الخئاسة العامة لمبحػث العمسية ،الخياض، الدعػدية، 4أبػ زىخة ،دمحم، محاضخات في الشرخانية،)ط( 57)

 .142-141ص
 .90-89م( ، ص1969دار السجػ،  بيخوت ،لبشان، ،1، )طؼ، الرابئة السشجائيػن الميج ،دراوود( 58)  
 .97-96ص ،م(1955 ،صيجا ،خفان، مصبعة الع)د.ط ،زاق، الرابئػن في حاضخىع وماضييعالخ الحدشي، عبج (59)

 .309-308،صكخيدتشدغ ،آرثخ، ايخان في عيج الداسانييغ ،)د.ط، دار الشيزة العمسية ،بيخوت، لبشان( ( 60)  
 )دار الجبل ،بيخوت(، زىخ اْلداب وثسخ االلباب، ،ىـ(453)ت إبخاليع بغ عمي بغ تسيع ،الحرخؼ القيخواني (61)
 .37،ص4م(،ج1994ابغ الجوادارؼ، عبجهللا بغ ايبظ ،كشد الجرر وجامع الغخر،)تح:جػنيميج جخاف، ؛101ص ،1ج
 .40-39م(،ص1949،دار الشدل لمصباعة،1،)ط الشجار ،دمحم الصيب، السػالي في العرخ االمػؼ ( 62)  
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 .28،ص4البجء والتاريخ  ،السرجر الدابق،ج( 63)  
 .315كخيدتشدغ ،السرجر الدابق ،ص( 64)  
م( 1969الخخبػشمي ،عمي حدشي، اإلسالم واىل الحمة ، )د.ط، السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة، ( 65)  

 .121،ص
 .386ص ،4ىـ(، ج1418، دار الكتب العمسية ،بيخوت، 1العتبار، )طالسقخيدؼ، السػاعع وا( 66)  
ىـ(، صبح االعذى في صشاعو االنذاء، دار الكتب العمسية 821القمقذشجؼ ، احسج بغ عمي بغ احسج ،)ت(  67)  

 .465،ص 2م(، ج1922،بيخوت ،
 .464،ص2القمقذشجؼ، السرجر نفدو،ج(  68)  
، السصبعة الحديشية 1ىـ(،السخترخ في تاريخ البذخ،)ط732يل بغ عمي،)تأبػ الفجاء ، عساد الجيغ إسساع( 69)  

 .91،ص1السرخية (، ج
 .92،ص1أبػ الفجاء، السرجر نفدة ،ج( 70)  
 .236،ص12م(،ج2001، دار الداقي، 4ىـ(السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالم ، )ط1408جػاد عمي،)(  71)  
 .29م( ،ص2009، دار الشفاس،بيخوت،1الدحسخاني ،أسعج، تخجسان األديان،)ط( 72)  
 .113-111الحدشي ،السرجر الدابق، ص( 73)  
-339ص ،م(1939بة الشيزة، القاىخة، مرخ،، مكت1)ط واخخون، الشطع اإلسالمية،حدغ إبخاليع  ،حدغ( 74)

340. 
 .184عبج الخحسغ ، السرجر الدابق ،ص( 75)  
ىـ(،)دار 656في خخاسان مغ الفتح اإلسالمي الى نياية سشة) البياتي، صجام جاسع دمحم ،الحياة االجتساعية( 76)  

 .97م(،ص2017الكتب،بغجاد،
 فهرس المرادر والمراجع

 المرادر األولية
  م(1094ه/ـ487البكخؼ ، عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخؼ األنجلدي )ت 
 م.  1992-ه 1412السدالظ والسسالظ ، دار الغخب اإلسالمي ، .1
 م(  1377ىـ/779ابغ بصػشة ، دمحم بغ عبجهللا بغ دمحم )ت 
 م. 1996-ه  1417تحفة الشطار في غخائب االمرار، أكاديسية السسمكة السغخبية، الخباط ،  .2

 ، جاحع ، عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء )ت: أبي عثسان  الجاحع
 م(0869ىـ/255

 م . 2002-ىـ1423البيان والتبييغ ، دار اليالل ، بيخوت ، .3
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،دار الجيل ، بيخوت 1السختار في الخد عمى الشرارػ، تح :دمحم عبجهللا الذخقاوؼ ،ط .4
 م .1991 -ه1411،
  م(  1002ىـ/393الجػىخؼ، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الفارابي، )ت 
، دار العمع ، بيخوت 4الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية ، تح: احسج عبج الغفػر ، ط .5

 م .1987 -ه1407،
 م(1061ىـ/453الحرخؼ القيخواني ،إبخاليع بغ عمي بغ تسيع،)ت 
 زىخ اْلداب وثسخ االلباب ،د.ط، دار الجبل، بيخوت. .6
  م(1336ه/ـ 737ابغ الحاج ، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم العبجرؼ الفاسي)ت 
 م .1929ىـ ، 1348، 1السجخل، السصبعة السرخية باالزىخ، القاىخة ،ط .7
  م( 1405ىـ/808الخحسغ بغ دمحم بغ دمحم،)ت ابغ خمجون ، عبج 
 م1998،دار الفكخ ،بيخوت ،لبشان ،2ديػان السبتجأ والخبخ ، )تح: خميل شحادة،  ط  .8
  م( 1560ىـ/538الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ احسج ، )ت 
لبشان، ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، 1أساس البالغة ، تح : دمحم باسل عيػن الدػد ، ط .9

 م.1998
  م(1790ىـ /1205الدبيجؼ ، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاق الحديشي ، )ت 
 م.1993 -ىـ  1414، 1بيخوت ، ط –تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، دار الفكخ  .10
 م(   0844ىـ/230ابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع  )ت 
 م1968 -ه1387،دار صادر، بيخوت،1الصبقات الكبخػ ،تح: احدان عباس ،ط .11
 م(   ,0922ىـ/310الصبخؼ , دمحم بغ جخيخ ,)ت 
 م2000، مؤسدة الخسالة ،1جامع البيان في تأويل القخان ، )تح: احسج دمحم شاكخ ،ط .12
 م( ، أحسج بغ دمحم بغ عبج ربو األنجلدي 0939ىـ/328ابغ عبج ربو االنجلدي  )ت

 م(0939ىـ/328)ت
 م.1983- 1404لكتب العمسية ، بيخوت ، ، دار ا1العقج الفخيج، تح: مفيج دمحم قسيحة ، ط .13
  م(1348ىـ/749العسخؼ، احسج بغ يحيى،)ت 
 ىـ .1423، السجسع الثقافي ، أبػ ضبي، 1مدالظ االبرار،  ط .14
 م(0725ىـ/107الفخاىيجؼ ،الخميل بغ احسج )ت 
 العيغ ، تح: ميجؼ السخدومي و إبخاليع الدامخائي ،د.ط،دار اليالل . .15



 ات األجهبية وأثرها يف احلياة االجتناعية يف الدولة العربية اإلسالمية اجلالي

 م(646-661هـ/41-232)

 أ.د. صبيح نوري خلف احللفي                                                 جهان نصوري امحد م.م.

 

   م(2022كانون االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
206 

 

206 

                                                                                                                                                                            

 م(1331ه/ـ732إسساعيل بغ عمي )ت أبي الفجاء ، عساد الجيغ 
 . 1السخترخ في تاريخ البذخ، السصبعة الحديشية السرخية ،ط .16
 م ( 1418ىـ/  821 القمقذشجؼ، احسج بغ عمي بغ احسج، )ت 
 م1922 –ه 1340صبح االعذى في صشاعو االنذاء، دار الكتب العمسية ،بيخوت ، .17
 م( 0957ىـ/346السدعػدؼ ،عمي بغ الحديغ،)ت 
 م 1984، دار اليجخة ، ايخان ،2ب ومعادن الجػىخ، طمخوج الحى .18
  م(  0958ه/ـ347ابغ السخزبان ، عبج هللا بغ جعفخ بغ دمحم )ت 
ترــحيح الفرــيح وشــخحة، تــح: دمحم بــجوؼ السختــػن، السجمــذ األعمــى لمذــؤون اإلســالمية،   .19

 م.2004 –ه 1425القاىخة، 
 م(0966ىـ/355السقجسي ،السصيخ بغ شاىخ،)ت 
 م2013 والتاريخ ، د.ط ،مكتبة الثقافة ،بػر سعيج ،البجء  .20
 (1441ىـ/845السقخيدؼ ، احسج بغ عمي بغ عبج القادر ، )ت 

 ىـ.1418، دار الكتب العمسية ،بيخوت، 1السػاعع واالعتبار، ط .21
 ،دار الغخب اإلسالمي ،بيخوت ،لبشان.2السقفى الكبيخ، تح: دمحم اليعالوؼ، ط .22
  م(1046ىـ/438بغ دمحم الػراق البغجادؼ )ت ابغ الشجيع ، دمحم بغ إسحاق 
 م .  1997 -ىـ1429، دار السعخفة ،لبشان، ،2الفيخست ، تح :إبخاليع رمزان ، ط .23
  م( ، 1310ىـ/710الشدفي ، عبجهللا بغ احسج بغ محسػد ، )ت 
 م. 1998، دار الكمع الصيب ، بيخوت  1تفديخ الشدفي ، تح : يػسف عمي بجيػؼ ، ط .24

 ية المراجع الثانو 
   أيػب ، إبخاليع 
 م1989 -ه1409،دار الكتاب العالسي ، بيخوت ، لبشان،  1التاريخ العباسي ، ط .25
 البياتي، صجام جاسع دمحم ،ـ 
(ه ،د.ط ،دار 656الحياة االجتساعية في خخاسان مغ الفتح االسالمي الى نياية سشو )  .26

 م.2017الكتب،بغجاد،
   جخجي ، زيجان 
 م.2012-ه1433مؤسدة ىشجاوؼ ،القاىخة ،مرخ،تاريخ التسجن اإلسالمي،  .27
 حتي ،فيميب 
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 م. 1950-ه1369تاريخ العخب ، دار الكذاف لمشذخ والصباعة ، .28
  الحدشي ، عبج الخزاق 
 م.1955ىـ/1374الرابئػن في حاضخىع وماضييع ، د.ط ، مصبعة العخفان ، صيجا ، .29
  حدغ ،حدغ إبخاليع  واخخون 

 م.1939 -ه1357الشيزة، القاىخة، مرخ،، مكتبة 1الشطع اإلسالمية ، ط .30
 الخخبػشمي ،عمي حدشي 
 م1969اإلسالم واىل الحمة ، د.ط، السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، القاىخة،  .31
 ديػرانت ، ول وايخيل ديػرانت 
دار الجيل لمصبع والشذخ والتػزيع  -قرة الحزارة ، السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم  .32

 م.2013،
 وود ،الميجؼ درا 
 م1969، دار السجػ،  بيخوت ، لبشان ،1الرابئة السشجائيػن ، ط .33
 ، رضا ، احسج 

 م .1960 -ىـ1380معجع متغ المغة ،  د.ط، دار مكتبة الحياة ،بيخوت ،
 ، أبػ زىخة ، دمحم 
، الخئاسة العامة لمبحػث العمسية ،الخياض، الدعػدية، 4محاضخات في الشرخانية ،ط .34

 م . 1983-ىـ1404
  ،الدحسخاني ،أسعج 
 م 2009، دار الشفاس ، بيخوت ،1تخجسان األديان ، ط .35
 ،الدخ، عبج الخالق 
، 267الجالية بيغ السفيػم والسسارسة ،)مقال مشذػر في صحيفة الحػار الستسجن، ع  .36

7/6/2009. ) 
 (،1408عمي، جػاد)ىـ 
 م.2001، دار الداقي، 4السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالم ، ط .37
 ىـ(1424حسج مختار عبج الحسيج، )ت عسخ، ا 
 م.2008، عالع الكتب، 1معجع المغة العخبية السعاصخة، ط .38
  ،العمي، صالح احسج 
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 م1935التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة ،د.ط ،مصبعة السعارف، بغجاد،  .39
  ىـ(1307القشػجي ، دمحم صجيق حان بغ حدغ بغ عمي ، )ت 
 م .1992السرخية ، صيجا ، بيخوت ، فتح البيان ،  السكتبة  .40
 كخيدتشدغ ،آرثخ 
 م1980، ايخان في عيج الداسانييغ ، د.ط، دار الشيزة العمسية ، بيخوت، لبشان .41
 ( ، 1930مدعػد ، جبخان )م 
 م1992، دار العمع ، بيخوت، لبشان ، 7الخائج، ط .42
  أحسج إبخاليع الذخيف –محسػد ، حدغ ،أحسج محسػد 
 م1973 ،دار الفكخ العخبي ،5العرخ العباسي ، طالعالع اإلسالمي في  .43
 ابغ متى، عسخو 
 م(.1899اخبار فصاركة كخسي السذخق،)رومية الكبخػ، .44
  ماجج، عبج السشعع 

 م.1996، مكتبة األبحاث السرخية ،7تاريخ الحزارة اإلسالمية ، ط
 ،الشجار،دمحم الصيب 
 م.1949،دار الشدل لمصباعة،1السػالي في العرخ االمػؼ ،ط .45

 لرسائل واألطاريح الجامعية ا
 ، بذارات ،رديشة احسج مخوح 
صػرة الفخس عشج السؤرخيغ السدمسيغ ،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة الشجاح  .46

 م(.2017الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ ، 
  ،الصاىخ، عبج البارؼ دمحم 
 م(1989االتخاك والخالفة،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػره في جامعة القاىخة، .47
 لغخيخؼ ،وسغ حديغ،ا 
اىل الحمة في العرخ العباسي،)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة بغجاد ،كمية التخبية  .48

 م(2002لمبشات ،
 ، مدمع كخيع ، مدمع زغيخ كخيع 
التكامل الحزارؼ في فكخ االمام عمي )عميو الدالم(، )أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػر،  .49

 م( .2020ندانية، جامعة البرخة، كمية التخبية لمعػم اإل
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 ،نعع احسج، عبجهللا دمحم 
 الحياة االجتساعية والثقافية في العرخ االمػؼ ،  .50

 م(.2019)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة في جامعة ششجؼ ،الدػدان ،
 الدوريات

 ،عبج الخحسغ ،كسال الحاج حديغ 
 دنقال(.العادات والتقاليج الفارسية،)مجمة الجراسات اإلندانية ،كمية اْلداب ،جامعة  .51
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  الحرف والسيؼ الرشاعية عشد العرب قبل اإلسالم مؼ خالل مجمة السذرق المبشانية
(8898-8947) 

                                     ساىرة نبيل حديؼم.م. 
 شاكــر مـجيـد كـاظـػأ.د.

كمية االداب –جامعة البررة 
 السمخص

التي كاف يسارسيا العخب قبل  الرشاعيةييجؼ ىحا البحث الى التعخؼ عمى الحخؼ كالسيغ   
التي  االقتراديةكالحخؼ مغ السػارد  الرشاعةكانت إذ  المبشانية،السذخؽ  ةحدب راي مجمب اإلسالـ

عػامل عمى ازدىار الحخؼ  ةكقج ساعجت عج اإلسالـ،ساىست في بشاء اقتراد تاريخ العخب قبل 
 مختمفةفي مشاشق  السشتذخةككحلظ كجػد االسػاؽ  الرشاعةفي  الجاخمة األكليةكال سيسا تػفخ السػاد 

 يالتي اشتسمت عمييا دراست اإلسالـعشج العخب قبل  الرشاعاتك كمغ الحخؼ  العخبية، الجديخةفي 
 أخخى.الى صشاعات  ةضافإكالسجػىخات كالحمي  كالشجارة كالحجادة كالفخارية الشديجية الرشاعةىي 
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Crafts and industrial professions among the Arabs before Islam 

through the Lebanese Journal Al-Mashreq (1898-1947) 

  Assist Lecturer: Sahira Nabil H. Al-Kanaan 

Prof. Dr. Shaker Majid Kazem 

University of Basrah - College of Arts 

Abstract 

This paper aims to identify the crafts and industrial professions that 

were practiced by the Arabs before Islam, as viewed by Al-Mashreq, the 

Lebanese magazine. The industry and crafts were among the economic 

resources that contributed to building the history of the economy of the 

Arabs before Islam. Several factors helped in the prosperity of the crafts, 

especially the availability of raw materials used in the industry and the 

presence of the markets spread across different regions in the Arabia. 

Among the crafts and industries of the pre-Islamic Arabs that were included 

in the study are: the textile industry, pottery, blacksmithing, carpentry, 

jewelry and ornaments, in addition to other industries. 
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 السقدمة 
السخاجع السيسة بل الشادرة التي تحّجثت عغ مغ ( ٜٚٗٔ-ٜٛٛٔ) ةالمبشانيمجمة السذخؽ تعج 

كىي مجمة سياسية اقترادية ديشية ثقافية تشاكلت في إصجارات ليا أبحاثًا ريخ العخب قبل اإلسالـ، ات
كما زالت الى اآلف  ـٜٛٛٔ . صجرت ىحه السجمة في سشة (ٔ)ميسة تتعمق بتاريخ العخب قبل اإلسالـ

ـ، ثع قممت أعجادىا ٜٚٓٔ، حتى عاـ (ٖ)عجداً  ٕٗبػاقع ، ككاف صجكرىا مختيغ بالذيخ (ٕ)ترجر
أعجاد بالدشة  ٛـ أصبحت أعجادىا ٜٗٔٔـ(، ما عجا سشة ٕٜٚٔ-ٜٛٓٔعجدًا في سشة ) ٕٔالى

 ٔٔـ( أصجرت السجمة ٖٖٜٔ-ٕٜٛٔ، في السجة بيغ عامي )(ٗ)كذلظ بدبب الحخب العالسية األكلى
ـ(، أما سشة ٜٖٜٔ-ٖٜٗٔالدشة مغ سشة )، فيسا بعج أصبحت ترجر أربع أعجاد في (٘)عجداً 

، أما سشة (ٚ)أعجاد في الدشة ٖـ أصجرت ٜٔٗٔ، كفي سشة (ٙ)ـ صجر عجديغ مغ السجمة فقطٜٓٗٔ
ـ بدبب الحخب العالسية ٖٜٗٔ، ثع تػقفت عغ اإلصجار سشة (ٛ)ـ صجر عجد كاحج بالدشةٕٜٗٔ

 .(ٜ)د بالدشةـ بػاقع أربع أعجاٜٚٗٔالثانية.اال أنيا عادت الى الرجكر سشة 
عمى أف سبب اختيارنا ليحا السجة كذلظ أف مجمة السذخؽ قجمت إيزاحات كمعصيات 
متشػعة غّصت تاريخ العخب قبل اإلسالـ كبحلظ اكتفيشا بيحا القجر مغ السقاالت. كمغ ضسغ ما 

ا، كقج تشاكلتو في مقاالتيا الستشػعة الحخؼ كالسيغ عشج العخب قبل اإلسالـ, لحاجتيع الزخكرية إليي
انتذخت الحخؼ في مشاشق متعجدة كاليسغ كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ كبكية مشاشق شبو الجديخة 

 .(ٓٔ)العخبية
 المبشانية عشد العرب قبل اإلسالم في مجمة السذرق  حرف والسيؼ الرشاعيةال

  :نعرة العرب الى الرشاعة
يخ سنداف، حتى ياإل التي تسثل كل عمع اك فغ قج يسارسوُ  ةالرشاعة: ىي الحخف

الحي يرشع  ، ك ىػالرانعَ  يستيغ الرشاعةكاشمق عمى الذخز الحي  ةكتربح لو حخف فيو،
مدتغميغ كجػد السػاد  الرشاعيةعخؼ العخب قبل اإلسالـ بعس الحخؼ كالسيغ ، ك قج (ٔٔ)بيجيو

، العاممةيجي ألمقػماتيا مثل األسػاؽ، كمػاد الخاـ، كافزاًل عغ ، الرشاعةالتي تجخل في  األكلية
صل الرشاعات يخجع الى زمغ البابمييغ القجماء حيث أ أفمػاؿ، كىشاؾ مغ يحىب الى القػؿ كاأل

بعسميات التخسيخ، ثع  ك قامػاالتسخ كالعشب كى مغ الفػاكو أخخ  أنػاعالشبيح مغ الذعيخ ك  ةصشاع عخفػا
فقج شيجت بالد الخافجيغ صشاعات  ،الديػت ةبغيا كصشاعدالجمػد ك  ةصشاعتيع الى صشاع تتصػر 
ال  ةندانيإ ةحاج السيشيةكنحغ ال نسيل الى ىحا الخأي الف الحخؼ كالرشاعات  .(ٕٔ)ةمختمفك  ةمتشػع

 ةصشاعمشيا الرشاعات كالحخؼ ك ب القجيسة . فقج عخفت مرخما ةبتجائيا الى جيا ندبةيسكغ 
 الديشةدكات أ ةصشاعكحلظ حاس كالحىب الش مثلالسعادف  باستعساؿ الحجخية كذلظدكات كاأل األسمحة
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 سخاتي في عيج االأي مالػجو القب البحخي( كمسمكة )الػجوالذساؿ  مسمكةفي عيج  كاألسمحة
أما الحخؼ الرشاعية فقج عخفتيا مجف كأقاليع العخب مشح القجـ، لػجػد السعادف كالحجيج  ،(ٖٔ)القجيسة

كالشحاس كالحىب كالفزة في الحجاز كاليسغ كغيخىا مغ السشاشق في صشاعة الحمي كمختمف 
. كلمعخب دكر بارز كميع في الشذاط االقترادي حيث كانػا يدتػردكف البزائع أحيانًا، (ٗٔ)األدكات
لكغ لجييع صشاعات خاصة بيع مغ حخفيع كإنتاجيع , كمشيا صشاعة الديػؼ مغ الحجيج في ككانت 

محخؼ الرشاعية في البيئة العخبية قبل اإلسالـ التي لالعشاصخ كالسقػمات  ، كتػافخت(٘ٔ)اليسغ كغيخىا
 .ساعجت عمى تصػر كتشػع الرشاعات عشج العخب

يشطخكف الى الحخؼ كاألعساؿ كالسيغ  -في بادئ االمخ  -كاف العخب قبل اإلسالـ لقج  
زدراء، ك يقممػف ا ةنطخ  ،لفالحة، كالشجارة، كالحجادة، كالحياكة، كالخياشة، كالرياغة كغيخىاكااليجكية 

ال تميق بالعخبي،  -بحدب نطخىع  –مثل ىحه األعساؿ  ألف مغ شأف الذخز الحي يعسل فييا،
لحلظ ما  اسب كالسحتـخ عشجىع فيػ العسل في التجارة،ألنيا مغ عسل العبيج كالخقيق، كأما العسل السش

ىع الحخؼ كالرشاعات اليجكية التي أ كأما . (ٙٔ)كانػا يذجعػف عمى العسل في الحخؼ كالرشاعات
يسكغ تػضيحيا ف المبشانيةلييا مجمة السذخؽ إت أشار التي  عشج العخب قبل اإلسالـسائجة كانت 

 :تيباآل
 :الرشاعات الشديجية -8

مجمة السذخؽ معمػمات عغ الرشاعات الشديجية التي عخفيا العخب قبل اإلسالـ أكردت 
لحاجتيع الزخكرية إلييا، فقج تحّجثت السجمة عغ معخفة البابمييغ لرشاعة نديج السالبذ كالثياب 
السمكية كالدجادات )الشسارؽ(، ككحلظ معخفتيع لمرشاعات الحخيخية، كأيزًا صشاعة الذاالت 

مجمة  . كقج أشارت (ٚٔ)ػش التي تػضع عمى أيجي الخجاؿ كالسرشػعة مغ الرػؼالسذيػرة بالشق
السذخؽ الى انتذار حخفة الرشاعة الشديجية في اليسغ كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ كمعطع مشاشق 

، حيث أخحت الرشاعات كالحخؼ في استغالؿ السػاد الستػفخة لجييع مغ (ٛٔ)شبو الجديخة العخبية
؛ كلقج اشتيخت بالد الذاـ في صشاعة األقسذة كالشديج كتعجد أنػاع (ٜٔ)كالقصغالرػؼ كالػبخ 

مجمة  كتشاكلت .(ٕٓ)القساش كالسيسا القصشي مشيا ذات األلػاف السختمفة ككحلظ صشاعة الحخيخ
األندجة كاألقسذة  صشاعةاحتكخت كقالت: إنيا  عخبيةالسذخؽ الرشاعات الحخيخية في البالد ال

الى ترجيخ الفائس مغ إنتاج  عخبيةالسجف ال كقج عسجت ،ؼ كالكتاف كالخدالرػ  السرشػعة مغ
الحخيخ مغ الريغ  كانت تدتػرد العخبيةكذكخت السجمة أيزًا أّف السجف ، الى الخارج السشدػجات
 عخبيةالسجف البو اشتيخت  الحيرجؼ األرجػاف ب ككانػا يعسمػف عمى صبغو ،عبخ تجمخ

 .(ٕٔ)الداحمية
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عخفت حخفة صشاعة األقسذة كالشديج كالحياكة كالسالبذ كالبخكد فقج أما في الجديخة العخبية 
مغ مختمف السػاد مشيا القصشية كالرػفية التي ترشع زر اليسانية ككحلظ القسراف كالدخاكيل كاأل

مشيا ك  سجف في الجديخة العخبيةمعطع النسا شسمت افقط ك  اليسغتمظ الحخؼ عمى  قترختكلع  .كالكتاف
التي صحار في ُعساف  كحلظ مجيشةك  ،خخةارشاعة السالبذ الفب اشتيختالتي في البحخيغ )ىجخ( 

كذكخ أف رسػؿ هللا  ،(ٖٕ)، كالسعخكفة باسع الثياب الرحارية(ٕٕ)اشتيخت بالثياب السشدػبة إلييا
 .(ٕٗ))صمى هللا عميو كآلو كسمع( كفغ بثػبيغ صحارييغ

الشباتية تجخل في مجاؿ الرشاعة كمشيا القصغ الحي  عمسًا أّف ىشالظ بعس السشتجات 
. كقيل إّف أصل (ٕ٘)يدتخجـ في صشاعة السالبذ كالسشدػجات كقج اشتيخت البحخيغ بإنتاجو أيزاً 

ؽ.ـ، ثع انتقل الى بالد العخب ك مشيا العخاؽ كالذاـ كمرخ  ٓٓٗالقصغ يخجع الى الريغ قبل 
مغ دراعة القصغ التي بشق الداحمية في اليسغ كخرػصًا حزخمػت اكقج تسيدت السش، (ٕٙ)كاليسغ

  :، كقاؿ جخيخ (ٕٚ)ىل اليسغ خبخة في صشاعة السشدػجات القصشيةأ كتدب خالليا ا
 (ٕٛ) كشػى الصخاُد مع الِكياِد بُصُػنيا          َشّي التجاِر ِبحَزَخمػت َبخُكَدا

حيث يخجع أصل نبات ، الحي يدرع في مختمف السشاشق العخبية الكتاف كسا أشيخ الى نبات
، كتتعجد َأزىار الكتاف الى (ٜٕ), كىػ يحتاج إلى تخبة رممية كرشبة في زراعتو، الكتاف الى األنباط

 . (ٖٓ)األبيس كاالزرؽ كالبشفدجي السعسخ
رست كتقػـ زراعة نباتات الػرس في اليسغ الحي يدتخجـ في صبغ السالبذ , كيقاؿ : ك 

. كعخؼ العخب ثياب الخيذ كىػ  ثػب رقيق الشديج مرشػع مغ (ٖٔ)الثػب كرِسًا بسعشى صبغتو
كأشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى أسساء السشدػجات السرشػعة في بالد الذاـ كالعخاؽ  . (ٕٖ)الكتاف

الفائق  كاليسغ، كذكخت زراعة الكتاف في مجف مشيا دمياط، حيث عسل أىميا في صشاعة نديج الذخب
كذكخت مجمة السذخؽ أف ثياب الذخب نػعاف . (ٖٖ)مغ الكتاف. ككحلظ اشتيخت عجف باليسغ بذخكبيا

قسذة كالعسائع مغ التصخيد، ككاف ُيرشع مشو األ محلبًا أك خالياً  األبيس كالسمػف، كقج يكػف مصخزاً 
البيزاء في مجيشة كقج ازدىخت صشاعة الثياب كالسالبذ السمػنة ك ، (ٖٗ)الفاخخة كالعرائب لمشداء

فقج شسمت الصشافذ مغ البدط )رير الشعاـ( كغيخىا مغ البدط التي أشارت إلييا مجمة ، (ٖ٘)دمياط
، حتى قيل كدػة الكعبة مغ األنصاع التي كداىا رسػؿ هللا )صمى هللا عميو (ٖٙ)السذخؽ في مرخ

لكعبة أبػ كخب أسعج كقيل إف أكؿ مغ كدا ا، (ٖٚ)بالثياب اليسانية السذيػرة آنحاؾ كالو كسمع(
كقج انتذخت ميشة الحياكة عشج العخب قبل  ،(ٖٛ)الحسيخي )ممظ حسيخ( مغ األنصاع كالبخكد اليسانية

فكانت تحاؾ . (ٜٖ)اإلسالـ لػفخة السػاد األكلية الجاخمة في صشاعتيا كالرػؼ كالػبخ كالقصغ كالكتاف
كاشتيخت اليسغ بأىميا العامميغ بحخفة ، (ٓٗ)السالبذ مغ السػاد )القصغ كالكتاف كالحخيخ كغيخىا(
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، كعخفت مجيشة الحيخة حخفة الشديج، حيث قامت بعسمية التصخيد بخيػط (ٔٗ)الحياكة كالبخكد كغيخىا
 : بغ كمثػـ كعسخ  ، كقج كرد ذكخ الرشاعات الشديجية في الذعخ الجاىمي مشو قػؿ (ٕٗ)الحىب

  (ٖٗ) ِبالَخَػرَنِق ِمغ َقيٍغ َكَنّداجِ  ِإذ ال ُتَخّجي ُسَميسى أف َيكػَف َليا         َمغ
أما ميشة الخياشة فيي مغ السيغ التي عخفيا العخب قبل اإلسالـ، كقيل إف أكؿ مغ امتيشيا  

، كذكخ أّف أىل مكة كانػا  يمبدػف الثياب السػردة كيقػمػف (ٗٗ) الشبي إدريذ )عميو الدالـ(
، كمسا نالحظ تعجد ميغ (ٙٗ)عة مغ الكتاف، ككحلظ الثياب السسذقة كىي ثياب مرشػ (٘ٗ)برباغتيا

 الشداجة كالحياكة كالخياشة عشج العخب.
 :الرشاعة الفخارية -2

أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى صشاعة الفخار الحي كاف سائجًا عشج العخب قبل اإلسالـ، 
ىشالظ أنػاعا الحي يرشع مغ الصيغ كىي السادة األساسية في عسل الخدؼ، كقج أكضحت السجمة أف 

عّجة مغ الصيغ كلكغ أفزمو كأحدشو لعسل الفخار ىػ الصيغ األحسخ كاألبيس، كاف الصيغ الخدفي 
، حيث يتع عخض (ٚٗ))األبيس( ىػ األشيخ في صشاعة الجخار الفخارية الخاصة لحفظ الساء البارد

عخب الجكالب في ، كلقج استخجـ ال(ٜٗ)، كتػضع في أفخاف حخارية(ٛٗ)الفخار عمى الذسذ بعج جفافيا
صشاعة  الفخار ك األلػاف في تمػيشيا، كقج عثخ عمى العجيج مشيا في مشاشق مختمفة مغ بالد العخب 

، ك صشعت العخب مغ الفخار أدكات متعجدة مثل الكػز كاألقجاح كاألكاني (ٓ٘)كمشيا البحخيغ
خ لتخديغ الصعاـ ، حيث بخع العخب في الرشاعات الفخارية إذ صشعػا الجخار الكبي(ٔ٘)السختمفة

كالحبػب كالديت كايزًا لحفظ الساء، كقج بخع أىل األنباط في صشاعة األكعية كأدكات الديشة كمػاد 
، كأشتيخ أىل الحيخة بالرشاعات الفخارية كاألكاني كالكػز كقج استخجمػا األلػاف (ٕ٘)التجسيل كغيخىا

باط تسيدت بالخدؼ األحسخ القخميجي ، كُذِكخ أف دكلة األن(ٖ٘)في شمييا كإضيارىا بالسطيخ الجسيل
السائل الى الحسخة، كما تقجمو في صشاعة األكاني كالكؤكس كالجخار كاألباريق باستخجاـ دكالب الفخار 

، كاشتيخت قخية ىجخ القخيبة مغ يثخب برشاعة القالؿ، في حيغ (ٗ٘)الحي يتع فيو صشاعة األشكاؿ
أصل كمسة )الِحب( أك الحابية فارسي معخب ك ىػ  ، كيبجك أف(٘٘)ُعِخؼ أىل الحجاز برشاعة القالؿ

 تبخيج الساء.، كقج تسيدت العخب برشاعتو ألجل (ٙ٘)الحي يزع العخب فيو الساء
كذكخ أىل اأَلخبار أف ميشة الرشاعة كالحخؼ عشج العخب قبل اإلسالـ اقترخت في بادئ 

سيغ كالحخؼ ، كلكغ مع مخكر بل كاف العخب يشتقجكف أصحاب ال عمى العبيج كالخـك كالييػد، األمخ
مغ امتياف  قجرتيعكقج مكشتيع  حقًا، بػازع الحاجة السمحة إلييا،الػقت تبجلت ىحه الشطخة ال

، فمع يّعج العسل في الحخؼ كالسيغ بعج ذلظ مغ مثالب (ٚ٘)الرشاعات فأصبح لمعخب أميات الرشائع
مارسيا سادات العخب ك مشيع أشخاؼ ، لحلظ (ٛ٘)السيغ كسا عجىا ابغ الكمبي في كتابو مثالب العخب



 الصهاعية عهد العرب قبل اإلسالم مو خالل جملة املشرق اللبهانيةاحلرف واملًو 

(8181-8841) 

  مأ.د.شاكر جميد كاظ                                               سايرة نبيل حسني  م.م.

 

   م(2222كانوى االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  تااخييةجم 
216 216 

 

، فكاف يبيع البـخ كىػ قجر مشحػت مغ (ٜ٘)مكة فقج اشتغل أمية بغ خمف في ميشة الفخارة
، ككاف الحكع بغ (ٔٙ)، كاشتغل العاص بغ كائل الديسي، كالدبيخ بغ العػاـ في الجدارة (ٓٙ)الحجارة

 .(ٕٙ)العاص حجامًا كحالقاً 
رشاعة ب عخب بالرشاعات الدجاجية كىي السعخكفةكأشارت مجمة السذخؽ الى معخفة ال

  القامػس ككرد في، (ٖٙ)تعجدةلػاف مأ ذاتالذفاؼ كاآلخخ  عمى صشفيغ الرشف، (الدجاج)السيشاء 
رشاعة االكاني الدجاجية . كقج اشتيخت اليسغ ب(ٗٙ) ىػ جػىخ الدجاجك أف السيشاء بالكدخ كالسج 

ستخخاج البمػر اىل اليسغ في أ  في حيغ عسل ،(٘ٙ)كالسرابيحس ؤك قجاح كالقشاديل كالككاأل كاألشباؽ
كقج يشقر كيصعع  ،(ٙٙ)صفخزرؽ كاألخزخ كاألسػد كاألمشيا األك ػاف لشقػش كاألالحجار ذات مغ األ

، كيطيخ مغ ذلظ أّف  العخب قج أبجعػا  في صشاعة الدجاج (ٚٙ)بالدخارؼ كالحجارة الكخيسة كالمؤلؤ
 باع في األسػاؽ.عخض كيُ يُ  ككاف ميساً  اقترادياً  يعّج مرجراً  بسختمف ألػانو كأشكالو، الحي

 صشاعة الحدادة -3
يع كانػا أن كذكختالعخب قبل اإلسالـ، الى ميشة الحجادة عشج  أشارت مجمة السذخؽ المبشانية

سج بغ أالظ بغ عسخك بغ يسج كمشيع الأمغ بشي عمى جساعة الحجادكف أي القيػف  يصمقػف لفظ
الديػؼ  لعسمو في صشاعة األدكات التي تيمظ اإلنداف مثلشمق عميو الحجاد اليالكي، أَ خديسة ك 
السادة  جالى مػاد كال سيسا معجف الحجيج الحي يع صشاعتيافي  ميشة الحجادة تحتاج، ك (ٛٙ)كغيخىا

 فكاف، (ٜٙ)الحجيج بسعجفاليسغ، شساؿ كاشتيخت قخية )رغافة( في صعجة  في عسل الحجادة، األساسية
. (ٓٚ)ليو الديػؼ القداسيةإسعجف الحجيج الحي يشدب بيخ تشا الحيلبشي نسيخ ( ) الحجاز جبل قداس

معجيج مغ الرشاعات كال سيسا صشاعة األسمحة التي كانت مػجػدة في لؽ مكة كتجارتيا اسػ أ كميجت
 تسيدتقج ك ، (ٔٚ)قخير في أسػاقيا السػسسية مغ عخكض الرشاعات السختمفة تكتػسع ،السشصقة

كمارس أشخاؼ مكة ميشة  ،مشيا الدكاكيغ كالشباؿ كالديػؼ كالجركعك مكة في صشاعات األسمحة 
 كذكخت مجمة السذخؽ  .(ٖٚ)كقج عخفت الصائف برشاعات الحجادة ،(ٕٚ)رتخباب بغ األ الحجادة مشيع

 حيغ استػدع، ك عشج العخب قبل اإلسالـ، كقج امتيشيا أىل الحيخةنتذارىا اتداع حخفة الحجادة ك ا
في كاف  كىػ مغ سادات العخب، ىاني بغ مدعػد الذيبانيعشج مالو  ممظ الحيخة الشُعساف بغ السشحر

شتيخ الشُعساف بغ السشحر بكتائب مجججة باألسمحة تعخؼ كقج ا ،لف شكة مغ الدالحأكديعتو 
 .(ٗٚ)بالذيباء كالجكسخ

كىػ مشفاخ يعسل عمى صيخ السعادف ككحلظ  (الكيخ)  :األدكات السدتخجمة في الحجادةمغ 
 كمغ .(٘ٚ)السبخد ككحا ،في شخؽ الحجيج كتعجيل السعادفك شعاؿ الشيخاف إفخاف التي تداعج عمى األ

 جسيعيا دتخجـالتي تالسحخاث كالسشجل كالفأس كالسعاكؿ التي تػفخىا ميشة الحجادة األدكات الدراعية 
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 خخى كاآلالت األصشاعة األدكات في  الذاقةلحجادة ا شةميكأيزًا أسيست  . (ٙٚ)في حخث األرض
نداف في حياتو مشيا اإل يدتفيج التي  كثيخ مغ اآلالتفزاًل عغ   ،مشيا السجارؼ كالجشازيخ لمخيلك 

 .(ٚٚ)اليػمية
  صشاعة الشجارة -4

نحتيا،  أي نجخىا نجخاً ك نحت الخذبة،  يعشينجخ  كانت كمسة الشجارة مأخػذة مغ لفظ
 ،شجخ الخذبكيقـػ بفالشجار ىػ مغ يعسل في أصشاؼ الخذب، ، (ٛٚ)الشجارة ةحخف صاحب كالشجار:
الحجيث عغ حخفة الشجارة عشج  كقج فّرمت مجمة السذخؽ المبشانية، (ٜٚ)مختمف الحاجات مشوكيرشع 

كمشيع أىل صيجا كصػر كانػا قج عسمػا في  العخبيةالعخب قبل اإلسالـ كذكخت أف أىالي السجف 
كذكخت  ،(ٓٛ)هبيت ييػ  ئوبشاعشج ( ميو الدالـحزار خذب األرز الى داكد)عإفي الشجارة كأسيسػا 

(، عشجما اراد ميو الدالـالى الشبي داككد)عاألرز رساؿ خذب بإ ( ىػ قاـحيخاـ)ممظ صػر  أف السجمة
 .أجػد أنػاع الخذبامتالكيع بيفتخخكف الفيشيقيػف كاف حلظ ب، ك بوسخائيل إتجسيل مجيشة بشي 

سخائيل، إاسيغ كنجاريغ في خجمة بشي ميشجسيغ كنحّ  كانػاالمبشانييغ  كأكضحت مجمة السذخؽ أف
كقج نّػىت مجمة  ،(ٔٛ)بشاء ليكل سميسافالى فمدصيغ ل العخبيةخذاب مغ السجف يشقمػف األككانػا 

تساثيل، القػاس ك الصشعػا ا الحيغالكمجاف كاالشػرييغ أياـ الى  حخفة الشجارة بأنيا تعػدـ جّ قِ السذخؽ ب
 في حخفة الشجارةقجيسًا بخعػا فقج ف القجماء ػ السرخي. أّما  كاف الخذب السفزل عشجىع الدشجيافلحا 

الكتابات السدسارية كالييخكغميفية  إليو تأشار ما كىػ  ، أعساؿ األبشية كالقرػركاتخحكىا كسيمة في 
(ٕٛ). 

حخفة الشجارة حيث مارسيا أىل البادية في صشاعة العسج كاألكتاد لخياميع العخب  عخؼكقج 
ككحلظ صشعػا مغ الخذب أدكات قتاليع مثل الخماح كالقدي كالدياـ ، كالحجكج )السخاكب( لطعائشيع

بػاب األ كغيخىا مغ األدكات، كاستخجـ أىل الحزخ االخذاب في سقف بيػتيع كعسمػا مشيا
كاعتسج العخب في حخفة الشجارة عمى الخقيق كالييػد كالخكـ كسا ىػ الحاؿ في يثخب ، (ٖٛ)كالكخاسي

ذلظ فقج مارس العخب ميشة الشجارة كأجادكىا في حقب ما قبل اإلسالـ حتى الخغع مغ عمى ، كمكة
 .(ٗٛ)بخعػا فييا مغ خالؿ عسل الشقػش كالتساثيل التي صشعػىا مغ األخذاب في اليسغ

ة ميسة عشج العخب لتمبية حاجاتيع كمدتمدماتيع اليػمية فيي تجخل في كانت ميشة الشجار 
في صشاعات كسائل الخي كالحخاثة مغ ك ، (٘ٛ)صشاعة السخاكب البحخية كمعجاتيا مغ السجاذيف

ثاث األلرشاعة خذاب ستعساؿ األافي  كبخع العخب، (ٙٛ)فؤكس كالسداميل كالسدحاة كالسصارؽ ال
 كأف كمسة، (ٚٛ)بسعشى متاع البيتالسشدلي  كالرشاديق الخذبية كعخكش السمػؾ، كلقج ذكخ االثاث 

كاني الخذبية لمصعاـ عشج صشاعة األ تنسا شسمإقترخ عمى ذلظ ك ت، كلع (ٛٛ)ستاعال معشاىا)رثج( 
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قياـ كأشارت مجمة السذخؽ الى ، (ٜٛ)رحاؼكالجفشة كالالقرعة مثل فخاح العخب في السأتع كاأل
 كسا استخجـ السرخيػف القجامى التػابيت لشقل السػتى كدفشيع،الشػاكيذ ) التػابيت (  الشجاريغ برشع

 .(ٜٓ)فيياحفظ الجثث في 
، أما األدكات (ٜٔ)كغيخىا الخماح السدششةك ريجدكات الأالشجارة في صشاعة  كاُتِخحت

جاد أ كقجخ كالسقابس الخذبية، يكالسشاش)فأس( كمشيا البمط  فيي متشػعةالسدتعسمة في الشجارة 
الدمع  كسا ذكخت مجمة السذخؽ أف مغ بيغ، (ٕٜ)العخب في عسل السثاقب القػسية كالسصارؽ الخذبية

يرجر عغ  إذ ،خخة كاألرز كالبصع كالعخعخاخذاب الفاألالى الخارج ىي سػرية  ىاترجر التي كانت 
كالبحخ األحسخ مقابل حرػليع عمى  كتجمخ نحػ جديخة العخب (بتخا)شخيق القػافل التجارية مغ 

المباف  :مغ جديخة العخبالتي تدتػردىا كثخ البزائع أكانت  ، كالبزائع األخخى مغ العخاؽ كاليشج
 :، كقاؿ االعذى(ٖٜ)كالجىػنات كالعصػر

  (ٜٗ) كال بج مغ جاٍر يجيُد سبيميا          كسا جّػز الّدّكى في الباب ُفيَتقَ 
يػ يشسػ محمي ف ككاف بعزياجارة عمى االخذاب التي تجمب مغ األشجار، شال تعتسج حخفة

تشتذخ في السشاشق الجافة كالرحخاكية كىحا ما يشاسب التي شجار الشبق مثل أالجديخة العخبية  في
كالجػز  الصمع ثلم األشجار األخخى ف يدتخجمػف اخذاب ك الشجار ككاف . (ٜ٘)شبو الجديخة العخبيةبيئة 
عمى تعجد  في صشاعات مشيا لياكل الخياـ كالدقػؼ، مسا يجؿّ ىا ستعسمػ كا، ثل كالدخككاأل

كأشارت مجمة السذخؽ الى استخجاـ  ،(ٜٙ)كغيخىا قجاح كالعجالتخذاب في صشاعة األستخجامات األا
لراج كاألبشػس كالرشجؿ الحي يجمب مغ اليشج كااالخذاب السدتػردة  الشجاريغ العخب بعس

يع أصحاب بأنمجمة السذخؽ حخفة الشجارة عمى الشرارى  قرختلقج ك ، (ٜٚ)كشخقي افخيكيا
بعج الشاس مغ الرشائع أف العخب إخمجكف:  ابغقػؿ  الىستشجت مجمة السذخؽ ا، فقج (ٜٛ)الرشاعة

كال سيسا صشاعة الخذبية لعخب في الرشاعات كلقج تألق ا، (ٜٜ)بعج مغ العسخاف الحزخي أنيع إك 
شخفة  كقج كرد ذكخ صشاعة الدفغ في الذعخ الجاىمي كقػؿ ،(ٓٓٔ)فاليسغ كالبحخيغ كُعسا فيالدفغ 

  :الً ئقا بغ العبج
 َخاليا َسفيٍغ ِبالَشػاِصِف ِمغ َددِ            َكَأفَّ ُحجكَج الساِلكيَِّة ُغجَكًة  

 (ٔٓٔ)َيُجػُر بو السالح شػًرا كييتجي        َعَجكليٌَّة أك ِمْغ َسِفيِغ ابغ َياِمغٍ 
القخائغ التأريخية أّف العخب كانػا أصحاب حخؼ كميارات متعجدة،  كالخاجح مغ خالؿ 

أسيست جسيعيا في بشاء حزارات عطيسة زالية امتجت لقخكف، مغ ذلظ ال نسيل إلى ما أثبتتو مجمة 
 السذخؽ معتسجًة عمى رأي ابغ خمجكف الحي زعع بأف العخب أبعج الشاس مغ الرشاعة.

 صشاعة السجؽىرات والحمي: -5 
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مجمة السذخؽ المبشانية الى صشاعة الحمي كالسجػىخات كالرشاعات الفزية عشج  أشارت
الشبي  العخب قبل اإلسالـ، كأكردت معمػمات تجؿ عمى أف تاريخ الرشاعات الحىبية يخجع الى عيج

 ككحلظ قاـ برشع ،الحىبب كشخزهكرشميع أبشاء بيت الخب في عشجما قاـ ب ،(ميو الدالـسميساف)ع
كنحغ ال نقبل ىحا الخأي كال نخكغ إليو ألف صشاعة الحىب  ، (ٕٓٔ)ب مغ الحىبريحابح كالساالسح

كالفزيات كاستخجاميا قج عخفتو الذعػب مشح القجـ كال يسكغ تحجيج تاريخ ضيػرىا كاستخجاميا 
 بذخز معيغ.

الحىب، حيث زعست أنُو ليأ  (ميو الدالـ)ع كقج أشارت التػراة الى استخجاـ الشبي سميساف
كذكخت مجمة السذخؽ أف ممػؾ  ،(ٖٓٔ)الف مغ الحىب كمميػف كزف مغ الفزة في بشاء بيت ييػهمئة 

فؤكس ذىبية كخشاجخ كقالئج كىي عبارة عغ  العخبيةالفخاعشة قامػا بإرساؿ اليجايا الى زعساء السجف 
 .(ٗٓٔ)كتساثيل 

 حيث ،عديخجباؿ أما السجػىخات عشج العخب فقج عخؼ الحسيخيػف مشاجع الحىب في 
السشقبػف في بالد اليسغ عمى تحف ذىبية  عثخ، ككحلظ (٘ٓٔ)في صشاعة السجػىخات استثسخكىا

معخفتيع الحىب كصشاعة حزارة العخب شيجت  قج ذكخ ىاليفي أفّ ك كفزية بيغ خخائب اليسغ، 
 اؿستعساعمى  في داللة كاضحة مؤكجة، (ٙٓٔ)ية القجيسة أيزاً اليسشالحمي كىػ ما أشارت أليو الشقػش 

  . كصياغتو  محىبلالعخب 
في ديار بشي سميع  اشتيخت فقجشبو الجديخة العخبية  فيأما َأبخز أماكغ تػاجج السعادف 

بير مغ مخاليف مشصقة الحىب في  كحلظ يػجج ،(ٚٓٔ)الحجاز بيغ مكة كالصائف بكثخة الحىب فييا
 .(ٜٓٔ)ثخبفي أدنى ياألحدغ بيغ اليسامة كحسى خخبة  كيػجج كحلظ في قخية، (ٛٓٔ)اليسغ

كلع تقترخ عمى الحىب كحجه بل عمى معجف الفزة السػجػد في جباليا، كيقاؿ إّف أىل 
 .(ٔٔٔ)في الحجاز كنجخاف كاليسغ كنججدف الحىب ا، ككحلظ مع(ٓٔٔ)اليسامة بغػا كقج مدخت معادنيا

فقج نالحظ تعجد السشاشق التي تػجج فييا السعادف في الجديخة العخبية كلع تقترخ عمى 
مشصقة معيشة، مسا يجؿ عمى تعجد ثخكات البالد العخبية كالتي استغميا العخب في صشاعة السجػىخات. 

مجمة  كأشارت، (ٕٔٔ)ترشع مغ الحىب كالفزة التيمشيا القالئج ك مشداء لالديشة ككانت أدكات 
عمى شكل كاالكاني التي كانت عشجىع تراغ القالئج  فكانت حمي ،الى الحمي كالسجػىخاتذخؽ الس

كأنػاع مدتجيخة . كتسيدت كحلظ بأنػاع مغ األساكر كالخمخاؿ شكل زىخة المػتذ  أك عمىكرقة ذىبية 
داللة ك  ،كاألقخاط كالجبابيذ الحىبية، كلع تقترخ عمى الحمي فقط ، بل شسمت صشاعة األكاني الحىبية

 .(ٖٔٔ)الحىب كفخةعمى ذلظ 
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الحمي كمشيا صشاعة ك السرػغات بتجمخ  كأشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى اشتيار
زيشة  في قبل اإلسالـعشج العخب التي كانت تدتخجـ جخاس شػاؽ كاألالخػاتع كالدالسل كاألصشاعة 
مغ السعادف الثسيشة، رشاعة الحمي بالعخب  ، كلع يكتفكالتي جدجتيا في الخسػـ كالتساثيلالشداء 

كسا ذكخت  غيخىا مغ األكاني،كػاب كالكؤكس ك األك لقػاريخ كا دكات الصعاـأرشاعة ب ػانسا تػسعإك 
قبل اإلسالـ بخع العخب ك  .(ٗٔٔ)مغ الحىب، كاقتشاىا أثخياء مكة كانياأل صشعػاىل مكة أ  السجمة أف

في صشاعة التيجاف التي تػضع فػؽ رؤكس السمػؾ كمشيا تاج ممظ الحيخة الشُعساف بغ السشحر 
س السديشة أكعرابات الخ  ائععسل العس، ككحلظ (٘ٔٔ)الدبخجج كالياقػت كالحىبمغ السرشػع 

  . (ٙٔٔ)بالحىب
كتشتذخ في بالد العخب األحجار الكخيسة كمشيا المؤلؤ الحي يتػفخ في مغاصات الخميج 

ككحلظ تسيدت صشاعة الحمي عشج العخب ، (ٛٔٔ)، كُعساف(ٚٔٔ)خبي، كتذتيخ بإنتاجو البحخيغ كاليسغالع
، كقج أشارت مجمة السذخؽ المبشانية (ٜٔٔ)قبل اإلسالـ بإضافة أحجار الدبخجج كالدمخ كالعقيق إلييا

الى استخجاـ العخب في صشاعة الحمي حجخ الياقػت الحي يعج مغ األحجار الكخيسة، كأكردت 
، كىػ ذك ألػاف مختمفة مشُو األحسخ سخنجيب معمػمات عشو بأف العخب كانػا يدتػردكنو مغ جديخة

امخؤ الكيذ  حيث ذكخه في الذعخ الجاىمي،كرد ذكخ الياقػت كقج . (ٕٓٔ)كاألصفخ كاألزرؽ كاألبيس
 و:قػلب

  (ٕٔٔ)َفقَّخاَغخاِئُخ في َكغٍّ َكَصػٍف َكِنعَسٌة            ُيَحمَّيَغ ياقػتًا َكَشحرًا مُ 
في يثخب ببيع الحمي كالسرػغات كالسجػىخات عشج العخب قبل سػؽ بشي قيشقاع  كقج اشتيخ

، مسا يعصيشا داللة كاضحة عمى تعجد السػاد (ٕٕٔ)مشو مذخاءلالشداء حيث كانت تأتي ، اإلسالـ
بأنػاع كالسػارد في صشاعة السجػىخات في بالد العخب كفزاًل عغ التفشغ في نقػشيا، كقج تكممت 

 متشػعة كمسيدة , ككاف ليا حزػرىا كشيختيا في أسػاؽ العخب قبل اإلسالـ كمجنيا .
 :الرشاعات األخرى  -6

مغ  أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى قياـ العخب برشاعة السذخكبات التي يرشعػنيا
مغ اليػناف حيث يخمصػف ماء  تعمسػا صشاعتياالعخب  فّ قائمة: إسجمة كأضافت ال ،الذعيخ كالحشصة

ككحلظ صشع العخب شخابًا آخخ أشمقػا ، (ٖٕٔ)عمى شخاب مدكخ االذعيخ كالشعشاع كالعدل حتى يحرمػ 
كسا صشع العخب ، (ٕٗٔ)كيعج شخابا مدكخاالذعيخ الحشصة ك ىػ شخاب يتخح مغ ك  (السدرعميو أسع )

)العشب( في الحجاز كاليسغ قبل اإلسالـ الخسػر مغ العشب، فقج اشتيخت زراعة الكخكـ 
مغ سػريا كمغ  الخسػر كذكخت مجمة السذخؽ المبشانية أف العخب كانػا يدتػردكف  .(ٕ٘ٔ)كالصائف
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لخسخة كا الشبيح ثلمكقج أكردت السجمة أسساء ليا كانػا يصمقػنيا عمى الخسخ؛  بأسعار مختفعة، العخاؽ
 .(ٕٙٔ)خةيكالخس

سخ، فيشالظ مغ حخميا عمى نفدو في عمسًا أف ليذ جسيع العخب كانػا يحتدػف الخ
حيث أكرد ابغ حبيب قائسة بأسساء مشيع: عبج السصمب بغ ىاشع، كشيبة بغ ربيعة، كالػليج ، الجاىمية

 :الحي يقػؿ فيياقيذ بغ عاصع السشقخي ك ، (ٕٚٔ)بغ السغيخة، كالعباس بغ مخداس الدمسي كغيخىع
  (ٕٛٔ)كال ُشخبة تدري بحي المبِّ كالفخخ ػَج الػّجىخ َخْسػَخةً ْحدػ يَ أفوهللا ال 

َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ  كقج حـخ اإلسالـ شخب الخسػر كنيى عشو كسا جاء في القخآف الكخيع كقػلو تعالى :
ْيَصافِ  ْغ َعَسِل الذَّ ـُ ِرْجٌذ مِّ َعمَُّكْع ُتْفِمُحػفَ َفاْجَتِشُبػُه لَ  آَمُشػا ِإنََّسا اْلَخْسُخ َكاْلَسْيِدُخ َكاأْلَنَراُب َكاأْلَْزاَل

(ٕٜٔ).  
كرد ذلظ في الشقػش العخبية قج ك  ،تجفيف التسػرالتي عخفيا العخب الرشاعات الغحائية  كمغ

 .(ٖٓٔ)عمى ترجيخىا الى اليشج  دأبػا)مدرـك التسخ(، كذلظ لػفخة التسػر حيث ػػػالجشػبية ب
الد العخب قبل ب كقج أشارت مجمة السذخؽ المبشانية الى إنتاج العدل مغ األزىار في

؛ (ٖٔٔ)مجاؿ األغحية، كذكخت أف )العدل( مغ الذخاب الحي ُيعج لعالج األمخاض اإلسالـ، كعجتو في
كقج اشتيخت مجيشة الصائف بإنتاج كسيات كبيخة مغ العدل الحي يحتل مختبة ميسة، كأغمب السشاشق 

السخمػؽ العجيب )الشحل( مادتي ، كيؤخح مغ ىحا (ٕٖٔ)التي يػجج فييا ىي الجباؿ كاألشجار كاألكدية
َيْخُخُج ِمْغ ُبُصػِنَيا ، كقج أشار القخآف الكخيع الى فػائج العدل الصبية , بقػلو تعالى (ٖٖٔ)العدل كالذسع

ِلَظ آَلَيًة لَِّقْػـٍ َيَتَفكَُّخكفَ  ِفيِو ِشَفاٌء ِلمشَّاس َشَخاٌب ُمْخَتِمٌف َأْلَػاُنوُ  ِإفَّ ِفي ذََٰ
حكخ أف كمغ الججيخ بال ،(ٖٗٔ)

، كذكخت مجمة (ٖ٘ٔ)مادة العدل تدتخجـ في الرشاعات األخخى كرشاعة الدكخ ك صشاعة األدكية
السذخؽ أف السشاشق التي يكثخ فييا إنتاج العدل عشج العخب قبل اإلسالـ ىي بالد الذاـ، كذلظ 

السجمة إلى ، كأشارت (ٖٙٔ)لكثخة األشجار كالشباتات كاالزىار في مختمف مشاشقيا مغ سيػليا كجباليا
 .(ٖٚٔ)أف الشباتات العصخية ىي غحاء الشحل إلنتاج مادة العدل

 الخاتسة
-ٜٛٛٔمغ خالؿ دراستشا لمحخؼ الرشاعية عشج العخب قبل اإلسالـ في مجمة السذخؽ المبشانية )

 ـ( تبيغ لشا نتائج أىسيا:ٜٔٗٔ
ج العخب قبل قجمت مجمة السذخؽ المبشانية مجسػعة معمػمات عغ تشػع الحخؼ كالرشاعات عش -ٔ

 اإلسالـ.
تصخقت مجمة السذخؽ الى الرشاعات الشديجية التي عخفيا العخب كانتذارىا في السجف كاليسغ  -ٕ

 كالعخاؽ كالبحخيغ كبالد الذاـ، كلع تقترخ عمى مجيشة كاحجة.
 الحطشا تػفخ السػاد األكلية التي تجخل في الرشاعات كالسيسا القصغ كالرػؼ كالػبخ كالكتاف. -ٖ



 الصهاعية عهد العرب قبل اإلسالم مو خالل جملة املشرق اللبهانيةاحلرف واملًو 

(8181-8841) 

  مأ.د.شاكر جميد كاظ                                               سايرة نبيل حسني  م.م.

 

   م(2222كانوى االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  تااخييةجم 
222 222 

 

مجمة السذخؽ مقاالت عغ الرشاعات الفخارية، ككجػد مادة الصيغ في صشاعة األكاني تزسشت  -ٗ
 لخدف الصعاـ كالحبػب.

جادة كصشاعة الديػؼ كاألسمحة كلع حتشاكلت مجمة السذخؽ اشتيار بالد العخب في صشاعة ال -٘
 تقترخ عمى األسمحة بل شسمت أدكات الحخاثة كالسحخاث السشجل كالفأس كغيخىا.

الرشاعة كانت مغ السيغ السيسة عشج العخب كذلظ لتمبية حاجتيع اليػمية في صشاعة أف ميشة  -ٙ
 السخاكب البحخية كصشاعة االثاث كاالبػاب كالكخاسي.

اشارات مجمة السذخؽ الى صشاعة الحمي كالسجػىخات في بالد العخب، بدبب كجػد السعادف في  -ٚ
 مشاشق متعجدة في بالد العخب.

 اليؽامش
                                                           

 ٗ٘ٗ، صٖ٘( يػسف داغخ، قامػس الرحافة المبشانية، صٔ
 ٖٕٙ، صٖ٘( يػسف داغخ، قامػس الرحافة المبشانية، صٕ
 ٗ٘ٔٔص - ٔ، صٜٛٛٔ( مجمة السذخؽ الدشة األكلى، ٖ
 ٕٜٛص - ٕٜٚ، صٕٜٚٔ، ٕٔ، عٕ٘( لػيذ شيخػ، عسل السذخؽ في ربع قخف، مجمة السذخؽ، الدشة ٗ
 ٜٓٛ-ٔ، صٖٖٜٔ، ٖٔ( مجمة السذخؽ الدشة ٘
 ٜٓٗٔ، ٖٛ( مجمة السذخؽ الدشة ٙ
 ٜٔٗٔ، ٜٖمجمة السذخؽ الدشة ( ٚ
 ٕٜٗٔ، ٓٗمجمة السذخؽ الدشة ( ٛ
 ٜٚٗٔ، ٔٗمجمة السذخؽ الدشة ( ٜ

 ٕٙ، صٕٜٔٔ، ٔ، عٜٔ، مجمة السذخؽ، الدشة الشرخانية كآدابيا( لػيذ شيخػ، ٓٔ
 ٕ٘٘/ٔ؛ السعجع الػسيط، ٜ٘ٙ-ٛ٘ٙ/ٔالجػىخي، الرحاح، (  ٔٔ
 ٖٛٙ - ٖٚٙ/ ٕسامي سعيج األحسج، السجخل الى تاريخ العالع القجيع، (  ٕٔ
 ٛصك  ٚالفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات عشج قجماء السرخييغ، ص(  ٖٔ
؛ سميساف سعجكف البجر، مكاف ٖٖ٘ص - ٖٖٗ، صالقجيسةلصفي عبج الػىاب يحيى، العخب في العرػر (  ٗٔ

 ٖٔالخميج العخبي، ص
 ٜ٘؛ عبجهللا أحسج الثػار، ىحه ىي اليسغ، صٕٗٔدمحم بيػمي ميخاف، دراسات في تاريخ العخب، ص(  ٘ٔ
؛ محسػد أبػ العال، جغخافية جديخة العخب، ٚٓ٘ -٘ٓ٘/ ٚ، قبل االسالـ فرل في تاريخ العخبسجػاد عمي، ال(  ٙٔ
 ٕٕٓص
 ٔٛٙ، صٕٜٓٔ، ٘ٔ، ع ٘ثخ العخاقييغ كدكاثخ البابمييغ، مجمة السذخؽ، الدشة آبابميػف ماريشي، م(  ٚٔ
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 ٕٙ، صٕٜٔٔ، ٔ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٛٔ
 ٕٕٔكص ٕٕٓص، العخب ( محسػد أبػ العال، جغخافية جديخة ٜٔ
 ٕٗٔالبجري، محاسغ الذاـ، ص(  ٕٓ
 ٕٕٛ- ٕٓٛ، صٕٜٔٔ، ٕ، ع٘ٔغدتػف دككػسػ، تاريخ الحخيخ في بالد الذاـ، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٔ
 ٓ٘شاكخ مجيج كاضع، تاريخ مجيشة ندكى قبل اإلسالـ، ص(  ٕٕ
 ٕٚ٘، ٕٗ٘/ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٖٕ
؛ ٕٕٔ/ٖ؛ الصبخي، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ٘ٗٗ/ٔاليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ؛ ٕٛٗ/ٕالصبقات الكبخى، (  ٕٗ

؛ ابغ خمجكف، العبخ كديػاف السبتجأ ٕٛٔ/ٛ؛ ابغ كثيخ، البجاية كالشياية، ٕٗٗالسدعػدي، التشبيو كاألشخاؼ، ص
 ٙٔ٘/ٕٕ؛ السجمدي، بحار االنػار، ٕٙ٘/ٕكالخبخ، 

 ٜٕٗاليسجاني، صفة جديخة العخب، ص(  ٕ٘
 ٓ٘؛ عبجهللا أحسج الثػار، ىحه ىي اليسغ، صٕٗٗحامج البمقيشي، زراعة السحاصيل، ص(  ٕٙ
 ٖٙص ،ٖ٘أسسياف الجخك، دراسات في تاريخ اليسغ، ص(  ٕٚ
 ٕٖ/ ٛ؛ األصفياني، األغاني، ٖٗٔديػاف جخيخ، ص ( ٕٛ
 ٖٗٔ، صٖٖٔمؤلف مجيػؿ، مفتاح الخاحة، ص(  ٜٕ
 ٕٗ٘حامج البمقيشي، زراعة السحاصيل، ص(  ٖٓ
 ٕٗ٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ؛ ٜٛٛ/ٖالجػىخي، الرحاح، (  ٖٔ

 ٕٔٚالػرس: نبات يذبو الدعفخاف، كيكػف مػجػد باليسغ، الثعالبي، فقو المغة، ص
 ٖٚ، ٕٚ/ٗابغ سيجة، السخرز، (  ٕٖ
 ٖٛٔص-ٖٚٔ، صٜٚٗٔ، ٔ، عٔٗحبيب الديات، ثياب الذخب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٖ

دمياط: بكدخ الجاؿ السيسمة كسكػف السيع كياء مثشاة تحتية كالف كشاء ميسمة، كىي مجيشة قجيسة، تقع عمى البحخ  
الستػسط عمى الزفة الذخقية لمشيل، كقيل أنيا تبعج عغ البحخ الستػسط بفخسخيغ، فكانت تدسى أرض الذساؿ في 

سى )تامحيت(، كفي عيج الكبط تدسى)نامياتي( أك مرخ، كأشمق الخكماف عمييا أسع )تامياس(، كفي السرخية تد
)ناميات(، كأف دمياط مجيشة ساحمية التي تسيدت باليػاء الصيب، كزراعة الكتاف، كصشاعة ثياب الذخب الفائق، ياقػت 

؛ عبج الحق البغجادي، مخاصج ٚٔٔص-ٙٔٔ؛ أبي الفجاء، تقػيع البمجاف، صٕٚٗ/ٕالحسػي، معجع البمجاف، 
 ٛ؛ جساؿ الجيغ شياؿ، مجسل تاريخ دمياط، صٖٙ٘/ٕاالشالع، 

  ٖٛٔص-ٖٚٔ، صٜٚٗٔ، ٔ، عٔٗحبيب الديات، ثياب الذخب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٗ
 ٕٕٚثياب الذخب: ىػ نديج رقيق مرشػع مغ الكتاف، حيث يعسل ثياب الذخب، الثعالبي، فقو المغة، ص

  ٖٚٗ/ٕياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٖ٘
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؛ كأنطخ كحلظ الثعالبي، فقو ٚٗٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔالشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة لػيذ شيخػ، (  ٖٙ
 ٕ٘ٚالمغة، ص

  ٖٙالبالذري، فتػح البمجاف، ص(  ٖٚ
؛ ٕٔٙٔ/ٔاألنصاع: مغ الشصع كىػ بداط مغ الجمج كثع كداء بيت هللا مغ األنصاع، الفيخكزآبادي، القامػس السحيط، 

 ٖٜٓجع الػسيط، صمجسع المغة العخبية، السع
 ٛ، صلصائف السعارؼالثعالبي، ؛ ٖ٘ٓابغ مشبو، التيجاف، ص(  ٖٛ
 ٓٔٔبخىاف الجيغ دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، ص(  ٜٖ
 ٜ٘٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٓٗ
 ٜ٘٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٔٗ
 ٖٕٔالعمي، تاريخ العخب القجيع كالبعثة السحسجية، ص؛ صالح أحسج ٗٛص-ٖٛيػسف غشيسة، الحيخة، ص(  ٕٗ
، ص( ٖٗ  ٖٓديػاف عسخك بغ كمثـػ
 ٖٔٔدمحم سعيج القاسسي كآخخكف، قامػس الرشاعات الذامية، ص( ٗٗ
 ٜٕٙ/ٔالفاكيي، أخبار مكة في قجيع الدماف، ( ٘ٗ
 ٕٚٛ/ٔمجسع المغة العخبية، معجع الػسيط، ( ٙٗ
 ٕٕٓ، صٜٚٗٔ، ٕ، عٔٗلسذخؽ، الدشة مػريذ قشجيل، صشاعو الخدؼ، مجمة ا( ٚٗ
 ٛ٘/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٛٗ
 ٜ٘ىشخي ىػدجد، التقشية في العالع القجيع، ص( ٜٗ
 ٜٕٔصك  ٕٛٔسامي سعيج األحسج، تاريخ الخميج العخبي، ص( ٓ٘
 ٙٛٔ/ٕٔابغ مشطػر، لداف العخب، ( ٔ٘
 ٖٛٔنػرة الشعيع، الػضع االقترادي في الجديخة، ص( ٕ٘
 ٘ٛيػسف غشيسة، الحيخة، ص (ٖ٘
 ٙٗٔص-٘ٗٔحداف عباس، تاريخ دكلة االنباط، صإ( ٗ٘
 ٔٙ -ٓٙ/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٘٘

القالؿ: مفخدىا القمة كجسعيا القالؿ كىي الحب العطيع، كقج ذكخت بأنيا جخة عامة عشج العخب، كتعخؼ باألناء 
 ٕٛٛ/ٔٔالكبيخ، ابغ مشطػر، لداف العخب، 

 ٔٙ/ٛ؛ جػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ٕٚٙالجػاليقي، السعخب، ص( ٙ٘
 ٖٛٛ/ٖمحسػد شكخي األلػسي، بمػغ األرب، ( ٚ٘
 ٖٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٛ٘
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 ٙٚ٘ابغ قتيبة، السعارؼ، ص( ٜ٘
 ٕٜٖ/ٔابغ مشطػر، لداف العخب، ( ٓٙ
 ٖٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٔٙ
 ٙٓٔابغ الكمبي، السثالب، ص( ٕٙ

 ٚٛٚص-ٗٛٚ، صٜٔٓٔ، ٚٔ، عٗصشاعتيا، مجمة السذخؽ، الدشة ك ي السيشاء فيػسف غشاـ، (  ٖٙ
 ٜٙ٘ٔ/ٔبادي، آالفيخكز (  ٗٙ
 ٕٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٘ٙ
عمي معصي، ؛ ٜٕٔ؛ بخىاف دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، صٗٙ/ ٛجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٙٙ

 ٖٛٔترادي، صتاريخ العخب االق
 ٜٕٔبخىاف دلػ، جديخة العخب قبل اإلسالـ، ص(  ٚٙ
  ٓ٘ٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٛٙ

القيغ: جسعيا القيػف كىي ميشة أشمق كل عامل بالحجيج)قيغ( عشج العخب في الجاىمية، كقج أشتيخ بشػ أسج بالقيػف 
 ٖٓ/ٖٙخديسة، الدبيجي، تاج العخكس،  كمشيع اليالظ بغ أسج بغ

اليالكي: كىػ لقب أشمق عمى الحجاد حتى جشح الحي أقبل عمى الذيء يعسمو بيجيو كحشى صجره عميو، فعسل بسيشة 
 ٕٔٗالحجادة اليالظ بغ عسخك بغ أسج، كأشتيخ بشي أسج بالقيػف، الجاحظ، البخصاف كالعخجاف كالعسياف، ص

؛ اليساني، مجسػع بمجاف ٖٓٔ، البمجاف اليسانية، صياقػت الحسػي ؛ ٖ٘/ٖمجاف، ياقػت الحسػي، معجع الب(  ٜٙ
  ٜٖٙ/ٔاليسغ، 

 ٖٙ؛ ابغ الفكيو، مخترخ كتاب البمجاف، صٖ٘ٗ/ ٗياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٓٚ
؛ محدغ خميل، في الفكخ االقترادي العخبي ٜٚٔعبج العديد صالح، تاريخ شبو الجديخة العخبية، ص (  ٔٚ

 ٘ٗاإلسالمي، ص
، محدغ خميل، في الفكخ االقترادي، العخبي، ٕٗٗص - ٖٕٗعػاشف سالمة، قخير قبل االسالـ، ص(  ٕٚ
 ٘ٗص

خباب بغ اآلرت: كىػ بغ جشجلة بغ سعج بغ خديسة بغ كعب بغ سعج بغ مشاة بغ تسيع، كأنو يكشى أبا عبجهللا، كسا 
ميف بشي زىخة، حيث كاف مػلى أـ أنسار بشت اسباع الخداعية، قيل أبػ دمحم كأبػ يحيى، كاف حجادًا في مكة كأنُو ح

ككاف يرشع الديػؼ، كدخل اإلسالـ، كاف مػالتو تقـػ بأخح الحجيجة السحساة كتزعيا عمى رأسو، كشكى الى الخسػؿ 
خ، أسج ق، ابغ األثيٖٚدمحم )صمى هللا عميو كالو كسمع( فقاؿ لُو: الميع انرخ خبابًا، كقيل تػفي في الكػفة سشة 

 ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٔالغابة، 
  ٖٔٗ، قخير، صخميل عبج الكخيع(  ٖٚ
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 ٕٕٙ، صٕٜٔٔ، ٖ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٗٚ
ىاني بغ مدعػد الذيباني: ىػ مغ أبصاؿ العخب في الجاىمية الحي قاد العخب يـػ ذي قار ضج كدخى، كقج أنترخ 

؛ ٘ٛٔ؛ ياقػت الحسػي، السقتزب، صٕٖٗاالنجلدي، جسيخة أنداب العخب، ص العخب كأنيـد الفخس، ابغ حـد
 ٖٓٛ-ٜٖٚ/ٔابغ االثيخ، الكامل في التاريخ، 

 ٕٗ؛ جساؿ عامخ، الحخؼ كالرشاعات، صٜٛٔنػرة الشعيع، الػضع االقترادي في الجديخة، ص(  ٘ٚ
 ٔٗجساؿ سميساف عامخ، الحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة العخبية، ص(  ٙٚ
 ٜٗص - ٖٜ، قامػس الرشاعات الذامية، صكآخخكف يج القاسسي عدمحم س(  ٚٚ
 ٔ٘/ ٗٔابغ مشطػر، لداف العخب، (  ٛٚ
 ٛٚٗدمحم سعيج القاسسي، قامػس الرشاعات الذامية، ص(  ٜٚ
 ٜٛٗص -ٜٙٗ، صٕٜٛٔ، ٚ، عٕٙبصخس ركفائيل، أرز لبشاف، مجمة السذخؽ الدشة (  ٓٛ
، ٚ، عٕٙبصخس ركفائيل، أرز لبشاف، مجمة السذخؽ الدشة ؛ ٕٕ:ٗكؿ، ياـ األالكتاب السقجس، أخبار األ(  ٔٛ

 ٔٓ٘ص -ٜٙٗ، صٕٜٛٔ
 ٛٛص - ٙٛ، صٕٜٓٔ، ٕ، ع٘يػسف غشاـ، صشاعة الشجارة في السذخؽ، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٛ
   ٕٚٓ/ ٔابغ خمجكف، تاريخ ابغ خمجكف، (  ٖٛ
 ٚٗ٘/ ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، (  ٗٛ
 ٕٛٓ -ٕٚٓ/ ٔكف، تاريخ ابغ خمجكف، ابغ خمج(  ٘ٛ
 ٕٚٔ - ٔٚٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٙٛ
 ٖٙ/ٔ( الفيخكز آبادي، القامػس السحيط،  ٚٛ
 ٛٔٙ/ٔ( الفيخكز آبادي، القامػس السحيط،  ٛٛ
 ٖٕكاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ عشج العخب، ص(  ٜٛ
 ٛٛ، صٕٜٓٔ، ٕ، ع٘الدشة يػسف غشاـ، صشاعة الشجارة، مجمة السذخؽ، (  ٜٓ
 ٜٕ، التقشية في العالع القجيع، صدىشخي ىػدج(  ٜٔ
 ٖٛرثخ كػكؾ، الرشاعات كالرشاع، صآ؛ ٗٔٚالفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات، ص(  ٕٜ
  ٜٕٙ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘قترادية في سػرية، مجمة السذخؽ، الدشة حػاؿ األريشيو مػتخد، األ(  ٖٜ

األرز: ىػ شجخ عطيع مغ فريمة الرشػبخيات كدائع الخزخة، كترشع الدفغ مشو، كأشيخ أنػاعو األرز في لبشاف، 
  ٖٔ/ٔمعجع الػسيط، 

  ٔٙ/ٔالبصع: ىػ شجخ مغ فريمة الفدتكية، الحي يشبت في األراضي الجبمية كيػجج في بالد الذاـ، معجع الػسيط، 
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يػجج أنػاع كثيخة مشو في حزخمػت كُعساف كيتسيد بالرالبة كالقػة، العخعخ: ىػ نبات مغ جشذ الرشػبخيات، ك 
؛ جساؿ سميساف، ٜ٘٘/ٔ؛ السعجع الػسيط، ٙٔ٘كيدتخجـ لعجة أستعساالت، القدكيشي، عجائب السخمػقات، ص

  ٙٛٔالحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة العخبية، ص
في شخقي األردف كالتي ازدىخت في القخف الخابع  بتخا: كىي عاصسة بالد االنباط، تقع في جشػب غخبي كادي مػسى

قبل السيالد، كقج مارس أىميا التجارة كخرػصًا مع شخؽ اليسغ السػازية لمبحخ الستػسط كشخؽ مرخ كالذاـ عمى 
؛ ٚٓٔالبحخ الستػسط، أي أنيا تتػسط الصخؽ التجارية السيسة آنحاؾ، أحسج سػسة، العخب كالييػد في التاريخ، ص

؛ خالج الحسػري، مسمكة األنباط دراسة في األحػاؿ االجتساعية ٖٚ، صٜٕ، تاريخ دكلة االنباط، صإحداف عباس
 ٕٓ، صٜٔكاالقترادية، ص

المباف: كىي شجخة شػكية صسغية شػليا أكثخ مغ ذراعيغ كأشمق أسع الكشجر كىػ صسغيا، كيدتخجـ عالج لكثيخ مغ 
 ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕٔمشطػر، لداف العخب، ؛ ابغ ٕٕٔاألمخاض، القدكيشي، عجائب السخمػقات، ص

 ٖٕٕديػاف االعذى، ص(  ٜٗ
 ٔٔٚ( الفخيج لػكاس، السػاد كالرشاعات، ص ٜ٘
 ٔٚٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٜٙ

الدخك: ىػ نبات مغ فريمة الرشػبخيات، فقج يدتعسل ىحا الذجخ لمتدييغ، كيػجج في السشاشق الباردة، معجع 
 ٕٛٗ/ٔالػسيط، 

 ٕٓٚ؛ عمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، صٕٚالرسج، الرشاعات كالحخؼ، صكاضح (  ٜٚ
 ٛٗٔ، صٕٜٔٔ، ٕ، عٜٔة، مجمة السذخؽ، الدشآدابيالػيذ شيخػ، الشرخانية ك (  ٜٛ
 ٕٗٓ/ٔابغ خمجكف، تاريخ ابغ خمجكف، (  ٜٜ

عمي ، كأنطخ كحلظ ٖٖٓ، صٕٜٔٔ، ٗ، عٜٔلػيذ شيخػ، الشرخانية كآدابيا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٓٓٔ
عمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ؛ كأنطخ كحلظ ٘ٚٔص-ٖٚٔتاريخ العخب االقترادي، ص ،معصي

 ٘ٚٔص-ٖٚٔص
 ٕٗديػاف شخفة، ص(  ٔٓٔ
 ٕٗٗص - ٖٕٗ، صٖٜٓٔ، ٙ، عٕٛعبج السديح زىخ، كفخة الحىب، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٕٓٔ
 ٗٔ/ ٕٕكؿ، ياـ األُ خبار األأالكتاب السقجس، (  ٖٓٔ
 ٛٗٔ، صٚٗٔ، صٜٖٜٔ، ٕع، ٖٚالدشة  ،مجمة السذخؽ  ،كشد ججيج مغ مجػىخات قجيسة ،مػريذ شياب(  ٗٓٔ
 ٖٚ/ٔفميب حتي، تاريخ العخب السصػؿ، (  ٘ٓٔ
 ٓٓٔغػستاؼ لػبػف، حزارة العخب، ص(  ٙٓٔ
 ٕٚٙاليسجاني، صفة جديخة العخب، ص(  ٚٓٔ
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 ٕٛ٘/ ٔياقػت الحسػي، معجع البمجاف، (  ٛٓٔ
االسكشجري، األمكشة كالسياه ؛ ٜٚ، صالجػىختيغ العتيقتيغ؛ اليسجاني، ٖٖٛاألصفياني، بالد العخب، ص ةلغج(  ٜٓٔ

 ٖٚ/ٔ؛ عبج الحق البغجادي، مخاصج األشالع، ٕٕٛ؛ الحازمي، األماكغ، صٜٙ/ٔكالجباؿ، 
 ٕٗٔالحازمي، األماكغ، ص؛ ٜٖٛاألصفياني، بالد العخب، ص ةلغج(  ٓٔٔ
 ٜٚص-ٜٙ، صالعتيقتيغالجػىختيغ اليسجاني، (  ٔٔٔ
؛ جساؿ سميساف، الحخؼ كالرشاعات في شبو الجديخة ٖٕٓ-ٕٕٓ/ ٕكاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ، (  ٕٔٔ

 ٖ٘العخبية، ص
 ٘٘ٔ، صٛٗٔ، صٜٖٜٔ، ٕ، عٖٚمػريذ شياب، كشد ججيج مغ مجػىخات قجيسة، مجمة السذخؽ، الدشة ( ٖٔٔ
جػاد عمي، كأنطخ كحلظ ؛ ٖٔٓ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘الدشةحػاؿ االقترادية، مجمة السذخؽ، ريشيو مػتخد، األ( ٗٔٔ

 ٘ٙ٘ – ٗٙ٘/ ٚالسفرل في تاريخ العخب، 
 ٗٙ٘/ٚجػاد عمي، السفرل في تاريخ العخب، ( ٘ٔٔ
 ٖٕٛكليج الجادر، الحخؼ كالرشاعات اليجكية، ص( ٙٔٔ

 ٕٜٔصالقدكيشي، عجائب السخمػقات، ؛ ٕٖص - ٕٙحػاؿ الجػاىخ، صأكفاني، نخب الحخائخ في ابغ األ(  ٚٔٔ
 ٕٗٔ/ ٕ؛ كاضح الرسج، الرشاعات كالحخؼ، ٖٙص-ٖ٘ماسػيو، الجػاىخ كصفاتيا، ص ابغ(  ٛٔٔ
 ٕٓ، صاألحجار الكخيسة، عبج الخحسغ زكي(  ٜٔٔ
 ٕ٘ٚ، صٜٛٓٔ، ٓٔ، عٔٔحػاؿ الجػاىخ، مجمة السذخؽ، الدشة ألػيذ شيخػ، كتاب نخب الحخائخ في (  ٕٓٔ

 ٜٔٔ؛ البيخكني، الجساىخ في الجػاىخ، صٖٙص-ٖ٘يا، صماسػيو، الجػاىخ كصفات ؛ كأنطخ كحلظ ابغٖ٘ٚصك 
سخنجيب: بفتح أكلو كثانية كسكػف الشػف كداؿ ميسمة مكدػرة كياء مثشاة، كىي جديخة عطيسة في أقرى اليشج، كبمغ 

-ٕ٘ٔ/ٖفخسخًا، كتقع عمى بحخ اليشج، كقج يكثخ الياقػت األحسخ فييا، ياقػت الحسػي، معجع البمجاف،  ٓٛشػليا 
ٕٔٙ 
 ٜٗمخؤ الكيذ، صأديػاف (  ٕٔٔ
، جػامع الديخة، ص ٕٕٔ  ٗ٘ٔ( ابغ حـد
 ٕٓٗص-ٔٓٗ، صٜٜٓٔ، ٙ، عٕٔجانذ، مذخكب البيخة، مجمة السذخؽ، الدشة نشخؿ شػ (  ٖٕٔ
 ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٗابغ البيصار، الجامع لسفخدات األدكية كاالغحية، (  ٕٗٔ
 ٚٔٔالعخب، ص؛ بخىاف دلػ، جديخة ٗٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٕ٘ٔ
كأنطخ ؛ ٜٕٛص-ٜٕٚ، صٕٜٚٔ، ٗ، عٕ٘السذخؽ، الدشة  ةقترادية، مجمحػاؿ األريشيو مػتخد، في األ(  ٕٙٔ
  ٙٚص-ٔٚاغشاشيػس غػيجي، محاضخات في تاريخ اليسغ، صكحلظ 
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، الخسخة كالخسيخة: يعشي شخاٌب مدكٌخ كسسي خسخًا ألنيا تخسخ العقل ألنو مرشػع مغ عريخ العشب السخسخ كغيخهُ  
 ٜٛٗ/ٔكيريب الخسخ صجاع مختسخىا، كأشمق عمى بائعيا الخسار، الفيخكز آبادي، القامػس السحيط، 

 ٖٕٛص-ٖٕٚالسحبخ، ص(  ٕٚٔ
 ٙٛ/ٗية اأَلرب، ا؛ الشػيخي، ني٘٘-ٙٗ/ٗٔاألصفياني، األغاني، (  ٕٛٔ
 ٜٓ آيةألقخآف الكخيع، سػرة السائجة، (  ٜٕٔ
 ٗٛٔعمي معصي، تاريخ العخب االقترادي، ص(  ٖٓٔ
 ٜ٘٘، صٕٜٔٔ، ٛ، ع٘ٔإسكشجر شػراف، العدل، مجمة السذخؽ، الدشة(  ٖٔٔ
 ٚٚكص ٙٚ، البالذري، فتػح البمجاف، صٓٚأبػ يػسف، الخخاج، ص(  ٕٖٔ
 ٖ٘، صٕٜٔٔ، ٔ، ع٘ٔإسكشجر شػراف، الشحل، مجمة السذخؽ، الدشة(  ٖٖٔ
 ٜٙألقخآف الكخيع، سػرة الشحل، آية (  ٖٗٔ
 ٚٓٛكص ٙٓٛص حامج البمقيشي، زراعة السحاصيل،(  ٖ٘ٔ
 ٖٜٚكص ٜٔٚ، صٜٜٛٔ، ٚٔ، عٕلػيذ شيخػ، الشحل كجشاىا، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٙٔ
  ٚٚٓٔ، صٜٛٛٔ، ٖٕ، عٔأكغدت ىفشخ، الشبات كالذجخ لألصسعي، مجمة السذخؽ، الدشة (  ٖٚٔ

 

 السرادر: -اوالا 
 القران الكريػ .8
 الكتاب السقدس )التؽراة( .2
 م( 8238 -ه 63٦دمحم بؼ دمحم الذيباني ) ثير، عز الديؼ ابؽ الحدؼ عمي بؼابؼ األ  .8
 بيخكت، لبشاف، ٔسج الغابة في معخفة الرحابة، طأ ،  ـ ٕٕٔٓ -ق ٖٖٗٔ، دار ابغ حـد
 دار الكتب العمسية، بيخكت، لبشاف، ٔي، طضالكامل في التاريخ، تحقيق ابي الفجاء عبج هللا القا ،

 ـٜٚٛٔ
 م ( 8867 -ه  568االسكشدري، ابي الفتح نرر بؼ عبد الرحسؼ ) ت .2
  ،األمكشة كالسياه كالجباؿ كاآلثار كنحػىا السحكػر في االخبار كاالسفار، تحقيق حسج الجاسخ

، دار السمظ عبج العديد، مخكد السمظ فيرل لمبحػث كالجراسات اإلسالمية، الخياض، ٔط
 ـٕٗٓٓ -قٕ٘ٗٔالسسمكة العخبية الدعػدية، 

 م(967 -ه  356 ) ت صفياني، أبؽ الفرج عمي بؼ الحديؼ بؼ دمحماأل .3
 ـٕٛٓٓ، دار صادر، بيخكت، لبشاف، ٖغاني، تحقيق إحداف عباس، طاأل 

 م(629 -ه 7ميسؽن بؼ قيس  ) ت األعذى، .4



 الصهاعية عهد العرب قبل اإلسالم مو خالل جملة املشرق اللبهانيةاحلرف واملًو 

(8181-8841) 

  مأ.د.شاكر جميد كاظ                                               سايرة نبيل حسني  م.م.

 

   م(2222كانوى االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  تااخييةجم 
230 230 

 

                                                                                                                                                                            

  ،ـٜٓ٘ٔ، مرخ، القاىخةط، السصبعة الشسػذجية، ال.ديػاف االعذى، تحقيق دمحم حديغ 
 م(8348 -ه 749بؼ ساعد االنراري، ) ت إبراليػ، دمحم بؼ األكفانيابؼ  .5
  ط، السصبعة العرخية، القاىخة ، ال.حػاؿ الجػاىخ، تحقيق اندتاس الكخممي، أنخب الحخائخ في

 ـٜٖٜٔمرخ، 
 م(8488 -ه 894البدري، ابي البقاء عبدهللا بؼ دمحم ) ت .6
 ـٜٓٛٔ -ق ٓٓٗٔ، دار الخائج، بيخكت، لبشاف، ٔناـ في محاسغ الذاـ، طندىة األ 

 م(892 -ه279ي، ابي العباس أحسد بؼ يحيى بؼ جابر ) تر البالذ .7
  ،ق ٚٓٗٔفتػح البمجاف، تحقيق عبجهللا انيذ الصباع، ال.ط، مؤسدة السعارؼ، بيخكت، لبشاف- 

 ـٜٚٛٔ
 م(8٦48 -ه 44٦البيروني، ابي الريحان دمحم بؼ أحسد الخؽارزمي ) ت  .8
 ب نذخ التخاث السخصػط التابع لمذؤكف ، مكتٔالجساىخ في الجػاىخ، تحقيق يػسف اليادي، ط

 ـٜٜ٘ٔ، إيخافالثقافية االسالمية، شيخاف، 
 م(8248 -ه646السالقي ) ت  أحسدابؼ البيطار، ضياء الديؼ ابي دمحم بؼ عبدهللا بؼ  .9
 ـٕٜٜٔ -قٕٔٗٔلبشاف،  ،العمسية، بيخكت الكتب، دار ٔالجامع لسفخدات االدكية كاالغحية، ط 

 م(8٦38 -ه  429عبد السمغ بؼ دمحم بؼ إسساعيل )ت الثعالبي، ابي مشرؽر  .8٦
 الجار الشسػذجية، السصبعة العرخيةػ بيخكت، لبشاف، ٕفقو المغة، تحقيق ياسيغ االيػبي، ط ،

 ـ ٕٓٓٓق/ ٕٓٗٔ
 .لصائف السعارؼ، تحقيق ىػرث داني، ال. ط. د.ت 

 م(868 -ه255الجاحظ، ابي عثسان عسرو بؼ بحر )ت .88
 مصبعة السجني، مكتبة الخانجي، ٚعبج الدالـ دمحم ىاركف، ط البخصاف كالعخجاف، تحقيق ،

 ـٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، القاىخة
 م(728ه/88٦جرير، بؼ عطية الكمبي التسيسي )ت  .82
  ،ـٜٙٛٔق/ٙٓٗٔديػاف جخيخ، ال.ط، دار بيخكت، لبشاف 

 م(8846 -ه 54٦الجؽاليقي، ابي مشرؽر مؽىؽب بؼ أحسد بؼ دمحم بؼ الخزر ) ت .83
  دار القمع، ٔعجسي عمى حخكؼ السعجع، تحقيق ؼ. عبج الخحيع، طاألالسعخب مغ الكالـ ،

 ـٜٜٓٔ -قٓٔٗٔدمذق، سػريا، 
 م(8٦٦3 -ه393بؼ حساد )ت إسساعيلالجؽىري،  .84
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 دار العمع لمسالييغ، ٗالرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، تحقيق أحسج عبج الغفػر العصار، ط ،
 ـٜٚٛٔ -ق ٚٓٗٔبيخكت، لبشاف، 

 م(8888 -ه 584ؼ مؽسى بؼ عثسان بؼ مؽسى )ت الحازمي، دمحم ب .85
 ط، دار اليسامة ال.مغ األمكشة، تحقيق حسج الجاسخ،  ماكغ كما اتفق لفطو كافتخؽ مدساةُ األ

 ـٜٜٗٔ-ق٘ٔٗٔ، ردمظ، الدعػدية، لمشذخ
 م(859 -ه245ابؼ حبيب، دمحم بؼ حبيب البغدادي )ت  .86
  ،الججيجة، بيخكت، لبشاف، د.ت.فاؽ ط، دار اآلال.السحبخ، تحقيق يمده ليختغ شتيتخ 

 م(8٦64 -ه 456ابؼ حزم، ابي دمحم عمي بؼ أحسد بؼ سعيد ) ت  .87
  القاىخة، مرخ، دار السعارؼ، ٘نداب العخب، تحقيق عبج الدالـ دمحم ىاركف، طأجسيخة ،

 ـٕٜٛٔ
  ط، دار ال.كخسذ رسائل اخخى، تحقيق احداف عباس كناصخ الجيغ االسج،  الديخةجػامع

 مرخ، د.تالسعارؼ، 
 م (84٦6 -ه  8٦8ابؼ خمدون، عبد الرحسؼ بؼ دمحم االشيبيمي السالكي ) ت  .88
  ،ط، مصبعة بيت االفكار الجكلية، ال.العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ، تحقيق ابػ صييب الكخمي

 ـ ٜٕٓٓعساف، األردف، 
 م(879٦ -ه  82٦5الزبيدي، دمحم مرتزى الحديشي )ت  .89
 ـٕٗٓٓ، مصبعة الكػيت، ٕي، طتاج العخكس، تحقيق عمي ىالل 

 م(844 -ه  23٦ابؼ سعد، دمحم بؼ سعد بؼ مشيع الزىري، ) ت  .2٦
 اكتػبخ، مرخ،  ٙ، الذخكة الجكلية لمصباعة، مجيشة ٔالصبقات الكبخى، تحقيق عمي دمحم عسخ، ط

 ـٕٔٓٓ
 م(8٦66 -ه  458، ابي الحدؼ عمي بؼ إسساعيل الشحؽي االندلدي )ت هابؼ سيد .28
  ،السكتب التجاري لمصباعة، بيخكت، لبشاف، د.تط، ال.السخرز 

 م( 923 -ه  38٦الطبري، دمحم بؼ جرير بؼ يزيد بؼ غالب ) ت .22
 ت.، دار السعارؼ، مرخ، دٕتاريخ الخسل كالسمػؾ، تحقيق دمحم ابػ الفزل إبخاليع، ط 

 م(8338 -ه  738عبد الحق البغدادي، صفي الديؼ عبد السؤمؼ )ت  .23
  دار الجيل، ٔاألمكشة كالبقاع، تحقيق عمي دمحم البجاكي، طمخاصج االشالع عمى اسساء ،

 ـٕٜٜٔ -قٕٔٗٔبيخكت، لبشاف، 
 م(569-ق.ه  55 بؼ العبد، طرفة بؼ سفيان بؼ سعد )تا .24
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  السؤسدة العخبية لمجراسات كالشذخ، ٕية الخصيب كاخخكف، طدر ديػاف شخفو بغ العبج، تحقيق ،
 ـٕٓٓٓبيخكت، لبشاف، ،

 م(8546 -ه972 دمحم بؼ اسحاق ابؼ العباس )ت الفاكيي، ابي عبد هللا .25
 دار خزخ، بيخكت، ٕخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو، تحقيق عبج السمظ بغ دلير، طأ ،

 ـٜٜٗٔلبشاف، 
 م(8338 -ه732ابي الفداء، عساد الديؼ إسساعيل بؼ دمحم بؼ عسر ) ت  .26
  ،ـٖٓٛٔت، لبشاف، ط، دار صادر، بيخك ال.تقػيع البمجاف، تحقيق ماؾ كػكيغ كيدالف 

 م(958 -ه 34٦بؼ دمحم اليسداني )ت  أحسدابؼ الفكيو، ابي بكر  .27
 ـ٘ٛٛٔ -ق ٕٖٓٔط، مصبعة يخبل ، ال. ،مخترخ كتاب البمجاف 

 ( 8485 -ه 887بؼ يعقؽب ) ت بادي، مجد الديؼ دمحمآالفيروز  .28
  ،ق ٜٕٗٔط، دار الحجيث، القاىخة، مرخ، ال.القامػس السحيط، تحقيق ابػ الػفا اليػريشي- 

 ـٕٛٓٓ
 م(889 -ه 276ابؼ قتيبة، أبي دمحم عبد هللا بؼ مدمػ ) ت  .29
 ـ.ٜٔٛٔ، دار السعارؼ، القاىخة، مرخ، ٗالسعارؼ، تحقيق ثخكت عكاشة، ط 

 م(8283 -ه 682القزويشي، زكريا بؼ دمحم بؼ محسؽد )ت  .3٦
 بيخكت،  ، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات،ٔعجائب السخمػقات كالحيػانات كغخائب السػجػدات، ط

 ـٕٓٓٓ -ق ٕٔٗٔلبشاف، 
 م(54٦-ق.ه  85 الكيس، امرؤ بؼ حجر بؼ حارث الكشدي )ت .38
 دار السعخفة، بيخكت، لبشاف، ٕديػاف امخؤ الكيذ، تحقيق عبج الخحسغ السرصاكي، ط ،

 ـ. ٕٗٓٓ
 م(8373 -ه 774ابؼ كثير، ابي الفداء إسساعيل بؼ عسر الدمذقي ) ت  .32
 ة، مرخ، د يجمصبعة ىجخ، ال ط،ال. بغ عبج السحدغ التخكي، البجاية كالشياية، تحقيق عبج هللا

 ـٜٜٚٔ
 م(82٦ -ه2٦4ابؼ الكمبي، ابي السشذر ىذام بؼ دمحم بؼ الدائب ) ت  .33
 مصبعة تسػزة، دمذق، سػريا، ٔمثالب العخب، تحقيق جاسع ياسيغ الجركير كسميسة كاضع، ط ،

 ـٕ٘ٔٓ
 م(6٦٦ -ق.ه 4٦بؼ كمثؽم ، عسرو ابؽ عباد بؼ مالغ ) ت  .34
 ـٜٜٔٔ، دار الكتاب العخبي، بيخكت، ٔديػاف عسخ بغ كمثػـ، تحقيق اميل بجيع يعقػب، ط 
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 م(923 -ه388لغدة االصفياني، الحدؼ بؼ عبد هللا ) ت .35
 مشذػرات دار اليسامة لمبحث كالتخجسة، ٔبالد العخب، تحقيق حسج الجاسخ كصالح العمي، ط ،

 ـٜٛٙٔ -ق ٖٛٛٔالخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، 
 م(857 -ه243، ابؽ زكريا يحيى ) ت ةابؼ ماسؽي .36
  ،ط، مؤسدة مصالعات، ايخاف، د.ت ال.الجػاىخ كصفاتيا، تحقيق عساد عبج الدالـ رؤكؼ 

 مجيؽل، مؤلف .37
 الكػيت، ٔمفتاح الخاحة ألىل الفالحة، تحقيق دمحم عيدى صالحية كإحداف صجقي، ط ،

 ـٜٗٛٔ-قٗٓٗٔ
 م(8699 -ه888٦السجمدي، دمحم باقر )ت  .38
 دار احياء التخاث العخبي، بيخكت، ٖبحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة االشيار، ط ،

 لبشاف، د.ت
 م(958 –ه 346السدعؽدي، ابي الحدؼ عمي بؼ الحديؼ بؼ عمي )ت  .39
  ،ـٖٜٛٔالتشبيو كاألشخاؼ، تحقيق عبجهللا إسساعيل الراكي، مكتبة السثشى، بغجاد، العخاؽ 

 م(636 -ه884بؼ مشبو بؼ كامل )ت ابؼ مشبو، وىب .4٦
  ّـ.ٜٜٚٔمخكد الجراسات كالبحػث اليسشي، صشعاء، ال.ط، خ، التيجاف في ممػؾ حسي 

 م(8388 -ه788ابؼ مشعؽر، دمحم بؼ مكرم بؼ عمي )ت .48
  حياء التخاث العخبي، بيخكت، لبشاف، أ، دار ٖميغ دمحم عبج الػىاب، طألداف العخب، تحقيق

 ـٜٜٜٔ
 م (8333 -ه 733يؼ أحسد بؼ عبد الؽىاب ) تالشؽيري، شياب الد .42
 دار الكتب  العمسية، بيخكتال.ط، رب في فشػف االدب ، تحقيق يػسف الصػيل، نياية اآل، 

 لبشاف، د.ت
 م(947 -ه 336اليسداني ، أبي دمحم الحدؼ بؼ أحسد ) ت .43
  ،دار الكتب ال.ط، الجػىختيغ العتيقتيغ السائعتيغ مغ الرفخاء كالبيزاء، تحقيق أحسج فؤاد باشا

 ـ.ٜٕٓٓكالػثائق القػمية، القاىخة، مرخ، 
 مكتبة االرشاد، صشعاء، اليسغ، ٔصفة جديخة العخب، تحقيق دمحم بغ عمي االكػع، ط ،

 ـٜٜٓٔ-قٓٔٗٔ
 م(8225 -ه 622، شياب الديؼ ابي عبد هللا الرومي ) تي ياقؽت الحسؽ  .44
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 مؤسدة الخسالة، بيخكت، لبشاف، ، ٕالبمجاف اليسانية، تحقيق إسساعيل بغ عمي االكػع، ط
 ـٜٛٛٔ

  ،ـٜٚٚٔمعجع البمجاف، دار صادر، بيخكت، لبشاف 
 ـ.ٜٚٛٔ، الجار العخبية لمسػسػعات ، بيخكت ، لبشاف ، ٔالسقتزب، تحقيق ناجي حدغ، ط 

 م(897 -ه 284اليعقؽبي ، أحسد بؼ ابي يعقؽب بؼ جعفر ) ت  .45
 قٖٔٗٔعمسي، بيخكت، لبشاف، شخكة األ، ٔ، تحقيق عبج االميخ ميشا، طيتاريخ اليعقػب- 

 ـ.ٕٓٔٓ
 م(798 -ه 882ابؽ يؽسف ، يعقؽب بؼ إبراليػ ، ) ت .46
  ،ـٜٜٚٔ -قٜٜٖٔدار السعخفة، بيخكت، لبشاف، ال.ط، الخخاج 

 ثانياا: السراجع
 األحسد، سامي سعيد .47
  البرخة، تاريخ الخميج العخبي مغ أقجـ األزمشة حتى التحخيخ العخبي، ال.ط، مصبعة جامعة

 ـٜ٘ٛٔمشذػرات مخكد دراسات الخميج العخبي، جامعة البرخة، العخاؽ، 
  ،ـٖٜٛٔبغجاد،  ،ة الجامعةعمصبال.ط، السجخل الى تاريخ العالع القجيع العخاؽ القجيع 

 لؽسي، محسؽد شكري األ  .48
 مصبعة الخحسانية، مرخ، ٕخي، طثدمحم بيجة اال تحقيقحػاؿ العخب، أب في معخفة ر بمػغ اآل ،

 ـٕٜٗٔ
 البمقيشي، حامد محسؽد .49
 ـٜٜٗٔ، مصبعة العمػـ، مرخ، ٘زراعة محاصيل السرخية، ط 

 الثؽار، عبد هللا أحسد  .5٦
  ،ـ.ٜٜٙٔىحه ىي اليسغ، ال.ط، د.ط، صشعاء، اليسغ 

 الجادر، وليد .58
  ،مصبعة األديب البغجادية، ال.ط، الحخؼ كالرشاعات اليجكية في العرخ األشػري الستأخخ

 ـٕٜٚٔبغجاد، العخاؽ، 
 الجرو، أسسيان سعيد .52
  ،دار الكتاب الحجيث، حزخمػت، اليسغ، ال.ط، دراسات في التاريخ الحزاري لميسغ القجيع

 ـٖٕٓٓق/ ٖٕٗٔ
 حتي، فميب .53
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 ـٕٜ٘ٔبيخكت، لبشاف، ، ، دار الكذاؼٕتاريخ العخب السصػؿ، ط 
 الحسؽري، خالد .54
  ،بيت االنبار لمتأليف كالشذخ ط،ال.مسمكة األنباط دراسة في االحػاؿ االجتساعية كاالقترادية، 

 ـٕٕٓٓاألردف، 
 خميل، محدؼ .55
  ،دار الخشيج مشذػرات الجسيػرية العخاقية، بغجاد،  ال.ط،في الفكخ االقترادي العخبي االسالمي

 ـٕٜٛٔ
 داغر، يؽسف أسعد .56
  ـٜٛٚٔبيخكت، لبشاف،  ،السصبعة الكاثػليكية ط،.ال المبشانية، الرحافةقامػس 

 دلؽ، برىان الديؼ .57
 ـٕٚٓٓ، دار الفارابي، بيخكت، لبشاف، ٖجديخة العخب قبل االسالـ، ط 

 زكي، عبد الرحسؼ .58
 دار زىخاف، عساف، األردف، ٔاألحجار الكخيسة في الفغ كالتاريخ كالحزارة اإلسالمية، ط ،

 ـٕٔٔٓ
 سالمة، عؽاطف أديب .59
 لسرخي، قخير قبل اإلسالـ دكرىا الدياسي كاالقترادي كالجيشي، ال.ط، مصابع السكتب ا

 الخياض، الدعػدية، د.ت
 سؽسو، أحسد .6٦
 ـٖٜٚٔ، دمذق، سػريا، ٕالعخب كالييػد في التاريخ العخبي، ط 

 شيال، جسال الديؼ .68
 مكتبة الثقافة الجيشية، بػرسعيج، مرخ، ٔمجسل تاريخ دمياط سياسيًا كاقتراديًا، ط ،

 ـٕٓٓٓق/ٕٓٗٔ
 عبد العزيز  ،صالح .62
 القاىخة، مصبعة دمحم عبج الكخيع حداف،ال.ط،  ،القجيسة تاريخ شبو الجديخة العخبية في عرػرىا 

 ـٕٓٔٓ
 الرسد، واضح .63
 السؤسدة الجامعية لمجراسات، ٔالرشاعات كالحخؼ عشج العخب في العرخ الجاىمي، ط ،

 ـٜٔٛٔق/ ٖٓٗٔبيخكت، لبشاف، 
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 عباس، احدان .64
 ـٜٚٛٔ، دار الذخكؽ، عساف، االردف، ٔتاريخ دكلة االنباط، ط 

 محسؽد طوابؽ العال،  .65
 ـٜٚٚٔ ،، مكتبة االنجمػ السرخية، مرخٕجغخافية الجديخة العخب، ط 

 عمي، جؽاد  .66
 ـٖٜٜٔ، العخاؽ، ٕالسفرل في تاريخ العخب، ط 

 العمي، صالح أحسد  .67
 ـٖٕٓٓ، شخكة السصبػعات، بيخكت، لبشاف، ٕتاريخ العخب القجيع كالبعثة الشبػية، ط 

 شاطيؽسغغؽيدي، ا .68
  دار ٔ، تخجسة إبخاليع الدامخائي، طاإلسالـمحاضخات في تاريخ اليسغ كالجديخة العخبية قبل ،

 ـٜٙٛٔ، بيخكت لبشاف، الحجاثة
 القاسسي، دمحم سعيد واخرون  .69
 ـٜٛٛٔ، دار شالس، سػريا، ٔقامػس الرشاعات الذامية، ط 

 كاظػ، شاكر مجيد .7٦
  ـٕٙٔٓكالتػزيع، الشجف االشخؼ، العخاؽ، ، التسيسي لمشذخ ٔ، طاإلسالـتاريخ مجيشة ندكى قبل 

 كؽوك، أرثر .78
 ـٕٓٓٓمصبعة مرخ، ال.ط،  ،الرشاعات كالرشاع، تخجسة عػض جشجي 

 ، غؽستاف ن لؽبؽ .72
  ،ـٕٜٔٔمؤسدة ىشجاكي، مرخ، ال.ط، حزارة العخب، تخجسة عادؿ زعيتخ  

 لؽكاس، الفريد .73
  مكتبة مجبػلي، القاىخة،  ،ٔسكشجر، طأالسػاد كالرشاعات عشج قجماء السرخييغ، تخجسة زكي

 ـٜٜٔٔق/ ٔٔٗٔمرخ، 
 مجسع المغة العربية .74
 ـٕ٘ٓٓ، مكتبة الذخكؽ الجكلية، القاىخة، ٗالسعجع الػسيط، ط 

   ميران، دمحم بيؽمي .75
  ،د.تدار السعخفة الجامعية االسكشجرية، مرخال.ط، دراسات في تاريخ العخب القجيع ، 

 الشعيػ، نؽرة عبد هللا العمي .76



 الصهاعية عهد العرب قبل اإلسالم مو خالل جملة املشرق اللبهانيةاحلرف واملًو 

(8181-8841) 

  مأ.د.شاكر جميد كاظ                                               سايرة نبيل حسني  م.م.

 

   م(2222كانوى االول  – 33العدد ملحق )  لة دااسا  تااخييةجم 
237 237 

 

                                                                                                                                                                            

  االقترادي في الجديخة العخبية مغ القخف الثالث قبل السيالد كحتى القخف الثالث الػضع
 ـٕٜٜٔق/ ٕٔٗٔ، دار الذػاؽ، السسمكة العخبية الدعػدية، ٔالسيالدي، ط

 ي شر ز، ىجىؽد .77
 ق/ ٛٓٗٔ، الجار العخبية، عساف، األردف، ٔير، طقالتقشية في العالع القجيع، تخجسة رنجه قا

 ـٜٛٛٔ
 الؽىاب  يحيى، لطفي عبد .78
  دار الشيزة ٖ، طاإلسالـالعخب في العرػر القجيسة مجخل حزاري في تاريخ العخب قبل ،

 ـٜٕٓٓالعخبية، بيخكت، لبشاف، 
 اليساني، دمحم بؼ أحسد الحجري  .79
 مكتبة االرشاد، اليسغ، ٘مجسػع بمجاف اليسغ كقبائميا، تحقيق إسساعيل بغ عمي االكػع، ط ،

 ـٕٔٔٓق/ٕٖٗٔ
 واالطاريحاا: الرسائل ثالث
 جسال سميسان عمي،  عامر .8٦
 كمية اآلداب، رسالة ماجدتيخشبو جديخة العخب قبل اإلسالـ،  الحخؼ كالرشاعات اليجكية في ،

 مرخ، د.ت، جامعة الدقازيق
 اا: الدوريات رابع
 البدر، سميسان سعدون  .88
  ق/  ٔٓٗٔ، السصبعة العرخية، الجغخافية قدعجامعة الكػيت،  ،ٗمكاف الخميج العخبي، العجد

 ـٜٓٛٔ



  4881-4894عالقات اجلنوورية العربية الينيية باالحتاد السوفييت 

 .د. إبراهيه فيجان صداوأ                                                        و. و. رغداء عبد االماو فايز
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 4881-4894عالقات الجسيهرية العربية اليسشية باالتحاد الدهفيتي 
 رغداء عبد االمام فايزم. م. 

 . إبراهيم فشجان صدام اإلمارة  أ.د
 بية لمعمهم اإلندانيةكمية التر  -جامعة البررة

 السمخص
يعج مػضػع عالقات الجسيػرية العخبية اليسشية باالتحاد الدػفيتي مغ السػضػعات الحيػية,      

نطخا لسا يسثّمو االتحاد الدػفيتي مغ قػة دولية عطسى, تػلت زماـ قيادة السعدكخ الذخقي في صخاع 
و مغ الحخب الباردة مع السعدكخ الغخبي بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية. فزال عغ ان

السػضػعات التي يجب تدميط الزػء عمييا لسا فييا مغ أحجاث ليا عالقة بسخحمة تاريخية ميّسة 
ضيػر بػادر الزعف واالنحالؿ عمى االتحاد  جالسيسا بع  مغ أحجاث العالع الستسثّمة بالحخب الباردة.

بمغت االضصخابات فيو حجا كبيخًا بدبب السخحمة االنتقالية التي  4891فابتجاء مغ العاـ الدػفيتي. 
وبصبيعة الحاؿ فأف ىحه التصػرات انعكدت كانت تتييأ ليا بعج وفاة الدعيع الدػفيتي بخيجشيف. 

بذكل او بأخخ عمى الداحة اليسشية , ال سيسا اف محاولة الحكػمة اليسشية مدتسخة في استغالؿ 
لحلظ ىجفت ىحه الجراسة إلى بياف مدار العالقات بيغ  لطخوؼ الجولية خجمة لسرالحيا .ا

الجسيػرية العخبية اليسشية وبيغ االتحاد الدػفيتي في ضػء الستغيخات الدياسية الجاخمية واإلقميسية 
ل تخاجعيا والجولية التي رافقت ىحه العالقات, والكذف عغ مخاحل تّصػرىا إرساًء وتحّدشًا, وعغ مخاح

, ومحاولة الػقػؼ عمى أىع السحجدات والتأثيخات التي وجيت ىحا السدار مغ الشػاحي الدياسية 
  والعدكخية واالقترادية والثقافية.

: الجسيػرية العخبية اليسشية , االتحاد الدػفيتي , اليسغ الذسالي , عمي عبج هللا الكمسات السفتاحية
 صالح , عالقات.
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The Relationships of Yamen Arabic Republic with Softe Union 1984-

1990 

Assist Lect. Raghdaa Abulimam F. 

Prof. Dr.Ibrahem Finjan S. 

University of Basrah – College of Education for Science Human 

Abstract 

         The issue of the relations of the Yemeni Arab Republic with the Soviet 

Union is a vital issue, given the great international power represented by the 

Soviet Union, which assumed the leadership of the eastern camp in the Cold 

War conflict with the western camp led by the United States of America. In 

addition, it is one of the topics that must be shed light on because of the 

events in it related to an important historical stage of the world's events 

represented by the Cold War. Especially that signs of weakness and 

dissolution began to appear on the Soviet Union. Starting in 1984, the unrest 

reached a large extent due to the transitional period that was preparing for it 

after the death of the Soviet leader Brezhnev. Of course, these developments 

were reflected in one way or another on the Yemeni arena, especially as the 

Yemeni government continues to exploit international conditions to serve its 

interests. Therefore, this study aimed to clarify the course of the relations 

between the Yemen Arab Republic and the Soviet Union in the light of the 

internal, regional and international political changes that accompanied these 

relations, and to reveal the stages of their development, establishment and 

improvement, and the stages of their decline, and an attempt to identify the 

most important determinants and influences that directed this path in terms 

of respect. political, military, economic and cultural. 

Keywords: Yemen Arab Republic, Soviet Union, North Yemen, Ali 

Abdullah Saleh, relations. 
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 السقدمة

بت العالقات اليسشية الدػفيتية أىسيّتيػا مػغ العالقة التاريخية التػي ربصت الذصخ الذسالي اكتد    
مغ اليسغ باالتحػاد الدػفيتي ، مشح الشرػف األوؿ مغ القخف العذخيغ . وتعّج ىحه العالقة مػغ أقػجـ 

 بيغ البمجيغ .عالقات االتحػاد الدػفيتي مع الجوؿ العخبية التي تسيدت بعسق الخوابط والسرالح 
, إذ لعبت الدياسة الخارجية الدػفيتية الججيجة تجاه حه العالقات في مشترف الخسديشياتوتخسخت ى

 األوسط الذخؽ  في العامة استخاتيجيتيا مغ كجدءالجوؿ العخبية بعج وفاة ستاليغ دوًرا رئيدًا في ذلظ. 
البخيصانية. وكانت السسمكة اليسشية مغ بيغ الجوؿ الحؼ وجو االتحاد الدػفيتي  الييسشة مغ لمتخمز

لتذّكل نقصة تحػؿ بارزة في تصػر  4891 اىتسامو لو , واقامة عالقات معو , تصػرت اكثخ بعج ثػرة
عالقات الشطاـ الجسيػرؼ الججيج باالتحاد الدػفيتي , الحؼ كاف أوؿ دولة كبخػ تعمغ اعتخافيا بيحا 

اتجو االتحاد الدػفيتي إلى إقامة عالقة دبمػماسية كاممة األركاف شطاـ بعج أربعة أياـ مغ اعالنو. و ال
الحكبة الجسيػرية بالسداىسة في مذاريع حيػية  سيػرؼ ، واستسخت جيػد الدػفيت فيمع الشطاـ الج

جسيػرية التي ولع يغفل االتحاد الدػفيتي عغ تقجيع دعع عدكخؼ لمحكػمة ال .في القصاعات كافة
 قامت في اليسغ الذسالي ايزا.

، 488١_ 4891يتشاوؿ ىحا البحث عالقات االتحاد الدػفيتي بالجسيػرية العخبية اليسشية لمسجة    
ركد السحػر اذ مخكدًا عمى الطخوؼ اإلقميسية والجولية التي تخكت اثخىا عمى شبيعة تمظ العالقات. 

 4891خفيغ التي جاءت تحجيجا لمسعاىجة السػقعة عاـ بيغ الص 4891األوؿ عمى تػقيع معاىجة 
بيشيسا وأثخىا عمى تعديد العالقات ، في حيغ بيغ السحػر الثاني مدار العالقات بعج اعالف االتحاد 
الدػفيتي لسا ُعخؼ بالبيخيدتخويكا والغالسشػست التي خففت مغ حجة الحخب الباردة وانعكاس ذلظ 

مع الجسيػرية العخبية اليسشية وعجد مغ دوؿ الخميج العخبي األخخػ. عمى عالقات االتحاد الدػفيتي 
أما السحػر الثالث فقج بحث مداعي الجسيػرية العخبية اليسشية نحػ تحقيق الػحجة مع الذصخ 
الجشػبي )جسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية( ومػقف االتحاد الدػفيتي مغ تمظ السداعي,  ثع اثخ 

 .488١يغ الصخفيغ حتى تحقيق الػحجة بيغ شصخؼ اليسغ ذلظ عمى العالقات ب
 الجذور التاريخية لعالقات الجسيهرية العربية اليسشية باالتحاد الدهفيتي :اوال
محاولة 4841شيجت الدشػات التي تمت نجاح الثػرة البمذفية في روسيا الكيرخية عاـ           

مبكخة مغ جانب االتحاد الدػفيتي إلقامة عالقات مع االقصار العخبية , السيسا دوؿ شبو الجديخة 
خبي والبحخ العخبية, إذ َعَج االتحاد الدػفيتي شبو الجديخة العخبية بحجودىا السفتػحة عمى الخميج الع

االحسخ والسحيط اليشجؼ مخكد اتراؿ بحخؼ ميع . لحا بجأت التػجيات الدػفيتية إلقامة عالقات 
دبمػماسية مع دوؿ السشصقة وتػفخت فخصتيا مع السسمكة العخبية الدعػدية , ليكػف االتحاد الدػفيتي 
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, ثع  (4)4819عاـ  اوؿ دولة بادرت إلى إنذاء مثل ىحه العالقات في الدادس مغ كانػف الثاني
.وتع (1)  4819وقع االتحاد الدػفيتي معاىجة صجاقة وتجارة في األوؿ مغ تذخيغ الثاني عاـ 

, غيخ اف العالقات شيجت تخاجعا بعج 4899تججيج تمظ السعاىجة في الخابع مغ كانػف االوؿ عاـ 
دػفيتي بالتػاجج بدبب ضخوؼ الحخب العالسية الثانية. ثع سشحت الفخصة لالتحاد ال 4899عاـ 

, 4811اكثخ في اليسغ الذسالي اواخخ حكع الشطاـ االمامي , اذ استأنفت العالقات مخة اخخػ عاـ 
وعقجت عجة اتفاقيات مع الدػفيت دعسػا بسػجبيا الشطاـ االمامي عدكخيا واقتراديًا , وجخػ 

تبادؿ البعثات تع  4819. وفي عاـ 4811خالليا تججيج معاىجة صشعاء في تذخيغ الثاني عاـ 
في العاـ نفدو بديارة لسػسكػ , اسفخت عغ  (9)الجبمػماسية بيغ البمجيغ , وقاـ ولي العيج دمحم البجر

تدويج اليسغ بأسمحة سػفيتية وارساؿ بعثة عدكخية سػفيتية لتجريب الجير اليسشي , وفي تسػز 
قات جيجة بيغ البمجيغ الى حيغ تع التػقيع عمى اتفاقية اقترادية بيغ البمجيغ. واستسخت العال 4819

 . (1)واعالف الجسيػرية العخبية اليسشية 4891قياـ ثػرة الدادس والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ  
سارع االتحاد الدػفيتي إلى االعتخاؼ بالحكػمة الججيجة في اليسغ الذسالي ، وكاف أوؿ دولة       

,  4891لظ في األوؿ مغ تذخيغ األوؿ اوربية وثاني دولة بعج مرخ اعتخفت بالشطاـ الجسيػرؼ, وذ
وشيجت العالقات اليسشية الدػفيتية شيمة عقج الدتيشيات تصػرا متراعجا السيسا في السجاؿ 

.ولحلظ اولى االتحاد الدػفيتي اىسية بالغة لجعع الجسيػرية العخبية (1)االقترادؼ والتدميح العدكخؼ 
وعمى , 4899وبجاية عاـ  4891ياية عاـ اليسشية , ال سيسا في مقاومتيا لحرار صشعاء في ن

 4898الخغع مغ نذػء دولة ججيجة في الجشػب اليسشي اصبحت مػالية لالتحاد الدػفيتي بعج عاـ 
اال اف االخيخ لع يتخمى عغ ادامة عالقات جيجة مع الذصخ الذسالي , بيجؼ تػفيخ السديج مغ 

الجشػبي , واصبحت تسثل لو ورقة  االمغ لشفػذه ومرالحو التي تعاضست بذكل كبيخ في الذصخ
ضغط ميسة في صخاعو مع السعدكخ الغخبي في اشار الحخب الباردة . ومع مصمع الدبعيشيات 
حخصت الجسيػرية العخبية اليسشية عمى السحافطة عمى مدتػػ جيج مغ العالقات مع االتحاد 

والسعدكخ الغخبي , وتعديداً  الدػفيتي , عمى الخغع مغ تصػر عالقاتيا بالسسمكة العخبية الدعػدية 
, واكج خالؿ  4814لتمظ العالقات زار الخئيذ عبج الخحسغ االرياني مػسكػ في كانػف االوؿ عاـ

الديارة عمى التعاوف بيغ البمجية في السياديغ كافة. اال اف العالقات بجأ يذػبيا الفتػر مشح عاـ 
لجسيػرية العخبية اليسشية الخارجية عسا كانت سابقا , ألسباب عجة مشيا تغيخ سياسة ا 4811

والتػجو الى اقامة عالقات مع جسيع الجوؿ بسا فييا الجوؿ الغخبية وعمى رأسيا الػاليات الستحجة 
, فزال عغ استقالؿ اليسغ الجشػبي, وسيصخة (9)االمخيكية  , وىػ ما لع يخغب بو االتحاد الدػفيتي 

لمدػفيت حيث نقمػا دعسيع الى ىحه الجسيػرية , فزال الجبية القػمية بجشاحيا الساركدي السػالي 
عغ انذغاؿ الدػفيت بحخب فيتشاـ والذخؽ االوسط ,وىحا ما جعميع يبمغػف اليسشييغ بأف مداعجاتيع 
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بيغ شصخؼ اليسغ ,تخدد اليسغ الذسالي  4811سػؼ لغ تكػف كسا كانت سابقًا. وعشج انجالع حخب 
مزيق باب السشجب, خذية مغ تجخل سػفيتي الى جانب  في احتالؿ جديخة ميػف السديصخة عمى

اليسغ الجشػبي. ومع ذلظ لع يخفس الدػفيت شمب رئيذ وزراء الجسيػرية العخبية اليسشية محدغ 
العيشي , بذأف اعادة تدمح الجير اليسشي في عيج الخئيذ ابخاليع الحسجؼ, اال اف الزغط الدعػدؼ 

الحكع  (1)صيبة مع الدػفيت مشح تػلي عمي عبجهللا صالحافذل ىحه الخصػة . وعادت العالقات ال
,  4819, ال سيسا بعج التػتخ الحؼ رافق رفس الحسجؼ لرفقة الدالح الدػفيتي عاـ  4819عاـ

حيث استؤنف التعاوف العدكخؼ , وجخػ تدويج الجير اليسشي باألسمحة واالعتجة والحؼ وصل الى 
, وكانت 4894الدادس والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني  حجود مميار دوالر , وزار صالح مػسكػ في

زيارة ناجحة حرل اليسغ الذسالي عمى السداعجات االقترادية , وبمغت العالقات اوجيا عاـ 
, عشجما وقعت معاىجة الرجاقة والتعاوف بيغ البمجيغ . غيخ اف ىحه العالقات بجأت بالتخاجع  4891

 .(9)يا بالدياسة الجاخمية والخارجية لالتحاد الدػفيتينتيجة اسباب عجة تعمق بعز 4891بعج العاـ 
      4895-4894ثانيًا: العالقات اليسشية الدهفيتية 

شيج الشطاـ الجولي تحػالت كبيخة أدت إلى ترعيج الحخب الباردة بيغ االتحاد الدػفيتي      
، فسشح بجاية عقج الثسانيشيات مغ القخف العذخيغ وحتى مشترف العقج (8)والػاليات الستحجة األمخيكية

تقخيبًا سعى كل مغ الجانبيغ الى تعديد روابصو االستخاتيجية مع الجوؿ الحميفة معو والقخيبة إليو في 
التػجيات , اذ شيجت تمظ السخحمة, تشافدًا دوليًا كبيخًا عمى السشصقة العخبية حيث قاـ االتحاد 

. (4١) بتقجيع الجعع الدياسي والعدكخؼ لمجوؿ التي استقصبيا ومشيا اليسغ الذسالي والجشػبي الدػفيتي
فقج سعى االتحاد الدػفيتي إلى تػسيع دوره في السشصقة ، ومػاجية الشذاط الدياسي والعدكخؼ 

دياسة الستدايج لمػاليات الستحجة االمخيكية ، وضساف وصػلو إلى نفط السشصقة. وبالتالي ، اصبحت ال
مكانة بارزة في كل  الجسيػرية العخبية اليسشيةالدػفيتية تجاه السشصقة أكثخ نذاًشا وحدًما . واحتمت 

ما تقخره مػسكػ. وادرؾ الدػفييت أف مػقفيع القػؼ في جشػب اليسغ والتحخؾ نحػ عالقات أوثق مع 
 .(44)اليسغ الذسالي سيسكشيع مغ تػسيع الشفػذ الدػفيتي بذكل كبيخ في السشصقة

مغ جانبو انتيج الخئيذ اليسشي عمي عبج هللا صالح في مصمع الثسانيشيات سياسة خارجية قائسة      
عمى التػازف وعجـ االنحياز بسا يخجـ مرمحة الجسيػرية العخبية اليسشية اوال واخيخا , ىجؼ مغ 

استقاللو الدياسي, والتداـ صشعاء بدياسة عجـ االنحياز والحياد اإليجابي . ولكي يشأػ  ورائيا اضيار
باليسغ الذسالي عغ الرخاع الجائخ بيغ السعدكخيغ االشتخاكي والخأسسالي أعمشت صشعاء مػقفيا عغ 

 "لدشا مع الغرب ضد الذرق وال مع الذرق ذلظ بػضػح حيشسا صخح الخئيذ عبج هللا صالح قائاًل: 
 عمى الحفاظ مغ صالح هللا عبج تسكغ عمي. وبحلظ (41)ضد الغرب بل نحن مع الحق ضد الباطل"
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وىحا يحدب الى حشكتو  .(49)  الباردة الحخب كبةح خالؿ السترارعيغ السعدكخيغ مع العالقات
 الدياسية التي استصاعت وضع القصبيغ أماـ األمخ الػاقع في تعاشييا الدياسي مع صشعاء.

عمي عبج هللا صالح في نياية  غ تمقىجيمغ أجل تعديد وتػسيع العالقات وتشسيتيا بيغ البمو        
 (Yuri Andrapovمغ الخئيذ الدػفيتي الججيج يػرؼ انجروبػؼ )رسالة  4899كانػف االوؿ عاـ 

لديارة مػسكػ رسسيا ليتع التػقيع عمى معاىجة ججيجة لمرجاقة والتعاوف , الحؼ تزسشت دعػة  (41)
الكيادة الدػفيتية عمى  ىجؼ وكاف, (41)4894قج قجميا صالح خالؿ زيارتو لسػسكػ عاـ  كاف

األرجح تحديغ العالقات الدػفيتية اليسشية وجشي ميدة الجعاية مغ تججيج معاىجة الرجاقة التي 
 . (49)استسخت عذخيغ عامًا 

بيخًا بدبب السخحمة بمغت االضصخابات في االتحاد الدػفيتي حجا ك 4891ابتجاء مغ عاـ و      
. ففي (41)( Leonid Brezhnevاالنتقالية التي كاف يتييأ ليا بعج وفاة الدعيع الدػفيتي بخيجشيف)

, تػفي يػرؼ انجروبػؼ, وبأمخ مغ مػسكػ قجمت التعازؼ في الدفارات , 4891التاسع مغ شباط 
ء عبج الكخيع االرياني ورئيذ لحا قجـ عمي عبجهللا صالح تعازيو في مبشى الدفارة بخفقة رئيذ الػزرا

وبشاء عمى رغبة الحكػمتيغ اليسشية والدػفيتية في تعديد مجمذ الػزراء عبج العديد عبج الغشي. 
مجيخ دائخة  (   Yuri Rybakov) أواصخ العالقات بيشيسا, وصل الى صشعاء يػرؼ ريباكػؼ

, والكدشجر باريذيف   4891في مشترف شباط  الذؤوف القانػنية بػزارة الخارجية الدػفيتية
AlexanderParieshv) نائب مجيخ شؤوف الذخؽ االوسط , ليجخيا محادثات حػؿ معاىجة )

 ( .49)4891الرجاقة والتعاوف السدمع تػقيعيا بانتياء مجة معاىجة 
 وتعزيز العالقات بين الطرفين4894السعاىدة  اليسشية الدهفيتية :لثاً ثا

جخت السفاوضات بيشيسا وبيغ والكدشجر باريذيف  الى صشعاء ؿ يػرؼ ريباكػؼ بعج وصػ      
نائب وزيخ الخارجية احسج االرياني في مبشى وزارة الخارجية , وفي الدفارة الدػفيتية في صشعاء 
لغخض التػصل الى معاىجة صجاقة  . لع يكغ ىشاؾ اختالؼ حاد في وجيات الشطخ حػؿ معاىجة 

الؼ حػؿ مقجمة السعاىجة والسادة الخامدة , التي نرت عمى الشزاؿ ضج الرجاقة , سػػ اخت
سياسة الديصخة واالستعسار بجسيع اشكاليسا . وبالخغع مغ ذلظ استسخت السحادثات وتع االتفاؽ عمى 

" , الحؼ جاء في البشج الدادس مشيا 4891عقجىا , وتسيدت السعاىجة عغ سابقتيا السػقعة في عاـ 
, (48)ف في وجيات نظر الطرفين تكهن الشدخة العربية من االتفاقية ىي االساس" في حال االختال

اما السعاىجة الججيجة تزسشت وفق البشج الثاني عذخ اف السعاىجة تكػف "بالمغتيغ العخبية والخوسية 
وبعج انتياء السحادثات سافخ الػفج ومعيع ندخة مغ نز السعاىجة الجاىدة  ,وليسا فعالية واحجة"

 .(1١)قيع لمتػ 
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 رئاسة ىيئة بشاء عمى دعػة مغ مػسكػ صالح بديارة هللا عبج عمي استشادًا الى ذلظ قاـ       
, وجخت 4891 عاـ األوؿ تذخيغ مغ التاسع في والحكػمة الدػفيتية  األعمى الدػفيت مجمذ

العاـ لمجشة السخكدية  ( االميغKonstantin Chernenkoالسحادثات بيغ قدصشصيغ تذيخنشكػ)
لمحدب الذيػعي الدػفيتي )رئيذ ىيئة رئاسة مجمذ الدػفيت االعمى ( وبيغ عمي عبج هللا صالح, 

(, Nikolai Tikhonovشارؾ فييا عغ الجانب الدػفيتي ايزًا رئيذ مجمذ الػزراء ف.تيخػنػؼ )
الشائب االوؿ لػزيخ الخارجية والشائب االوؿ لخئيذ مجمذ الػزراء  ووزيخ الخارجية انجريو غخوميكػ و 

( . وقج مثل الجانب اليسشي في ىحه السحادثات , نائب الخئيذ G. Kornienkoغ.كػرنييشكػ)
وعزػ المجشة الجائسة لمسؤتسخ الذعبي العاـ عبج الكخيع العخشي, وعزػ السكتب االستذارؼ عبج 

 . (14)دمحم مكيالكخيع االرياني, ومدتذار الخئيذ وعزػ السجمذ االستذارؼ حدغ 
جخت السحادثات في جػ مغ الرجاقة والػد , وتع مشاقذة السدائل الستعمقة بتصػيخ العالقات      

 4819بيغ البمجيغ, واكج الجانباف التداميسا بسا جاء بالسعاىجتيغ السبخمتيغ بيغ البمجيغ في عامي 
تي والذصخ الذسالي مغ , المتيغ ارستا اسذ عالقات الرجاقة بيغ شعبي االتحاد الدػفي4891و

اليسغ . ورغبة مشيسا لتجديج وتأييج روح السعاىجتيغ الدابقتيغ , قخر الجانباف عقج معاىجة ججيجة 
لمرجاقة والتعاوف بيغ االتحاد الدػفيتي والجسيػرية العخبية اليسشية , ووقع السعاىجة كل مغ االميغ 

غ تذيخنشكػ, وعمي عبج هللا صالح رئيذ العاـ لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي قدصشصي
الجسيػرية العخبية اليسشية. واعخب الجانباف عغ ارتياحيسا لمسدتػػ الحؼ وصمت اليو عالقات 
الرجاقة التقميجية الستيشة والتعاوف بيشيسا في مختمف السجاالت مؤكجيغ حخصيسا عمى استسخار 

لالتحاد الدػفيتي لسا قجمو وابجاه مغ دعع تعسيقيا وتصػيخىا, وعبخ عمي عبج هللا صالح عغ شكخه 
لجيػد حكػمة صشعاء الخامية الى تحقيق التشسية االقترادية وتعديد قجراتيا لحساية امشيا واستقالليا 
الػششي , واعخب الجانباف عغ رغبتيسا في مػاصمة تبادؿ اآلراء والسذاورات عمى مختمف السدتػيات 

 .(11) تجاه السدائل ذات االىتساـ السذتخؾ
 والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بيغ السدتسخ والػئاـ الجائع الدالـ عمى السعاىجة ىحه نرت       
 السعاىجة , وتألفت والثقافي واالقترادؼ الدياسي التعاوف  تصػيخ بديادة رحبت كسااليسشية ,  العخبية

تشفيحىا, اذ  في مشدق بذكل لمتعاوف  خصط عمى التػقيع الصخفاف بجأ لحلظ ووفقا مغ اثشا عذخ مادة .
عالقات الرجاقة والتعاوف الذامل في السجاالت  اكجت السادة االولى عمى تعيج الصخفاف بتصػيخ

الدياسية واالقترادية والتجارية والفشية والعمسية والثقافية , بيشيسا عمى اساس مبادغ السداواة في 
مة االراضي وعجـ التجخل في الذؤوف الحقػؽ واحتخاـ الديادة واالستقالؿ الػششي ووحجة وسال

الجاخمية لبعزيسا البعس. واشارت السادة الثانية الى تذجيع البمجيغ عمى التعاوف بيغ الييئات 
االجتساعية والثقافية بيجؼ االشالع عمى حياة وعسل ومشجدات شعبي كاًل مغ البمجيغ. اما السادة 
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دياسة عجـ االنحياز التي انتيجتيا الجسيػرية الثالثة فقج اكجت عمى احتخاـ االتحاد الدػفيتي ل
العخبية اليسشية , مقابل احتخاـ الجسيػرية العخبية اليسشية التػجو الدمسي التحاد الجسيػريات 

. ونرت  االشتخاكية الدػفيتية , التي تيجؼ الى تػثيق الرجاقة والتعاوف مع جسيع البمجاف والذعػب
اىجة لعذخيغ عاـ , واذا لع يعمغ احج الصخفيغ قبل ستة اشيخ مغ السادة العاشخة عمى تججيج مجة السع

انقزاء السجة السحكػرة عغ رغبتو في انياء مفعػؿ السعاىجة , فأنيا تبقى سارية السفعػؿ لسجة خسذ 
سشػات اخخػ. وحخرت السعاىجة في مػسكػ بالمغتيغ العخبية والخوسية واالعتساد عمى كالىسا في 

 واتفاقية القشرمية لمعالقات اتفاقية عمى التػقيع تع وفي الػقت نفدو .( 19)حاؿ حجوث أؼ اختالؼ
 ).11)والتقشي االقترادؼ التعاوف  تصػيخ لديادة وذلظ تجارية
شابعًا ججيجًا في العالقات بيغ االتحاد الدػفيتي والجسيػرية العخبية  4891وأضفت معاىجة      

، تعيج الجانباف فييا بعجـ السذاركة في أؼ عسل 4891اليسشية ، وىي أساسا امتجاد لسعاىجة عاـ 
مػجو ضج بعزيسا البعس , وتزسشت السعاىجة خصابا مشاىزا لالستعسار بجسيع أشكالو . 

 .(11)التي كاف امجىا خسذ سشػات 4891جدت مجة السعاىجة بعذخيغ عاما عمى عكذ معاىجة وح
شكمت زيارة عمي عبجهللا صالح الى مػسكػ خصػة ميسة في شخيق تعديد وتصػيخ عالقات        

 الرجاقة والتعاوف , واشاد عمي عبجهللا صالح باالستكباؿ الحافل الحؼ قػبل بو ومخافقػه اثشاء اقامتيع
ووفق ما ذكختو وكالة السخابخات االمخيكية اف السعاىجة حققت لمخئيذ . (19)في االتحاد الدػفيتي 

صالح فػائج سياسية عجة ، فاجتساعو بالدعيع الدػفييتي قدصشصيغ تذيخنيشكػ وحفاوة االستكباؿ الحؼ 
غ أف اليسشييغ لكيو مغ الكيادة الدػفييتية ،  قج عدزت السػقف الدياسي لميسغ الذسالي , فزال ع

الذسالييغ شاىجوا  في تعامل مػسكػ في السعاىجة الججيجة تسيدًا  واىتساما متكخرا بحكػمة اليسغ 
الذسالي عسا ىػ عميو مع اليسغ الجشػبي . وفقا لسا  ذكخه السدؤولػف في الدفارة األمخيكية في 

يخ الدعػدؼ في اليسغ صشعاء, اف السعاىجة عالوة عمى انيا عجت بسثابة وسيمة لسجابية التأث
الذسالي ، اذ كانت الخياض تزغط باستسخار عمى صشعاء لتخسيع الحجود بيغ البمجيغ ، فانا تمظ 
السعاىجة دفعت صشعاء لمسقاومة بذجة لتدػية األمخ مع الدعػدية. وقج اعخب الدعػديػف عغ 

لدػفييتي في اليسغ استياءىع مغ التصػر الججيج ، ولكغ ىحا القمق الدعػدؼ مغ تدايج الحزػر ا
اما  الذسالي ، خجـ صشعاء في الحرػؿ عمى السديج مغ الجعع االقترادؼ والعدكخؼ مغ الخياض.

عمى الرعيج الدػفيتي فقج تدامغ تػقيع السعاىجة مع سعي  مػسكػ لتحديغ عالقاتيا مع اغمب 
جة في حسمة تحديغ الحكػمات العخبية السعتجلة ، وربسا كاف الكخمميغ يأمل أف تداعج تمظ السعاى

عمى العالقات الثشائية لع تخكد  السحادثات معمشًا اف,  (11) الرػرة الدػفييتية لجػ السعتجليغ اآلخخيغ
تشاولت في الجانب االخخ تعاونيسا عمى الرعيج الجولي , وبالجرجة االولى فيسا يخز  وانسافقط, 

شتقج دائسا سياسة الػاليات الستحجة احجاث الذخؽ االوسط  , السيسا واف االتحاد الدػفيتي كاف ي
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االمخيكية في الذخؽ االوسط  مغ خالؿ تحسيميا  سبب االزمات والشداعات في الذخؽ االوسط , وقج 
األمريكية , جعمت وبتعدف ,  " ان الهاليات الستحدةصخح بحلظ عمشا قدصشصيذ تذخنيشكػ بقػلو : 

عى عسميا لذيء واحد , ىه ان تفرض مشطقة الذرق االوسط ضسن مرالحيا الحيهية , فيي تد
وعمى الخغع مغ ترخيح  .(19)سيطرتيا ىشاك ,وىذا يسثل االستعسار نفدو وله في شكل جديد "

قدصشصيذ تذيخنشكخ الدابق الحكخ , اال اف مػسكػ عادت واعمشت اف السعاىجة  جاءت لتخسيخ 
اة الهضع في الذرق االوسط  "لسعافالعالقات الثشائية بيغ البمجيغ وليدت مػجية ضج احج وانسا 

واحالل الدالم العادل وليس ليا اية اغراض اخرى وليدت مهجية ضد بمدان اخرى انيا معاىدة 
 .(18)من اجل الدالم وليس من اجل الحرب 

وىحا يجؿ اف االتحاد الدػفيتي لع ييجؼ مغ عقج تمظ الى السعاىجة تػشيج العالقات مع صشعاء    
, بل  اراد مغ خالؿ صشعاء الشفاذ الى الجوؿ العخبية الذخؽ اوسصية  في السجاالت كافة  فحدب

 واالقتخاب مشيا بيجؼ الشيل مغ الشفػذ االمخيكي في مشصقة الذخؽ االوسط.
لمسعاىجة عمى انيا مجخد محاولة إلضفاء  األمخيكية ومغ جانبيا نطخت الػاليات الستحجة      

مة األمج التي تخبصيسا ، وىي معاىجة رمدية أكثخ مغ الرفة الخسسية عمى عالقات التعاوف الصػي
كػنيا واقعية ، فالسعاىجة جاءت لتؤكج السحافطة عمى العالقات الجيجة مع االتحاد الدػفيتي الحؼ 

مغ ناحية اخخػ كاف  .(9١)مثل ىجؼ أساسي ورئيدي في سياسة الجسيػرية العخبية اليسشية الخارجية 
ؼ الشفط عمى عالقاتيع برشعاء, ال سيسا واف سجل مػسكػ في الدػفييت قمقػف مغ تأثيخ اكتذا

مذاريع التشسية في الجسيػرية العخبية اليسشية  كاف ضعيفًا, وأف مدؤولي التشسية اليسشييغ غيخ 
راضيغ عغ حالة السذاريع الدػفيتية. ومع ذلظ ، استسخ صالح في مشح الدػفييت جدًءا مغ مذاريع 

 .(94)ر عمى السعجات الدػفيتيةالتشسية نطًخا العتساد الجي
وعشجما عاد عمي عبجهللا صالح  الى بالده ادلى بترخيح اشار فيو الى أف السباحثات اليسشية       

الدػفيتية قج عكدت روح التفاىع , وتصابق اآلراء في القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ مذيجًا 
التي تمقاىا والػفج السخافق لو اثشاء الديارة, واف زيارتو كانت ناجحة "بالحفاوة الكبيرة والرعاية البالغة" 

ومػفقة وحققت االغخاض السخجػة مشيا والستسثمة في سعي الجسيػرية العخبية اليسشية في الحرػؿ 
عمى دعع خارجي لمسداعجة في مداعييا نحػ التشسية الذاممة وبشاء وتصػيخ اقترادىا, وبيغ اف 

يسيغ تفيسا كامال لمقزايا التي كانت محل البحث والستعمقة بالعالقات والتعاوف الدػفيت كانػا متف
الثشائي , مؤكجًا أف الدػفيت سيقػمػف وبالتعاوف مع صشعاء في انذاء مذاريع مذتخكة مسثمة في 
شق وتعبيج الصخؽ وبشاء عجد مغ الدجود وتػسيع بعس السذاريع التي تع تشفيحىا مع االتحاد 

 .  (91)شع اسسشت باجل وتصػيخ الصاقة في ميشاء الحجيجةالدػفيتي كسر
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, وبعث عمي عبج هللا تذيخنشكػتػفي الدعيع الدػفيتي   4891وفي الحادؼ عذخ مغ اذار      
وعبخ بكمسة لو في مقخ الدفارة صالح بخقية تعدية الى قادة االتحاد الدػفيتي في اليػـ نفدو, 

عغ حدنو العسيق  4891ػفيتي بتاريخ الثاني عذخ مغ اذار الدػفيتية في صشعاء بػفاة الدعيع الد
في الحفاظ عمى الدالـ واألمغ الجولييغ وتخفيف حجة السجابية بيغ ، مذيجا بجيػده  تذيخنشكػلػفاة 

الى مداىستو اإليجابية في تصػيخ التعاوف بيغ الجسيػرية العخبية اليسشية مذيخا  الكتمتيغ الجوليتيغ ,
وخاصة بالتػقيع عمى معاىجة الرجاقة والتعاوف بيغ البمجيغ في شيخ تذخيغ  واالتحاد الدػفيتي

" لقد لسدشا فيو الحشكة والحكسة المتين , مکشتاه من خالؿ زيارتو لسػسكػ بقػلو  4891االوؿ عاـ 
قيادة االتحاد الدهفيتي بشجاح كبير في خزم التيارات الدولية الستزاربة وحقق لبالده انجازات 

وأكج صالح عمى استسخار العالقات الػدية بيغ البمجيغ بقػلو  , وعزز الرالت بين البمدين" . عظيسة
"  انشا في الجسيهرية العربية اليسشية سشهلي العالقات الهدية القائسة بين بالدنا واالتحاد الدهفيتي 

قدم والرخاء في كل االىتسام خدمة لسرالح الذعبين في البمدين الرديقين ولتطمعاتيسا من اجل الت
وفي اليػـ نفدو . (99)سبيل عالم يظممو الدالم واألمن وتتهطد بين شعهبو عرى الخير والسحبة"

( بسشاسبة Mikhai Gorbachev ) (91)بعث ببخقية تيشئة الى الدعيع الدػفيتي ميخائيل غػرباتذػؼ
 . (91)انتخابو اميشًا عاما لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي

وكاف وصػؿ ىحا االخيخ إلى الدمصة في وقت كاف فيو االتحاد الدػفيتي يعاني مغ اضصخابات     
داخمية وضغػشات خارجية، مسا أدػ بالخئيذ الججيج لمتفكيخ في إيجاد حل لتمظ األزمة بعج تحجيج 

جتسع مدبباتيا وذلظ بإقخار سياسة إصالحية يحاوؿ مغ خالليا إصالح األوضاع العامة وابخاز الس
الدػفييتي في أحدغ صػرة , وبحلظ بجأ في االتحاد الدػفيتي عيج ججيج , اشمق عميو عيج 

 البيخيدتخويكا.
 4881-4895تطهر العالقات اليسشية الدهفيتية : رابعاً 
ميخائيل غػرباتذػؼ  إلى مشرب الدكختيخ العاـ لمحدب الذيػعي الدػفيتي في مثل وصػؿ      
في الػقت الحؼ كانت فيو البالد تذيج   (99)فييا االحجاث بذكل سخيع ، مخحمة تػالت 4891 اذار

تجىػرًا في اوضاعيا الجاخمية في شتى السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية , ذلظ لسا 
إخفاؽ اقترادؼ أدػ إلى في الدشػات االخيخة مغ حكع بخيجشيف مغ االتحاد الدػفيتي  اصاب

بمغت االضصخابات في االتحاد الدػفيتي حجًا كبيخًا ابتجاًء , اذ  (91)يشاتحجوث ركػد مع بجاية الثسان
بدبب السخحمة االنتقالية التي كانت البالد تتييأ ليا بعج عيجيغ مؤقتيغ قريخؼ   4891مغ عاـ 

االمج كاف خالليسا مخض االميغ العاـ لمحدب الذيػعي الدػفيتي يذغل انحاء البالد كافة , فزال 
. وفي مثل ىحه الطخوؼ وصل األميغ عغ السأزؽ اال فغاني الحؼ كاف يدداد ضخاوة يػما بعج يـػ

، إذ صاحب تػليو الدمصة (99) 4891العاـ الدػفيتي ميخائيل جػرباتذػؼ إلى الدمصة في عاـ 
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( ) إعادة البشاء( (Perestroika(98)تغيخات كبخػ في الدياسة الدػفيتية تحت عشػاني البيخوستخويکا
()الذفافية(, وىي تغييخات أفزت في الشياية إلى خمق نسط ججيج glasnost) والغالسشػست

.  وعمى وفق ىحه الدياسات  (1١)ومختمف لمعالقات الجولية عسا كاف سائجا شػاؿ أربعة عقػد سابقة 
الججيجة أعخب غػرباتذػؼ مخاًرا عغ نيتو تغييخ اتجاه الدياسة الخارجية الدػفيتية ، ال سيسا في 

ثالث, وتذيخ التغييخات إلى أف غػرباتذػؼ أعصى أولػية عالية في أجشجة الدياسة الخارجية العالع ال
والغخب بذكل عاـ والحمػؿ الدياسية  األمخيكية الدػفيتية لتحديغ العالقات مع الػاليات الستحجة

 تحجةلمسذاكل العدكخية في العالع الثالث, ولع يعج الدػفييت يخفزػف بفطاضة مصالب الػاليات الس
, واصبح الدمػؾ الدػفييتي األكثخ ترالحية في العالع الثالث شخشًا مدبقًا لعالقة  األمخيكية

 . (14)سػفييتية أمخيكية أكثخ استقخاًرا
اما الػضع في الجسيػرية العخبية اليسشية , حيشسا جاء ميخائيل غػرباتذػؼ لمحكع في مػسكػ,      

يغ التشسػؼ والسعيذي, اذ تع استخخاج الشفط ألوؿ مخة، كاف قج شخأ عميو تحدغ ممحػظ عمى الرعيج
كسا تع بشاء القػات السدمحة واألمغ عمى أسذ حجيثة وقػية. وكانت الحياة الدياسية أكثخ استقخارًا، 
والسعشػيات عالية لجػ السػاششيغ في الذصخ الذسالي, وتحدشت العالقات مع االتحاد الدػفيتي 

 العالقات استسختوعمى ىحا االساس . (11)حجة مع الجشػب مصخوحة بذكل ممحػظ ، وكانت ورقة الػ 
 مدتػػ  عمى الثسانيشات مغ الثاني الشرف في واالتحاد الدػفيتي اليسشية الجسيػرية بيغ الجبمػماسية

 .(19)االتحاد الدػفيتي في الرعب الجاخمي الدياسي الػضع مغ بالخغع جيج
الججيجة لالتحاد الدػفيتي افاؽ ججيجة نحػ اقامة  فزال عغ ذلظ , فتحت الدياسة االصالحية    

عالقات خارجية اكثخ شسػلية دوليًا ومغ ضسشيا مشصقة الخميج العخبي , فقج كاف لحلظ أثخًا واضحًا 
عمى عالقتيا مع الجسيػرية العخبية اليسشية , اذ تخاجعت اىسية صشعاء بالشدبة لسػسكػ , وىحا القى 

عاوف بيغ البمجيغ, اذ تسكشت الدياسة الخارجية الدػفيتية في عيج بزاللو عمى مختمف اشكاؿ الت
غػرباتذػؼ اف تحقق نرخ دبمػماسي كبيخ في مشصقة الخميج العخبي , فسغ جانب تسكشت مغ 
تجعيع عالقات دبمػماسية مع بمجيغ مغ بمجاف مجمذ التعاوف الخميجي  حيث اعمغ في الدادس 

عالقات دبمػماسية مع دولة االمارات العخبية الستحجة ,  عغ قياـ 4891والعذخيغ مغ ايمػؿ عاـ 
وسمصشة عساف  , وكاف ىحا مفاجئة لمغخب السيسا مع سمصشة عساف التي اتيست االتحاد الدػفيتي 
بالتجخل في شؤونيا الجاخمية. وعمى صعيج اخخ دخمت العالقات الدػفيتية الدعػدية مخحمة التعاوف 

 . (11)اتيا بجولة الكػيت ايزًا الػدؼ , وتسكشت مغ تجعيع عالق
يبجو اف االتحاد الدػفيتي راػ في عالقاتو الججيجة مع دوؿ الخميج العخبي فائجة اكثخ مغ شصخؼ     

اليسغ , ال سيسا انيا دوؿ نفصية واف العالقة معيا غيخ مكمفة , في الػقت الحؼ يعاني ىػ مغ 
 اقترادية تعيق استسخاره في تقجيع السداعجات الخارجية . ازمات
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وعمى الخغع مغ ذلظ فاف مػسكػ سعت الى عجـ تعخض عالقتيا مع صشعاء الى التخاجع      
والحفاظ عمى استسخارىا عمى الػتيخة نفديا , فعشجما انجلعت االشتباكات في عجف في الثالث عذخ 

يخ الدػفيتي في صشعاء مػعجا مع الخئيذ عمي عبجهللا ,  شمب الدف(11) 4899مغ كانػف الثاني 
، بعج مزي يػميغ عمى انجالع االشتباكات في   4899صالح في الخامذ عذخ مغ كانػف الثاني 

اليسغ الجشػبي  , وسمسو رسالة رسسية مغ مػسكػ يؤكج مزسػنيا أف الدػفيتي ال عالقة ليع بسا 
" نشرحكم بقهة بعدم صشعاء. وجاء في الخسالة :  يجور في عجف ، وأنيع فػجئػا كسا فػجئت بو

لسا قد يؤدي التدخل الى اضفاء مزيد من التعقيد عميو  التدخل في شؤون الجشهب الداخمية 
, فأيقغ صالح عشجئح أف مػسكػ ابتعجت عغ عمي ناصخ ، وأف ويؤدي الى وضع ال يحسد عقباه"

القػػ الخارجية ، وعمى رأسيا االتحاد  التجخل إلنقاذه يدتجعي مػاجية الدػفيتي . ولع تشجح
الدػفيتي ، بػضع حج لمقتاؿ ، ووجيت مػسكػ تححيخًا صخيحًا لمػاليات الستحجة األميخكية ولرشعاء  
خاصة ، بعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لعجف ، وكاف الدػفيت يعخفػف أف عالقتيع االستخاتيجية 

الصخؼ السشترخ في السعارؾ ,  وكاف مػقف صشعاء باليسغ الجشػبي لغ تتغيخ ، بغس الشطخ عغ 
.وكاف االتحاد (19)دقيقًا لمغاية ، فيي تعخؼ أف نتائج األحجاث ستشعكذ عمييا ، سمبا أو إيجابا

، يزغط عمى صالح لبجء سجاد ديػنو العدكخية,  4899الدػفيتي قبل االنقالب في اليسغ الجشػبي 
في اليسغ الذسالي, غيخ انو  اتخح مػقًفا أكثخ مالءمة  ومحاواُل شق شخيقو إلى نذاط تصػيخ الشفط

 .(11)مع صشعاء بعج االنقالب 
استسخ التعاوف في وسع العالقات اليسشية الدػفيتية بدسة خاصة , اذ سعت مػسكػ في عجد مغ      

الحفاظ عمى استسخارىا , وكانت تدتغل أية ذكخػ في سبيل السشاسبات الى محاولة تشسية عالقاتيا و 
, فعمى سبيل السثاؿ بسشاسبة احتفاالت الذعػب الدػفيتية بالحكخػ بياف تسدكيا بتستيغ ىحه العالقة 
(سفيخ االتحاد Benjamin Babov, عقج بياميغ بابػؼ ) 4841الدبعػف لثػرة اكتػبخ االشتخاكية 
تحجث فيو عغ انصالقة  4891حفيا  في االوؿ مغ تذخيغ الثاني  الدػفيتي في صشعاء مؤتسخًا ص

ثػرة أكتػبخ االشتخاكية واالنترارات التي حققتيا وتأثيخىا عمى حخكات التحخر في العالع , وتشاوؿ 
ايزا التغيخات الجحرية التي شيجىا االتحاد الدػفيتي في ضل التػجيات الججيجة لمكيادة الدػفيتية , 

:" اليسشية الدػفيتية وعشجما وجو لو الدؤاؿ عغ تقييسو لمعالقات اليسشية الدػفيتية قاؿ والى العالقات 
نحن مرتاحين لمسدتهى الذي وصمت اليو العالقات الدهفيتية اليسشية , ونعتز بتمك الروابط 
والرداقة والتعاون التي تقهم عمى االسس الراسخة من معاىدة الرداقة والتعاون التي وقعت في 

, ونحن في الجانب الدهفيتي والقيادة الدهفيتية نهلي ىذه العالقات كبير االىتسام , 4894عام 
 . (19)وندعى لتطهير ىذه العالقات في جسيع السجاالت"
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العاـ)الحدب الحاكع في الجسيػرية  الذعبي السؤتسخحدب  وفج شارؾ 4891 نياية عاـ وفي       
 لالحتفاؿ الدػفيتي االتحاد بديارة قامت التي والحخكات األحداب اجتساعات في العخبية اليسشية(

 العخبية في الجسيػرية الحاكع الحدب يحافع لع ذلظ مغ الخغع وعمى . أكتػبخ لثػرة الدبعيغ بالحكخػ 
 مغ تساماً  العكذ عمى ذلظ وكاف ,الدػفيتي الذيػعي الحدب مع مشتطسة عالقات عمى اليسشية
 .(18)الذعبية الجيسقخاشية اليسغ لجسيػرية اليسشي االشتخاكي الحدب
-ارضحرمت الجسيػرية العخبية اليسشية عمى بصارية صػاريخ 4899 تذخيغ االوؿ عاـ وفي     

مغ االتحاد الدػفيتي , فزال عغ تدمسيا اربع مشرات اشالؽ لمرػاريخ (SS21) ارض شخاز 
ارض بعيجة  –الي عمى صػاريخ ارض السعشية , وتمظ ىي السخة االولى التي يحرل فييا اليسغ الذس

السجػ , كسا وانيا السخة االولى التي تجخل فييا مثل ىحه الرػاريخ الجقيقة الى مشصقة جشػب الجديخة 
العخبية , وىحا ما يذيخ الى انفتاح سػفيتي عمى مج الجسيػرية العخبية اليسشية  باألسمحة الستصػرة 

 . (1١)لتدميحية بيغ البمجيغ بعج مجة مغ الجسػد الشدبي في العالقات ا
عمى ما يبجو اف االتحاد الدػفيتي في ذلظ الػقت كاف يجرؾ اف العالقات بيغ شصخؼ اليسغ     

ذالبة باتجاه تدػية خالفاتيسا السيسا بعج اتفاقيات الػحجة والديخ في شخيق اعالنيا , فزال  عغ اف 
مع الػاليات الستحجة االمخيكية نحػ  اىسية اليسغ بجأت تشخفس ال سيسا بعج اف اتجيت عالقاتو

 االنفخاج .لحا لع يخػ اف ىشاؾ ضيخ مغ تدويج اليسغ الذسالي بأسمحة متصػرة.
 الدػفيتي واالتحاد اليسشية العخبية الجسيػرية احتفمت 4899 عاـ  الثاني تذخيغ أوائل وفي      

 وتدامغ 4819لعاـ  الدػفيتي واالتحاد اليسغ بيغ والتجارة الرجاقة معاىجة لتػقيع الدتيغ بالحكخػ 
  الدػفيتي االتحاد في االشتخاكية أكتػبخ لثػرة والدبعيغ الحادية بالحكخػ  االحتفاؿ مع الحجث ىحا

 المحيغ وأفخيكيا آسيا شعبي انترار في اسياـ الثػرة  وركد القادة الدػفيت خالؿ االحتفاؿ عمى 
 األنباء وكالة بيغ تعاوف  اتفاقية عمى التػقيع نفدو تعوفي العاـ .(14) االستعسار نيخاف تحت كانػا

واستقبل عمي عبج هللا صالح في  ).ТАСС(11  تاس الدػفيتية األنباء ووكالة سبأ اليسشية الخسسية
( رئيذ جسعية Pavel Viercoresبافيل فييخكػريذ ) 4898الحادؼ والثالثيغ مغ كانػف الثاني 

الرجاقة الدػفيتية اليسشية عزػ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفيتي ,استعخضا خالؿ السقابمة 
 .(19)جػانب العالقات والتعاوف الثقافي بيغ البمجيغ 

لع يبج االتحاد  4898في الدادس عذخ مغ شباط  (11)وعشج تأسيذ مجمذ التعاوف العخبي     
, ألنو لع تكغ ىشاؾ مرمحة سػفيتية ما في التأييج الرخيح أو السعارضة   الدػفيتي اىتساما يحكخ

السعمشة لو , فسجمذ التعاوف العخبي لع تكغ تقػده إحجػ القػػ الثػرية في السشصقة ، رغع عزػية 
العخاؽ فيو , الف االخيخ لع يكغ لو اليج الصػلى في قيادة ىحا التجسع , الحؼ كاف ذو تػجو عاـ أكثخ 

إلى الغخب ، اذ كانت األردف ومرخ حميفيغ استخاتيجييغ لمػاليات الستحجة ، عالوة عمى اف ميال 
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االتحاد الدػفيتي شيج تجىػرًا اقتراديًا حادا ، وصخاعات سياسية بيغ أجشحة الشخبة الحاكسة آنحاؾ 
ية عامة ، ، فخضت نفديا عمى أولػيات الكيادة الدػفيتية ، وتخاجع معيا االىتساـ بالقزايا الخارج

ومشيا القزايا العخبية . فزال عغ إف ىحه السجمذ جاء لتحقيق أىجاؼ اقترادية واضحة ، ولع 
يكغ ذو صبغة قػمية أو أيجيػلػجية ، كسا لع يخؽ إلى مدتػػ التحالفات العدكخية االستخاتيجية ، 

ثيخ مباشخ في وإنسا غمب عميو الجانب التقشي الجدئي ، فزاًل عغ اف ىحا التجسع لع يكغ لو تأ
تػازنات القػػ في السشصقة مغ وجية الشطخ الدػفيتية ، والتي ال تيجد مرالحيا عمى نحػ مباشخ 

(11). 
ممحػضًا  الدػفيتية مع الجسيػرية العخبية اليسشية تخاجعاً  توفي اواخخ الثسانيشات شيجت العالقا      

 العخبية الجسيػرية فكانت ، البمجيغ مغ كالً  في الجاخمية الدياسية الحالة تػتخ إلى ويعػد ذلظ,  
 اليسغ قيادة استشفحت وقج ، الذعبية الجيسقخاشية اليسغ جسيػرية مع الػحجة إلى شخيقيا في اليسشية

 وحجة فقج كانت الدػفيتي االتحاد أما . الػحجة معارضي لسحاربة والصاقة الجيج مغ الكثيخ الذسالي
 فمع ، تشيار عاما 1١ مشح والقائسة جسيػرية خسذ عذخة مغ السكػنة الدػفيتي االتحاد جسيػريات

 العالقات ضمت الػقت نفدو في لكغ ، الخارجية لعالقاتو الفخصة الجاخمية الدياسية مذاكمو ُتعصي
   .(19)بالػد تتدع اليسشية العخبية والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بيغ

 مداعي الهحدة اليسشية واثرىا عمى العالقات الدهفيتية اليسشية :خامداً 
لقج كانت فكخة الػحجة بيغ شصخؼ اليسغ الجشػبي والذسالي قائسة ومػجػدة دائسًا, لكشيا عانت         

، أنذأت لجاف 4899مغ االنتكاسات السيسا بدبب الرخاعات بيغ الذصخيغ , ففي مصمع عاـ 
في الداس لمتشديق في السجاالت االقترادية او الكسخكية والسالية، لكشيا ضمت غيخ قابمة لمتصبيق. و 

، أجخت الحكػمتاف اتراالت إلنذاء اتحاد فيجرالي, وفي الثالث 481١والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني 
، اقتخحت حكػمة الذساؿ تصبيع العالقات, غيخ اف انجالع حخب الدادس 4811مغ نيداف 

عخقمت ىحه السداعي, وادت وساشة مغ 4811والعذخوف مغ أيمػؿ إلى الخابع مغ تذخيغ األوؿ 
عة الجوؿ العخبية بعجىا الى سمدمة مغ االتفاقات , اذ وقع اتفاؽ القاىخة السبـخ في الثامغ جام

, واشمق عميو اسع "اتفاقية الػحجة" , وفي الثامغ والعذخوف مغ 4811والعذخوف مغ تذخيغ األوؿ 
خ تع التػقيع عمى اتفاؽ شخابمذ, ثع جاء البياف السذتخؾ الرادر عغ مؤتس 4811تذخيغ الثاني 

وسسح لمجشة السذتخكة السذكمة في القاىخة  4819القسة في الجدائخ الحؼ عقج في الخابع مغ أيمػؿ 
الباب  4818بسػاصمة عسميا في الػقت السحجد . وفتح وقف إشالؽ الشار في الخابع مغ آذار

لقسة في التفاقات ججيجة, بعج حخب استسخت ثالثة اسابيع, واعاد اتفاؽ الكػيت  الحؼ اعتسجه مؤتسخ ا
بجء عسمية الػحجة. ووضعت المجشة الجستػرية الريغة الشيائية  4818التاسع والعذخوف مغ آذار 

لسذخوع الجستػر في غزػف أربعة أشيخ, ثع تست السػافقة عميو مغ قبل رئيدي الذصخيغ، مغ 
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قبة عسل خالؿ استفتاء تذخؼ عميو لجشة مذتخكة بيغ الػزارات, عمى اف يجتسع الخئيداف شيخيا لسخا
، حجا 4894المجاف. ووضعت اتفاقات عجف  التي اعتسجىا مؤتسخ القسة في الثاني مغ كانػف األوؿ 

لألعساؿ العجائية والتجخالت. ونطع "اتفاؽ تصػيخ التعاوف والتشديق بيغ الجانبيغ اليسشييغ" بذكل 
, وعسمت مغ أجل  4899ممسػس واجتسعت المجاف التقشية السذتخكة بانتطاـ في وقت مبكخ مغ عاـ 

 .)11)في محادثات قرج تػحيج البمجيغ  4891الػحجة , وشخع الصخفاف مشح نيداف 
أفخزت تصبيقات عسمية "إعادة الييكمة" الدياسية واالقترادية لالتحاد الدػفيتي، التي جاء بيا     

الع الثالث غػرباتذػؼ بآثار مباشخة وغيخ مباشخة عمى تجارب سياسية وفكخية لمعجيج مغ بمجاف الع
وعجد مغ البمجاف العخبية، مغ بيشيا التجخبة الدياسية والفكخية لميسغ الجشػبي فتقمز حجع الجعع 
الدياسي العدكخؼ واالقترادؼ الدػفيتي, وأضحى االتحاد الدػفيتي أقل اىتساما باليسغ الجشػبي 

كػ وعجف في االضسحالؿ الحؼ لع يعج يعشي أىسية استخاتيجية، حيث بجأت العالقات السسيدة بيغ مػس
  ).19)تجريجيا
وعمى اثخ ذلظ عسل الخئيذ عمي سالع البيس رئيذ جسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية        

مداعي  4899-4891عمى تحقيق الػحجة مع الجسيػرية العخبية اليسشية . وكانت السجة ما بيغ 
بيغ قيادات الذصخيغ أىسيا كاف لقاء  حكيكية وجادة لتشذيط مباحثات الػحجة أفزت الى عقج لقاءات

بيغ الخئيذ عمي سالع البيس والخئيذ عمي عبج هللا  4899صشعاء في الثالث والخابع مغ أيار عاـ 
وفي العاـ .(18)صالح وتع االتفاؽ عمى نقاط مذتخكة لتسييج الصخيق لتحقيق الػحجة بيغ الذصخيغ

سذتخؾ لمسشصقة الشفصية الػاقعة عمى الحجود نفدو تػصل الجانباف إلى اتفاؽ يقزي باالستغالؿ ال
 . )9١)السذتخكة وتجخيجىا مغ الدالح

بعج قخار  4898نياية عاـ ونتيجة التحػالت الدخيعة التي شيجتيا السشطػمة االشتخاكية في       
الكيادة الدػفيتية الحؼ أصجرتو إلى جسيػرياتيا أف تيتع كل جسيػرية بذؤونيا . وتخؾ مذكالت 

واألنطسة الذيػعية االشتخاكية في العالع الثالث , بسا فييا الحدب االشتخاكي اليسشي , تعتسج  األحداب
عمى ذاتيا أو تالفي مريخىا , مسا ادػ ذلظ إلى إضسحالؿ الذيػعية في العالع ومغ ثع تأثخ كل 

, ومشيا الشطاـ الذيػعي الساركدي في اليسغ الجشػبي الحؼ  (94)مغ كاف مختبصًا بيا مغ بمجاف العالع
فقج سشجه الجولي والعقائجؼ. وقج عدزت تمظ التحػالت الجولية قشاعة الحدب االشتخاكي في اليسغ 

, وادركت قيادة الذصخ الجشػبي أنو إذا كاف غػرباتذػؼ  (91)الجشػبي بفكخة الػحجة مع اليسغ الذسالي
ى الساركدية في أوروبا الذخقية ، فمغ يفعل الكثيخ إلنقاذىا في اليسغ غيخ راغب في الحفاظ عم

وعشجما لسدت الكيادة الججيجة لجسيػرية اليسغ الجيسقخاشية الذعبية السأزؽ االقترادؼ  .)99)الجشػبي
واالجتساعي الحؼ وججت نفديا فيو جخاء تخفيس االتحاد الدػفيتي التداماتو تجاىيا قجرت السػقف 

وجخػ إعادة تفعيل اتفاؽ الػحجة  4898لحلظ اجتسعت األمانة العامة في شباط  , (91) بذكل عسمي 
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، ومغ ثع تع التػقيع عمى معاىجة الػحجة في عجف في  4811الحؼ كاف قج ابـخ في القاىخة عاـ 
,  ليتع فيو التػقيع عمى مذخوع دستػر دولة الػحجة , وعمى   4898الثالثيغ مغ تذخيغ الثاني  

. وبحمػؿ بجاية عاـ )91)جوؿ زمشي مجتو عاـ , الستكساؿ ما تبقى مغ وثائق دولة الػحجة تحجيج ج
مميػف دوالر سشػًيا  1١١أوقفت  مػسكػ السداعجات االقترادية ، التي كانت تقجميا بسعجؿ  488١

و ، وىػ ما كاف يذكل عبئا إضافيا عمى ميدانية االتحاد الدػفيتي، الحؼ لع يعج قادرا عمى تحسم(99)
في ضل استفحاؿ أزمتو الجاخمية، أو باألحخػ لع يعج ىشاؾ ما يبخر استسخار تجفق السداعجات 

.لحلظ خفزت  (91) الدػفيتية عمى اليسغ الجشػبي وغيخه مغ البمجاف العخبية السعتسجة عمى مػسكػ
سافخ وفج يسشي جشػبي مغ قيادات . وعشجما (99) بذكل كبيخ السداعجات العدكخية لجشػب اليسغ

الحدب االشتخاكي إلى مػسكػ لسقابمة غػرباتذػؼ في محاولة لمحرػؿ مشو عمى دعع اقترادؼ 
"إن الظروف قد تغيرت ، وان مهسكه لن تفعل شيًئا وعدكخؼ لمشطاـ في الذصخ الجشػبي. ابمغيع : 

ذعخت , ف(98) "لسعارضة الهحدة اليسشية, ولم يعد اليسن الجشهبي ذو أىسية حيهية لالتحاد الدهفيتي
 الكيادة في اليسغ الجشػبي بعجدىا عغ معالجة السذاكل الجاخمية الستفاقسة وضعف الجعع الخارجي

, فبجأت تعمغ االعتجاؿ وتحاوؿ تقجيع خصاب سياسي وإعالمي مخف ومعتجؿ, ولجأت إلى التحخؾ ( 1١)
تتخل عشو ,  باتجاه دوؿ الخميج لتحديغ صػرتيا مع االحتفاظ بشيجيا ومعتقجىا الساركدي الحؼ لع

وعمى .(14) ولع تشجح الكيادة االشتخاكية في ىحه السيسة حيث كاف البخود الخميجي تجاىيا واضحاً 
الخغع مغ اف البيخيدتخويكا، كانت سببًا في تحخيظ العجمة باتجاه الػحجة اليسشية لكشيا ليدت وليجتيا، 

يغ , ومػضػعية تسثمت في دور بل ثسة مداعي ومحاوالت سابقة ذاتية نابعة مغ إرادة ورغبة الصخف
الجامعة العخبية في لع شسل العائالت السفخقة مشح ما يديج عغ عذخوف سشة, واستسخت الجيػد مغ 

عمى اتفاؽ الػحجة اليسشية 488١الثاني والعذخيغ مغ ايار التػقيع في اجل انجاز الػحجة الى اف تع 
اكي اليسشي عمي سالع البيس وتع رفع عمع بيغ الخئيذ عبج هللا صالح واألميغ العاـ لمحدب االشتخ 

 .(11)الػحجة في عجف وإعالف الجسيػرية اليسشية
 بالخصػات عمع عمى الدػفيتي االتحاد وكافكانت عسمية الػحجة قج تست بػتائخ سخيعة , 

  (Viamine Popov )بػبػؼ فيشياميغ لحجيث ووفقا اليسشية ، الػحجة لتحقيق اتخاذىا يجخؼ  التي
 حػؿ الدػفيتي االتحاد في ومتشاقزة مختمفة نطخ وجھات ھشاؾ كانت الدػفيتي في صشعاء، الدفيخ
 البعثات أعساؿ في واضحاً  كاف التشاقس وھحا واحجة، دولة في اليسغ شصخؼ  تػحيج مدألة

. اذ كانت الػحجة مفاجئة حتى بالشدبة  (19)وعجف صشعاء في الدػفيتي لالتحاد الجبمػماسية
الدػفيت , لحا قامت بعس الذخريات والجوائخ الدياسية الخارجية لالتحاد الدػفيتي لمسدتعخبيغ 

الحيغ يسارسػف نذاشاتيع في اليسغ الجشػبي بسقاومة عسمية الػحجة قجر استصاعتيع , غيخ انيع لع 
يتسكشػا مغ وضع عخاقيل فعمية في وجييا ولع يكغ بػسعيع اقامتيا , ذلظ اف قياـ يسغ مػحج قج ندع 
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لعبء االيجيػلػجي والدياسي الحؼ اصبح نطاـ اليسغ الجشػبي يسثمو , مع االخح بالحدباف ا
السحافطة عمى عالقات الرجاقة عمى السدتػػ الحكػمي مع كال الذصخيغ , ويسكغ عج التدييالت 
العدكخية التي تستع بيا االتحاد الدػفيتي في عجف قج فقجت اىسيتيا في ضخوؼ وقف الحخب الباردة 

 الدائجة الشطخ وجھة كانت الشھاية وفي.(11)واىسمت مػسكػ بكل بداشة ما كاف يقػـ بو الذصخيغ, 
 وجاء اليسغ تػحيج تجاه متعاشفاً  مػقفاً  دػفيتيلاالتحاد ا اتخح 488١ ففي عاـ. (11)الػحجة دعع ھي
الثاني  في الرادر (RIA Novosti) ريا نػڤػستيالخسسية  الدػفيتية األنباء وكالة تقخيخ في

 حدث اليسن تهحيد وأن اليسشية الجسيهرية بقيام ترحب مهسكه أن"488١عاـ أيمػؿ غ مغوالعذخي
 حداب عمى تتحقق لم اليسشية الهحدة وأن ألوروبا بالشدبة ألسانيا تهحيد عن أىسية يقل ال تاريخي

 .  19) )"الدولتين من لكل والديسقراطي الستكافئ باالندماج تتحقق بل آخر بمد
 واالتحاد ( 11)الستحجة , وكانت الػاليات الػحجة خصػات الجسيع ودعع دػفيتيلاالتحاد ا أيج وىكحا   

 التأثيخ العطسيتيغ القػتاف لسػقف وكاف الػحجة، ھحه دعست التي الخارجية القػػ  مقجمة في الدػفيتي
 سمبياً  مػقفا مشھع أحج يتخح ولع الجولي، السجتسع في اآلخخيغ األعزاء رأؼ عمى إيجابية األكثخ
 .(19)االنقداـ عمى لمحفاظ
 اليسشيتيغ مع وبالحات شبو الجديخة العخبية مشصقة في الدػفيتية العالقة تاريخ استعخاض عشج     
,  السشصقة لتمظ االستخاتيجية لألىسيةليا  نفػذ مخكد ايجاد ىػ رئيذ عامل عمى تختكد أنيا سشخػ 
 مػقف قياس يسكغ السبجأ ذلظ وبشفذ . مػسكػ تبجيو الحؼ االىتساـ مقجار يكػف  أساسيا عمى التي

 نفع مغ لو يعػد قج بسا مقارنة وما يكمفو ذلظ ,شصخؼ اليسغ بيغ الػحجة مغ الدػفيتي االتحاد
,  الباردة الحخب في كقصب مػقفو تقػية في ما بشدبة مشو االستفادة كعشرخ يسكغ يدخخه أف يدتصيع

مخحمة . فقبل  كل في يختأيو الحؼ باالتجاه التأثيخ محاولة مع ثابت يكغ لع مػقفو اذ نخػ اف
حاؿ كانت ضسغ االشار الحؼ يخغب بو ويجعمو  في الػحجة مػضػع لجعع يدعى البيخيدتخويكا كاف

 لإلصالح مػسكػ فييا اتجيت بعج البيخيدتخويكا التي أما. السشصقة في وسيصخة حزػر أكثخ
 برػرة واليسشية عامة برػرة السشصقة دوؿ مع العالقات عمى أثيخىات شسلو  والخارجي, الجاخمي
 الشفػذ بسشاشق اىتساميا , مسا اضعف اإلصالحات عمى اىتساميا الدػفيتية وركدت الكيادة .  خاصة

يذكل اىسيو كبيخة لو , ال سيسا بعج تغييخ سياستو اتجاه الػاليات  بذصخيو اليسغ يعج لع لحلظ , 
الستحجة  الػاليات مع الخؤػ  تقارب فشتيجة ,ايزا , وانعكذ ذلظ عمى الػحجة االمخيكيةالستحجة 
  دػفيتيال السػقف يكغ لع وبحلظ الػحجة مػضػع عمى تأييج دولي إجساعىشاؾ    أصبح األمخيكية

 .االمخيكي السػقف مع تساشيا كاف األغمب عمى بل خاص مػقف
   4881-4894سادسًا : العالقات االقترادية والثقافية  
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 ، 4891 عاـ األوؿ تذخيغ الثانية في العاشخ مغ لمسخة مػسكػ صالح هللا عبج عمي زيارة اثشاء     
 لمسعاىجات والسػاد األحكاـ السعاىجة تزع , لع 4891 عاـ والتعاوف السػقعة الرجاقة معاىجة لتججيج
في  التصػر مغ لسديج آفاؽ إيجاد إلى أيزا سعت بل مػضع التشفيح فحدب,سابقا  عمييا السػقع

الدػفيتية وتعسيق التعاوف , انصالقًا مغ تػفخ االمكانيات الكبيخة في ىحه السخحمة  اليسشية العالقات
لمسديج مغ تػسيع وتعسيق ىحا التعاوف ليذسل السجاالت االقترادية والثقافية والفشية والرحية , عمى 

وعشجما  .) 18)س االحتخاـ الستبادؿ وعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية وخجمة السرالح السذتخكة  اسا
 والجسيػرية الدػفيتي االتحاد حكػمتي بيغ التجارؼ  االتفاؽ ممحق تع تػقيع 4891وقعت معاىجة 

الحؼ تزسغ احجػ عذخة مادة تزسشت التعاوف والتبادؿ  4891 األوؿ تذخيغفي  اليسشية العخبية
" مهافقة الطرفان الستعاقدان عمى اتخاذ جسيع  نرت السادة االولى عمى اذ,التجارؼ بيغ البمجيغ 

في مادتو  التجارؼ  االتفاؽ ممحقواحتػػ التدابير السسكشة بغرض تهسيع التبادل التجاري بيشيسا". 
التبادل التجاري عمى اساس جدولين )أ,ب(  يبيشان البزائع التي "ان يتم الثالثة التي نرت عمى 

يردرىا كل من الطرفين الستعاقدين, يذير الجدول )أ( الى البزائع التي يردرىا االتحاد 
الدهفيتي الى الجسيهرية العربية اليسشية, ويذير جدول ) ب ( الى البزائع التي تردرىا 

" تحل ونرت السادة الحادية عذخ مشيا عمى اد الدهفيتي"  .الجسيهرية العربية اليسشية الى االتح
 4856ىذه االتفاقية محل االتفاق التجاري السعقهد بين البمدين السؤرخ في الثامن من اذار 

 .) 9١)اعتبار من تاريخ وضع ىذه االتفاقية مهضع التشفيذ" 
 ومائة مالييغ بعذخة اليسشية العخبية والجسيػرية الدػفيتي االتحاد بمغ حجع التبادؿ التجارؼ بيغ     
 وقتيا السعجؿ كاف حيث 4891 مع عاـ بالسقارنة 4891عاـ دوالر(44.1١١.١١١)روبل  ألف

 العخبية الجسيػرية الدػفيتي االتحاد زود. كسا  دوالر(9.99١.١١١روبل ) ونرف مالييغ ثالث
الخاصة  والديارات البشاء ومػاد الرشاعية والسعجات لمسػاصالت ووسائل ومعجات بآالت اليسشية

 دوالر( حتى19.9١١.١١١) روبل مميػف   تدع وثالثػف  نحػ وغيخىا, وزاد معجؿ التبادؿ التجارؼ 
 قيسو , وبمغت488١روبل )خسدػف مميػف دوالر(عاـ  مميػف  خسدة واربعيغ نحػ , وبمغ 4891 عاـ

 4891 عاـ نياية حتى اليسشية خبيةالع الجسيػرية إلى السسشػحة الدػفيتي لالتحاد البشكية القخوض
 حػالي 488١عاـ نياية مشيا التجارية القخوض شكمت , كسا ممياراف وواحج وخسدػف مميػف دوالر

,  األجشبية القخوض جسيع مغ % 18 يسثل ما مميار وخسدسائة وستة عذخ مميػف دوالر وىػ
 السجة في السثاؿ سبيل ,عمى مشخفزة فائجة وأسعار األجل شػيمة بذخوط الدػفيتية القخوض تسيدتو 
 ثالثة وعذخوف  اليسشية العخبية الجسيػرية الدػفيتي االتحاد مشح 488١-4819 بيغ سشػات ما

  %5 بفائجة كاف فقط واحج وقخضا % 1 إلى 1 مغ بفائجة والباقي , فػائج تدعة بجوف  مشيع قخضا
بفائجة  بالخوبل متسيدة اليسشية قخوضا العخبية الدػفيتي لمجسيػرية االتحاد . فزال عغ ذلظ قجـ(94)
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بعج  سشػياً  السائة في1- 9 و  489١ عاـ حتى سشػياً  السائة في 1 -١تتخاوح بيغ 
 .(91)بديػلة لمتحػيل القابمة بالعسمة الدجاد مع سشة 41 حتى 1 مغ يتخاوح باستحقاؽ4891عاـ

 أؼ لمعخب, الدػفيتية والسداعجات السعػنات حجع تزاءؿ الثسانيشيات أوائل في , عامة وبرػرة     
 الرعػبات الى التخاجع ويعػد ،(99)الدمصة إلى غػرباتذػؼ ميخائيل الدػفيتي الخئيذ وصػؿ قبل

 فا عغ فزال مغخية. بأسعار عجيجة قخوض بسشح لمدػفييت تدسح ال التي الجاخمية االقترادية
 عالقة خيػط ندج الى تؤد لع العدكخؼ  والتعاوف  االقترادية االتفاقيات أف ادرؾ الدػفيتي االتحاد
 نفديا دشةال وخالؿ ،4891 عاـ مشح االتجاه ىحا وتدايج .(91)الستمكية الجوؿ مغ والصاعة التبعية
 4891في عاـ ف , الدػفيتي االتحاد والى مغ اليسشية العخبية الجسيػرية وواردات صادرات تغيخت

% بػاقع ١.8احتمت اليسغ السختبة الحادؼ عذخة مغ الجوؿ العخبية السرجر لالتحاد الدػفيتي وبمغت 
ستة مميػف دوالر, اما بالشدبة لمػاردات فقج بمغت صفخ. وىحا يػضح مجػ تخاجع العالقات 

,  التجارؼ  التبادؿ حجع شخا بعس التحدغ في 4899 عاـ اال انو في. (91)االقترادية بيغ البمجيغ
 العخبية الجسيػرية بتدويج الدػفيتي االتحاد , وقاـ مميػف دوالر(44روبل ) مميػف   4١٫4 اذ بمغ
 ).99) البشاء ومػاد الرشاعية واآلالت السػاصالت وبعس وسائل والسعجات بعجد مغ الديارات اليسشية

وربسا يعػد ىحا التحدغ لترجيخ الجسيػرية العخبية اليسشية لذحشات محجودة مغ الشفط , مسا كاف لو 
 االثخ الػاضح عمى الجانب االقترادؼ.

اما في إشار التعاوف الثقافي وسعيا مغ البمجيغ في تصػيخ وتعديد الرجاقة والتعاوف بيشيسا ,       
الجسيػرية العخبية اليسشية واالتحاد الدػفيتي الجانب  شسمت خصط التعاوف الثقافي والعمسي بيغ

وقعت وزاتا التعميع العالي في كال البمجيغ  بخوتػكػاًل ثقافيًا وافق االتحاد  4891التعميسي , ففي اب 
( مشحة سشػيا لصمبة الجراسات العميا , وعمى تحديغ مدتػيات 41١الدػفيتي بسػجبو عمى تقجيع  )

ورات التجريبية والشجوات والسؤتسخات العمسية, كسا اكج البخوتػكػؿ عمى اف الخخيجيغ عغ شخيق الج
الصمبة اليسشييغ الحيغ سيجرسػف في االتحاد الدػفيتي سيشالػف الخجمات الصبية بجوف مقابل , وتشطع 
ليع السعاىج والجامعات التي يجرسػف بيا رحالت سياحية ومعدكخات صيفية لمخاحة وزيارة مرحات 

 . (91)يخ سكغ شالبي مشاسب في مجف جامعية, مع تػف
عمي عبج   وازداد التعاوف الثقافي بيغ البمجيغ واستسخ في التصػر وتعدزت اواصخه  بعج زيارة      

التي اعقبتيا زيارة وزيخ التعميع  4891األوؿ  تذخيغ مغ هللا صالح الى االتحاد الدػفيتي في التاسع
رية العخبية اليسشية . حيث تع التػقيع في صشعاء عمى بخوتػكػؿ العالي والعاـ الدػفيتي الى الجسيػ 

 في التبادؿ بذأفالصخفاف   عمى اتفاؽ نز لمتعاوف الثقافي والعمسي بيغ وزارتي التعميع في البمجيغ ،
الصمبة  السجاؿ. وعمى اثخ تػقيع ىحا البختػكػؿ تدايجت اعجاد ذلظ في والستخرريغ الخبخات

 الدػفيتي االتحاد , واحتل 4891-4891الجارسيغ في السعاىج والجامعات الدػفيتية خالؿ االعػاـ 
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, اذ  جامعاتو في لمجراسة اليسشية العخبية الجسيػرية مغ الصمبة تقبل التي الجوؿ بيغ األولى السختبة
و تخخج مغ لجكتػراه (, شالب )البكالػريػس والساجدتيخ وا 4191شالب الى  1١١ارتفع  العجد مغ 

الجامعات والسعاىج الدػفيتية ثساف وثسانيغ شالبا يسشيا مغ الجسيػرية العخبية اليسشية ما بيغ عامي 
شالبًا  191حػالي  4899في االختراصات العمسية السختمفة , كسا التحق في عاـ  4891-4899

 .(99)يسشيًا شساليًا في الجامعات الدػفيتية
شالب مغ السؤسدات التعميسية الدػفيتية مغ  41١تخخج  4891-4899لجراسي وفي العاـ ا      

 دراسية مشح الدػفيتي قجـ االتحاد 4899-4891  اما في العاـ الجراسي ،)98)مختمف التخررات 
ودورات تجريبية لػزارة التخبية   ، سشػياً  دراسية مشحة مئتي عمى يديج ما مشح اذ ، اليسشي لمجانب

واليسشييغ, واربع وثالثػف مشحة  الدػفيت العمساء مغ وفػد لتبادؿ دعػة البخنامج وتزسغوالتعميع 
    .(8١)دراسية لجيات اخخػ 

عالوة عمى ذلظ فقج تع قبػؿ الصمبة اليسشييغ عبخ مشطسة اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية        
بػاقع أربعيغ  4899 -4891لمجراسة بالجامعات والسعاىج الدػفيتية في العاـ الجراسي  )اشجؼ( ايزا

شالبا وشالبة تع قبػليع في العجيج مغ التخررات التصبيكية والشطخية , كسا قجمت مشطسة الذبيبة 
 (مداعجات مادية وتشطيسية وفشية ألتحاد الذبيبة الجيسقخاشيةKomsomolالدػفيتية  )الكسدػمػؿ( )

اليسشية )اشجؼ( مشيا عمى سبيل السثاؿ القبػؿ الدشػؼ لعجد معيغ مغ أعزائو وأنراره لمجراسة 
السشيجية بالسجرسة العميا لمكػادر الذبابية بسػسكػ والتي أنيصت بيا مياـ إعجاد وتأىيل قيادات 

 .(84)سياسية وتشطيسية وجساىيخية لسشطسات الذبيبة في االتحاد الدػفيتي
سدػمػؿ السرجر األوؿ في إعجاد وتأىيل الجدء األكبخ مغ قيادات اتحاد الذبيبة وكاف الك     

الجيسقخاشية اليسشية) أشجؼ ( الدياسية والتشطيسية والجساىيخية ، وكػادره الثقافية والعمسية الػششية 
غ الستخررة أكاديسيًا في الكثيخ مغ فخوع العمػـ الصبيعية واإلندانية , بحيث وصل عجد الستخخجي

مغ جامعات ومعاىج االتحاد الدػفيتي مسغ أبتعثيع اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية ) اشجؼ ( حتی 
أكثخ مغ خسدة أالؼ شالب وشالبة , مسا يعشي أف مدألة إبتعاث مػاششيغ مغ  ۸۸۱۱العاـ الجراسي 

سط الدػفيتية مشح الجسيػرية العخبية اليسشية لمجراسة في مؤسدات التعميع العالي والتخرري والستػ 
لع تعج محرػرة بالسؤسدات الحكػمية لمجولة في اليسغ ، وإنسا  ۸۸۱۸وحتى العاـ  4899العاـ

أصبح يذاركيا اتحاد الذبيبة الجيسقخاشية اليسشية ) اشجؼ ( وغيخه مغ مشطسات السجتسع السجني 
 .(81)العاممة حيشحاؾ في الجسيػرية العخبية اليسشية

قجـ االتحاد 4898-4899وفي االشار نفدو تع تػقيع بخنامج لمتعاوف الثقافي والعمسي لألعػاـ     
الدػفيتي بسػجبو لمجسيػرية العخبية اليسشية مائتي مشحة دراسية جامعية وعذخيغ مشحة لخفع كفاءة 
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االتحاد الدػفيتي خخيجي الجامعات والسعاىج الدػفيتية, ومشحتيغ في مجاؿ التخبية البجنية , كسا كاف 
 .   (89)يشطع  دورات قريخة لخخيجي الجامعات والسعاىج مغ اليسشييغ  لخفع كفاءتيع في مجاؿ الصب

 نزالحؼ  ، 488١- 4899  لمسجة والعمسي الثقافي التعاوف  بخنامج وفي الذأف ذاتو وقع البمجاف   
 أيزا نز كسا ، اليسشية العخبية ةالجسيػري مغ مبةلص دراسية مشح بتقجيع الدػفييتي الجانب قياـ عمى
  .(81) والتعميسي الثقافي السجاليغ في الثشائي التعاوف  تصػيخ ضخورة عمى
لتػريج  4898وفي سياؽ التعاوف بيغ البمجيغ تع التػقيع عمى اتفاقية في الثالث عذخ مغ شباط     

, وذلظ بيغ كل مغ وزارة  488١-4898خسدة وثالثػف الف مقعج مجرسي مددوج لمعاـ الجراسي 
( بمغت قيستيا خسدة عذخ مميػف رياؿ Litmixالتعميع اليسشية وشخكة ليتسكذ الدػفيتية )

 .(81)دوالر(4.11١.١١١)
وكاف ىشاؾ تعاوف بيغ حكػمة اليسغ واالتحاد الدػفيتي بتعميع الذباب وتأىيميع عمسيًا , واحتمت      

قزيتي الذباب والخياضة مكانا ممحػضا في العالقات اليسشية الدػفيتية وفي الرالت الثقافية 
بادؿ الػفػد والعمسية, فحدب نرػص الخصط والبخوتػكػالت الدشػية لمتعاوف الثقافي والخياضي تع ت

الذبابية والخياضية والخبخاء الخياضييغ , وكحلظ إقامة السباريات الخياضية والسدابقات الثقافية بيغ 
الذباب في البمجيغ وتدويج الػفػد الذبابية اليسشية والدػفيتية , أثشاء الديارات الستبادلة مغ وإلى البمج 

حياة ونذاط الذباب في كال البمجيغ ، وتػافخ اآلخخ , بالكتب الثقافية والدياسية والسعمػمات عغ 
إمكانات واستعجادات لجػ الصخفيغ الدػفيتي واليسشي لتصػيخ التعاوف في مجاؿ الخياضة البجنية 
واأللعاب الخياضية األخخػ ، كسا تع تػسيع شبكة تبادؿ الػفػد الذبابية والخياضية وتبادؿ الخبخاء 

ات الخياضية والسدابقات الثقافية وتقػية الرالت بيغ شبيبة والسجربيغ الخياضييغ ، وتشطيع المقاء
 .(89)البمجيغ
ولتحقيق مديج مغ تػسيع وتصػيخ التعاوف الثشائي الثقافي والخياضي بيغ البمجيغ في ىحه      

 العخبية لمجسيػرية التابعة 4899 عاـ في والخياضة لمذباب األعمى السجمذ لجشة وقعتالسجاالت 
 الثقافي لمتعاوف  بخوتػكػؿ عمى الدػفيتي لالتحاد التابعة والخياضية البجنية التخبية لجشة مع اليسشية

 العخبية السداعجات  لمجسيػرية الدػفيتي االتحاد يقجـ أف تقخر لمبخوتػكػؿ ووفقا ، مػسكػ في
 كػادر تجريب في اليسشي لمجانب الكامل الجعع تقجيع عغ فزال ، والثقافة الخياضة مجاؿ في اليسشية
  .(81) .والخياضة الذباب مع لمتعامل مؤىمو تكػف 
لمتعاوف الخياضي والذبابي بيغ  وقع في صشعاء بخوتػكػؿ ججيج ۸۸۱۱وفي العاشخ مغ تسػز      

السجمذ األعمى لمذباب والخياضة في الجسيػرية العخبية اليسشية والمجشة الحكػمية لمتخبية البجنية 
, وتع خالؿ ىحيغ العاميغ  تبادؿ الصخفيغ ۸۸۱۱ - ۸۸۱۱والخياضية في االتحاد الدػفيتي لعامي 

ة الدمة وكخة القجـ ، وفخؽ ألعاب القػؽ ، وإرساؿ الفخؽ الخياضية في ألعاب تشذ الصاولة ، وكخ 
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فزال عغ تقجيع السداعجة الفشية والخبخات البذخية ، واآلالت والسػاد الخياضية لمجانب اليسشي . اذ 
أرسمت المجشة الحكػمية لمتخبية البجنية والخياضية عمى نفقتيا مجربا لمذصخنج ومجربا لمسرارعة ، 

اضة اليسشي بأدوات وأجيدة رياضية خاصة بخياضة كساؿ وزودت السجمذ األعمى لمذباب والخي
األجداـ, واستقبمت وفجًا لمعامميغ بالسجمذ األعمى لمذباب والخياضة بالجسيػرية العخبية اليسشية عاـ 

, لالشالع والتعخؼ عمى نطع التخبية البجنية والذبابية في االتحاد الدػفيتي , ووفج مغ  ۸۸۱۱
الفعاليات واألنذصة الثقافية والخياضية األخخػ التي نطستيا المجشة الرحفييغ شاركػا في تغصية 

الحكػمية لمتخبية البجنية والخياضية في االتحاد الدػفيتي كسا تبادؿ الجانباف اليسشي والدػفيتي 
األخبار والسعمػمات ذات الرمة بالذباب والخياضة ونذخىا في وسائل اإلعالـ خالؿ فتخة سخياف 

 4898 عاـ حديخاف في.و (89)سائل اإلعالـ السقخوءة والسدسػعة والسخئية في البمجيغالبخوتػكػؿ في و 
 السخكدية والمجشة اليسشية العخبية في الجسيػرية  والخياضة لمذباب األعمى السجمذ لجشة وقعت

, بيشيسا العالقات تعديد ضخورة عمى نز بخوتػكػؿ عمى الدػفيتي باالتحاد الخاصة كسدػمػؿلم
 مغ واألشفاؿ والصالبية الذعبية الػفػد بيغ تبادؿ الديارات إلى دعػة البخوتػكػؿ نز تزسغ كسا
 ).88)الجانبيغ كال

مسا تقجـ نمسذ بذكل واضح مغ خالؿ التعاوف االقترادؼ والثقافي بيغ الجسيػرية العخبية       
االيجيػلػجية مغ خالؿ ىحا اليسشية واالتحاد الدػفيتي اف مػسكػ سعت الى تحقيق جانب مغ اىجافيا 

, فقج اضحت   لتحقيق غايات سياسيةالشػع مغ العالقات , التي عجتيا كأحج ادوات الدياسة الخارجية 
تمظ العالقات اداة لبشاء الشفػذ وتخسيخ العالقات بيغ الجوؿ لزساف الجعع الدياسي. ومغ الدبل 

يد مكانتو داخل البالد , وعشرخ ميع في الشاجحة في التأثيخ بذكل مباشخ في السجتسع اليسشي وتعد 
, لحا حافطت عمييا في العجيج مغ ىحه البمجاف ، مغ خالؿ تقجيع السداعجات تخسيخ اواصخ الرجاقة

والتعاوف في السجاؿ الثقافي, غيخ اف السدعى االخيخ كثيخًا  ما كاف يرصجـ بسعػقات االقترادية , 
وبغس الشطخ عغ ضيػر بعس الرعػبات  .ستعربعجة اىسيا شبيعة السجتسع اليسشي القبمي ال

 التي الكبيخة السالية التكاليف مػسكػ وعجت والسذكالت , اال اف التعاوف استسخ بجرجة مقبػلة ,
 الدياسية لمعالقات مكسال يعج الثقافية العالقات تصػيخ واف .سياسية لتػجياتيا خجمة تكبجىات
 . االقتراديةو 
 
 

 الخاتسة
نمخز شكل العالقات الدػفيتية اليسشية اثشاء حكع عمي عبج هللا صالح حيث نخػ اف  يسكغ اف    

مجة تػليو لخئاسة الجسيػرية العخبية اليسشية تدامشت مع الكثيخ مغ االحجاث الجاخمية والخارجية التي 
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تخكت صجاىا عمى شخيقة اداء صالح في مسارسة الحكع , حيث اضيخ حشكتو الدياسية في احتػاء 
مب السػاقف التي يسكغ اف تعج االصعب في تاريخ اليسغ , السيسا قجرتو عمى مػازنة عالقاتو مع اغ

السعدكخيغ الذخقي والغخبي , وحاوؿ االتحاد الدػفيتي مغ جانبو السحافطة عمى عالقتو مع اليسغ 
ع الذسالي وعجـ تعخيزيا الى التجىػر مغ خالؿ تقجيسو السداعجات العدكخية واالقترادية رغ

ضعفيا, لكشيا ذات تدييالت افزل , ألنو كاف يجرؾ اف تقريخه في تقجيع ىحا الشػع مغ السداعجات 
, سيؤدؼ برشعاء الى شخؽ ابػاب اخخػ , السيسا اف الخياض والػاليات الستحجة االمخيكية  كانت 

جعل تتصمع الى اؼ خمل في عالقتو مع صشعاء حتى تدتثسخه في احتػاىا والتغمغل عبخىا, مسا 
الخياض ومغ بعجىا الػاليات الستحجة االمخيكية  تتحخؾ باستسخار الستغالؿ االمخ بتقجيع السداعجات 
حتى ال تكػف اليسغ الذسالي سػفيتية مصمقة. وفي خزع ذلظ حاوؿ صالح اف يعصي لشفدو صػرة 

بل كاف  الخط السدتقل القائع عمى بشاء عالقات مع كل االتجاىات , لكغ ىحا لع يكغ امخا ىيشاً 
يحتاج الى تشاغع السػاقف بيغ االشخاؼ كافة وىحا بالزبط الحؼ اتبعو صالح. وفي الػقت نفدو 
اتجو االتحاد الدػفيتي الى االلتداـ بديادة اواصخ عالقاتو مع الجسيػرية العخبية اليسشية  , ليكػف لو 

كل  ستفادة العمسية الػاسعة.تأثيخ مباشخ عمى السجتسع اليسشي ومحاولة مشو في تقارب الثقافات واال
 ما سبق كاف تأثيخه واضحا عمى تصػر العالقات بيغ البمجيغ , وعمى رسع سياساتيسا .

 
 اليهامش

                                                           

, 4899, نيداف 44١الدياسية العخبية الدػفياتية , مجمة السدتقبل العخبي , العجد احسج يػسف احسج , العالقات (4)
 .19ص

, إذ التقى القاضي أحسج دمحم األندي, مبعػث اإلماـ يحيى بسسثمي 4819وكاف ليحا األمخ مبادرات مشح عاـ  (1)
, ونقل إلييع رغبة اليسغ في إقامة عالقات دبمػماسية بيغ البمجيغ, ولع تكغ تمظ رغبة الحكػمة الدػفيتية في انقخة

:"نرغب أن نعقد معاىدة تجارية مع اإلمام الجانب اليسشي وحجه فقج عبخ أحج أعزاء الػفج الدػفيتي حيشيا قائاًل 
لخارجي مغمقة في وجهىشا , فشحن يحيى, إذ ال يخفى عميكم أن بالدنا واسعة, ومحرهالتشا كثيرة وأبهاب العالم ا

.  ندعى إليجاد أسهاق جديدة, وىذه البالد من جسمة الدول التي يسكن أن نعسل معيا ونجد فييا أسهاقًا تجارية"
, وقعيا عغ الجانب اليسشي القائع 4819وبعج سمدمة مغ السباحثات تع تػقيع السعاىجة في األوؿ مغ تذخيغ الثاني 

السداعج التشفيحؼ إلدارة الذخؽ مسثل اإلماـ يحيى دمحم راغب , وعغ الجانب  الدػفيتي بأعساؿ وزيخ الخارجية 
( . وسسيت ىحه السعاىجة بسعاىجة صشعاء, (Georgy Astakhovجػرجي أستاخػؼ  األقرى لمذؤوف الخارجية

المغة العخبية, وتتكػف مغ مقجمة وخسذ مػاد وخاتسة, وصالحيتيا لسجة عذخ سشػات, وحخرت في ندختيغ أصميتيغ ب
تججد بخغبة الصخفيغ. جاء في السادة األولى مشيا اعتخاؼ االتحاد الدػفيتي باستقالؿ اليسغ, أما السادة الثانية فقج 
تعيج الصخفاف بتدييل السبادالت التجارية بيغ البمجيغ, فزاًل عغ أمػر قشرمية أخخػ جاءت في بشػد السعاىجة. 

, االفاؽ لمصباعة والشذخ ,صشعاء 1١١١-48١١رؼ, الجبمػماسية اليسشية لمسديج يشطخ عمي عبج القػؼ الغفا
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(, دار 4819-4198؛ حديغ عبج هللا العسخؼ, اليسغ بيغ عيجيغ )والية عثسانية ودولة متػكمية 19,ص1١١4,
 .141, ص 1١41الفكخ, دمذق, 

الحكػاـ مػغ بيػت القاسػع بػغ دمحم , ىػػاكبخ ابشػاء االمػاـ احسػج  دمحم البجر: ىػ دمحم بغ احسج حسيػج الػجيغ آخػخ االئسػة (9)
, تمقى تعميسو الػجيشي عمػى يػج مجرسػييغ خرػصػييغ , وفػي مخاىقتػو بػجأ يسيػل الػى الكتػب 4818بغ يحيى  , ولج عاـ 

لبشػػاف  والسجػػالت الحجيثػػة , ومػػغ خالليػػا تبشػػى االفكػػار الميبخاليػػة , وفػػي االربعيشيػػات تػػخؾ الػػيسغ فػػي رحمػػة شػيمػػة الػػى
ومرخ .تمقى في مرخ دورة في أكاديسية عدػكخية , كػل ذلػظ عػدز نطختػو الميبخاليػة وجعمتػو عازمػا عمػى فعػل أقرػى 
ما في وسعو لتحجيث اليسغ.بعج تػلي االماـ احسج الدمصة عيغ البجر نائبا لمسمػظ فػي الحجيػة . وفػي بجايػة الخسدػيشات 

أصػػبح البػػجر نائبػػا لػػخئيذ الػػػزراء ووزيػػخ لمػػجفاع  4811عػػاـ رسػػخت سػػسعتو كػػأميخ مدػػتشيخ ذؼ عقميػػة حجيثػػة , وفػػي 
. احسج جابخ عفيػف , 4891لسجة اسبػع لحجوث ثػرة  4891والذؤوف الخارجية . تػلى االمامة بعج وفاة والجه االماـ 

 .194, ص1١١9, مؤسدة العفيف الثقافية ,صشعاء ,1السػسػعة اليسشية, السجمج االوؿ , ط
ي, روسيا واليسغ سػبعة عقػػد مػغ الرػجاقة والعالقػات الستصػػرة والتعػاوف الثشػائي السذػتخؾ, مجمػة دمحم صالح اليالل (1)

 .89, ص 4888صشعاء, اذار –ابحاث سياسية, العجد الثالث , وزارة الخارجية 
 .19عمي عبج القػؼ الغفارؼ, السرجر الدابق, ص (1)

 .94,ص1١١١-4849قات اليسشية الخوسية ( الجسيػرية اليسشية , مخكد البحػث والسعمػمات , العال(9
             وتمقػػى تعميسػػو , فػي مجيشػػة سػشحاف فػػي صػشعاء 4811ولػج عمػػي عبػج هللا صػػالح فػي الخػػامذ عذػخ مػػغ تسػػز عػػاـ (1)

                                                وىػػ فػي سػغ الدادسػة عذػخ ثػع التحػق بسجرسػة ضػباط الرػف       4819                                  في الكتاتيب التػي غادرىػا لمجػير عػاـ        االولي
     ّ         ليتخّرػز فػي حػخب       4891                             ، والتحق بسجرسة السجرعات عػاـ     4891                               وشارؾ في ثػرة سبتسبخ/أيمػؿ عاـ       489١    عاـ 

وشارؾ في رفع الحرار الحؼ داـ سبعيغ يػًما في صشعاء. بعج ذلظ تػػلى قيػادة لػػاء تعػد وقائػجا لسعدػكخ  .        السجرعات
انتخػب رئيدػًا لمجسيػريػة والقائػج األعمػى لمقػػات  4819(, في الدابع عذػخ مػغ تسػػز 4819-4811خالج بغ الػليج )

ًشا عاًما لسؤتسخ الذعب العاـ ، وفػي الثالػث انتخبو مجمذ الذعب التأسيدي أمي 4891السدمحة. في الثالثػف مغ اب 
ـ. اصػبح رئػيذ الجسيػريػة والقائػج العػاـ لمقػػات السدػمحة. وانتخبػو مجمػذ الذػػرػ فػي الدػابع  4899عذخ مػغ ايػار 
أعمػغ  488١رئيدًا لمجسيػرية والقائج األعمى لمقػات السدمحة. وفي الثاني والعذخوف مغ ايار  4899عذخ مغ تسػز 
يسغ وفػػػي اليػػػـػ نفدػػػػو تػػػع انتخابػػػػو رئيدػػػًا لمػػػبالد. انتخبػػػػو مجمػػػذ الشػػػػاب فػػػػي االوؿ مػػػغ تذػػػػخيغ االوؿ عػػػغ تػحيػػػج الػػػػ

انتخػب رئيدػًا فػي أوؿ انتخابػات رئاسػية فػي  4888رئيدا لمجسيػرية اليسشية. وفي الثالػث والعذػخوف مػغ ايمػػؿ 4881
-4819ه في الدياسة الجاخميػة مػغ عػاـ اليسغ. يشطخ : خالج عبجه حدغ الحبذي , الخئيذ عمي عبج هللا صالح ودور 

 ومابعجىا.49, ص1١١8-1١١9, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية االداب , جامعة ذمار , اليسغ , 488١
-4849رعج محسػد البخىاوؼ, الشطاـ الدياسي في اليسغ )مغ االماـ يحيى الى الخئيذ عبػج ربػو مشرػػر ىػادؼ  (9)

 .41١-418ص, 1١49 , دار السعتد لمشذخ, االردف,1١41
في نياية سبعيشيات القخف العذخيغ حجث تصػر مؤثخ عمى الرعيج الجولي يتسثل بالتجخل الدػفيتي في افغاندتاف ( 8)

ستحالفػػة معػػو فػػي كػػابػؿ وىػػحا مػػا شػػكل خصػػخًا عمػػى السرػػالح الغخبيػػة واألمخيكيػػة فػػي مشصقػػة الخمػػيج إلسػػشاد الحكػمػػة ال
لشفػػػذ الدػػػفيتي مػغ خصػػخ فقػػج كػاف لػػحلظ رد فعػػل كبيػػخ مػغ الػاليػػات الستحػػجة التػػي العخبػي والذػػخؽ األوسػػط لسػا يسثمػػو ا

قامػػت بالعسػػل بسػػا يعػػخؼ بسبػػجأ كػػارتخ وإتخػػاذ العجيػػج مػػغ اإلجػػخاءات مشيػػا تأجيػػل البػػت فػػي معاىػػجة تحجيػػج اسػػتعساؿ 
فػػي أفغاندػػتاف مػػع االتحػػاد الدػػػفيتي, كسػػا قامػػت بتذػػجيع حخكػػات مزػػادة لألخيػػخ  SALT 2األسػػمحة اإلسػػتخاتيجية 
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ونيكػػاراغػا وبػلشػػػجا ودعسيػػػا، وقػػجمت الػػػجعع والسدػػػاعجات العدػػػكخية بذػػكل عاجػػػل إلػػػى باكدػػتاف كسػػػا عػػػدزت واشػػػشصغ 
وجػدىا في الخميج العخبي ومشصقة الذخؽ األوسط بذكل عاـ , وقامت اإلدارة األمخيكية بسشع بيع التكشػلػجيا الستقجمػة 

لتسػيل بيػع القسػح لمدػػفييت كسػا مشعػت رياضػيييا مػغ السذػاركة فػي  بيمػف دوالر كانت مخررة 1لسػسكػ وجسجت 
، يشطػخ: روبػخت ماكشسػارا، مػا بعػج الحػخب البػاردة، تخجسػة: دمحم حدػشيغ 489١األولسبياد التي اقيسػت فػي مػسػكػ عػاـ 

 .11-19، ص4884يػنذ، دار الذخؽ، عساف، 
شالب , الػحجة اليسشية )دراسات في عسميات التحػؿ مغ التذصيخ الى الػحػجة(, مخكػد دراسػات الػحػجة  حدغ ابػ(4١)

 .419-411،  ص4881العخبية, بيخوت , 
(11) CIA ,National Foreign Assessment Center ,The USSR and the Yemens: Moscow's 

Foothold on the Arabian Peninsul, 16 July 1981,P12. 
 .99-91، السرجر الدابق، ص1١١١-4849العالقات اليسشية الخوسية ( 41)

(13)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Российско-Йеменские Отношения И 
Международная Политика На Ближнем Востоке 1926 - 2004 Гг. ,доктор 
исторических наук,Санкт-Петербургский Государственный университет, 
Петербургский, 2004,с80.  

سياسي ورجل دولة سػفييتي، انتدب لمحدب الذيػعي الدػفييتي في وقت مبكخ وبخز في تشطيساتو الذبابية   (9(
ثع أصبح مدؤوؿ العالقات مع البمجاف  4811 - 4819وتجرج في السشاصب الحدبية . أصبح سفيخًا لػجػ ىشغاريا 

وفي  4894انتخب عزػًا في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي الدػفييتي مشح  4891 - 4811الذيػعية األخػخػ 
 4891انتخب عزػًا في سكختارية المجشة السخكدية ورشح لعزػية السكتب الدياسي لمجشة السخكدية   4891عاـ 

وحاز عمى جائدة  4891. تخأس لجشة أمغ الجولة )السخابخات( مشح 4819وأصبح عزػًا في السكتب الدياسي عػاـ 
.يشطخ الشار والجميج , السرجر 4891لغاية شباط  4891ليشيغ مختيغ . ثع رئاسة الجولة مغ تذخيغ الثاني عاـ 

 .81الدابق , ص
( أوليػػغ بيخيدػػبيكيغ, الػػيسغ واليسشيػػيغ فػػي ذكخيػػات دبمػماسػػي روسػػي, تخجسػػة اسػػكشجر كفػػػرؼ وأخػػخوف, دار مكتبػػة 49(

 . 991, ص1١١1اليالؿ, بيخوت, 
(41) Stephen Page, The Soviet Union And The Yemen's Influence In Asymmetrical 
Relationships, Praeger Publishers , New York, 1985, P.198. 

 .14, السرجر الدابق  , ص  1١١١-4849العالقات اليسشية الخوسية   ( 41)
 . 991(  اوليغ بيخيبدكيغ, السرجر الدابق , ص (49

 .9, مػسكػ , ص 4891تذخيغ االوؿ ,  19(,  94١)19صحيفة انباء مػسكػ , العجد   ( 48)
 .991اوليغ بيخيدبيبكغ, السرجر الدابق  , ص   ( 1١)

تذػػخيغ  19(,  94١)19صػػحيفة انبػػاء مػسػػكػ , عػػغ زيػػارة عمػػي عبػػجهللا صػػالح لالتحػػاد الدػػػفيتي , العػػجد   ( 14)
 .1, مػسكػ , ص 4891االوؿ , 
 السرجر نفدو.  ( 11)
 ( ,  السرجر الدابق..94١)19صحيفة انباء مػسكػ , العجد   ( 19)
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(24(Мохаммед Ахмед Мохаммед Аль-Саяги ,Объединение Северного И Южного 
Йемена И Йеменско-Российские Отношения (1960-2009 Гг.),Доктор 
Исторических Наук, Москва-2010,c127. 
(25 ) C.I.A , Directorate of Intelligence, Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and 
Cooperation,   Washington. DC 20505 , 23 October 1984, P.2. 

 ( ,  السرجر الدابق. 94١)19العجد  صحيفة انباء مػسكػ ,  ( 19)
(27 ) Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and Cooperation, OP. Cit.  ,  P.4. 

 .9, مػسكػ , ص 4891تذخيغ االوؿ ,  14(,  9١8)11, العجد صحيفة انباء مػسكػ   ( 19)
 السرجر نفدو.  ( 18)

(30 ) Ussr-North Yemen:  Treaty of  Friendship and Cooperation,OP.Cit.  ,  P.1-6. 
(30) CI A, Directorate Of Intelligence , North Yemen: 0il Update, Washington,  
March 1986, p1. 

, نقػال 49/8/4891ترخيح  الخئيذ عمي عبج هللا صالح عقب عػدتو مػغ زيارتػو لالتحػاد الدػػفيتي  بتػاريخ   ( 91)
حاديػث الرػحفية لمػخئيذ عمػي عبػج هللا صػالح , عغ الجسيػرية العخبيػة اليسشيػة ,وزارة االعػالـ والثقافػة, الخصابػات واال

 .19, ص4891السجمج الخامذ , 
,  فػي سػجل التعػازؼ 49/8/4891كمسة  الخئيذ عمي عبج هللا صالح بػفاة الدعيع الدػفيتي تذػيخنشكػ بتػاريخ  ( 99)

لح , السرػػجر فػػي الدػػفارة الدػػػفيتية فػػي صػػشعاء نقػػال عػػغ الخصابػػات واالحاديػػث الرػػحفية لمػػخئيذ عمػػي عبػػج هللا صػػا
 .441الدابق, ص 

فػػي االتحػػاد الدػػػفيتي أكسػػل  ـ فػػي قخيػػة بخيفػلشػػػؼ بسقاشعػػة سػػتافخوبػؿ4894ولػػج فػػي الثػػاني مػػغ آذار عػػاـ  ( 91)
ـ ثػع تػػلى العجيػج 4811ـ بتفػؽ ثع التحق بكمية الحقػؽ في جامعة مػسكػ وتخػخج مشيػا عػاـ 481١دراستو فييا عاـ 

ـ 4818مغ السدؤوليات التشطيسية في الحدب الذيػعي الدػفيتي وتجرج في السشاصب حتى أصبح وزيخًا لمدراعػة عػاـ 
ـ بعػج الػخئيذ قدػصشصيغ تذػيخنيشكػ، حػاوؿ إحػجاث تغييػخات وإصػالحات 4891تي عػاـ ثع تػلى رئاسػة االتحػاد الدػػفي

داخميػػػة وخارجيػػػة فػػػي االتحػػػاد الدػػػػفيتي عػػػغ شخيػػػق سياسػػػة الغالسػػػشػس )العالنيػػػة والذػػػفافية( والبيخوسػػػتخويكا )إعػػػادة 
, اشخوحػػة دكتػػػراه 4884عسػػار خالػػج رمزػػاف الخبيعػػي, غػرباتذػػػؼ ودوره فػػي الدياسػػة الدػػػفيتية حتػػى عػػاـ  .البشػػاء(

 .1١4١غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , جامعة البرخة, 
 .148صيػميات  الخئيذ عمي عبج هللا صالح  , السرجر الدابق,  ( 91)
رياض عديد ىادؼ , البيخيدتخويكا ومدتقبل الشطاـ الدياسي الدػػفيتي, مجمػة افػاؽ عخبيػة , العػجد الخػامذ  ,  ( 99)

 .18ص, 488١العخاؽ , ايار 
, رسػالة 4898-4811سعجؼ عائذة ، مطاىخ الرخاع األيجيػلػجي بيغ السعدػكخ الذػخقي والسعدػكخ الغخبػي  ( 91)

، 2014 ماجدػػتيخ غيػػخ مشذػػػرة ، كميػػة العمػػـػ االندػػانية واالجتساعيػػة ,جامعػػػة محسػػػػػج خيزػػػػػخ _ بدكػػػػػػػػخة , الجدائػػخ,
 .89ص

 .14صالدابق,  , السرجر 1١١١-4849الخوسية –العالقات اليسشية ( 99)
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,  اإلصػالح أو البشيػات تججيػج أو الييكمػة إعػادة وكػحلظ.البشػاء إعػادة العخبيػة لمغػة بالتخجسػة تعشػي روسػية كمسػة(98)
 بػالحدب السخكديػة لمجشػة العامػة األمانػة قيػادة "غػرباتذػػؼ ميخائيػل" تػػلي مشػح الدياسػي لمقػامػس كسرػصمح دخمػت

 .والخػارج الػجاخل فػي والجولػة لمحدب اتيجيةخ كإست  4891إقخارىا في نيداف تع حيث ،4891 في الدػفييتي الذيػعي
 التزحية تعشي أنيا كسا واالقترادية االجتساعية التشسية تعخقل التي لمعكبات وحازمة جحرية إزالة تعشي والبيخوستخويكا

الجػحور ,أمػا السعشػى االصػصالحي لمكمسػة فػاسػع ومتعػجد . ومػغ ذلػظ : أنيػا تعشػي " القزػاء  انصالؽ أجل مغ بالفخوع
الحاـز عمى عسميات الخكػد " و تعشي " خمق أولية مزسػنة وفاعمة لتدخيع التصػر االقترادؼ واالجتساعي ،  ومشحو 

" و " التصػػػػيخ الستعػػػجد االتجاىػػػات  قػػػجرًا اكبػػػخ مػػػغ الجيشاميكيػػػة " , وتعشػػػي " االعتسػػػاد عمػػػى اإلبػػػجاع الحػػػي لمجسػػػاىيخ
لمجيسقخاشيػػة واإلدارة الحاتيػػة لالشػػتخاكية " وتعشػػي " االحتػػخاـ الخفيػػع لكػػيع الفػػخد وكخامتػػو " ,وتعشػػي " وحػػجة مشجػػدات الثػػػرة 
 العمسيػػة ، والتقشيػػة واالقترػػاد السبػػخمج ووحػػجة القػػػؿ والفعػػل ، ووحػػجة الحقػػػؽ والػاجبػػات " . والبيخيدػػتخويكا تعشػػي لػػجػ

 دور؛زليخػػة معمػػع ,  94لمسديػػج يشطػػخ: عسػػار خالػػج رمزػػاف الخبيعػػي, السرػػجر الدػػابق, صغػرباتذػػػؼ " الثػػػرة " .
, رسػػالة ماجدػتيخ غيػػخ مشذػػرة , كميػػة العمػػـػ 4884-4891الدػػفييتي االتحػػاد سػػقػط فػػي غػرباتذػػػؼ ميخائيػل

 .91ص, 1١41-1١41بدكخة /الجدائخ, -االندانية واالجتساعية , جامعة دمحم خيزخ
 .419صحدغ ابػ شالب , السرجر الدابق,  ( 1١)

(41) Melvin A. Goodman, Gorbachev and Soviet Policy in The third World ,the Institute 
for National Strategic   , Studies National Defense University ,Washington,  1990,P.5 

ريػاض الػخيذ لمكتػب   ،     4881-    488١        العخبيػة        الجديػخة   فػي      ودوره      الػيسغ       الجشػػب      ريػاح،       الػخيذ      نجيػب     ريػاض  (11)
 .11, ص     4889،صشعاء، والشذخ

 (43) Mark N. Katz, Yemeni Unity and Saudi Security, Middle East Policy 1:1 
(1992),.P.23. 

, العػػجد  41, الدياسػػة الدػػػفيتية تجػػاه الخمػػيج فػػي عيػػج غػرباتذػػػؼ , السدػػتقبل العخبػػي , السجمػػج حدػػغ العمكػػيع(11)
 . 491-494، ص4898لبشاف ,  411
وليجة المحطة وانسا جاءت نتيجة تخاكسات , كانت بجاياتيا  4899لع تكغ احجاث الثالث عذخ مغ كانػف الثاني  (11)

بدػػالع ربيػػع عمػػي , وتػػػلي عبػػج الفتػػاح اسػػساعيل رئاسػػة الجولػػة , وبعػػج اكثػػخ مػػغ عػػاميغ  االولػػى , عشػػجما تػػع االشاحػػة
تعخض عبج الفتاح اسساعيل الى ضغػشات مغ جانب جساعة عمي ناصخ دمحم , وتع ابعاده  واقرػي مػغ كافػة ميامػو 

والتػػػػتخات  و تحالفػػػو مػػػع عمػػػي عشتػػػخ , فحػػػجثت  الخالفػػػات 4891, وذىػػػب الػػػى مػسػػػكػ , الػػػى اف عػػػاد  فػػػي شػػػباط 
والرخاعات الدياسية بيغ الجانبيغ حػؿ الدػمصة  , وانفجػخت الػى حػخب اىميػة بػيغ جشػاحي الحػدب االشػتخاكي واليسشػي 
السعتجؿ بكيادة الخئيذ عمي ناصخ دمحم , والخاديكالي بكيادة عبج الفتاح اسساعيل. بػجأ االمػخ بعػج وفػػد أعزػاء السكتػب 

مجشة السخكدية وبعج وصػؿ عمي سالع البيس وجج أف الستػاججيغ ىشاؾ ىع فقط الدياسي لمحدب االشتخاكي إلى مقخ ال
مغ السعارضيغ لجشاح الخئيذ عمي ناصػخ دمحم وفػي تمػظ االثشػاء دخػل حػخاس االخيػخ وقػاـ أحػجىع بػإشالؽ الشػار عمػى 

بعخبػة مجرعػة  كل مغ كاف في القاعػة مسػا أدػ إلػى مقتػل عػجد مػشيع كسػا اصػيب عبػج الفتػاح اسػساعيل , وبعػج إخالئػو
تعػػخض لقحيفػػة مزػػادة  واصػػيب بحػػخوؽ قيػػل انػػو لقػػي حتػػف عمػػى اثخىػػا. وبػػحلظ بػػجأت صػػجامات مدػػمحة بػػيغ جشػػاحي 

 49الحدب االشتخاكي ادت إلى حجوث مجازر وخدائخ بذخية ومادية عجيجة وصمت إلى تدعة آالؼ شخز وإصػابة 
لمػػخئيذ ناصػػخ وعػػدؿ االخيػػخ واعػػتالء حيػػجر ابػػػ بكػػخ اخػػخيغ جميػػع مػػغ السػػجنييغ وانتيػػى االمػػخ بيديسػػة الجشػػاح السؤيػػج 
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، 4881العصػػاس الخئاسػػة بذػػكل مؤقػػت. لمسديػػج يشطػػخ:  شػػاكخ الجػػػىخؼ، الرػػخاع فػػي عػػجف، مكتبػػة مػػجبػلي، القػػاىخة، 
, 4881؛ سػػػػسيخ دمحم احسػػػػج العبػػػػجلي, الػحػػػػجة اليسشيػػػػة والشطػػػػاـ االقميسػػػػي العخبػػػػي, مكتبػػػػة مػػػػجبػلي, القػػػػاىخة , 919ص
                 فػػػي الػػػيسغ والسػقػػػف       4899                                                         ػد عبػػػج الخشجػػػخ , ابػػػخاليع فشجػػػاف االمػػػارة, أحػػػجاث كػػػانػف الثػػػاني        شػػػخوؽ سػػػع؛ 411ص

  ,  1                                                                                                       الدػػػفيتي مشيػػػا, مجمػػة ابحػػػاث البرػػػخة لمعمػػـػ االندػػػانية , كميػػػة التخبيػػة لمعمػػػـػ االندػػػانية  , جامعػػة البرػػػخة , العػػػجد
  .  91-  99   , ص    1١14  ,   19       السجمج 

؛ 419، ص4888، دار الججيػػج، بيػػخوت،  4881 4891لػحػػجة ،فيرػل جمػػػؿ ، الثػرتػػاف ، الجسيػريتػػاف ، ا ( 19)
 .14وكالة االنباء اليسشية )سبأ(, السرجر الدابق , ص

(45) CI A, Directorate Of Intelligence , North Yemen: 0il Update, Washington, March 
1986, p1. 

 , صشعاء.1/41/4891(, 191سبتسبخ , العجد )19( صحيفة  (19
(49)Наталья Сергеевна Мирошниченко , Указ. Соч., с80. 

 .8, ص4899, تذخيغ االوؿ 49(  مجمة الحػار ,صػاريخ سػفيتية في اليسغ الذسالي ,  العجد  (1١
(51)Aреф мукбиль обейд , исторический опыт сотрудничества йемена, ссср и 
российской федерации (1964-1999 годы) ,доктор исторических наук ,российский 
университет дружбы народов, москва, 2010, с47. 
(52(мохаммед ахмед мохаммед аль-саяги, Указ. Соч., c127. 

 , صشعاء.4/1/4898(, 1411( صحيفة  الجسيػرية , العجد ) (19
فػػي بغػػجاد مػػغ اربػػع دوؿ وىػػي العػػخاؽ ومرػػخ واالردف  4898تأسػػذ فػػي الدػػادس عذػػخ مػػغ  شػػباط مػػغ عػػاـ   ( (11

والجسيػريػة العخبيػػة اليسشيػػة. واعمػػغ السؤسدػػػف اف االتحػػاد يعسػػل فػي نصػػاؽ الجامعػػة العخبيػػة، كسػػا أشػػارت لػػحلظ السػػادة 
لكػل دولػة عخبيػة تخغػب باالنزػساـ اليػو, وجػاء األولى مغ االتفاقية. وفي إشػار السػادة الخابعػة تكػػف العزػػية مفتػحػة 

التكامل االقترادؼ بيغ دولو كأولػية حاكسو ألىجافو. وتع اختيار عساف عاصسة األردف مقخا لألمانة العامة .لكغ ىحا 
. لمسديػػج يشطػػخ: 488١, اذ سػػخعاف مػػا  تػقػػف بدػػبب االحػػتالؿ العخاقػػي لمكػيػػت السجمػػذ لػػع يكتػػب لػػو الحيػػاة شػػػيال 
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السذاكل االجتساعية واالقترادية في عيد الرئيس السرري حدشي مبارك وانعكاساتيا عمى الحركة 
 1111 - 1891العسالية والسيشية 

 نعيسة لطيف عبد هللام.د.
 عبد الدادة أ.د. نجاه عبد الكريم

 اآلدابكمية  -جامعة البررة 
 السمخص

ييجؼ البحث الى تدميط الزػء عمى السذاكل االجتساعية واالقترادية التي عانى مشيا 
السجتسع السرخي ومغ ابخزىا الديادة الدكانية والتي يخافقيا قمة الخجمات االجتساعية و الرحية وقمة 

صالة التي تفاقست مع فخص العسل لمصبقة العاممة و الخخيجيغ وبالتالي رافقيا في ازدياد مذكمة الب
اصجار الخئيذ حدشي مبارؾ لقخار بخنامج االصالح االقترادي وخرخرة شخكات القصاع العاـ 
وتدخيح اعجاد كبيخة مغ العساؿ وبالتالي سػء وتجىػر الػضع السعاشي ألسخىع نتيجة ارتفاع االسعار 

الكية عمى اثخ القخارات الػزارية وشجة الغالء الشاتج مغ رفع دعع الجولة عغ السػارد الغحائية واالستي
التي اصجرتيا الحكػمة السرخية بخفع دعسيا عغ الخز والدكخ وغيخىا مغ السػارد الغحائية الخئيدية 

 لمدكاف مسا ادى الى ازدياد ضاىخة الفقخ وتفذييا في كثيخ مغ شبقات السجتسع السرخي.
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President Hosni Mubarak and their implications on the movement of 

labor and the articles 1981-201 
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Abstract 

       The research aims to shed light on the social and economic problems 

suffered by the Egyptian Society , most notably the increase in population, 

accompanied by the lack of social and health services and the lack of 

employment opportunities for the working class and graduates, and 

consequently accompanied by the increasing problem of unemployment, 

which exacerbated with President Hosni Mubarak's decision of the 

economic reform program and the privatization of public sector companies . 

The layoffs of large numbers of Workers and consequently the poor and 

deteriorating living conditions of their families as a result of high prices and 

high prices resulting from the lifting of state subsidies on consumer f00d 

following the ministerial decisions issued by the government The Egyptian 

government lifted its support for rice , Sugar and other main foodstuffs for 

the population , which led to an increase in poverty and its spread in many 

parts of the Egyptian society 
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 السقدمة
ضيخت في مرخ العجيج مغ السذاكل االجتساعية واالقترادية في عيج الخئيذ دمحم حدشي 
 مبارؾ وذلظ عمى أثخ تصبيق بخنامج االصالح االقترادي , الحي أثخ سمبًا عمى االوضاع
االقترادية واالجتساعية وتجىػر السدتػى السعاشي لعجد كبيخ مغ اشياؼ السجتسع السرخي برػرة 
عامة والصبقة العسالية والسيشية برػرة خاصة ومغ أبخز تمظ السذاكل الديادة الدكانية السدتسخة 

قترادية الشاجسة عغ زيادة الػالدات وقمة الػفيات وعجد الحكػمة السرخية عغ تػفيخ السػارد اال
والخجمية الستيعاب ىحه الديادة مسا أدى الى قمة حرػؿ الصبقة العاممة والسيشية عمى فخص العسل 
وتفاقع ضاىخة البصالة الشاجسة عغ تدخيح أعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة السرخية والسيشية وإحالتيع 

مؤسدات وشخكات  عمى التقاعج وبالتالي حخمانيع مغ شبكة الزساف االجتساعي عمى أثخ بيع
القصاع العاـ الى القصاع الخاص ورفع دعع الجولة عغ أسعار السػاد الغحائية واالستيالكية في مرخ 
مسا تدبب في زيادة أسعار السػاد الغحائية التي اعتبخت قػتًا رئيدًا لمذعب فزاًل عغ زيادة أسعار 

وتجىػر السدتػى السعاشي لمصبقة  السػاد االستيالكية وبالتالي انتذار مذكمة الفقخ وشجة الغالء
 العسالية والسيشية .

تزسغ البحث السقجمة وثالثة محاور والخاتسة وقائسة السرادر, شسل السحػر االوؿ مذكمة 
الديادة الدكانية و قمة السػارد االقترادية وضعف حجع العسالة وقمة فخص العسل, في حيغ تصخؽ 

تدخيح و يا عمى اثخ تصبيق بخنامج االصالح االقترادي السحػر الثاني الى مذكمة البصالة وتفاقس
اعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة السرخية وبيع شخكات القصاع العاـ الى القصاع الخاص, وتشاوؿ 

 السحػر الثالث ضاىخة الفقخ وتزخع االسعار ودور السشزسات الجولية والسرخية في معالجتيا.
 الدكاني(أواًل: الزيادة الدكانية )التزخم 

يحىب بعس الكتاب االقترادييغ الى تعخيف ضاىخة التزخع الدكاني بأنيا تمظ العالقة الشدبية 
التي تشذأ بيغ الديادة الدكانية والديادة في الثخوة القػمية والتكشػلػجية السدتغمة في العسمية بحيث 

مى متػسط دخل الفخد الحي ال تفػؽ الديادة الدكانية أية زيادة معقػلة في الجخل القػمي ويؤثخ ذلظ ع
 تقف ، وأف كل شفل يػلج شبقاً يحقق أي زيادة وعشجئح تتػقف معجالت التشسية االقترادية أو تكاد 

لحلظ يذكل عبئًا وخدارة اقترادية قػمية نطخًا ألنو لغ يحقق أي عائج اقترادي ممسػس لػششو بعج 
 .(2)لىاستبعاد ما تشفقو عميو شػاؿ سشػات حياتو العذخيغ األو 

والسذكمة الدكانية ال تعبخ عغ تشاقس يقـػ بيغ أعجاد الدكاف والسػارد االقترادية السحجودة، بل 
ىي في حكيكية األمخ تشاقس يقػـ بيغ الدكاف والشطاـ االقترادي االجتساعي الدائج الحي يعجد 

الدكاف يسيمػف في ضل آليات حخكتو عغ أف يػفخ الغحاء وفخص التػضيف والجخل لمدكاف ، كسا أف 
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، وأف (3)مغ تمقاء أنفديع لتشطيع أعجادىع كمسا ارتقى مدتػى معيذتيع وزادت فخص تستعيع بالحياة 
التكاثخ البذخي خالفاً  لمتكاثخ في الكائشات الحية ) ال يعتسج عمى معجؿ السػاليج ، معجؿ الػفيات ، 

ية واالجتساعية والحزارية التي ال معجؿ الخرػبة ( وإنسا عمى مجسػعة كبيخة مغ العػامل االقتراد
 .(4)تتغيخ أال في األمج الصػيل لحلظ فأف الشسػ الدكاني متغيخ ثقيل الحخكة بصيء التغييخ

خالؿ العذخ  ومصخد ، إذ ازداد بشدبة كبيخة تػاصلوالشدبة الدكانية في مرخ في ازدياد م
( وىي 36626333( إذ بمغ التعجاد ) 6986 – 6976خخ تعجاديغ ) سشػات السحرػرة بيغ آ

أعمى ندبة سجمت في مرخ ، وىحا العجد الدكاني يعادؿ نحػ ربع سكاف الػشغ العخبي وحػالي 
%( مغ سكاف العالع ، وتعج مرخ مغ حيث الحجع الدكاني ىي 6عذخ سكاف أفخيكيا ، وبشدبة )

أتي بالسختبة الثانية والعذخيغ بيغ دوؿ أكبخ الجوؿ العخبية وثاني الجوؿ األفخيكية بعج نيجيخيا وت
، ونتيجة لإلنجاب السدتسخ في مرخ ، فأف الحكػمة السرخية عمييا أف تػفخ ما ال يقل عغ (5)العالع

مميػف جشيو سشػيًا لمحفاظ عمى نسػ مػاششييا الججد ، " وىحا السبمغ يدتقصع مغ مجخخاتيا  6533
نتاجي ، وبالتالي فأف مرخ ستزصخ في السدتقبل تحت التي كاف يشبغي أف تتجو الى االستثسار اإل

ضغط حاجتيا الى تشسية ثخوتيا القػمية يقابمو إىساؿ الحاجات األساسية لجدء كبيخ مغ مػاليجىا 
الججد حيشيا سيعاني ىؤالء مغ مذاكل اإلسكاف والسخافق األساسية ومتاعب التعميع ومراعب 

حجخة عثخة عمى السجتسع الحي لع يعج فيو مكاف لغيخ التسػيل وبالتالي سيكػف ىؤالء السػاششيغ 
السؤىل عمسيًا وذوي الخبخة والكفاءة وىحا بالصبع سيخمق آالمًا كثيخة ليؤالء السػاششيغ في 

 .(6)السدتقبل"
 1891-1981تعداد مرر من  (1جدول رقم )

 الشدبة سشة التعداد ت
 مميػف ندسة  9,7 6897بمغ تعجاد مرخ في  6
 مميػف ندسو 66,3    6937وفي تعجاد  2
 مميػف ندسة 62,7    6967وفي تعجاد 3
 مميػف ندسو 64,2    6927وفي تعجاد 4
 مميػف ندسو 65,9    6937وفي تعجاد  5
 مميػف ندسو 69,33    6947وفي تعجاد  6
 مميػف ندسو 26,6    6963وفي تعجاد 7
 مميػف ندسة 35,92 6973وفي تعجاد  8
 مميػف ندسة 48,2 6986وفي تعجاد  9

 مميػف ندسة 59,3 6996وفي تعجاد  63
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في الػقت الحي " يبمغ نريب الفخد في مرخ مغ األرض الرالحة لالستعساؿ ما ال يديج عمى 
( وعمية أف يجيخ مشيا مدكشو وأف يخخج مشيا شعامو وأف يعصي نريبًا لسختمف السخافق 2ـ 833)

أو تعميسو والعشاية برحتو وإقامة البشاء األساس الثابت ، قصعة األرض التي العامة الالزمة لحخكتو 
ـ( وعخضيا ثالثػف متخ ىي كل ما تسشحو مرخ لكل فخد فييا لكي يجيخ  25يستج شػليا حػالي )

فييا معاشو بالكامل مغ مجسػع مداحة األرض الكمية لسرخ والتي تديج قميالً  عمى السميػف كيمػمتخ 
 .(7)مخبع"

دى االنفجار الدكاني الى ضعف حجع العسالة ندبيًا ، وبالتالي فأف ندبة مغ يعسمػف ويشتجػف أ
وما تالىا بمغ عجد  6986ي سشة مغ بيغ مجسػع الدكاف ىي ندبة مشخفزة لمعامل األجيخ ، فف

العاممة وبالتالي أصبحت قػة  ى %( مغ ندبة القػ 62( مميػف ندسة بشدبة )6,6شميغ نحػ )العا
%( مغ مجسػع الدكاف الحيغ  24,5( مميػف ندسة بشدبة )66,7العسل السشتجة بالفعل حػالي )

عمى  ةمماالع ى قػ اليقعػف خارج اإلنتاج ، وليذ ىحا فحدب بل أف ىشاؾ تػزيعًا غيخ متػازف ألفخاد 
 6993 – 6986لعاـ ، وقج أشارت أرقاـ تعجاد مرخ األنذصة االقترادية السختمفة 

الكمية تعسل بالدراعة والريج بيشسا استػعبت  ةمماالع القػى ( مميػف وأف ثسغ 53,333,333بػ)
تدتأثخ بأكثخ مغ خسذ ، والتجارة  وأف الخجمات غيخ السشتجة مادياً  الرشاعة ثسغ القػة العاممة فقط

 .(8)والتسػيل والعقارات تدتػعب نحػ العذخ
ذا ما قيذ إأرتفع بجرجة كبيخة  6987 – 6986مرخ خاصة في  وأف معجؿ نسػ الدكاف في

بسعجالت الشسػ في مختمف الجوؿ الستقجمة والكثيخ مغ الجوؿ الشامية وبالسػارد االقترادية الستاحة 
في السجتسع ، وأف ىحه الديادة أدت الى رفع ندبة صغار الدغ والسعيميغ وضآلة ندبة القػة العاممة 

غيخ مشتجة والتي ال%( مغ أجسالي الدكاف ، بيشسا العشاصخ  33ع تتعج )أو السشتجيغ ، حيث ل
تعير عمى عسل اآلخخيغ تديج عمى ثمثي الدكاف ، كحلظ فأنو في الػقت نفدو الحي تعج فيو القػة 
العاممة مشخفزة بالشدبة ألجسالي الدكاف فأف الصاقة االستيعابية لالقتراد القػمي عاجدة عغ 

 .(9)العاممة تذغيل كل ىحه القػة
تدبب ذلظ في مذكمة كبيخة في " قزية اإلسكاف وعجد خصة العسخاف عغ المحاؽ بيحا العجد 
الستكاثخ بسا يحتاجو مغ مدكغ صحي والى قياـ عجد كبيخ مغ السجسعات الدكشية العجيسة التخصيط 

أحياء ال نطاـ فييا وال خجمات صحية وتعميسية وتشعجـ  والتي تتحػؿ رويجًا أف لع تكغ تحػلت الى
فييا السػاصالت وخجمات الحياة والسجاري واالتراالت الدكشية والتي تشعكذ سمبًا عمى عجـ تأىيل 

 .(63)الصبقات العاممة في مختمف السؤسدات السيشية واإلنتاجية "
 . (66)ىي:وتزافخت عػامل أعانت عمى زيادة حجة السذكمة الدكانية 
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، حيث أف أكثخ مغ 2كع6,363,333سػء تػزيع الدكاف عمى السداحة الكمية لسرخ البالغة  -6
 6986%( مغ ىحه السداحة ، وبمغت الكثافة الدكانية في عاـ  4%( يتخكدوف في حػالي ) 97)

( فخد لكل كيمػمتخ مخبع مغ السداحة السأىػلة 6673فخد لكل كيمػمتخ مخبع وأكثخ مغ ) 48حػالي 
 الشيل والجلتا .حػؿ 

 االنخفاض السدتسخ في نريب الفخد مغ األرض الدراعية . -2

عغ زراعة السحاصيل الدراعية الغحائية الخئيدة وتحػؿ السرخييغ عدوؼ بعس السدارعيغ  -3
ات وتقاعذ القخية عغ يمغ مشترف الدبعيش بالشدبة ألجسالي الدكاف اعتباراً  القسح الى غحاء رئيذ

مرخ في ضل االرتفاع الدكاني لسعجؿ الشسػ ال تدتصيع أف تشتج كل  اإلنتاج الغحائي فأصبحت
احتياجاتيا مغ الغحاء وعمييا أف تدتػرد الفخؽ بيغ ما تشتجو وما تدتيمكو ، وأف مرخ وىي تتصمع 
الى رفع مدتػى معيذة أبشاءىا تحتاج مدتمدمات أنتاج والى اآلالت ومعجات ورؤوس أمػاؿ وخبخات 

لتيغ البج أف تجفع قيسة ىحه الػاردات بالعسالت األجشبية ويعج ىحا أمخًا صعبًا فشية ، وفي كال الحا
 سػاء كاف الجفع عغ شخيق االقتراد القػمي أو عغ شخيق االقتخاض الخارجي. 

أشارت الجراسات الى أف ندبة السػاليج في السشاشق الخيفية ىي أكثخ بكثيخ مغ ندبة السػاليج في 
باآللف ( وبيغ غالبية السشاشق  43الى أقل مغ  35مغت حػالي ) بيغ السشاشق الحزخية والتي ب

الخيفية التي تذسل الػجو القبمي كمو فزاًل الى السشاشق الخيفية في الجشػب وأشخاؼ الجلتا الذخقية 
( باأللف ، وقج سجل ريف كل محافطات مرخ الػسصى 43والغخبية ، إذ أف السػاليج تديج عمى )

ؿ لمسػاليج عمى مدتػى كل السشاشق الخيفية ، أدى ذلظ الى قمة فخص العسل برفة خاصة أعمى معج
وبالتالي زيادة ندبة العاشميغ لمعساؿ  والزغط الستدايج عمى كل الخجمات الرحية والتعميسية

 .(62) والسيشييغ في ىحه السشاشق
لعاممة التي تجخل الى ا ى كسا  أف الديادة الستػالية ألعجاد الدكاف تختب عمييا زيادة في حجع القػ 

تػافخ زيادة ىائمة في رؤوس األمػاؿ اف يقابميا سػؽ العسل سشػيًا ، ولسػاجية ىحه الديادة ألبج مغ 
السدتثسخة في كافة الشذاشات الخجمية والتي يسكغ أف تتػلج مغ خالليا فخص عسل ججيجة ، في حيغ 

تدايج معجالت البصالة وقمة فخص العسل وتػلج مذكمة تػفيخ الغحاء  عجـ تػفخ ىحه األمػاؿ تؤدي الى
، وبالتالي التدايج الدكاني يؤدي الى التذػيو الييكمي في التكػيغ العسخي لمدكاف ، مسا يتختب عميو 

ة اإلنتاجية ػػػوجػد ندبة في فئات الدغ الرغيخة السدتيمكة لمسػارد الغحائية دوف مذاركتيا في العسمي
 .(63)دايج األعباء عمى عاتق القػة البذخية السشتجة ػػػػػػػيج معجالت اإلعالة التي تعشي تفتتدا

كسا يالحع ارتفاع حجع سكاف الحزخ في محافطات القاىخة واإلسكشجرية والجيدة والقمػبية مقارنة 
ج بالسحافطات األخخى ، وىحه السحافطات األربع مثمت أىع مشاشق الجحب الدكاني في مرخ ، فق
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%( و 63,2)%( و 26,9فطات عمى التختيب نحػ )بمغت ندبة الدكاف الحزخ في ىحه السحا
%( مغ جسمة سكاف الجسيػرية ، وسجمت أعمى ندبة في محافطة القاىخة مغ 5,3%( و )63,2)

( مميػف ندبة وذلظ يعػد الى زيادة الخجمات وتدايج فخص العسل 6,8حيث حجع الدكاف ، إذ بمغت )
قابمو ارتفاع كثافة الدكاف الرافية في جسيع السحافطات الصخد الدكاني في الػجو القبمي ، ي(64)فييا 

( في سػىاج وتخاوحت 2ندسة / كع 2333، وفي معطع محافطات الػجو البحخي ، بمغت أكثخ مغ )
( في أسيػط وقشا والغخبية والسشػفية ودمياط وتخاوحت بيغ 2ندسة/ كع 2333( و )6533بيغ )

اع ػػػػ( في شساؿ الرعيج والجقيمية والذخقية ، ويذخ ذلظ الى أف ارتف2ندسة /كع 6533)( و  6333)
 .(65)ة الدكاف الرافية أدى الى ارتفاع حجع اليجخة الخارجية لمدكاف مغ السحافطة ػػػػػػػكثاف

العسل عمى األنذصة االقترادية  ى أدت الديادة الدخيعة بالدكاف الى التػزيع غيخ الستػازف لقػ 
وأشارت اإلحراءات الى أف خسذ قػة العسل الكمية تسثمت في سػاء العسالية او السيشية لسختمفة ا

 ، فأف الخجمات غيخ السشتجة مادياً الدراعة والريج بيشسا استػعبت الرشاعة ثسغ القػة العاممة فقط 
ثانية تختب  تتأثخ بأكثخ مغ الخسذ والتجارة والتسػيل والعقارات تدتػعب نحػ العذخ ، ومغ ناحية

شميغ في السجف والسعقجة تسثمت في زيادة ندبة العاعمى ذلظ وجػد العجيج مغ السذكالت الرعبة 
إضافة الى ابتالع السجف في  شسمت العساؿ او الخخيجيغ الججد  الجاذبة لمدكاف نحػ السميػف عاشل

نتاجًا ، األراضي الدراعية نسػىا لألراضي الدراعية السالصقة مباشخة ليا وغالباً  ما تكػف مغ أكثخ ا
في حيغ السذكمة الثالثة تسثمت في زيادة الصمب عمى الغحاء إلشباع حاجات الػافجيغ الججد الى 

 .(66)السجف 
والجانب السيع في ىحه القزية فإف مذكمة الديادة الدكانية في مرخ كانت تتسثل في أف 
أعجادىع في تدايج بسعجالت كبيخة ومدتسخة بيشسا السػارد االقترادية الستاحة والجيػد التي تبحليا 

عجد  بحيث يسكغ رفع مدتػى السعيذة السشخفس أال أفالسدتسخة الجولة ال تدتصيع أف تػاكب الديادة 
الدكاف الستدايج ليذ العامل السحجد ليحه السذكمة وانسا انخفاض السدتػى الثقافي والرحي وعجـ 
تػفخ الخجمات االجتساعية التي تػفخ لمفخد وأسختو معيذة كخيسة وتؤمشو مغ مخاشخ الحياة وعجد 

العػامل التي  األجػر أو الجخل عغ تػفيخ االحتياجات الزخورية لمغالبية مغ األفخاد وغيخ ذلظ مغ
 .(67)تؤثخ سمبيًا وايجابيا في عسميات اإلنتاج 
التي تصبقيا بعس الجوؿ العخبية ومشيا مرخ في العاـ  (68)وقج أدت سياسات التكييف الييكمي

وما صاحبيا مغ آثار انكساشية وسمبية ، مثل خفس اإلنفاؽ العاـ السػجو لمخجمات  6996
عمى أثخ بيع مؤسدات  العاشميغى التشسية البذخية وزيادة ندبة االجتساعية وإلغاء الجعع مسا أثخ عم

وشخكات القصاع العاـ وتدخيح أعجاد كبيخة مغ العساؿ والسيشييغ وعجـ حرػؿ الخخيجيغ الججد عمى 
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وخفس مدتػى السعيذة وليحا يجب أف تتحػؿ تمظ الدياسات الى استيعاب أعجاد كبيخة فخص العسل 
ديادة اإلنتاجية وخمق فخص لمتػضيف لمخخيجيغ البخة والكفاءة لغخض مغ األيجي العاممة ذات الخ

وإعصاء األولػية لمخجمات السػجية لمتعميع والرحة وأف تتػزع كمفة تمظ الدياسات عمى الصبقات 
 .(69)والذخائح االجتساعية السختمفة بحدب قجراتيا عمى التحسل مخاعاة لسبجأ العجالة االجتساعية

مرخ مغ الجوؿ ذات الكثافة الدكانية العالية وخاصة في السشاشق الخيفية وعميو فقج اعتبخت 
لػجػد بعس العادات والتقاليج لجى األسخ الدراعية في اف كثخة عجد األفخاد في األسخ يداعج عمى 
زيادة إنتاج السحاصيل الدراعية ، وبالتالي يخافقو قمة في الخجمات وعجـ الحرػؿ عمى التأىيل 

ي داخل األسخة ، واف ندب الديادة الدكانية في مرخ في ازدياد مدتسخ مسا يؤثخ سمبًا العمسي والسيش
جد الجولة عغ عمى حرػؿ األفخاد عمى الخجمات االجتساعية واالقترادية الزخورية ، وذلظ لع

تػفيخ تمظ الخجمات ، كسا اف لجػء الجولة الى تصبيق بخنامج االصالح االقترادي ومارافقو مغ بيع 
ت القصاع العاـ وإحالة أعجاد كبيخة مغ العساؿ والسػضفيغ نحػ السعاش السبكخ )التقاعج( ساىع شخكا

 في تأـز تمظ السذكمة .
 ثانيًا: البطالة

 (23)6996مغ اآلثار االجتساعية التي نجست عغ تصبيق بخنامج إلصالح االقترادي في      
الجامعات والسعاىج السرخية ،  مغضيػر مذكمة البصالة بشدبة كبيخة بيغ العساؿ والخخيجيغ السيشييغ 

وقج ازدادت تمظ السذكمة في تمظ الفتخة ، وذلظ أف االقتراد السرخي لع يكغ يشسػ بالسعجالت 
جد العامميغ ، الكافية الستيعاب كل القادميغ الى سػؽ العسل لدشة بعج أخخى وأدى ذلظ الى ازدياد ع

كسا أف البصالة السرخية ىي بصالة ليكمية يخجع سببيا الى اختالؿ العالقة الشدبية بيغ عشرخ 
العسل وعشرخ رأس الساؿ مسا يؤدي الى تجني معجالت الشسػ ، وقج ازدادت ىحه الطاىخة بدبب 

لتمظ  مغ العسالة الفائزةالتخريز في شخكات القصاع العاـ باالستغشاء عغ ندبة معيشة 
، وتعخؼ البصالة أيزًا بأنيا تمظ الحالة التي يتعصل فييا جدء مغ قػة العسل فال تديع (26)الذخكات

. وال شظ أف مذكمة البصالة تعج واحجة مغ (22)في العسمية اإلنتاجية رغع قجرتيا عمى العسل واإلنتاج 
جتساعية أف لع تكغ أخصخىا أخصخ السذكالت التي تػاجو األسخة والسجتسع والزغػط االقترادية واال

والقادريغ عميو والباحثيغ  التي تؤدي الديادة العاشميغ بالبحث عغ العسل والخاغبيغ فيوعمى اإلشالؽ 
ىجار في عشرخ العسل البذخي وإنسا تكسغ الخصػرة في الشتائج إ عشو دوف ججوى ، ويسثل 

ب ، حيث أنيا ) البصالة ( البيئة االجتساعية الخصيخة التي تخافق حالة التعصل وبالحات بيغ الذبا
 .(23)الخربة والسػاتية لشسػ الجخيسة والتصخؼ وأعساؿ العشف 
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%( مغ البصالة  68تخكدت البصالة في مرخ بيغ الدكاف في مقتبل العسخ ، وشكمت نحػ )      
ر عجـ عامًا وىػ ما يعشي أىجار لمصاقات الذابة بتعصيميا وتػليج لذعػ  29 – 23في الفئة العسخية 

وبالتالي االنخفاض الكبيخ في إنتاجية السرانع والسعامل (24)تساء لجييع وجعميع عخضة لالنحخاؼاالن
الحكػمية وضياع ندبة كبيخة مغ الػاردات القػمية ، وتذيخ اإلحراءات الى تدايج معجالت البصالة 

الى  6963ـ %( عا6في الخيف والحزخ عمى حج سػاء ، إذ ازداد معجؿ البصالة بالخيف مغ )
 .(25)%( 63,7بشحػ ) 6986وبمغ عاـ  6976%( عاـ 6,4)

التجارة والساؿ " شسمت العامميغ في مجاالت الساىخة والصبقة الفشية السيسا أف الصبقة العاممة       
%( مغ تعجاد 68والسػاصالت والتي كانت تذكل ) البشاءوالخجمات الذخرية وعساؿ السرانع و 

وشسمت الفئة الثانية الصبقة  "وىع األكثخ تشطيسا ووعيًا  6995مميػف في عاـ  63وتعادؿ  6986
( مميػف " وىي مغ أكثخ فئاتيا بؤسًا ويتدع عسميا 3,5العاممة في القصاع الدراعي والبالغ عجدىا )

وقدع أخخ مشيع ( 26)مة الديئة مغ قبل ) مقاولي األنفار(بالسذقة والسػسسية ، فزاًل عغ السعام
مميػف في الخجمات الذخرية واليامذية ذات الجخل الكفافي  3يذتغمػف في السجيشة والبالغ عجدىع 

غيخ السدتقخ، وقج سأـ أغمبيع العسل الدراعي السأجػر وتخكو الى السجيشة رغبة في الحرػؿ عمى 
راعية واالنزساـ الى التعاونيات الدراعية التي تػفخ لو عسل أفزل أو الحرػؿ عمى سمف ز 

 .(27)الحرػؿ عمى فخصة عسل الئقة 
%( عاـ  9,6ووفقا لبيانات وزارة التخصيط السرخية أتجو معجؿ البصالة لمتدايج حتى بمغ )     

العاشميغ )البصالة كسا ارتفع عجد  6998 - 6997%( عاـ  8,3( وبشحػ )6995 – 6994)
كسا ازدادت ندبة البصالة بيغ (  27)6998 -6997( مميػف متعصل في 5,6ليرل نحػ ) (28)(الدافخة

سػؽ العسل مغ غيخ ذوي الخبخة والتي تدداد في القاىخة الكبخى  الشداء والجاخميغ الججد الى
واإلسكشجرية والقشاة لكشيا تقل بذكل ممحػظ بالشدبة لمعسالة الفشية الساىخة والسجربة وأصحاب 

 -:(29)السؤىالت العميا الستخررة وذات الخبخة والسسارسة، وتخجع أسباب البصالة الى

 الى السذخوعات االستثسارية . ضعف االستثسارات القػمية السػجية -6

الحيغ ال يججوف أي ) التقاعج ( عجـ التخشيج في الخرخرة وضيػر ضحايا السعاش السبكخ  -2
 .عسل 

الفداد الحي يػاجو القصاع الخاص وفذمو في تذغيل العاشميغ وتخكيده عمى السجاالت التي ال  -3
 ألرباح واستخداد رأس الساؿ بدخعة .تدتػعب عجدًا كبيخًا مغ العاشميغ والسعيار لجييع فقط تحقيق ا

التزييق عمى فخص العسل في دوؿ الخميج وتفزيل العسالة اليشجية والباكدتانية وتدخيح ما  -4
 بقى ليع مغ العسالة السرخية .
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 العائجوف مغ العخاؽ بدبب الحخب العخاقية اإليخانية وفقجاف فخص العسل لجييع . -5

مغ قبل القصاع الخاص عمى أثخ إصجار قانػف قاعج ( ) التوقج أدت سياسة السعاش السبكخ     
الى بيع مؤسدات القصاع العاـ وبالتالي تدخيح عجد كبيخ مغ  6996( لدشة 233األعساؿ رقع )

ل والسرانع تتبع أسمػباً  ، تدببت في أحجاث مأساوية لمعساؿ وأسخىع ، كانت أدارة السعام(33)العساؿ
عج أفزل مغ الفرل التعدفي الحي يخافقو الحخماف مغ الحػافد إلجبار العامميغ عمى التقا تعدفياً 

إجبار عساليا الى والسخررات الذيخية ليؤالء العساؿ ، وفي نياية السصاؼ تدعى إدارة الذخكات 
، ىحا مغ جية بالغ قميمة ال تكفي إلعالة أسخىععمى التػقيع عمى استسارات السعاش السبكخ مقابل م

الى حخمانيع مغ شبكة الزساف االجتساعي التي ارتبط عسميا مع  ومغ جية أخخى تعخض ىؤالء
وأسخىع الى كػارث  األجيخيغيعخض  القصاع العاـ ارتباشًا وثيقًا وأف خخوج العساؿ وأسخىع إجبارياً 

بيئية بانييار مختمف أشكاؿ الجعع االجتساعي والخجمات التي كاف يسكغ لمعامل الحرػؿ عمييا ، 
. وحخمانو مغ تأميشات األمغ الرشاعي والدالمة (36)العالج عمى نفقة الذخكةحيث يحـخ العامل مغ 

السيشية وخجمات الخعاية الرحية والتجريب والدفخات الدياحية والتخفييية وخجمات التغحية واإلسكاف 
وخجمات التشقل وكل الخجمات الستعمقة بالحزانة ألبشاء العامالت وتقجيع الجعع عمى الدمع األساسية 

بب تحػؿ الجولة مغ الشطاـ االشتخاكي لمجولة الى الشطاـ الخأسسالي القائع عمى مكياس الخبح بد
والخدارة في السذخوعات فزالً  عغ الجور االقترادي لمجولة الحي تع تقميمو عبخ الكثيخ مغ 

لي التعجيالت الجستػرية بدبب تصبيق بخامج الخرخرة والتي ألغت الرفة االشتخاكية لمجولة وبالتا
أدت الى تدايج ندبة البصالة وعجـ تدػية مدتحقات التأميشات االجتساعية الستعمقة باألجػر 

 . (32)والسكافئات والحػافد وعجـ تججيج العقػد وتثبيت العسالة
إذ اعتبخت الخرخرة رافجًا ججيجًا لمبصالة مغ خالؿ بيانات الجراسات التي تع أجخائيا عمى 

الفقيخة الى أف عجد مغ جخى تدخيحو مغ شخكات القصاع العاـ مشح الصبقات العسالية والكادحة 
)  سػاء سبب بمػغ الدغ القانػنية لمتقاعج أو بدبب نطاـ السعاش السبكخ 2332وحتى عاـ  6996

( ألف عامل ومػضف مغ الشقابات العسالية والسيشية ، وحتى السبالغ 663قج بمغ حػالي ) التقاعج (
التي وزعت عمييع لع يدتصيعػا إنفاقيا بذكل مجروس لعجـ وجػد الخبخة لجييع بالسذخوعات الرغيخة 

يع ولع يتع تأىيميع لحلظ أو متابعتيع وربصيع بسذخوعات كبيخة ، والشتيجة تحػؿ الجانب األكبخ مش
 .(33)عاشميغ 

ال تذكل البصالة مذكمة اقترادية فحدب إنسا قزية اجتساعية وسياسية وأمشية مغ الجرجة 
األولى والتخاخي في الترجي ليا قبل أف تدتفحل أكثخ مغ ىحا لو تجاعيات خصيخة في السجتسع ، 

سا تػقفت جيػد ويخى الباحثيغ في عمع االقتراد أف تمظ الطاىخة تفاقست في البمجاف الشامية حيش
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، وتعسقت في (34)التشسية وتخاجعت الجولة عغ قيادتيا وفيسا احتجت فييا أزمة السجيػنية الخارجية
ضػئيا أواصخ التبعية لالقتراد الجولي عشجما أجبخ الجائشػف )نادي باريذ( وبعس الجوؿ األجشبية 

وإبعاد الجولة عغ الشذاط األخخى صاحبة االستثسارات في مرخ عمى تبشي سياسات ليبخالية الدػؽ 
االقترادي واف عالج ىحه السذكمة والتقميل مغ أثارىا ال يتع اال بالكياـ ببعس اإلجخاءات 

 -:(36)بخزىاومغ أ( .35)االجتساعية 

اتخاذ اإلجخاءات الالزمة لحساية اإلنتاج السحمي مغ زحف السشافدة السجمخة الشاجسة مغ  -6
ت القصاع الخاص والعاـ وما يراحبو مغ تدخيح أعجاد كبيخة مغ االستيخاد وبالتالي ال تمغي مذخوعا

 العامميغ .

وقف عسميات ندع ممكية الجولة لسذخوعات القصاع العاـ وتحػيميا لمقصاع الخاص السحمي  -2
والحي يؤدي عغ االستغشاء عغ شصخ كبيخ مغ العسالة السػضفة في ىحه  Pravatizaواألجشبي 
 الذخكات .

عاممة في شتى قصاعات اإلنتاج السحمي والعسل عمى تالفي أسبابيا خاصة استغالؿ الصاقات ال -3
 أسباب الكداد الشاجع عغ إشباع سياسات التثبيت والتكيف الييكمي .

دعع وحساية وتذجيع القصاع الخاص السحمي الحي يزع أعجاد كبيخة مغ العساؿ في مجاؿ  -4
معسالة وخاصة في السحافطات األقل نسػاً  السدايا والحػافد السقخرة لو مع حجع ما يػفخه مغ فخص ل

 وذات بصالة كبيخة .

وأف تزع الجولة بخنامج  العاشميغتػفيخ الحساية االجتساعية لمعاشميغ مغ خالؿ نطاـ إلعانة  -5
شامل لمشيػض بالخجمات الرحية والتعميسية والسخافق العامة مسا يدتػجب فخص عسل لكثيخ مغ 

 .(37)غ السؤىميغ لمعسل العسالة الستعصمة وآالؼ الخخيجي

لع يحقق نجاحًا كبيخًا بيغ شبقات  .وعميو يتزح مغ ذلظ أف بخنامج اإلصالح االقترادي      
السجتسع السرخي الفقيخة وذلظ إلقجاـ الحكػمة عمى بيع شخكات القصاع العاـ وخاصة الذخكات 
الكبخى والشاجحة إذ أف معطع شخكات القصاع العاـ تحقق فائزًا اقتراديًا تدتفيج مشو الجولة في 

البصالة بل وانعجاميا تسامًا لجى العساؿ وأسخىع ، تسػيل أنفاقيا االقترادي والجاري أواًل وتقميل ندبة 
حيث يدتفاد ىؤالء مغ الحرػؿ عمى مختب شيخي يعيل أسخىع ويحسييع مغ الزياع ، ويػفخ ثالثًا 
ندبة مالية تحتاج ليا الجولة في عالج عجد ميدانيتيا العامة ودعع مػاردىا وإمكانياتيا لكي تدتسخ 

ع  بػضائفيا في السجاالت االجتساعية األخخى ، فزاًل عغ اف في تشفيح بخامج التشسية واالضصال
البصالة تؤثخ بذكل سمبي عمى أبشاء مرخ ذوي السؤىالت العمسية العالية والعساؿ السيخة ، كػف اف 
الجولة عسمت عمى إنفاؽ مالييغ الجشييات في سبيل تعميسيع وتأىيميع في الػقت الحي تخضى اآلف 
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نتاجو اعسل ، وتّزيع عمى السجتسع حجع اإلنتاج الحي يسكغ لصاقاتيع بأف يربحػا عاشميغ عغ ال
في حاؿ تذغيميع ، وبالتالي تكػف أزمة البصالة ىي السجاؿ الصبيعي إلبخاز ضاىخة الجخيسة والعشف 

 والتصخؼ التي تدايجت في مرخ .
 ًا : ظاىرة الفقر وتزخم األسعارثالث
القجرة عمى إشباع الحاجات األساسية ونقز التحكع في الفقخ ضاىخة متعجدة الجػانب تتزسغ عجـ   

السػارد ونقز التعميع والسيارات وسػء الحالة الرحية وسػء التغحية ونقز الحساية االجتساعية 
وقابمية التعخض لألزمات والعشف والجخيسة ونقز الحخيات الدياسية ، كسا أف مغ وجية نطخ 

بل ىػ أيزًا حخماف مغ االختبارات والفخص الستاحة  التشسية البذخية ال يشرب عمى الجخل وحجه
ألف يعير السخء حياة كخيسة ، وعمى ذلظ فالحخماف البذخي أو فقخ اإلمكانات ال يتعمق فقط بفقخ 
الجخل ، بل يتعمق أيزاً  باألبعاد الجػىخية لمحخماف كأف تكػف الحياة قريخة وغيخ متدسة بالرحة 

 .(38)التعميع السختمفة وعجـ القجرة عمى استكساؿ مخاحل 
وقج قامت السشطسات والييئات الجولية بصخح ىحه السذكمة ومعالجتيا في إشار التشسية      

( وخاصة السشطسات بخعاية ما عخؼ بعقػد التشسية Economic Develop Meantاالقترادية )
 Povertyفي الدتيشات والدبعيشات والثسانيشات وكاف اليجؼ ىػ القزاء عمى الفقخ )

Eradication إذ شخحت السذكمة مغ جانب الييئات والسشطسات الجولية وصشجوؽ الشقج والبشظ )
الجولييغ وقج أعصى الباحثيغ تعخيفات مختمفة لمفقخ عمى أساس تعييغ مدتػى محجود مغ الجخل أو 

نز اإلعالف  وقج( 39)االستيالؾ ، لمتفخقة بيغ الفقخاء وغيخ الفقخاء ، أو معيار الفقخ ىػ الجخل
" عمى أن لكل شخص الحق في مدتهى من السعيذة كاف (25العالسي لحقػؽ اإلنداف في السادة )

( مغ العيج الجولي الخاص 66، كسا نرت السادة )لمسحافعة عمى الرحة والرفاهية لو وألسرتو " 
شخص في األطراف بحق كل  بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية عمى أنو " تقخ الجوؿ

مدتهى معيذة كاف لو وألسرتو بسا يفي حاجاتيم من الغذاء والكداء والسأوى وبحقو في تحدين 
، في حيغ أعصى بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي ومؤتسخ القسة (43)متهاصل لعروف السعيذة "

بعس  الحي أشار الى عجـ وجػد 6993العالسية لمتشسية االجتساعية في كػبشياكغ تقخيخًا في عاـ 
القجرات األساسية عمى األداء مثل الحرػؿ عمى الغحاء الجيج والكداء والسأوى السالئسيغ وتجشب 

وعخؼ الفقخ مغ الجانب االجتساعي بأنو التحليل عمى الفقخاء الحيغ يحرمػف عمى ( 46)السخض
عمى مداعجة اجتساعية مغ الجولة ، فالذخز يكػف فقيخًا متى ما أشارت الى ذلظ الجولة وحرل 

 .(42)ة االجتساعية ػػو ضسغ تذكيمة الخعايػػػػػػػػػػػ، او عسمت عمى إدخالمداعجات غحائية أو استيالكيػػػػػػة 



ا عمى احلركة املشاكن االجتىاعًة واالقتصادية يف عهد الرئًس املصري حسين وبارك واٌعكاساته

 1111 - 1891العىالًة واملهًٍة 

 عبد السادة أ.د. جناه عبد الكريي                                             ً.د.ٌعًىة لطًف عبد اهلل

 

   ً(1111كاٌىن االوه  – 33العدد ومحق )  مة دراسا  تاريخًةجم 
285 

 

 

لحلظ فأف مذكمة الفقخ لع تكغ حجيثة العيج في مرخ ، ولكشيا باتت تذغل باؿ أصحاب 
األزمة االقترادية القخار والسدؤوليغ عمى الرعيجيغ السحمي والعالسي عمى حج سػاء مع تراعج 

في بجاية التدعيشات وما نجع عشيا في الدشػات السقبمة مغ تجىػر اقترادي ، فالفقخ  (43)العالسية
أصبح السذكمة األكبخ والقزية األخصخ التي تحتاج لتعاوف كافة أجيدة السجتسع ومؤسداتو وأفخاده 

خار السجتسعات وصارت تمػح وتشحر معاً  مغ أجل التعاوف معيا بإيجابيو ألنيا تؤثخ عمى أمغ واستق
بكارثة خصخة ستصػؿ األخزخ واليابذ ولغ يقف أماميا اال التعاوف الفعاؿ بيغ مؤسدات السجتسع 

 .(44)الحكػمية مشيا والجيشية مغ أجل تحقيق االستقخار السشذػد لمسجتسع 
ي والحي ازدادت ندبة الفقخ في مرخ نتيجة لدياسات اإلصالح االقترادي والتكيف الييكم

تدبب في انخفاض مدتػى السعيذة وسػء تػزيع الجخل وما صاحبو مغ انخفاض قيسة العسمة 
إذ بمغت ندبة الفقخ في بجاية التدعيشات مغ القخف العذخيغ  ػششية ورفع أسعار الفائجة محمياً ال

 6995%( وقج تزاعفت ىحه الشدبة خالؿ خسذ سشػات ، حيث قجرت في الدشػات )26بحػالي )
مميػف مرخي يعجوف مغ العساؿ والفئات  33%( مغ السرخييغ أي حػالي 44( بشدبة )6996 –

%(، 46( مميػف ندسة ، اي ما يعادؿ )23,7، اذ بمغ سكاف مرخ في ىحه الفتخة )(45)األخخى 
وازدادت ندبة الفقخ في الخيف والسجيشة إذ انخفس اإلنفاؽ لمفخد العامل باألسعار الثابتة بحجود 

%( في الخيف، بيشسا ارتفع الجخل لمفخد في السجيشة بشدبة قميمة 63لسجيشة وما يقارب )%( في ا3)
 .(46)%( في حيغ بقي في الخيف بحجود الخبع3)

ىا وقج أدت تمظ الدياسة الى ازدياد شخيحة العاشميغ وأفخاد الصبقة الستػسصة والتي يعير أفخاد     
ا نتيجة الرتفاع األسعار وإلغاء الجعع الخجمي وتجسيجًا ، إذ ساء وضعيعمى السختبات والجخػؿ الثابتة

التػضيف الحكػمي ، وأدت البصالة التي زادت مغ حجة الفقخ بدبب تدخيح العسالة الى البحث عغ 
التي يحاسب عمييا القانػف عسل أضافي بجانب العسل الحكػمي أو مسارسة األعساؿ الغيخ قانػنية 

يحة الجنيا مغ الصبقة الػسصى وىي ذات العجد األكبخ فقج زادت ، في حيغ الذخ  الخارجية واليجخة
 . (47)ػةالبصالة في صفػفيا والتحق الكثيخ مغ أفخادىا بالصبقة العاممة أو بالعسالة اليامذي

يشييغ والخخيجيغ لمبحث عغ مرادر أدت ىحه الحالة سػاء بالعساؿ أو حتى السػضفيغ الس     
والتغمب عمى حجة غالء  تعػيس الفجػة بيغ السختبات واإلنفاؽضافية لديادة الجخل ومحاولة ا

، وذلظ بديادة عجد العامميغ باألسخة الػاحجة حتى أنو كاف يقػـ رب األسخة بعسل أضافي (48)األسعار
إفقار  ألبشاء في العصالت الريفية ، وأدىفي القصاعات غيخ الخسسية وخخوج السخأة لمعسل وعسل ا

انذغاليا بيسػميا ومذاكميا وجعميا غيخ قادرة عمى أداء دورىا االجتساعي والدياسي  ىحه الفئات الى
 .(49)وانحدار مذاكميا بالحرػؿ عمى لقسة العير
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وتعج شبكات األماف االجتساعي آلية مغ آليات األماف االجتساعي السخحمية لتخفيف البؤس       
ت نتيجة لمعػلسة واالنتقاؿ الى اقتراد ومكافحة الفقخ وتسكيغ بعس فئات السجتسع التي تزخر 

الدػؽ ، وشبكات األمػاف االجتساعي ليدت بجياًل عغ أنطسة الزساف االجتساعي التقميجية وإنسا 
 .(53)مكسمة ليا 

وكانت محافطات الػجو القبمي في مرخ في صجارة السحافطات التي تشتذخ فييا الفقخ يمييا      
، ومغ ناحية السيشة والشذاط االقترادي فأف  (56)طات الحزخيةمحافطات الػجو البحخي ثع السحاف

الفقخ يتخكد في األسخ التي يعيميا أما عساؿ غيخ ميخة أو مغ يعسمػف في ميغ ىامذية وأيزًا مسغ 
يذتغمػف بالدراعة كعساؿ أجخاء أو مغ الحيغ لع يحرمػا عمى أي تأىيل عمسي ولع يدتصيعػا 

رس والجامعات األكاديسية ، ىحا فزاًل عغ تجني مدتػى الحرػؿ عمى فخصة الجخػؿ لمسجا
 .(52)الخجمات والخعاية الرحية السقجمة ليؤالء الفقخاء خاصة في الخيف

حػالي  6992 – 6982رافق ذلظ تزخسًا كبيخًا في األسعار بمغت ندبتو في األعػاـ      
%( في 66,3خيغ ليبمغ )%( وقج عاد لمرعػد في الشرف الثاني مغ تدعيشيات القخف العذ68,3)

عاماً  بمغ متػسط معجؿ  24وفقًا لمبيانات الخسسية ، وخالؿ فتخة حكع حدشي مبارؾ لػ   2334عاـ 
%( وىػ أعمى معجؿ لمتزخع في تاريخ مرخ يقابمو انخفاض في قيسة الجشيو 62التزخع )

( دوالر 6,429وي )، حيث يدا(53)السرخي لمصبقة العاممة وأفخاد الصبقة الػسصى في بجاية حكسو 
( دوالر أمخيكي وأف الجشية 3,6724الى ) 6997 – 6992أمخيكي ، وقج انخفس في الدشػات ) 

%( مغ قيستو مقابل الجوالر ، بالسقابل ارتفع الجوالر، مغ نحػ 87,9السرخي قج فقج نحػ )
%( 729( جشية في الػقت الخاىغ بشدبة زيادة قجرىا )5,8الى نحػ ) 6982( حتى عاـ 3,6999)

وبالتالي أدى ذلظ الى تقميز الػاردات التي سيختفع  6982بالسقارنة مع عاـ  2335تقخيبًا في عاـ 
ف بخفع أسعارىع بشدب متفاوتة ػ ف السحميػ سعخىا ولجػء السػاششيغ الى شخاء البجائل ليا ، وقاـ السشتج

ي حيغ كاف السعجؿ الدشػي مسا أثخ ذلظ عمى تجىػر الكيسة الذخائية لمصبقة العاممة برػرة كبيخة ف
 .(54)%( سشػياً 9,5) 6983 –6973% سشػيًا وفي 2,9حػالي  6963لعاـ 
وججت الفخوقات الحاصمة في التجىػر الستدايج لكيسة الجشيو السرخي وانخفاض الكيسة الذخائية      

البشديغ )ظ في رفع أسعار مشتجات الشفط يق بخنامج اإلصالح االقترادي مسا أدى ذلػفي سشػات تصب
سكة الحجيج ، باص  ( وأسعار السشتجات الدراعية ورفع أسعار السػاصالت )الكيخوسيغ .... –

% سشػيًا ورفع أسعار اإليجارات بسقتزى االتفاؽ مع صشجوؽ الشقج الجولي لتحخيخ 5الستخو( بشدبة 
 .(55)اإليجارات كجدء مغ سياسة اإلصالح االقترادي



ا عمى احلركة املشاكن االجتىاعًة واالقتصادية يف عهد الرئًس املصري حسين وبارك واٌعكاساته

 1111 - 1891العىالًة واملهًٍة 

 عبد السادة أ.د. جناه عبد الكريي                                             ً.د.ٌعًىة لطًف عبد اهلل

 

   ً(1111كاٌىن االوه  – 33العدد ومحق )  مة دراسا  تاريخًةجم 
287 

 

 

ػؿ البشػؾ السرخية نحػ خجمة األغشياء عمى حداب الفقخاء في سشػات ومسا زاد األمخ سػءًا تح     
تصبيق بخنامج اإلصالح االقترادي وصارت الحكػمة ىي العسيل الحىبي ألي بشظ في مرخ سػاء 
عغ شخيق إقخاضيا برػرة مباشخة لدج عجد الجولة أو شخاء سشجات وأذوف الخدانة لدج العجد أيزًا 

ف مستازة مغ وجية نطخ البشػؾ ألنو مزسػف تحريميا مغ الجولة ، برػرة غيخ مباشخة وىي ديػ 
فبجاًل مغ إقخاض تخيميػف جشية مرخي لعجة مالييغ مغ أصحاب السذخوعات الرغيخة التي تؤخح 
عمى عاتقيا تذغيل أعجاد كبيخة مغ العساؿ وأصحاب التأىيل والكفاءات تمجأ تمظ البشػؾ الى تقجيع 

حاب السشاصب الحكػمية في الػزارات مسا يؤدي الى االنكساش القخوض الى السدؤوليغ وأص
،  (56)االقترادي عامًا بعج عاـ وتقل اإليخادات وتتزاءؿ فخص العسل ويدداد الفقخ يػمًا بعج يػـ

كاسبي  أضخت سياسات التكييف الييكمي بالصبقة العاممة الفقيخة مغ نػاحي ثالثة )ومغ جانب آخخ 
 .(57)والخجمات ، والسدتفيجيغ مغ خجمات الحكػمة(األجػر ، مدتيمكي الدمع 

الفقخاء المحيغ تزخروا مغ تزخع فئة والحي حجد  6996وفي تقخيخ لمبشظ الجولي في عاـ 
األسعار ، ىع الفقخاء المحيغ تأثخوا وسيتأثخوف ببخنامج اإلصالح االقترادي وميد بيغ الخيف 

كػف حيازات أو مسغ ليع حيازات زراعية صغيخة مغ والحزخ ، وأعتبخ الفالحيغ الفقخاء الحيغ ال يسم
العساؿ الدراعييغ ، أما في السجف الحزخية فأف الفقخ أنتذخ بيغ عساؿ الرشاعة والخجمات وشخائح 
كثيخة مسغ يعسمػف في اإلدارات الحكػمية ومسغ يعسمػف لحداب أنفديع في القصاعات اليامذية 

ذلظ سػء أحػاليع االجتساعية وارتفاع ندبة الػفيات بيغ  وبالحات العساؿ غيخ السيخة وما تختب عمى
األشفاؿ الخضع ويزاؼ الييع ندبة مغ الشداء األرامل والسدشيغ والسخضى والسعػقيغ مسغ يعيذػف 

 .(58)عمى اإلعانات والتحػالت السالية السباشخة 
العائالت الفقيخة إجسالي ندبة  ولقج أشار تقخيخ التشسية البذخية في مرخ في العاـ نفدو الى أف     
، في حيغ أشارت تقجيخات الفقخ %( عمى التختيب 35,9%( و)39الحزخية والخيفية بمغت )الى 

%( باستخجاـ خصػط الفقخ الجنيا ، ومغ ثع فأف 23,65بمغ ) 2333/  6999الكمي في مرخ عاـ 
خورية الغحائية مميػف فخد كانػا غيخ قادريغ عمى الحرػؿ عمى حاجاتيع الز 62ما يقارب مغ 
 .(59)وغيخ الغحائية 

وبالشطخ لعجـ التجخل الحكػمي ونجاحو بالرػرة التقميجية لسعالجة مذاكل الحخماف السختمفة      
الرشدوق االجتساعي لمتشسية والبرنامج نفحت بعس البخامج االجتساعية لحل مذكمة الفقخ مغ خالؿ 

لمخيف السرخي وعج ىحاف البخنامجاف بسثابة شبكة األماف االجتساعي  القهمي لمتشسية الستكاممة
لسحاولة تخفيس معجالت الفقخ الشاجسة مغ تصبيق سياسة اإلصالح االقترادي والتكييف الييكمي 
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بتقجيع فخص العسل وأنذصة تػليج الجخل وتشسية البخامج العامة وتشسية السذخوعات الرغيخة الحجع 
 .(63) 2335 – 6996مغ 

إذ عجت السذاريع الرغيخة ىي السحخؾ الخئيدي لالقتراد ألنيا تتمقى كل الجعع مغ الجولة      
السيسا واف السجتسع السرخي لجيو كل مقػمات نجاح ىحه السذاريع بسا يسمكو مغ قػة شبابية حيػية 

يفيا بعيجًا عغ وثخوة بذخية وعقػؿ مفكخة ولجييا مػارد شبيعية وحيػانية كثيخة يسكغ استخجاميا وتػض
السرالح الذخرية ألصبحت مثل كػريا الجشػبية التي شمبت في الخسديشات مغ مرخ التعخؼ 

 . (66)عمى التجخبة الرشاعية واليـػ اصبحت مرخ تدتػرد الكثيخ مغ صشاعاتيا مغ كػريا
الحكػمة كسا اف تجخبة السذاريع الرغيخة في الػاليات الستحجة االمخيكية تتمقى كل الجعع مغ      

إلمتالكيع ىيئة فيجرالية مدتقمة بفخوعيا السشتذخة في كل انحاء الػاليات الستحجة االمخيكية بإنفاؽ 
( الف عامل ما بيغ مػضف 63( مميػف دوالر سشػيًا ويعسل بيا ما يديج عغ )533مايديج عغ )

ع ، وعامل ومتصػع وليا كل الرالحيات في دعع أصحاب تمظ السذخوعات وضساف كل حقػقي
فزاًل عغ إلداـ كافة الييئات الحكػمية عمى شخاء ندبة مغ مشتجاتيع وتخرز ليع ندبة ثابتة مغ 

%( مغ االقتراد االمخيكي وتداىع بخمق فخص عسل 97السشاقرات الحكػمية والتي بمغت حػالي )
رًا حكيكية ليع وىحا يذيخ إشارة واضحة الى مجى تبشي الجولة ليحه السذاريع كػنيا تعتبخ مرج

الستيعاب أعجاد كبيخة مغ الصبقة العاممة الساىخة والخخيجيغ السيشييغ الججد مغ جانب ومغ جانب 
آخػػػػػخ تعسل عمى تػفيخ الدمع االستيالكية وبأسعار مشاسبة تذخؼ عمييا مخاقبػػػػػػػػػػة الجياز الحكػمػػػي 

(62). 
ؿ العالية وبيغ مجسػعات األفخاد ذوي ولغخض تحقيق التػازف بيغ مجسػعات األفخاد ذوي الجخػ      

الجخػؿ السعجمة والقميمة ومغ خالؿ قياـ الجولة بإعادة تػزيع الجخل بيغ ىحه السجسػعات ، بحيث 
تؤخح مغ األولى في شكل ضخائب مباشخة وغيخ مباشخة تفخض عمى الدمع والخجمات والجخػؿ 

يذتيا ، ويؤخح بشطخ االعتبار التػزيع وتعصي لمثانية بذكل إعانات وخجمات مجانية لخفع مدتػى مع
الجغخافي لمسشاشق األكثخ فقخاً  وخاصة الخيفية حتى يسكغ أف تحقق أكبخ قجر مغ العجالة 

 .(63)االجتساعية 
وعميو يتزح مسا سبق أعاله أف أقجاـ الحكػمة السرخية عمى تحخيخ تجريجي لدعخ صخؼ      

الجشيو ورفع أسعار الفائجة وإلغاء بعس القيػد الػاردة عمى االستيخاد أو الترجيخ وعمى التقميز 
 التجرجي لمجعع الدمعي السباشخ وغيخ السباشخ والخفع السدتسخ لمزخائب غيخ السباشخ والتي أدت الى

ارتفاع الغالء ورفع أسعار الدمع االستيالكية والغحائية وما رافقو مغ قخارات وقػانيغ التي صجرت مع 
سياسة تصبيق بخنامج اإلصالح االقترادي واتجاىو الى تشطيع كل مؤسدات القصاع العاـ بسا يتالئع 
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والعاممة مسا  مع شمبات صشجوؽ الشقج والبشظ الجولييغ وعمى حداب الصبقات الكادحة والستػسصة
أدى الى تزخر ىحه الصبقات إزاء ىحه الدياسات مغ قبل الحكػمة ، مسا أثخ سمبًا في انفجار الغالء 
لمدمع السشتجة محميًا والسدتػردة وبالتالي األضخار بالصبقات الفقيخة وما رافقو مغ رفع أسعار الفائجة 

حتى السحمية وبالتالي التجني الػاضح في الحي بقي مفتػحاً  وحدب رغبة البشػؾ األجشبية والعخبية و 
 يات الصبقات الفقيخة لمسجتسع . مدتػ 

 الخاتسة
 -تهصل البحث الى عدة نتائج ومن أبرزىا :    

انخفاض حجع العسالة وزيادة ندبة العاشميغ  أدت الديادة الدكانية السدتسخة في مرخ الى -6
 لمخجل والسخأة في شخكات ومؤسدات القصاع العاـ والخاص .

رافقت مذكمة الديادة الدكانية في مرخ ضيػر مذكمة االسكاف وعجد وزارة االسكاف عغ   -2
تػفيخ مجسعات سكشية تدتػعب كل ىحه االعجاد البذخية ، وبالتالي افتقار الكثيخ مغ 

 الدكشية الى أبدط الخجمات الرحية والتعميسية . االحياء

تطافخ عػامل عجيجة ساعجت عمى زيادة السذكمة الدكانية في مرخ وخاصة في القخى   -3
واالرياؼ وسيصخت العادات والتقاليج في تمظ السشاشق وبالتالي زيادة ندبة السػاليج في األسخة 

 يف السرخي .الخيفية وقمة حرػؿ االفخاد عمى فخص التعميع في الخ 

أدت سياسة االصالح االقترادي التي اتبعتيا الحكػمة السرخية في عيج الخئيذ دمحم   -4
حدشي مبارؾ الى تفاقع ضاىخة البصالة لجى الصبقة العاممة السرخية والسيشية وازدياد 
الخخيجيغ وعجـ حرػليع عمى فخص العسل وذلظ ناجع مغ اقجاـ الحكػمة السرخية عمى 

دات القصاع العاـ الى القصاع الخاص وتدخيح اعجاد كبيخة مغ العسالة بيع شخكات ومؤس
بالتالي سػء الػضع وعجـ التخشيج في سياسة الخرخرة و السرخية واحالتيع عمى التقاعج 

 االقترادي لمعامل وأسختو .

االيخانية الى زيادة ضاىخة  –أدى رجػع الصبقة العسالية مغ العخاؽ عمى أثخ الحخب العخاقية   -5
 لبصالة وتفاقسيا .ا

شخح عجة حمػؿ ومعالجات في التقميل مغ آثار ضاىخة البصالة مغ خالؿ تػفيخ ودعع   -6
السذاريع الرغيخة والكبيخة وحساية االنتاج السحمي لمدمع والبزائع مغ مشافدة البزائع 

 االجشبية وبالتالي ايجاد فخص عسل لمعاشميغ بتذغيل السرانع والسعامل السحمية .
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جة مذكمة الفقخ وتزخع االسعار برػرة كبيخة في فتخة الخئيذ حدشي مبارؾ وعمى زيادة ح -7
أثخ تصبيق سياسة بخنامج االصالح االقترادي ورفع دعع يج الجولة عغ أىع السػاد الغحائية 

 واالستيالكية وبالتالي الديادة الكبيخة في أسعار تمظ السػاد .

ازدياد ضاىخة الفقخ بجرجة كبيخة في مشاشق القخى واالرياؼ برػرة خاصة والسشاشق   -8
الحزخية برػرة عامة وما رافقيا مغ سػء تػزيع الجخل وانخفاض قيسة العسمة الػششية ورفع 

 أسعار الفائجة لمبشػؾ السرخية مسا تدبب في تفاقع شخيحة العاشميغ وقمة فخص العسل.  
 اليهامش

, ألتحق بالكمية الحخبية " كفر السريمحة . مركز شبين الكهمفي قخية  6928أيار  4حدشي مبارؾ في  ولج دمحم-6
، وخالؿ حخب االستشداؼ  6949وتخخج مشيا بختبة ضابط مالـز ثاف في شباط  6947في تذخيغ الثاني عاـ 

ب لمقػات الجػية السرخية، ( ما بيغ مرخ وإسخائيل ُعيغ مجيخاً  لمكمية الجػية ورئيذ أركاف حخ 6967-6972)
 66. اختيخ في 6974شغل مشرب نائب لػزيخ الجفاع وُرقي الى الفخيق الصيار عاـ  6973وبعج حخب أكتػبخ 

لحطة اغتياؿ  6986نائب لخئيذ الجسيػرية, استسخ في السشرب لسجة ستة سشػات حتى تذخيغ األوؿ  6975نيداف 
باستسخار نػاب رئيذ مجمذ  6986لعاـ  559تذخيغ األوؿ بخقع  6ًا في دمحم أنػر الدادات, ثع أصجر قخارًا جسيػري

( بتعييغ رئيذ الجسيػرية دمحم حدشي مبارؾ رئيدًا 563الػزراء والػزراء الحالييغ في مشاصبيع وإصجار القخار )
 . يشطخ: 2366انتيى حكسو عاـ  ثع لمجسيػرية ورئيداً  لسجمذ الػزراء

Susan MuaddiDarraj, Modern World Leaders ,Hosni Mudark ,chelerHouse,New 
york,2007,pag.1-17. 

شخيف حديغ قاسع ، البصالة في مرخ دراسة ألىع فخوض محجدات األزمة : التزخع الدكاني ، مجمة )الساؿ  -2
 .  36، ، ص  6989( ، نادي التجارة ، القاىخة ، تذخيغ االوؿ ، 246(، العجد )26والتجارة (، مجمج )

، مكتبة مجبػلي ،  6رمدي زكي ، قزايا مدعجة ) مقاالت مبدصة في مذكالتشا االقترادية السعاصخة( ، ط -3
 . 244، ص  6993

فتحي عبج الحسيج محسػد ، مغ خخيصة الدكاف في مرخ : الشسػ الدكاني خالؿ الخبع األخيخ مغ القخف العذخيغ -4
 . 82، ص  2332قاىخة ، أيمػؿ ، ( ال 33، مجمة ) حػليات آداب عيغ شسذ ( ، مجمج ) 

%( خالؿ الدشػات العذخ  3,2( مميػف ندسة اي بشدبة زيادة سشػية ترل الى ) 33,6بديادة سشػية ترل الى )-5
، لمسديج يشطخ : عبج الغشي سعػدي ، وسيع عبج الحسيج ، الدكاف والغحاء في  6986 – 6976السحرػرة بيغ تعجاد 

 .63- 8، ص  6994( ، القاىخة ، 676ي ، العجد )مرخ ، كتاب األىخاـ االقتراد
  8، ص  2332، دار اليالؿ، واششصغ، 6رشجي سعيج، الحكيقة والػىع في الػاقع السرخي ، ط-6
 . 77رشجي سعيج ، السرجر الدابق ، ص -7
 . 23عبج الغشي سعػدي ، وسيع عبجالحسيج ، السرجر الدابق ، ص -8
الجانب األخخ لعالج مذكمة الدكاف في مرخ ، مجمة )البحػث التجارية الديج عبج الخحسغ الديج عيدى ، -9

 . 24، ص  6988كمية التجارة ، كانػف األوؿ  –( ، جامعة سػىاج  2( ، العجد ) 2السعاصخة( مجمج )
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 . 86رشجي سعيج ، السرجر الدابق ، ص -63
 . 674الديج عبج الخحسغ الديج عيدى ، السرجر الدابق ، ص -66
 . 83عبج الحسيج محسػد جالؿ ، السرجر الدابق ، ص فتحي -62
شخيف حديغ قاسع ، البصالة في مرخ دراسة ألىع فخوض محجدات األزمة : التزخع الدكاني ، مجمة )الساؿ -63

 . 36، ، ص  6989( ، نادي التجارة ، القاىخة ، تذخيغ األوؿ ، 246(، العجد )26والتجارة (، مجمج )
، بيخوت ، مخكد  6غ ، اليجخة الجاخمية في مرخ ، دراسة في الجغخافية البذخية ، طدمحم أحسج عمى حدشي-64

 . 285،  2363دراسات الػحجة العخبية ، أيمػؿ ، 
 . 285دمحم أحسج عمى حدشيغ ، السرجر نفدو ، ص  -65
 . 22، وسيع عبج الحسيج ، السرجر الدابق ، ص  يعبج الغشي سعػد-66
 . 672ى ، السرجر الدابق ، ص سيج عبج الخحسغ سيج عيد-67
ىي سياسة تيجؼ الى إعادة الشطخ في دور القصاع العاـ ، كقصاع رائج في عسمية سياسة التكييف الييكمي :  -68

التشسية وذلظ بتقميز نسػه وحرخ نذاشو في بعس السذاريع والبشية األساسية وبيع مذاريع القصاع العاـ الى القصاع 
ولي والبشظ الجولي . ستاز بفعالية أكبخ في استخجاـ السػارد حدب مشطػر صشجوؽ الشقج الجالخاص باعتباره قصاعًا ي

، ي التشسية البذخية )مرخسياسات االستقخار االقترادي والتكيف الييكمي وأثخىا ف، لمسديج يشطخ: عمي كاضع ىالؿ
 .  68، ص 2366، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية اإلدارة واالقتراد ، في جامعة البرخة ، ( حالة دراسيةالعخا
 . 246رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص  -69
يء يعشي جعمو اإلصالح مغ حيث المغة ىػ التعجيل في االتجاه السخغػب وإصالح الذ :اإلصالح االقترادي-23

، والسفيـػ العاـ لإلصالح غ أجمة عسمية التغييخ نحػ األفزلضو التي تست ممغ أجل أداء أغخا صالحاً  أي مشاسبا
( شقج الجولي والبشظ الجوليصشجوؽ الجخاءات السذخوشة مغ قبل مؤسدي )االقترادي يعشي حدمو مغ الدياسات واإل

خار لسعالجة االختالؿ السجعػمة مغ قبل الجوؿ الخأسسالية الستقجمة والتي تؤدي الى إيراؿ االقتراد الى حالة االستق
، شية االقتراد الػششي لمسديج يشطخ: عمي كاضع ىالؿ، السرجر نفدواالقترادي والسالي والشقجي بإجخاء تعجيالت ب

 .72ص 
 ،6997، دار الذخوؽ، بيخوت، 6، ط2شطاـ االقترادي والتعميسي في مرخ، ج، تججيج الالشجارسعيج  -26
 .43ص
الة الكاممة : والتي تعشي حالة الفخد القادر عمى العسل جدسانيًا وذىشيًا وعقميًا البص -6 أنهاع البطالة ىي : -22

البصالة الجدئية : وىي عبارة عغ عجد العامل عغ  -2ويخغب فيو ويبحث عشو ولكغ ال يجج الفخص أو العسل .
ػقت مثل أجازة بجوف العثػر عمى عسل مشتطع أو تجني الجخل في العسل الى حج الكفاؼ أو تخؾ العسل لفتخة مغ ال

البصالة السػسسية : وىي تحجث نتيجة لتحبحب الصمب عمى العسل تبعاً   -3راتب كػسيمة لمبحث عغ عسل أفزل .
والتي تحجث  البطالة الدورية :-4لعجـ استقخار مػاسع العسل واإلنتاج ويحجث في القصاع الدراعي وعساؿ الدياحة .

البصالة السقشعة : تطيخ في استخجاـ عسالة زائجة تمغي  -5في فتخات متباعجة نتيجة لبعس األزمات االقترادية 
احتياجات العسل الفعمية مسا يؤدي الى اإلنتاجية  الحجية لمسذتغميغ تكػف مشعجمة ويجب استبعاد عجد مغ العامميغ 

البصالة االجتساعية التي تطيخ في  -7التكشػلػجيا الحجيثة في اإلنتاج .البصالة الفشية تحجث نتيجة استخجاـ  -6.
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قصاع األعساؿ الحخة ، حيث يذعخ ىؤالء بأنيع مغ العاشميغ ويجب الحرػؿ عمى عسل خخ . لسعخفة السديج مغ 
رخ ، التفاصيل يشطخ : محي أحسج سمساف عبج هللا ، ) الطػاىخ االقترادية واالجتساعية ألزمة البصالة في م

 . 838، ص  2334( ، القاىخة ، 2السؤتسخ الدشػي التاسع )إدارة أزمة البصالة وتذغيل الخخيجيغ، مرخ( ، مجمج )
 . 853محي أحسج سمساف عبج هللا ، السرجر الدابق ، ص  -23
أدارة عبيخ فخحاف عمي ، دور القصاع الخاص الرشاعي في مػاجية مذكمة البصالة ، السؤتسخ الدشػي التاسع ) -24

 . 234( ، القاىخة ، 6أزمة البصالة( ، مجاد )
 . 225محي أحسج سمساف ، السرجر نفدو ، ص  -25
،  6دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السجتسع والجولة في الػشغ العخبي في ضل سياسات الخأسسالية الججيجة ، ط-26

ؿ األنفار : يصمق عميو الدسدار الحي . مقاو  96، ص  6996مخكد البحػث العخبية ، مكتبة مجبػلي ، القاىخة ، 
يقـػ بجسع عجد كبيخ مغ العساؿ الحيغ يجتسعػف في مكاف مخرز ليع ويػفخ ليع فخصة لمعسل مقابل اخح ندبة 
مغ أجػرىع مغ صاحب العسل ، وىػ الحي يمتـد بيع وعمييع إشاعة أوامخه ، لمسديج يشطخ : عصية الريخفي ، تاريخ 

 . 62، ص63، مكتبة جديخة الػرد ، )د. ت( ، ص 6في مرخ والعالع، ط عساؿ الدراعة والتخاحيل 
 . 97دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السرجر نفدو ، ص -27
وىي حالة التعصل الطاىخ التي يعاني مشيا جدء مغ قػة العسل الستاحة ، أي وجػد أفخاد البطالة الدافرة :  -28

ائج ولكشيع ال يججوف عساًل ، وليحا فيع في حالة تعصل اليسارسػف قادريغ عمى العسل وراغبيغ فيو وحدب األجخ الد
أي عسل لفتخة قج تصػؿ او تقرخ حدب ضخوؼ االقتراد القػمي مثل بصالة الخخيجيغ الجامعييغ ، لسعخفة السديج 

 يشطخ : 
https://specialties.bayt.com                                                                             

 – 6952أنػر دمحم عبج العالي الشقيب ، غابت الحخية فزاعت التشسية ) االقتراد السرخي بيغ ثػرتيغ  -29
 663، ص  2366( ، مخكد القاىخة لكياسات التشسية ، القاىخة ،  2336

بصالة والحمػؿ مغ جية نطخ السدؤوليغ والذباب ، السؤتسخ الدادس إلدارة أحسج عبج هللا األستادي : أزمة ال-33
 . 397، ص  2336( ، القاىخة ،  6األزمات االقترادية في مرخ والعالع العخبي ، السجمج ) 

،  6992 – 6996كخيسة كخيع ، اآلثار االقترادية واالجتساعية لدياسة اإلصالح االقترادي في مرخ -36
السرخي والتحجيات والدياسات مغ السشطػر اإلسالمي والػضعي ، كمية االقتراد ، جامعة األزىخ  مؤتسخ االقتراد

 . 8، ص  6، ص  6997،  6995( ، تسػز  3 – 2مغ ) 
كساؿ عباس ، أوضاع العساؿ مرخ بيغ عالقات عسل ججيجة وتشطيع ثقافي قجيع ، دار الخجمات الشقابية -32

 . 65. ت ( ، ص  والعسالية ، مرخ ، حمػاف ، ) د
نطع التأميغ الحكػمية الستسثمة في ىيئتي التأميغ والسعاشات والتأميشات االجتساعية المتيغ أدمجتا في ىيئة قػمية 

 6975لدشة  79، ويغصي ىحا الشطاـ التقاعج والعجد والذيخػخة وإصابات العسل وفقا لمقانػف رقع  6994واحج 
الخاص بأصحاب األعساؿ والقانػف  6967( لدشة 638عاـ والقانػف رقع )الخاص بالعامميغ بالحكػمة والقصاع ال

الخاص بالتأميغ عمى العامميغ  6978لدشة  53الخاص بالعسالة غيخ السشطسة والقانػف رقع  6983لدشة  662
اء السرخييغ بالخارج ، وقج أجخيت عمييا تغييخات لتالئع بيا الطخوؼ الستغيخة عمى أوضاع العسالة السرخية سػ 

https://specialties.bayt.com/
https://specialties.bayt.com/
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، مخكد الشيل لمجراسات  6بالجاخل أو الخارج ، لمسديج يشطخ : عبج الخالق فاروؽ ، عخيزة إتياـ ضج الخيذ ، ط
 .   77، ص  2362االقترادية واإلستخاتيجية ، القاىخة ، 

القاىخة ، ، الجار الجامعية لمشذخ ،  6فخيج راغب الشجار ، تشسية السيارات الدمػكية لمتغييخ االجتساعي ، ط-33
 . 32، ص  2339

( ألف عامل ، وبمغت ندبة 626في القصاع الحكػمي ) 2339كسا بمغ عجد العساؿ الحيغ تع تدخيحيع عاـ -34
عامل ومػضف في  533مميػف عامل وتدخيح  9( مغ 92,6عساؿ القصاع الخاص الحيغ فقجوا وضائفيع حػالي )

ار بدبب عجـ مالئسة أجػرىع مع متصمبات أسخىع لسعخفة السديج عامل عمى االنتح 58ىيئة اإلصالح الدراعي وإقجاـ 
، السخكد السرخي لمحقػؽ  2، تقجيع : الياـ السيخغشي ، ط 2339يشطخ : خالج عمي عسخ وآخخوف ، عساؿ مرخ 

؛ مقابمة شخرية  66-7، القاىخة ، ص 2363االقترادية واالجتساعية ، مؤسدة أوالد األرض لحقػؽ اإلنداف ، 
؛  عبج الحسيج دمحم  2368تسػز  8الباحثة مع رئيدة قدع اإلعالـ في االتحاد العاـ لشقابات عساؿ مرخ في  أجختيا

 . 243راشج ، السرجر الدابق ، ص 
، دار السدتقبل العخبي ، القاىخة ،  6رضا ىالؿ ، صشاعة التبعية قرة ديػاف مرخ وصشجوؽ الشقج الجولي ، ط-35

 . 697، ص  6987
 . 266، ص  6993( ، تسػز ،  99لدياسة الجولية ( ، مخكد األىخاـ ، العجد ) مجمة ) ا-36
 . 642رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص -37
 . 374أحسج عبج هللا االسشادي ، السرجر الدابق ، ص -38
، الفقخ وتحػيل التعمع الجامعي ، ) دراسة في إشكالية التصػيخ ( ، السؤتسخ القػمي الدشػي  دمحم صبخي الحػفا-39

 . 452، ص  2334( ، القاىخة ،  6الحادي عذخ ، مجمج ) 
: ىػ الحي يكػف دخمو دوف خط الفقخ السحجد ويعخؼ أيزًا بأف مدتػى الجخل الحي يكفي  الذخص الفقير-43

اء واالستيالؾ األساسي لمفخد ، ويعخؼ أيزًا : بأنو عجـ القجرة عمى تحقيق الحج األدنى لزساف الحج األدنى مغ الغح
مغ مدتػى السعيذة ، وأنو الحخماف مغ الستصمبات السادية الالزمة لمػفاء بالحج األدنى السقبػؿ مغ االحتياجات 

وتػفيخ فخص العسل التي يشبغي أف األساسية بسا في ذلظ الغحاء والخعاية الرحية األساسية والخجمات التعميسية 
؛ فػزية عبج  249يػفخىا السجتسع ، لمسديج يشطخ : شارؽ دمحم فاروؽ ابػ العيذ السرخي ، السرجر الدابق ، ص 

الجايع عبج الفتاح ، الستغيخات السختبصة بالسذاركة الفاعمة لمجسعيات األىمية ، السؤتسخ العمسي الجولي الثالث 
 . 2634، ص2363( ، القاىخة ، 4تساعية ، مجمج )والعذخيغ لمخجمة االج

حدغ مرصفى حدغ ، فعالية شيكات األماف االجتساعي في مرخ ، السؤتسخ العمسي الجولي الثالث ، والعذخيغ -46
 . 3665، ص  2363( ، القاىخة ،  7لمخجمة االجتساعية ، مجمج ) 

 . 2634فػزية عبج الجايع عبج الفتاح ، السرجر الدابق ، ص  -42
، مشذػرات كمية الذخؽ األوسط ،  6كخيسة كخيع ، الفقخ وتػزيع الجخل في مرخ : مشتجى العالع الثالث ، ط-43

 . 2، ص  6994القاىخة ، 
، اعتبخت أسػأ األزمات  2338ىي أزمة مالية عالسية بجأت مشح شيخ أيمػؿ لعاـ األزمة االقترادية العالسية :  -44

، بجأت في الػاليات الستحجة األمخيكية ثع امتجت لتذسل الجوؿ األوربية واآلسيػية  6929ـ مشح زمغ الكداد الكبيخ لعا
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والخميجية والجوؿ الشامية التي ارتبط اقترادىا السباشخ مع الػاليات الستحجة األمخيكية ، وقج وصفت بأنيا أزمة مالية 
مسا أدى الى انييار عجد مغ السؤسدات ربػية ضيخت في القصاع السرخفي الخبػي الحي عجد عغ تدجيج الجيػف 

السالية السرخفية التي عجدت عغ تحريل ديػنيا ، ثع انتقاؿ األزمة الى القصاعات االقترادية السختمفة ، ولحلظ فقج 
، 6بجأت مالية وانتيت أزمة اقترادية . لمسديج يشطخ : جػاد كاضع البجري ، فخ االقتراد األمخيكي األزمة السالية، ط

 . 628-623، ص 2366سػرابي مشتجى أقخأ الثقافي ، بغجاد ، مخكد ح
 .966، ص 2336(، القاىخة ، 26، العجد )2مجمة ) دراسات في الخجمة االجتساعية والعمـػ اإلندانية (، ج-45
مخواف رشيج ، اآلثار االجتساعية لدياسة االنفتاح واإلصالح االقترادي في مرخ ، مجمة )تشسية الخافجيغ( ، ج -46
 . 677، ص  2339( ، كمية اإلدارة واالقتراد ، جامعة السػصل ،  94( ، العجد )  36) 

ميجي دمحم القراص ، آليات إفقار الصبقة الػسصى السرخية ، مجمة ) كمية اآلداب ، جامعة السشرػرة ، العجد -47
 . 65، ص  2338( ، القاىخة ،  33) 

 . 25ميجي دمحم القراص ،السرجر نفدو ، ص -48
 . 75ميجي دمحم القراص ، السرجر الدابق ، ص -49
 .3666ميجي دمحم القراص ، السرجر نفدو ، ص -53
صعيج مرخ ويدسى بالػجو القبمي وىي مشصقة تسثل الجشػب الذخقي مغ مرخ او الجدء   الهجية القبمي : -56

ومشو اشتق صعيج مرخ والتي  العمػي مغ أراضي نيخ الشيل ، وفي المغة العخبية الرعيج ىػ السختفع مغ األرض
شسمت السحافطات ) الفيـػ ، بشي سػيف ، السشيا ، أسيػط ، سػىاج ، قشا ، األقرخ ، أسػاف (، اما محافطات الػجو 
البحخي فيبمغ عجدىا عذخة محافطات ) االسكشجرية ، كفخ الذيخ ، الذخقية ، السشػفية ، الجقيمية ، الغخبية ، دمياط ، 

خة ( ومحافطات عمى شػؿ نيخ الشيل ومحافطات تقع في مشترف دلتا مرخ . لسعخفة السديج يشطخ القيمػبية ، البحي
القدع الثاني " البالد الحالية " ، الجدء الثاني ، الييئة السرخية  –: دمحم رمدي ، القامػس الجغخافي لمبالد السرخية 

 .333، ص 6994العامة لمكتاب ، القاىخة ، 
، الفقخ والدياسة العامة في مرخ ) دراسة تػثيكية تحميمية ( ، سمدمة بحػث السخكد ىػيجا عجلي روماف  -52

 . 63القػمي لمبحػث االجتساعية والجشائية ، القاىخة ، ) د . ت ( ، ص 
،  6عبج السجيج دمحم راشج ، الكارثة والػىع مدتقبل سياسة االصالح االقترادي في مرخ في ضل العػلسة ، ط-53

 . 68، ص 2337، القاىخة ، مكتبة مجبػلي 
 . 67دمحم حدشيغ ليكل ، باب مرخ في القخف الػاحج والعذخيغ ، السرجر الدابق ، ص -54
مجمة ) مرخ السعاصخة ( ، مجمة ربع سشػية ترجرىا الجسعية السرخية لالقتراد الدياسي واالحراء  -55

 . 7ص، 6996(، القاىخة ، 67(، الدشة )642(، )446والتذخيع، العجداف )
عمي ثابت ، االقتراد السرخي والػاقع الدياسي ) مقاالت متشػعة عغ الدياسة السرخية وانعكاساتيا عمى  -56

 . 46، ص  2366، دار العمـػ العخبية لمشذخ واإلعالـ ، القاىخة ، 6الػضع االقترادي ، ط
 . 65ص ىػيجا عجلي روماف ، الفقخ والدياسات العامة في مرخ ، السرجر الدابق ،  -57
 . 44رمدي زكي ، السرجر الدابق ، ص  -58
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ياسخ دمحم جار هللا محسػد ، العػلسة والفقخ في مرخ ، السؤتسخ العالسي الدشػي الخامذ والعذخيغ  -59
 .66، ص  2336لالقترادييغ السرخييغ ، القاىخة ، 

 . 62ياسخ دمحم جار هللا محسػد ، السرجر الدابق ، ص  -63
كذبكة أماف اقترادي واجتساعي ،  6996لدشة  43انذئ بالقخار الجسيػري رقع  لمتشسية : الرشدوق االجتساعي -

لتخفيف حجة البصالة والقزاء عمى الفقخ وتحديغ مدتػيات السعيذة واإلسخاع في تحقيق مدتػيات التشسية 
يشطخ : ويكيبجيا االقترادية واالجتساعية بتسػيل السذخوعات الرغيخة والستػسصة وتػفيخ فخص عسل . لمسديج 

 السػسػعة الحخة عبخ الخابط :
  Wiki < https : // ar.m . Wikipedia org .                                                            
" ، "  وىػ البخنامج الحي أعجتو األمع الستحجة تحت اسع " أسكػ 6994انذأ عاـ  البرنامج القهمي لمتشسية : -

الذخوؽ " وأشمق عميو البخنامج القػمي لمتشسية الخيفية في مرخ والحي ييجؼ الى تحقيق التشسية الخيفية الستكاممة 
وإشالؽ حخكة وقػى الشسػ الحاتي ، وزيادة الجخل القػمي بديادة قيسة الرادرات وتخفيس الػاردات ورفع تذغيل القػى 

 سدتسخ والسشتج ، لمسديج يشطخ :العاممة بإيجاد السديج مغ فخص العسل ال
Story < https // new. Hn . org . 

عمي ثابت ، االقتراد السرخي والػاقع الدياسي ) مقاالت متشػعة عغ الدياسة السرخية وانعكاساتيا عمى  -66
 .68، ص 2366، دار العمع العخبية لمشذخ واالعالـ ، القاىخة ،  6الػضع االقترادي ( ، ط

 -. 46، السرجر نفدو ، صعمي ثابت  -62
إيساف دمحم أحسج ، أعساؿ السؤتسخ العمسي الثامغ لمجسعية العخبية لمبحػث االقترادية والفقخ والسؤسدات والتشسية -63

 . 525، ص  2337مرخ ، القاىخة ،  –في الػشغ العخبي 
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ودمحم  سساعيل الثانيإالذاه  يعيج دور نداء البالط الرفػي في الرخاع عمى العخش في
 م (6711-6751خجابشجه )

 م.د. عجي سامي فارس
 أ.د. مذعل مفخح ضاىخ

 االدابكمية  –البرخة جامعة 

 السمخز

اكتدبت اغمب الجراسات التي اخترت بتاريخ السخأة اىسية كبيخة , كتػجج ىشاؾ الكثيخ مغ تمظ   
الجراسات العخبية التي اىتست بتاريخ السخأة العخبية سػاء تجخميا الدياسي اك االجتساعي , لكغ تفتقخ 

ؿ العيج الرفػ,, اغمب السكتبات العخاقية كالعخبية بجراسات تفريمية تػضح دكر السخأة الدياسي خال
ـ , كتػلي العخش 6751كالتي كاف دكرىا كاضح بذكل كبيخ بعج كفاة الذاه شيساسب االكؿ عاـ 

أكالده مغ بعجه, اذ شيجت تمظ السجة فتخة حخجو مغ تاريخ ايخاف بدبب الرخاعات كاالنقدامات 
ظ الرخاعات مغ خالؿ , كبخكز دكر الشداء الكبيخ في ادارة تمكالقدلباشاخمية بيغ قادة الجكلة الج

تخشيح احجاىع عمى االخخ لتػلي العخش , لكي تدتصيع الشداء الحفاظ عمى نفػذىا كمرالحيا داخل 
الحـخ الرفػ, كعمى جسيع مؤسدات الجكلة , كمغ ابخز الشداء التي ضيخت في تمظ السجة ابشو الذاه 

اخييا الذاه اسساعيل الثاني  تثبيتشيساسب االكؿ االميخة بخيخاف خانع كالتي كاف ليا دكر كبيخ في 
) خيخ الشداء بيكع  عمى حداب اخييا االميخ حيجر ميخزا , ككحلظ زكجة الذاه دمحم خجابشجه ميج عميا

بدبب مخضة  مغ مسارستو عسموكالتي ادارت شؤكف الجكلة مدتغمة ضعف زكجيا كعجـ استصاعتو  (
يج الرفػ, , كىحا ما سشحاكؿ تدميط الزػء عميو , فعسمت تمظ الديجتيغ ادكارًا تاريخية ميسة في الع

  مغ خالؿ ىحا البحث .
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The role of the women of the Safavid court in the struggle for the 

throne during the reigns of Shah Ismail II and Muhammad 

Khudabandeh (1576-1588 AD) 

Dr. Oday Sami Faris 

Prof Dr. Misheal Mfarih Dahir 

University of Basrah – College of Arts 

Abstract 

       Most of the studies that specialize in the history of women gain great 

importance, and there are many of those Arab studies that focused on the 

history of Arab women, whether their political or social intervention, but 

most Iraqi and Arab libraries lack detailed studies that explain the political 

role of women during the Safavid era, whose role was clearly visible. Kabir 

after the death of Shah Tahmasp I in 1576 AD, and his sons took over the 

throne, as that period witness a critical period in the history of Iran of 

internal conflicts and divisions between the leaders of the state and the 

Qizilbash, and the emergence of the great role of women in managing those 

conflicts by nominating one of them over the other to take the throne, In 

order for women to be able to maintain their influence and interests within 

the Safavid campus and on all state institutions, and among the most 

prominent women that appeared during that period was his son, Shah 

Tahmasp I, Princess Barikhan Khanum, who had a major role in appointing 

her brother Shah Ismail II at the expense of her brother, Prince Haider 

Mirza, as well as the wife of Shah Muhammad Khadabandeh, the cradle of 

Alia, who ran the affairs of the state, taking advantage of her husband's 

weakness and his inability to support her due to his illness, so these two 

women played important historical roles in the reign of Safavi, and this is 

what we will try to shed light on through this research .                                                                                         
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 السقجمة

 كاف خ ,بعسخ العذخ سشػات كستة اشي ـ6751عاـ  العخشعشجما تػلى الذاه شيساسب االكؿ  
ىحا االمخ مغ أحج االسباب التي ادت ك  ,(6) أصغخ مغ أف يكػف قادًرا عمى تػلي شؤكف الجكلة الذاه

 إف إف الذاه شيساسب االكؿ كبعج عغ الشداء برػرة كبيخة , فزالً  كزيادة نفػذ إلى سيصخة القدلباش
 التخؼ في حياتوباقي  يعير, كجج الفخصة في إف ضاع الجاخمية كالخارجية في دكلتواالك  استقخت
 مغ نفػذ الحـخ عمى شخرية الذاه, ىحا االمخ , زادل االقامة الصػيمة في حـخ الشداء, لحا فزكالبحخ

حتى زعساء القدلباش كقعػا تحت  لمجكلة في جسيع االمػر الدياسية كاالدارية بالتجخل الشداء تخحأك 
 كمغ أبخز تمظ الشداء (5) تأثيخىغ

 السبحث االول: بخيخان خانع

 م ( :6751-6751دور بخيخان خان في عيج الذاه شيساسب االول )  -6

الخابعة ـ في الدشة 6711 ايمػؿ 57 فيكىي األبشة الثانية لمذاه شيساسب االكؿ كلجت     
أخت شسخاؿ خاف أحج القادة الكبار مغ  خانع أغاسمصاف  كالجتيا ,(3)مغ سمصشتو كالعذخكف 
, كانت خصيبة ابغ عسيا بجيع  الدماف ميخزا بغ (1)شكيقيا مغ جية االـ سميساف ميخزاك  الذخكذ

 بعسخ ت, عشجما كاندتافمغ قبل الذاه شيساسب كاليًا عمى مجيشة سي ُعيغبيخاـ ميخزا الح, 
, بدبب اضصخاب االكضاع الجاخمية في تمظ لع يتعك الحادية عذخ لكغ ىحا الدكاج أالعاشخة 

 . (7)السجة

، ـ أ, قبل عاميغ مغ كفاتو6757-6751مخض الذاه شيساسب االكؿ بيغ عامي  كعشج       
، صحتو تجىػر كانػا يخاقبػنوف ,لسغ يجب أف يكػف خميفتو القدلباشبيغ قبائل  ضيخت الخالفات

أذ رشح قادة , (1) فيسغ يخمفو كرجاؿ الجكلة اآلخخكف إلى قدسيغ القدلباشأمخاء ك انقدع أمخاء البالط ف
 قادة, كفي السقابل كانت ىشاؾ مجسػعة مغ حيجر ميخزا االميخ شائفة أستاجمػ كالذيخاكنج كالقاجار

سساعيل ميخزا لألميخ اشػائف الخكممػ كاالفذار كالتخكساف كالتكمػ كالذخكذ تقػؿ إف كالية العيج 
بأكامخ مغ الذاه شيساسب االكؿ,  مغ تدعة عذخ عامًا في سجغ قمعة قيقية بما يقار الح, قزى 

الف شكيقيع االكبخ دمحم ميخزا كاف قج كف برخه في عاـ  ككاف ىحا االختالؼ في اختيار كليًا لمعيج
 .(5)عخش الدمصشةصالحًا لتػلي  مغ الشاحية الرحية ـ كلع يعج6751
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عمى ايخاف  بخيخاف خانع دكرًا كبيخًا في تشريب اخييا اسساعيل ميخزا شاىاً  االميخة لحا لعبت     
, (1)بالدمصشة كالعخش اً ر ميخزا شامعاخييا حيج بأف شيساسب االكؿ إف نجحت بأقشاع الذاهبعج 

برػرة دائسة  يجتسعػف ف كبار االمخاء مغ قبائل القدلباش أب مغ قبل جػاسيديا بعج عمسيا كالسيسا
بيغ االميخ بخيحاف خانع ىحه السعمػمات كما يجكر  االميخة , لحا حسمتحيجر ميخزا االميخ في مشدؿ

فزاًل , (9)مغ ترخفاتيع الح, ابجى اندعاجو الذجيج شيساسب االكؿ لى الذاهإ حيجر كقادة القدلباش
االميخة  حخصتلكغ بعج شفاءه , لمبرخ  اً حيجر ميخزا في بجاية حياتو كاف فاقج االميخ إف عغ ذلظ

إلعالف  كعسمت بجج, اليو الجكلة الرفػية كالية عيج أسشادبخيخاف خانع برػرة كبيخة عمى عجـ 
 .(60)عيج كىحا ما حجثاسساعيل ميخزا كلي لم االميخاخييا 

, (66)في سغ التاسعة كالعذخيغ مغ عسخىاباريخاف خانع عالع الدياسة كىي االميخة دخمت       
انيا كانت "كيرفيا إسكشجر بيظ تخكساف  (65)حكسو كالسقخبة مشو شيمة فتخة كالجىاسخار أككانت كاتسة 

لخجاحة  السيسة الرعبة القخاراتأتخاذ ػكل الييا ي, ككاف (63)"معدزه ومحتخمة وصاحبة رأي ومذػرة
"  , كيرف لشا السؤرخ االيخاني ابػ القاسع شاىخ, االميخة بخيخاف خانع بأنيا(61)عقميا كغدارة عمسيا
التي تعتبخ األفزل بيغ جسيع الشداء , و  فتاة جسيمة ودالية وماكخة الرفػي , مغ معجدات العرخ

 . (67) " في الفتخة الرفػية مغ حيث وفخة الفكخ والسعخفة

ـ أ, قبل عاميغ مغ كفاتو 6757-6751كعشجما مخض الذاه شيساسب االكؿ بيغ عامي        
 تجىػر كسا كانػا يخاقبػنو , لسغ يجب أف يكػف خميفتو القدلباشبيغ قبائل  ، ضيخت الخالفات

الذخز السشاسب لكي يتخبع  عغ لمبحثباريخاف خانع بػضع خصتيا  االميخة ذخعت, ف(61)صحتو
إف الذاه  إذ,  , لكي تدتصيع ضساف نفػذىا كسيصختيا لجى الذاه الججيج(65)ةعمى عخش الدمصش

قادة  فأرادت االميخة بخيخاف خانع في انقداـشيساسب االكؿ لع يقع بتعييغ كليًا لمعيج مغ بعجه , 
أذ رشح قادة شائفة أستاجمػ كالذيخاكنج  ,فخصة مشاسبة لتحقيق ىجفيا كليًا لمعيج اختيارالقدلباش في 

شػائف الخكممػ كاالفذار  قادةحيجر ميخزا , كفي السقابل كانت ىشاؾ مجسػعة مغ  االميخ كالقاجار
مغ تدعة  بما يقار الح, قزى لػالية العيج  سساعيل ميخزاا االميخ تخشحكالتخكساف كالتكمػ كالذخكذ 

لذاه شيساسب االكؿ, ككاف ىحا االختالؼ في اختيار بأكامخ مغ ا عذخ عامًا في سجغ قمعة قيقية
مغ الشاحية  ـ كلع يعج6751الف شكيقيع االكبخ دمحم ميخزا كاف قج كف برخه في عاـ  كليًا لمعيج
 . (61)الدمصشة عخش صالحًا لتػلي  الرحية
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حيجر ميخزا عغ  االميخ خيياأبعاد أ تعسل لػحجىا في سبيل بخيخاف خانعلع تكغ االميخة        
 نقل االخبار إذ عسمػا عمى,  في ىحا االمخ بل ساعجىا خاليا شسخاؿ خاف جخكذ الدمصشة , عخش
 عغشيساسب بأبعاده  , لحا أمخ الذاهو قتملميخزا حيجر إفادة بشية االميخ  التي شيساسب االكؿ لمذاه
ا إلى اماكغ بعيجه لسجة عاميغ مؤيجيو كمشاصخيو مغ القدلباش كاالستاجمػ  كنفى , شؤكف الجكلة أدارة

سميساف ميخزا  الذاه إلى العاصسة قدكيغ كل مغ كبصمب مغ االميخة بخيخاف خانع أستجعىكامميغ , 
بخيخاف خانع مغ اميا الجخكدية الح, كاف تػلى أدارة شؤكف الحزخة االميخة  خأابشو الخامذ ك 

لكي تتسكغ مغ اعالنو ك  لمكياـ بخجمتوا بغ اخيو ابخاليع ميخز أمع   (69) في مذيج  الخضػية السقجسة
االميخ  فانتقمت الختيار,  لمكياـ بيحه السيسة الكافي , لكشيا لع تجج فيو االستعجاد ألبيوخميفة 

 . (50)اسساعيل ميخزا 

ـ ادت 6751ايار  67يػـ الثالثاء لى كعكة صحية فجخ إتعخض الذاه شيساسب االكؿ       
 كيخجح أكثخ,  (56)كخسديغ عامًا  أثشافلى كفاتو بعسخ االربع كالدتيغ عاـ , بعج مجة حكع بمغت إ

الحكيع باشي ابػ  لو كالتي جمبيا , في الحساـ أستعسمياشفخة الحالقة التي  إلى السؤرخيغ سبب الػفاة
ككعادة السمػؾ لالىتساـ  االكؿ الذاه شيساسب عخؼ عغبالدع , فقج  ممػثةنرخ الكيالني ككانت 

بسطيخه كنطافتو الذخرية فكاف يقزي اكقاتو باالستحساـ كحالقتو الحقغ , االمخ الح, استغمو 
 . (55)خرػمو كنجحػا في دس الدع في ادكات االستحساـ حدب ما ذكختو السرادر التاريخية 

باشي  الحكيععػا ىع مغ دف كانراره ميخزا حيجر االميخإف  الرفػية ذكخت بعس السرادر      
 االميخمغ مؤيج,  يااغمب كتاب الفتمظ السرادر  يةبجس الدع لمذاه , لكغ بدبب عجـ حياد

لحلظ ال يسكغ الخجػع الييا في ىحه السدالة , لكغ السؤرخ الرفػ, الػحيج الح,  , اسساعيل الثاني
ل االمخاء كاالميخات عتقج أف الحكيع باشي كاف مجفػع مغ قبأ كاف لجيو رأ, مخالف ىػ القسي الح, 

لكغ لع ك  , لكي يدتصيعػا مغ الحرػؿ عمى الشفػذ كالدمصة لجى الذاه الججيج , في الحـخ سخا,
 . (53)يحكخ إ, اسع كاحج مشيع 

" إن بعس السؤرخيغ يشدبػن مػت الذاه بيحا الخرػص نرخهللا فمدفي السؤرخ كتب       
يعتقجون إن أحج االشباء الخاصيغ لمذاه , إذ  خانع هيساسب االول إلى زوجتو سمصان زادش

بالتعاون مع زوجتو قام بخمط سع ) الساس االسػد مع الشػرة ( وتقجيسة لمذاه , لكغ فمدفي يفشج 
, كبحلظ يخجح الباحث إف  (51) الفارسية ن ىحه الخواية لع تحكخىا السرادرإ ىحه الخواية ويقػل

الرخاعات كاالنقدامات بيغ شػائف القدلباش , فزاًل عغ تجخل الشداء في شؤكف الدمصة مغ أكثخ 
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العػامل التي تدبب في كفاة الذاه شيساسب االكؿ , كذلظ مغ أجل بقاء امتيازاتيع كنفػذىع داخل 
 مفاصل الجكلة كالقرخ . 

 م ( :6751-6751الثاني )   دور بخيخان خانع في عيج الذاه اسساعيل -5

الح, تخؾ اثشى عذخ  االكؿ الذاه شيساسب كالجىا بخيخاف خانع بػفاة االميخة لع يشتيي دكر    
استسخ  الح,دمحم خجابشجه كاالميخ  اسساعيل ميخزا االميخ  كلجًا اثشاف مشيع مغ اميات تخكسانيات ىسا

 . (57)نفػذىا كسيصختيا خالؿ تػلي الحكع عمى التػالي 

بدبب كثخة  صعباً , ىحا االمخ كاف  بعج كفاتو لع يعيغ الذاه شيساسب كليًا لعخش الدمصشة      
لى مخشحيا , كبحلظ لع إتحاكؿ الحرػؿ عمى كالية العيج  كانت جية فكل , تجخالت الحـخ السمكي

كتب كالتخ  كقج , بدبب قػة مخاكد الشفػذ في الحـخ لػالية العيج اً أحج اختيارالذاه  باستصاعة يكغ
لى إمع يكغ يدتصيع إن يسيل , ف مع اوالدهوعالقتو  االول شيساسب الذاه إن سمػك"  ىيشتذ

 .(51)لى االميخ حيجر ميخزا "إو أ ميخزا االميخ اسساعيل

بػفاة الذاه شيساسب االكؿ انتيت فتخة االستقخار كالدالـ في ايخاف كبجأت الخرػمات       
, كاجتاحت العاصسة (55)عمى الدمصة  بالطيػر مخة أخخى بدبب التشافذ القبمية بيغ شػائف القدلباش

مى العخش يمفيا الكثيخ مغ الرفػية مػجات مغ الذعػر بالخعب كالخػؼ إذ إف مدألة الخالفة ع
, اذ حاكلت كل شائفة مغ شػائف القدلباش مدانجة مخشحيا لكي يزسغ ليع (51)التاـ الغسػض 

 التي حرمػا عمييا في عيج الذاه شيساسب االكؿ .سيصختيع كبقاء امتيازاتيع 

تياريغ نقدع االمخاء كاصحاب الشفػذ كقادة القدلباش في اختيار شاىًا ججيجًا إليخاف الى فأ     
 أيجكاكاالستجمػا كانرارىع مغ عذائخ ايل شيخاكنج كشالر  خج, فالك غ عمى مدخح الرخاعرئيديي

ة مع اسساعيل ميخزا كبخاصة عشجما كاف سجيشًا في قمعة , بدبب سػء العالق االميخ حيجر ميخزا
, في السقابل كانت عذائخ الخكممػا (59)قيقية كعالقتو العاشفية مع زكجة احج االمخاء القدلباش ىشاؾ 

كالذاممػا كاالفذار كذ, القجر كالقاجار كالذخكذ كالتخكساف كاالكخاد يسيمػف الى سمصشة االميخ 
جانب القػة مقارنة  تعصيوال  ميخزا االميخ اسساعيل ف كثخة مؤيج,بسا إ, ك  (30) ميخزا اسساعيل

الح, رجح كفة االميخ اسساعيل لتػلي العخش ىي  إف لكغ في الػاقع ,بسؤيج, االميخ حيجر ميخزا 
 . (36)االميخة بخيخاف خانع 
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خالفة  حػؿ الخالؼ عمىالف  كانت مدألة الخالفة في الػاقع مدألة أكثخ تعقيًجالحلظ       
كإلى  بيغ السرالح الستشافدة التي تجسعت حػؿ الستشافديغ ، كلكغ أيًزا لع يكغ مجخد نداع العخش

الكبائل التخكسانية  معطع, الف في الجكلة الرفػية بيغ التخكساف كغيخ التخكساف قبمي حج أكبخ صخاع
شكل الجػرجيػف كقج  , العخش ألف كالجتو كانت جػرجية ميخزا حيجر االميخ بجت متحالفة ضج خالفة

الف  إلى العخشميخزا  حيجرمغ صعػد  تخذى الكبائل التخكسانيةكانت الجير ك  قدًسا صغيًخا مغ
كيزعف الصخؼ الثاني كىحا ما كانت تخذاه  سيقمب ميداف القػى لرالح العبيج الجػرجييغذلظ 

 . (35)بخيخاف خانع 

 الدمصشةلتػلي  ميخزا سساعيلأبخيخاف خانع لجعع االميخ  االميخة الدبب الخئيدي الح, دفع       
لى عجة اسباب مشيا إف كالجة االميخ إرجاعو أاالميخ حيجر ميخزا , يسكغ  االخخ عمى حداب أخييا

بخيخاف خانع كانت  االميخة , فزاًل عغلمعخش يتونرار تػلأكمغ  شخكديةكانت  ميخزا سساعيلأ
, لحا شعخت بخصػرة داخل الحـخ السمكي الجػرجيةخ حيجر ميخزا تذعخ بخصخ قػة كنفػذ كالجة االمي

 ىا كسمصتياضعاؼ نفػذأعمى  كالجتو تعسلف االميخ حيجر ميخزا عخش الدمصشة , بتػلي السػقف
 . (33)السمكي  كاخخاجيا مغ الحـخ

لحا  ,لع يكغ لجيو الكثيخ مغ الشفػذ داخل القرخ ميخزا سساعيلأف االميخ إ فزاًل عغ       
حتى لتػليو العخش كابعاد جسيع السشافديغ  لو بخيخاف خانع بأف تكػف الدشج القػ,  االميخة عسمت

 أإذ بج , بعج كفاة الذاه شيساسب بالفعل حجث , كىحا ما تكػف صاحبة الشفػذ الكبيخ في حكػمتو
اعمغ  في ليمة كفاة ابيو خاصة إف االميخ حيجر ميخزابصخاع االخػة فيسغ يتػلى العخش بعج ابيو , ك 

عمى رأسو كاستػلى عمى الحـخ سخا, , ككضع سيف  العخش ككضع تاج شاىًا عمى ايخاف ,نفدو 
تثبت إف اباه كاف قج اختاره  االكؿ بختع الذاه شيساسب مختػمةكالجه عمى خرخه  , كابخز كصية 

 .  (31)ده كليًا لمعيج كجليل لتعيشو شاىًا عمى ايخاف بسداعجة كالجتو سمصاف زا

االميخ قتل كحلظ الميمة التي تػفي فييا الذاه شيساسب االكؿ ك  احجاث ىشالظ ركايتاف في       
بخيخاف خانع   تجبيخمغ  اعتبختكالتي  , شاىا عمى إيخاف ميخزااسساعيل  االميخ حيجر ميخزا كتشريب

,  بالقرخ ميخزا جرحياالميخ ىػ مغ أمخ ببقاء  االكؿ , الخكاية االكلى ىي إف الذاه شيساسب
 .  (37) كبالتالي تع قتمو مغ قبل القدلباش السعارضيغ لتػليو كالية العيج

في الميمة التي تػفي فييا الذاه كالجتو شمبت مشو  فقجأما الخكاية الثانية في مقتل حيجر ميخزا   
بسا إن الذاه شيساسب سػف إف يكػف قخيبًا مغ الذاه خػفًا مغ تعخضو لمقتل كقالت لُو "  شيساسب
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ستقػم بإعصاء االمػال لميػزباشي وقادة  توالميمة , فأبقى ىشالظ , وبعج وفايػدع الحياة ىحه 
 أخح كليحا الدببسساعيل إن يفعل أي شيء لظ " أالقدلباش لكي يصيعػك ويبايعػك , وال يدتصيع 

في تمظ  ميسًا ججًا كىػ إف امخ أغفللكشو ,  (31)داخل القرخ  يحيجر ميخزا بكالـ كالجتو كبقاالميخ 
صػائف الىع مغ  السمكي البالغ عجدىع ثالثسائة شخز الميمة جسيع االفخاد السكمفيغ بحخاسة القرخ

مغ الذاممػ كالخكممػ كاالفذار كتخؾ انراره خارج القرخ كبالتالي  ميخزا اسساعيل لألميخ السؤيجة
      .   (35) بديػلو أدى ىحا االمخ إلى قتمو

سػاء  في الجكلة جسيع االمػر كاستػعبت ذكيةكانت فقج بخيخاف خانع  أما بالشدبة الى االميخة     
العخش  ميخزاسساعيل أ االميخ , كمغ أكثخ الجاعسيغ كالسدانجيغ لتػلي اجتساعيةكانت سياسية أك 

سيخة لجى االميخ حيجر , كلع تجج أفي نفذ الميمة التي تػفي فييا كالجىا  كانتفقج  , اخمفًا ألبيي
 االميخالء كشمب العفػ مغ ػ الصاعة كال بإضيار فخكضاال  مغ ىحا السػقف لمخالص شخيقة مامياأ

االميخ كنجحت بخجاع , كمشاصخيو تربح مغ مؤيجيوس كإنيا باإلخالص لوُ  فأقدست, (31)ميخزا  حيجر
فعمتو فيسا  كىحا ما كالتخمز مشو ة لقتموكانت تعج الخص في الحكيقة كلكشيا,  حيجر ميخزا بحجيثيا

وإذا رأيت مشي قمة عقل وتقريخ أتسشى إن تعفػا  " إن الشداء ناقرات العقػلفقالت لو ,  (39)بعج 
 . (10)"  عشي وتعتبخىا زلو نداء , وبعج ىحا سػف أشيعظ وال اخالفظ في أي شيء

" أشيجي بأني أول مغ بارك لػلجك بالسمظ واول  كالجتو اخبختخييا أ قجميقبمت  ىاكبعج        
أنخجع بيحه الحيمة كعامميا بمصف  كبالفعل تخك ىحا الذخف العطيع الحج "أمغ يقبل قجم السمظ ولغ 

بمصف وجعمتي خالظ شسخال واخيظ سميسان ميخزا يبايعػني  عاممتشي" بخيخان إن , كقاؿ ليا 
ف آفأقدست لو بالقخ بي يحبظ " أكثخ مسا كان ويػافقػن عمي لتػلي العخش سػف أعدك وأحبظ ا

كتقجيع  الصاعة إلعالفاخاىا كخاليا شسخاؿ  إلحزارعمى ذلظ , كشمبت مشو الحىاب إلى السشدؿ 
مغ حجيقة القرخ إلى خاليا شسخاؿ كاخبختو بسػت  فخخجت,  (16) فأعصاىا االذف بالحىاب الػالء لو

ػجج حيجر ميخزا , كجمبت معيا يمفتاح الباب الخمفي لحجيقة قرخ الحخيع حيث  كسمستو,  كالجىا
لحلظ مشعت ,  ثالثسائة شخكدي كميع ناقسيغ عمى حيجر ميخزا  فديصخكا عمى مخارج كمجاخل الحـخ

, كعشجما شعخ إف جسيع الصخؽ  حيجر ميخزا مغ الخخكج مغ القرخ اك حتى االتراؿ بأعػانو 
مغ القرخ إف  لمخخكجلى داخل حـخ الشداء , فاقتخحت عميو كالجتو إاخخى  مغمقة بػجو عاد مخة

يزع عباءة ندائية عمى رأسو كيقػـ بحمق لحيتو كيختج, ز, الشداء كيخخج كسط الجػار, كيحاكؿ 
ف إ لمحخاس , كلكغ لدػء حطة تع التعخؼ عميو مغ قبل شخز يدسى عمي بيظ كقاؿ (15) اليخب

 . (13) بيغ الجػار,  ختبأم الذخز الح, تبحثػف عشو 
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مغ قبل حديغ قمي خمفا  كقتلمغ بيغ الجػار, ,  جخخ أبخيخاف خانع  االميخة مغ بأمخلحا       
رأسو مغ خمف  كالقي التي لع تفعل شيء , أماـ انطار كالجتو عسمية القتلكشسخاؿ خاف , إذ تع تشفيح 

االميخة كبعج ىحا االمخ أصبحت  , (11) مؤيجيو الح, كانػا كاقفيغ بباب القرخ إلىججار الحـخ 
 . (17)بخيخاف خانع ىي السخأة الحاكسة في القرخ 

التي  كالجتولى دكر إرجاع ىحا الفذل أالعخش كيسكغ  اعتالءفي  ميخزا فذل االميخ حيجر     
االمػاؿ كالجػاىخ السػجػدة في خديشة القرخ  بإعصاءف يقػـ إك , اكصتو بزخكرة البقاء في القرخ 

داخل البالط كبعيجًا عغ مؤيجيو مسا  مغ قبميعالستسالة السعارضيغ لو , كلكشو كجج نفدو محاصخًا 
 .    (11)الى مقتمو كفذل خصة كالجتو في تشريب ابشيا شاىًا عمى ايخاف  أدى

    مغ قمعة  الفاصمة بيغ مقتل االميخ حيجر ككصػؿ مػكب االميخ اسساعيل ميخزا السجةفي ك       
عذخيغ  فييا لسجة مدجػناً  ميخزااسساعيل  االميخ بأذربيجاف شساؿ غخب ايخاف التي كاف  (15)قيقية 

ستسخت لسجة عذخة أ اضصخابات داخمية ايخاف شيجت عامًا مغ قبل ابيو إلعالنو شاىًا عمى ايخاف ,
 , كامػاليع عػائميعحيجر ميخزا يعيذػف حالة مغ الخعب كالخػؼ عمى االميخ , اذ كاف مؤيجك  اياـ

جسيع انحاء كبحلظ شاعت الفػضى في حتى ال يتعخضػا لمقتل , فزمػا اليخكب مغ العاصسة ك 
يو بسػت اب ألعالموبخيخاف خانع خيالة مغ االمخاء التخكساف لقمعة قيقية  االميخة, كقج ارسمت  قدكيغ
ـ كتػجو نحػ 6751 ايار 56القمعة في يػـ الثالثاء  االميخ اسساعيل بالسمظ , فغادر كييشئػهكاخيو 

, أـ 6751 حديخاف 61اردبيل لديارة مقابخ اججاده , كمغ بعج ذلظ تػجو الى قدكيغ فػصميا في 
الحيغ  يغالسشجس كذلظ بشاء عمى رأ, ألسابيعبعج شيخ مغ كفاة ابيو , كلع يجخل القرخ السمكي 

 . (11)التي يجخل فييا الى قدكيغ  السشاسبة الختيار الداعة عميو اأشارك 

االميخة , قامت  الى العاصسة قدكيغ ميخزااسساعيل  االميخكبعج كصػؿ االخبار بقجكـ      
بخيخاف خانع مع كبار السدؤكليغ في الجكلة بالخخكج الستكبالو كتقجيع فخكض الصاعة كالػالء لو , 

في مشدؿ  البقاءيجىا , لحا شمب مشو بة ا سػؼ يكػف اد ميخزااسساعيل  الذاهف إ االميخة كاعتقجت
كالتي حجدىا لو السشجسػف التي  لتتػيجوف تحيغ الداعة السباركة إلى إحديغ قمي خميفة الخمفاء 

 .  (19)مغ العاـ نفدو  أب 55ترادؼ يـػ 

برحبة  (70)شخيفي ميخزا مخجكـ ـ أعمغ السشاد, في صالة 6751 أب 55كفي يػـ الجسعة       
الرالة بتالكة الخصبة بأسع الذاه اسساعيل ميخزا شاىا  أماـسمصاف عمي ميخزا القاجار, بأف يقػـ 

 . (76)بقرخ جيل ستػف السمكي في قدكيغ كلقب بالذاه اسساعيل الثاني  تتػيجوعمى ايخاف , كتع 
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جسيع قادة القدلباش كالحكاـ  حخصسساعيل الثاني أت تتػيج الذاه التي سبق السجةف إ       
عمييا  كعخضػا , بخيخاف خانع االميخة في مشدؿ عمى االجتساعكاصحاب السشاصب العميا في الجكلة 

بػاسصة  ىحه السذاكل كالسعػقات كقجمػا, ليا االمػر السيسة لمجكلة  كشخحػاالسذاكل التي تػاجييع 
 يدتصيع أحج إذ ال ,  تبت بيا حتىبخيخاف خانع  االميخةحديغ قمي خمفا ركممػ الح, عخضيا عمى 

, النيع ادركػا أنيا ستكػف قػة مؤثخة في تػحيج سياسة  (75)اكامخىا  إف يخالفمغ امخاء القدلباش 
خالؿ تشفيح كل الجكلة , كمغ أجل السحافطة عمى مشاصبيع كامتيازاتيع عسمػا عمى ارضائيا مغ 

 . اكامخىا

التي سبقت تتػيج الذاه اسساعيل  بخيخاف خانع خالؿ مجة أربعة عذخ يػـ استصاعت االميخة     
عمى زيادة نفػذىا  ىحا االمخ إف تعيج الشطاـ كاالستقخار لجسيع ارجاء إيخاف ساعج الثاني بالعخش ,

, لكغ  الجكلةاه عمى ادارة شؤكف في مقجرة الذ ضعفاً  ذلظ , مسا سبب مفاصل الجكلة جسيع عمى
كإف يشفخد  لألميخة ىحا الشفػذ تحجيعفي  السشاسبةخح في كضع الخصػات أسساعيل الثاني أالذاه 

 اجتسعػاعمى االمخاء القدلباش الحيغ  كغزبو ىحه الخصػات عشجما أعمغ عغ سخصو كأىعبالحكع , 
الجكلة مغ الشػاحي السالية كاالقترادية الخاصة باألمػر  بجسيع باريخاف خانع كاعالميا االميخةعشج 

 . (73) كاالدارية

 الجكلةبو باريخاف خانع لجى قادة  تستعتكقج ذكخ اسكشجر بيظ السكانة كالشفػذ الكبيخ الح,      
ذ يجتسع معطع االمخاء القدلباش عشجىا إحج ليجخؤ عمى مخالفة اوامخىا , ألع يكغ "    بانو 

عالء لمسمظ أصخيقة السعيػدة , إذ كانػا يخون في الحزػر عمى ىحا الشحػ ويعخضػا خجماتيع بال
كثخ فخامو وابيو مغ تمظ التي كانت أ االحتفالوزيادة في تذخيفة , ورتب وكالء االميخة لسخاسع 

 . (71)يام الذاه شيساسب االول وقج التدم الحزػر والحجاب بالشطام وفقًا لألعخاف السمكية " أتقام 

خييا الذاه أف إك  , فػذ كالقػة لغ يتحققشبخيخاف خانع بأف اماليا بال شعخت االميخة لحا      
سساعيل أ أمخ الذاه, لحا بيجىا سساعيل الثاني سػؼ يقػـ بخالؼ ما كاف متػقع مشو أف يكػف اداة أ

كبخيع عمى ك  بحلظ ,لى قادة القدلباش إ االكامخ مغ خالؿ أصجراه قصع االرتباط معيا بالثاني 
" الع يفيع كاخبخىع  ةبرػرة مباشخ  معو ارتباشيعيكػف  كإفترخفاتيع كاجتساعاتيع مع بخيخاف خانع , 

مغ  ونإيميق بذخف الُسمظ , و  ) العػرات ( في شؤون السسمكة أمخ ال   صحابشا إن تجخل الشداءأ
ن الشداء ال إو , ت السخجل إن يختمط الخجال بديجات البيت الرفػي السمكي العفيفات السحتذسا
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االمخاء  أشمعتوىحه االمػر بيج الخجال وليذ الشداء , لقج  , مػر الدياسةأن تتجخل في إيجػز 
 . (77)"  االمخ ىحاعمى حكيقة ىحا العسل وعميكع تخك 

ىي زيادة نفػذ كقػة ك تقميز نفػذ كسيصخة بخيخاف خانع بالخصػة التالية أعتسج الذاه         
كمغ تمظ الشداء  , بخيخاف خانع لألميخة القرخ السمكي حتى تكػف ىشاؾ قػة مشافدةاالميخات داخل 
كالتي كانت  توسكيشة سمصاف خانع زكج فزال عغ,  خت الذاه شيساسب كعستوأاالميخة سمصانع 

عغ كل  تقاريخاليو  يخفعػف بأف  مخافكيوفأمخ  كمخاقبتيا ,تحخض الذاه عمى تقييج سمصة بخيخاف خانع 
 .  (71) اتحخكاتي

عمى ارساؿ  عسمتبخيخاف خانع  التعدفية تجاه االميخةترخفات الذاه اسساعيل الثاني كاماـ        
 " يالمخيبة بعج الدعادة والكسال لثالثيغ عام مغ الدمصشة جاء فييافييا الكثيخ مغ العتب  لو رسالة

الخغبة في مداعجتو في وكان لجي الكثيخ مغ القػة والشفػذ في زمغ ابي الذاه شيساسب , ولجي 
كقالت لو ردًا عمى جػابو لمقادة القدلباش باف العػرات ال يجب إف يتجخمغ أدارة شؤون الجولة " , 

, " ىحه االفكار فاسجة , ال يسكغ ابجًا لمشداء التفكيخ في الدمصشة عشجما تكػن  بأمػر الدياسة
االمػر بيج مقتجرة احج اوالد السمظ الحي مازالت رائحة الحميب تفػح مغ فسو , ولػال تجخالتي 

لمحكع لع تكغ انتو اصاًل شاىُا إليخان ؟ وما ىػ الزخر بتجخل السخأة  في  إيرالظوسعي في 
بخيخاف خانع  االميخةاحتػت عمى لغة التيجيج مغ قبل  التي كفي نياية الخسالةع " شؤون الحك

" اححر مغ التعخض لسخجرات الدمصشة فيشاك بزخكرة تخؾ نداء البالط الرفػ, عمى حاليغ بقػليا 
 . (75) مغ يشتطخ وسػف لغ تكػن الشتائج  جيجة "

مرادرة  االميخة ل كضع حج لشفػذ جأمغ  أتخحىا أيزاً ت االخخى التي اكمغ االجخاء      
االمػاؿ كاالمالؾ التي كانت تحت سيصختيا , كاعصى لعستو شاىداده خانع مدؤكلية أدارة الحـخ 

ضج االمخاء الحكػر بسا فييع اخػتو  ترفيوسساعيل الثاني بأكبخ حسمة أالذاه  أمخالسمكي , كسا 
فقج   (71)ككاد إف يبيج االسخة الرفػية بالكامل  تيجيجًا مباشخًا لحكسو عجىعالحيغ  , كأبشاء عسػمتو

,  كسا خمع  (79) كخسدة كعذخيغ شخرا مغ اقخبائو في قدكيغ قتل في يـػ كاحج ستو مغ اخػتو
 الرػفية الصائفة عجد كبيخ مغ أبشاءمخ بقتل أ, كسا  حديغ قمي خمفا مغ مشربو كامخ بدسل عيشيو

حتى كصفو بعس السؤرخيغ بالذاه ,  مي خمفاالرتباشيا بحديغ ق شخز (6500)قجر عجدىع بػ
 (16)كلع يشجػ مغ االمخاء سػى دمحم خجابشجه كاكالده الح, تستع بعالقة جيجه مع الذاه  ,(10)السجشػف 
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اما بالشدبة الى قبيمة االستجمػ التي ناصخت اخيو حيجر ميخزا فقج بادرت بصمب الرفح      
كاالستدالـ الكامل مغ الذاه اسساعيل الثاني , كلكغ الذاه أمخ بشيب مستمكاتيع كتجخيجىع مغ كل 

 .  (15)شيء , كأمخ بدسل عيػف بعس زعسائيع 

تدعة  قزائولى إسساعيل الثاني الػحذية أالذاه  كارجع السؤرخ االيخاني احسج تاجبخر سياسة    
عذخ عامًا في الدجغ جعمت مشو شخرًا متسخدًا متعصذًا لمجماء , ككاف يشتطخ كفاة كالجه لكي يشتقع 

مغ  ثسانية عذخ شيخاً حجث بعج تػليو عخش الدمصشة , إذ أنو خالؿ  مغ جسيع اقخباءه , كىحا ما
فزاًل ،  مغ قادة ابيو كرجاؿ حاشيتو حػلولسغ  كبأكامخ يجهبألف شخز ثالثيغ ، قتل نحػ  حكسو

عغ مغ سسمت أعيشيع كاخخكف تع نفييع إلى الخارج , فيسا فزل قدع أخخ اليخكب إلى مشاشق بعيجة 
 . (13) الذاهالػشغ خػفًا مغ بصر  كاالبتعاد عغ

كانت االميخة بخيخاف خانع عمى عمع بتحخكات كإجخاءات الذاه أسساعيل الثاني التي ىجفت       
الذاه عشجما كاف  بخيخاف خانعاالميخة عغ ذكاء كفصشة  عبختحادثة  إلى اقرائيا مغ الحكع , ففي

,   بخيخاف خانع عميو فزمػا االميخةعمى عمع بسعارضة كعجاء بعس شيػخ الرفػييغ لو , كانيع 
كفاتو كعخض جثة شخز يذبيو  بإعالف , عشجما أمخمتعخؼ عمى خرػمو ل ألجل ذلظ كضع خصة

 بالتأكجباريخاف خانع كىي امخأة ذكية ججًا ساكرىا الذظ في ىحا االمخ ، كأمخت أحج أقاربيا االميخة , 
إنو لع يخى مثل  افأخبخىأـ ال ,  تغديموكانت ىشاؾ بقعة سػداء عمى ذراع الخجل الستػفى أثشاء  ما إذا

لكشيا لع تعمق عمييا , في ىحا االمخ  باريخاف خانع بػجػد مؤامخةاالميخة  اقتشعتلحلظ ,  ىحه البقعة
الختيار خميفة لمذاه إسساعيل الثاني ,  اجتساع مغ قبل قادة القدلباشالجشازة عقج  أتساـ مخاسيع كبعج

بغ الذاه الخضيع  ابػ الفػارس شجاع أقتخح بعس زعساء الكبائل إف يتع تشريب أكفي االجتساع 
بانيع لع يخك مغ كالجه سػى  كعبخ أخخكف عغ رفزيع تػلي ابشو العخش قائميغ شاىًا عمى ايخاف ,

حجثت خالفات حػؿ العخش الرفػ, بيغ  كنتيجة لحلظ,  لى العخشإالقسع كالقتل كاالف نأتي بػلجه 
أماـ  احتجتفي حادثة الػفاة ,  شظيا بػجػد بخيحاف خانع كنتيجة عمساالميخة شػائف القدلباش , 

نو إحخمان السمظ الذجاع مغ حقػقو الذخعية ,   ون " كيف تخيجالسعارضة كأشادت بأخييا قائمة : 
بعج ىحه السحادثات دخل الذاه إسساعيل الثاني ، الح, ابغ ممظ ويجب أن يعتمي العخش شخعا " و

مسغ  مغ قادة الكبائل غسي عمى الكثيخأ ة , كقج كاف خمف القاعة مع بعس رجالو بالديػؼ العاري
, كسقط العجيج مشيع تحت قجمي الذاه لتقجيع االعتحار لو ,  شاىجكهكاف حاضخًا في القاعة عشجما 

 . (11)مخ بقتل جسيع السعارضيغ لو في القاعة ألكغ الذاه 
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بخيخاف خانع مغ  االميخةتجخيج  اليادفة إلىسساعيل الثاني في سياستو أستسخ الذاه أ      
كابعج  كامػاليا البالغة مائتي الف دكقية صالحياتيا كنفػذىا , فأستػلى عمى جدء كبيخ مغ مستمكاتيا

 االميخة كسا أجبخ,  (17)عشيا غمسانيا كجػارييا , كسا مشع عمييا مقابمة قادة الجير كرجاؿ الجكلة 
ف إ, كخاصة  تشتقع لشفدياخصة لكي خحت تتحيغ الفأ, لحا  (11)حياة متػاضعة  العيربخيخاف خانع 

لى السحىب الدشي إلسا ابجاه مغ السيل  و ,مغ ترخفات استاءكاالسجتسع الرفػ, كقادة القدلباش ايزًا 
, لحلظ كانت اكؿ ضخبة تمقاىا الذاه أسساعيل الثاني ىػ انفجار الػضع  كاستخفافو بالعمساء الذيعة

ه االكؿ في سياسيو كالح, اراد أعادة االكضاع السحىبية العاـ تجاه ميخ مخجكـ شخيفي مخبية كمدتذار 
إلى ما قبل قياـ الجكلة الرفػية , كبحلظ كقفت السؤسدة الجيشية كالعدكخية ألكؿ مخة في خشجؽ كاحج 
لمزغط عمى الذاه إلقالة ميخ مخجكـ شخيفي فشجحت في ذلظ كالقي في الدجغ , كبعج ىحا الشرخ 

إنيا لغ تكتفي بو , بل تصسح إلى ما ىػ أكبخ مشو بالقزاء عمى  الح, احخزتو قػى السعارضة بجأ
 . (11)لى قتمو مغ قبل خسدة مغ قادة القدلباش إبالشياية  كىحا ما حجث,  (15)نفدو ذاه ال

عمى مقاليج الحكع بعج كفاة الذاه اسساعيل  سيصختيا بخيخاف خانع االميخة استعادت       
 تػليوـ بعج عاميغ مغ 6755تذخيغ الثاني عاـ  51رمزاف السػافق  63الغامزة في ليمة االحج 

 .  (19)قيقية  عامًا قزى نرفيا سجيشًا في قمعة ناىد الثالثة كاالربعيغالحكع , عغ عسخ 

بتجبيخ مغ الح, عجه بعس السؤرخيغ االيخانييغ  وفي حادثة مػت كالسؤرخيغختمف الباحثيغ كأ      
" إن سبب  صفي ىحا الخرػ  كمشيع السؤرخ عبجالحديغ نػائي الح, كتب خانع , بخيخاف االميخة

أي  اوفاة الذاه اسساعيل الثاني كان بأمخ مغ بخيخان خانع إذ إن خالل سشتيغ حكسو لع يكغ لي
, أذ كضع ىحا الخميط مغ الدع  (50) سسدوج بالدع "وتع تدسيسو بػاسصة التخياق واالفيػن ال , دور

 اميخ خاف تخكساف ودمحم خاف تخساؽ استجمػا ودمحم  بسداعجةبخيخاف خانع  االميخةقبل  في اناء مغ
 . (56) االميخة خاف استجمػا كخميل خاف افذار كحديب خاف تأجمػا فزاًل عغ عجد مغ جػار, 

القتل , كىشاؾ اكثخ مغ عسمية فييا  تكىشاؾ اختالؼ بيغ السؤرخيغ في الصخيقة التي نفح     
لسا تجاوز ضمع الذاه اسساعيل الثاني الحج وضاق مشو رجال ركاية في ىحا االمخ , االكلى مشيا " 

ن بخيخان خانع مع اميخ خان وعجد مغ قادة القدلباش مثل مديب خا االميخةالقدلباش , اتفقت 
ودمحم خان خميل وشسخال خان الذخكدي , ولبذ الجسيع مالبذ الشداء , وكان عجدىع سبعة ثع 

تخبخه بأنيع احزخوا لو الفتاة التي  الثاني سساعيلألى الذاه إ رسالة بخيخان خانع االميخةرسمت أ
وشمب  , جسيعاً  بإدخاليغخخيات , فأمخ الذاه اسساعيل الثاني أكان قج شمبيا ومعيا ست نداء 
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حبات االفيػن وحاول غالمو حمػاجى اوغمى مشعو مغ تشاوليا عمى أساس انيا غيخ مسيػرة 
 اواجيدو بخاتسة , فخفس ىحا االمخ وسخى السخجر الدام في جدجه , ومغ ثع جاء القادة الدبعة  

 .  (55)"  عميو

بجافع  لوفق الجائع نو تعخض لمدع مغ قبل حدغ بيظ حمػاجى اكغمى السخاكالخكاية الثانية إ       
تذخيغ  51 مغ اميخ خاف القدلباش , كخالصة ىحه الخكاية إف الذاه اسساعيل الثاني في ليمة االحج

 كاستسخكاخخج برحبة حدغ بيظ حمػاجى اكغمى الح, كاف يحبو كيعذقو , ,  ـ6755الثاني عاـ 
لى بيت إحتى الخبع االخيخ مغ الميل , ثع ذىب كقت الدحخ  في قدكيغ يتسذػف في االزقة كاالحياء

فتخة  الذاه اسساعيل , كفي الرباح حيغ تجاكز الدمصشةحدغ بيظ , ككاف ىحا البيت متراًل بقرخ 
, فقاؿ بعزيع انو مات مدسػمًا  األبجيةذىبػا لسزجعو فػججكه يشاـ نػمتو  , نػمو حجىا السعقػؿ

 .  (53)ق انو اعصي دكاء ثع خشباالخخ ك 

الح, يجب  كما إبجاء رأييا بذأف ذلظ االميخة بخيخاف خانع شمبػا مغفقج كفًقا إلحجى الخكايات      
عمى  الثانياسساعيل  خمف الباب الذاه ػججكاابػاب الغخفة فبفتح  حخاس القرخ أمختف , الكياـ بو

        ، بيشسا كاف حدغ بيظ حمػاجى اكغمى غيخ قادر عمى تحخيظ  , كبعج مجه قريخة تػفي كشظ السػت
 . (51) جدجه

كسيات  أما الخكاية الثالثة فتقػؿ إف الذاه اسساعيل الثاني تػفي برػرة شبيعة بدبب تشاكلو       
عة كىحه الخكاية لع تكغ تحطى بالقبػؿ كالسرجاقية , كىشاؾ ركاية راب (57)االفيػف السخجرة مادة  كبيخة

خاف , ككانت قج كعجتو باف يحل  بأميخبخيخاف خانع كانت عمى عالقة غيخ شخعية  االميخةتقػؿ اف 
اسساعيل الثاني عمى العخش , كعشج تحميل ىحه الخكايات لسعخفة مجى دقتيا كصحتيا  الذاه محل

أ, دافع يتبيغ إف حدغ بيظ الحمػاجى اكغمػ كاف صجيق مقخب لمذاه اسساعيل الثاني كلع يكغ لجيو 
ف الذاه كاف كلي نعستو كاف قتل الذاه لع يكغ برالحو فزاًل عغ ذلظ عشج تػجيو إلمقتل بدبب 

ك مرمحة في أ فائجةنو لع تكغ لجيو أ, أاالتياـ اليو مغ قبل اميخ خاف تخكساف بعسيمة القتل اخبخىع ب
 . (55), كحتى انيع كججكا حدغ بيظ مذمػاًل في غخفة الذاه  (51)قتمو 

أما بخرػص قتل الذاه اسساعيل الثاني مغ قبل أمخاء القدلباش فقج كانت لجييع دكافع كبيخة       
االعجاـ  أحكاـاصجاره  كمغ السسكغمغ غزب الذاه  الخػؼ السدتسخمسذاركة في قتل الذاه , مشيا ل

ع يكغ " لع يكغ ليع أمان مغ غزبو وشجة صػلتو فم ككسا يقػؿ افػشو نصدى ,  بحقيع في أ, كقت
, كحلظ التعرب  (51)يذعخون بالخاحة , وان أي أميخ مشيع يدتجعيو سػف يتعخض لمقتل 
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 , بجرجة كبيخة مع السحاىب االخخى  التدامح عخؼ عشو فقج , تجاه سمػكو في ىحا الجانب السحىبي
 الكثيخ مغ االعجاء خمق لومسحىب الدشي , كىحا االمخ لكتقجيع العػف كالجعع كالسداعجة كبخاصة 

إلى السحىب  التحػؿالستعربيغ محىبيًا كخاصة مغ قبل االمخاء القدلباش , إذ كجيت اليو تيسو 
لى التدامح الجيشي إ دائساً  كيدتجلػف عمى ىحا االتياـ بأف الذاه اسساعيل الثاني كاف يجعػا,  الدشي 

, كامخ بإيقاؼ كمشع  في ايخاف ىل الدشةأ خفع الكثيخ مغ السسشػعات التي كانت تقيج ب كقاـ, 
بالتبخئة مغ االشخاص الحيغ كانػا عمى السحىب الدشي كاخح باضصياد عمساء  الخاصةاالجخاءات 

سساعيل الثاني قج تأثخ بالسيخزا مخجكـ شخيفى شيخاز, أف الذاه إكيحىب البعس الى ,   (59)الذيعة 
الػزيخ , كالف ميخزا مخجـك  الح, درس عشجه العمػـ الجيشية ككاف الذاه اسساعيل قج عيشة بسشرب

 . (10)عمى السحىب الدشي كحلظ  أصبحف يكػف الذاه إكاف سشيًا فيسكغ 

" في اليػم الحي كان شاه في قتل الذاه ىػ  الخئيدي إف الدبب كذكخت بعس السرادر      
ع دس اسساعيل الثاني قج قخر فيو أعالن السحىب الدُشي محلبًا رسسيًا لمجولة وواجب االتباع لو ت

وعج مؤيجي السحىب الدُشي بالجػائد والعصايا وىجد مخالفيو بالسػت وأمخ  ألنوالدع لو , ذلظ 
, كلكغ ىحا الدبب  (16)"  لعغ الرحابة  , لحا عجل قادة القدلباش إلى التخمز مشو وقتمو بإيقاف
باتخاذ جسمة  كأنرارهكثخ مغ مخة قج شسغ مؤيجيو أالف الذاه اسساعيل الثاني كفي  استبعادهيسكغ 

مشيا سظ عسمة بأسسو كنقر عمييا الكمسات التي تجؿ عمى  تذيعو ,مغ االجخاءات التي تجؿ عمى 
 . (15)كاؿ بيتو  ) ع (عمي لألماـ إخالصو

كىشاؾ بعس السرادر تخى إف دكافع القدلباش في قتل الذاه اسساعيل الثاني كانت بدبب       
,  رفس الذاه الرمح مع العثسانييغ كاصخاره عمى حخبيع كىحا االمخ كاف يخفزو االمخاء القدلباش

 مػاصمة الحخب قاـ امخاء القدلباش كبسداعجة مغ نداء الحـخ بقتل عمى كنتيجة لخفزة كإصخاره
 . (13)الذاه اسساعيل الثاني 

ختمف عغ ت تفكان في عسمية القتل مغ قبل بخيخاف خانع دكافع السذاركةلى إما بالشدبة أ        
قاـ الذاه  , ألنيا فقجت مكانتيا كامتيازاتيا كمستمكاتيا كأمػاليا , كالتي  نداء الحـخ دكافع باقي

مغ سانجه  أكؿنيا كانت إكقمل مغ نفػذىا في البالط بالخغع مغ  بسرادرتيا ,اسساعيل الثاني 
لى عخش الدمصشة , فزاًل عغ قتل الذاه ألخييا مغ كالجتيا سميساف ميخزا  لحا كانت إلمػصػؿ 

الذاه بدبب ميػلو السثمية كاصابتو بسخض  يكخىغ فكغما نداء الحـخ االخخيات أحاقجة عميو , 
مغ أعخاض ىحا السخض عجـ رغبتو بسعاشخة الشداء كقزاء اغمب , ك  (11)جشدي ) باراثػيايى ( 
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, لكغ مثل ىحا الدبب ال  (17)القرخ  كىحا االمخ كلج االندعاج مغ قبل نداء, اكقاتو مع الغمساف 
يجفعيغ إلى السذاركة في ىحا االمخ الخصيخ , كيبجكا إف احداسيغ بشياية الذاه كحتسية قتمو , كلكي 

 .ع يبجيغ أ, اعتخاض عمى عسمية القتل حفاضًا عمى امتيازاتيغ كمستمكاتيغ يكدبغ الذاه الججيج ل

التي كانت الدبب الخئيدي في ك  أعاله لحا يسكغ القػؿ مغ خالؿ تحميل االسباب كالجكافع        
كثخ أ, دافع لقتل الذاه بل العكذ كاف مغ أسساعيل الثاني أف الحمػاجي لع يكغ لجيو أقتل الذاه 

فقج كاف مغ السقخبيغ  , الخاغبيغ في بقاء الذاه اسساعيل الثاني ألغخاضو الذخريةاالشخاص 
نتيجة , في قتمو استفادةكانػا االكثخ فبخيخاف خانع كامخاء القدلباش  االميخة ما بخرػصأ, لمذاه

, ألنيا أكثخ االشخاص بخيخاف خانع  االميخةتعخض مرالحيع الذخرية الى الخصخ كخاصة 
سعخفة مالبدات ل أ, اجخاءاتكالجليل عمى ذلظ لع تكغ فقجانيا لشفػذىا كامتيازاتيا , تزخرًا بدبب 

في القزية سػؼ يكذف  االجخاءات كالتحقيق, إذ إف كجػد مثل ىحا سساعيل الثانيأقتل الذاه 
, كىشاؾ مغ شعخ باالبتياج كالفخح مغ نياية حاكع (11)االسساء الستػرشة في عسمية القتل الكثيخ مغ 

خ قتل العجد مغ الشاس كبحلظ أغمق التحقيق في مدألة مػتو الغامزة بل إف ممفًا لع يفتح لحلظ شخي
  . (15)أساسًا 

جاءت صحيحة أـ ال ، فقج  في مػت الذاه اسساعيل الثاني الخكاياتكسػاء كانت ىحه       
التي مارسيا  السذيج الدياسي بعج العدلة لتفخض سيصختيا عمى نتائجيا بعػدة االميخة بخيخاف خانع

 السخة كانت العػدة قريخة كحتى أكثخ تكمفة مسا كانت تتػقعو األميخة الذابة لكغ ىحه، عمييا شكيقيا 
 , إذ كاجيت شانًا داخميًا أخخ ادى في نياية االمخ إلى أنياء حياتيا .

 : م (6711-6755دور بخيخان خانع في عيج الذاه دمحم خجابشجه )  -3

سساعيل أبعج قتل الذاه  مدؤكلية إدارة شؤكف الجكلة باريخاف خانع االميخة تػلتعشجما        
عمى إن الحفاظ عمى " السؤرخ السعاصخ افػشتو أ, نصشدى فقج أكج , الثاني في ضخكؼ غامزة

لى السذاركة الدياسية مغ اجل الحفاظ عمى العخش إكان يشطخ و العخش كان يعج شانًا عائميًا , 
مػت  تمتن خالل فتخة الذيخيغ والشرف التي إو  ايزًا,نيا مغ حقػق الفخع الػارث السؤنث إعمى 
 عسمت, الحي جاء مغ شيخاز إلى قدويغ, خيو دمحم خجابشجهأوصػل  وسبقت سساعيل الثانيأالذاه 
 . ( 11)"فاظ عمى العخش والخدائغ وغيخىسا مغ لػازم الحكعضخوريًا لمح رأتوبخيخان خانع بسا  االميخة
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كمغ االجخاءات السيسة التي اتخحتيا االميخة بيخخاف خانع في سبيل الحفاظ عمى كحجة       
 مػت الذاه اسساعيل الثاني أخفت فقج,  مشع قياـ التسخدات كاالضصخابات الجاخمية في ايخافالبالد, ك 

 .( 19) , كمشعت أنتذار الخبخ خػفًا مغ التجاعيات السحتسمة

ؿ السجة الدابقة كاف كبيخًا بخيخاف خانع عمى االكضاع الدياسية خالاالميخة إف نفػذ كسيصخة       
 .سساعيل الثاني ؟ أستسخت ىحه الديصخة في عيج خميفة الذاه أ, لكغ الدؤاؿ السصخكح ؟ ىل ججا

تجسع  أعالنو بذكل رسسي ,كػشاية قبل  أسساعيل الثاني الذاه مػتخبخ  أنتذار فبعج        
ف يختج, إ القدلباشقادة  أحجبخيخاف خانع  االميخة فأمخت , كشمبػا رؤية الذاه الشاس حػؿ القرخ

لى إلى سصح القرخ كعادة الذاه , فرعج كدعا الشاس إ كالرعػد الثاني مالبذ الذاه اسساعيل
ف تصػؿ إكقج نجحت الحيمة مؤقتًا , كلسا لع يكغ مغ السسكغ  و عمى قيج الحياة, كاخبخىع إن اليجكء

 قدكيغ بخيخاف خانع بالتذاكر مع قادة القدلباش عمى تقديع مجيشة االميخة , سارعت كثيخاً ىحه الكحبة 
كل قدع عمى عاتق أحج القادة , لديػلة  مدؤكلية حفع االمغ في , تكػف  أمشية إلى سبعة مشاشق

 ككحلظ , (90) إليخاف الذاه الججيج لحيغ تعييغخة عمى السجيشة كمشع التػاصل بيغ أقداميا الديص
  . (96)ميخزا  عسمت عمى أشالؽ سخاح السدجػنيغ السؤيجكف لحيجر

بخيخاف خانع عمى تذكيل  االميخةعسمت  , عػدة االضصخابات مخة ثانية  مشعكلغخض        
ضع كبار قادة البالد مغ قبائل القدلباش التخكساف كتكمػ  , مجمذ شػرى إلدارة شؤكف الجكلة

كامختيع باالجتساع في , يع زمع بع عجاءكبخاصة الحيغ كانت عمى  , كاستاجمػ كافذار كذك القجر
صالح التخؾ  شيئًا يكػف فيكنرحتيع بأف يصخحػا العجاء جانبًا كاال يفعمػا  , ساحة الخيػؿ السمكية

االمخ   مدتغميغ الخالفات كاالضصخابات التي قج تحجث بيشيع , مياجسة ايخاف يداعجىع عمىكالتتار 
 . (95) كزكاليا الجكلة الرفػية بيديسةيشتيي  يسكغ إف الح,

بخيخاف االميخة ففي بجاية االمخ كافقت  , سساعيل الثانيا لمذاه ما فيسغ يتػلى العخش خمفاً أ        
حاكع اقميع فارس كالػصي عمى ابي الفػارس شاه شجاع  خانع عمى رأ, قمخانجي اكغمى ذ, القجر

الججيج  بغ اسساعيل الثاني الخضيع البالغ مغ العسخ ثسانية اشيخ باف يكػف شاه شجاع ىػ الذاه
ف يحرل إف تزخب الدكة كتقخأ الخصبة عمى السشابخ بأسسو , ك إ, ك تيا كلكغ تحت كصاي إليخاف ,
 , معطع قادة القدلباش عارض ىحا التخشيحائب الدمصشة , عمى مشرب خميفة الخمفاء أ, ن قمخانجي
عمى قيج الحياة فال يجػز  كأكالده االكؿ دمحم خجابشجه االبغ االكبخ لمذاه شيساسب ماداـنو إقائميغ 
 .   (93)اُلسمظ لصفل رضيع  إعصاء
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 في إيخافبخيخاف خانع عخش الدمصشة  االميخة بالسقابل عخض بعس قادة القدلباش اف تتػلي       
" بػجػد أخي األكبخ يجعل األمخ غخيًبا وغيخ كقالت ليع  لكشيا رفزت ذلظ بدبب ذكائيا الدياسي ,

, إذ كاف  (91)" بالشدبة لي أن أفعل مثل ىحا الذيء مغ مبجأ الرخامة وحكع العقل , مخجح 
مغ عخش الدمصة في إيخاف , لحا  قخيبمػقع  خالؿ الديصخة عمى البالد مغ في مُشرب تفكيخىا

 كنجحت مغ خالؿ , كصػؿ الذاه الججيج لتدمع مقاليج الدمصة حتى بإدارة شؤكف الجكلةاستسخت 
عمى  السباشخ لحفاظ عمى الشطاـ العاـ كاألمغ كاإلشخاؼا مغ اجلالتي قامت بيا  الكبيخةاإلجخاءات 
 . (97) شؤكف البالد

, الى خاليا شسخاؿ  لمجكلة جسيع االمػر السيسة االميخة بخيخاف خانع سشجتبالسقابل أك        
 الفعمية رغع كػنو ضخيخًا عمى اف تكػف الدمصة العخشجابشجه خدمحم  االميخ ف يتػلىأككافقت عمى 

 شخز أل, بعجـ الدساح كأعصت اكامخىا , (91) دمحم خجابشجه باالسع كالمقب كيكتفي االميخبيجىا 
بسخافقتو حتى كصػلو لمعاصسة قدكيغ  السكمفة دمحم ميخزا في شيخاز اال السجسػعة ميخاال لىإبالحىاب 
 تياعشجئح سيخخج االمخاء كالسدؤكليغ بسعي , لى مقخبة مغ قدكيغإمػكب الذاه الججيج  كصػؿ, كعشج 

 . (95)الستكبالو  مع جسع غفيخ مغ الشاس

االميخ  ألخباربخيخاف خانع الى شيخاز بكيادة اسكشجر بيظ قػرجي  اعجتوذىب السػكب الح,       
كتػليو العخش , االميخ كخػفًا مغ إف يكػف اخيو قج  الثانيدمحم خجابشجه بسػت اخيو الذاه اسساعيل 

بل قاـ بدجغ اسكشجر بيظ قػرجي لحيغ كصػؿ عمي بيظ ذك  بالخبخ , لع يفخح كثيخاً  نرب لو فخاً 
  .  (91) قج تػفي الذاه اسساعيل الثاني بأف كتأكج مشو القجر 

باريخاف خانع إف دكرىا قج حاف لتػلى الحكع ىحه السخة دكنسا عكبة في تختيب  االميخة تػقعت      
, فقج كاف العسى في  حالتو الرحيةالذاه الججيج ضعيف بدبب  يا كانت تعتقج بأفالعائمة كخاصة إن

الخغع مغ كجػد االميخ سمصاف سميساف ميخزا اخييا الح, عمى , االسالـ مغ مػانع تػلي الحكع 
لتػلي الحكع , كربسا كاف ذلظ بدبب ادمانو  ىالً أ نو إفانو لع يكغ يشطخ اليو عمى  , يكبخىا بدتة اعػاـ

 .    (99)لمدمصة كىػ ما جعل باريخاف خانع كالقدلياش يخكنو غيخ صالح  , لألفيػف 

عجد مغ السعارضيغ فأف العاصسة قدكيغ ,  باتجاهز مػكبو مغ شيخا فعشج لحطة خخكج      
إلى  وعمى مقاليج الدمصة قبل كصػل بالكبسنػاياىا  إليزاحالػصػؿ إلى الذاه  احاكلػ  لألميخة

الجكلة الح, عيغ بيحا  اعتساد  (600)ميخزا سمساف خاف جابخ, اصفياني  ىؤالء العاصسة , كمغ
 سابقًا كػزيخ معيغ مغ قبل ميج عميا زكجة الذاه دمحم والسشرب الح, كاف يذغم عغ السشرب بجالً 
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في  يابخيخاف خانع فأنو شمب االذف مشباألميخة الجكلة الججيج لع يكغ يثق  اعتساد, كالف  خجابشجه
استأذنظ بالخخوج لسقابمة الذاه لكي ال ليا "  قائاًل إلى شيخاز ليكػف بخفقو الذاه الججيج  الحىاب

 الجكلة ميخزا سمساف خاف مغ اعتساد, إف شمب االذف مغ قبل ت عميِظ "يقػل االعجاء أني تامخ 
 مغ قدكيغ كلقاءالخخكج  كبالفعل استصاعباألماف  ,  يذعخىالكي  لسقابمة الذاه بخيخاف خانع بالخخكج

سمساف خاف  أدرؾ بالخغع مغ مداعي شسخاؿ خاف لسشعو مغ ذلظ ,  في الصخيق , الذاه الججيج
بآف ىحه القػة سػؼ  كعمعبخيخاف خانع كسيصختيا عمى مفاصل الجكلة ,  االميخةكقػة نفػذ حجع 

كزكجتو  كلكي يكػف محل ثقو الذاه ,ميج عميا   الججيج إلى زكجة الذاه الػقتتتحػؿ بسخكر 
 االميخة " انو شالسابخيخاف خانع , كافيسيع  االميخة عمى جسيع السعمػمات التي تخز فأشمعيسا

فقط ,  ودػف لغ يبقى لمذاه سػى لكبففي الجولة  تع بيحا الشفػذ والقػة الكبيخة بخيخان خانع تتس
بخيخان  االميخةباقي نداء القرخ الحي يشطع أمخه بأوامخ كحال وإن ميج عميا سػف تكػن حاليا 

خانع , لحلظ كان البج مغ تجخيجىا مغ جسيع الرالحيات والشفػذ , وان صالح حكػمة الذاه في 
 . (606)"  وتعصيل دورىا تيا ححف اختيارا

قدكيغ بعًزا  العاصسة الح, كاف في شخيقو إلى خجابشجهدمحم  االميخ في غزػف ذلظ أرسل       
 , خانعاالميخة باريخاف لحخاسة خديشة الجكلة ، التي كانت في ذلظ الػقت تحت سيصخة  ورجال مغ
 خانعاالميخة بخيخاف أنرار ك  مبعػثي االميخ دمحم خجابشجه بيغ مدمح نتج عغ ىحه الخصػة اشتباؾك 

فخض  يترخؼ بحدغ نية ، فقخر خجابشجه الدمحم بأف االميخ الح, استذعخ ,  شسخاؿ سمصافبكيادة 
عشجما كصل , ك  السدمحيغ اقخيب مغ أنرارى ياسكشكأف يكػف  خاف االميخة بخيخاف عمى حخاسةال

 لمخصخ كانعجاـ األمغ تعخضػا المحيغ خانع خافباري االميخة أنرارغادر العجيج مغ االمخ  خبخ ىحا
المحيغ كانا يقتخباف مغ بالذاه الججيج كزكجتو معدكخىا لمتخحيب  في عيج الذاه إسساعيل الثاني

 . (605)قدكيغ العاصسة 

 فػر بخيخاف خانع االميخةالذاه دمحم خجابشجه في تصبيق سياستو بالقزاء عمى نفػذ كسمصة  أبج      
          , فعشجما كصل كمغ معو عمى مقخبو مغ قدكيغ في مشصقة   (603) كصػلو إلى العاصسة قدكيغ

بخيخاف خانع التي كانت في  االميخة مع) خذشظ ( , استقبمو كبار السدؤكليغ مغ شػائف القدلباش 
بيغ ـ  حجث المقاء 6751عاـ  شباط 1في يـػ كثخ مغ خسدسائة جشج, , أىػدج ذىبي كسط 

, ماـ اخت زكجيا أصالبتيا كقػتيا  إضيار,  كفي ىحا المقاء حاكلت ميج عميا زكجة الذاه  األخػيغ
 بخيخاف خانع تسمكيا الغخكر االميخةنيا قبمت يجاىا , لكغ إدب حتى أالتحية عمييا بكل  كالقت

خييا أ اـ مغ قبلباىتسبخيخاف خانع  االميخة كلع تخحب بيا كسا يشبغي , بالسقابل لع تحع كالغصخسة
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عاـ  شباط 65ي فكبعج ىحا المقاء تع تتػيج االميخ دمحم خجابشجه شاىا عمى ايخاف ,  خجابشجه الذاه دمحم 
 . (601)  خانع     بخيخاف االميخة  بتجبيخ مغـ 6751

 كاف البج إف يقع الرجاـ الح, لع تعيجه الجكلة الرفػية مشح إف ضيخت االحجاثكنتيجة ليحه       
بيغ ندػة الذاىات  برػرة عمشية , كلع يكغ قج سبق حجكثو الجشذ االخخفيػ صجاـ  عمى الداحة

الدابقيغ الح, كاف بصخيقة متدتخة , أما ىحه السخة فقج كاف بصخيقة عمشية بعج إف شعخت ميج عميا 
 ه لمتخمز مشيابخيخاف خانع , لحا بجأت خصػاتيا باالتفاؽ مع زكجيا الذاه دمحم خجابشج االميخةبخصػرة 

 . (607) كالقزاء عمييا

 كاختو كتأثيخىا الكبيخ عميو , بيغ خياريغ زكجتو خجابشجه فقج كقعالذاه دمحم بالشدبة إلى  أما     
بخيخاف  االميخة كلكغ نطخًا لألخبار الدابقة عغ كسيصختيا كنفػذىا الكبيخ عمى جسيع مفاصل الجكلة ,

 كمجمذ الذػرى الح, كاف يتألف مغ كبار شخريات شػائف عمى الحكػمة التامةخانع كسيصختيا 
 مفاصلعغ  ألعجاد الخصط الكفيمة ألبعادىاالذاه  بجأاكامخىا , لحا  يخفزػف الحيغ لع يكػنػا  القدلباش
الػزيخ سمساف  كىػ شخز تجخيجىا مغ أىع ركائد قػتيا التي تعتسج عمييا , مغ خالؿ (601)الجكلة 

لى جانب الذاه دمحم إ يقف رجاًل ذا ذكاء كدىاء كحكسو الح, أصبحكاف  الح,جابخ, االصفياني 
 . (605)كزكجتو  خجابشجه

ميج  توة كبجافع مغ زكجشبعج كصػؿ الذاه دمحم ميخزا لمعاصسة قدكيغ كتػجيو إلى مقخ الدمصك     
كاف يقصع رأسيا كيعمق باغتياؿ ثالثة اشخاص ىع بخيخاف خانع  دخيةال هاكامخ  أمخ بأصجرعميا , 

كخاليا شسخاؿ  عمى رمح عشج بػابة قدكيغ كىػ ممصخ بالجـ مع شعخ اشعث لكي يذاىجه الجسيع
 . (601)كابغ الذاه اسساعيل الثاني لو مغ العسخ سشو كاحجة 

بخيحاف خانع عمى الخغع  االميخة سحب ىػدجكعمى أثخ ىحه االكامخ الدخية التي مغ خالليا      
الذاه دمحم خجابشجه بأف تكيع في مدكغ مخبييا  مشيا شمب, ك  (609),  حخاستيا التي ابجتيامغ السقاكمة 

ليا  , بالسقابل أصجر اكامخه ألميخ خاف  اً كالح, كاف مغ ضسغ امالكيا كمقخ , خميل خاف أفذار 
, ثع اصجر اكامخه الى خميل خاف أفذار   (660)اليو بالكبس عمى خاليا شسخاؿ كقصع رأسو كارسالو 

 االميخةمؤيجييا كالػصي عمييا مشح عيج الذاه شيساسب االكؿ بقتل  كالح, كاف فيسا مزى مغ
أفذار  خانع في شخيقيا إلى مشدليا عشجما اعتخض خميل خاف خاف, ككانت االميخة بخي بخيخاف خانع

كأتباع خميل خاف خانع باريخاف  حخاس االميخة الرخاع العشيف األكؿ بيغ فحجث شخيقيا , كأتباعو
يرف قسي السذيج عمى  , يع يأخحكنيا بعيجاتكتخكاالميخة  علي استدمستما  أفذار ، كلكغ سخعاف
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إلى إعادتيا إلى  حخاسيا، أصخ  االميخةعخبة  خميل خاف افذارعشجما أخح حخاس  الشحػ التالي:
 , خخاال استخجمػا فيو سيػفيع ضج أحجىع الح,إلى الحج  بيشيع حجث شجارثع  , مكاف إقامتيا

 كُنقمت عخبتيا إلى مشدؿ خميل خاف حخاسيا كاستدمست لسريخىا ، خاف  بخيحاف خانعاالميخة أكقفت 
(666) . 

ىحه  مقابل, ككاف  (665)ـ ثع قصع راسيا 6751فخشقيا في مشدليا في مشترف شيخ صفخ عاـ    
, ككاف عسخ بخيخاف خانع  الخجمة عذخة آالؼ تػماف نقجًا كمستمكات األميخة التي تست مرادرتيا

 قتل كىػسساعيل الثاني الح, أ الذاه بغأ الترفية كسا شسمت عسمياتعشج قتميا ثالثيغ عامًا , 
خخى كانت تشافديا في أ ة, كىشا قتمت باريخاف خانع كلكغ ىحه السخة عمى يج اميخ  (663) العسخ صغيخ

 الػصػؿ لمدمصة .

لع تأخح بعيغ االعتبار الدكجة ,  كىي تخصط لمديصخة عمى مقاليج الدمصة بخيخاف خانع       
ىحا الخصأ قج كمفيا ك مخاكد القػى في القرخ الرفػ,  إلى لمػصػؿالخرسة التي اصبحت تشافديا 

مغ  امتمكتو لساتاريخ الجكلة الرفػية  فيكأقػى امخأة  صشفتفتخة السخأة التي  انتيتحياتيا  , كبيحا 
 ك مغ تجبيخىا .أكسيصخة , إذ لع يكغ يشرب شاىا إليخاف خالؿ حياتيا اال كاف بأمخىا  قػة كنفػذ

               م ( :6711-6755دور ميج عميا  في عيج الذاه دمحم خجابشجه )  السبحث الثاني :

ـ في عيج شاه شيساسب 6735ميخ عبجهللا خاف السخعذي كالي مازنجراف عاـ  ابشوىي      
 . (661) لى االماـ زيغ العابجيغ )ع(إكالسذيػر بديج قػاـ الجيغ كالتي يرل ندبو 

 حجث زكاجيا مغ االميخ دمحم ميخزا ) خجابشجه ( عشجما كانت حكػمة مازنجراف تحت سمصة        
أف يقاتل أبشاء عسػمتو كاألقارب مغ أجل الحرػؿ  عميوكاف ك ,  ميخ عبجهللا خاف مخعذيكالجىا 

كحاكع ججيج  سمصاف تعييغ أبغ عسو ميخ مخادب كأمخ عدلو, لكغ الذاه شيساسب االكؿ  عمى الدمصة
 , لى حجكث خالفات بيغ ميخ عبجهللا خاف مخعذي كابغ عسوإىحا االمخ  عمى مازنجراف , ادى

الذاه شيساسب االكؿ ,  مغ الء عمى حكػمة مازنجراف بسداعجةاالستي سمصاف كاستصاع ميخ مخاد
 أمخ كلسشع االضصخابات كارقو الجماء في مازنجراف , ميخ عبجهللا خاف الصاعة لمذاه اعالف بعج لكغ

, لكغ بعج مجة قريخة عاكد ميخ عبجهللا خالفة  الصخفيغبتقديع حكػمة مازنجاف بيغ  الذاه شيساسب
عع ميج خاف أراد  بعج كفاة ميخ عبج هللا, ـ 6715مسا أدى الى قتمو عاـ  سمصاف , مع ميخ مخاد

سمصاف نجح في  ميخ مخاد لكغ , جيايفي مازنجراف كتدك  تبقى ميج, عمي ميخ قػاـ الجيغ ، أفعميا 
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ف إبقائيع في مازنجراف إيعتقج  , ألنو أنو مغ األفزل إرساؿ ميج عميا إلى قدكيغ مع إخػتيا إقشاعو
قج يدعػف لالنتقاـ لسػت كالجىع بسداعجة ميخ قػاـ الجيغ إنيع خػًفا مغ  كذلظ مخ الحكيع ،ليذ باأل

 . (667) السديج مغ إراقة الجماء بيغ السازانجرانييغ يدبب كىحا االمخ

 بالط شاه شيساسب األكؿ عبج الكخيع كميخ عديد إلى ميج عميا كإخػتيا ميخ لحلظ تع أرساؿ      
 دمحم ميخزا ) خجابشجه ( البشو االميخ بتدكيجياكأمخ  عمى الفتاة الرغيخة ، الذاهاشفق قدكيغ ، إذ ب

 . (661)كانجبت لو سمصاف حسده كعباس ميخز  ـ6711عاـ 

ميج  تكذىب , كحاكع عمى خخاساف ميخزابتعييغ كلجه االميخ دمحم أمخ  الذاه شيساسب االكؿ     
معو كسكشػا في عاصستيا ىخاة , كاثشاء اقامتيع فييا أنتذخ مخض الججر, كاصيب  اعميا مع أكالدى

مقاليج الدمصة  باستالـىشا بجأت ميج عميا مغ , ك  ضخيخاً صبح أثخه أكعمى  , بو ميخزااالميخ دمحم 
سع االميخ ألى كبار قادة الجير الجكلة في خخساف بإكالحكع , كعسمت عمى أرساؿ الخسائل كالكتب 

 . (665) ميخزا دمحم

بالعسى  ميخزاـ بإصابة االميخ دمحم 6753لى الذاه شيساسب االكؿ عاـ إكبعج كصػؿ االخبار     
االميخ عباس  ككلجىا زكجتومع  بأرسالو,  أمخ  في خخاساف ككجػد خالفات بيشو كبيغ قائج الجشج

ا االخخ االميخ حسدة ف يكػف ابشيإعمى  , لى كالية فارسإسشة كاحجة  آنحاؾ ميخزا الح, كاف عسخه
,  مع بعس قادة القدلباش بػصايةليتػلى شؤكف كالية خخساف  مغ العسخ ثساف سشػات البالغميدا 

ألنو ال  بسخافقتيع ,ف يدسح البشيا االميخ حسدة ميخزا إشمبت ميج عميا  مغ الذاه  شيساسب االكؿ 
, كاف يبق ابشيا االخخ االميخ عباس ميخزا  يحتسل فخاؽ كالجيو كسػؼ تعتل صحتو إذ ابعج عشيسا

شفاًل رضيعًا ال يدتصيع إف يذعخ بسخارة ما يذبو اليتع , فػافق  الزاؿألنو , ليكػف كاليًا عمى خخاساف 
 .  (661)الذاه شيساسب االكؿ عمى تعييغ عباس ميخزا عمى كالية خخاساف 

 عمىكانت ليا نفػذ كبيخ  "عغ شخرية ميج عميا  ( Roger Syuri)  كتب ركجخ سيػرى      
جسيع مفاصل الجولة , وكحلظ ولجىا االميخ حسدة ميخزا الحي شغل مشرب وكيل الجيػان االعمى 

الجولة سميسان خان , ىحا الشفػذ كان قبل تػلي  اعتسادويقػم بختع الػثائق الخسسية فػق ختع 
لى إمتفاخخة كحلظ بشدبيا العمػي الحي يرل  , زوجيا الذاه دمحم خجابشجه عخش الجولة الرفػية

 . (669) االمام زيغ العابجيغ بغ االمام الحديغ عمييسا الدالم "
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, فزاًل عغ بعج استالمو الحكع  ميج عميا مخض زكجيا الذاه دمحم خجابشجه الحكع استغمت      
كبدبب ,  (650)انيمػر البالد بسداعجة ميخزا سمساف الجابخ, االصفيألتديخ  , صغخ عسخ اكالدىا

نفديا حاكسًا مصمقًا إليخاف , لحا اخحت ترجر االكامخ الحكػمية  اعتبختامخأة قػية الذخرية  كػنيا
ب الحكاـ يلى كبار مدؤكلي الجكلة كقادة القدلباش , كشخعت بعدؿ كتشرإلخجػع اكالعدكخية دكف 

 (656) كا نفػذىع كمخاكدىع الدياسية, كىحا االمخ سبب ليا الترادـ مع قادة القدلباش الحيغ فقج كالػالة

كعمى سبيل السثاؿ أشمقت سخاح خاف احسج كيالني الح, كاف مدجػنًا في قمعة اصصخخ ,     
كزكجتو احجى بشاتيا كأعادتو إلى حكػمة اقميع كيالف , ثع عيشت خادميا مدؤكاًل عغ الجيػاف السمكي 

(655)  . 

في  ىػ نجاحياميج عميا  ضجقادة القدلباش  حفيطةكمغ الخصػات االخخى التي اثارت     
, كقدست   (653) مدعاىا بجعل ابشيا االميخ حسدة ميخزا كليًا لمعيج فزاًل عغ ككالة الجيػاف االعمى

السشاصب الحكػمية بيغ كبار الذخريات السػاليغ ليا , إذ مشحت سمصاف حديغ خاف شاممػا ادارة 
عمى ابشيا االميخ عباس ميخزا  كصياً كابشو عمي قمي خاف كػركاف شاممػا مشرب  , حكػمة قدكيغ

اميخ خاف مػصمػى تخكساف الح, ساىع في قتل  صيخىا خخاساف , كعيشت كشخقيحاكع ىخاة في 
, كمخشج قمي سمصاف استاجمػ بغ شاه قمي خاف يكاف الح,  تبخيدعمى  حاكساً الذاه اسساعيل الثاني 

ًا عمى سيدتاف بعج قتل ابيو في زماف اسساعيل الثاني حاكسًا عمى الخدر كخػاؼ كاف قج عيغ حاكس
, كقدست أذربيجاف بيغ أسساعيل خاف كشاه قػلي اخػ, اميخ خاف , كابشو مخاد خاف  خخاساف كغخبي

 . (651) , كابخاليع تخكساف

لكتب كاالكامخ السدؤكؿ عغ ختع الجكلة في القرخ كاالستيالء عميو , لحلظ اصبح تحخيخ ا كشخدت
 . (657)مغ قبل ميج عميا  كالتػقيع عميياالحكػمية 

كبالتالي اصبحػا ناقسيغ كغيخ  , ثخ ىحا االمخ فقج الكثيخ مغ ىؤالء مشاصبيع كامتيازاتيعأكعمى   
  . (651)مشيا  لمبالد , لحا كانػا يتحيشػف الفخص في سبيل الخالص ادارتيا عغراضيغ 

بخيخاف خانع كالعكبة الػحيجة في شخيقيا لبجا مخحمة ججيجة  مشافدتياتخمرت ميج عميا مغ       
ت ميج عميا أ, لحا بج (655)فييا عمى عجد الذاه دمحم خجابشجه  اعتسجتفي تاريخ الجكلة الرفػية 

مثل  ,الخاصة  أمالكيابالتفخد بالحكع كاالستيالء عمى الكثيخ مغ االراضي كجعميا مغ ضسغ 
 ليا دار جخيب كىميخكد كخػار فزاًل عغ مشاشق كاشاف كشالقاف , سببتمشاشق سسشاف كدماكنج كى
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بعج  ىحه الدياسة الكثيخ مغ السذاكل مع قبائل القدلباش الحيغ فقجكا الكثيخ مغ اراضييع كمستمكاتيع
 . (651) إف أستػلت عمييا ميج عميا

ا خاللي عسمت, كالتي سػى ثسانية عذخ شيخًا   تجـف سيصخة ميج عميا عمى مقاليج الدمصة لع إ    
تػفيخ الطخكؼ السشاسبة لتػلية ابشيا السحبػب حسدة  كافتحقيق ىجفيغ رئيديغ , االكؿ  مغ أجل

ميخزا كالية العيج , كاليجؼ الثاني اعتقاؿ ميخزا خاف كالي مازنجراف , ككاف ىحاف اليجفاف يتعارضاف 
حكاـ  استياءتدبب في  يساتحكيقمع مرالح كتصمعات القدلباش , كاف اصخار ميج عميا عمى 

 .   (659)القدلباش 

 , إذ حسدة ميخزا كالية العيج بعج زكجيا عسمت عمى تػليتحقيق ىجفيا االكؿ مغ أجل ك        
نيا أ بحريعة إلى العاصسة قدكيغ , عباس ميخزا مغ ىخاة االميخ امخت باستجعاء ابشيا االصغخ 

إف  كما,  إلحزارهلى ىخاة إ بالدفخ خالو عبجهللا خاف السازنجراني , كأمخت كزكجيا في شػؽ لخؤيتو 
إن ُممظ كأحتج بقػلو "  , عباس ميخزا اليواالميخ خاف عغ تدميع  قمي عمي أمتشعحتى  اليياكصل 

و أحج االمخاء ألى حجود خخاسان وما وراء الشيخ والتخكدتان , وكمسا كان ولي لمعيج إ ىخاة يرل
فزل أالكبار مكيسًا بيخاة , كمسا كان ذلظ مجعاة الستقخار االمػر في تمظ السشاشق , وىحا 

 . (630) لسرمحة الجولة كميا

عباس ميخزا كػرقة ضغط  االميخ ف يدتخجـ قادة القدلباشإميج عميا في الحكيقة  خذيت       
لى العاصسة قدكيغ كقتمو , لكغ قادة إ ة غ ىخا م أعادتوعجة مخات كلحاكلت ف,  عمى الحكػمة السخكدية

كانػا في  مسغعمي قمي خاف شاممػ كمخشج قمي خاف استاجمػ  كعمى رأسيع شػائف استاجمػ كشاممػ
,  (636)خاف شاممػا  قمي ىحا االمخ , كخاصة حاكع ىخاة عمي تشفيح خجمة االميخ عباس ميخزا رفزػا

 يعبحجة إف بقاء االميخ عباس ميخزا في ىخاة يسشع االكزبظ مغ شغ اليجسات عمييا , لكغ ىجف
الػقػؼ بػجو قبائل التخكساف  , كاف ة بقاء عباس ميخزا في ىخا أكاصخارىع عمى  الخفسالحكيقي مغ 

ة بػجػده عمى , لسا يذكمو االميخ مغ قػة معشػيكالتاكمػ التي كانت السشافدة المخاء شاممػ كاستاجمػ 
, كبالتالي يختل ميداف القػى في غيخ , كالتي قج تزعفيع عشجما يغادرىارأس الدمصة في ىخاة 

" إن ىخاة  لحا ارسمػا رسالة شفػية الى ميج عميا مفادىا, (635)صالحيع , فعسمػا بجج عمى ابقاءه فييا 
يػجب االتفاق التام بيغ حكام  مشح بجاية الجولة الرفػية يػجج بيا أحج االمخاء الكبار , وإن وجػده

 فإذامشاشق خخاسان السختمفة , وبأوامخه يسكغ فس السشازعات والخالفات التي قج تشذأ بيشيع , 
لى قدويغ فدتطيخ عمى الدصح مغ ججيج الخالفات العجيجة التي كانت إ ميخزا عباساالميخ رحل 
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ليجػم االوزبظ عمى  مييأ الػضعيكػن قائسة قبل ذلظ في خخاسان بيغ شػائف القدلباش مسا 
 . (633)"  مشاشق خخاسان

خالء خخاسان مغ وجػدة أ أليسكغ ألنو , ن تشرخف عغ ىحا الخأيإن عمى ميج عميا إ "     
ن عمييا ان ال ترخ عمى ىحا االمخ واال إ, و  العطيسةن ىحا ليذ برالح السسمكة إالسبارك , و 

 . (631)الجولة "  ألحكامًا خجام ومصيعيغ تخسل احجًا ليحا الغخض , عمسًا بانشا جسيع

مغ إف يقػـ القدلباش بتعييغ االميخ عباس  ميج عميا الذاه دمحم خجابشجه كزكجتوإف خذية        
مغ ىخاة الى  ساأبشي أعادةمججدا في شمب دفعيع ميخزا كػصي لمعخش بجاًل مغ االميخ حسدة ميخزا , 

 ( نطخ آقا يجعى) ميج عميا  احج غمساف كالجىا ارسمت, كليحا الغخض قدكيغ برػرة مدتعجمة 
كبار القدلباش كخاصة االستجمػا كالذاممػا كمشيع  مغ كاجو معارضة شمبيا , لكغ السيسة هلمكياـ بيح

 يداعجىعكشمبػا مغ آقا نطخ بأف  , مختمفة كبحججحاكع خخاساف كىخاة مخشج قمي خاف استجمػا 
اس ميخزا مغ ىخاة , لكغ شػائف التخكساف االستجمػا الحيغ االميخ عب بأعادهبتغييخ رأ, ميج عميا 

االميخ  بػجػب أعادةميج عميا  أصخكا عمى كالية العيج , حسدة ميخزا االميخ تػليوكانػا مغ مؤيج, 
غزب  أثارة مسا ادى إلى , كمفت ابخاليع بيظ كلكشو رفسالغخض  ليحاإلى قدكيغ ,  ميخزا عباس

خاف  لى مختزى قميإ , كأسشادىاقمي خاف مغ كالية خخاساف كىخاة كقخرت عدؿ مخشج  , ميج عميا
العاصسة قدكيغ , الح, لع يشجح بسيستو  لى إ ميخزا عباساالميخ  إلعادةحاكع مجيشة مذيج كالسؤيج 

 . (637) بعج رفس قادة القدلباش أعادتو

 عشجما استجعت ,لى قدكيغ إاالميخ عباس ميخزا  أعادة ميسةلتشفيح  ميج عميا خخ محاكالتأك    
ككبختو , خاف كاحج كبار رجاؿ البالط الرفػ, بقدكيغ  قمي سمصاف حديغ خاف شاممػا كالج عمي

لى العاصسة , فصمب إحزاره أبزخكرة العسل عمى  , كشالبُتوعباس لألميخ عمى احتجاز ابشو 
يخزا كلكشو قاؿ االميخ عباس م بإحزار لمكياـ , ىخاة  إلىشيخ يتػجو فييا أسمصاف حديغ ميمة ثالثة 

" إذا كان جسيع امخاء خخاسان يجسعػن عمى عجم السػافقة عمى رحيل االميخ عباس الى  الي
لى ىخاة إ, كسافخ سمصاف حديغ خان إن يفعال "  قمي قدويغ , فساذا يخجى مشو ومغ ابشو عمي

,  بتشفيح اكامخه زعساء خخاساف , لكغ ميستو صاحبيا الفذل بدبب رفس االميخ عباس إلعادة
" إن فذمت في  ماـ تيجيج ميج عميا إذا فذل في ميستوأ مػقف صعبكأصبح سمصاف حديغ في 

واعادتو الى قدويغ , فال داعي  ميخزا عباساالميخ خان في االفخاج عغ  قمي أقشاع ابشظ عمي
 .    (631)لعػدتظ انت االخخ ولتبق في خخاسان كحلظ " 
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اقشاع ابشو كلكغ دكف ججكى ,  , محاكالً مصاف حديغ في ىخاة فتخة كاماـ ىحا التححيخ بقى س    
فقج , يصل  كالح, لعيخمرو مغ ىحا السأزؽ  حالً  أك يججىشاؾ لعل االحجاث تشفخج  فأضصخ لمبقاء

مغ اقخبائيا  كعجداً ميج عميا مع كالجتيا  اقتمػ بأف أمخاء القدلباش في قدكيغ قج  االخبارجاءتو 
لى إالسازنجرانيغ , كبحلظ تػقف سمصاف حديغ خاف عغ مصالبة ابشو بتدميسو عباس ميخزا كعاد 

 . (635)قدكيغ 

 بجايةكاف  , قتمو مغ أجل االميخ عباس ميخزا لمعاصسة قدكيغ عمى أعادةإف اصخار ميج عميا     
مغ  عسل القدلباشإيخاف , لحا الخالؼ بيشيا كبيغ القدلباش الحيغ تزخرت مكانتيع كمرالحيع في 

القراص مغ بكخاصة بعج اف حاكلت تشفيح ىجفيا الثاني كىػ رغبتيا  , اجل القزاء عمى نفػذىا
كالجىا كمرادرة اراضييع , فقج كاف كالجىا ميخ عبجهللا خاف في عيج الذاه شيساسب االكؿ  ةقتم

بغ عسو شاه ميخ أاكامخه إلى  الذاه صجرأ , الصاعة لو تقجيعحاكسًا عمى مازنجراف كبدبب عجـ 
دى إلى قتمو كتػلى أكلكشو رفس ىحا االمخ مسا  ,عغ الحكع  توسمصاف مخاد ميخ شاىي  لتشحي

 الح, تػفي قبل تػلي الذاه دمحم خجابشجه العخش لى سمصاف محسػدإمازنجراف كبعجىا  حكعسمصاف مخاد 
ا خاف , لحلظ كانت ميج عميا تشطخ الى اقميع , فانتقل الحكع إلى ابشو سمصاف دمحم السذيػر بسيخز 

مازنجراف باعتباره جدء مغ أرث ابييا , لحا تعتبخ أبغ عسيا الح, يحكع االقميع مغتربًا ألرثيا , كال 
 . (631)تػجج أفزل فخصة الستخجاعو كىي ممكة البالد كالحاكع الفعمي 

إلى ابشو سمصاف دمحم  جراف مغ عسيساعمى قتل ابييا كفقجاف مازن انتقل حقجىاكبحلظ انتفل         
لمكياـ السذيػر بسيخزا خاف كىػ مغ الدادات السخعذية كمعخكؼ عشو بتجيشو كزىجه , ككانت حجتيا 

ىي عجـ مبايعتو كمباركتو لمذاه الججيج , كقج ىخب ميخزا خاف إلى قمعة فيخكز خانو بعج  بقتمو
نو إإلى شاه ركخاف لكشو رفس كػنو يخى  بجايةً سساعو ىحه االخبار , كاسشجت عسمية قتل ميخزا خاف 

 . (639) مياـ ىكحامغ تشفيح  اً عمى مقامأ 

لذاه دمحم خجابشجه الح, ا عشجميج عميا شكػى  قجمت كبدبب رفس شاه ركخاف ليحه السيسة     
 مشيا كمعو ثالثيغ شخز إلى قمعة فيخكز خانو إلخخاج ميخز خاف اف, فحىب شاه ركخبالتشفيح امخه 

 بعجـ تعخيس حياتو لمخصخ االماف ءهستصاع اخخاجو بعج اعصاكبعج مفاكضات بيغ الصخفيغ أ, 
,  ىحا االمخ مغ اندعجتاألماف  بإعصائوبعج معخفتيا بأنو خخج مغ القمعة ك ,   إلى ميج عميا كأعاده

لسخاس القراص مشو , كلكػنيا صعبة اك خخاجو مغ القمعة بالقػة كقتمو مباشخة أ فيألنيا كانت تصسح 
كشجيجة الغزب ارسمت بعس مغ القػرجياف لجمبو لبيتيا , فػافق عمى الحىاب معيع ضششًا مشو بعجـ 
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ردكد فعل  الى مسا أدىـ , 6759قتمو مغ قبميا , لكغ بعج كصػلو إلى السجيشة قامػا بقتمو في عاـ 
يعػا الػفاء بػعجىع كازداد غزبيع النيع لع يدتص في اليػـ التالي ,  غاضبة مغ قبل قادة القدلباش
 .   (610)بالحفاظ عمى حياة ميخزا خاف 

شسل جسيع االشخاص الحيغ , بل تقف ميج عميا عشج ىحا الحج في التخمز مغ مشافدييا لع       
ابي الفػارس شجاع ابغ الذاه اسساعيل الثاني كلع يكغ عسخه قج  يعمشك  ييجدكف سمصتيا كنفػذىا ,

تجاكز الدشة كمعو قمخانجي اكغمي بيظ ذ, القجر الح, كاف مكمف بسخاقبة االميخ دمحم ميخزا قبل 
أصجرت  الػقت, كبعج تشريبو شاىا عمى إيخاف تع العفػ عشو , لكغ بعج مخكر بعس  شتػليو العخ 

 . (616) ىشاؾ صخخ كقتموصالكبس عميو كارسالو إلى قمعة اميج عميا اكامخىا بألقاء 

ىي تعامميا  , قادة القدلباش عمى ميج عميا بذكل كبيخ تغزبأ كمغ الحػادث االخخى التي      
, الح, قاـ بفخض  مغ حاكسيا دمحم خاف تخكساف شاكيغمع شكػى اىالي كاشاف الحيغ جاءكا الييا 

سمػؾ دمحم خاف في  لجشة لمتحقيقمخت بأرساؿ أ ذلظكعمى أثخ ,  ضخائب باىطة عمى الدكاف
, مغ جانبو حاكؿ أىالي كاشاف  شكػى السحققيغ عشج عػدتيع  كقج أيجتخكساف مع اىالي كاشاف , 

ضصخ الذاه دمحم أبصمب العفػ مغ ميج عميا لكشيا لع تدتجب لتػسالتو , مسا  كجودمحم خاف حفع ماء 
تفق مع عجد مغ امخاء أدمحم خاف تخكساف الح,  ىحا القخارأزعج لى عدلة مغ مشربة , إخجابشجه 
امخاء القدلباش الكياـ بو  ,  يخيجالتي أشمعت عمى ما ,  ضج ميج عميا  عمى االتحاد كالعسلالقدلباش 

بعدليع مغ  أكامخىا عغ شخيق الذاه الح, لع يكغ يخفس ليا شمباً كبخصػة استباقية أصجرت 
 . (615)فدييع مشاصبيع كتقجيع العػف الى مشا

م 6751في الحخب بيغ الرفػييغ والعثسانييغ عام  "كتب نرخ هللا فمدفي عغ ميج عميا       
, بعج إن وصمتو االخبار بأن   (613)م ( 6757-6751)  الدمصان العثساني مخاد خان الثالث

 االوضاع في إيخان غيخ مدتقخة, ورغبة إيخان في عجم احتخام بشػد معاىجة زىاب , لحا وجج
عمى في ىحه الطخوف الفخصة التي ال تعػض لتحقيق انترارات ومكاسب  الدمصان العثساني

تقجمت لحلظ ,  م6751عام  ايار 1فقخر أعالن الحخب في  الجولة الرفػية , أراضي حداب
بجير مجيد بالفخسان والسجفعية ومجعػم بدبع مغ الدفغ  بكيادة مرصفى باشا القػات العثسانية
خة غادرت ميشاء شخابدون واحتمت مجن كخجدتان وشيخوان وقمعة قارص ثع دخل الكبيخة والرغي

حيث دارت معخكة شاحشة بيغ الجيذيغ الرفػي والعثساني  جمجيخالى قمعة  ووصمتالقػقاز 
تقجمت القػات العثسانية واحتمت قمعة ومغ ثع م , 6751 اب 61انترخ فييا مرصفى باشا في 
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شيخوان واستػلى عمى قمعة شساخى وباد كػبو وارس ومغ ثع الى  تتفميذ ومجيشة كػرى ووصم
م لقزاء فرل الذتاء فييا , وبعج وصػل خبخ اليدائع 6751عاد الى مجيشة ارضػم في شػال 
لمجير الرفػي باالستعجاد لسػاجية الجير العثساني ,  اوامخىاالرفػية إلى ميج عميا  , أصجرت 

االميخ حسدة ميخزا وكبار قادة الجولة والقدلباش  بخاالك وسار ىحا الجير بكيادتيا مع ولجىا
م  واستقخت جحافل الجير الرفػي في مجيشة قخاباخ , في 6711واتجيػا نحػ اذربيجان في عام 

ىحه االثشاء اغارت قػات مغ التتار بكيادة عاد لكخاي خان الحي شمب مشو الدمصان العثساني 
مسا جعل ميخزا سمسان يرجر امخًا لقادة  , لقدلباشمشاصختو عمى شيخوان والحقػا ىديسة بجيػش ا

الجير باليجػم عمى شيخوان, وبجأت السعارك بيغ الصخفيغ واستصاع الجير الرفػي مغ شخد 
سخ عاد لكخاى خان وحخر قدع كبيخ مغ مجيشة شيخوان والحاق اليديسة وأ ,العثسانييغ مشيا 

الى دربشج ,  واليخوبلى تدميع قمعة شساخي إضصخ عثسان باشا القائج العثساني فأ,  بالعثسانييغ
لكغ ميج عميا تسادت واصجرت اوامخىا لمجير الرفػي بزخورة تحخيخ جسيع مشاشق شيخوان , 
لكغ الػزيخ سميسان ميخزا لع يكغ مقتشع وأمتشع عغ تشفيح اوامخىا وعاد إلى قخباغ مع االسخى 

كبيخة بيغ الصخفييغ مسا اضصخىا  , وحرمت مذادة ميج عميا أغزب ىحا الترخفوالغشائع , 
وجمبت معيا عاد لكخاى خان الحي  عمى الخغع مغ الذتاء القاسي , لى العاصسة قدويغإ لمعػدة

فييا  يصمعوسكشتو في احج مداكغ القرخ وعاممتو معاممو حدشة , مسا جعمة يخسل رسالة الخيو أ
عمى معاممة االيخانييغ الحدشة لو , ويحث أخيو فييا عمى تخك التعاون مع العثسانييغ وتخك 
الخرػمة والعجاوة مع الذاه الرفػي , لكغ بعس القادة مغ القدلباش كانػا مشدعجيغ مغ قػتيا 

قة بأنيا عمى عال اتياميا اوالىامشيا , وكانت  لإلخالصذخعػا يفكخون في شخيقة فونفػذىا , 
بعج إن وارسمػا مجسػعة مغ القدلباش العتقالو لكشيع واجيػا مقاومة  , غخامية مع عاد لكخاى خان

 . (611)ببدالة حتى قتمػا جسيعًا "  مؤيجوه دافع عشو

تػزيع  فيسا يخزاجبخت الدياسة كاالجخاءات التي اتبعتيا ميج عميا في ادارة شؤكف الجكلة     
اقخبائيا , بعس قادة القدلباس كالقػرجييغ كمشيع القػرجي باشي قمي  السشاصب كاالمػاؿ السمكية عمى

حسدة استجمػا كايذظ اقاسي حديغ  ألميخابيظ سمصاف افذار كميخزا سمساف كحديغ خاف شاممػ ك 
, كارسمػا  (617)ىا خاف تخكساف عمى االجتساع في قرخ جيل ستػف كتذكيل مجمذ معارضة ضج

 مغ السازنجرانييغ ألعجاديذخحػف فييا اعساؿ زكجتو كمشيا محاباتيا  رسالة لى الذاه دمحم خجابشجهإ
مػاؿ أكتقػيس حكػمات بعس الػاليات كنقل خدائغ الحـخ مغ  كتعييشيع في مشاصب كبيخة ,

امخأة لحػحة  امخأةن ميج عميا إ"  , كجاء في مزسػف الخسالة (611)لى مازنجراف إكمجػىخات 
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لى السرمحة العامة لمجولة , وال تمتدم بشرائح رجاليا , وليذ لجييا سػى إوال تمقى بااًل  , وقاصخة
تحقيخنا ومعاداتشا واالستيداء بشا نحغ خجام ىحه الجولة , عمى الخغع مغ أنو لع يرجر عشا جخم أو 
تقريخ , ونحغ في قمق عمى أرواحشا بدبب تعشتيا , وىي تعجنا مشافقيغ واعجاء ليحه الجولة , 

شا ان نأمغ عمى ارواحشا وعائمتشا , وكيف يسكغ تحسل ىحا العار, القدلباش لع فكيف يتدشى ل
سمػب الديجة القاسي , لحا قع بدحب يجىا مغ الحكػمة واال سػف أيدتصيعػا بعج إن يتحسمػا 

" , لكغ ميج عميا أجابت قجامشا في البالط السقجس بعج االن أنقػم بالثػرة واراقة الجماء ولغ نزع 
, وتفكخ كباقي الشداء بأحاسيديا وعػاشفيا "  " امخأة عشيجة وعربية السداج بأنياخسالة عغ ىحه ال
في اليػـ التالي في حجيقة سادات اباد بقدكيغ  اجتسعػا عمى رسالتيع , بعج كصػؿ الخدك القدلباش 

ة , وال " إن ميج عميا  امخأة عشيجة وليذ ليا عمع بالدياسفييا  جاءثانية الى الذاه  ارسمػا رسالة
في االسخة  لع يبقِ أن اعجاءنا وجيخانشا يعيبػن عميشا قائميغ : إتجيخ البمج برػرة صحيحة , 

الرفػية رجل ما دامت االمػر قج وصمت إلى حج إن ندػة قاصخات عقل قج تدمصغ عمى أمػر 
خاء جأالجولة ...., لقج صارت حياتشا صعبة بػجػد ميج عميا , وإذا لع تػقف عشج حجىا إن تتخح 

لى ضعف إسخيعًا وتحج مغ سصػتيا عمى الجولة فدػف يقع ماال يحسج عكباه وتقع حػادث تؤدي 
 .  (615)وزوال ليحه الجولة , ولحلظ يجب إن تدحب الحكع مشيا بأسخع وقت " 

" قخرت القدلباش قادة اجاب كما جاء فييا مغ تيجيجالذاه دمحم خجابشجه بعج كصػؿ الخسالة       
عمى  وسأعسلمغ االن وصاعجًا بعجم تجخل ميج عميا في شؤون الجولة بأي شكل مغ االشكال , 

عخض عمييا الخحيل إلى مجيشة قع أو مجيشة ىخاة عشج ابشيا أاقرائيا مغ جسيع صالحياتيا , وس
دي واذىب مع اوال اتشازل عغ العخشأو مازنجران , وفي حالة لع تقبل بيحه القخارات فأني سػف 

إلى شيخاز , ويقػم القدلباش بتشريب شاىًا ججيجًا عمى إيخان بذخط إن يغزػا الصخف عغ قتل 
 . (611) السمكة "

 بحلظ كأبمغت رجاؿ القدلباش يياعم تيامػافق عجـيحا التيجيج كاعمشت للع تكتخث ميج عميا         
غيخ ممكي شالسا أنا عمى قيج الحياة مغ أجل أي ألغ و , تخك الدمصة ولػ لمحطة ألغ "  قائمة

 الذاهعمى حخيع  والتعجي الذاه تجاهشخز , ولػ وصمت نحالة وخدة ووقاحة قادة القدلباش 
امخاء وانا عمى يقيغ  ألربعةقتمي , فعمييع إن يعمسػا أني ال أخاف وأني أم لى حج أن يجخؤ عمى إ

 .      (619) "والجتيع نيع سيشتقسػن لجم إمغ 
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 جل انياء الخالؼأاخخى مغ  اقتخاحاتعجة  شخح ميج عميا  لسصالب القدلباش قابمة رفس       
 إلى, ابخزىا ما اقتخحو كزيخىا ميخ قػاـ الجيغ حديغ الذيخاز, بجعػة قادة القدلباش كالقػرجييغ  معيا

خصصيع , لكشيا  كإفدادكمحاكلة التفخقة فيسا بيشيع  , االمػاؿ كاليجايا كإعصائيعقرخ جيل ستػف 
إن ىحه الفكخة جاءت متأخخة وإن ىحا االمخ ف مغ قػتيا فقالت لو " عيز ألنورفزت ىحا الخيار 

تخاذ أدى إلى غزب امخاء القدلباش كقخركا أ مسابقزاء هللا وقجرة "  ألرضىتجاوز ىحا الحج واني 
  . (670)عمى الجكلة  تياكسيصخ  ىااالجخاءات الكفيمة بالقزاء عمى نفػذ

عجة أشخاص مغ  عسمػا عمى أرساؿف,  عمى رسائميع بخد ميج عميا لع يقتشع أمخاء القدلباش       
في حاؿ  ككاف الدبب الخئيدي التباع ىحه الصخيقة ىػ االعتقاد بأنو,  لقتل السمكة  يعرؤساء شػائف

بات عشيع كالكبس عمى رؤساء الصػائف , فديتع تخفيف االحكاـ كالعقػ   فذل عسمية قتل ميج عميا
بدبب السكانة الخفيعة التي يتستعػف بيا عشج شػائفيع , كتجشب ردكد الفعل العشيفة في حالة الحكع 

 . (676) بالسػت عمييع , كالتي قج تؤد, إلى انجالع ثػرات تيجد أمغ كاستقخار الجكلة كحكع الرفػييغ

زا مػصمػ في ضيخ يـػ ميخ  قػليلحا تسكغ صجر الجيغ خاف صفػ, قائج شائفة شيخاكنج كاماـ     
متجاكزيغ االعخاؼ كالتقاليج متجييغ  , ـ  مغ الجخػؿ إلى القرخ السمكي6719عاـ  تسػز 51االحج 

ميج الفػضى كاالضصخاب داخل القرخ , كسحبػا  بإشاعةإلى غخفة الذاه الخاصة بعج إف قامػا 
 العجػز كالجتيا دكغذىابيع إلى م حزاف زكجيا  الكفيف كششقػىا امامو , فزاًل عغأمغ  عميا

ففتحػا جسيع كقتمػىا ضشًا مشيع باف ميج عميا أعصت لػالجتيا الكثيخ مغ االمػاؿ مغ الخدنة , 
في  الستػاججيغعجد مغ اقاربيا السازنجرانيغ , فزاًل عغ قتميع  الرشاديق في مشدليا كأخحكا محتػياتيا

 .   (675)السجيشة  خارج ميج عمياالقرخ كنيبػا امػاليع كمقتشياتيع كالقػا بجثة 

في العاصسة قدكيغ  اىل مازنجراف مستمكاتعساؿ سمب كنيب في أ بعج قتل ميج عميا , حجثت     
عجد مشيع كدامت ىحه السحبحة حتى نياية ذلظ اليػـ , كصعج حسدة ميخزا االبغ االكبخ لمذاه  اكقتمػ  ,

    . (673)أ كاحتسى فيو عج ىشاؾ مخبأ عمى القرخ خػفًا عمى نفدو ك أ لى إ اتباعومع بعس 

مخ الذاه دمحم أ,  تمظ السحبحةثخ في قدكيغ أكبعج ىجكء االكضاع  نفدو كفي مداء اليػـ    
أمخ  كبعج إف تع العثػر عميو ,ىا بالبحث عغ جدج , ججًا عمى مقتل زكجتو حدف خجابشجه الح, 

 .  (671)جفشيا مع القتمى جسيعًا في مقبخة اماـ زاده حديغ في مجيشة قدكيغب

  الخاتسة :
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 كبانتياء حياة ميج عميا بيحه الصخيقة يسكغ القػؿ بأنيا شخبت مغ نفذ الكاس التي تجخعتو      
مغ خالؿ قياميا بالسؤامخات كتقخيبيا بعس الكبائل مغ القدلباش كاىالي  , بخيخاف خانع االميخة

, كيبجكا إف  مشياكبحلظ القت نفذ السريخ بالقتل عمى يج مغ تزخرت مرالحيع , مازنجراف 
الصسػح كالخغبة في الديصخة كالتحكع في مقاليج كل االمػر كتجخيج بعس الذخريات السؤثخة مغ 

 .  مشاصبيع كامتيازاتيع , كعجائيا لكبائل القدلباش القػية ىي مغ قادت إلى نيايتيا الدخيعة 

لشدائية خالؿ العيج ىع كاخصخ الذخريات اأ نتيى دكر أكبيحه الشياية السأساكية لمسمكة      
جل أالرفػ, , التي لع تدتغل قػتيا كنفػذىا في تجعيع كتقػية اركاف الجكلة  , بل عسمت مغ 

الخالفات كالتفخقة بيغ قبائل القدلباش الحيغ لع يتػانػا  بثعمى  بالعسلخحت أمرالحيا الذخرية , ك 
 في الجكلة الرفػية . ازاتيعكامتيمكانتيع  ىجدتنيا إعمى قتميا عشجما شعخكا بخصػرتيا كبخاصة 

كل مغ االميخة  بيا االمػر التي قامت رأى معطع السؤرخيغ اإليخانييغ السعاصخيغ أفك       
ة إلى الحكسة الدياسي افعاشفية تفتقخ  امخأتاف اكانتفقج  ، ةغيخ عقالنيكانت ميج عميا ك  بخيخاف خانع

,  مع حمفائيا عمى خرػميا كاستبجاليع ا مغ خالؿ القزاءستعديد سمصتي جاىجة مغ أجل  ا, كعسمت
 كعجائيع تجاىيا أمخاء القدلباش بانقداـالسختبصة  بذكل كامل حجع السذاكل اكمع ذلظ لع تتػقع

  . كبالتالي ادى الى مقتميسا بالصخيقة نفديا

كبحلظ كاف لمشداء في العيج الرفػ, في ىحه السجة التاريخية اليخاف الدصػة كالقػة , مسا يجؿ    
 شداء القػ, في السجتسع الرفػ, .عمى حزػر ال

 الهوامش
 

                                                           

(1) Nazak Birjandifar, Royal Women and Politics in Safavid Iran , Institute of Islamic Studies 
McGill University, Montreal December 2005 , p:23 .                                                    

(  انجب الذاه شيساسب مغ ندائو العجيجات اثشى عذخ كلج ىع بتختيب الدغ : دمحم ميخزا السعخكؼ بسحسج (5
خجابشجه كاسساعيل ميخزا كاالثشاف مغ أـ كاحجه ىي سمصانع مغ شائفة مػصػلػ, التخكسانية , كمخاد ميخزا الح, 

يجر ميخزا ككانت أمو سمصاف زاده خانع ذىب في صحبة ىسايػف ممظ اليشج الى قشجىار كمات فييا كىػ شفل , ح
مغ كخجدتاف كقتل في الثانية عذخ مغ عسخه بعج كفاه ابيو بيـػ كاحج بػاسصة جسع مغ القدلباش , كسميساف 

سمصاف اغا خانع الذخكدية ككاف لو مغ العسخ عشج كفاة أبيو كاحج كعذخيغ سشو كقج قتل  كالجتوميخزا ككانت 
ق ككانت امو زىخا باجي مغ كخجدتاف كلقى 911, كمرصفى ميخزا كلج عاـ  بأمخ مغ أخيو أسساعيل ميخزا

ىػ كقتل بأمخ أخيو اسساعيل ميخزا , أما مقمي 911حتفو عمى يج أخيو أسساعيل ميخزا , كمحسػد ميخزا كلج عاـ 
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ا شقيق ميخزا كأمو خاف بخكر خانع فقج قتل عمى يج أخيو اسساعيل كىػ في الخابعة عذخ مغ عسخه , كعمي ميخز 
مرصفى قج سسل اسساعيل ميخزا عيشيو كىػ في الخابعة عذخ مغ عسخه , اما احسج ميخزا فقج قتل بأمخ أسساعيل 
ميخزا بعسخ العذخة , كزيغ العابجيغ ميخزا  كمػسى ميخزا ماتا كىع أشفاؿ , اما بالشدبة الى بشاتو فيغ كل مغ 

يشب بيكع ) انا خانع ( كمخيع خانع كفاشسة سمصاف كػىخ سمصاف خانع كبخيخاف خانع كخجيجة سمصاف خانع كز 
, دار  6, ط 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , تاريخ الرفػييغ كحزارتيع , ج خانع كشيخبانػ خانع كخانر بيكع .

عبجالسجيج شجاع , زف سياست كحخمدخا در عرخ صفػيو , جاب ؛    610-639, ص 6951الخائج لمشذخ , 
 .  669, ص6311بدكار , اكؿ ,  ناشخ اميج ميخ , س

(3) Nozhat Ahmadi ,The status of women in Safavid Iran , Edited by Rudi Matthee , The 
Safavid World , Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 , p :315.                             

  (4) Shonreh Gholsorkhi , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid Princess , Iranian    
  Studies Volume 28 , Numbers 3-4 , Summer –Fall , 1995 , p145  ىمدعػد شاىسخاد؛  ,

 , مجمو  )ؽ917-977 دختخ شاه شيساسب اكؿ صفػ,( در تحػالت عرخ صفػ,) نقر آفخيشي َپخيخاف خانع )
بشفذو حجازى , ضعيفو ) ؛ 665, ص 6399بيار ك تابدتاف ,  ,  51شساره  , كىذيا, تاريخي ايخاف ك اسالـبد 

ليمى ؛ 550, ص  6316بخرسى جايكاه زف ايخانى در عرخ صفػى ( , جاب اكؿ , ناشخ قريجه سخا , تيخاف , 
 . 35, ص  5009فؤاد دمحم حدغ , اداكر ندائية في تاريخ الجكلة الرفػية , القاىخة , 

ماريا زكب , جػاىخ العجائب : الديجات الستعمسات كاالميخات الدياسيات في مقاشعات ايخاف باف الحكع الرفػ, ( (7
, بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , 

ذبكة العخبية لالبحاث دمحم حدغ , مخاجعة حسج, عبيج , ال ىامبمي , تخجسة احالـ عثساف ك احسج شمعت كحدغ
 . 101ص . ( 5061) بيخكت , كالشذخ , 

اء تػضح ىحه الحػادث مجى الشفػذ كالقػة التي كصل الييا رجاؿ القدلباش في العرخ الرفػ,  فعسمػا عمى اقر( (1
حتى إف الذاه شيساسب االكؿ قج خذى عمى ابشو مشيع اف يسدو ضخر مغ  اسساعيل ميخزا مغ كالية العيج,

جانب شائفة استاجمػ لحلظ قاـ الذاه شيساسب االكؿ بأرساؿ خسديغ رجال مغ شائفة افذار لمسحافطة عمى حياة 
 ابشو ، بالسقابل عسمت شائفة استاجمػ بخئاسة حديغ بظ يػزباشي استاجمػ عمى اف تحػؿ دكف اختيار اسساعيل
ميخزا كليا لمعيج، لحا كحجت الرف مع شائفة شيخاكنج التي كاف احج قادتيا كصيا عمى حيجر ميخزا مغ اجل 
تػليتو العخش , كاترل ىؤالء الخجاؿ بحكاـ كخجدتاف اقخباء حيجر ميخزا مغ ناحية األـ كقامػا أيزا باالتراؿ 

ش االخخى الستسثمة بخكممػ كافذار كتكمػ بكيادة حديغ بقبيمة قاجا التي زكدتيع بعجد مغ الخجاؿ ، اما قبائل القدلبا
خمفاك, ركممػ فقج اتحجت مغ اجل تػلية اسساعيل ميخزا حاكسا عمى ايخاف بعج كفاة ابيو  كذلظ النيع كانػا 
يجركػف باف اخاه االكبخ دمحم ميخزا قج كاف كفيف البرخ كغيخ صالح لمحكع كتػلي مشرب السمظ كسيػلة الديصخة 

ـ , 6159-6700, القدلباش كدكرىع العدكخ, كالدياسي في ايخاف اؽ احسجشيج عبجالخز قبل اعجائيع . عميو مغ 
 , Nazak Birjandifar, op 56 ؛667ص, 5061رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, كمية اآلداب, جامعة البرخة, 

cit ., p : 
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شيساسب االكؿ إلى الخالفات القجيسة بيغ االميخ حيجر ( يسكغ ارجاع اسباب االنقداـ بيغ شػائف القدلباش في خالفة الذاه (5
ميخزا مع قبيمة االستجمػا عشجما تع تعيشو حاكسًا لسجيشة ىخات ألنو كاف عمى خالؼ مع مخشجه شاه قػلي سمصاف استاجمػ , 

زا حاكسًا عمى فارس , ليحا قاـ الذاه شيساسب تعييغ ابشو الثاني االميخ اسساعيل ميخزا حاكسًا عمى ىخات , كاالميخ دمحم ميخ 
كيػصف االخيخ بأنو يبمغ مغ العسخ ثسانية عذخ عاًما , جسيل الذكل فريح في البالغة كاألناقة كالغسػض ، يتقجـ الخكػب 
عمى الدمالء يحب الحجيث عغ الحخب , لكشو لع يكغ يدتحق عمى ما يبجك الكياـ باألشياء العطيسة ألف جدجه رقيق لجرجة 

قخيًبا , عمى عكذ االميخ حيجر ميخزا ميخزا  فيػ شاب  ذكي كعمى الخغع مغ صغخ سشو ، إال أنو يتستع أنو يذبو السخأة ت
بحكاء كبيخ كيبجك أنو يعخؼ كل أسخار الجكلة كيجرؾ الصخيقة التي يحكع بيا ممػؾ العالع اآلخخكف , ككاف عمى شبو كبيخ 

ة ، كباإلضافة إلى ذلظ فقج أضيخ شجاعة محىمة في لذاه إسساعيل األكؿ مغ حيث الذكل كبعس الخرائز األخالقي
السعارؾ مع العثسانييغ ، ككاف لجيو العجيج مغ السعجبيغ مغ  ركممػ ، تاكمػ ، قبائل التخكساف كاألفذار. احسج بغ نرخهللا 

,  6315، ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج , عمسى ك فخىشگى ، تيخاف ,  1تتػى كآصف خاف قدكيشى , تاريخ الفى , ج
؛ ابػ القاسع شاىخى , تاريخ سياسى كاجتساعى ايخاف از مخكػ تيسػر تا مخكػ شاه عباس جاب اكؿ , انتذارات  7171ص

 Andrew j. Newman , Safavid Iran                         ؛ 537-531, ص 6315فخانكميغ , تيخاف , 
Rebirth of a Persia  Empire , Paperback      edition published in 2009 by I.B. Tauris & Co 

Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York ,., p:41  
ـ , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , 6751 -6751دمحم جػاد عبجالكاضع الذسخ, , بالد فارس في عيج الذاه شيساسب   ((1

 :Nazak Birjandifar, op , cit ., p   55؛ 567(, ص 5061االساسية , الجامعة السدتشرخية ,) كمية التخبية 
 . 7179, ص 1, مشبع قبمي , ج احسج بغ نرخهللا تتػى كآصف خاف قدكيشى ((9

اسكشجر بيظ تخكساف , تاريخ عالع اراى عباسى , جمج اكؿ كنيع جمج دـك , بو اىتساـ كتشطيع ايخج افذار , جاب جياـر ( (60
 . 650, ص 6315تيخاف , 

 (11) Nozhat Ahmadi , Vaqf in the Safavid period , Edited by Rudi Matthee , THE 
SAFAVID WORLD,Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 , : 315 .                        

50 . (12) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 . 669, ص 6اسكشجر بيظ تخكساف , مشبع قبمي , ج ((63
  Op , cit ., p146  Shonreh Gholsorkhi ,,؛ 633, ص مشبع قبمي( مدعػد شاىسخادى , (61
 . 531ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((67
تػضح ىحه الحػادث مجى الشفػذ كالقػة التي كصل الييا رجاؿ القدلباش في العرخ الرفػ,  فعسمػا عمى اقراء  ((61

اسساعيل ميخزا مغ كالية العيج ,  حتى إف الذاه شيساسب االكؿ قج خذى عمى ابشو مشيع اف يسدو ضخر مغ جانب شائفة 
مغ شائفة افذار لمسحافطة عمى حياة ابشو ، بالسقابل عسمت  استاجمػ لحلظ قاـ الذاه شيساسب االكؿ بأرساؿ خسديغ رجال

شائفة استاجمػ بخئاسة حديغ بظ يػزباشي استاجمػ عمى اف تحػؿ دكف اختيار اسساعيل ميخزا كليا لمعيج، لحا كحجت 
خجاؿ الرف مع شائفة شيخاكنج التي كاف احج قادتيا كصيا عمى حيجر ميخزا مغ اجل تػليتو العخش , كاترل ىؤالء ال

بحكاـ كخجدتاف اقخباء حيجر ميخزا مغ ناحية األـ كقامػا أيزا باالتراؿ بقبيمة قاجا التي زكدتيع بعجد مغ الخجاؿ ، اما 
قبائل القدلباش االخخى الستسثمة بخكممػ كافذار كتكمػ بكيادة حديغ خمفاك, ركممػ فقج اتحجت مغ اجل تػلية اسساعيل ميخزا 

بيو  كذلظ النيع كانػا يجركػف باف اخاه االكبخ دمحم ميخزا قج كاف كفيف البرخ كغيخ صالح حاكسا عمى ايخاف بعج كفاة ا
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 ؛  667ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , لمحكع كتػلي مشرب السمظ كسيػلة الديصخة عميو مغ قبل اعجائيع . 
56   Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

الشداء نطخة عمى الشداء الرفػيات في الثقافة االصفيانية السحمية, بحث ضسغ كتاب ( كاثخيغ باباياف , عقائج (65
السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ 

كالشذخ , ) بيخكت ,  لألبحاثعثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم حدغ , مخاجعة حسج, عبيج , الذبكة العخبية 
 . 157(  , ص 5061

يسكغ ارجاع اسباب االنقداـ بيغ شػائف القدلباش في خالفة الذاه شيساسب االكؿ إلى الخالفات القجيسة بيغ  ((61
شاه االميخ حيجر ميخزا مع قبيمة االستجمػا عشجما تع تعيشو حاكسًا لسجيشة ىخات ألنو كاف عمى خالؼ مع مخشجه 

, ليحا قاـ الذاه شيساسب تعييغ ابشو الثاني االميخ اسساعيل ميخزا حاكسًا عمى ىخات ,  جمػقػلي سمصاف استا
, جسيل الذكل  يبمغ مغ العسخ ثسانية عذخ عاًما كاالميخ دمحم ميخزا حاكسًا عمى فارس , كيػصف االخيخ بأنو

 لع يكغ لكشو , غ الحخبيحب الحجيث ع في البالغة كاألناقة كالغسػض ، يتقجـ الخكػب عمى الدمالءفريح 
, عمى عكذ االميخ  األشياء العطيسة ألف جدجه رقيق لجرجة أنو يذبو السخأة تقخيًبابعمى ما يبجك الكياـ  يدتحق

عمى الخغع مغ صغخ سشو ، إال أنو يتستع بحكاء كبيخ كيبجك أنو يعخؼ كل ك  ذكي  شابفيػ ميخزا  حيجر ميخزا 
ذاه إسساعيل األكؿ مغ ل , ككاف عمى شبو كبيخ حكع بيا ممػؾ العالع اآلخخكف التي ي أسخار الجكلة كيجرؾ الصخيقة

السعارؾ مع حيث الذكل كبعس الخرائز األخالقية ، كباإلضافة إلى ذلظ فقج أضيخ شجاعة محىمة في 
 ى تتػ  هللااحسج بغ نرخ  .ركممػ ، تاكمػ ، قبائل التخكساف كاألفذار  ، ككاف لجيو العجيج مغ السعجبيغ مغ العثسانييغ

            ؛ 537-531؛ ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص 7171, صمشبع قبمي ى , خاف قدكيش كآصف
             Andrew j. Newman, op , cit ., p:41  

  . 131-131, ص 6375,  تيخاف ، بابظ, نذخ  ترحيح عبجالحديغ نػائي ، التػاريخ ، احدغ ركممػ ( حدغ(69
ىػيجا ؛  67( , ص 6373( نرخ هللا فمدفى , زنجكى شاه عباس اكؿ , جمج اكؿ , دنذكاه تيخاف , ) تيخاف , (50

عدت دمحم احسج , دكر السخأة في العرخ الرفػ, , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , قدع المغة 
  . 556ع قبمي , صبشفذو حجازى , مشب؛  603-605, ص 6996الفارسية , جامعة عيغ الذسذ , 

 .619, ص 6355( احسج تاجبخر , تاريخ صفػيو  , جمج دـك , جاب اكؿ , انتذارات نػيج , شيخاز , (56 
   . , Op , cit ., p147  (22) Shonreh Gholsorkhi 

 . 656عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص (  (53
 . 61, مشبع قبمي , ص  6( نرخ هللا فمدفى , ج(51
بدارافذانبػر اسفشج اباد , نقر سياسى اجتساعى كفخىشكى زناف در ايخاف عيج صفػى , باياف نامو بخاى دريافت ( زىخا (57 

 . 55, ص 6397كارششاسى ارشج در رشتو تاريخ تذيع , دانذكاه بياـ نػر , 
تخجسو كيكاكس كالتخ ىيشتذ , تذكيل دكلت ممى در ايخاف حكػمت أؽ قػيشمػ كضيػر دكلت صفػى , جاب دـك ,  ( (51 

 . 73, ص 6316جيانجارى , انتذارات خػارزمى , تيخاف , 
( كخيع نجفى بخزكخ , تاريخ تحػالت سياسى اجتساعى اقترادى كفخىشكى ايخاف در دكره صفػيو , دانذكاه بياـ نػر , (55 

 . 666, ص 6393تيخاف , 
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,  5007, مصبعة سخكر ,  قع السقجسة , عباس حدغ السػسػ, , نذؤ كسقػط الجكلة الرفػية دراسة تحميمية  ((51 
 . 99ص

56 . (29) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 Op , cit ., p147-148  Shonreh ,؛  657-669, ص 6( اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج(30

Gholsorkhi 
( نجا كعبو , جايكاه زف درشكاؿ كيخى تسجف اسالمى عرخ صفػى در ايخاف , دانذكجه عمـػ اندانى , دانذكاه (36

 . 31, ص خسيشى , تيخافاماـ ازاد اسالمى 
57 . (32) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

(33) Gholsorki , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid Princess , Iranian Studies , Vol 
; 28 , nu : 3-4 , summer and autumn 1995 , p.149-150 .  Shohreh  

؛      ؛ 516, ص 6391خدخك معتزج , زف ايخانى در ركاؽ حخمدخا , جاب اكؿ , شخكو نذخ البخز , تيخاف ,  ((31
احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ؛  631شاىسخادى , مشبع قبمي , ص مدعػد؛  655شجاع , مبع قبمي , صعبجالسجيج 

  . 661ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , ؛ 619ص
61 . (35) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

 Op , cit ., p148  Shonreh ,؛ 503-697, مشبع قبمي, ص6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى,ج( (31
Gholsorkhi  

. , Op , cit ., p149  (37) Shonreh Gholsorkhi 
16-15  (38) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

؛  59-51, ص 6390حسيج رضا صفاكير , صفػياف در كحركاه تاريخ , جاب اكؿ , انتذارات سخغ , تيخاف ,  ( (39 
بشفذو ؛  665-661ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج , ؛  603ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص

 .  55حجازى , مشبع قبمي , ص
ى , مشبع قبمي , خاف قدكيش كآصف ى تتػ  احسج بغ نرخهللا؛  53( زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص(10

 . 7966, ص 1ج
 ؛ . 695, ص 6خكساف , مشبع قبمي , ج؛ اسكشجر بيظ ت 535ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((16

62 . (42) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
Op , cit ., p : 315 .  (43) Nozhat Ahmadi , 

مشدؿ حديشقمي كتب ابػالقاسع شاىخى: في يـػ مقتل حيجر ميخزا اصبح ىشاؾ معدكخيغ في قدكيغ االكؿ في  ((11
,  مشدؿ حديغ بظ ستاجمػ معدكًخا ألنرار حيجر ميخزا, كالثاني في  خميفة مخكد نذاط أنرار إسساعيل ميخزا

استسخت ىحه السػجة مغ القمق كالقمق حتى حمػؿ الطالـ.  في كقت مبكخ مغ الميل ، انصمق الحيجريػف بكيادة 
السػضػعو عمى  نيخاف السجفعية عمى تعخضيع الىعمى الخغع مغ ,  حديغ بظ ستاجمػ ككصمػا إلى مقخ الحكػمة

الحكػمة سخعاف ما تحصست كانيارت ، كلكغ مع تقجـ أنرار حيجر  لقرخ، إال أف األبػاب الثالثة  ججراف القرخ
ميخزا   ، أصبح الحرار أكثخ إحكاًما ألف الحخاس كالفخساف الحيغ كانػا شػاؿ اليـػ مجتسعيغ لرالح إسساعيل 



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
331 

 

331 

                                                                                                                                                                            

أنفديع محاصخيغ  لكشيع كججكا   , عجًدا أكثخ اػ كانأنرار حيجر ميخزا    كبالخغع مغيشتطخكف مثل ىحا الحجث ، 
, كبحلظ لع يشفع تحخكيع مغ تشفيح عسمية قتل االميخ حيجر ميخزا . ابػ القاسع شاىخى , مشبع  مغ جسيع الجػانب

    . 539-531قبمي , ص
؛ سكشجر بيظ مشذى  13, ص 6357مشػجيخ بارسادكست , زنجكى شاه اسساعيل دـك , بى نا , تيخاف , ( (17

ىػيجا عدت دمحم احسج , ؛   39, مشبع قبمي , ص 6نرخ هللا فمدفى , ج؛  695. مشبع قبمي , ص 6تخكسانى , ج
؛   619-611, صق ب, السرجر الدا 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج   601-603السرجر الدابق , ص

 .661ص ؛ شيج عبجالخراؽ احسج , السرجر الدابق , 555بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص
؛ عبج السجيج شجاع , مشبع قبمي ,  670-619, السرجر الدايق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(11

 . 619احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص؛  653ص
، كيرميا بأسفمو شخيق ضيق شػلو نرف  يافت مغ أعساؿ قخاجو داغ عمى قسة جبلكانت ىحه القمعة تقع في ناحية  ((15 

عمى أذربيجاف. كسا كاف   فخسخ، ككاف الذاه شيساسب يشقل خدائشو إلى ىحه القمعة كمسا حسل الدمصاف سميساف القانػني
ػية كأبخز مغ سجغ فييا: ساـ ميخزا، يتخحىا معتقاًل لألمخاء كالسدؤكليغ الرفػييغ الحيغ يداء الطغ بيع بدبب مشاعتيا الق

سالـ خدخك جػاميخ , الذاه عباس الكبيخ كسياستو االصالحية .  القاصي ميدا، إسساعيل ميخزا كخاف احسج خاف كيالني
,  5065ابغ رشج , جامعة بغجاد ,  –( , اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية التخبية  6159-6756الجاخمية في ايخاف ) 

 . 10ص
. , Op , cit ., p150  (48) Shonreh Gholsorkhi 

 ,؛  16؛ سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 37-33( ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(19
Op , cit ., p150.                                                                        Shonreh 

Gholsorkhi 
 (50) Andrew j. Newman, op , cit ., p:46 .   

,  5009, دار الشفائذ , لبشاف ,  6531-6706دمحم سييل شقػش ,  تاريخ الجكلة الرفػية في ايخاف  ( (76 
 . 15. سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 3نجا الكعبو , مشبع قبمي , ص؛   666ص
, بو اىتساـ احداف اشخاقى , بشكاه تخجسو 6نقاكة االثار في ذكخ االخيار,ج محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى, ((75  

ىيشتذ , مشبع قبمي كالتخ  ؛  151ص, السرجر الدابق كاثخيغ باباياف , ؛  51-19, ص 6370كنذخ كتاب , تيخاف , 
 .691اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , مشبع مشبع قبمي , ص  ؛  59, ص

64 . (53) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 . 155-151( نقال عغ كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص (71
, بو تمخيز عباس زرياب , انتذارات  1( خاكنج شاه بمخى ميخخػانج ك ميخدمحم بخىاف الجيغ , ركضو الرفا , ج(77

؛   506, مشبع مشبع قبمي , ص؛ اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى  671, ص 6353عمسى كفخىشكى , تيخاف , 
 . 155كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص

 . 651احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص؛  95( مانجانا كػليػنج , مشبع قبمي , ص(71
 . 651عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص   ( (75
 . 600عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((71
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مرصفى ميخزا كسميساف ميخزا االكؿ لسػازرتو حيجر ميخزا كالثاني النو كاف كبخيخاف خانع  كىع ساـ ميخزا ك (79) 
كابخاليع ميخزا ودمحم حديغ ميخزا كمحسػد ميخزا ودمحم باقخ ميخزا الح, يبمغ مغ العسخ سشتاف . احسج  مغ اـ كاحجة

تا عرخ بيمػى ( , جاب اكؿ ,  خميل هللا مقجـ كمحسػد جميمى , تاريخ مدتشج ايخاف كجياف ) از عيج سػمخ
ـ , 6159-6711بجيع دمحم جسعة , الذاه عباس الكبيخ  ؛  736, ص 6316نذخ ذر جساؿ بػر , تيخاف , 

 Op , cit ., ,p:151  Shonreh ,؛  65, ص 6910 دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ , بيخكت ,
Gholsorkhi 

 . 665ص , السرجر الدابقشيج عبجالخزاؽ احسج ,  ((10
نو يذكل إـ  قتل عباس ميخزا ابغ اخيو دمحم خجابشجه لسا شعخ 6711لقج حاكؿ الذاه اسساعيل الثاني في عاـ  ( (16

بقاء االميخ عباس ميخزا في ىخاة  , كاعتبخكا إفلكغ امخاء القدلباش مشعػه مغ تشفيح االمخ  , خصخ عمى عخشو
كسخكد قػة فييا مقابل قػة كنفػذ امخاء التخكساف اعجاء القدلباش كالحيغ كانػا يتستعػف بشفػذ كبيخ داخل يعتبخ 

القرخ الرفػ, , ىحا الخفس مغ قبل حاكع ىخاة كاف بدبب أف كالجة عمي قمي خاف كػركاف شاممػ ) خاني خاف 
مخبية لألميخ حسدة ميخزا الذقيق االكبخ لمذاه خانع (  كانت تعسل في قرخ الذاه دمحم خجابشجه بعشػاف ) قابمو ( ك 

عباس االكؿ , كيقاؿ اف سبب اختيارىا مخبية لعباس ميخزا انيا مخرت ثجييا الجاؼ مغ المبغ في فسو فامتأل 
, كالتي لع تكغ  ككالجتو كالجهبعج عغ أثجييا بالمبغ فجعمػىا مخبية لو , كلكشيا لع تدتسخ معو اال عاـ كنرف حيغ 

اتقتل شفاًل مغ ابشاء الشبي في ليمة الدابع والعذخيغ مغ رمزان غ تشفيح كلجىا عسمية القتل كقالت لو " مػافقة م
عسل عمي قمي خاف عمى تأجيل قتل االميخ عباس حتى انتياء الذيخ الكخيع , ثع حل عيج الفصخ ىحا ال يجػز , 

اؿ صسع عمي ػ ش شيخ في اليـػ الثاني مغجل عمي قمي خاف قتل االميخ حتى يشتيي اليـػ االكؿ لمعيج , ك أ, ف
ف يدع االميخ لياًل , كلكغ في نفذ عرخ اليـػ كصل شقيق عمي قمي خاف أقمي خاف اف يشفح امخ الذاه ب

كبحلظ انقس عباس ميخزا  , االصغخ محسػد بغ حديغ خاف شاممػ بأمخ مغ ابيو ليعمغ مػت اسساعيل الثاني
, مشبع قبمي ,  6نرخ هللا فمدفى , ج؛  607السرجر الدابق , ص ىػيجا عدت دمحم احسج , مغ مػت محقق .

  . 71-73؛ ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص   50 15-16ص 

 . 606عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
, ؛ دمحم سييل شقػس  519؛ ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص 653( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(13

 . 665السرجر الدابق , ص
  ؛  651-655؛ بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص 616-610( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(11
,   ش6393عمي اكبخ كاليتى , ايخاف در عرخ صفػى , جاب اكؿ , انتذارات اميخ كبيخ ,  تيخاف , ( (17

 . 559-551ص
( ابػ الحدغ بغ ابخاليع قدكيشي , فؤائج صفػيو تاريخ سالشيغ كامخاى صفػى بذ از سقػط دكلت صفػيو , (11

 .  31, ص 6315ترحيح مقجمو كحػاشى مخيع احسجى , مػسدو مصالعات كتحكيقات فخىشكى , تيخاف , 
 . 603عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
تخكساف , دمحمى خاف , بيخه دمحم خاف استاجمػ , خميل خاف افذار , مديب خاف ىؤالء القادة ىع : اميخ خاف ( (11

 . 607ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , صتكمػ . 
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 . 661؛ دمحم سييل شقػس , السرجر الدابق , ص 11سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص( (19
 ؛ 71( , ص 6355صفػى , نذخ سيسيغ ,) بى جا , ( عبجالحديغ نػائى , ركابط سياسى ايخاف در عرخ (50

 . 51؛ زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص 631مدعػد شاىسخادى , مشبع قبمي , ص
  Andrew j. Newman, op , cit ., p:42 ؛ 616مشبع قبمي , ص( احسج تاجبخر , (56
, السرجر  6؛ بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج 31-37( نقاًل عغ ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(55

 . 16؛ حسيج رضا صفاكير , مشبع قبمي , ص 671ق , صبالدا
, تخجسو الى الفارسيو  1ادكارد بخاكف، تاريخ االدب في ايخاف مشح بجاية الحكع الرفػ, حتى نياية الحكع القاجار, , ج( (53 

  70؛  91ص,  5005مشرػر , السجمذ االعمى لمثقافة , القاىخة , رشيج ياسسى , تخجسو الى العخبية دمحم عالء الجيغ 
Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

70 . (74) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 
 ، بشياد مػقػفات محسػد افذار,  ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج ، ركضو الرفػيو ، جشابجىظ ميخزا بي ((57

 .  717, ص 6351,  تيخاف
 .569- 561ص,  6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , مشبع قبمي , ج( (51
.   إنو ىػ نفدو عمى ما يبجك كاف يعاني مغ الخجر كالتمعثع يخك, حدغ بيظ ليمة كفاة الذاه شيساسب االكؿ :( (55
لكغ ما   ,األفيػف  لتشاكؿالذػارع  خخجشا الى أفيػًنا نكًيا ، كبعج تشاكؿ الصعاـ  الذاهفي ليمة اإلفصار  أعصاني ف

, في الػقت الح, كصمشا فيو إلى باب الحساـ ، كاف بائع الحالكة الصحيشية جالًدا ك  اتشاكلو جسيعًا ,أعصاني إياه لع 
اراد تشاكؿ السديج مغ الفمػنيا التي تع احزارىا عشجما كصمشا إلى السشدؿ ك  , الكثيخ مغ الحالكة الصحيشية الذاه أكلف

، كاستخجـ فمػنيا أكثخ مغ  الفمػنيا مغذػشة كال يػجج عمييا ختسي , لكشو لع يبالي لكالمي لو  فأخبختو أف ىحه
عشجما استيقطت في فتخة ما بعج غمبشا الشعاس كنسشا , ك  مشو كمغ ثع لكشي أكمت أقلكمغ ثع ناكلشي مشيا مجمشيغ 

بعج لحطة تػقف ك  , و كاف يعخجلكش ,ذاه القػة لمتحجث ال حزخةالطيخ ، رأيت نفدي كسا تخكف  كلع يكغ لجى 
ادكارد بخاكف , ؛  519كسقط عمى االرض . ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص عغ الحخكة كتػقف عغ التشفذ

 . 91, ص 1السرجر الدابق, ج
 . 651عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي ,    ( (51
 . 563, ص ىساف مشبع( (59
ميخ مخجـك الذخيفي حبب إلى الذاه إسساعيل محىب أىل الدشة فساؿ إليو، كذكخ في كتاب مرائب الشػاصب ( (10

أف الذاه إسساعيل الثاني لسا تسحىب بسحىب أىل الدشة أفتى عمساء الدشة أف الخميفتيغ الستعاصخيغ إذا كاف 
مع نفدو فإف لع يفعل كجب عمى رعيتو أحجىسا أقجـ مغ الثاني كلع يفرل بيغ ممكييسا بحخ كجب عمى الستأخخ خ

إجباره ككاف سمصاف آؿ عثساف أقجـ كلع يفرل بيغ ممكييسا بحخ فعجؿ الذاه إسساعيل الثاني عغ التدشغ كرجع 
خ صفػى , از ديج سياحاف زيشب حاتع زاد , كضعيت زناف در عر.  كأمخ بقتل مغ حبب إليو األماميةإلى محىب 

 24سالم خسرو جوامير, المصدر السابق , ص ؛111, ص6315, زيتػف, تيخاف اكرباياف, جاب اكؿ, ناشخ بخؾ
، فعقج قادة شائفتي مغ التدامح الجيشي لمذاه اسساعيل الثاني استعاض أغمبية الشاس كبذكل خاص زعساء قبائل القدلباش( (16

كاستقخ رأييع عمى تشريب حدغ ميخزا االبغ تخكساف كتكمػ اجتساعًا مع بكية قادة القدلباش تباحثػا فيو عقيجة الذاه الدشية 
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ىحا القخار، بيج أف أحج الحيغ  األكبخ لسحسج شقيق إسساعيل ممكًا إذا لع يتخاجع األخيخة عغ مقرجه، كاختاركا كفجًا ليبمغػه
، فأرسل في الذاه عشجما سسع بيحا األمخ اشتخكػا في السباحثات ححر الذاه مغ مؤامخة يجبخىا قادة الصائفتيغ أعاله، فغزب

شمبيع كىجدىع فأنكخكا ما ندب إلييع، كأمخىع بقتل حدغ ميخزا إلثبات مرجاقيتيع كإخالصيع، كفعاًل تع قتل األخيخ خشقًا 
مخيع ميخ احسجى , ديغ كدكلت در عرخ صفػى , انتذارات .  في شيخاف كىػ لع يدؿ صبيًا في التاسعة عذخ مغ عسخه

 15؛ افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي ص 655بجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , صع  ؛ 77, ص 6319اميخ كبيخ , تيخاف 
 . 24سالم خسرو جوامير , المصدر السابق , ص؛ 

 . 77( مخيع ميخ احسجى , ديغ كدكلت , مشبع قبمي , ص(15
 . 73, ص 6( فمدفى , زنجكانى شاه عباس اكؿ ,ج(13
, كال يقبل السرالحة كيشتابو احداس حدػد كشكاؾاد فيتحػؿ السخيس الى ( كىػ مخض نفدي يريب االفخ (11

 651, كمغ اعخاضو الجانبية ميل جشدي, عبجالسجيج شجاع, مشبع قبمي, صباألخخيغبتقري العيػب كفقجاف الثقة 
 . 651-655, ص ىساف مشبع( (17
ـ 6711شاه دمحم خجابشجه ( دمحم ميجى اكبخى , نقر زناف در تحػالت سياسى كاجتساعى دكره صفػيو از اغارتاباف حكػمت (11

 . 10, ص , سايت تخررى تاريخ اسالـ , كتابخانو اناليغ تاريخ اسالـ
 . 603عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((15
؛  11, ص 6373عبجالفتاح فػمشى , تاريخ كيالف , ترحيح عصا هللا تجيغ , كتابفخكشى فخكغى , تيخاف , ( (11

 .159كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق ,  ص ; 51ى نصشدى , مشبع قبمي , صمحسػد بغ ىجايت هللا افػشو ا
مدعػد شاىسخادى , ؛  16دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص؛  36نرخهللا فمدفى , زنجكى شاه عباس , ص( (19

 . 631مشبع قبمي , ص
ابػ القاسع شاىخى , مشبع ؛  553بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص؛  16دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص( (90

 . 571قبمي , ص
 . 550, مشبع قبمي , ص 6اسكشجر بيظ تخكساف , ج( (96
 . 51زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي , ص    ( (95
سالم خسرو ؛  613؛ احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص 35( ليمي فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(93

اسكشجر بيظ ؛  667؛ دمحم سييل شقػس , السرجر الدابق , ص 17-22, صجوامير , المصدر السابق 
   Op , cit ., p153  Shonreh Gholsorkhi , ؛  550, مشبع قبمي , ص 6تخكساف , ج

 . 15, مشبع قبمي , ص محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى  ((91
 . 575ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ((97
 . 31-37, زنجكى شاه عباس, مشبع قبمي ,ص, نرخهللا فمدفى550, ص, مشبع قبمي6اسكشجر بيظ تخكساف, ج ((91
 .؛ 51-19ص محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي , ص ( (95
 . 613( احسج تاجبخر , مشبع قبمي , ص(91
 . 130( كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص(99

اصفياف يرل ندبو الى جابخ االنرار, الرحابي الجميل , تػلى مشرب الػزارة في عيج الذاه ( كاف مغ اىل (600 
شيساسب االكؿ , كسا كاف كزيخ لمذاه اسساعيل الثاني كايزًا اصبح الػزيخ االعطع لسحسج خجابشجه , كزكج اختو لحسدة 



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
335 

 

335 

                                                                                                                                                                            

شاعخ متسيد كلو   ػدرت جسيع امػالو كىػـ كص6715ميخزا كلي العيج في ذلظ الػقت , كقج قتل عمى يج القدلباش عاـ 
عمي دىكاىي , كزارات در عرخ لمسديج مغ التفاصيل عغ كزارة سمساف الجابخ, يشطخ :  ديػاف يدسى ) صبح كمذغ ( .

صفػيو , باياف نامو تحريمي جيت اخح درجو كارششاسى ارشج رشتو تاريخ , دنذكجه ادبيات كعمـػ انداني كخكه تاريخ ,  
 .  31ص ,السرجر الدابق  , ليمي فؤاد دمحم حدغ ؛ 653-661, ص 6351ج بيذتي , دنذكاه شيي

دمحم ميجى ; Nazak Birjandifar, op , cit ., p:74  ؛515, ص, مشبع قبمي6يظ مشذى تخكسانى , ج( اسكشجر ب(606
, مشبع قبمي , شاىسخادىمدعػد ؛ 605ىػيجا عدت دمحم احسج, السرجر الدابق, ص؛   13-15, ص اكبخى , مشبع قبمي

 . 635ص
74 . (102) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

 . 667دمحم سييل شقػش , السرجر الدابق , ص ((603
ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق ؛   311-315, مشبع قبمي , ص6( اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج(601

 . 605, ص
 . 611السرجر الدايق , ص , 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(607
 . 19-11ص,  6355راجخ سيػرى , ايخاف عرخ صفػى , تخجسو كامبيد عديدى , نذخ مخكد, تيخاف , ( (601 
 . 601-605( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(605
اركج بيظ بيات , دكف زكاف ايخانى , با حػاشى كيادداشت ىاى كى لدتخنج , تخحسو مدعػد رجب نيا , بشكاه  ((601

 . 601عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص؛  611, ص 6311تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
 . 611ص مشبع قبمي , ( اركج بيظ بيات , (609
زعيًسا  الذاه دمحم خجابشجه شجعفقج ، مغ قتل بخيخاف خانع  أكثخ دقة بكثيخ شسخاؿ خاف  مؤامخة اغتياؿ كانت ((660

أميخ أصالف بظ ، الح, كاف صجيًقا لداردار شخكذ ، عمى أمل الحرػؿ عمى ىػ آخخ مغ عذيخة أفذار 
، االكؿ شيساسبالذاه  الذخكدي لعجة سشػات في عيج  القائج، الح, كاف مع كاف السذتبو بو , مشرب الئق

بقتل شسخاؿ ميخ أصالف بظ أفذار رسالة مفادىا أنو مشح تشفيح ىحه السيسة العطيسة الذاه دمحم خجابشجه أل لأرس
عشجما يرل  السيسةاستعج كامس قجًما لتشفيحىا ف، يجب أف يكػف جسيع فخسانو خارج أحج أبػاب قدكيغ.  خاف
لع  و، لكشبيحه العسميةشسخاؿ كاف متذكًكا  ، كعمى الخغع مغ أفالسمكيإلى مقخ الحكػمة كيقاـ االحتفاؿ  الذاه

اح لمذخكذ ، كقبل أف تتخساف األميخ أصالف بظ بحجة شخدىععشجما الحقو سالح الفك يغادر ضػاحي قدكيغ 
, . ابػ القاسع شاىخى, مشبع قبميفي تمظ الميمة الذاهإلى  رأسو ، ىدمػا شسخاؿ كأرسمػهفخصة لمجفاع عغ أنفديع

 . 571ص
74 . (111) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

، كبعج ذلظ  ابقصع رأسي ثع باإلعجاـا ىشاؾ ركاية اخخى في مقتل بار, خانع إف بار, خاف خاف ُحكع عميي( (665
تؤكجىا مرادر أخخى تثيخ  األدلة الغامزة ، التي لع, ضيخ رأسيا الجمػ, عمى رمح ، عًمشا عشج أبػاب قدكيغ 

سيجة عادية عمى رمح ، ناليظ  بػضع رأس يدسحاف لمحكاـ ككحلظ الشاس الجيغ كالسعتقجاتالدؤاؿ عسا إذا كاف 
يغ سيشاريػ خياًليا متأثخً  اابتكخك قج لحا قج يكػف بعس السؤرخيغ  , بالتقػى كالتفاني عغ أميخة صفػية معخكفة

،  العامة لتعميع اآلخخيغ درساً مجاف في األماكغ  شخُز  تعميق جثة أك رأس . إذا كاف القرج ىػ بالتقاليج الغخبية
  Nozhat Ahmadi , Op , cit ., p317  درسًا . االميخات االخخيات كاف يجب إف يتعمع  فأ, مغ
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اسكشجر بيظ  ;  19-11؛ راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص ص 571, ص, مشبع قبمي  ابػ القاسع شاىخى  ((663
محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى , مشبع قبمي ,   ;551-557, مشبع قبمي , ص6مشذى تخكسانى , ج

؛ مانجانا  551؛ بشفذو حجازى , مشبع قبمي , ص 159كاثخيغ باباياف , السرجر الدابق , ص ; 17-15ص
 Op , cit ., p155  Shonreh Gholsorkhi ,؛  91كػليػنج , مشبع قبمي , ص

؛   651, ص 6319عبجالحديغ نػايى , نذخ نى , تيخاف , ( عبجى بيظ شيخازى , تكسمو االخبار , ترحيح (661
؛ مرصفى مجج , تاريخ مخعذياف در ايخاف , انتذارات رنداس , تيخاف ,  13دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص

 . 617, ص 6310
78 . (115) Nazak Birjandifar, op , cit ., p : 

,  6373حذيو مشػجيخ ستػده , بشياد فخىشظ , تيخاف , ( مالشيخعمى كيالنى , تاريخ مازنجراف , ترحيح كت(661
؛ خػرشاه بغ قباد الحديشى , تاريخ ايمجى نطاـ , ترحيح دمحم رضا نريخى , انجسغ اثار كمفاخخ  655ص

  .  517-511,  6359فخىشكى , تيخاف , 
 . 665, ص 6317, شيخاز( فخشتو كخيسى, زف شػؿ تاريخ, با ىسكارى بيخكز دمحم عخبذاىى, انتذارات نػيج, (665
ت , كزارات امػزش كبخكرش , تيخاف, ( فخخى خذايار كزيخى , كارنامو زناف مذيػر ايخاف در عمع ادب كسياس(661

 . 50-69بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق , ص؛  557, ص؛ بشفذو حجازى, مشبع قبمي73, ص6375
 . 11( راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص(669
 . 669؛ كخيع نجفى بخزكخ , مشبع قبمي , ص 316,  مشبع قبمي , ص 5اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج( (650

(121) Gulay Karadag Clnar, , SAFEVI DEVLETI’NIN GUCLU MELIKESI HAYRUNNİSA 
BEGUM ( 985-987/1578-1579 ) , Turkiyat Mecmuası , C. 21/Güz, 2011) ., p93 .       

 . 607السػسػ, , السرجر الدابق , ص عباس حدغ ((655
 (123) Andrew j. Newman, op , cit ., p:42 . 

بجيع  ؛ 665-661دمحم سييل شقػش , السرجر الدابق , ص ؛ 10, مشبع قبمي , ص  6, ج( نرخ هللا فمدفى(651
  Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p94 ؛  615, السرجر الدايق , ص 6جسعة ك احسج الخػلي , ج

 . 13( دمحم ميجى اكبخى , مشبع قبمي , ص(657
 . 73, مشبع قبمي , ص  6(  نرخ هللا فمدفى , ج(651
 .601( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(655
كتاب , تيخاف ,  ( رىخ بخف , نطاـ اياالت در دكره صفػى , تخجسو كبكاككس جيانجارى , بشكاه تخجسو كنذخ(651

 . 500, ص  5735
 . 636( عبجالسجيج شجاع , مشبع قبمي , ص(659
 .51- 53( بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق , ص(630
 . 19( راجخ سيػرى , مشبع قبمي , ص(636

(132) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p : 94. 
 . 505, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(633
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 . 515, مشبع قبمي , ص 6( اسكشجر بيظ تخكساف , ج(631
 . 503, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(637
, مشبع قبمي ,  محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى  ؛ 11-13, مشبع قبمي , ص 6( نرخ هللا فمدفى , ج(631

 . 501-503, ص, السرجر الدابق  6؛ بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج 570ص
؛ بجيع دمحم جسعة , السرجر الدابق  507-501, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(635

 . 71سالم خسرو جوامير , المصدر السابق , ص؛  51-51, ص
 . 605-601عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص ((631

(139) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p96. 
 . 605عباس حدغ السػسػ, , السرجر الدابق , ص؛  513ابػ القاسع شاىخى , مشبع قبمي , ص ( (610
, السرجر الدايق , 6بجيع جسعة كاحسج الخػلي, ج؛ 39-31, مشبع قبمي, ص6نرخ هللا فمدفى, ج( (616

 611ص
( , باياف  ؽ.ىػ6637-905مانجانا كػليػنج , بخرسى كضعيت سياسى كاجتساعى زناف در عرخ صفػى ) ( (615 

 99, ص 631دانذكاه شييج جسخاف اىػاز ,  نامو كارششاسى ارشج كخكه تاريخ , دانذكجه ادبيات كعمـػ اندانى ,
ـ , كاعتمى العخش بعسخ الثامشة 6711ابغ الدمصاف سميع الثاني ككالجتو نػر بانػ سمصاف , كلج في عاـ  ( (613 

لعمع كاالدب كالذعخ , ككاف يتقغ المغات الثالث التخكية كالعخبية كالعذخيغ مغ عسخة بعج كفاة كالجه , اعتع بفشػف ا
كانػف  61كالفارسية , ككاف يسيل الى عمع الترػؼ كاشتيخ بالتقػى كمشع الخسػر , تػفي الدمصاف مخاد في 

ابخاليع حدشيغ , سالشيغ الجكلة سشة كدفغ في فشاء ايا صػفيا .  19ـ عغ عسخ يشاىد 6797الثاني عاـ 
 . 376-311ص,  5061نية عػامل الشيػض كاسباب الدقػط , دار التعميع الجامعي , االسكشجرية , العثسا

؛  51, مشبع قبمي , ص 6؛ نرخ هللا فمدفى , ج 11-15( ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص(611
؛ زىخاء بدرافذانبػر اسفشج اباد , مشبع قبمي ,  660-609ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص

 Maria Szuppe , Lapartipation Des Femmes Dila Famille Royale؛  605 - 606ص
Alexercice Du Pouvoir En Iran Safavide Au Xvi Siecle , Studia Iranlca , 24 ,1995 , p 

: 65 .            
 (145) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p97. 

 . 315,  مشبع قبمي , ص 6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج( (611
 Gulay Karadag Clnar , op . 651-653, السرجر الدابق , ص 6( بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج(615

, cit ., p98. 
(148) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p98. 

اسكشجر بيظ ؛  15-11؛ ليمى فؤاد دمحم حدغ , السرجر الدابق , ص 70( احسج تاج بخر , مشبع قبمي , ص(619
 . 560 شخيف , السرجر الدابق , ص؛ مرصفى مػسى دمحم 315مشبع قبمي , ص,  6مشذى تخكسانى , ج

 . 11- 15السرجر الدابق, صليمى فؤاد دمحم حدغ, ؛ 661( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق, ص(670
 (151) Gulay Karadag Clnar , op , cit ., p99. 
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مغ  خجابشجه الذاه دمحم , شمبميج عميا عمى قتل في دار الزيافة فيو قادة القدلباش اتفقالػقت الح,  إف في( يحكخ (675
حتى يأتي القدلباش مغ  ) محبي الذاه ( لمجفاع عشو كعغ زكجتو كي يقـػ بإحزار الذاىديػف لمديب خاف زعيع شائفة تكمػ، 

لكغ مديب خاف لع يشفح أمخ الذاه الح, كاف شخرًا عجيع الكفاية كغيخ  , مختمف شػائف إلى دار الزيافة كيبعجكا السخالفيغ
قادة القدلباش عمى داخل الحـخ  ، كفي الشياية ىجع إذ قاـ بسشع السشاديغ مغ إحزار الذاىديػف كقج التحق بالسخالفيغ , متسكغ

كشارؾ في قتل ميج عميا دمحم خاف تخكساف , قمي بيظ افذار , قػرجي باشي ,  ، كقتمػا ميج عميا زكجة الذاه التي كانت بجانبو
ىػيجا بيخء دمحم خاف استاجمػ .  ديب خاف شخيف الجيغ اعمى تكمػمفػر خسذ خاف شاممػ , شاىخخ خاف ذك القجر ميخدار , 

بجيع ؛   311, مشبع قبمي , ص 6؛ اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج 667-661دمحم احسج , السرجر الدابق , ص عدت
؛ ابػ القاسع  600؛ سالـ خدخك جػاميخ , السرجر الدابق , ص 651, السرجر الدابق , ص 6جسعة ك احسج الخػلي , ج
 : Nazak Birjandifar, op , cit ., p . 96؛  511شاىخى , مشبع قبمي , ص

 . 667( ىػيجا عدت دمحم احسج , السرجر الدابق , ص(673
,  ىساف مشبع ,    6اسكشجر بيظ مشذى تخكسانى , ج ;79-73, مشبع قبمي , ص 6(  نرخ هللا فمدفى , ج(671

 . 651, السرجر الدابق , ص 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , ج؛  311 -310ص
 : السرادر

 العخبية :اوالً : االشاريح والخسائل 
-6756سالـ خدخك جػاميخ , الذاه عباس الكبيخ كسياستو االصالحية الجاخمية في ايخاف )  -6

 . 5065ابغ رشج , جامعة بغجاد ,  –( , اشخكحة دكتػراه غيخ مشذػرة , كمية التخبية  6159
ـ , رسالة 6159-6700شيج عبجالخزاؽ احسج , القدلباش كدكرىع العدكخ, كالدياسي في ايخاف  -5

 . 5061اجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية اآلداب , جامعة البرخة , م
ـ , رسالة 6751 -6751دمحم جػاد عبجالكاضع الذسخ, , بالد فارس في عيج الذاه شيساسب  -3

 .(  5061ماجدتيخ غيخ مشذػرة , الجامعة السدتشرخية ,) كمية التخبية االساسية , 

فػ, , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية ىػيجا عدت دمحم احسج , دكر السخأة في العرخ الر -1
 . 6996اآلداب , قدع المغة الفارسية , جامعة عيغ الذسذ , 

 ثانيًا : االشاريح والخسائل الفارسية :
زىخا بدارافذانبػر اسفشج اباد , نقر سياسى اجتساعى كفخىشكى زناف در ايخاف عيج صفػى ,  -6

 .  6397و تاريخ تذيع , دانذكاه بياـ نػر , باياف نامو بخاى دريافت كارششاسى ارشج در رشت
عمي دىكاىي , كزارات در عرخ صفػيو , باياف نامو تحريمي جيت اخح درجو كارششاسى  -5

 . 6351ارشج رشتو تاريخ , دنذكجه ادبيات كعمـػ انداني كخكه تاريخ ,  دنذكاه شييج بيذتي , 
 

 ثالثًا : الكتب االنكميدية :
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(1) Andrew j. Newman , Safavid Iran Rebirth of a Persian Empire , 
Paperback edition published in 2009 by I.B. Tauris & Co Ltd 6 Salem 
Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York                        

                                                                  
(2) Nazak Birjandifar, Royal Women and Politics in Safavid Iran , Institute 
of Islamic Studies McGill University, Montreal December 2005  . 

(3) Nozhat Ahmadi ,The status of women in Safavid Iran , Edited by Rudi 
Matthee , The  Safavid World , Milton Park , Abingdon , NewYork , 2022 . 

 رابعًا : الكتب العخبية : 
 1ادكارد بخاكف، تاريخ االدب في ايخاف مشح بجاية الحكع الرفػ, حتى نياية الحكع القاجار, , ج -6

, تخجسو الى الفارسيو رشيج ياسسى , تخجسو الى العخبية دمحم عالء الجيغ مشرػر , السجمذ 
 . 5005اىخة , االعمى لمثقافة , الق

, دار الخائج لمشذخ ,  6, ط 6بجيع جسعة ك احسج الخػلي , تاريخ الرفػييغ كحزارتيع , ج -5
 ؛    610-639, ص 6951

ـ , دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ , 6159-6711بجيع دمحم جسعة , الذاه عباس الكبيخ  -3
 . 6910بيخكت , 

ػية دراسة تحميمية , مصبعة سخكر ,  قع عباس حدغ السػسػ, , نذؤ كسقػط الجكلة الرف  -7
 . 5007السقجسة , 

كاثخيغ باباياف , عقائج الشداء نطخة عمى الشداء الرفػيات في الثقافة االصفيانية السحمية ,  -1
بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية كالػرع , تحخيخ غافغ 

ثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم حدغ , مخاجعة حسج, ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ ع
 . 5061عبيج , الذبكة العخبية لالبحاث كالشذخ ,  بيخكت , 

 . 35, ص  5009ليمى فؤاد دمحم حدغ , اداكر ندائية في تاريخ الجكلة الرفػية , القاىخة ,  -5

ماريا زكب , جػاىخ العجائب : الديجات الستعمسات كاالميخات الدياسيات في مقاشعات ايخاف  -1
باف الحكع الرفػ, , بحث ضسغ كتاب السخأة في العرػر الػسصى االسالمية الدمصة كالحساية 



دور نساء البالط الصفىي يف الصراع على العرش يف عودي الشاه إمساعيل الثاني وحمند خدابهده 

 م (6751-6711)

         أ.د. مشعل مفرح ظاهر                                                                 م.د. عدي سامي فارس

 

   م(2222كانىن االول  – 33العدد ملحق )  ل  دراسا  ااريخي جم 
340 

 

340 

                                                                                                                                                                            

كالػرع , تحخيخ غافغ ار . جي , ىامبمي , تخجسة احالـ عثساف ك احسج شمعت كحدغ دمحم 
 ( . 5061) بيخكت ,     حسج, عبيج , الذبكة العخبية لالبحاث كالشذخ ,    حدغ , مخاجعة

, دار الشفائذ , لبشاف ,  6531-6706دمحم سييل شقػش ,  تاريخ الجكلة الرفػية في ايخاف  -9
5009 . 

 خامدًا : الكتب الفارسية :
از سقػط دكلت ابػ الحدغ بغ ابخاليع قدكيشي , فؤائج صفػيو تاريخ سالشيغ كامخاى صفػى بذ  -6

صفػيو , ترحيح مقجمو كحػاشى مخيع احسجى , مػسدو مصالعات كتحكيقات فخىشكى , تيخاف , 
6315 . 

ابػ القاسع شاىخى , تاريخ سياسى كاجتساعى ايخاف از مخكػ تيسػر تا مخكػ شاه عباس جاب اكؿ  -5
 . 6315, انتذارات فخانكميغ , تيخاف , 

، ترحيح غالمخضا شباشبايى  1يشى , تاريخ الفى , جاحسج بغ نرخهللا تتػى كآصف خاف قدك   -3
 . 7171, ص 6315مجج , عمسى ك فخىشگى ، تيخاف , 

 . 6355احسج تاجبخر , تاريخ صفػيو  , جمج دـك , جاب اكؿ , انتذارات نػيج , شيخاز ,  -1
احسج خميل هللا مقجـ كمحسػد جميمى , تاريخ مدتشج ايخاف كجياف ) از عيج سػمخ تا عرخ  -7

 . 6316بيمػى ( , جاب اكؿ , نذخ ذر جساؿ بػر , تيخاف , 
اركج بيظ بيات , دكف زكاف ايخانى , با حػاشى كيادداشت ىاى كى لدتخنج , تخحسو مدعػد  -1

 . 6311رجب نيا , بشكاه تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
خ بشفذو حجازى , ضعيفو ) بخرسى جايكاه زف ايخانى در عرخ صفػى ( , جاب اكؿ , ناش -5

 ؛550, ص  6316قريجه سخا , تيخاف , 
حسيج رضا صفاكير , صفػياف در كحركاه تاريخ , جاب اكؿ , انتذارات سخغ , تيخاف ,  -1

6390 . 
, بو تمخيز عباس  1خاكنج شاه بمخى ميخخػانج ك ميخدمحم بخىاف الجيغ , ركضو الرفا , ج -9

 . 6353زرياب , انتذارات عمسى كفخىشكى , تيخاف , 
, زف ايخانى در ركاؽ حخمدخا , جاب اكؿ , شخكو نذخ البخز , تيخاف ,  خدخك معتزج -60

6391 . 
خػرشاه بغ قباد الحديشى , تاريخ ايمجى نطاـ , ترحيح دمحم رضا نريخى , انجسغ اثار  -66

 . 6359كمفاخخ فخىشكى , تيخاف , 
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 . 6355راجخ سيػرى , ايخاف عرخ صفػى , تخجسو كامبيد عديدى , نذخ مخكد, تيخاف ,  -65
رىخ بخف , نطاـ اياالت در دكره صفػى , تخجسو كبكاككس جيانجارى , بشكاه تخجسو كنذخ  -63

 .   5735كتاب , تيخاف , 
زيشب حاتع زاد , كضعيت زناف در عرخ صفػى , از ديج سياحاف اكرباياف , جاب اكؿ ,   -3

 . 6315ناشخ بخؾ زيتػف , تيخاف , 
 (6355فػى , نذخ سيسيغ ,) بى جا , عبجالحديغ نػائى, ركابط سياسى ايخاف در عرخ ص -1
 6373عبجالفتاح فػمشى , تاريخ كيالف , ترحيح عصا هللا تجيغ , كتابفخكشى فخكغى , تيخاف ,  -7
عبجالسجيج شجاع , زف سياست كحخمدخا در عرخ صفػيو , جاب اكؿ ,  ناشخ اميج ميخ ,  -1

 . 669, ص 6311سبدكار , 
 .6319, بجالحديغ نػايى, نذخ نى, تيخافار, ترحيح ع, تكسمو االخبعبجى بيظ شيخازى  -5
 ش  .6393, عمي اكبخ كاليتى, ايخاف در عرخ صفػى, جاب اكؿ, انتذارات اميخ كبيخ, تيخاف -1
فخخى خذايار كزيخى , كارنامو زناف مذيػر ايخاف در عمع ادب كسياست , كزارات امػزش  -9

 .  6375كبخكرش , تيخاف , 
فخشتو كخيسى , زف شػؿ تاريخ , با ىسكارى بيخكز دمحم عخبذاىى , انتذارات نػيج, شيخاز   -60

 ,6317 . 
كخيع نجفى بخزكخ , تاريخ تحػالت سياسى اجتساعى اقترادى كفخىشكى ايخاف در دكره  -66

 . 6393صفػيو , دانذكاه بياـ نػر , تيخاف , 
اف ى دكره صفػيو از اغارتاب, نقر زناف در تحػالت سياسى كاجتساعدمحم ميجى اكبخى  -65

 ., كتابخانو اناليغ تاريخ اسالــ, سايت تخررى تاريخ اسالـ6711حكػمت شاه دمحم خجابشجه 
, بو اىتساـ 6محسػد بغ ىجايت هللا افػشو اى نصشدى, نقاكة االثار في ذكخ االخيار,ج -63

 . 6370احداف اشخاقى , بشكاه تخجسو كنذخ كتاب , تيخاف , 
 . 6319, ديغ كدكلت در عرخ صفػى , انتذارات اميخ كبيخ , تيخاف مخيع ميخ احسجى  -61
 . 6310مرصفى مجج , تاريخ مخعذياف در ايخاف , انتذارات رنداس , تيخاف ,  -67
مالشيخعمى كيالنى , تاريخ مازنجراف , ترحيح كتحذيو مشػجيخ ستػده , بشياد فخىشظ ,  -61

 . 6373تيخاف , 
 . 6357اسساعيل دكـ , بى نا , تيخاف , مشػجيخ بارسادكست , زنجكى شاه  -65
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بشياد مػقػفات ,  ترحيح غالمخضا شباشبايى مجج ، ركضو الرفػيو ، جشابجىظ ميخزا بي -61
 . 6351,  تيخاف ، محسػد افذار

كالتخ ىيشتذ , تذكيل دكلت ممى در ايخاف حكػمت أؽ قػيشمػ كضيػر دكلت صفػى , جاب  -69
 . 6316ات خػارزمى , تيخاف , دكـ ,  تخجسو كيكاكس جيانجارى , انتذار 

 سادسًا : البحػث والسجالت الفارسية :
مدعػد شاىسخادى , نقر آفخيشي َپخيخاف خانع ) دختخ شاه شيساسب اكؿ صفػ,( در تحػالت  -6

,بيار   51اره , مجمو بدكىذيا, تاريخي ايخاف ك اسالـ , شس) ؽ917-977عرخ صفػ,) 
 .6399تابدتاف , ك 

 االنكميدية :سابعًا : السجالت 
   (1) Shonreh Gholsorkhi , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid 

Princess, Iranian Studies Volume 28, Numbers 3-4, Summer –Fall, 1995.؛ 
  (2) Gholsorki  Shohreh , Pari Khan Khanum A Masterful Safavid Princess 
, Iranian Studies , Vol ; 28 , nu : 3-4 , summer and autumn 1995 . 
 (3) Gulay Karadag Clnar, , SAFEVI DEVLETI’NIN GUCLU MELIKESI 
HAYRUNNİSA BEGUM ( 985-987/1578-1579 ) , Turkiyat Mecmuası , C. 
21/Güz, 2011) 
(4) Maria Szuppe , Lapartipation Des Femmes Dila Famille Royale 
Alexercice Du  Pouvoir En Iran Safavide Au Xvi Siecle , Studia Iranlca , 24 
,1995 .                                     
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 م(9111-9191) حسن تقي زادة ودوره في نشر مجلة كاوه

 م.د.ماجد مطر عباس  

 أ.د. طيبة خلف عبد هللا  

 االدابكلية  –البصرة جامعة 

 الملخص

 ابخز احج الحؼ يعج حدغ تقي زادةلتػضيح، الجكر الدياسي كالفكخؼ،  ييجؼ البحث الى      
في مجمة مغ خالؿ مقاالتو كدراساتو السشذػرة الدياسييغ االيخانييغ في التأريخ االيخاني السعاصخ، 

، الى جانب عجد مغ (1514-41510الحخب العالسية االكلىخالؿ  .كاكه الذييخة في بخليغ
قبل مغ تتمحخرك الرحيفة أف الحزارة الغخبية الججيجة يجب أف  كيخػ السفكخيغ االيخانييغ في أكربا، 

) تجخل مختمف التخكيج لحزارة ججيجة غيخ مذخكط افباإلجساع كتشتذخ في إيخاف، ك  لجف السجتسع
، ككانت تفاصيل الحياة، كفي نفذ الػقت الحفاظ عمى الجيغ كالعادات كالكيع كال تتعارض معيا(

الذامل إليخاف العػامل التي جحبت، حدغ تقي زادة كبكية رفاقو الكتاب إلى ىحه الفكخة ىي االنحجار 
 السجةفي  حخكة التحجيث، كفذل مية كالدياسية كاألخالقية مغ جيةمغ الشاحية العس

مغ ناحية أخخػ، كىػ أنو بالخغع مغ الجيػد الستكخرة بدبب األزمات  ـ(،1511-1541)الجستػرية
انحجاره  اإليخاني كتػقف، إال أنيا لع تدتصع حتى أف تخصػ خصػة نحػ السجتسع السسارسة العسميةفي 

، كىي تخػ إيخاف رغع تجخبتيا السذخكشة في جسيع مجاالت الحياة، مغ الشاحية السػضػعية الستدارع
  كالعقمية، بجا ككأنو متأخخ عغ األمع الستحزخة في فخندا بسئة ألف ميل.
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Hassan Taqizadeh and Kaveh journal (1916 - 1922AD) 

Dr.Majed Matar Abbas 

Prof. Dr. Taiba Khalaf Abdullah 

University of Basrah - College of Arts   

Abstract 

     The research aims to clarify the political and intellectual role of Hassan 

Taqizadeh, one of the prominent Iranian politicians in contemporary Iranian 

history, in publishing the famous Kaveh magazine in Berlin, during the First 

World War, along with a number of Iranian thinkers in Europe, and the 

newspaper editors saw that Western civilization The new must be accepted 

unanimously and spread in Iran, and the promotion of a new civilization was 

unconditional, and the factors that attracted Hassan Taqizadeh and the rest 

of his fellow writers to this idea were the comprehensive decline of Iran 

from a practical, political and moral point of view on the one hand, and the 

failure of the modernist movement in the constitutional period on the one 

hand. Another, which is that despite repeated efforts due to crises in 

practice, it was not even able to take a step towards Iranian society and stop 

its accelerating decline, and it sees Iran, despite its conditional experience in 

all areas of life, objectively and mentally, as if it lags behind the nations 

Civilized in France a hundred thousand miles. 
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نقصة تحػؿ في تاريخ إيخاف  تعج ـ(،1511-1541) ال شظ في أف الحخكة الجستػرية      
احج ابخز التصػرات الفكخية كالدياسية لإليخانييغ، ككاف الديج حدغ تقي زاده  مجاؿفي  ،السعاصخ

مغ التقمبات. كاف مغ أكثخ القادة الدياسييغ  بالعجيج ت حياتو الدياسيةالحؼ مخ  ،قادتيا تأريخيا  
عمى  الدياسية كالفكخية بدبب أنذصتو خأجب اذ كالسشاضميغ مغ اجل الحخية، الجستػرييغ راديكالية،

في سفخه   نذاشو الدياسي جدء مغ اكتسل كقج ،شػيمة ندبيا   مجةخارج ايخاف السيسا أكربا العير 
خالؿ فتخة االستبجاد االصغخ، فقج نفي مغ ايخاف بأمخ مغ دمحم عمي شاه الى جانب عجد مغ  ،االكؿ

 يسكغ مغ حياتو الدياسية الفكخية، كالقدع االخخ الجستػرييغ بعج ضخب مجمذ الذػرػ كاغالقو،
في ىحا القدع، كتدامشت ىحه السجة مغ  نقصة التحػؿ بجاية في بخليغصجكر مجمة "كاكه"  اعتبار

 احباط العجيج مغ الجستػرييغ مغ التصػرات التي حجثت في البالد.
"المجشة الػششية اإليخانية في  انذختي، ػعات في تاريخ الرحافة اإليخانيةمغ أبخع السصبكانت "كاكه"   

، بدبب تجىػر االكضاع مغ البالد الخخكجبخليغ"، كتألفت المجشة مغ دستػرييغ أجبخكا عمى 
الدياسية الجاخمية، اثخ تراعج الرخاع عمى السشاصب السيسا رئاسة الػزارة داخل السجمذ الشيابي 

السعتجليغ مثميع اية هللا عبجهللا البيبياني، كقج االيخاني، بيغ الجيسقخاشييغ بكيادة حدغ تقي زادة، ك 
تصػر ىحا الرخاع الى كقػع عجد مغ االغتياالت شالت قادة مغ الحدبيغ، السيسا اغتياؿ البيبياني، 

  ودمحم عمي خاف تخبيت احج قادة الجيسقخاشييغ، كابغ اخت تقي زادة. 
كالشسدا كالسجخ كاإلمبخاشػرية العثسانية  يافي ألسانيا ع الحخب العالسية األكلى، كتػرطانجالكبعج    

دكؿ استغل ، 1510 تسػزفي  عمى العخش االيخاني كبمغاريا في عيج أحسج شاه قاجار الحؼ تػج
 الزخر الحؼ لحق بالذعب اإليخاني مغ جخاء الدياسات العجكانية السحػر، كعمى رأسيع السانيا

داعيغ إياىع إلى التػحج في  خ كالثامغ عذخ،خالؿ القخف الدابع عذ لخكسيا كبخيصانيا السدتسخة
 .اإلسالـ كبسداعجة العثسانييغ

لع يدتصع أنرار االتحاد اإلسالمي كأعزاء البخلساف الستذجديغ، الحيغ أرادكا جخ إيخاف إلى كلسا    
، غادركا شيخاف إلى قع لسػقفيعالحكػمة  دعع الحخب بسداعجة ألسانيا كالعثسانييغ، الحرػؿ عمى

لمحخب كالجياد ضج ركسيا كبخيصانيا ، لكشيع لع يفعمػا  ،ـ1510عاـ  لجشة الجفاع الػششي كشكمػا
في الػاليات  الحؼ كاف كقتياشيئ ا. في ذلظ الػقت، دعت الحكػمة األلسانية سيج حدغ تقي زاده، 

 يةاالمخيك الػاليات الستحجة مغ جاءك  ،، لذغ نزاؿ سياسي ضج ركسيا كبخيصانيااالمخيكية الستحجة
لسجسػعة مغ اإليخانييغ السكيسيغ في  تشطيع اسذ حدغ تقي زادةإلى بخليغ، كفي السجيشة نفديا، 

 "،)کسيتو مميػف ايخانی در بخليغ(،،"المجشة الػششية االيخانية في بخليغ"أكركبا، ُعخؼ باسع 



 

 م(9111-9191حسن تقي زادة ودوره يف نشر جملة كاوه )

 م.د.ماجد مطر عباس                                                         أ.د. طيبة خلف عبد اهلل  
 

   م(1211كانىن االول  – 33العدد ملحق )  لة درااا  تاريخيةجم 
346 

 

346 

Committee of Millions of Iranians in Berlin)،  كتألفت المجشة مغ دستػرييغ أجبخكا عمى
 الجستػرية، كبدبب اكضاع سياسية اخخػ.بعج ىديسة الحخكة  ايخافمغ  الخخكج

"، كقج اشمق تقي مجمة كاكه، نذخ"االعالمية ىػ كانت احج ادكات الشزاؿ أىجافيا، المجشة كلتعديد   
كأصجرت عجدىا  ي الحزارة الفارسية،تيسشا  بأحج القادة االسصػرييغ ف زادة ىحا االسع عمى السجمة،

مغ أبخع السصبػعات في تاريخ الرحافة  ـ، ككانت "كاكه"1512 عاـ كانػف االكؿ 40األكؿ في 
 .اإليخانية

كاعتسج البحث عمى اعجاد مجمة كاكه، كالسجالت الفارسية االخخػ بالجرجة االساس، كعجد مغ   
 كالخسائل الجامعية. السرادر كالسخاجع العخبية كالسعخبة، كاالشاريح

 

، بجأ حدغ تقي زاده مع مجسػعة مغ رفاقو في نذخ مجمة كاكه 1512عاـ  كانػف االكؿفي      
 كألسانياالتي شيجىا العالع بذكل عاـ  االحجاث، كتدامشت مع (1)الذييخة في بخليغ بالمغة الفارسية

، كالتي كانت مػزعة عمى (4)كمابعجىا (1514-1510)الحخب العالسية االكلى مجةخالؿ  خاصة
نصاؽ كاسع في أكركبا كإيخاف، كجاءت تدسية السجمة ندبة  الى) كاكه اىشكخ(، كىػ شخرية في 

يقػد انتفاضة شعبية ضج حاكع اجشبي ضالع يجعى زىاؾ، كيعيج الحكع لفخيجكف  الفارسيةاالساشيخ 
 .(3)مغ السدتعسخ() التدسية لتأكيج قجرة الذعب االيخاني عمى الخالص الحاكع الفارسي

كاف تقي زاده مغ ك ، بجاية عيج ججيج لمحخكة الفكخية االيخانية، السجمةيسكغ اعتبار صجكر    
الجستػرية كما بعجىا، السيسا انو أحج األشخاص الحيغ أصخكا عمى  االزمةركادىا، فبعج تجخبتو في 

في شػر خمط الحزارة كانت  ،ىشاؾ قػػ قػيةكسا كانت فرل الجيغ عغ الدياسة مشح البجاية، 
، كفي ىحه األثشاء كانت (0)تقي زادة        شخريا   كالحجاثة باألفكار التقميجية كخاصة الفقو، كالتي عارضيا

، خمقت العجيج مغ االضصخابات كاألزمات االجتساعية أعساؿ العاـ ىشاؾ أزمة كبيخة في مجاؿ الخأؼ
 قدع مغ،شجع ىحا (1)السبادغ الجستػريةالذغب، فسا كاف يحجث، ىػ صخاع التقاليج الجيشية، مع 

اف  السثقفيغ اإليخانييغ عمى إعادة تعخيف الحجاثة كتعديد أيجيػلػجية خاصة كمعيشة لبمج مثل إيخاف
مع بخكز حخكات قػمية في  السجة،تدامشت ىحه (2)التتعارض مع الجيغ كالكيع كالعادات الرحيحة

، (3)أكربا، ككالدة بعس االفكار الفمدفية التي اعتبخت القػمية ايجيػلػجية السجتسعات البخجػازية
الحيغ دعسػا نطخية العرػر القجيسة اإليخانية  ،العجيج مغ السثقفيغ اإليخانييغ مغ الجيل الثاني كتػجو
التاريخية، كاف دمحم عمي فخكغي، كسيج حدغ تقي زاده،  السجة، ال سيسا خالؿ ىحه (4)كاآلرية

كقج تسيدت ىحه الفتخة ، (5)السحفديغ لمحخكة التاريخية كاخخكف الخكاد الخئيدييغ ك ىع خاف  كحديشقمي
 .(14)برحيفة كاكه تحت إشخاؼ حدغ تقي زاده
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تقي زادة مجيخ التحخيخ في الرحيفة، اف الحزارة الغخبية الججيجة يجب اف تقبل  حدغ كرأػ  
                                                                                             بأالجساع كتشتذخ في ايخاف، كاعتبخ اف الحخكة الفكخية االيخانية تفتح فرال  ججيجا  في تاريخ الحجاثة 

صحيفة  كبعج نذخ، فكاف خصاب كاكه الحجاثي، ىػ الخكح  الدائجة لمتيار الفكخؼ، اال اف (11)االيخانية
الػقػؼ ضجىا  )التي تعارض تبشي فكخ الحزارة الغخبية(،كاكه، حاكلت العجيج مغ التيارات الفكخية

ككافحت لمحج مغ تأثيخىا كاحتجػا بذجة عمييا، بسا في ذلظ الحجاثة كغيخىا مغ السثل كاالنجازات 
السييسغ الحؼ  ، كلكغ لع يتسكغ أؼ مغ تمظ التيارات مغ تغييخ الخصاب الجستػرؼ (14)الجستػرية

الحتياجات االجتساعية لتمبية  قج بخزت إلى الػاجية ىاكانت تتبشاه كاكه، كىحه عالمة عمى أف أفكار 
 .(13)السمحة في البالد

تقي زاده بتكميف رسػؿ زاده بأستخجاـ أسمػب الرحافة الججيج حدغ بجأ رئيذ تحخيخ السجمة   
السشّطسة في المغة الفارسية، ككانت مصبػع ا  بشذخ "كاكه"، التي كانت كاحجة مغ أفزل الجكريات

، فكانت مذابية ججا  لرحيفة صػر اسخافيل الثػرية، سػاء مغ حيث (10)مستاز ا ال يزاىييا شيء
شخيقة اختيار العشػاف، في الذكل كاالعسجة، ككحلظ الخط االلساني، كحتى مغ جانب الدعخ كالتاريخ 

  .(11)كمكاف الشذخ، فقج تع نذخىا في ايخاف
كذكخ تقي زاده في كاكه أف اليجؼ مغ السجمة ىػ إبالغ اإليخانييغ في كل مكاف في العالع بأىسية   

التحخؾ لتحخيخ البالد مغ الحمقة السغمقة مغ التجىػر الكامل، بأخح مطاىخ الحزارة الججيجة 
يطيخ فيخيجكف  كاالعتساد عمييا، كتدمظ شخيق الشسػ كالتشسية الذامل، كسا جادؿ بأنو لدػء الحع، لغ

آخخ في إيخاف، إنيا ميسة األمة لسحاربة األعجاء، كأضاؼ أنو بدبب أف الخػنة العطساء جاءكا مغ 
العائمة السالكة، اختخنا شخيق كفاح كاكه، أرادنا تعبئة اإليخانييغ ضج القػػ االستعسارية العجكانية، 

 .(12)لػششيةكإعادة االستقاللية كالسخكدية لاليخانييغ، كتثبيت الديادة ا
كجدجت الرػرة، التي تطيخ في الرفحة األكلى مغ السجمة ذلظ، فقج حػت عمى مشطخ،     

عخضت فييا، كاكه اىشكخ) البصل االسصػرؼ(، كىػ يقػد انتفاضة، لسجسػعة مغ األشخاص السشفييغ 
شي مع شخريتو الذييخة كرايتو الجمجية، ككانت تجؿ عمى قػمية كاكه القائسة عمى الػعي الػش

 . (13)كالسعخكة مع القػػ الحميفة ضج السدتعسخ
خررت جدء مغ محتػياتيا ك كانت كاكه مجمة سياسية في الدشػات االربع االكلى مغ نذخىا،   

لشذخ اخبار الحخب كالتحميل الدياسي لالحجاث، بقمع تقي زادة كجساؿ زادة ودمحم خاف قدكيشي، كسا 
 .(14)تزسشت بعس االحياف عمى مقاالت ادبية

دمحم "شاركخ" كنذخ ميخزا  اسسا  مدتعارا  كىػالدياسية كقع دمحم عمي جساؿ زاده تحت  السجةكفي ىحه  
خاف قدكيشي مقاالتو باسسو ، أك بجكف ذكخ اسسو ، كأبػ الحدغ حكيسي )شقيق إبخاليع حكيسي ، 
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 حدغ تقي زادةسع مدتعار "مشػشيخ فخساد"، كرفاؽ آخخكف انزسػا إلى أب نذخ كحلظ حكيع السمظ(
فكاف اغمب اعزاء تحخيخ السجمة، يشذخكف بأسساء  ،الرخاعات الدياسية الجاخمية الشذخ حػؿ في

 . (15)مدتعارة، اك بجكف ذكخ اسع اصال  
كيالحع اف قزية الشذخ في السػضػعات الدياسية، اليخمػا مغ مححكر حتى في أكربا في ذلظ   

شذخكف في مجمة كاكه تحت اسع مدتعار، اك حتى بعس الػقت، كاال لساذا اغمب زمالء تقي زادة ي
االحياف عجـ ذكخ اسع، السيسا اف بعزيع مغ الذخريات السعخكفة في الػسط الثقافي في ايخاف 
كخارجو، اال اف تقي زادة يػقع  مقاالتو بأسسو، عمى الخغع مغ ذلظ كانت مقاالتو فييا نقج كحجة، 

 اك نقج الػاقع الدياسي الستيخػء لمجاخل االيخاني. سػاء اكانت لخكسيا اك بخيصانيا مغ جية
حدغ  ، الف(44)، ىػ أفكاره حػؿ كيفية اكتداب فكخ حزارة ججيجةميد خصاب كاكه، عغ غيخه  ما  

، (41)تقي زادة كاصجقائو مغ محخريغ السجمة، اخحك يبحثػف عغ العػامل، كاالسباب لتخاجع ايخاف
السعخفية، لجػ الذخؽ كالغخب مختمفة، فيي تذيخ الى عػامل كاعتقج تقي زادة اف اسذ الشطخية 

تأريخية حالت دكف التعارؼ بيغ الحزارتيغ، كىحا نقز السعخفة ىػ عكبة اماـ تقجـ ايخاف كتصػرىا، 
 .    (44)كبالتالي فأف دراسة الحزارة الغخبية تعتبخ ضخكرية لمتقجـ، كاقتخح قائسة مغ االصالحات

معطع زمالءه في كاكه، بالجراسات الذخقية األكربية، كقج تعخضت السجمة تقي زادة ك  حدغ اىتع   
تقي زادة، كجساؿ زادة، عجدا  مغ الكتب األكربية السػثػقة حدغ لمشقج اثخ ىحا الشذخ، كقجـ 

ىا  بيتخيغ تأليفات فخنگی،)افزل الكتابات الفارسية عغ ايخاف"لمسدتذخقيغ االيخانييغ، تحت عشػاف،"
 Filhlim))" فيميمع ليتغ، كسا كنذخ تقي زادة بسداعجة السدتذخؽ كالدياسي االلساني"ف(ؽ ايخا درباره
Litin، کتابذشاسی فارسی قائسة بالكتب السيسة، تحت عشػاف"("Persische Bibliographie)(43). 

كسا تحجث تقي زادة في كاكه عغ بعس األنذصة الثقافية كاالحتفاالت لإليخانييغ السكيسيغ في    
بخليغ، كتذكيل الجسعية اإليخانية األلسانية مغ قبل عجد مغ السدتذخقيغ كشخريات اخخػ، ككحلظ 

يغ االيخانييغ، مشتجػ آخخ بعشػاف "الخصابات العمسية كاألدبية" الحؼ أنذأه مجسػعة مغ العمساء كالسثقف
ا مقاالت حػؿ كضع  كفي كل مخة مغ اجتساعاتو يمقي عالع إيخاني خصاب ا عمسي ا أك أدبي ا. كىشاؾ أيز 

 (40)الصالب اإليخانييغ في بخليغ
، كيسكغ تقديع نذاط السجمة الى (41)1512 عاـ كانػف الثاني 40لمسجمة في  صجر العجد األكؿ    

، كخالؿ ىحه الفتخة كفقا  1544كانػف الثاني 44الفتخة االكلى حتى فتختيغ مختمفتيغ تساما ، استسخت 
، يتحجػ العجك  لسحخرؼ السجمة، كانت كاكه صػتا  لمعجيج مغ االيخانييغ مغ بمج بائذ مطمـػ
السدتعسخ، يجتسعػف في مجيشة بخليغ، كيذكمػف مخكد لاليخانييغ الػششييغ ضج اعجاء ايخاف خالؿ 

 ،     (42)الحخب العالسية االكلى
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كفي نفذ الػقت، كانػا يذيجكف باستسخار بألسانيا كالعثسانييغ باعتبارىع حمفاء إليخاف، ككتبػا أخبار   
انترارات الحكػمتيغ بفخخ كأثشػا عمى التقجـ االجتساعي أللسانيا، كفي بعس األحياف ذىبػا إلى 

مبخاشػر األلساني أقرى الحجكد في تسجيج الحكػمة األلسانية، عمى سبيل السثاؿ، كصف اإل
بأنو"صجيق كبيخ كمؤيج لمعالع اإلسالمي" كمخمز كمديحي، كاف نجع الخالص في "أرض قػرش 

 . (43)القجيسة" ك"تجديج العطسة كالحكسة"
، لع يكغ ىحا ىػ الدبب (44)عمى الخغع مغ أف ألسانيا تحسمت جسيع نفقات كاكه في ذلظ الػقت  

ا، فقج كحج الػفج الػششي اإليخاني في بخليغ، مثل العجيج الػحيج الحؼ جعل محخرؼ السجمة يفزمػني
مغ السجسػعات الفكخية الذخؽ أكسصية الخئيدية في ذلظ الػقت، كسا انيع كانػا يؤمشػف اف ألسانيا 
ليا القجرة عمى مػاجية العجكيغ الخئيدييغ لاليخانييغ، كىسا ركسيا كبخيصانيا، لحلظ يسكغ اعتبار كاكه 

 .(45)الدياسييغ كالسثقفيغ اإليخانييغ السعاصخيغ لتذكيل كتقػية "قػة ثالثة"مغ أكلى محاكالت 
ككتب تقي زاده في العجد االكؿ لمسجمة افتتاحية بعشػاف"البجاية" تشاكؿ القزايا الدياسية الجارية،   

ف ، نحكخ مشو "أف ركسيا كبخيصانيا ال تخحساف إيخا(34)كاحتالؿ  القػات الخكسية كالبخيصانية اليخاف
كأنيسا ال يحتخماف استقالليا، يعتسج مريخنا عمى نتيجة ىحه الحخب، كميستشا ىي االنتقاـ مغ العجك 
كاستكساؿ محاكلة استعادة استقالؿ البالد، كاعتبخ اف االنتقاـ بسثابة شيء ىاـ لمغاية، كعالمة عمى 

، كعغ القػػ (31)تساعيةرجػلة األمة، كاف التساس العجالة مغ الطالع، ىػ الذخط األكؿ لمحياة االج
 "كشششا الجسيل يتعخض لإلصابة كيقصع إلى أجداء بدبب عجكاف األعجاء، أضاؼ: االستعسارية

شييجا  في  114الجثث السذشػقة في بالد اإلسالـ، كاآلخخكف السرمػبػف البالغ عجدىع  نالحع
ىي كميا عالمات مسيدة كمعبخة عغ الػحذية  )عميو الدالـ(،تبخيد، كقبة اإلماـ الخضا السقجس

 .(34)الخكسية، كسا تقع سػاحل الخميج الفارسي تحت احتالؿ بخيصانيا السخادعة كتشتيظ أمتو"
يتابع تقي زادة مقالتو بقػلو"عمى أمل أف نتسكغ مغ إعصاء صػت لرػت أشفاؿ إيخاف السػجػديغ    

اليػـ ... لألسف لع يتع العثػر عمى فخيجكني  في كل ركغ مغ أركاف العالع، كيرخخػف عمى أىسية
في إيخاف ، كانتفاضة إيخاف ضج األعجاء مغ عسل األمة نفديا ، كىحا يكفي. نبكي بكل قػة نفػسشا 

أبصالظ لمعالع ، قف رجػلة كقمػبشا، قع يا بمج الشجػـ القامة السذيػر ، قع يا كاكه، ارفع عمسظ كأضيخ 
أكؿ  ضيختخاني الحؼ، ال تدتجيخ إال إذا عادت الخائحة إليشا، كىكحا كحقق مخة أخخػ أمل العخؽ اإلي

 .(33)كأىع السشذػرات بالمغة الفارسية ، ككاف أحج أىجافيا التخكيج لمعرػر القجيسة
كفي نياية االفتتاحية ذكخ" يجب عمى إيخاف أف تثبت مخة أخخػ أف ركحيا الػششية قج تسخدت    

كتحػلت إلى حخكة عاشفية، تخفع مخة أخخػ عمع كاكه ضج التشيغ الخكسي كتتجحر، لإلشاحة بقاتل 
 .(30)األمة"
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، إال أنو ي االيخانيالشياب تقي زاده كاف في تمظ الفتخة مشتخبا  في السجمذحدغ  عمى الخغع مغ أف  
فحىب إلى الجنسارؾ عجة  فييافزل البقاء في ألسانيا، حيث يسكغ أف يبقى أكثخ نذاشا ، أثشاء إقامتو 

في  االخيخ (، ألفGeorge Brandesمخات، لديارة الكاتب كالشاقج الجنساركي جػرج بخانجس)
" لرالح إيخاف، كشكا "Politican، كتب مقاال  في الرحيفة الجنساركية 1512الدادس مغ حديخاف 

تقي زاده عمى كتابة السديج مغ السقاالت،  عو حدغكسية كالبخيصانية في إيخاف، كشجضج الدياسة الخ 
كأبمغو بذكل مػسع عغ االنتياكات الخكسية كالبخيصانية كسػء السعاممة، كتست تخجسة مقاؿ بخانجس 

جشايات ركسيو ك انگميذ در " يصانية تجاه إيخاف،إلى الفارسية ككاف بعشػاف، الجخائع الخكسية كالبخ 
في بخليغ كالحؼ كاف عمى صمة مباشخة مع  1514ايخاف" ، التي نذخىا الشاشخ كافياني في عاـ 

 . (31)مجمة كاكه
، كتب حدغ تقي زادة مقالو بعشػاف "محكخة عغ رغبات بالد فارس 1515كفي عاـ   

باريذ، تدتحق ىحه السقالة االىتساـ ألنيا تداعجنا  ككجييا إلى مؤتسخ الدالـ في (32)كشسػحاتيا"
عمى التعخؼ عمى أفكاره القػمية حػؿ األمة اإليخانية، كاألىسية الجيػسياسية ، كاأللفة مع اليشجك 

ما قبل  السجةأكركبية ، كإمكانية التقجـ ، كتبشي الحزارة الغخبية، إف الكبخياء العخقي، كتسجيج 
اإلسالمية الفارسية، كتجانذ األمة الفارسية كالمغة السذتخكة أصبحا أكثخ العشاصخ الجيشاميكية 
الستفجخة لعقيجة حدغ تقي زادة، كسا اف بجاية القخف التاسع عذخ اضيخت تصػرا  سخيعا  لمقػمية بيغ 

بالقػؿ "إف إيخاف  تومحّكخ دة مدتثشى مغ ذلظ، كقج بجأ السفكخيغ في الذخؽ األكسط ، كلع يكغ تقي زا
تتستع بسػقع مستاز في السشصقة كربصت أكركبا باليشج كالريغ كاليشج الريشية، كأضاؼ أيزا:"إف 
ايخاف ىي مخكد السرالح الجكلية الستزاربة ، كقج شيجت خالؿ القخنيغ الساضي كالحالي ، خرام ا 

ا كمجاال  كبيخ ا لمسشافد ا سياسي ا كاقترادي ا شجيج  كفخندا كألسانيا ك القػػ  ة بيغ إنجمتخا كركسياتشافد 
، السػقف غالبا  ما يؤدؼ إلى تػتخات تيجد الدالـ العالسي، بالد فارس ليدت دكلة مغمقة مثل األخخػ 

شيباؿ أك خانات آسيا الػسصى، بل عمى العكذ، كانت ليا عالقات مشتطسة مع أكركبا مشح بجاية ال
 .(33)أكربا كأمخيكا تقخيبا" الرجاقة كالتجارة مع كل دكؿ ىجاتمعاكلجييا القخف الثامغ عذخ، 

تقي زاده، أف األمة اإليخانية مجتسع متجانذ كسا استخجـ بعس السرصمحات الدياسية حدغ كأكج 
مثل األمة كالجشدية كتقخيخ السريخ، كالتي كانت ججيجة إلى حج ما في إيخاف، كاكج اف الذعب 

سية، كػنيا كاحجة مغ أقجـ كحجات الجشدية، كبحلظ لجييا ادعاء الفارسي يذكل الجشدية لالمة الفار 
مدتحق لسبجأ الجشدية كتقخيخ السريخ، كالحؼ يجب اف يتع الحفاظ عميو مغ قبل القػػ السختبصة بو، 

تقي زاده تحخيظ السذاعخ  حدغ كمغ أجل إعصاء السديج مغ الفزل كالذخعية لألمة اإليخانية، اراد
يج القجيع إليخاف كشخرياتيا الػششية العطيسة مغ جسمتو "ىحه األمة اإليخانية، الػششية لمتاريخ السج
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كىي مغ أقػػ الجكؿ في العرػر القجيسة ، كانت معاصخة مع ديسقخاشيتيغ عطيستيغ مغ سبارتا 
لجكؿ الستحزخة كىي الشاجي الػحيج مغ اكليجيا كاألنبياء دانياؿ كعدرا، ، كمسمكتي بابل (34)كأثيشا

أنتجت أباشخة عطساء مثل سايخكس ككامبيد، كصانعي القانػف كاإلدارييغ مثل ك في الذخؽ،القجيسة 
 خاء السذيػريغ مثل الدعجؼ ، حافعداريػش األكؿ ، كأنبياء مثل زرادشت كماني ، كالعجيج مغ الذع

سة ، ال تداؿ بالد فارس قادرة عمى السداىالفخدكسى )فخدكسي( كعسخ خياـ كالفالسفة مثل ابغ سيشا 
 . "(35)في التقجـ الدمسي لمحزارة ، إذا ما أتيحت ليا الفخصة ، كىحا ال يعشي أكثخ مغ الحخية

ألف المغة الفارسية تشتسي إلى المغات اليشجية األكركبية ، كألنو مغ السحتسل كجػد ركابط عشرخية ،  
تقي زاده القخابة بيغ اإليخانييغ  حدغ ، ذكخذعبيغ اإليخاني القجيع كاألكركبيعمى األقل بيغ ال

كاألكركبييغ، مغ أجل السديج مغ التعاشف مع األزمة الدياسية كاالقترادية اإليخانية. قائال:"اليػـ ىحا 
الذعب الفارسي، مع عبقخيتو كراحتو الػراثية، ىػ أكثخ مغ أؼ كقت مزى قادر عمى االنزساـ إلى 

 .(04)ف يسكغ تحخيخه مغ العبػدية الدياسية كاالقترادية"إخػانو اليشجك أكركبييغ الغخبييغ، إذا كا
تقي زاده أف األمة اإليخانية الستدامحة ك الدمسية كانت مدتعجة لتبشي حزارة إخػانيا  حدغ كزعع 

 يبجأ بيانو كسا يمي: اذ أكركبييغ الغخبييغ،-اليشجك
ل كامل ليذ لجييا )الذعب الفارسي ىػ سباؽ مػىػب كقادر عمى اعتساد الحزارة الغخبية بذك

تحامل ضج إدخاؿ قزايا فكخية أجشبية، الذعب الفارسي ليذ لجيو تعرب عسيق الجحكر كال كخه 
 لألجانب ما لع تدتفد مغ قبل دعاة الدياسة ".

" اف البالد كانت داخل :اذ قاؿ بخاعةا في التاريخ الفارسي، كقج أكضح كاف حدغ تقي زاده بارع 
زمغ الحخكب األيػنية حتى يػمشا ىحا، جثة متالصقة كالبيت الػراثي  حجكدىا الحالية، دائس ا مغ

لشفذ األشخاص الحيغ كانػا كما زالػا يسمكػف ثقافة أصيمة خاصة بيع كالحيغ غادركا خمفيا تاريخ 
 مجيج، غالب ا ما كاف لجييا مداحة أكبخ كلكشيا ليدت أصغخ مغ اآلف ".

استقالؿ الجكلة اإليخانية، كاعتبخ التمغخاؼ أحج القفدات حاكؿ حدغ تقي زاده دائسا ضساف مخكدية ك   
 .(01)إلى األماـ نحػ التقجـ كأكج عمى الجكر الحاسع الحؼ لعبو في مخكدية إيخاف

حدغ تقي زادة، الى جانب عجد مغ زمالئو في كاكه، مختيغ كسسثميغ لمسذاركة في  كحلظ تػجو  
قج في ستػكيػلع، ككاف احج السؤتسخات التي تجعػا "السؤتسخ االشتخاكي لجكؿ شساؿ أكربا" الحؼ انع

لمدالـ، كبعج اف قجـ تقي زادة كجساؿ زاده بياف مفرل لمسؤتسخ، قاـ االخيخيغ بشذخ مقاالت حػؿ 
 .  (04)الفزائع التي ارتكبتيا ركسيا كبخيصانيا ضج ايخاف في الرحف الكبخػ بالعاصسة الدػيجية

يخانييغ، كحػؿ تقي زادة مزسػف مجمة كاكه الى نسط ادبي بعج ىديسة السانيا، تػقف نذاط اال   
الثانية لمسجمة، التي استسخت مغ كانػف الثاني  السجة، كىحه السخحمة اك (03)كتأريخي كأجتساعي ججيج
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حتى نياية حياة السجمة، شيج أسمػب كتابة كنذخ كاكه تغيخا  كاضحا ، كشخح حدغ تقي زادة،  1544
 ىحه التغييخات األساسية لمسجمة، في مقاؿ يسكغ اعتباره بياف ىحه السجمة فكتب:

، اآلف بعج أف ياتبصا  بالحاالت الشاشئة عشكاكه نتاج الحخب، كلحلظ كاف سمػكيا مخ  كانت مجمة " 
ا أف ك انتيت  انتيت، لتربح كاكه الججيجة، اذ  صجكرىا مجةحل الدالـ الجكلي، تعتبخ كاكه أيز 

ستشتيج اساسا  كسمػكا  ججيجا ، مجمة تكػف محتػياتيا في الغالب مقاالت عمسية كأدبية كتاريخية، 
د لمحزارة االكربية في بالد فارس، كىػ الجياد تيا ككجيتيا أكثخ مغ أؼ شيء آخخ تعديسميك 

األكركبي في بالدنا، الجياد ضج التعرب، كالعسل عمى الحفاظ عمى الجشدية كالذعػر القػمي 
ككحجة بالد فارس، كالدعي لتشكيح كحساية المغة الفارسية كآدابيا مغ األمخاض كاألخصار، التي 

، (00)ف ندعى لجعع الحخية الجاخمية كالخارجية"تيجدىا ك تييسغ عمييا، كالى اقرى قجر مسكغ ا
 .(01)كنذخ لمعمـػ الغخبية كاالىتساـ العاـ بتأسيذ السجارس"

مجمة ،"1544ىحا السقاؿ بصخيقة اخخػ في العجد االكؿ مغ الفتخة الثانية، في كانػف الثاني  كنذخ   
كالجياد ضج التحيد،  كافيو تشػؼ أكثخ مغ أؼ شيء آخخ التخكيج لمحزارة األكركبية في إيخاف،

محفاظ عمى الجشدية اإليخانية كالػحجة الػششية، كالدعي لمشطافة كالحفاظ عمى المغة كاألدب لكالعسل 
الفارسييغ ... اليػـ، أكثخ ما ىػ ضخكرؼ إليخاف كعمى جسيع الػششييغ في إيخاف بكل قػتيع أف 

                                  مسا قيل: أكال ، القبػؿ غيخ السذخكط يدعػا لتحقيق ثالثة أشياء، ميسا كانت مبالغ فييا، فيي أقل 
كتعديد الحزارة األكركبية ، كاالستدالـ السصمق ألكركبا، ك تبشي العادات كالعادات كالشطاـ كالعمع 
كالرشاعة كالحياة كالػضع بخمتو في مجاؿ السعخفة كالثقافة دكف أؼ استثشاءات،)باستثشاء المغة( 

ذأ عغ السعشى الخاشئ لمػششية كتدسيتيا كاذبة الػششية: كتخؾ أؼ اعتخاضات ال معشى ليا كأنانية تش
في الحفاظ عمى المغة الفارسية كآدابيا كتصػيخىا كتعسيسيا، كالثالث ىػ نذخ عمـػ الفخانج كاالىتساـ 
العاـ بتأسيذ السجارس ...ىحا ىػ رأؼ مؤلف ىحه الدصػر في خط الخجمة إليخاف، ككحلظ بالشدبة 

ر كبيخ مغ التجارة العمسية كالدياسية، يتفقػف مع السؤلف عمى أف "إيخاف ألكلئظ الحيغ، مغ خالؿ قج
 .(02) "                                                        يجب أف تكػف ضاىخي ا كداخمي ا، مادي ا ك ركحيا ، كىحا يكفي

تقي زادة في العجد االكؿ مغ الدمدمة الثانية مغ مجمة كاكه النتقادات مغ قبل  حدغ تعخضك    
 .(03)السثقفيغ االيخانييغ

، مجعية اف ىحه األفكار كالسثل القائمة بأف (05)، كلدشػات عجيجة(04)كعجد مغ السصبػعات اإليخانية 
تخمف إيخاف ال يقترخ عمى بعس العمػـ كالرشاعات التي تع قبػليا في بيت األمع الستحزخة، ألف 

 .(14)تخاجع كتخمف إيخاف أعسق كأكسع مسا يسكغ ترػره، كمغ الرعب قبػؿ الحزارة الججيجة
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تقي زاده رأيو، كفي األعجاد  حدغ في مػاجية ىحه اآلراء الستػافقة كالسخالفة كالسذخكشة، لع يغيخ   
الالحقة مغ مجمة كافيو لع يكغ ىشاؾ سػػ تعجيل شفيف في مالحطاتو ، كيؤكج عمى اآلداب 
األكركبية كرد عمى مغ جادلػا معو في إيخاف  في كتاب نذخ كسقجمة لمتعميع العاـ اك السبادػء 

ف نعمغ بأكبخ قجر مسكغ مغ االساسية لمحزارة بقػلو"مغ أجل القزاء عمى أؼ سػء تفاىع ، يجب أ
، كال يداؿ كسا ىػ الحاؿ في ي االستحػاذ عمى الحزارة الغخبيةالػضػح أنو لع يكغ ىشاؾ تغييخ ف

مشح بزع سشػات ، بػضػح كدكف أؼ غسػض. لقج تع التعبيخ عغ العشف كال يداؿ قائسا  كاكه صحيفة
، كبال اإليخانييغ ، إلى حج مايجب عمى  ، كاليـػ أكخر دكف أدنى شظ نفذ االعتقاد كأكخر أنو

خػؼ كدكف قيج أك شخط ، أف يشطخكا إلى الحزارة الغخبية ، سػاء كانت مادية أك معشػية. اقبل ... 
كلكغ ىحا يجب أال تسشعشا السسارسة مغ الحفاظ عمى جدء مغ تقاليجنا الػششية ال يتعارض مع حياتشا 

 . (11)                                           ، شخيصة أف يكػف حق ا جدء ا مغ تخاثشا الػششي
الججيجة مغ مجمة كاكه، التي ُنذخت في بخليغ، بمغة فريحة كأدبية، ىي نتيجة  السجةيحكخ اف   

جيػد عجد مغ األشخاص السشخخشيغ في العمػـ كاألدب. كيفتخخ بسداعجة كبار أساتحة كعمساء مغ 
تسام ا مع تشاسب ت مقاالتيع صفحات ىحه السجمة، ك فخىشگدتاف". فقج زيش السذيػرييغ االكاديسييغ"

 .(14)الػرؽ عالي الجػدة السدتخجـ، كدار شباعة كاكه الجسيمة
الججيجة، نذخت كاكه غالب ا أبحاث ا عمسية عالية الجػدة كمقاالت أدبية حػؿ الذعخ  السجةخالؿ   

، ككتب (13)كالمغة الفارسية، عغ شعخاء كالسيكييغ مثل فخدكسي، كقرز حجيثة مثل الفارسية عخؽ 
حػؿ فخدكسي كالذاىشامو، كإضيخ احتخامو الخاص لفخدكسي كاإلعجاب بو، الحؼ  تقي زاده مقاالت

كفقا لو "خمق األعساؿ األدبية السجيجة األفزل"، ككتب ايزا  "أف فخدكسي قبل ألف عاـ تقخيبا، غشى 
، كنذخ كحلظ ثسانيغ بحث ا ميس ا عغ (10)السمحسة التي أليست الشيزة الحكيكية لمقػمية الفارسية"

 .(11)يخ كالدياسة كالثقافة كاألدب كالرحافة في كاكه، مغ بيغ أمػر أخخػ التار 
تقي زادة في كاكه الججيجة، الصالب كالذباب االيخاني، اساليب عمسية أكربية حدغ عمست مقاالت ك   

ججيجة لمبحث، مسا دفع كشجع عالسا  شابا  مثل عباس اقباؿ اشتياني، الحؼ عاش في شيخاف، الى 
 .(12)البحثية لشذخىا في كاكهارساؿ أكراقو 

، كجيت لشقج اساليب الكتابة السجةاكثخ مغ ذلظ، السػضػعات التي تع تخريريا لمسجمة ىحه    
فارسی خاف پجر اك بػد(، )اربع  الفارسية في ذلظ الػقت، تحت عشاكيغ مثل)فارسي خاف كالجه(،)

 .(13)چيار دكرهء زباف فارسی( فتخات مغ المغة الفارسية()
تػقف اذ في العيج الججيج لمسجمة، لع يتغيخ السحتػػ فحدب، بل تغيخ ايزا  شخيقة تسػيل السجمة،   

القػػ السشترخة  ىا مغ، ال سيسا بعج تعخض األلساف لميديسة، كاجبار لياالجعع السالي مغ قبل السانيا 
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عالكة عمى ذلظ، تعػيزات ، لحلظ لع تكغ في كضع مالي يدسح بتسػيل كاكه بعج اآلف، العمى دفع 
كانت الجكلة األلسانية ليا مرالحيا الخاصة في ىحه السجمة، خالؿ فتخة الحخب، ألنيا قامت 

، لع يعج األلساف بحاجة إلى ىحه الجعاية، كليحه كبعج ذلظبالجعاية لمحكػمة االلسانية بذكل خاص، 
 . (14)األسباب أصبحت تػاجو مذكمة مالية

ييغ السداعجة في نذخ السجمة، لكغ كفقا لجساؿ زاده، لع يخسل أحج تقي زاده مغ اإليخان حدغ شمب  
تقي زاده إنو كاف أحج  حدغ ماال  سػػ شخز إيخاني، أراد أف يجفع بالزبط ما تحتاجو كاكه، كقاؿ

الخانات األثخياء مغ خخاساف، الحيغ باعػا في بجاية الثػرة الجستػرية أكالده مغ أراضيو الزخسة إلى 
تدبب في اضصخابات في السجمذ في ذلظ الػقت، فأمختو الحكػمة بالسثػؿ أماـ التخكساف مسا 

تقي زاده رفس استالـ االمػاؿ كاعادىا  حدغ محكسة قزائية في شيخاف كاف ىحا ىػ الدبب في أف
 .(15)لو
 ىااستخجاـ شخيقة التسػيل الحاتي لمسجمة، لمحرػؿ عمى االمػاؿ ككزساف استسخار  االخيخحاكؿ ك  

السجمة، فعسج الى اتباع الصخيقة االكربية في تسػيل السجالت كالرحف، كىي عخض االشتخاؾ نقجا ، 
 (24)ليتع تػصيل السجمة لمسذتخكيغ، كىحا التختيب لع يكغ مػجػدا  في ايخاف

حدغ اصبحت مجمة كاكه تعاني مغ ازمة مالية، عمى الخغع مغ اف  1544مشترف عاـ خالؿ    
راضيا  كمعو عجد قميل مسغ يداعجه مغ زمالءه، كمكتفيا  بالحج  كاف سذ السجمة،تقي زادة رئيذ كمؤ 

تقي زادة في افتتاحية العجد االكؿ مغ الجكرة  حدغ االدنى مغ االجػر كالصعاـ، كليحا الدبب نذخ
 ، مقاؿ بعشػاف" مداعجة" 1544تسػز  13الججيجة في 
لعمع كالحقائق، كالجياد ضج الجيل كالتحيد، نحغ كّتاب كاكه الحيغ نقزي كل كقتشا في اكتزسغ:" 

كلجيشا رغبة كبيخة في الخجمة، كمدتعجكف لتكخيذ كل مثابختشا كالػقت ... لشذخ ككتابة مقاالت في 
كاكه ككتابة الكتب العمسية السفيجة، كغيخىا مغ الجيػد الالزمة لمشذخ السؤقت كالسشتطع إلحجػ 

ياة كاسعة في الػقت الحالي. ابحث عغ عذخة أشخاص السجالت، كمقابل ذلظ ال نخيج أف نعير ح
ا كعمى الفػر لتقػية أساس كاكه ، بحيث يتع جسع ألفي  يدعى كل مشيع إلى دفع مائتي تػماف نقج 
تػماف مغ رأس الساؿ األكلي في البشظ، كبالتالي تربح صحيفة مدتقمة في السدتقبل مغ خالؿ 

   .(24)ع العثػر عمى عذخة اشخاص، لجعع السجمة، كلكغ لع يت(21)أمػاؿ االشتخاؾ في الجاخل"

سجمة الخئيدي، كاعتبخ الجانب األكثخ إثارة لمججؿ في لمكاف مػضػع الحجاثة كنذخ مبادئيا محػر   
، فقج كاف تقي زاده في ىحا الػقت مقتشعا  بأف الصخيقة الػحيجة لمخالص ىي (23)فتخة نذاط كاكه الثانية

، كاعتبخ التخمف الرارخ (20)األكركبية، لمحياة كالعمػـ كالتكشػلػجيا كالتعميعالخزػع الكامل لمصخيقة 
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لمحزارة اإليخانية، نتيجة لزبط الشفذ العاـ مغ التكيف مع الثقافة الغخبية، كفي الػقت نفدو الحفاظ 
 .(21)عمى الجػانب اإليجابية كالستبكية لمثقافة اإليخانية

ارة الغخبية، استخجـ ضجه بأنو محاكلة لمشيل مغ الجيغ تقي زاده الى االخح بالحز حدغ دعػة  
االسالمي، كمحػ لمثقافة كالحزارة االسالمية، اال اف بعس الباحثيغ كالسؤلفيغ السعاصخيغ، كالباحث 

تقي زادة لع يكغ يخيج الزخر بالجيغ مغ خالؿ دعػتو لمحجاثة  حدغ كاتب ىحه الدصػر، يعتقج اف
سجمة ، ىػ أف الحجاثة ىي ضاىخة غخبية، كشخيقة الكسا جدجه في  هكالتصػر، كاف جػىخ كجية نطخ 

إنقاذ إيخاف ىي القبػؿ األساسي ليحا التيار، كفي نفذ الػقت الحفاظ عمى الجػانب اإليجابية كالجائسة 
لمثقافة اإليخانية. كقاؿ إنو بيحه الصخيقة يجب أف نعخؼ ثقافة إيخاف كآدابيا جيجا ، كنخفس جػانبيا 

، كإذا عخفشا أنفدشا كالغخب بذكل صحيح، فمغ (22)الدمبية كنتخكيا كنالحع جػانبيا اإليجابيةالزارة ك 
نخاؼ مغ الحجاثة كال سشبقى مفتػنيغ، فالحفاظ عمى المغة الفارسية ىػ أحج مفاتيح االنترار في ىحا 

 .(23)الجيج كالحفاظ عمى اليػية الػششية إليخاف
، الحؼ تعخؼ (24)الحؼ يتصابق مع ماكتبو احداف ياشاشخكىحا ما لسدشاه في احجػ مقاالتو، ك   

تقي زاده، كشارؾ في مؤتسخات مختمفة حػؿ ابخز الذخريات االيخانية،  حدغ شخري ا عمى
تقي زاده في شبابو، بدبب حساسو لتقجـ البمج، كاف  حدغ كالسدتذخقيغ، كالحؼ قاؿ"عمى الخغع مغ أف
خيقة كالعادات الغخبية ثع غيخ رأيو بعج ذلظ، فقج اقتشع مقتشعا  أف عمى إيخاف أف تقبل تسام ا الص

،كسا (25)بزخكرة التعميع الػششي، كتعميع المغة الفارسية كاألدب، كاإلخالص إلى التقاليج القػمية"
خاشب مشتقجيو كدعاىع لتشحية أؼ نػع مغ األنانية كاالعتخاضات التي ال معشى لياف كالتي تشذأ عغ 

زاده في  لحدغ تقي، كالبياف التالي (34)ك يسكغ تدسيتيا بالػششية الدائفةالسعشى الخاشئ لمػششية 
، يتفق مع ترخيح  ياشاشخ: "الحزارة ال تعشي السرعج، كالسقيى حيث 1503كقت الحق مغ عاـ 

يسكشظ الخقز )ديدكػتيظ(، كشخب الػيدكي، كارتجاء السالبذ األكركبية، كالديارة، كالحجاب أك 
6 الكتب كالسعخفة كالسحاضخات ثع  55،51اء، كلكغ معشى الحزارة ىػ قزية الشقاب عشج الشد

 .(31)الرشاعة الحجيثة"
تقي زادة أف معخفة، التاريخ بذكل صحيح ىػ خصػة ضخكرية في مػاجية الغخب  حدغ كيخػ   

، يسكششا حق ا أف نخصػا (34)كضاىخة الحجاثة، مغ خالؿ االعتساد عمى الشقاط اإليجابية مغ ماضيشا
شخيق الحجاثة، كال يكػف شبابشا مفتػن ا بالغخب، كببداشة مقمج خالي مغ العمع كالسعخفة، كالدبب عمى 

الخئيدي ليحا الػضع االجتساعي الزار،ىػ الجيل بالػضع كالتأثيخات كالتصػرات كالحالة الحزارية 
خفة جيجا ، في إيخاف في الساضي، في رأيشا كل إيخاني مغ التاريخ يجب اف يعخؼ حزارة أسالفو مع
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أفزل شخيقة إلعصاء الشاس تخبية سياسية كاعتجاال  ركحيا  كأخالقيا  ىي تجريذ تاريخ الحزارة 
 . (33)يةإيخان االمة القجيسة لتمظ األمة ، كال سيسا أمة مثل

تقي زادة في كاكه اف السعخفة ضخكرية الف الحجاثة المفخ مشيا، كسا اف التأريخ قاعجة  حدغ كاكج   
سة لمحجاثة، كيعتبخ التأريخ حخكة محجدة نحػ الكساؿ كالدسػ، السيسا في حالة إيخاف، اذ كركيدة مي

اف الحقائق التاريخية تحػؿ ىحه الحخكة إلى مشعصف خاص. كاضاؼ "يجب أف تعمع األمة اإليخانية 
ع مغ أف اإلصالحات كالشطاـ كالحزارة في إيخاف ستتع إما شػاعية مغ قبل اإليخانييغ، أك يتع إجبارى

 .(30)قبل الحكاـ الحاكسيغ في إيخاف مدتكبال "
كجاء في كاكه كجية نطخ لتقي زادة اكج فييا، رغع اف االستعانة بسدتذاريغ أجانب أمخ خصيخ،   

فيجفيع ىػ قاعجة تػسيع مرالح الغخب، اال انو ال محالة مغ االستعانة بيع بذكل كقتي كليذ 
نييغ الحيغ يخيجكف تػفيخ كسائل التحجيث في البالد يجب أف ، ألف ىؤالء اإلصالحييغ اإليخا(31)دائسي

يتستعػا بالبخاعة الدياسية كالخبخة الغخبية كالتجخبة، ليدتخجمػنيا، كفي نفذ الػقت يحسػف استقالؿ 
، كفي (32)البالد كحخيتيا"، مغ الػالة مالكي االعشاؽ، الحيغ يشطخكف الى الشاس مثل الحئب كالخاعي

جة إلى السدتذاريغ مغ حكيقة، أف الحجاثة بصبيعتيا، مختبصة بشػع خاص مغ الػاقع، نذأت الحا
، كال كاحج مغ ىحه  الفغ كالحكسة، كبييكل كسياؽ اجتساعي معيغ، ككجػد مشػر ُمرمح كممتـد

 .(33)األسباب في ذلظ الػقت حاضخ لجػ االيخانييغ
 : (34)ىي كاألكثخ أىسية لمتحجيثالخصػات األساسية اف تقي زادة في السجمة،  حدغ             ككفق ا لسشيج

تجميخ مدتسخ كفق جسيع السعاييخ كاف ذلظ سيؤدؼ الى يعتقج أف السجتسع اإليخاني في تخاجع        اكال  :
فالحيغ سعػا إلى إصالحات ، ، لحا فإف إعادة بشائو كانت تقػـ عمى االعتساد عمى األساسياتأسدو

لتخمف البالد، ألف معطع الججؿ كاف حػؿ الدياسة ججيجة ىع الحيغ تسكشػا مغ تحجيج الدبب الجحرؼ 
 .(35)كاإلصالح الدياسي، ككانت الحكػمة ىي احج األسباب الخئيدية النحجار إيخاف

داخمية كتعتسج عمى اإلصالحات السحمية يجب اف تكػف عمى مدتػػ الجاخل،  اعتبخت الحجاثة        ثانيا : 
عمى قبػؿ الحزارة الحجيثة كتعديدىا،  األساسية، كالتي بسػجبيا يجب أف يكػف الشاس قادريغ

، الحيغ رأكا خالص إيخاف كتقجميا يعتسجاف عمى السداعجة  كالصبقات الحاكسة، كالشخب في ذلظ اليـػ
                                                                                           الجكلية، كانػا جسيع ا بائديغ. كبجال  مغ إيجاد كسائل إلنقاذ إيخاف كاجخاء اصالحات داخمية، كانػا 

تقي زادة التصخؼ أحج أكبخ األخصاء في شخيق  حدغ كاعتبخ ،(44)                               يأممػف دائس ا بالدفارات األجشبية
تقجـ كتحجيث إيخاف، كاف الشدعة العخقية لمسثقفيغ ىي جدء مغ مخض اكثخ عسػمية، اذ اف نػع مغ 
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                                                                                         السثقفيغ االيخانييغ غالبا  ما يعتبخكف شعػبيع" نخبة العالع" ك" مخمػقات اشخؼ"، كبحلظ يجب اف 
، كبعبارة اخخػ اعتبخ تقي زادة (41)تفاخخ الجامح، كالتسيد االجتساعييبتعج االيخانييغ عغ كىع ال

عمى  باالعتساد كاصجقاءه مغ السفكخيغ في كاكه، اف خالص ايخاف باإلصالح الجاخمي كليذ
سياسات الجكؿ األجشبية، كيعتقج أف ما يذغل عقػؿ الدياسييغ ككل مرائبيع ىػ تأثيخ القػػ 

ع يكغ اإليخانيػف متعمسيغ كمثقفيغ كيدتيقزػا، فإف نفػذ الجكؿ األجشبية ثع ييمظ الشاس، كما ل
، فإف ترخفات أكلئظ ، كمغ كجية نطخ كاكه(44)غادر الخكس ي لغاالجشبية في إيخاف سيدتسخ، ك 

الحيغ يدسػنيع "سياسيػف" ستدتسخ، كلع تكغ مغ أجل إنقاذ إيخاف، ألنيا كانت تيجؼ فقط إلى 
                                                    كانتقادىا، ككصفت خصأ  جسيع اإلصالحات بأنيا، مػجية نحػ التجخل في الذؤكف الحكػمية 

الحكػمة، عمى حج تعبيخ الدياسييغ أنفديع، حيث اترمت بسجمذ الػزراء كلع تيتع بإصالحات 
 .(43)أخخػ 

، اف الغخب عمى دراية بحكيقة أنو الخخافات اساس تخمف رأػ حدغ تقي زادة في مجمة كاكه  
قابل لمتحجيث اال بالقزاء عمى تمظ الخخافات، كمغ الػاضح أف إنقاذ  البمجاف، كسا أنو لع يعج البمج

، كشجد (40)البالد مغ االنحصاط كالتخمف يعتسج بال شظ عمى التعميع العاـ، كجسيع التجابيخ األخخػ 
عمى أنو إذا تع استبجاؿ مجمذ الػزراء ألف مخة ككصمت قػػ شابة مغ ذكؼ الخبخة كمحبة لمحخية 

ثارت العجيج مغ السجف اإليخانية في الحجاثة، كإذا تع تعييغ جسيع السدتذاريغ  إلى الدمصة، كإذا
، مخة أخخػ، كتع استقجاـ عذخات مغ الػضائف اآلخخيغ الى ايخاف، فمغ تتصػر ايخاف، (41)األمخيكييغ

ـ، كبعبارة أخخػ، اف يجب اف يكػف عغ شخيق التعميع العاالف مرجرا الخالص بالشدبة إليخاف، 
كالػعي القػمي، كالرحػة، كالػعي االجتساعي، كإعالـ الشاس بحقػقيع ىي نقاط عطسة اكجت  التعميع

كحلظ أف االختالؼ الحكيقي بيغ السجتسع اإليخاني .(42)عمييا كاكه في االنتقاؿ إلى الحجاثة في إيخاف
األمية العامة كعدا كافو األسباب الجحرية لبؤس إيخاف إلى  كالغخب يكسغ في مدتػػ السعخفة العامة،

كالجيل، كجادؿ بأف نقصة البجاية لتحجيث إيخاف يجب أف تكػف مغ التعميع العاـ كنذخ العمػـ 
الججيجة، لقج كانت بالزخكرة ضاىخة سياسية لحلظ تع فتح الباب إليجاد الفخص كإنذاء السؤسدات 

 .(43)الثقافية الكتداب األفكار في السجتسع كالتخكيج ليا
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زادة في كاكه، فإف ىحا التحػؿ ،ضخكرؼ كجدء مغ عسمية التحجيث، مع ضيػر  كبحدب تقي        ثالثا : 
نػع مغ التغييخ البصيء في السجتسع السجني، عشجىا ال يسكغ الحرػؿ عمى الدمصة باستخجاـ القػة 
مغ قبل الحكػمة. التغييخ الدياسي كاالجتساعي في السجتسعات التقميجية ىػ أكثخ مخادف ا لالستيالء 

الجكلة. كغالب ا ما تخكد سياسات أسالؼ مثل ىحه السجتسعات، سػاء كانت ثػرية أك  عمى سمصة
رجعية، فقط عمى االستيالء عمى الدمصة السخكدية مغ أجل تغييخ السجتسع. كنعشي أف يفيع بالد 
كشعب إيخاف بغس الشطخ عغ إف جياز الجكلة الخاص، األمػر األساسية الحيػية ، كيجعػ محخرك 

زل دعاة الحجاثة الغخبية ، إلى نػع مغ األخالؽ كالثقافة كالحجاثة، ككانػا يقرجكف أف السجمة، بف
السجتسع السجني عبارة عغ مجسػعة مغ الصبقات كالسؤسدات االجتساعية التي تتػسط بيغ السػاشغ 

 .(44)كالحكػمة كنػع مغ العالقة
أحج مكػنات التحجيث، كتعشي الػحجة الػششية كالسداكاة بيغ جسيع  السػاششةذكخ تقي زادة اف : رابعا  

كاعتبخ تقي زادة التصخؼ  ،(45)أفخاد السجتسع أماـ القانػف بغس الشطخ عغ الجيغ أك المغة أك العخؽ 
أحج أكبخ األخصاء في شخيق تقجـ كتحجيث إيخاف، كاف الشدعة العخقية لمسثقفيغ ىي جدء مغ مخض 

                                                                            نػع مغ السثقفيغ االيخانييغ غالبا  ما يعتبخكف شعػبيع" نخبة العالع" ك" مخمػقات  اكثخ عسػمية، اذ اف
كاضاؼ  (54)اشخؼ"، كبحلظ يجب اف يبتعج االيخانييغ عغ كىع التفاخخ الجامح، كالتسيد االجتساعي

اف القػمية الستصخفة مقابل التحجيث اليسكغ، كجادؿ بأف مثل ىحه السسارسة تعػد إلى االشتخاكية 
ا  القػمية األلسانية ليتمخ، كالتي ليدت بعيجة عغ الفصخة الدميسة كالعجالة فحدب، بل تدبب أيز 

الجساعات العخقية .. "أنا  ضخر ا كششي ا كدكلي ا كبيخ ا، اذ انيا تػلج عجاكات كمخاشخ غيخ مشصكية، بيغ
ا كأحتـخ ذاتي مغ السقاشعة  فخػر كلغ أشعخ بخيبة أمل إذا كصفػني أنشي عخبي. كأنا سعيج جج 
الشاشقة بالمغة التخكية ، كإذا تخكػني )ليذ بشية الدخخية كاالستفادة مغ اإليخانية( فمغ أعتبخىا إىانة 

كأنا أعتبخ نفدي ستسائة كمائة بالسئة إيخاني  لشفدي .... لكغ بالصبع ال شيء أغمى مغ إيخاف الي،
  (91)... إذا لع تكغ إيخاف جدجؼ"

 تقي زادة االجتساعي في كاكه:  حدغ يعتبخ تحقيق األىجاؼ التالية عشػان ا لبخنامج   
التعميع العاـ، كالشذخ السفيج لمكتب كتخجسة الكتب الفارسية كنذخىا، كىحا يسكغ اف يديع في  -1

 -3كبالتالي ارساؿ اعجاد مغ الصمبة االيخانييغ الى البمجاف الستقجمة لتعمع عمػـ ججيجة الػعي العاـ،
تذجيع قجر كبيخ  -0الحرػؿ عمى مبادغ كعادات الحزارة األكركبية كقبػليا دكف قيج أك شخط 

الحفاظ عمى الػحجة الػششية اإليخانية  -1مغ الخياضات البجنية بأنػاعو، كفق ا لمشطاـ األكركبي 
إعالف حخب ال  -3الحفاظ عمى المغة الػششية اإليخانية ، أؼ الفارسية ، مغ الفداد  -2كاستقالليا. 

محاربة األفكار الجاىمية كالسداكاة الكاممة في الحقػؽ حػؿ  -4ىػادة فييا عمى األفيػف كالكحػؿ ؛ 
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لتشاسمية كالدل السحاربة ضج األمخاض العامة كخاصة السالريا كاألمخاض ا -5األدياف السختمفة 
تصػيخ البالد في الشطاـ األكركبي كخاصة  -11الحفاظ عمى استقالؿ إيخاف  -14كأمخاض األشفاؿ 
حخب كاسعة  -13حخية السخأة كتعميسيا كتجريبيا عمى حقػقيا كصالحياتيا   -14إدخاؿ الديارات  

مػماسية الخدفية" ، التي بحؿ جيج لقمب الدسة الذخيخة الستسثمة في "الجب -10 االشاعاتكنارية ضج ا
 . (54)أصبحت لألسف مؤخخ ا شائعة في إيخاف في ضل ىحا المقب

كذكخ تقي زادة في كاكه في عجة مقاالت، الى جانب ما ذكخناه مغ تصػر الخمفية االجتساعية    
كذخط لمحجاثة، ىشاؾ قزايا اخخػ، مشيا يجب خمق خمفية اقترادية، مغ خالؿ التخكيج لشػع ججيج 

تقي زادة" نحغ ضج  حدغ لمتدامح العاـ الدياسي كالجيشي، فكتبك ،(53)مغ االخالؽ االقترادية
لتحيد الجاىل كاليسجي، كالسطمع، الحؼ يشتج عشو مزايقة لسػاششيشا الييػد، كالسديحييغ، كالبابية، ا

، كسا اشاد بفكخة مارتغ لػثخ البخكتدتانتية، انو (50)كالدرادشتية، كالحؼ يعتبخ مغ احج اسػء األفات
، كسا (51)كالخخافة عشويجب اخخاج الجيغ مغ سجشو الخخافي السطمع، ككحجه بالعقل، بخفع قيػد التحيد 

انتقج التعرب الجيشي، كاف ال يكػف عمسشة السجتسع، كفيزاف السعخفة خاؿ مغ الجيغ، النو سيكػف 
 .(52)كقتيا خصخا  

كنتيجة لمػضع الحخج كالسزصخب، بعج الحخكة الجستػرية، كاالغالؽ الستعاقب لمبخلساف مغ االكؿ   
ة كانتذار الفػضى الدياسية كاالجتساعية الى الثالث، كضيػر حكػمات ضعيفة كعجيسة القػ 

تقي زادة في كتاباتو في مجمة كاكه، الى التخكيد عمى انذاء  حدغ كاالقترادية في البالد، فقج دعى
حكػمة مخكدية قػية كتعديدىا، بجال  مغ محاكلة االشاحة بالحكػمات نتيجة السشافدة، فاستقخار الحكع 

 .(53)ىػ اكؿ خصػات االصالح
تصخؽ الى مجاالت متعجدة، كمشيا محاربة االخصار التي تيجد المغة الفارسية، فقج كتب  ةبالشتيج  

تقي زادة كصجيقو جساؿ زادة، سمدمة مقاالت، تشاكلت تاريخ المغة الفارسية كادابيا كدكرياتيا عمى 
ػرية، اكثخ فتخات مختمفة، كقدسيا الى اربعة مخاحل، كاعتبخ السخحمة االخيخة، كىي مخحمة الثػرة الجست

 .(54)السجةمخحمة شكمت تيجيجا  ججيا  لمغة الفارسية، فقج ازداد عجد الرحف كالسجالت خالؿ ىحه 
، بذكل مؤقت، 1544اذار  34كاخيخا  بدبب انعجاـ الجعع السالي، اعمغ عغ أغالؽ كاكه في   

"، أنو بدبب کاكهؽ فػؽ العاده  كرقوكذكخ في العجد االخيخ مشيا تحت عشػاف) كاكه كرقو رائعة("
السذاكل السالية، ككحلظ بدبب رحمة مؤسذ السجمة حدغ تقي زاده إلى ركسيا، فقج كمف مغ قبل 

 .(55)الحكػمة االيخانية بتػقيع اتفاقية التجارة كالجسارؾ مع ركسيا، يجب إغالؽ السجمة لعجة أشيخ
ر مغ ميػنخ، كصجر تحت اسع كاكه ميػنخ، النيا ترج 1523كتع اعادة نذخ مجمة كاكه، عاـ   

، كتزسغ مقاؿ االفتتاح  عمى ما يمي:" ... بشاء  عمى كعج 1523العجد االكؿ لمسجمة، في نيداف 
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التعاكف كالسداعجة مغ األساتحة الفاضميغ كالعمساء الذباب الحيغ يعيذػف في ىحه األرض ، تع اتخاذ 
مكاف ... كسيفعل اسع كاكه ىحه الخصػة كإذا لع تتخافق جيػدىع كمداعجتيع، فمغ تحىب إلى أؼ 

ا  مأخػذ مشو اختار االتجاه الحؼ يعتبخ تقميج ىحه السمحسة الصػيمة األمج إليخاف القجيسة عسال  مبارك 
ككيانة ميسػنة، كيخػ أنو مغ الزخكرؼ إحياء ذكخػ اسع الشبيل العطيع الحؼ نذخ كاكه في ىحه 

ي الرحافة الفارسية. كالعجد األكؿ مغ األرض إنو ألمخ مؤسف أف مثل ىحا االسع الكبيخ فارغ ف
حكبة كاكه الججيجة مع تحكيخ محتـخ بالخاحل العالمة دمحم قدكيشي، الكاتب الكبيخ كالسقتجر سيج دمحم 
عمي جساؿ زاده، كالعالع الكبيخ سيج حدغ تقي زاده، الحؼ اسذ كاكه قبل اكثخ مغ اربعيغ سشة تقخيبا 

خ إيخاف الػشغ الغالي كالعديد كباسع أمة الػشغ كاليقطة ، في نفذ البمج تأسدت، كتبجأ بفكخ تحك
 .(144)كيعتبخ ىحا االسع أفزل كأسسى إلياـ لمعسل الجاد الحؼ يشتطخنا

تقي زادة، كانت قج  حدغ كحلظ تع نذخ في العجد االكؿ رسالة، تقجيخ كاحتخاـ كتسجيج لذخز  
ؿ مغ مجمة كاكه ميػنخ الى حدغ تقي ،كتع ارساؿ العجد االك (141)كجيت مغ قبل دمحم عمي جساؿ زادة

زاده، ككاف كقتيا رئيذ مجمذ الذيػخ، ككاف مدتاء مغ نذخ كاكه، السيسا بعج نذخ االعجاد الدتة 
االكلى، فقج كضع عجد مغ العالمات كالسالحطات، كقج شمب السجيخ التشفيحؼ لسجمة كاكه ميػنخ، اف 

يخ كقت قريخ في الشسدا، فػافق عمى رؤيتو، يمتقي بحدغ تقي زادة، اثشاء رحمة تػقف فييا االخ
 .(144)كقجـ لو شخيقة مختمفة لمكتابة في كاكه

كيحكخ السجيخ التشفيحؼ لسجمة كاكه ميػنخ، بعج عجة سشػات التقيت احج السثقفيغ االخخيغ مغ   
، تقي زادة، كىػ عمي دشتي، كانا فخػر بيحيغ المقائيغ، كبدساعي الكمسات القمبيةحدغ السعاصخيغ ل

ليحيغ العالسيغ الشبيميغ، كانا اححر الشاس اف يحكسػا عمى االخخيغ، لسجخد سساع، كالـ قج يكػف 
افتخاء اك غيخ مػثػؽ، كانو بجكف دراسة االشخاص كالسػاقف بعشاية قبل الحكع، النكع ستخجمػف مغ 

 .(143)انفدكع الحقا  
قي زادة، اتبعت مدار كاسمػب ، كبعج تػجيو مغ حدغ تالسجمةتع نذخ ثالثة كثسانػف عجدا  مغ  

شخيقة كاكه بخليغ في الكتابة كالشذخ، اذ كسا تع نذخ الديخة الحاتية لسفكخيغ مثل كارؿ ماركذ، 
ماني، مازداؾ، في كاكه بخليغ، فمغ يخذى القائسػف عمى كاكه ميػنخ مغ كضع ىحه االسساء كالخمػز 

اف لمحخية كلمتعبيخ عغ االراء كاالفكار عمى صفحاتيا، لمعجيج مغ اتباع ىحه االفكار، كالنيا مك
 .   (140)الكتاب كالسحجثيغ، كالفشانيغ االيخانييغ، بالكتابة كالحجيث في كاكه ىؤالءالسختمفة، جحب 
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 الخاتمة
يتزح مغ خالؿ الجراسة، اف حدغ تقي زادة كرفاقو مغ خالؿ نذخ مجمة "كاكه"، كاف يبحث عغ    

شخيق خالص كنجاة ايخاف مغ االستعسار الخكسي البخيصاني مغ جية، كالبحث عغ نطاـ حكع يشقح 
 كيخخج ايخاف مغ تخمفيا كتأخخىا، في جػانب مختمفة مغ الحياة، مغ جية اخخػ. 

حدغ تقي زادة في سبيل ايجاد كسيمة حل كخالص بالده ايخاف مغ ىحيغ  كمشح زمغ فقج سمظ  
االمخيغ عجة شخؽ كمحاكالت، فكانت نتاجات سياسية كفكخية في نفذ الػقت، كما نذخ مجمة 

 "كاكه"، اال كاحجة مغ تمظ السحاكالت.
مغ الحكػمة  لحلظ قبل الجعػة االلسانية خالؿ الجخب العالسية االكلى، كذىب الى بخليغ، كتقخب  

األلسانية، كصخيقة لتحخيخ إيخاف مغ بخاثغ الخكس كالبخيصانيػف، كشكل حخكة سياسية كثقافية ايخانية 
 كبجعع الساني، كحػت كاكه ابحاث سياسية كادبية.

كلمخد عمى معارضيو الحيغ اتيسػه بسحاكلة شسذ الحزارة الفارسية، مغ خالؿ االخح بالحزارة   
 اثة ال يشبغي أف تتعارض مع الحفاظ عمى اليػيةالغخبية، اكج أف الحج

كاعتقجت أف أساس الحزارة اإليخانية لو جحكره في عرػر ما قبل اإلسالـ. لكشو تػصمػا في    
الػقت نفدو إلى نتيجة مفادىا أنو بدبب التجىػر الثقافي كاالجتساعي كانتذار الجيل كالخخافات 

عبية في إيخاف. في ذلظ اليػـ، فقج اإليخانيػف القجرة كالسػلبة كالتحيد الشاجع عغ السعتقجات الجيشية الذ
 لخمق حزارة أخخػ كتأسيذ حزارة تتشاسب مع احتياجات العرخ.

كاكج تقي زادة كجية نطخه، اف افزل شخيقة لمسجتسع اإليخاني، اف يححكا مسا مخ بو الغخبيػف في   
، كلع يكغ لجيو خيار سػػ قبػؿ متصمبات بشاء حزارتيع. الخخاج ايخاف مغ كادؼ التخمف كاالنحصاط

 الحزارة الججيجة.
 الهوامش

                                                           
1)) ، مخکد تحكيقات رايانو اؽ قائسيو، اصفياف،  زنجگيشامو مذاىيخ ايخاف ك جياف، جمج سـػ

 . 143ش(،ص1354ـ)4411

مصالعات   فػرمشامو    ،ركزنامو کاكه، رليافتی ركششفکخانو بخاؽ تججد ك ىػيت ايخاف،حديغ آبادياف (4)
  .51،صش 1340ـ( 4441)بيار،41ممی،شساره

ا أشمق انتفاضة كششية ضج Kavehكاف كاكه ) (3) األجشبي الذخيخ زىاؾ الطالع (، كفق ا لألساشيخ القجيسة، حجاد 
(Zahakبعج أف فقج اثشيغ مغ أبشائو أماـ ،) فقاـ بصخد األجانب كأعادكا حكع اإليخانييغ، كاعاد فخيجكف الحاكع  ،زىاؾ

الفارسية في السقاكمة ضج الحكع االستبجادؼ  الحؼ اراد اف يقتمو زىاؾ، كاعتبخ كاكه احج أشيخ الذخريات األسصػرية

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999
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، تع تدييغ ىحا العمعك  ، كرفع مئدره الجمجؼ عمى الخمح كعمعكخمد لمسقاكمة كالػحجة األجشبي في إيخاف  كاصبح
زيغ في كقت الحق بالسجػىخات الثسيشة كأصبح رمد ا لمديادة  ،(niDerafsh) Kavia درفر کاكيانی السعخكؼ باسع

تع استخجاـ  ، لحلظمعخكة القادسية في الداسانييغ ، بعج ىديسةحتى تع تجميخه مغ قبل العخبالفارسية لسئات الدشيغ، 
الجسيػرية الفارسية  زيشت كانتػف عمع 1544كفي عاـ  ،1512قي زادة، في بخليغ في عاـ كاكه، كعشػاف لرحيفة ت

ىػ االحتفاؿ  سيخجافك )السعخكفة عمى نصاؽ كاسع باسع جسيػرية جيالف الدػفيتية(. االشتخاكية الدػفياتية
 34،جامعة كاششصغ، ص1504-1434لة عمى زاىاؾ، افذيغ مخاشي، تأميع ايخاف الثقافة كالدمصة كالجك  فخيجكف  بفػز

معساػ تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ قخبانی، رحيع خدتػ، ( 0)
 .03ش، ص1350تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .04ىساف مشبع، ص( 1)
 .54، صمشبع قبمي،ركزنامو کاكه، رليافتی...،حديغ آبادياف( 2)
، بيار ك       44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، (حديغ بيسشيار،3)

 54ص، ـ 4443ش،1344تابدتاف 
ككاف ابخز مغ ترجػ لفكخة القػمية الفارسية في كقت مبكخ ىع كل مغ، عمی اکبخ خاف داكر،عمی  (4)

تذخيغ  13، 11كاكه. دكره ججيج، شساره  رازؽ.حديغ کاضع زادهء، ايخانذيخ،عبج للاّ   دشتی،مختزی مذفق، کاضسی
 . 01،ص1544الثاني 

دمحم عمي جساؿ زاده، دمحم قدكيشي،ابػ الحدغ حكيسي) شقيق ابخاليع حكيسي" حكيع السمظ، مشػ شيخ (كىع كل مغ :5)
خيدؼ،  كغيخىع. فخساد، حدغ عمػػ، ابخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زادة ايخانذيخ،شاىخ زادة بيداد،اسساعيل أميخ 

ش(، 1333ـ )1554، بيار كتابدتاف، 23ك  24، مجمو ايخاف نامو، شساره کاكه بخليغ ك کاكه مػنيخدمحم عاصسى،
  . 345ص

 .55مشبع قبمي، ص ( حديغ ابادياف،14)
 .54حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص (11)
 .53ىساف مشبع، ص( 14)
 .144( ىساف مشبع، ص13)
باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. ناشخاف بازتاب ، ميالني، مباحثی ( عباس 10)

 .40،ص1550ساربخكکغ ، آلساف ، 
 . 342( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص11)
 .11-4، ص 1541كانػف الثاني 11، 1كاكه، ساؿ شذع، دكره ججيج ، شساره (12)
 .41عباس ميالنى، مباحثى باب...، مشبع قبمي، ص(13)
 .343 عاصسي، مشبع قبمي،صدمحم(14)

كمشيع حدغ عمػؼ، إبخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زاده إيخانذيخ، كرضا تخبيات كشاىخ زاده بيداد     ((15
 .345-344كإسساعيل أميخ خيدؼ كغيخىع مغ السداىسيغ الفعاليغ في نذخ كاكه. ىساف مشبع،ص

 .2،ص1544تسػز  14، 2اره كاكه، دكره ججيج، شس؛ 53( حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص44)

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Derafsh_Kaviani&usg=ALkJrhh5b9Uk2VNipDh1ZGFviWy6dUh6lA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sassanids&usg=ALkJrhhO4fg9yyGOHGMIiZDKiwJLw74DPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-Q%25C4%2581disiyyah&usg=ALkJrhhUf4iT1iyUiplX0VjkTiyN8dY9yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Socialist_Soviet_Republic&usg=ALkJrhiDObflG1htsEEHP1I-IBt4X5qc-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mehregan&usg=ALkJrhg7gJsAZGp5RjxZBIk8FRCoftToog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fereydun&usg=ALkJrhguQvHZtMTkuGo4ge45EFR2VJLy2w
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147999


 

 م(9111-9191حسن تقي زادة ودوره يف نشر جملة كاوه )

 م.د.ماجد مطر عباس                                                         أ.د. طيبة خلف عبد اهلل  
 

   م(1211كانىن االول  – 33العدد ملحق )  لة درااا  تاريخيةجم 
363 

 

363 

                                                                                                                                                                            

ككانت العػامل التي جحبت ىؤالء الكتاب إلى ىحه الفكخة ىي االنحجار الذامل إليخاف مغ جسيع الشػاحي، كحلظ (41)
عمى الخغع مغ الجيػد الستكخرة بدبب األزمات في السسارسة العسمية ، إال أنيا لع تدتصع حتى أف تخصػ خصػة في 

اره الستدارع ، عمى الخغع مغ التحػؿ الجستػر في ايخاف،  بجا ككأنو متأخخ عغ األمع السجتسع اإليخاني كتػقف انحج
 .50الستحزخة مثل فخندا بسئة ألف عاـ. حديغ بيسشيار،مشبع قبمي، ص

تخجسة الكتب الغخبية السفيجة، كاعتساد مبادغ كعادات الحزارة األكركبية كالقبػؿ بيا دكف قيج أك شخط ، كالحفاظ (44)
عمى الػحجة الػششية كاالستقالؿ، كاالستيصاف اإليخاني عمى الشسط األكركبي، محاربة التعرب الجاىل، كالسداكاة في 

انجيذو ك عسل/ حکايت  تقيداده مشازعو درميع القانػف، رحيع خدتػ، الحقػؽ حػؿ األدياف السختمفة كتحخيخ السخأة كتع
 .05ش، ص1350اميخقخبانی، اميخ قخبانى، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف،  مخد غخيب كديار غخب في

 .345دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص( 43)
 .345ىساف مشبع، ص( 40)
 .140، ص1325، باييد 3مجمو ايخاف ششاسى، شساره ( عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألة تججد، 41)
 .1، ص1512كانػف الثاني 40، 1كاكه، ساؿ يكع، دكره يكع ، شساره (42)
، شساره ( 43)  .12،ص1513،شباط 15-14كاكه،ساؿ دـك
زنجكي شػفانى) خاشخات سيج حدغ تقى زاده(،جاب اكؿ، انتذارات دمحم عمى عمسى،تيخاف، (ايخاج افذار،44)

                                                                                                            .                                                                                                                            142ـ(،ص1544ش)1324
 .141مجمة كاكه كمدألة...، مشبع قبمي، ص عباس ميالنى،( 45)
 .404مدعػد كػىدتانى نداد، باستاف كخايى در محمو ىاػ كاكه، ايخانذيخ كفخنكدتاف،مجمو مقاالت ياد، ص( 34)
 .3-4،ص1512كانػف الثاني  40، 1( كاكه، ساؿ يكع، شساره 31)
 ىساف مشبع.( 34)
 .404( مدعػد كػىدتانى نداد، مشبع قبمي، ص33)
 .404مدعػد كػىدتانى نداد، مشبع قبمي، ص(30)
 .10، ص 1335انقالب مذخكشيت ايخاف، بو كػشر عديد هللا عميداده،فخدكس،تيخاف،(حدغ تقي زادة، 31)
 .340، صش 1344از نذخيات كتابخانو تيخاف،، 3مقاالت تقي زاده، جمج ايخاج افذار،( 32)
 . 341(  ىساف مشبع، ص33)
، كتب: "بالصبع لقج كانت اليػناف مثل  1515كثيخا الجيسقخاشية اليػنانية، في عاـ ( كاف حدغ تقي زاده يحتـخ 34)

كل جػانب الكساؿ البذخؼ كالتصػرات السجنية كالفكخية ككحلظ مرجر ىحه الجيسقخاشية"، حدغ تقي زاده، تاريخ انقالب 
 .10مذخكشة ايخاف، مشبع قبمي، ص

از دكراف سفارت تقيداده در انگمدتاف، ، تيخاف، انتذارات فخزاف  حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،(ايخاج افذار،35)
 .313، صركز

(كفيسا يتعمق بالمغة، كاف حدغ تقي زاده شجيج الححر، ككتب كنرح الدمصات اإليخانية بإرساؿ مدؤكليغ عخب 04)
العخبية مع العخب إيخانييغ، الحيغ يعخفػف المغة العخبية إلى خػزستاف ، بحيث يتحجثػف مغ حيغ إلى آخخ المغة 

اإليخانييغ، كأضاؼ أف دعػات محاكلة تشكية الفارسية، مغ قبل بعس األشخاص السكيسيغ في جديخة شيخاف السخكدية، 
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يسكغ أف يؤدؼ إلى خمع التجانذ كالتكامل الػششييغ، ألف العجيج مغ الكمسات العخبية السدتخجمة بالمغة الفارسية تخبط 
ي البمج ، كإال فمغ يتسكغ الشاس مغ التػاصل مع بعزيع البعس كيسكغ أف يربح بيغ الستحجثيغ بيحه المغات ف

االغتخاب أسػأ، إذا امتألت المغة الفارسية في زمانشا بالتجريج بالكمسات الفارسية، ك الكمسات غيخ السعتادة كالستيالكة  
كالفارسية لدكاف خػزستاف كأذربيجاف، لألزمشة الدامانية أك الداسانية ، فمغ يكػف ىشاؾ فخؽ بيغ المغتيغ الريشية 

عالكة عمى ذلظ، ححر مغ أنو إذا تع اتخاذ إجخاء "عشيف غامس" لإلحالؿ اإللدامي لمغتيع األـ ، فدػؼ يكػف لجيشا 
نفذ الػضع مثل بخيصانيا، التي حاكلت عغ قرج تجميخ المغة األيخلشجية خالؿ القخف الساضي دكف أؼ نجاح ، ألف 

ية كالسختفعات حافطػا عمى لغتيع كمغ ثع انتذخت إلى السجف الكبخػ، كاعخب حدغ تقي زاده عغ سكاف القخػ الشائ
اعجابو بالدياسة المغػية الستدامحة في امبخاشػرية ىابدبػرغ ، كذكخ أف ىحه اإلمبخاشػرية كاف لجييا أربعة مالييغ 

ع إمبخاشػرية متعجدة المغات في بخلسانيع ، حيث فقط مغ الشاشقيغ باأللسانية كلكغ بإدارتيع السستازة استصاعت أف تحك
تع استخجاـ تدع لغات مختمفة، كتع الدساح لألعزاء بالتحجث باأللسانية كالتذيكية كالبػلشجية كالدمػفيشية كالكخكاتية 

 . 22-13كالدمػفاكية كالرخبية. لمسديج يشطخ: ايخاج افذار، نامو ىاػ لشجف، مشبع قبمي، ص
 .340، مشبع قبمي، ص 3االت تقي زاده، جمجمق(ايخاج افذار، 01)
 .314( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص04)
( مخكد بخكسي اسشاد تأريخي كزارة اشالعات،رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد ساكاؾ(، 03)

 . 345؛دمحم عاصسي، مشبع قبمي، ص11ص
؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.، رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج 4-1ص، 1544كانػف الثاني44، 32( كاكه، دكره ججيج، شساره00)

؛ ادكرد بخاكف، تاريخ مصبػعات كأدبيات ايخاف در دكرة مذخكشت،، 11حدغ تقي زاده بو ركايت...(، مشبع قبمي، ص
 .041، صش1301تيخاف،،0تخجسة دمحم عباس، ج

ی سياسی ك فکخؽ سيج سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنجگ،(عمی افتخارؽ ركزبيانی01)
رحيع ؛ 14ش،ص1350حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك تاريخ ايخانی، 

تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخقخبانی، معساػ تقى زاده،خانو خدتػ، 
رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد..(، ؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،03ش، ص1350كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .11مشبع قبمي،ص
 .44، صـ(4443-ش1344بيار ك تابدتاف) ،44ك 41شساره  ايخاف نامو"تقی زاده كمدئمو تججد، مجمو "( 02(

كتب دمحم   زاده في بخليغ مختمف ا مع معتقجاتو، ففي رسالة كجييا إليو مغ باريذكاف رد فعل أصجقاء تقي  (03(
قاؿ البعس إف الديج تقي زاده كاف عمى حق ، كالبعس . قدكيشي: كاف ىشاؾ الكثيخ مغ الشقاش حػؿ الجدج كالخكح

كاضع زاده ، صجيق ."قاؿ إنو رغع أنو في الحكيقة عمى حق ، لكغ القػؿ إف ىحا صخاحة ضج الحيصة كضج الدياسة
قجيع كزميل لتقي زاده في مجمة كافيو ، يرف القزية بػ "السػافقة السذخكشة" في مجمة إيخانذيخ: نشرح كنستشع عغ 

كىػ تقميج ، كلكغ لجيشا إيساف كامل برحة ىحا االعتقاد ، كقج قمشا مخات عجيجة  .التصخؼ ، كىحا ليذ بجافع الخػؼ
انية كفكخية ، ضاىخي ا كداخمي ا ، كال يجب أف تبقى عمى حالتيا الحالية، بل يجب أف إيخاف ال يشبغي أف تربح ركح

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/558
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تددىخ كلجييا حزارة خاصة بيا تدسى الحزارة، يسكغ تدسية إيخاف بأنيا متعمسة كليدت مخمػقة، "يجب أف نتجشب 
 .41ىساف مشبع،صنفػذىا كقبػليا".

ػا في ىحه السجالت اختالف ا كبيخ ا في األصل االجتساعي اختمف السياجخكف اإليخانيػف البارزكف الحيغ كتب ((04
كالخبخة الدياسية، فكاف ُيشطخ إلى الصالب عمى أنيع مقمجكف، لكغ الجسيع اعتقج أنيع في ضخكؼ ذلظ اليـػ كانػا 

 ، ككاف لسذفققاش فقط عمى مجػ التكيف مع الغخب، كقج اقترخ الشكقبػؿ الحجاثة ىػ الحل الػحيج .يقمجكف الغخب
كاضسي ككتاب مجمة فارانجدتاف شغف ثػرؼ كاعتقجكا أنو فقط بقبػؿ الحزارة الغخبية ككجػد زعيع حكيع كقػؼ يسكغ 

 .43ىساف مشبع،ص .إنقاذ إيخاف

 .41ىساف مشبع،ص: اميخ قخبانى، ميخزاد بخكجخدػ، تقي زادة بو دنباؿ مجرف سازػ ركح جامعو ايخاف بػد، في( 05)
 .51بمي، صحديغ بيسشيار، مشبع ق( 14)

 .43جسذيج بيشاـ، مشبع قبمي،ص( (11
 .1، ص1541اذار  3، 11(كاكه، دكره ججيج، ساؿ شذع، شساره 14)
 . 33، ىساف مشبع،ص 1ايخاج افذار، مقاالت تقی زاده، جمج (13)
 .10-5،ص 1544تذخيغ االكؿ  11، 01ليا تقی زاده دربارهء فخدكسی كشاىشامو: کاكه، شساره  راؽ مقالو (10)
كقج تزسغ الشذخ فرػال  مختمفة مغ السػاد السيسة، بسا في ذلظ السقاالت التاريخية بذكل خاص عغ إيخاف (11) 

القجيسة ك الذعخاء اإليخانييغ السذيػريغ ك مذاىيخ القخف الساضي كالشقج األدبي، كدراسات اقترادية لمسجتسع 
ق لكاكه، باالضافة الى االعساؿ اليامة لمعالمة االيخاني، كسا تع نذخ تاريخ العالقات الخكسية االيخانية، كسالح

القدكيشي، ككانت كاكه اكؿ مجمة في تاريخ ايخاف تكتب بأنتطاـ عغ لعبة الذصخنج كتخكج لمعبة اذ تعتبخىا جدء مغ 
الحجاثة كالثقافة، كاالذصخنج رياضة فكخية كخياؿ، ترفي العقل، كيسكغ العثػر عمى امثمة لبحػث لمتاريخ االجتساعي 

اذار  3، 11العتبارات العامة كاألخبار اإليخانية كغيخىا. كاكه، دكره ججيج، ساؿ شذع، شساره االدبي اليخاف كاك 
كانػف االكؿ  03،13؛ کاكه، شساره 14-3،ص 1544تذخيغ الثاني  02،31کاكه، شساره ؛ 1، ص1541
 3،11ه، دكره ججيج،شساره؛کاك 12-11،ص 1541كانػف الثاني 1،11؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 14-3،ص 1544

 11،4؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 12-14ص  1541تذخيغ االكؿ  14،3؛کاكه، دكره ججيج،شساره 1541اذار 
؛ بخاؽ 13-14،ص 1541كانػف االكؿ  11،14؛ کاكه، دكره ججيج، شساره 12-14،ص 1541تذخيغ الثاني 

كانػف االكؿ  03،13؛کاكه، شساره 2-3،ص 1ره اؽ از آثار عالمو قدكيشی،ر.ک.بو کاكه،دكره ججيج،شسا نسػنو
 .2،ص 1544

 .345دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص( 12)
 ( ىساف مشبع. 13)
 .142عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألو...، مشبع قبمي، ص( 14)
 .441-440ق. ؽ، ص 1325، شيخاف، 4مرصفى عمسػتى عديد،ايخاف درا پيمػؽ ، ج ( 15)
 .143،مشبع قبمي،ص( عباس ميالنى،مجمة كاكه...24)
 .311( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص21)
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 ( ىساف مشبع.24)
 . 143( عباس ميالنى، مجمة كاكه..، مشبع قبمي، ص 23)
 .11، مشبع قبمي، ص(عمی افتخارؽ ركزبيانی20)
، بيار ك تابدتاف 44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، بيسشيار،ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، حديغ(21)

 53ص ، ـ 4443ش،1344
نطافة السمبذ كالسدكغ ( كذكخ مشيا تقي زاده، التي اعتبخىا مغ السػركث الحزارؼ لمجكلة الفارسية، كمشيا 22)

كالساء ،كاضيار األخالؽ الحسيجة، كتخؾ البحاءات القبيحة في الذارع .... كالقجـك في كصحة كنطافة السسخات 
السػاعيج كتجشب الثخثخة ... كإضاعة الػقت، كاالىتساـ بالعمع، كدراسة كبشاء دار العمـػ كشبيعة الكتاب، كاالىتساـ 

الفداد كالخشػة ،كاالبتعاد عغ  بذؤكف السخأة كتجشب تعجد الدكجات كالصالؽ غيخ السبخر .. كالرجؽ كمحاربة
الذعارات الدائفة، مسغ يجعػف التجيغ، فسثال إذا تع اإلعالف عغ االجتساع في الداعة الثالثة كالشرف،  فيجب اف ال 
يكػف ىشاؾ خسذ كستة كنرف، الخئيذ ال يشبغي أف يحىب إلى قاعة االجتساع النتطار نرف ساعة أخخػ 

نزيع كفت عذخكف دقيقة عمى الدجائخ كالذاؼ اثشاء االجتساعات ، يجب الفائجة لمػصػؿ إلى األغمبية، كيجب اف ال
مغ كل العادات االجتساعية الجيجة لمغخب ، لدػء الحع لع نأخح مغ حزارة الغخب اال الجعارة كالعبػدية، كلع نتعمع 

غخيب ك ديار غخب، في: تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد شيئ ا سػػ إنكار األدياف. رحيع خدتػ، 
 .05ش، ص1350اميخ قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .1،ص1541تذخيغ االكؿ،  3، 14كاكه، دكره ججيج،شساره ( 23)
 .( مؤسذ كمدؤكؿ مػقع مػسػعة ايخانيكا في الػاليات الستحجة االمخيكية24)
؛ادكارد جی بخاكف ، تاريخ 4، ص.  1544كانػف الثاني 44،  1[ کاكه ، دكره ججيج ، ساؿ پشجع ، شساره 1](25)

 .53بيسشيار، مشبع قبمي،ص ؛ حديغ042-041ادبيات ايخاف ، ص 
 .11ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد...(، مشبع قبمي، ص( 34)
در انگمدتاف، ، تيخاف، انتذارات فخزاف  از دكراف سفارت تقيداده حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،( ايخاج افذار،31)

 .14؛  رحيع خدتػ، مشبع قبمي، ص21، مشبع قبمي، صركز
يجب عمى اإليخانييغ أف يعخفػا تاريخ حزارتيع القجيسة كأف يتعسقػا في "أعساؽ الحزارة األكركبية". إذا كانػا ( (34

كيجب أف نتحكخ أف الصخيقة الػحيجة إلنقاذ إيخاف يعخفػف إيخاف بذكل صحيح ، فمغ يتع "تخىيبيع" أك "سحخىع" عبث ا ، 
ىي التكيف مع الحزارة الغخبية. في مكاف آخخ ، يؤكج تقي زاده أف "ىجؼ إيخاف ىػ التقجـ ، كيجب أف نعمع أف 
األجانب لغ يداعجكنا بيحه الصخيقة ، لكشيع ليدػا أعجاءنا دائس ا ، كال يشبغي أف نمـػ كل االضصخابات عمى عػامل 

ية ... إذا كشا حق ا" نخيج ، لغ نخغب. "" الذيء العطيع في إيخاف ىػ مغ الخارج ، كليذ شخيق الخالص ، في خارج
 .41جسذيج بيشاـ، مشبع قبمي،ص ."إبعاد األجانب ... ال يػجج خصخ كبيخ مغ الخارج ، إنو مغ الجاخل

 .1544شباط  11، 41( كاكه، شساره 33)
 .3، ص 1544كانػف االكؿ،  11،  14كاكه ، دكره ججيج، شساره  (30)
 .52حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 31)
 .3-2،ص1512يػليػ  14، 11كاكه، شساره ( 32)

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/18485/91/text
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 .3، ص1541اب،  4، 12كاكه، دكره ججيجه، شساره ( 33)
 . 142-143(حديغ ابادياف، مشبع قبمي، ص34)
 . 1، ص1544تذخيغ الثاني  02،14( كاكه، شساره 35)
 .144حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 44)
 .3-1، ص1544تسػز   13، 04كاكه، شساره ( 41)
  .53مشبع قبمي، ص( حديغ بيسشيار، 44)
 .3-4،ص1544تذخيغ  الثاني 14، 02( كاكه، شساره 43)
 .113عباس ميالنى، كاكه كمدألة ...، مشبع قبمي، ص(40)
الحيغ كانػا في يـػ مغ األياـ مغ بيغ قادة الحدب الجيسقخاشي ، قج جمبػا ألكؿ تججر اإلشارة إلى أف قادة كاكه ، ( 41)

مخة مدتذاريغ أمخيكييغ إلى إيخاف ، كقج حجث مثل ىحا في عيج كزيخ الخارجية حديشقمي خاف نػاب. كقج أمخت 
جد مغ السدتذاريغ الجكلة القائع باألعساؿ اإليخاني في كاششصغ، بإجخاء محادثات مع كزارة الخارجية لتعييغ ع

، مشبع قبمي، عمی افتخارؽ ركزبيانی األمخيكييغ، كفي الشياية كصل مػرجاف شػستخ كالػفج السخافق لو إلى إيخاف.
 .45،ص1300؛ مػركاف شػستخ ، تخجسة أبػ الحدغ مػسػؼ ، شيخاف ، مشذػرات صافي عمي شاه، 11ص

 .3-4، ص1541نيداف  14، 0؛ كاكه ،شساره 54حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 42)
 .1، ص1544تذخيغ الثاني 02،14(كاكه، شساره 43)
 .1،ص1541كانػف الثاني  1، 11(كاكه، شساره 44)

(89)Saeid Edalatnejad ،Rationalism and Modernity The Codification of the Rights of 
Religious Minorities in Iranian Law (1906 - 2004 ), A dissertation Doctor, The 
Department of History and Cultural Studies Institute for Islamic Studies, University 
Berlin,2009,p99 

 .3-1، ص1544تسػز   13، 04كاكه، شساره ( 54)
 .14رحيع خدتػ، مشبع قبمي، ص( 51)
ستخصػ إيخاف خصػات كبيخة لػ تحققت ىحه السقتخحات كنفحت مثل ىحه األمػر، بعج عذخ سشػات ، (كذكخ انو 54)

نحػ التحجيث كالتقجـ ، كتعدز كحجتيا الػششية كسا كاف اليابانيػف. كبشفذ الصخيقة ، ساركا عمى شخيق الحجاثة 
 .1-4، ص 1541كانػف الثاني  1، 11شساره  كاكه،؛55-52حديغ بيسشيار، مشبع قبمي،ص  كالتقجـ.

  .14،ص 1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره(53)
كالذيعية تتساشى مع الحخية، كمغ ناحية أخخػ، تؤكج حقػؽ األقميات  اعتبخ تقي زادة اف الصقػس الدرادشتية (50)

اذار  11، 3. كاكه، دكره ججيج، شساره الجيشية بسػجب الجستػر كتشتقج التحيدات الجيشية التي تخمق السجتسع
، بيار ك 4-1، مجمو ايخاف نامو ساؿ بيدت ك يکع، شساره ؛ جسذيج بيشاـ، تقيداده ك مدئمو تججد3،ص 1541

 .14، ص1342تابدتاف 
 .5-1،ص 1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره (51)
 .5، ص1541تذخيغ االكؿ  14،3کاكه، دكره ججيج، شساره (52)
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الث فئات، كاف اصالح كقج اشار تقي زادة في كاكه الى مجسػعات مغ الشخب الحاكسة، كالتي قدسيا الى ث( 53)
 .144-55حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص االكضاع كتصػر البمج يعتسج عمى مجػ كعي الدمصة.

 .3، ص1541اذار  3، 11؛ شساره 3، ص1544تسػز  13، 04( كاكه، دكره ججيج، شساره 54)
، 12ك  11شساره  ، تاريخ معاصخ ايخاف، ابػ الحدشى  مشحر عمى، مذخكشو كرژيع پيمػؽ؛ پيػنجىا ك گددتيا(55)

؛ مرصفى عمسػتى 314؛ دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص 14ص ـ(،4444ق(،) 1335پاييد ك زمدتاف )
 .441عديد،مشبع قبمي،

 . 313( دمحم عاصسى،مشبع قبمي، ص144)
 .313(ىساف مشبع،ص141)
 . 312(ىساف مشبع، ص144)
 ( ىساف مشبع.143)
مساء االيخانييغ بكاكه ميػنيخ، مثمو مثل كاكه بخليغ، مذجعا  كدليال  قيسا ، كعمى كجو ( كاف اىتساـ السدتذخقيغ كالع140)

الخرػص، البخفدػر اشبػلخ كالبخفدػر فيميمع كالبخفدػر ماتذميدكي، كالعجيج مغ االساتحة االخخيغ. لمسديج يشطخ،  
 .315-313ىساف مشبع، ص

    
 المصادر والمراجع

 -الوثائق المنشوره: -
 -اواًل:مركز بروسي اسناد تاريخي)مركز دراسة الوثائق التأريخيو(:

  مخكد بخرسي اسشاد تاريخي كزارات اشالعات، رجاؿ عيج بيمػؼ بو ركايت ساكاؾ، حدغ
 ش.1343تقي زادة، تيخاف، بي جا، 

 -ثانيًا: الكتب الفارسية الوثائقية: -
 ،از دكراف سفارت تقيداده در انگمدتاف،  حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،ايخاج افذار

 ش.1331انتذارات فخزاف ركز، تيخاف، 
 ،زنجكي شػفانى) خاشخات سيج حدغ تقى زاده(،جاب اكؿ، انتذارات دمحم عمى ايخاج افذار

 .ـ(1544ش)1324عمسى،تيخاف، 
 ،ش 1344از نذخيات كتابخانو تيخاف،، 3مقاالت تقي زاده، جمج ايخاج افذار. 

 -و:الكتب الفارسي -
 4ادكرد بخاكف، تاريخ مصبػعات كأدبيات ايخاف در دكرة مذخكشت،، تخجسة دمحم عباس، )جمج ،

 ش.1301تيخاف،(، 0جمج
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  ،تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ رحيع خدتػ
 ش.1350قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

  1335زاده،انقالب مذخكشيت ايخاف، بو كػشر عديد هللا عمي زاده،تيخاف،سيج حدغ تقي. 
  ميالني، مباحثی باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. عباس

 .1550ناشخاف بازتاب ، ساربخكکغ ، آلساف ، 
 گی سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنج،عمی افتخارؽ ركزبيانی

سياسی ك فکخؽ سيج حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك 
 .ش1350تاريخ ايخانی، 

 في: اميخ        فخيبا رزيشو باؼ،تبخيد شيخ جياف كششى كو افكار تقى زاده را شكل داد
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 دور نداء البالط الفاطسي في تعيين والة الذام )دراسة في سياسة التعيين(
 أ.د عبجالحدن حشهن جبخة هللا

 م.م.حدن عبجالدادة عبجالراحب
 كمية اآلداب -جامعة ذي قار 

 السمخز
يزخر الةارةخ اإلسالمي بؾجؾد الكتيرر مرؽ الدحذر ال السخراا ت الةري هراط ليرؽ د ر راار    رةر        

 , فبفررررا مرررا جررران ارررو الررر يؽ اإلسرررالمي الجس ررر  مرررؽ   الرررت ررري  رررةا الزثرررا ل خذؾسرررا  الخ اسررري
, اذ نرص الارراط الكررةؼ  ري هتيررر مرؽ لىاارو  مرا الم الرت  الزخررا ا   مخرا ا  مرزؽ لمزررك  هامرا هاؾ يررا

رسُكؼ َ اِمرا   َ َزراَ  ُكِمر  ُ  َ   َكنِّري َربُُّيرؼْ  َلُيرؼْ  ؽ الرجاص  السخان كذ  اص امالا ))َ اْسرَةَثا َ بي رؽ مِّ  َك ْ  َذَكرر   مِّ
رؽ َاْمُرررُمؼ ُكنتَرا   َاْمررض     مررؽ ىرما الزسظمررخ هراط اخة ررار مؾمررؾ  اجتسرا الررمؼ رهزنرا ف ررو  مررا د ر  مِّ
, اذ اسا لسرا  ري الزبجر  ؼ  خزساه الا مبجتيؽ اةمرؾه خاازرت,  المالبالط الفاطزي  ي امييؽ الؾ   نخان

, اما الزبج  التاني  ؽ الخري   رسر   د رىرا  ري اميريؽ خة ارىا لمؾ  األ ص  ؽ األمير  ست الزمػ  ا
 الؾ   .
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The role of the women of the Fatimid court in appointing the governors 

of the Levant (a study in the policy of appointment) 

Prof. Dr. Abdel-Hassan Hanoun Jabrallah 

M. M. Hassan Abdel-Sada Abdel-Saheb 

University of Dhi Qar - College of Arts 

Abstract 

       Many eminent personalities around the world, pioneers in various 

different types of different forms of discrimination, equality within the 

perfect woman, equality between men and the call to prayer, the Almighty 

said ((so their Lord answered them that I do not waste the work of a worker 

among you among them: ) Set in this premise that lasted us. The first search 

for the princess is the place of the king and his favorite symbol 
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 السقجمة
 ي ل الحال ت الفاطز ت  ي مراهميا الزةم د  الكتير مؽ الةامبال الخ اس ت  الةري كرررل  مرا 

الحمفرران د ط  جررؾد برر يا الزساسرر  ,  ارر   مثرررػ الارررار  اإلدار  داخررا الرربالط الفرراطزي ,  كبرزىررا   ررا 
كاَط نغاض الجمؼ الفاطزي  ااؼ  ما مب ك اإلمامت اإلسزا يم ت المؼ يسص  ما انةااليا مرؽ األ  الرا 

  ٔ)اإلبؽ مبا ر  د ط السغر  ي  زر  مؤىالل األبؽ اا ةبارىا سرمظت ر ه رت  م را ذال اخة رار  ليري
,   ما ىما األساس ىمؾط ساه  ىمه الخمظت ىؾ مذر ر الررا س إلدار  كمرؾر الر يؽ  الر ن ا ,  ىرمه 
الاا    ساىزت  ي جمؾس خمفان سغار الخؽ  ما هرسري الحال رت ,  الرمؼ بر  ره  رةا البرا  لةر خا 

ػ سرمظت    ساسر كخرػ غير الحم فت اارارال ال  لت الزرهزةت  ةار   نداى  ا خالل لمسخان  اار  كخر 
 مج  د  لمؾزران .

 ةجفع لسا الةارةخ اإلسالمي الكتير مؽ األخبار  ؽ نخان همزؽ مؽ  ران الخةار  هاط ليرؽ 
  )األميرر    ٕ)د ر ميؼ  ري الزثرا ل الخ اسر ت  اإلدارةرت  ري الاذرؾر الفاطز رت كمتراص )الخري   اغرةر  

ال السخؾةت لؼ اةخمؼ مسذ  ا  سفت ست الزمػ   )الخي   رس   ,  الث ير االمهر اط ىمه الدحذ 
رسررز ت داخررا الرربالط الفرراطزي لكررؽ بررمهاايؽ  هسكررةيؽ  طزررؾهيؽ الخ اسرري كىميررؽ لممرر  ىررما الرر  ر 
  رررغا ىمرررما ممانرررت ,  هانرررت امرررػ الك ررراد  السخرررؾةت مميارررت االدرررثا ت  الةررر بير اذ هرررا غَؽ  رررا ه ررراط 

  مةيؽ ىي األمير  ست الزمػ. الحال ت الفاطز ت  ي لجغال هرجت ج ا  مؽ اارةحيا .   ي ما
 السبحث األول / األميخة ست السمك ودورىا في تعيين والة الذام :

,  ىرررري ابسررررت الحم فررررت ابررررؾ   ٘)  )الخررررمظانت   ٗ)ا  )سررررت الكررررا   ٖ) ةاررراص ليررررا )سررررت السذررررر 
ىررررر  مرررؽ كب رررو , ٔٔٗ/ٖٙٛمسذرررؾر نرررزار المزةرررز اررراك ,  األخرررت األكبرررر لمحم فرررت الجررراكؼ اررر مر   )

  ري ل مرهمرت انةاراص   ٚ),  لر ل األميرر  سرت الزمرػ  ري ك رةك رت ٙ)  ال ايا جارةت ر م رت ار  ا )در  
ىرر   ار ر رت  ري ٕٖٙالحال ت الا مذر  س ما   مت  ي ره  ج ىا الحم فت الزمز ل يؽ   سست )

الزمػ كذ  يا  ,     ذهر الزؤرخؾط الكتير مؽ الذفال لألمير  ست ٛ)الااىر   اسزت الحال ت الث ي  
انيررا امرررك  ذال كد    اررا  ديررؽ   ايرر   هخررست هتيررر  الذررؾض  الذررال    ررران  الارررلط  البررر  الذرر  ت 
 ما الزخاكيؽ هزا كنيا امرك   غ زت الا ر جميمت الركؼ هتير  السغر  ي الماقبت هازمت  ىمه الحذراص 

 .   ٜ)ا  ي مؾام  هتير كىمةيا هزؾم  رات هبير  لؾال ىا المزةز ااك المؼ هاط ىخةديرى
 كه ظت اج ا  ست الزمػ ها افاسيا الج ا  الزةر ت  ا  بسا ليا  ال ىا الحم فرت المزةرز اراك 

,  هراط ليرا  ري الاذرر كربمرت ا ز خادمرت ,  هراط ليرا طاافرت مرؽ الثسر  اخرزا  ٓٔ))الاذر الزغربي 
د ا ةؽ خاست بيرا  هاار    ر    ,  ليا اىرا      ٕٔ),  طاافت كخرػ اخزا )الاذرةت  ٔٔ))المظؾف ت 

مؾعفيؽ هزا ازمػ ك ظا ال هتير  ,  هاط لمر ض ز اجيرا  ر  ك ظاىرا  رسرت  ري اكررةس ه اايرا لح مرت 
ض  هانرت سرت الزمرػ ابمر  ٜٜٙىرر/ٕٙٛ,   س    ا  الحم فت المزةز ااك سست ) ٖٔ) مذمجت د لت اااايا
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 ي  سب ا  ىا ما   ي التاني  در مؽ  زره , ,  هاط كخييا الحم فت الث ٗٔ)الخادست  المدرةؽ مؽ  زرىا
, لررؼ يرر ض ىررما الؾمرر  طررؾةال  اذ  رراض  ٘ٔ) كانررت ارر بير ال  لررت  سررظؾايا بيرر  مرب ررو )برجررؾاط ابررؾ الفةررؾ  

,  هرراط  ٙٔ)ض   مررؽ ذلررػ الجرريؽ انفرررد الجرراكؼ  مم ررا  االحال ررت ٜٜٜىرررر/ٜٖٓالجرراكؼ ااةررا مرب ررو سررست )
و ست الزمػ  ةةابا  ةةابا مدؾراايا خاسرت الزةممارت االخ اسرت الحم فت الجاكؼ ىظم  الزدؾر  مؽ كخة

 . ٚٔ)الحارج ت
 مرر  ذلررػ  رر ط  رربيال الزررؤرخيؽ كاثيررت نجررؾ سررت الزمررػ  رري هادرررت كخةفرران   ةررا الحم فررت 

ض   ار  سراس الزرؤرخيؽ ر اىرت مفادىرا اط األميرر  سرت ٓٗٓٔىررر/ٔٔٗالجاكؼ  ي  ير  ؾاص مؽ سست )
,  ٛٔ)اا  ررةراش مرر  كهرر  هبررار رجرراص ال  لررت  ىررؾ سرر   ال  لررت بررؽ د اسالزمررػ دبرررل  زم ررت ا غة رراص 

 رغرؼ اليرز  الكبيررر  الةري امرمررت لرو ه راط ال  لررت الزةزتمرت اسغة رراص ا مرا سرمظت  ييررا  ىرؾ الحم فررت ا  
انسا لؼ نالهرع اؼ هالرت مرؽ الررم  ا  الفؾمرا  ري كنجران ال  لرت الزةرام رت رغرؼ الفرراذ الكبيرر الرمؼ 

الجرررراكؼ ,  لةرررري اجررررادل سررررت الزمررررػ ازماررررو سرررررةما  اذ اررررادرل مبا ررررر  اسسررررةالض هامررررا  ارهررررو الحم فررررت
سرراله ال الحال ررت  اخررمل ارر ير ال  لررت لزرر    اهرر   كربمررؾط يؾمررا  مررؽ اررارةخ كخةفرران الحم فررت الجرراكؼ 
هةررا الما ررر مررؽ ذ  الجثررت  رري ذلررػ المرراض  الررمؼ ك مسررت ف ررو مررؾل الحم فررت  اسذرري  كبسررو  مرري ابررؾ 

ج يررر   الرررمؼ لابةرررو االغررراىر إل رررزاز ديرررؽ   ,  ك امرررت لرررو هرررا الزراسررر ؼ الرسرررز ت  ررري  الجخرررؽ خم فرررت
 . ٜٔ)اسذي  الحم فت اجغؾر هبار رجا ل ال  لت

 الجك اررت اط سررت الزمررػ اايررت ىرري الجرراكؼ الفممرري لمرربالد  ارر ير ها ررت مفاسررا ال  لررت اذررؾر  
ر  كط ار ير جز ر  مفاسرا ال  لرت ض  ,  اسرةظا ت اجسكرت اراىٕٕٓٔىرر/٘ٔٗمبا ر  الا   اايرا سرست )

اإلدارةررت  ا جةزاة رررت  ا  ةذرررادىت  هةرررا ال يس ررت , كذ كمررررل ا لغررران  ررر   كهمرراض كطمايرررا الجررراكؼ  برررا 
 . ٕٓ)  ااو

اما  ما سمي  س اسةيا الحارج رت كاثراه ا رال ؼ ال  لرت  ر ط جز ر  الكةر  الرسرز ت الةري هانرت 
ىرري هةرر  األميررر  سررت الزمررػ ,  الةرري مارسررت مررؽ  اذرر ر ا سررؼ الغرراىر إل ررزاز ديررؽ    رري الجك اررت

خالليررا س اسررت ازيررزل االرر ىان  الجيمررت كاثرراه     ك ررال ؼ الدرراض   خررمل ا لرر  الرجررا  مررا األخررر مررؽ 
,  مؽ كبرز الرؾ   الةري ك رر ت سرت  ٕٔ)كجا الةحمص مزؽ ىفكر ادخ  ذا الزؾا    الظا ت لم  لت

 الزمػ  ما امييسيؼ ىؾ :
 _ وجيو الجولة )ابه السطاع( : 1

لؾ   نا ااأله اث  م ال  الا الؾران  نمسي خال ت الجاكؼ ,  ا  طررغ  مرا الخراهت هر ث ميرؼ 
 ل ررررررا  لمجمررررررؼ مررررررؽ امرررررر ه سررررررست   ٕٕ)جرررررر ا   ىررررررؾ اميرررررريؽ الجرررررراكؼ ألبررررررؽ  زررررررو  برررررر الره ؼ ابررررررؽ ال رررررراس

 ىررررما مسررررا ي لممايرررر    , ٖٕ)ض  ممرمررررا  االحال ررررت  ررررؽ كبسررررو الغرررراىر إل ررررزاز ديررررؽ  ٖٔٓٔىررررر/ٗٓٗ)
اإلسرررزا يم ت الةررري ارررسص  مرررا انةاررراص اإلمامرررت مرررؽ األ  الرررا األبرررؽ  محرررال  كىررررا  لخرررست الحمفررران 
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,  هانرررت سرررت الزمرررػ اررر رش خظرررؾر  ك ررر اض  ٕٗ)الفررراطزييؽ اسنةاررراص الحال رررت  رار رررا  مرررؽ األ  الرررا األبرررؽ
بريؽ األمرران  مرا مسذرر  الجراكؼ  مرا ىرمه الحظرؾ  ألنررو سر فةا بةرا  الذررا  داخرا البيررت الفراطزي 

الحال ت ,  خر اط ما  امت ست الزمػ بة ارش الزؾ   ام    ا  الحم فت الجاكؼ  س ما نذبت الحم فت 
الث يرر  الغرراىر إل ررزاز ديررؽ   ,  ك رر مت  مررا الررةحمص مررؽ  لرري الميرر   برر الره ؼ بررؽ ال رراس الررمؼ 

,  هاابرت الاراد   األمرران  ري  ٕ٘)ض ٜٔٓٔىرر/ٓٔٗ يسو الحم فت الجاكؼ  ال ا   مرا م يسرت دمدرخ سرست )
الداض ارر ر  الكبض  ما  ب الره ؼ  كرسالو الا مذر ,   مال  اؼ ذلػ  كسةظا  المخرمر الفراطزي 

,   رريؽ ممانررو  ٕٙ)مررؽ اسفيررم ك امررر سررت الزمررػ  زد األميررر  برر الره ؼ  رري الخررثؽ  ف ررو  رررا كجمررو
مررررررؽ جزررررررادػ األخررررررر  سررررررست األميررررررر  ج ررررررو ال  لررررررت ابررررررؾ الزظررررررا   رررررري يررررررؾض الخرررررربت لخررررررت خمررررررؾط 

,  ىمه ىي الؾ ىت التان رت  بري الزظرا   مرا دمدرخ اذ  ريؽ مرؽ طررز الجراكؼ  ٕٚ)ض ٕٔٓٔىر/ٕٔٗ)
 . ٕٛ)ض ٓٔٓٔىر/ٔٓٗ ال ا   ما دمدخ سست )

ك رررةير ابرررؾ الزظرررا  االذرررفا  الجزيررر   الفامرررمت  هفاارررت س اسررر ت    رارررو بةررر بير كمرررؾر الجمرررؼ 
,  كسررةزر ابررؾ الزظررا  لزرر    رريرةؽ  ال ررا   مررا الز يسررت  ٜٕ)كديبررا   الرة ررت   رررز  سررو انررو هرراَط  ررا را    

 مؽ رؼ خمفو األميرر  ريا  ال  لرت سرحةكيؽ , ررؼ  لري ابرؾ الزظرا  كمرار  دمدرخ لمزرر  التالترت  ري يرؾض 
ض   كسررررررررةزر  ال ررررررررا   مييررررررررا الررررررررا سررررررررست ٕٗٓٔىرررررررررر/ٖ٘ٔاألربمرررررررران مررررررررؽ  ررررررررير رب رررررررر  األ ص سررررررررست )

 . ٖٓ)ض ٕٛٓٔىرر/ٜٔٗ)
 _سختكين )شياب الجولة( : 2

الااا  سحةكيؽ الةرهي  ال ا    ما دمدرخ امر  ابرؾ الزظرا  الجزر اني  رؼ  يَؽ البالط الفاطزي
  ٖٔ)ض ٕٔٓٔىرر/ٕٔٗ ي   يةو التان ت ,   سَا الا دمدخ يؾض التالران الخاا  مؽ  ير رجر  سرست )

ا ة رراط   يةررو ,  ازيررزل كماراررو  ,   رري اليررؾض الةررالي دخررا  ذررر اإلمررار   ك مررؽ كمرراض ٕٖ) دخررا الزررز 
االيرر  ن السخرربي  الةرري كسررةزرل سررسةاط  كربمررت ك ررير  ةؾمرراط , اذ اررؾ ي  رري  ذررره ليمررت الثزمررت  رري 

ض  ل حمفو ام  ذلػ ابؾ الزظا  الجز اني  ي   يةو التان ت ٕٗٓٔىر/ٗٔٗالما ر مؽ ذؼ الام   سست )
(ٖٖ  . 

 بجر الكبيخ )وفي الجولة(:
ض بةمييؽ  ااػ الؾهي ؼ  ال ا   ما   ىت هم ,  هاط ٚٔٓٔىر/ ٚٓٗالجاكؼ سست  اض الحم فت   

,  هاط ارميس ا  ااذ  برجاهت الماا  ال يؽ  ٖٗ) ااػ غالما  ألمير الثيؾش الااا  مسثؾاكيؽ الةرهي
,  لزا  غؼ   نو  قبض  ٖ٘)هةا هخ  رات الجاكؼ المؼ لكبو كمير األمران   زةز ال  لت ااد الزمت

 ما   م ؼ هم , ك اط المذ اط  ما الحال ت الفاطز ت,  د ا لسفخو  ما الزسبر  مر   اخظؾاو
 , ٖٙ)الخمت ا سزو
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 لزا  ري الجاكؼ  س ظر  ست الزمػ  ما همؼ الحال ت اسةح مت ست الزمػ س است  
ذه ت م   ااػ ااخزت االزالطفت  الجيمت  ارسمت لو األمؾاص  الت ا   الحيؾص هةا هخبةو,  اسةزرل 

 اسةظا ت   ٖٚ) ما ىما الجاص هةا اسةظا ت مؽ اسةزالت مخؤ ص  ذره  م بره  هبير خ مو ب ر
ك سا و ااةا  ااػ الؾهي ؼ ماابا اسذيبو  ال ا   ما هم   ي مماط  ااػ  بملت لو الكتير مؽ 
األمؾاص  المظاىا,  هاط لفااػ غالض ىس ؼ سغير مار  مسو, اسةظا  ب ر مؽ خ ا و  ك سمو اط 

    زض  ما  ةا الحادض  كخبره كنو ها ص ال  ا   سو د ط ج  ػ,   ى  ب ر لمغالض األمؾاص  ااػ 
 الت ا   بم   ةر   ذير  اؾسا ب ر الا الغالض   اص لو: )) ط  مؼ نب  الةغير  زةز ال  لت  ةمسا,  ما 

 اص:     ا فا ي  ما نفخي انزا ا فا ي  م ػ,  ااص الذبي,   ؼ  ين ا ما ىا مؾ ؼ,  ااص ب ر
 ,  ٖٛ) ر ت مجبةي لػ  اط سا  اسي اسظسمةػ  ك ظيةػ   دسا جز ما   ي هفض  كمؽ...  

 بيمه الظرةات اسةظا  ب ر مؽ   سا  الغالض ااةا سي ه  سادز اط  زةز ال  لت هاط خارجا  
خمر لمذي   لزا  اد  ي الزخان  لزا  رذ مزؽ ا ةاد اط ىزارسو  ي ها ليمت  هاط رزال   لزا راا ال

 م و طمسو الغالض طمسةيؽ ارداو  ة ال ,  دخا ب ر  مييؼ   اى   ااػ مررد ب مااو سا   ما 
,  س ظر  ب ر  ما الاممت  ها ع  ما الحزااؽ  هاط ذلػ ليمت الخبت  ٜٖ)الجرس  كمرىؼ ااةا الغالض

ىا ااةا  هاا  ب ر الخي   ست الزمػ  كخبر   ٓٗ)ضٕٕٓٔىر/ ٖٔٗ ي الراا  مؽ  ير رب و األخر سست 
 ااػ  دمرل ب ر  ما ما سس  افااػ  مبط األمؽ  السغاض  ي هم   هزايةو لمحزااؽ  لابةو   ي 
ال  لت   م او هم    ىبت لو جز   ما غسؼ مؽ  ااػ الؾهي ؼ,  اسةزر ب ر  ال ا   ما هم  لز   

ر  الا اط   ىت ,  اث ر ا  ا ٔٗ)سسةيؽ,  خم  ب ر الكبير  ما   ىت هم  سفي ال  لت دمحم الكةامي
 ال ا   ما  ممت   ٕٗ)سفي ال  لت هانت  ما الز يست   يؽ سماد  الحادض الزمر ز بر )الاالنخي 

 ىما ي ص  ما   ٖٗ)هم ,  كسةزر ىما الخ اس  ي  دار  هم  طؾاص  ةر  همؼ الغاىر  الزخةسذر ااك
ازرد الذمؾبت اإلدارةت  ا جةزاة ت  المخمرةت الةي  اجييا الفاطزيؾط  ي  دار  ىما اإل م ؼ,  هتر  

   او  ااذاليؼ االبيزنظييؽ
 السبحث الثاني /الديجة رصج وتجخميا في تعيين الهالة 

اد الزممؾمررال ىرري ز جررت الحم فررت الغرراىر إل ررزاز ديررؽ    كض الحم فررت الزخةسذررر ارراك , اكرر
,  ٗٗ) سيا اكؾط  ج جت  با  سؾليا الا البالط الفاطزي ,     ذهر الزارةزؼ اط كسزيا ىرؾ )رسر  

,  هانرت جارةرت  بري  ٘ٗ) ىمه الخي   ىي جارةت سؾدان اسميا مؽ االد الخؾداط   يا مؽ االد السؾبت
 با يا لمحم فت الغاىر  المؼ  ل ل لو ابسو الزخةسذر ,  بم    ا  الغاىر   زاز   ٙٗ)سمي  الةخةرؼ 
ض  اسةظا ت الخي   الرسر  مرؽ اإلسرةجؾاذ  مرا ماالير  الجمرؼ الفراطزي ٖ٘ٓٔىر/ٕٚٗديؽ   سست )

,   ر  لابرت الخري    ٚٗ) ؽ طرةخ الؾساىا  ما ابسيا المؼ هاط يبم  الخادست مؽ  زره  س    ا   ال ه
  امررررر   األلارررررا  لرررررؼ ىخررررربخ لخررررري ال الاذرررررؾر الفاطز رررررت اط اماررررر  بيرررررا مترررررا )الخررررري    الزمكرررررت رسررررر
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,  اسةمزمت ىمه األلاا   ي مراسالايا الرسز ت م  الجماض  الزمؾش ,  يمهر الزارةزؼ انيا  ٛٗ) مالاسا 
 الرر    رري كهرر  مراسررالايا مرر  الزمكررت كر ػ الذررم ج ت ممكررت الرر زؽ كطماررت  مررا نفخرريا )الخرري   الزمكررت 

,  ااحرمل لسفخريا خرةؼ هاليرا هراص الحمفران ممةرؾ   م رو )الجزر   ٜٗ)اإلماض الزخةسذر كمير الزرؤمسيؽ 
,  سرمست الخري   رسر   ري  ذرر خراص ارو ىخرزا ) ذرر المؤلرؤ    الرمؼ هراط  ٓ٘)   لي ها نمزرت 

دار  ال  لرت اما  ري  رؤ ط   , ٔ٘)يةؾسط ه ااخ خرران  ةظا  ما نير السيا  بساه ليا الحم فت الغاىر
 ا  هانرت ار خالل اض الزخةسذرر هانرت  رمم ت لجريؽ   را  الرؾزةر سراه  السفرؾذ  الخرمظت الاؾةرت ابرؾ 

الررمؼ كداَر مفاسررا ال  لررت اخرر  سررسؾال هاممررت امرر    ررا  الغرراىر  هانررت   ااررو   ,ٕ٘)الااسررؼ الثرجراارري
 بؾاات لة خا اض الزخةسذر  ي س است ال  لت ال اخم ت  الحارج ت .

ا خالل اض الزخةسذر   المؼ هاَط   ميا سمب ا   ما ال  لت ىؾ مسذ  الؾزار  ,  كاط  كبرز  
الررؾزران يرر يسؾط اررالؾ ن لمخرري   رسرر   الررمؼ ىحرررد  ررؽ نظرراس مدررؾرايا  ك امرىررا اجرررض  م ررو ابسيررا 
الزخةسذر مؽ كجا  زلو  الةحمص مسو , اذ بم    د الؾزران  ري ىرمه الخ اسرت الفؾمرؾةت بريؽ ك رؾاض 

ض  كرب   خزخؾط  زةرا  هانت نياىت كغمبيؼ اما المرزص ا  الزذرادر  ا  ٕٚٓٔ_ٜ٘ٓٔىرر/٘ٙٗ_ٔ٘ٗ)
 .  ٖ٘)الخثؽ

 ةمررر  اررر خا اض الزخةسذرررر  ررري الزؤسخرررت المخرررمرةت مرررؽ كخظرررر اررر خالايا  ررري  مرررا مخرررةابا  
ال  لررت اذ  امررت بةارةرر  طاافررت الثسرر  الخررؾدانييؽ  زادل  رر دىؼ الررا خزخرريؽ الرر   جممررةيؼ الجرررس 

,  ذلػ  ي مجا لت مسيا لمةحمص مؽ سمظت  نفؾذ األمران  المخاكر الةره ت الميؽ  ٗ٘)الحاص االحم فت
كانؾا ىدممؾط السخبت األكبر  ي الزؤسخت المخمرةت الفاطز ت ,  كدل ىرمه الخ اسرت الرا ندرؾن جبيةريؽ 

دارةرت ,  كسرةزر بيؽ طؾاا  الث ش الفاطزي  المؼ كنممس سمب ا   ما ك ما  ال  لت ا  ةذرادىت  اإل
ض  ٜٙٓٔىررر/ٔٙٗىررمه الذرررا  الررا اط  سررا لزمرهررت برريؽ الظاافررت الخررؾدان ت  الظاافررت الةره ررت سررست )

 . ٘٘) المؼ كنةيا بيزةزت الظاافت الخؾدان ت ,   ما كرر ذلػ انةيا ال  ر الخ اسي لمخي   رس 
 رررؽ الةفاسررريا  امرررا  ررري س اسرررةيا  ررري اميررريؽ     األ رررال ؼ لرررؼ ارهرررز الزذرررادر  ررري ىرررمه الفةرررر 

اإلدارةرت لؾ ىررال ارالد الدرراض ,  انسرا نخررةسةر اط الفةررر  الةري امررت   را  الررؾزةر الثرجرااري هانررت الخررمظت 
مظماررت لمخرري   رسرر   رري ارر بير  ررؤ ط ال  لررت مخررةغمت سررغر سررؽ ابسيررا الزخةسذررر ,  نالهررع اىرررا  

د الداض  هراط ىظمرخ  مرا مثزؾ ت مؽ الح ض  الزاربيؽ مؽ الخي  رس  اام  ا مساس   ي   ىال اال
,  جميرؼ مرؽ   ٙ٘)ىؤ ن لا  )الزخةسذرؼ   ىرؼ الرميؽ كدخمرةيؼ اض الزخةسذرر  ري خ مرت الحم فرت كبسيرا

 الخؾداط  الذاالبت ,  مؽ ىؤ ن الؾ   :
 : السدتشرخي  طارق  األميخ _1
 ,  يَ  األه اث الخ اس ت الزة ىؾر   ي ارالد ٚ٘)كسمو سامبي  هاط  ي خ مت اض الزخةسذر 

امذر اط ال  لرت   ٛ٘)ض  كذ  اض  الي كمير هم  رزاص برؽ سرالا برؽ مررداسٛٗٓٔىر/ٓٗٗالداض سست )
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الفاطز ت  ر ض د   الثباىت لم  لت لز    اميؽ ,   رسرمت الحال رت الرا ناسرر ال  لرت الجزر اني  الري 
  ,    مررت برريؽ الظررر يؽ  رر  ٓٙ) ررثا  ال  لررت بررؽ هميرر   ٜ٘)دمدررخ االةارر ض الررا همرر  مرر   الرري هزررص

  اا   ممارش كنةيت افدا الرؾ   الفراطزييؽ  هراط ابرؽ هزر اط  ر  كسران الةر بير   راد مسيزمرا  ل مدرخ 
, مزرا هر ػ ارالبالط الفراطزي كرسراص األميرر الزارر   ٔٙ)اارها  ابؽ همير   هير ا   ري مؾاجيرت الزرداسرييؽ

رجر  سرست  مخةيا  يرمؽ الخي   رس  طارس الزخةسذرؼ الا دمدخ ,  دخميا  ما هيؽ غر   ي 
,   ري سرا ت  سرؾلو دخرا الرا  ذرر دمدرخ  ٕٙ),   رغ سثا   يةو  ما األىراليض ٜٗٓٔىر/ٓٗٗ)

 قررربض  مرررا ناسرررر ال  لرررت الجزررر اني  نامرررو الرررا سرررؾر  مسيرررا الرررا الرممرررت,  اىررررا  جيرررا المخررراكر 
,  لارر  طررارس  ٖٙ)اررالكبض  مررا الررزة ؼ الابمرري را رر  بررؽ سررساط بررؽ  م رراط كميررر بسرري هررال   رري سررؾر

ض   ك يرر  الررا الارراىر  ٜٗٓٔىررر/ٔٗٗمير بيرران ال  لررت    ررزص  ررؽ   ىررت دمدررخ  رري مجرررض سررست ))ارراأل
(ٙٗ . 
 األميخ رفق السدتشرخي: -2 
،  ٚٙ)  ز ال  لت  ٙٙ) مغفر ال  لت  ٘ٙ)ىؾ األمير كبؾ الفرا ر خ الحادض الزما  ام   ال  لت 

الخي  رس   نا   سيا  ي هتير كه  ابرز األمران  ي ال  لت الفاطز ت  ي  ذره  مؽ الزاربيؽ مؽ 
،  لو     مداى   كرار مسيا  ٜٙ)، اركس     ك زاص لم  لت الفاطز ت داخا مذر ٛٙ)مؽ الزؾام 

 . ٓٚ)مخث  كمير األمران ر خ الزخةسذرؼ 
 بم   دا الجزالل المخمرةت  ما هم   هخر  ؾهت رزاص بؽ مرداس  اض الحم فت 

يا رالرؾط ال  ماااا  هانت ىمه الاؾ  اك اد  كمير األمران الزخةسذر اس  اد هزمت  خمرةت هبير   ؾام
ر خ الحادض،  هاط    بم  التزانيؽ مؽ  زره،  خرجت الاؾ   ي التامؽ  در مؽ ذؼ الام    ي كبيت 
  ؾ        ا ر  جميمت  خرد الزخةسذر بسفخو لةد مو  هاا  جز       الداض ااإلنذ ا   ا نك اد 

   سؾص ر خ   ؾااو الا الرممت  سمت رسؾص ممػ الاخظسظيس ت ليةؾسط ،   س ٔٚ)اجت امره ر خ
،  سادز اط األ ما  ا زمت  ما الفاطزييؽ  ي  ٕٚ)االذما بيسو  بيؽ بسي مرداس  ي هم 

هزص  ممر  السمزاط  ي اطراز دمدخ   ي الرممت، اذ اسةظا  كه  الااد  الزرداسييؽ  اسزو )مام  
ض  ما هزص  ةخ ظر  ما  ممةيا رؼ اؾجو الا ممر  السمزاط بؽ هاما بؽ مرداس  كط ىدؽ ىثؾ 

 .  ٖٚ) مر  سؾرىا
كطراز الث ش الفاطزي   ٗٚ) بم  ىمه الفؾما ىاجزت ا را  الرممت مؽ  بيمت الخسااخت

 ىزمؾا كه ػ هةاا  الث ش الفاطزي مزا كمظر ا مير ر خ االةؾجو الا دمدخ  هاط  مييا الااا  
،  هانت  ٘ٚ)ض ٜٗٓٔىر/ٔٗٗدخميا يؾض التاني  در مؽ مجرض سست )طارس الذامبي الزخةسذرؼ   

األجؾان مةؾار   ي دمدخ اخب  الزسا  ال  األ ةةاص المؼ جرػ بيؽ الزغاربت الكةامييؽ  األ را  
الميؽ هانؾا مؽ مزؽ الث ش الفاطزي،  اسةظا  ر خ مؽ  ا  الذما بيؽ الظؾاا  الزةذار ت، 
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ا هم   خار الا هزص  كنرؼ ال و ال   ارس مؽ  بيمت بسي  كخم ر خ ىم  الم   لميثؾض  م
 اا ض الث ش مةخر ا الا هزا   ي  ير رب   األ ص  هاط الااا  ر خ  ا   لمخ ظر   ما   ٙٚ)كم 

 .  ٚٚ)الث ش اذ لؼ ىخةظ  مس   ؾااو مؽ ني  ا زاص  يزر  ر  هم 
ض ،  اسةرهؾا يؾض ٜٗٓٔىر/ٔٗٗ) ا ةةا الظر اط يؾض الثزمت ك اخر  ير رب   األ ص سست 

الخبت  األه ،  اؾجس األمير ر خ مؽ خ انت الزاااميؽ الكبااا   مر اسرجا  الحزانت الخمظان ت  لا 
،  نة ثت ليما المزا اسةدمر الثسؾد  ٛٚ) رااو  كمر المخمر بؾم  كرااليؼ  ي ممر  الزذرةيؽ
برسمو ى مرىؼ االرجؾ   مؼ يرج  كه   لزا  االيزةزت  كخم ا االير   ام  مسةذ  الميا،  كابميؼ ر خ

كسبا الذبا  خرجت الح الت مؽ هم   الث ش مسيزض  ر خ ممو مثزؾ ت سغير   مجاؾا او 
 . ٜٚ) جرهؾه رالث جراهال  كدخمؾا كسيرا   لا الاممت  مال  ييا ام  رالرت كىاض

 _ دري السدتشرخي :3
دخا  ي خ مت الزخةسذر  ي ب اىت ىؾ األمير درؼ بؽ  ب   الزما   ) يا  ال يؽ  

,   ي  ٓٛ)مخيراو م  مثزؾ ت الح ض الميؽ كنةاةيؼ الخي   رس  ألبسيا   مسو هزا لكبو الزديؾر او 
,      اك  مخيره لمرممت ك ما  مآسا ةت  ي  ٔٛ)ض  كنفماو ال  لت لؾ ىت الرممتٗٙٓٔىرر/ٙ٘ٗ اض )

,  الي الز يست اس ةباكال  س فت م  األىالي  ٕٛ)  ىت دمدخ , كذ دخا األمير ب رال يؽ الثزالي
 الةسغ زال الدمب ت  ييا  مؽ نةااثيا خرجت دمدخ مؽ س ظراو  كنخج  مسيا م  نفر ىخير مؽ  

لب ر الثزالي  المؼ ب  ره   ٗٛ),  بم  كىاض اؼ اسذي  الااا  المخمرؼ ممما بؽ مسز  ب ىال   ٖٛ)هزايةو
االةؾجو الا دمدخ  س  الفراذ الجاسا  ييا ,   مال اؾجو , فبم  لألمير درؼ  ٘ٛ)لؼ ىفما اسدارايا

درؼ الا الز يست ,  لؼ ىخةظ  درؼ اط ىربط األ ما  داخا الؾ ىت   زص  سيا ام  ك ير  ميمت 
,     خمت ام ه دمدخ مؽ  ٙٛ) اؾجو الا الرممت ألط سثا   يةو  ي اادغ األمر هاط  ما الرممت

,   ةا األمير درؼ  ي الرممت  ي  ير رب   التاني  ٚٛ)ر  كخر  كؼ  الي لجيؽ  سؾص ب ر الثزالي م
 . ٛٛ)ض ٛٙٓٔىرر/ٓٙٗسست )

 الخاتسة
يةرا مزا اار ض اط الةظرؾرال الكبيرر   مرا الزخرر  الخ اسري الفراطزي لرؼ ىمرؽ مجذرؾر بريؽ  

 رراد  ال  لررت  كرهانيررا مررؽ الرجرراص  ارر  اؾسررا البجرر  اط لخرري ال الاذررؾر الفاطز ررت هرراط ليررؽ يرر   رري 
كغمرر  الزثرةررال كلكبرررػ  مررا ت الررا د رىررؽ  رري س اسررت ال  لررت اإلدارةررت , كذ سرراىزت األهرر اث الاؾةررت 

 فان الحم فت الجاكؼ    ا  الحم فت الغاىر  ما عيؾر المسذر السخؾؼ ادما  ماص . كسخة
 ممررا الزجررؾر ا  ص هانررت األميررر  سررت الزمررػ ازةرراز اذررفال هزيرر   هرجاهررت الماررا  الجررزض  الجسكررت 
الخ اس ت كىميا اط ااؾد د لت مةرام ت األطراز الا بر األماط ام  مثزؾ رت مرؽ الخ اسرال الزةسا ررت 
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ييررا الجرراكؼ  ةةرررا ىررما  رري س اسررةيا االةمامررا مرر      اررالد الدرراض  الةرري نثجررت  رري  دار  ىررما ألخ
 األ م ؼ نثاها  ااىرا  .

امرررا الزجرررؾر التررراني هررراط اررر خا الخررري   رسررر  اض الزخةسذرررر  مرررا نكررر ض هبيرررر مرررؽ األد ار  
مررخ سرررا ال برريؽ اإلىثاب ررت الةرري  امررت بيررا األميررر  سررت الزمررػ ,  ارر  هرراط لخ اسررةيا الحر رران  رري خ

طؾاا  الث ش مؽ كجا ااؾةت مرهز كبسان جم ايا الخؾداط ,  كذ انيرا  ري سررا ال الرؾزران مرؽ كجرا 
هفع ممانةيا  مماسبيا الدحذ ت سب  الرا س  ي مرم  اإلدار  الزرهزةرت لمؾ ىرال  خخرار  كرامري 

 كبير  مؽ ا م ؼ االد الداض.  
 اليهامر

                                                           
 ٖٗ/ٔالاامي السمزاط , د ااؼ اإلسالض ,   ٔ)
 اض الحم فرررررررت المزةرررررررز اررررررراك  ىرررررررر ٖ٘ٙ_ٖٔٗىررررررري ز جرررررررت الحم فرررررررت الفررررررراطزي الزمرررررررز لررررررر يؽ   ):  الخررررررري   اغرةررررررر   ٕ)
الزمر  رت بسران  ذرر ىررر   هانت اما  ا ض األمران را ات الزمز  ي هتيرر مرؽ   راا  خال ةرو ,  مرؽ كرارىرا ٖٙٛ_ٖ٘ٙ)

 . ٕٜٗ/ٕالارا ت  بسان جام  الارا ت . يسغر: الزارةزؼ , الحظط الزارةزةت , 
 .٘ٛٔ/ٗابؽ الةغرؼ بردؼ , السثؾض الزاىر  ,   ٖ)
 .ٕٓٛالمزرؼ ,   الض السخان , ص   ٗ)
 . ٕٗٔ/ٕالزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,   ٘)
سرؾص ر م رت ,  ككر ل ر اىرت الكسخر ت ذلرػ  ار  ذهرر األنظراكي ذهرل امض مذادر األنخا  اط الخري   در  ذال ك  ٙ)

 رري اارةحررو اط لمخرري   در  كخررؾةؽ : األ ص كسررزو كرسررسايؾس  هرراط اظرةمررا  لنسررمس رةت ,  الترراني كسررزو كرةظرر س  هرراط 
 ٜٙ؛ الجخيسي , غاىت ا خةذار , ص ٖٕٓاظرةما  لبيت الزا س . يسغر: األنظاكي : اارةخ األنظاكي , ص

اسؼ لبالد  اسمت  مزمكت هبير  قبالت جزةر  سرام ت،  ةسةيري لخرىرا  لرا قبالرت جزةرر  األنر لس , سرّزيت اس رةك رت   ىؾ  ٚ)
نخبت  لا   رةاس  بؽ كبرىت بؽ الرااش   يرا   ررةاش  ابرؽ سر فا برؽ سرب  برؽ ىدرث  برؽ ىمرر  برؽ  جظراط .  اليرؾض 

؛  ٕٕٛ/ٔىرررا ؾل الجزرررؾؼ ,  ثرررؼ البمررر اط ,  ؛ ٙٚٔ/ٔىررري كرض ارررؾنس . يسغرررر : البمررررؼ , ممثرررؼ مرررا كسرررةمثؼ , 
 ٓٓٔ/ٔالبغ ادؼ , مراس  ا طال  , 

 ٗٚٔ/ٕالزارةزؼ ااماظ الجسفان ,  ٛ)
, , السثؾض الزاىر ؛ ابؽ الةغرؼ بردؼٖٓٓ/ٙ, , هسز ال رر؛ ال  دارؼ ٛ٘, ص, كخبار ال  ص الزساظمتابؽ الغا ر  ٜ)

ٗ/ٔ٘ٛ 
 ي ه الحم فت المزةز اراك ا اثراه   ذرر الحال رت  ك رةير ىرما الاذرر اثزالرو  : ىؾ  ذرالاذر الزغربي الذغير  ٓٔ)

, , الحظرط الزارةزةرت. يسغرر: الزارةرزؼ رلغرر   هراط ىمررز اىررا  ااذرر البجرهةا  يا انو لؼ يبسرا متمرو  ري الدررس  ا
ٕ/ٖٚٚ 
   الررمؼ الحرادض الذررامبي : ىرري كهر ػ طؾاارر  الثر ش الفرراطزي  سرزيت بيررما ا سرؼ نخرربت الرا ) ظررؾزالمظؾف رت  ٔٔ)

, , الحظررط الزارةزةررت. يسغررر: الزارةررزؼ يررا دخررا  رري خ مررت األميررر  سررت الزمررػ,  بمرر    ااكرراط ىحرر ض  الرر   سررت الزمررػ
ٖ/ٕٙ 
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الاذرررةت : ىررؼ كهرر ػ طؾاارر  الثرر ش الفرراطزي ,  سررزؾا بيررما ا سررؼ نخرربت الررا الزيزررت الةرري ك همررت الررييؼ  ىرري   ٕٔ)

 ٖٚٚ/ٕذرىا الزخزا )الاذر الغربي  . يسغر: الزارةزؼ , الحظط الزارةزةت , هراست الخي   ست الزمػ  ي  
 . ٜٙٔكهز  , نرةزاط , الزرك   ي المذر الفاطزي , ص  ٖٔ)
 . ٖالظ ار , ست الزمػ  اررىا  ي الج ا  الخ اس ت , ص  ٗٔ)
ؼ ار مر   , ارؾلا الرؾزار   ار بير برجؾاط الحادض : األسةاذ كبرؾ الفةرؾ  برجرؾاط كهر  خر اض المزةرز  مربري كبسرو الجراك  ٘ٔ)

ىررر   اسخرر  ال ررو الجررار  الدرريير   رري الارراىر  )هررار  ٖٚٛ ررؤ ط ال  لررت امرر   زار  كمرريؽ ال  لررت الجخررؽ بررؽ  زررار سررست )
؛ الرمىبي , ارارةخ  ٕٚىرر  , يسغرر: ابرؽ الذرير ي , اإل رار  , صٜٖٓبرجؾاط  ,  ةا  ري  رير جزرادػ األ لرا سرست )

 . ٛ٘ٙ/ٛاإلسالض , 
 . ٕٚبؽ الذير ي , اإل ار  الا مؽ ناص الؾزار  , صا  ٙٔ)
 . ٜٚٔكهز  , الزرك   ي المذر الفاطزي , ص  ٚٔ)
هخيؽ بؽ  مي بؽ د اس الكةامي , كه  هبار  يؾخ هةامت  كه  هبار الاؾاد , دخا  ي خ مت الحم فت المزةرز اراك   ٛٔ)

  مررا غيرررره  رله ىمترررر مرررؽ زةررار  كخةرررو )سرررت الزمرررػ   اسررةزر  مرررا ااّ مرررو  رري كىررراض الجررراكؼ،  لرررا كط اغيررر ىرررما  م رررو 
 اؾ رر ىا االاةررا  ط زارىررا كهرر .  ررانكزش ابررؽ د اس مسز ةررا  سيررا   سررو،     رري الزؾاكرر   كرراط   يمارراه     ىررؾ  مررا 
عير  رسو.  اسة  اه الجاكؼ مر   لا  ذره  امةس   رله  ي مؾه   خ لو  ؽ سب  احّمفو  ااص: ألط ااةمسري  ري دارؼ 

 لرريم مررؽ كط ااةمسرري  رري  ذرررش,  لزررا كزممررت )سررت الزمررػ  كط ااةررا كخاىررا الجرراكؼ، ذىبررت مةسكررر   لررا دار ابررؽ  كهرر 
د اس  طمبت مخا  او  ما ذلػ.     او  ذا نثجت الزؤامر  كط ىمؾط ساه  ج ش الغراىر )ابرؽ الجراكؼ   مر ّبره، 

 كزسرا لمجراكؼ  رري ممراط )االثبرا  كر ر ايزا  ل ررو    ر خ ال  لرت،  الارااؼ ارر مره.  اسةجررر ابرؽ د اس  بر يؽ مررؽ رااارو،
سرررت الزمرررػ،   رررةاله.  ارررّؾد ابسرررو  مررري )الزماررر  االغررراىر   هررراط   يرررزاص سرررب ا. يسغرررر: الزارةرررزؼ , الزافرررا الكبيرررر , 

 ٖٕٚ/ٕ؛ الزرهمي , األ الض ,  ٔٙ٘_ٓٙ٘/ٖ
 ٕٜٔ/ٗ,غرؼ بردؼ, السثؾض الزاىر ة؛ ابؽ الٖٗٚ؛ ا نظاكي, اارةخ ا نظاكي, صٖٓٓ/ٚابؽ الثؾزؼ, الزسةغؼ,   ٜٔ)
؛ ابرؽ الةغررؼ برردؼ , مرؾرد  ٕٕٖ/ٔ؛ ابؽ الؾردؼ , اارةخ ابؽ الؾردؼ ,  ٖٖٚا نظاكي , اارةخ ا نظاكي , ص  ٕٓ)

 ٕٛٚ/ٔالمظا ت , 
 ٖٕٓكهز  , الزرك   ي المذر الفاطزي , ص  ٕٔ)
الزمار  االزير ؼ , جممرو ابرؽ  زرو الجراكؼ  لري  ب الره ؼ ابؽ ال اس :  ةااص لو  ب الرهزؽ ابؽ ال اس ابؽ اهز    ٕٕ)

ىرر    رغ مسدؾر بملػ  ي دمدخ  ي  ير رب   ا  ص مؽ ىمه الخرست ررؼ  ر ض دمدرخ  ال را   مييرا  ري ٗٓٗلمي ه سست )
 . ٕٚٔ/ٖٙكخر اىاض الجاكؼ . يسغر: ابؽ  خاكر , اارةخ دمدخ ,

 . ٔٓٔ/ٕالزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,   ٖٕ)
 . ٖٗ/ٔط , د ااؼ اإلسالض , الاامي السمزا  ٕٗ)
 .ٕٙ/ٕالذف ؼ , اجفت ذ ؼ األلبا  ,   ٕ٘)
 .ٖٜٔ/ٗ؛ ابؽ اغرؼ بردؼ , السثؾض الزاىر  ,  ٗٔٔ_ٖٔٔابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص  ٕٙ)
 . ٗٔٔابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص  ٕٚ)
 . ٕ٘الذف ؼ ,  مران دمدخ  ي اإلسالض , ص  ٕٛ)
 ٗٔٔذيا اارةخ دمدخ , ص ابؽ الاالنخي ,  ٜٕ)
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 ٕٗ_ٔٗالذف ؼ , اجفت ذ ؼ ا لبا  , ص  ٖٓ)
 .ٕٛ/ٕ؛ الذف ؼ , اجفت ذ ؼ ا لبا  ,  ٗٔٔابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص  ٖٔ)
 رةررت هبيررر  غّسرران  رري  سررط اخرراايؽ دمدررخ، بيسيررا  برريؽ دمدررخ نذرر   رسررخ،  بيررا ف زررا ىارراص  بررر ده ررت  الزررز  :  ٕٖ)

؛ ىرا ؾل  ٕٓ، سّما    م و  سرّمؼ . يسغرر: اليرر ؼ , ا  رارال الرا ممر رت الزةرارال , صالكمبي ساه  رسؾص  
 ٖٕٙ؛ الاز ةسي , لرار البالد , ص ٕٕٔ/٘الجزؾؼ , ممثؼ البم اط , 

 ٕٗٗ/ٕٛ؛ المىبي , اارةخ اإلسالض ,  ٚٚ/٘ٔالذف ؼ , الؾا ي االؾف ال ,   ٖٖ)
ال  لت كىاض الحم فت المزةز ااك , المؼ   ه   ىت دمدخ  كمار  جيؾش الداض مسثؾاكيؽ الةرهي : كه  هبار رجاص   ٖٗ)

ىر  ذا  سيةو  ييا  دخا  ي هر    غز ال م  البيزنظييؽ  الةي عفر  ي هتير مسيا  بم    ا  المزةز ٖٔٛسست )
 ٜٕٓ/ٗٚرةخ دمدخ , ىر   مثيئ كبسو الجاكؼ  زص الااا  مسثؾاكيؽ  ؽ   يةو . يسغر: ابؽ  خاكر , ااٖٚٛسست )

 ٜٕ/ٜٕ؛ الذف ؼ , الؾا ي االؾف ال ,  ٕٚٙ/ٛ؛ المىبي , اارةخ اإلسالض , 
 .ٜٗٔ/ ٗابؽ الةغرؼ بردؼ, السثؾض الزاىر , ؛  ٕٕٔابؽ الم ىؼ, زب   الظم , ص ٖ٘)
 .ٜٕٔ/ ٕالزارةزؼ,  اماظ الجسفان,   ٖٙ)
 .ٜٕٕ/ ٔدمحم هرد  مي, خظط الداض,   ٖٚ)
 .ٕٓٔ_ ٜٕٔ/ ٕلجسفان, الزارةزؼ,  اماظ ا  ٖٛ)
 .ٜ٘ٔ/ ٗ؛ ابؽ الةغرؼ بردؼ, السثؾض الزاىر ,  ٕٖ٘؛ المغ زي , اارةخ هم  ,ٕ٘ٔابؽ الم ىؼ, زب   الظم , ص  ٜٖ)
 .ٖٓٔ/ ٕالزارةزؼ,  اماظ الجسفان,   ٓٗ)
ربمان الجادؼ ىؾ كبؾ  ب    دمحم كبؽ الؾزةر األ غؼ  مي بؽ جمفر بؽ  ال  الكةامي , اخمؼ   ىت هم  يؾض األ   ٔٗ)

 ٕٙ٘/ٙزارةزؼ , الزافا الكبير , ؛ الٕ٘ٔابؽ الم ىؼ, زب   الجم , صض ٕٕٓٔىر/ ٖٔٗ در مؽ  ير رج  سست 
ىرر امر   ةرا ٖٔٗ  سماد  الحادض المج اني :  الزمر ز كىرا  االاالنخي ,  لي  ممت هم  كىاض الحم فت الغاىر سست (ٕٗ

 .ٕٖٕٗ/ ٜ الزا   امال . يسغر: كبؽ الم ىؼ, اغ ت الظم ,  زةز ال  لت  ااػ الجاكزي,   رز  سو هاط 
 .ٕٗ/ ٕالغزؼ, نير المى   ي اارةخ هم ,   ٖٗ)

 . ٗٛٔ/ٕالزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,   (ٗٗ
اررالد السؾبررت :ىرري كرض  اسررمت  رري جسررؾبي مذررر   ررر ي السيررا  كىميررا امررت  غ زررت يرر يسؾط االرر يؽ الزخرر جي .   (٘ٗ

 . ٕٗالبالد , ص يسغر: الاز ةسي , كرار 
ابؾ سمي  الةخةرؼ : ىؾ سيا بؽ ىار ط ييؾدؼ األسا اام      مساسر   ري ال  لرت الفاطز رت مسيرا بيرت الزراص   (ٙٗ

 ديررؾاط اض الحم فررت الزخةسذررر , دخررا احذررؾمال مرر  هبررار رجرراص ال  لررت مررسيؼ الررؾزةر الفالهرري  الررمؼ هرررض الثسررؾد 
 . ٜٖالذير ي , اإل ار  الا مؽ ناص الؾزار  , ص ض  . يسغر:ٚٗٓٔىر/ٜٖٗاألاراش  ما  ةمو سست )

 ٗابؽ م خر , الزسةاي مؽ كخبار مذر , ص  (ٚٗ
 . ٕٓٔ؛  ب الكرةؼ , الزرك   ي المذر الفاطزي , ص ٜٙٔ_ٜ٘ٔ/ٕالزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,   (ٛٗ
 ٕٕٕ/ٕالزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,   (ٜٗ
 . ٓٚٔ_ٜٙٔ/ صٔ٘سثا ر ؼماج  ,  ب الزسمؼ , الخثالل الزخةسذرةت ,   (ٓ٘
 . ٕٔٔهخؽ ,  مي كبرال ؼ , نخان ليؽ  ي الةارةخ اإلسالمي نذي  , ص  (ٔ٘
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ابؾ الااسؼ الثرجرااي :  را ي األسرا , ندر   ري  رةرت جرجارةرا ذىر  الرا مذرر  دخرا  ري خ مرت الجراكؼ ار مر   (ٕ٘

م ه ىمه الجادرت  ؽ ز اىا ال  لت الفاطز ت اذ   ظمت ي ه  ي الخست الةال ت مؽ  با الحم فت ,  لؼ اب,  ىر ٖٓٗ  سست )
ىر  . يسغر: ابؽ الذير ي اإل ار  , ٛٔٗىرر   كسةؾزره الحم فت الغاىر سست )ٙٓٗ يؽ  ما ركس ديؾاط السفاال سست )

 . ٕٙ٘_ٕ٘٘؛ الزسا ؼ , الؾزار   الؾزران  ي المذر الفاطزي , ص  ٖٙ_ ٖ٘ص
 . ٕٛٙ_ٕٛ٘, الؾزار   الؾزران  ي المذر الفاطزي , ص ؛ الزسا ؼ  ٖ٘/ٗ  ابؽ خم  ط , المبر , (ٖ٘
؛  ٖٙٔ؛ ماجرر  , اإلمرراض الزخةسذررر ارراك الفرراطزي , ص ٕ٘_ٕٗابررؽ م خررر , الزسةارري مررؽ كخبررار مذررر , ص  (ٗ٘

 . ٖٓٔ_ ٕٓٔالزسةدرؼ , السغؼ  الةرااي  المخمرةت  ي الث ش الفاطزي , ص 
؛ ماجر  , األمراض ٕٗٔ/ٜٔسربط ابرؽ الثرؾزؼ , مررل  الزمراط , ؛  ٖٖابؽ م خرر , الزسةاري مرؽ كخبرار مذرر , ص  (٘٘

 ٗٚٔالزخةسذر ااك الفاطزي , ص 
 ٜ_ٛيسغر: كميؽ , الخي   رس   د رىا  ي الج ا  الخ اس ت , ص   (ٙ٘

 . ٖٖٛ/ٜٕالمىبي , اارةخ اإلسالض ,   (ٚ٘
الزرداسييؽ  ري همر  سر ظر  مرا مران   رزاص بؽ سالا بؽ مرداس الكالبي , الزمر ز  )ممز ال  لت  , كه  األ(ٛ٘

ىررر  امرر ما  سررمو افررؾةض رسررزي مررؽ الفرراطزييؽ ,  جرررل خال ررال بيسررو  برريؽ الفرراطزييؽ  مررا كررىررا ٖٗٗالزمررػ سررست )
سيرل ال و رالث جيؾش كسةظا  ردىا , رؼ رج  الا طا ت الفراطزييؽ  بمر  ال رو الزخةسذرر االير اىا التزيسرت  يسغرر: 

 .  ٘ٔٙ/ٜ؛ المىبي , اارةخ اإلسالض ,  ٕٕ٘ٔ/ٖابؽ الم ىؼ , اغ ت الظم  , 
  هزص : بم   مديؾر    ىؼ هبير  ،   ي طر و الابمي  ممت هذيست  مرا ارّا  راص هبيرر ،  ىري بريؽ دمدرخ  همر  (ٜ٘

؛ ىرررا ؾل  ٓٙٔ؛ ال مارررؾبي , البمررر اط , ص  ٘ٚ ررري نذررر  الظرةرررخ. يسغرررر: ابرررؽ خردذاارررو , الزخرررالػ  الززالرررػ , ص
 ٖٓٓ/ٕ,الجزؾؼ , ممثؼ البم اط 

  جمفر بؽ همي , الزما  ادثا  ال  لت  ىرؾ الرؾالي الفراطزي  مرا كمرار  هزرص اىراض الزخةسذرر اراك,   ةرا خرالص (ٓٙ
/ ٕ؛ الزارةرزؼ,  امراظ الجسفران, ٜٕٖٕ/ ٘ىر: يسغر: ابرؽ المر ىؼ, اغ رت الظمر , ٗٗٗالجزمت الزدةرهت  ما هم  سست 

ٕٓٔ_ٕٕٓ. 
 . ٕٔٓ/ٕ؛ الزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,  ٜٗٔ_ٛٗٔابؽ الم ىؼ , زب   الجم  , ص   (ٔٙ
 . ٖٙٔ  ابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص(ٕٙ
 . ٕٕٓ/ٕ؛ الزارةزؼ , ااماظ الجسفان ,  ٚابؽ م خر , الزسةاي مؽ كخبار مذر , ص  (ٖٙ
 ٖٗ/ٕالذف ؼ , اجفت ذ ؼ األلبا  ,   (ٗٙ

 .ٜٖٔابؽ الاالنخي، ذيا اارةخ دمدخ، ص  ٘ٙ)
 .ٚابؽ م خر، الزسةاي مؽ اخبار مذر، ص  ٙٙ)
 .ٛ٘ٔ/ٛٔابؽ  خاكر، اارةخ دمدخ،   ٚٙ)
 .ٕٕٔ/ٕٛالسؾةرؼ، نياىت األر ،   ٛٙ)
 .ٖٚٔ-ٖٖٔ/ٕالزارةزؼ، ااماط الجسفان،   ٜٙ)
 .ٖٛٗ/ٗالزارةزؼ، الحظط الزارةزةت،   ٓٚ)
 .ٚابؽ م خر، الزسةاي مؽ كخبار مذر، ص  ٔٚ)
 .ٖٙٚٙ/ٛابؽ الم ىؼ، اغ ت الظم ،   ٕٚ)
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 .ٖٙٚٙ/ٛابؽ الم ىؼ، اغ ت الظم ،   ٖٚ)
الخسااخررت: اظررؽ مررؽ اظررؾط طرري، هررانؾا ىك زررؾط  رري البجيررر  مررؽ ا زررا مذررر،  ةسةخرربؾط الررا لبيرر  بررؽ سررسبس بررؽ   ٗٚ)

؛ ٖٓٓ/ٕمما ةت بؽ جرز ص برؽ رغرا برؽ  زرر  برؽ الفرؾل برؽ طرين الاجظان رت. يسغرر: السرؾةرؼ، نياىرت األر ، 
 .ٙ٘٘/ٕ،  ب  الفةجي،  زر بؽ رةاض بؽ دمحم رغ ، ممثؼ قبااا المر  الا ىزت  الج يتت 

 .ٗٗ/ٕالذف ؼ، اجفت ا لي األلبا ،   ٘ٚ)
 .ٖٙٚٙ/ٛابؽ الم ىؼ، اغ ت الظم ،   ٙٚ)
 .ٜ٘/ٔةباس ،  هخاط،  مرال مؽ هة  مفاؾد   ي الةارةخ،   ٚٚ)
 .ٖٚٚٙ/ٛابؽ الم ىؼ، اغ ت الظم ،   ٛٚ)
مررري، خظرررط الدررراض، ؛ هررررد   ٔٛ٘/ٚ؛ ابرررؽ األريرررر , الكامرررا  ررري الةرررارةخ , ٖٚٚٙ/ٛابرررؽ المررر ىؼ، اغ رررت الظمررر ،   ٜٚ)

 ؛ .ٕٙٙ/ٔ
 . ٜٔٔ/ٓٔالمىبي , اارةخ اإلسالض ,   (ٓٛ

 ذبت  مخظيؽ،  ىي مج رت،  بيسيا  بيؽ البيت الزا س مخير  يؾض ,  الرممت لؼ اكرؽ م يسرت   ىزرت  انزرا  الرممت :  (ٔٛ
 راسرخ . يسغرر: ال ماررؾبي , كانرت الز يسرت لرّ ،   خربيرا سرم زاط بررؽ  بر  الزمرػ  بسرا م يسرت الرممرت،  بيسيزررا نجرؾ رالررت 

 . ٜٙ/ٖ؛ ممثؼ البم اط , ممثؼ البم اط ,  ٖٜ؛ الزيمبي المزةزؼ , الزخالػ  الززالػ , ص ٙٙٔالبم اط , ص
ىؾ ب ر بؽ  ب    األرمسي هاط مزمؾها  ا ةراه  ىؾ سغير جزاص ال  لت كبي الجخرؽ  مري برؽ  زرار الظرابمخري   (ٕٛ

لي, ار رد االزساسر   ري ال  لرت الفاطز رت  اامرر  ا مرا الرار  مترا )كميرر الثيررؾش   اربرا  سر ه  ال رو نخر  ااسرؼ الثزررا
. يسغرر: ابرؽ الذرير ي اإل رار  الرا ىررر ٙٙٗىؾ مسذ  الؾزار   ي سست )  سا ك ما الزساس   ي ال  لت الفاطز ت   

 ٜٔسر , ص؛ ابؽ هثر المخاالني , ر   األ ٖٗٙ/ٔٚ, اارةخ دمدخ , ؛ ابؽ  خاكرٚ٘_ٙ٘ؽ ناص الؾزار , صم
 . ٘٘ٔابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص  (ٖٛ
:هي ر  بؽ مسز  بؽ الّسمزراط األميرر كبرؾ الزمممرا الكةرامي الزغربري  لري  مرر  دمدرخ امر  ىرر      األمير ابؾ ممما(ٗٛ

َكِميررر الثيررؾش  سيررا رررؼ  ررزص امرر  َ ررْيَرْةؽ ارراألمير درِّؼ الزخةسذرررؼ  اررؾ ي سررست ِسررّت َ خزخرريؽ َ َكْربرر  ماَاررت . يسغررر: 
 . ٖٚٔ/ٖٔالذف ؼ , الؾا ي االؾف ال , 

 ٔ٘أللبا  , صالذف ؼ , اجفت ذ ؼ ا  (٘ٛ
 ٘٘ٔابؽ الاالنخي , ذيا اارةخ دمدخ , ص   (ٙٛ
 ٓ٘  الذف ؼ , كمران دمدخ  ي اإلسالض , ص (ٚٛ
 ٜٔٔ/ٓٔ  المىبي , اارةخ اإلسالض , (ٛٛ

 قائسة السرادر والسخاجع :
 أواًل : السرادر األولية 

 _ القخآن الكخيم .
 م( .1232ىــ/636ابن األثيخ : ابه الحدن عمي بن مكخم بن دمحم ، )ت 

 ض .ٜٜٚٔالكاما  ي الةارةخ ، اجايخ:  زر  ب الخالض الة مرؼ ، دار الكةا  المربي ، بير ل ، 
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 م(.1694ىـ/487األنجلدي، عبجهللا عبجالعديد بن دمحم البكخي األنجلدي، )ت
 رالؼ الكةر ، ٖممثؼ مرا اسرةمثؼ مرؽ اسرزان الربالد  الزؾامر ، اجايرخ: مذرظفا الخراا، ط  ،

 ض .ٖٜٛٔ
  ، ض .ٕٜٜٔالزخالػ  الززالػ ، دار الغر  اإلسالمي ، بير ل 

 م( .1248ىــ/458االنطاكي : يحيى بن سعيج األنجلدي ، )ت
 ٔاارةخ األنظاكي الزمر ز  )سمت الةارةخ ك ا حرا  ، ارا:  زرر  ب الخرالض الةر مرؼ ، ط  ،

 ض .ٜٜٓٔجر س برس ، لبساط ، 
 م( .1338ىــ/739ل ، )ت البغجادي: عبج السؤمن بن عبجالحق بن شسائ

 ىرر .ٕٔٗٔ، دار الثيا ، بير ل ،  ٔمراس  ا طال   ما كسزان األممست  الباا  ،ط 
 م( 1469ىــ/874ابن التغخي بخدي :يهسف بن تغخي بخدي بن عبج هللا الحشفي أبه السحاسن، )ت

 . السثؾض الزاىر   ي ممؾش مذر  الااىر  ،  زار  التاا ت  األر اد ، مذر 
 دار الكة  الزذرةت ,  الااىر  , د.ل . ٔالمظا ت  ي مؽ  لي الخمظست  الحال ت , ط مؾرد , 

 م( .1261ىــ/597ابن الجهزي :جسال الجين عبج الخحسن بن عمي بن دمحم الجهزي )ت 
  الزسةغؼ  ي كخبار الزمؾش  األمؼ ، اجايخ :دمحم  ب  الاادر  ظا، مذرظفا  بر  الارادر  ظرا

 ض .ٕٜٜٔمز ت ، بير ل ، ، دار الكة  الم ٔ،ط
 م(1442ىــ/852ابن حجخ العدقالني : شياب الجين ابه الفزل احسج بن عمي العدقالني ،)ت

 الزظبمت األميرةت ، ٔر   األسر  ؽ  را  مذر ، اجايخ: هام   ب الزثي   كخر ط ، ط ،
 ض .ٜٔٙٔالااىر  ، 

 م ( .1228ىــ/ 626دي ، )تياقهت الحسهي : شياب الجين ابه عبجهللا ياقهت الخومي البغجا
 ض .ٜٜ٘ٔ، دار الذادر ، بير ل ،  ٕممثؼ البم اط ،ط 

 م(1495ىــ/966الحسيخي : دمحم بن عبجهللا بن عبجالسشعم الحسيخي ، )ت
 مؤسخررررت ناسررررر  ٕالررررر ض الزمظررررار  رررري كخبررررار ا  ظررررار ، اجايررررخ: اهخرررراط ةبرررراس ، ط ،

 ض .ٜٓٛٔلمتاا ت ، بير ل ، 
 م(.1465ىــ/868ن دمحم بن دمحم ابن خمجون ، )ت ابن خمجون :عبج الخحسن ب

  ديرؾاط الزبةرر ك  الحبررر  رري اررارةخ المررر   البربررر  مررؽ  اسرررىؼ مررؽ ذ ؼ الدرر ط األكبررر ، المبر
 ض .ٜٛٛٔ، دار الفكر ، بير ل ،  ٕاجايخ: خميا  جاد  ، ط

 م( .1282ىــ/681ابن خمكان : شسذ الجين أحسج بن دمحم بن إبخاهيم ابن خمكان البخمكي )ت 
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  ، ف رررال األة ررراط  كنبررران ابسررران الزمررراط ، اجايرررخ: اهخررراط ةبررراس ، دار الذرررادر ، بيرررر ل 
 ض.ٜٜٗٔ

 م( .1313ىــ /713الجوداري :ابه بكخ بن عبجهللا بن أيبك ، )ت
 مظبمرررت لثسرررت الةررر ل    ٔكسرررز الررر رر  جرررام  الغررررر ، اجايرررخ: سرررال  الررر يؽ الزسثررر  ، ط ،

 ض.ٜٔٙٔ السدر ، الااىر  ،  الظبا ت  الةرجزت 
 م( 1347ىـ/748الحىبي :شسذ الجين دمحم بن أحسج بن عثسان بن َقاْيساز الحىبي )ت

 دار الغرر   ٔاارةخ اإلسالض َ َ ف ال الزداىير َ األ الض ، اجايرخ: ادرار  رّؾاد ممرر ز ،ط ،
 ض .ٖٕٓٓاإلسالمي ، بير ل ، 

  ،  ض .ٕٙٓٓسير ك الض السبالن ، دار الج ي  ، الااىر 
  ،المبرررر  ررري خبرررر مرررؽ غبرررر ، اجايرررخ: دمحم الخرررمي  برررؽ اخررريؾني زغمرررؾص ، دار الكةررر  الممز رررت

 بير ل ، د.ل. 
 م ( .1256ىــ/ 654سبط بن الجهزي : شسذ الجين بن يهسفبن قدغمي بن عبج هللا ، )ت

 ت ، ، دار الرسالت المالز ٔمرل  الزماط  ي اؾارةخ األة اط ،اجايخ: مثزؾ ت مؽ الزجاايؽ ،ط
 ض .ٖٕٔٓبير ل ، 

 م(1362ىــ/764الرفجي: صالح الجين خميل بن أيبك بن عبجهللا الرفجي ، )ت 
 دار كه رران الةررراث ،  ٔالررؾا ي االؾف ررال ، اجايررخ: كهزرر  األرنرراي ط    ارهرري مذررظفا ، ط ،

 ض .ٕٓٓٓبير ل ، 
  برؽ سرمي ، اجفت ذ ؼ األلبا  ف زؽ همؼ دمدخ مؽ الحفان  الزمؾش  السؾا ، اجايخ:  هخراط

 .ٕٜٜٔ، دار  ه ان الةراث المربي، دمدخ،  ٔالحمؾسي  ز ير سي اط الذزذاض، ط
 دار الكةرا  الث ير ، بيرر ل، ٕامران دمدرخ  ري اإلسرالض، اجايرخ: سرال  الر يؽ الزسثر ، ط ،

 ض.ٖٜٛٔ
 م(1147ىــ/463ابن الريخفي : ابه القاسم , عمي بن مشجب بن سميسان , )ت

  مظبمت الزمي  الممزي الفرنخي , ٔار  , اجايخ:  ب   محمص , طا  ار  الا مؽ ناص الؾز ,
 ض .ٖٕٜٔالااىر  , 

 م(1215ىــ/612ابن الظافخ : جسال الجين عمي ابي مشرهر ، )ت 
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  :كخبار ال  ص الزساظمت دراست اجميم ت لماخؼ الحاص االفاطزييؽ م  ما مت  اماير  ، اجايرخ
الممزرري الفرنخرري لألرررار الدرررق ت االارراىر  ، مذررر ، ، مظبؾ ررال الزميرر   ٔكن رةررو  رةررو ، ط

 ض .ٕٜٚٔ
 م( .996ىــ/ 386العديدي :الحدن بن احسج السيمبي العديدي ، )ت 

 . الزخالػ  الززالػ ، اا: ا خير خم  ، د.ط ، د.ل 
 م( .1175ىــ/557ابن عداكخ :عمي بن الحدين بن هبة هللا ، )ت 

 مزررؾرؼ ، د.ط ، دار الفكررر لمةؾزةرر   الظبا ررت ، اررارةخ دمدررخ ، اجايررخ:  زررر  بررؽ غرامررت ال
 ض .ٜٜ٘ٔدمدخ ، 

 م(1161ىــ/556العظيسي : دمحم بن عمي العظيسي الحمبي ، )ت 
 ض .ٜٗٛٔ، دمدخ ، ٔاارةخ هم  ، اجايخ: ابرال ؼ ز ر ر ، ط 

 م( .1262ىــ/666ابن العجيم :عسخ بن أحسج بن هبة هللا العقيمي ، )ت
   اجايرخ: سريير زهرار ، دار الفكرر لمظبا رت  السدرر  الةؾزةر  ، اغ ت الظم   ي كخبرار همر ،

 بير ل ، د.ل.
 دار الكةر  الممز رت، بيرر ل ،  ٔزب   الجم   ي اارةخ همر  ، اجايرخ: خميرا الزسذرؾر ،ط ،

 ض.ٜٜٙٔ
القاضـــي الشعســـان :الشعســـان بـــن دمحم بـــن بـــن مشرـــهر بـــن احســـج بـــن حيـــهان التسيســـي السغخ ـــي ، 

 م( .973ىــ/363)ت
  د ااؼ ا سرالض  ذهرر الجرالص  الجرراض   رراىا   رراىا األهمراض  رؽ كىرا بيرت الرسرؾص  مرييؼ

 ضٖٜٙٔ، دار الزمارز الااىر ، ٔطالذال   الخالض ، اجايخ: لس   مي كسغر ف ري، 
 م( .1166ىــ/555القالندي : ابه يعمى حسدة بن أسج بن عمي ، )ت  

 دار هخررراط لمظبا رررت  السدرررر ، دمدرررخ ، ،  ٔذيرررا ارررارةخ دمدرررخ ، اجايرررخ: سرررييا زهرررار ، ط
 ض .ٖٜٛٔ

 م( 1418ىــ/821القمقذشجي : شياب الجين أحسج بن عمي بن أحسج الفداري ، )ت
 دار الكةررررا   ٕنياىررررت األر   رررري ممر ررررت كنخررررا  المررررر  ، اجايررررخ:  برررررال ؼ اإلب ررررارؼ ، ط ،

 .ٜٓٛٔالمبساني، بير ل ، 
  م( .1279ىــ/677ابن ميدخ : دمحم بن عمي بن يهسف بن راغب ، )ت 
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 الزميرر  الممزرري الفرنخرري لألرررار  ٔالزسةارري مررؽ كخبررار مذررر ، اررا: كىزررؽ  ررؤاد الخرري  ، ط ،
 ض .ٜٔٛٔالدرق ت ، الااىر  ، 

 م ( 1441ىــ /845السقخيدي : تقي الجين أحسج بن عمي بن عبجالقادر الحديشي العبيجي )ت 
  دمحم ٖ ٕ: جزراص الر يؽ الدر اص ، دٔ،هااررااماظ الجسفان ا خبار األازت الفاطزييؽ الحمفان :

 ض .ٜٜٙٔ، لثست  ه ان الةراث اإلسالمي ،جاممت الااىر  ، ٔهمزي دمحم ، ط
 دار الكةرر  الممز ررت،  ٔالزررؾا ع  ا  ةبررار بررمهر الحظررط  اخرررار )الحظررط الزارةزةررت   ، ط  ،

 ىرر.ٛٔٗٔبير ل ، 
 ض.ٜٜٔٔالغر  اإلسالمي ، بير ل ، ، دار  ٔالزافا الكبير ،  اجايخ: دمحم ال مال ؼ ، ط 

الشــــــهيخي : احســــــج بــــــن عبــــــجالهىاب بــــــن دمحم البكــــــخي السعــــــخو  بذــــــياب الــــــجين الشــــــهيخي ، 
 م(1332ىــ/733)ت

 ض .ٕٔٓٓ، دار الكة   الؾرااخ الاؾم ت ، الااىر  ، ٔنياىت األر   ي  سؾط األد  ، )ط 
 م( .611/1214اليخوي : عمي بن أبي بكخ بن عمي اليخوي ، )ت 
 ىر ٖٕٗٔ , ممةبت التاا ت ال يس ت، الااىر  , ٔاإل ارال  لا ممر ت الزةارال , ط 

 م( .1349ىــ /749ابن الهردي :عسخ بن مظفخ بن عسخ بن دمحم الهردي الكشجي)ت 
 ض .ٜٜٙٔ، دار الكة  الممز ت، بير ل ،  ٔاارةخ ابؽ الؾردؼ ، ط 

 م( 964ىــ/292اليعقه ي : أحسج بن اسحاق بن جعفخ بن وىب اليعقه ي، )تبعج 
 ىرر .ٕٕٗٔ، دار الكة  الممز ت ، بير ل ،  ٔالبم اط ، ط 
 حجيثة السخاجع ال :ثانياً 

 احسج : نخيسان عبجالكخيم
  ،  ض .ٖٜٜٔالزرك   ي المذر الفاطزي ، الييات المامت لمكةا  ، الااىر 

 سفالحديشي , وليج يه 
 ض ٕٔٓٓ, مظبمت السؾر , اغ اد ,  ٗغاىت ا خةذار  ي لنخا  الخاد  ا طيار , ط 

 حدن , عمي إبخاهيم 
  ضٖٜٙٔسيرت الزذرةت, الااىر , , ممةبت الٔنذي , طنخان ليؽ  ي الةارةخ اإلسالمي. 

 الدركمي ، خيخالجين محسهد
 ض .ٕٕٓٓ، دار الممؼ لمزالييؽ ، بير ل ،  ٘ٔاأل الض ، ط 
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 العسخي , ياسين بن خيخ هللا بن محسهد بن مهسى الخطيب
 الر مت الف جان  ي ك الض السخان 

 عشان ، عبجهللا عثسان
 ض.ٖٜٛٔ، ممةبت الحانثي ، الااىر  ،  ٖالجاكؼ ا مر   كسرار ال  ؾ  الفاطز ت ، ط 

 عباس ، إحدان
 ض .ٜٛٛٔر ل ، ، دار الغر  اإلسالمي ، بي ٔ مرال مؽ هة  مفاؾد   ي الةارةخ ، ط 

 العمي ، دمحم كخد
 ض .ٖٜٛٔ، ممةبت السؾرؼ، دمدخ، ٖخظط الداض، ط 

 عبجالفتحي، عسخ بن رياض بن دمحم رغب
 ض  .ٜٜٗٔ، مؤسخت الرسالت، بير ل، ٚممثؼ قبااا المر  الا ىزت  الج يتت، )ط 

 الغدي , كامل بن حدين بن دمحم الحمبي
 ىر ٜٔٗٔهم  ,  , دار الامؼ، ٕنير المى   ي اارةخ هم  , ط 

 السشاوي ، دمحم حسجي
 دار الزمارز ، مذر ، د.ل . ٔالؾزار   الؾزران  ي المذر الفاطزي ، ط ، 

 ماجج , عبجالسشعم
 ض .ٜٗ٘ٔ, دار الفكر المربي , مذر ,  ٔالخثالل الزخةسذرةت , ط 
  ، ض . ٜٔٙٔا ماض الزخةسذر ااك الفاطزي ، ممةبت ا نثمؾ الزذرةت ، مذر 
 الخسائل واألطاريح والبحهث الجامعية : ثالثًا:

 أمين , وسن سسين  
  األسر  الخي   رس   د رىا  ي الج ا  الخ اسر ت لم  لرت الفاطز رت , اجر  مسدرؾر, هم رت الةرب رت

 ابؽ الر   , جاممت اغ اد ,
 العاصم ، هيفاء

 دا  , سرررت الزمررررػ  كررىررررا  ررري الج ررررا  الخ اسرررر ت لم  لررررت الفاطز رررت , اجرررر  مسدررررؾر , هم ررررت األ
 ض .ٕٚٓٓالثاممت الزخةسذرةت , 

 عبج الباقي , نيمة أحسج 
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  سررررررري ال الاذرررررررؾر  د رىرررررررؽ  ررررررري الج رررررررا  المامرررررررت  ررررررري مذرررررررر خرررررررالص المذرررررررر الفررررررراطزي
,  ٚض  , اج  مسدؾر , الزثمت األردن ت لمةارةخ  األرار , مثمر ٔٚٔٔ_ٕٜٚىرر/ٚٙ٘_ٕٖٙ)

 ض .ٖٕٔٓ
 السشتذخي، عبجه مخعي

 الثر ش الفراطزي، رسرالت ماجخرةير غيرر مسدرؾر ، جاممرت الزمرػ  السغؼ  الةرااي  المخمرةت  ي
 ض .ٕٚٔٓ ب المزةز، هم ت اخدا ، الخمؾدىت، 
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 .5102 – 5102سياسة روسيا االتحادية تجاه تطؽرات السمف الشؽوي اإليخاني 
 أ.م.د. عالء رزاك فاضل الشجار

 دراسات البرخة والخميج العخبي مخكد - جامعة البرخة
 السمخص

كاف الىتساـ ايخاف بتخريب اليػرانيػـ اىسية كبخػ القت بطبلليا عمى الداحة الجولية واالقميسية،    
اذ كاف عمى الجوؿ العطسى متابعة ذلظ السمف عغ كثب لسا لو مغ تجاعيات خصيخة عمى الذخؽ 

ني في االوسط خرػصًا والعالع عسػمًا. وقج انبخت روسيا االتحادية الى مدايخة الجانب االيخا
بخنامجو الشػوؼ، ولع تحاوؿ الزغط عمى شيخاف كثيخًا خذية تأـز السػقف معيا، خاصة واف السػقف 
االمخيكي مغ السمف الشػوؼ االيخاني كاف متذجد ججًا وعبخ عغ نػايا حؿيؿية كادت اف تػدؼ الى 

تجاه التيجئة وقػع الرجاـ بيغ الصخفيغ في مشاسبات عجة، اال اف روسيا االتحادية كانت تجفع با
واعتساد اسمػب الحػار والجبمػماسية في حل قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ، والحؼ ارادت الحكػمة 
الخوسية اف يكػف استخجامو لؤلغخاض الدمسية فقط. وبالفعل استصاعت الجيػد الجولية التػصل الى 

ية والػاليات الستحجة ، بيغ ايخاف مغ ج5102نتائج مقبػلة وقع عمى اثخىا االتفاؽ الشػوؼ في عاـ 
وبخيصانيا وفخندا وروسيا والريغ والسانيا مغ جية ثانية. اال اف انتخاب الخئيذ االمخيكي دونالج 

، كاف بسثابة حجخ عثخة في استسخار ذلظ االتفاؽ، الحؼ 5104تخامب، وتػليو الحكع مصمع عاـ 
مت ايخاف ىي االخخػ عغ ، ومغ ثع تخ5105ضعف كثيخًا عمى اثخ اندحاب واششصغ مشو في ايار 

 التداماتيا في االتفاؽ في العاـ التالي.
 –الػاليات الستحجة وايخاف  –روسيا االتحادية وايخاف  –السمف الشػوؼ االيخاني الكمسات السفتاحية: 

  فبلديسيخ بػتيغ. -حدغ روحاني 
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The policy of United Russia towards developments in the Iranian 

nuclear file 2015-2019 

Asst. Prof.Dr. Alaa Razzak Fadhil 

University of Basrah - Arab Gulf Studies Center 

Abstract 

    Iran's interest in uranium enrichment was of great importance that cast a 

shadow on the international and regional arena, as the great powers had to 

follow this file closely because of its dangerous repercussions on the Middle 

East in particular and the world in general. The Russian Federation has 

tended to go along with the Iranian side in its nuclear program, and has not 

tried to pressure Tehran much for fear of worsening the situation with it, 

especially since the American position on the Iranian nuclear file was very 

strict and expressed real intentions that almost led to a clash between the 

two parties on several occasions. However, Moscow was pushing for calm 

and adopting the method of dialogue and diplomacy in resolving the issue of 

Iran's nuclear program, which Moscow wanted to use for peaceful purposes 

only. Indeed, international efforts were able to reach acceptable results, after 

which the nuclear agreement was signed in 2015, between Iran on one side 

and the United States, Britain, France, Russia, China and Germany on the 

other. However, the election of US President Donald Trump, and his 

assumption of power in early 2017, was a stumbling block in the 

continuation of that agreement, which was greatly weakened by 

Washington's withdrawal from it in May 2018, and then Iran also 

abandoned its commitments to the agreement the following year. 

Key words: The Iranian nuclear file - the Russian Federation and Iran - the 

United States and Iran - Hassan Rouhani - Vladimir Putin. 
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 السقجمة
سياسة إيخاف مغ تفاقع الػضع حػؿ بخنامجيا الشػوؼ، إذ أف اخفاء الحكػمة االيخانية عجمت         

، قػبل بخفس واستشكار مغ (0)معمػمات متعمقة ببخنامجيا الشػوؼ عغ الػكالة الجولية لمصاقة الحرية
السجتسع الجولي، الحؼ حث ايخاف عمى التعاوف التاـ مع الػكالة الجولية مغ أجل مشع انتذار األسمحة 
الشػوية وحفع األمغ والدمع الجولييغ، السيسا واف الغخب ومشح انترار الثػرة االسبلمية في ايخاف عاـ 

نية وسياستيا الخارجية، وشالسا اتيسيا بإثارة ، كاف يتػجذ خيفة مغ نػايا الحكػمة االيخا0646
السذكبلت الجولية واالقميسية. لحلظ، فاف احتسالية امتبلؾ ايخاف لؤلسمحة الشػوية دؽ ناقػس الخصخ 

 لجػ الغخب وروسيا االتحادية ايزًا.  
تػصل وبعج مفاوضات شػيمة استصاعت الجيػد الجولية السيسا السبحولة مغ روسيا االتحادية ال     

، عقج بيغ إيخاف مغ جية والػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا وروسيا 5102إلى اتفاؽ نػوؼ عاـ 
والريغ والسانيا مغ جية ثانية. وبالفعل بجأ الجسيع بتشفيح التداماتيع عمى وفق ذلظ االتفاؽ، وبات 

حدب، بل وحتى مع مغ السسكغ أف تذيج عبلقات شيخاف تصػرًا ممحػضًا ليذ مع روسيا االتحادية ف
 الػاليات الستحجة والجوؿ الغخبية في ضل التعاوف الجولي مع شيخاف بحدب ما تزسشو االتفاؽ.

، حاؿ 5104بيج أف وصػؿ السخشح دونالج تخامب إلى سجة الحكع في الػاليات الستحجة عاـ        
ػقات مغ اجل تعجيل دوف استسخار االتفاؽ الشػوؼ مع شيخاف، اذ اخح تخامب يزع العخاقيل والسع

، اندحاب واششصغ مغ االتفاؽ، 5105االتفاؽ الشػوؼ، وبعج أف باءت جيػده بالفذل أعمغ عاـ 
تتعاوف معيا. في وقت كاف ؼيو الجانب الخوسي  ات مختمفة عمى إيخاف والجوؿ التيوقخر فخض عقػب

ليذ عمى الرعيج يرارع مغ أجل الحفاظ عمى االتفاؽ الشػوؼ لسا لو مغ أىسية كبيخة لسػسكػ 
األمشي وحفع الدمع الجولي فحدب، بل ألف الخوس حققػا مشافع اقترادية جخاءه، األمخ الحؼ جعميع 
يخفزػف سياسة الػاليات الستحجة تجاه إيخاف، واتيسػا تخامب بسحاولة فخض ارادتو بالقػة، وتحجؼ 

جتسع الجولي. لحلظ استسخت االتفاؾيات والسػاثيق الجولية، وكدخ ىيبة وقخارات مجمذ األمغ والس
االخيخة ضاقت  روسيا في تقجيع دعسيا إلى شيخاف وساعجتيا كثيخًا في تشفيح االتفاؽ الشػوؼ، اال أف 

ذرعًا مغ العقػبات األمخيكية السفخوضة عمييا وعمى الجوؿ التي تتعاوف معيا، مسا اضصخىا عاـ 
الشػوؼ، ولع تحػؿ مشاشجات مػسكػ  ، إلى عجـ الػفاء بالتداماتيا السحجدة في االتفاؽ5106

 ووساشاتيا عغ تخاجع شيخاف بقخارىا.
 اهسية البحث: 
تكسغ اىسية البحث في كػنو تشاوؿ مػضع سياسة روسيا االتحادية تجاه تصػرات السمف الشػوؼ  

، اذ ساعجت الدياسة الخوسية تجاه سعي شيخاف المتبلؾ (5106 – 5102اإليخاني في السجة )
خاص بيا، عمى احتػاء االزمة وعجـ التدبب في تصػرىا، اال اف وصػؿ الجسيػرييغ  بخنامج نػوؼ 
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الى الحكع في الػاليات الستحجة، ادػ الى انييار االتفاؽ الشػوؼ مغ خبلؿ اندحاب واششصغ مشو عاـ 
 ، ومغ ثع اندحبت شيخاف في العاـ التالي. 5105

 -االسئمة االتية:حجدت اشكالية البحث بسجسػعة مغ اشكالية البحث: 
  ؟ما ىػ مػقف روسيا مغ البخنامج الشػوؼ االيخاني-0
 ما ىي الدياسة التي اعتسجتيا روسيا تجاه ايخاف في ضل االتفاؽ الشػوؼ؟   -5
، عمى 5104انعكاسات وصػؿ دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عاـ ما ىػ مػقف روسيا مغ -3

 ؟االتفاؽ الشػوؼ االيخاني 
 -نرت فخضية البحث عمى االجابة االتية: :فخضية البحث

وتأييج إيخاف في امتبلؾ انبخت روسيا االتحادية الى مدايخة الجانب االيخاني في بخنامجو الشػوؼ،  -0
تكشػلػجيا نػوية لبلستخجامات الدمسية فقط، أؼ خصت روسيا االتحادية لشفديا سياسة داعسة لبخنامج 

, وكانت تجفع باتجاه التيجئة واعتساد اسمػب سذ التي ارادتياايخاف الشػوؼ عمى وفق السبادغ واال
 .الحػار والجبمػماسية في حل قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ خذية تأـز السػقف معيا

رحبت مػسكػ باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف وعبخت عغ مػقفيا الجاعع لو، ودعست بقػة االليات  -5
الدمع واالمغ الجولييغ، كسا تػفخ فخصة لتعديد الثقة وإزالة التي تع االتفاؽ عمييا، ووججت انيا تعدز 

 .الحػاجد أماـ التعاوف االقترادؼ والدياسي بيغ دوؿ السشصقة وايخاف
عمى الخغع مغ اف السػقف االمخيكي مغ السمف الشػوؼ االيخاني اترف بالتذجد بذكل عاـ, اال  -3

، زاد مغ تعشت 5104اليات الستحجة عاـ اف وصػؿ السخشح دونالج تخامب إلى سجة الحكع في الػ 
. في 5105وغصخسة الجانب االمخيكي، وادػ بالشياية الى اندحاب واششصغ مغ االتفاؽ الشػوؼ عاـ 

وقت كانت ؼيو روسيا تجيغ وتذجب سياسة الػاليات الستحجة تجاه ايخاف، واصخت بذجة عمى استسخار 
وواصمت مػسكػ لسرالح السجتسع الجولي بأسخه، تشفيح خصة العسل مغ قبل جسيع األشخاؼ، تمبيتًا 

 لؤلغخاض الدمسية. تقجيع مداعجاتيا إليخاف في مجاؿ الصاقة الشػوية
ييجؼ البحث الى ايزاح السػقف الخوسي تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني  هجف البحث:

، والحؼ كاف يجفع باتجاه التيجئة واعتساد اسمػب الحػار والجبمػماسية في حل 5106 – 5102
السيسا واف  قزية بخنامج ايخاف الشػوؼ، ومجػ اثخ ذلظ عمى تصػر سيخ العبلقات بيغ البمجيغ،

عمى خبلؼ السػقف  ف في امتبلؾ تكشػلػجيا نػوية لبلستخجامات الدمسية،مػسكػ ايجت حق إيخا
 االمخيكي الحؼ كاف متذجدًا.   

استشجت الجراسة عمى مشيجيغ: االوؿ، السشيج التاريخي، اذ تع تتبع االحجاث  مشهجية البحث:
تساده إليزاح التاريخية عمى وفق تدمدميا الدمشي. اما الثاني فيػ السشيج التحميمي، والحؼ تع اع



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
396 

 

396 

االستفيامات الػاردة في إشكالية الجراسة واإلجابة عمييا، ومغ ثع تحميل األحجاث بػية الػصػؿ الى 
 أدؽ االستشتاجات
السػقف الخوسي مغ البخنامج تألف البحث مغ مقجمة وثبلثة مباحث، تشاوؿ االوؿ  هيكمية البحث:

سياسة روسيا االتحادية تجاه ايخاف في  عمى حيغ تزسغ الثاني .5102الشػوؼ االيخاني حتى عاـ 
السػقف الخوسي مغ انعكاسات وصػؿ اما الثالث فقج درس  (.5103 – 5102ضل االتفاؽ الشػوؼ )

. ؼيسا 5106حتى عاـ  5104دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عمى االتفاؽ الشػوؼ االيخاني عاـ 
ا. وتبع كل ذلظ، قائسة بالسرادر والسخاجع تزسشت الخاتسة اىع االستشتاجات التي تع التػصل اليي

 السدتخجمة في البحث، والتي شكمت وثائق وزارة الخارجية الخوسية غيخ السشذػرة جدءًا اساسيًا فييا.
 .5102السؽقف الخوسي مؼ البخنامج الشؽوي االيخاني حتى عام األول:  السبحث

، حرمت 0624عاـ ادػ اىتساـ ايخاف بالصاقة الشػوية الى عقج اتفاؽ مع الػاليات الستحجة      
. وفي العاـ التالي وقعت 0634بسػجبو ايخاف عمى اوؿ مفاعل لؤلبحاث في جامعة شيخاف عاـ 

اؾ ولع يكغ ىش .(5)۰۷۹۱ايخاف معاىجة الحطخ مغ االنتذار الشػوؼ، التي دخمت حيد التشفيح في عاـ 
، حيغ وقعت الجولتاف 0665أؼ تعاوف بيغ ايخاف وروسيا في مجاؿ الصاقة الشػوية حتى عاـ 

اتفاقيتاف: األولى، تزسشت التعاوف في مجاؿ االستخجامات الدمسية لمصاقة الشػوية، والثانية تعمقت 
إيخاف عقجًا ، وقعت 0661ببشاء محصة نػوية في إيخاف لتػليج الصاقة الكيخبائية. وفي كانػف الثاني 

( مميػف دوالر، لبشاء مفاعل بػشيخ الشػوؼ الػاقع جشػب إيخاف بصاقة تبمغ 511مع روسيا بؿيسة )
( ميغاوات بعج أف تشّرمت شخكة سيسيشد األلسانية مغ إكسالو بزغط مغ الػاليات 0111)

 . (3)الستحجة
احجػ الجساعات الى اف اعمشت  الػكالة الجولية لمصاقة الحريةلع يثخ بخنامج ايخاف الشػوؼ حؽيطة    

، اف ايخاف 5115 اب 02االيخانية السعارضة، الستسثمة بالسجمذ الػششي لمسقاومة اإليخانية في 
. اال اف الحكػمة االيخانية اكجت أنيا ال (1)انذأت مشذأتيغ نػويتيغ بذكل سخؼ في ناتاند وأراؾ
يشجرج بالكامل في إشار السعاىجات والسػاثيق تخفي شيء عغ الػكالة الجولية، واف بخنامجيا الشػوؼ 

الجولية، وىي تدعى لبلستفادة مغ الصاقة الشػوية لؤلغخاض الدمسية. لحا سسحت الدمصات اإليخانية 
. وبعج اف عثخ السفتذػف في مػقع 5113لسفتذي الػكالة الجولية بديارة تمظ السشذآت في شباط 

، إلى أف إيخاف 5113، خمرت الػكالة الجولية في حديخاف (2)ناتاند عمى اجيدة مخبأة لمصخد السخكدؼ 
 . (3)لع تِف بالتداميا باإلببلغ عغ السػاد الشػوية واستخجاميا، والسخافق التي تخدف بيا، ومعالجتيا

زادت االمػر سػًء عمى اثخ تػصل الػكالة الجولية الى اف ايخاف تقػـ بتخريب اليػرانيػـ دوف      
، عشجما اكتذف مفتذػ الػكالة آثار مذعة في عيشات مأخػذة مغ البيئة في إيخاف إببلغ الػكالة بحلظ

. وبالخغع مغ اف الحكػمة اإليخانية نفت بذجة تمظ االتيامات، وأكجت أنيا لع تجِخ اؼ 5113في آب 
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أنذصة لتخريب اليػرانيػـ، وبخرت وجػد تمظ اآلثار بأنيا كانت عالقة بأجداء مغ آالت ومعجات 
لصخد السخكدؼ السدتػردة مغ الخارج. اال اف الػكالة الجولية والعجيج مغ القػػ الجولية خاصة با

السعشية، شالبت إيخاف بالتػؾيع عمى البخوتػكػؿ االضافي الحؼ يتيح لسفتذي الػكالة الؿياـ بعسميات 
رية لمتأكج مغ تفتير مفاجئة واقتحاميو لمسػاقع الشػوية اإليخانية السذتبو فييا، بػصف ذلظ مدألة محػ 

 . (4)صحة البيانات التي تقجميا إيخاف لمػكالة
اقتخف بخنامج ايخاف الشػوؼ بديادة حجة التػتخات في الذخؽ االوسط، عمى اثخ االحتبلؿ االمخيكي      

، االمخ الحؼ عسق مغ مخاوؼ االوربييغ الحيغ لع يدتبعجوا امكانية خػض 5113لمعخاؽ عاـ 
خػ ضج ايخاف، مسا سيديج مغ زعدعة االستقخار في جػار االتحاد الػاليات الستحجة حخب اخ

االوربية الستسثمة بفخندا وبخيصانيا  (01)لحا حاولت دوؿ التخويكا .European Union (6) (5)االوربي
وتػصمت لعقج اتفاؽ مع ايخاف في حل قزية السمف الشػوؼ االيخاني بتجخل مباشخ مشيا، والسانيا، 

تعيجت بسػجبو االخيخة بتشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي وتدػية جسيع القزايا ، 5113تذخيغ االوؿ 
العالقة مع الػكالة الجولية. بالسقابل، اعتخفت الجوؿ االوربية الثبلثة بحق إيخاف في التستع باالستخجاـ 

ؼ الدمسي لمصاقة الشػوية عمى وفق معاىجة عجـ انتذار األسمحة الشػوية. وعمى الخغع مغ االنجاز الح
حققتو التخويكا االوربية مع ايخاف، اال اف ذلظ لع يدخ باقي الجوؿ االعزاء في االتحاد االوربي التي 
شعخت بانيا ميسذة داخل االتحاد وشالبت باشخاؾ السسثل الدامي لمدياسة الخارجية واألمشية 

دمة مع ايخاف، (، في السفاوضات القاJavier Solanaالسذتخكة باالتحاد األوروبي خافييخ سػالنا )
 . (00)االمخ الحؼ وافقت عميو فخندا وبخيصانيا والسانيا

خاض فخيق التفاوض االوربي مفاوضات اخخػ مع ايخاف انتيت بالتػؾيع عمى اتفاؾية باريذ      
، والتي فخض عمى إيخاف بسػجبيا إيقاؼ تاـ وشامل لكافة أنذصة بخنامجيا 5111في تذخيغ الثاني 

سفاوضات، مقابل تعيج الجوؿ االوربية بتقجيع الجعع التكشػلػجي إليخاف في مجاؿ الشػوؼ شيمة مجة ال
االستخجاـ الدمسي لمصاقة الشػوية، إلى جانب تجشب إحالة السمف الشػوؼ اإليخاني إلى مجمذ األمغ، 

. اال اف فػز السخشح (05)والعسل عمى إنياء عدلة شيخاف الدياسية واالقترادية عغ العالع الغخبي
، جعل مغ الحػار بيغ 5112باالنتخابات الخئاسية في ايخاف عاـ  (03)حافع محسػد أحسجؼ نجادالس

االتحاد األوروبي وإيخاف أكثخ صعػبة. ففي ذلظ العاـ قجـ االتحاد األوروبي عخضًا لصيخاف تزسغ 
ـػ سشػات، واستخجاـ الػاردات السزسػنة مغ اليػراني 01وقف االخيخة أنذصة إنتاج الػقػد لسجة 

السشخفس التخريب، وإعادة الػقػد الشػوؼ السدتيمظ إلى الجوؿ السػردة. ولع يكغ ىحا العخض جحابًا 
بسا ؼيو الكفاية بالشدبة لئليخانييغ، الحيغ اعمشػا استئشاؼ تخريب اليػرانيػـ، وألغػا تعميق أنذصة 

ر فخيق التفاوض االوربي . لحلظ أصج(01)البحث والتصػيخ الشػوؼ، وأوقفػا تشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي
، انتقج ؼيو تعشت الجانب االيخاني، وبيغ اف السفاوضات وصمت 5113كانػف الثاني  05بيانًا في 
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إلى شخيق مدجود، واف الػقت قج حاف إلشخاؾ مجمذ األمغ الجولي مغ اجل تعديد سمصة قخارات 
قخارىا السخقع  5113شباط  1. ومغ جانبيا اصجرت الػكالة الجولية في (02)الػكالة الجولية

(01/5113  /GOV ،والحؼ تزسغ مصالبة ايخاف بتعميق كافة أنذصتيا الستعمقة بالتخريب ،)
وإعادة الشطخ في بشاء مفاعل أراؾ لمسياه الثقيمة، والترجيق عمى البخوتػكػؿ اإلضافي، والتعاوف 

االيخاني إلى مجمذ األمغ الكامل مع تحؿيقات الػكالة الجولية، فزبًل عغ احالة السمف الشػوؼ 
 .(03)الجولي
لع يتأخخ مجمذ األمغ الجولي كثيخًا في اتخاذ اجخاءات بذأف السمف الشػوؼ االيخاني، اذ        

، حث ؼيو ايخاف عمى االمتثاؿ لذخوط الػكالة قبل نياية نيداف مغ 5113اذار  56اصجر بيانًا في 
. وعمى اثخ انزساـ الريغ (04)مجمذ االمغ العاـ نفدو، اال اف ايخاف رفزت االذعاف لسصالب

، بات يصمق عمى 5113وروسيا والػاليات الستحجة الى فخيق التفاوض االوربي في حديخاف عاـ 
. في اشارة (05)(P5 + 1الجوؿ التي تػلت السفاوضات مع ايخاف حػؿ بخنامجيا الشػوؼ بسجسػعة )

 ي، فزبًل عغ السانيا.الى الجوؿ الخسدة دائسة العزػية في مجمذ االمغ الجول
مغ الصبيعي اف يكػف لسجمذ االمغ مػقف حياؿ رفس شيخاف االمتثاؿ لسصالبو، اذ اتخح      

، 5113تسػز  30( الرادر في 0363السجمذ جسمة مغ القخارات ضجىا، بجءًا بالقخار السخقع )
 1لرادر في الحؼ ىجد بفخض عقػبات عمى إيخاف إذا لع تستثل لقخار مجمذ محافطي الػكالة ا

آذار  ۳1( في 0414، والقخار )5113كانػف االوؿ  ۳۷( في ۰۹۷۹، تبعتو القخار )5113شباط 
. وقج احتػت تمظ القخارات عمى فخض عقػبات تجريجية ۳۱۱۰آذار  3في ( ۰۰۱۷، والقخار )۳۱۱۹

مجيا عمى إيخاف، شسمت حطخ بيعيا معجات وتجييدات محجدة مسكغ أف تجخل أو يدتفاد مشيا في بخا
الشػوية والراروخية، كسا تزسشت حطخ تقجيع السداعجات الفشية والسادية وعجـ االستثسار في كل ما 
لو عبلقة بالبخامج الشػوية والراروخية إليخاف، وقيػد شػعية في مشع عبػر شخريات عاممة في 

شػعية لسشع  أنذصة البخنامجيغ السذار إلييسا أنفًا، وكحلظ حطخ شخاء األسمحة مغ إيخاف، وقيػد
ترجيخ األسمحة الثقيمة إلييا، فزبل عغ تجسيج االرصجة السالية لثبلثة عذخ كيانًا إيخانيًا مختبصًا 

واصبح . وبحلظ فقط سادءت االمػر كثيخًا بيغ ايخاف والسجتسع الجولي، (06)باألنذصة الشػوية اإليخانية
 الػضع يشحر بخصخ كبيخ.

وعمى الخغع مغ اف روسيا االتحادية لع تبِج اعتخاضيا عمى قخارات مجمذ االمغ الجولي انفة     
، 5116الحكخ، اال انيا لع تخِف امتعاضيا مغ شجة العقػبات التي فخضت عمى ايخاف، ففي تسػز 

ال ، أف البخنامج الشػوؼ اإليخاني Dmitry Medvedev (51)اعمغ الخئيذ الخوسي دميتخؼ ميجفيجيف
يذكل قمقًا لمسجتسع الجولي مقارنة ببخنامج كػريا الذسالية، واكج أف إيخاف ال تداؿ عمى تػاصل مع 
السجتسع الجولي وبذكل مدتسخ لتبخر سمسية بخنامجيا الشػوؼ، بعكذ ما قامت بو حكػمة كػريا 
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خ الصاقة وفي الػقت نفدو أكج وزي. الذسالية عشجما قاشعت جسيع اتراالتيا مع السجتسع الجولي
، بأنو مغ األفزل اف تعدز روسيا تعاونيا مع إيخاف Sergey Shmatkoالخوسي سيخغي شساتكػ 

وبخاصة في مجاؿ بشاء مفاعبلت الصاقة الشػوية في ضل سمسية بخنامج ايخاف الشػوؼ، وأف ذلظ يػفخ 
  .(50)لخوسيا سػقًا مخبحة ومكدبًا ماديًا كبيخاً 

( 0656رات مجمذ االمغ، دفع السجمذ الى تبشى القخار السخقع )اف عجـ انرياع شيخاف لقخا      
، الحؼ فخض عقػبات اوسع ضج إيخاف، تزسشت إجخاءات مذجدة تتعمق 5101حديخاف  6في 

بأنذصة ايخاف الشػوية وصػاريخيا الباليدتية، وفخض حطخًا عمى ترجيخ األسمحة وانطستيا الخئيدة 
مل مع ايخاف في مجاؿ صشاعة الصاقة، وإجخاء معامبلت مالية إلى إيخاف، كسا مشع الذخكات مغ التعا

مع البشػؾ اإليخانية، وشجد العقػبات عمى قصاع الذحغ اإليخاني، ووسع قائسة األفخاد والكيانات 
 . (55)السختبصة بالبخنامج الشػوؼ اإليخاني

 اف السػقف وعمى الخغع مغ مػافقة روسيا عمى قخار مجمذ األمغ الجولي انف الحكخ، اال     
الخوسي مغ قزية السمف الشػوؼ اإليخاني كانت تتمخز في تأييج حق إيخاف في امتبلؾ تكشػلػجيا 
نػوية لبلستخجامات الدمسية فقط، ورفس امتبلؾ إيخاف أسمحة نػوية، أو تحػيل بخنامجيا الشػوؼ 

. لحا واصمت روسيا اكساؿ بشاء محصة بػشيخ الشػوية في إيخاف، (53)الدمسي لبلستخجاـ العدكخؼ 
برػرة مشفرمة عغ تصػرات األزمة الشػوية اإليخانية مع الغخب، ودششت روسيا أوؿ محصة كيخوذرية 

 .(52)5100وتع افتتاح ىحه السحصة رسسيًا في أيمػؿ  .(51)۳۱۰۱اب  ۳۰في بػشيخ بتاريخ 
و  5100( وإيخاف، خبلؿ عامي p5+1ت بيغ مجسػعة )وبعج اف فذمت محادثات عجة عقج    

، مغ 5103، تسكغ الجيػد الجبمػماسية لدمصاف عساف قابػس بغ سعيج آؿ سعيج في اذار 5105
استزافة اجتساع سخؼ لسجة ثبلثة أياـ في مدقط، جسع بيغ وفج امخيكي بخئاسة نائب وزيخ الخارجية 

ع وفج ايخاني بخئاسة نائب وزيخ الخارجية االيخانية ، مWilliam J. Burnsاالمخيكية ولياـ بيخند 
عمي أصغخ خاجي. واستسخت تمظ السفاوضات تجار بدخية تامة بيغ الجانبيغ، اذ تع عقج حػالي 
تدعة أو عذخة محادثات ثشائية بيغ واششصغ وشيخاف في السجة السستجة مغ اذار حتى تذخيغ الثاني 

الػاليات الستحجة، وخبلؿ تمظ المقاءات تع التػصل إلى  ، لع يعمع بتفاصيميا حتى شخكاء(53)5103
، االمخ الحؼ نتج عشو عقج اتفاؽ (54)تفاىع مذتخؾ أدػ إلى قبػؿ واششصغ بقجرة التخريب اإليخانية

( وايخاف بذكل مخحمي p5+1، بيغ مجسػعة )5103تذخيغ الثاني  51جشيف او خصة العسل في 
سخار السفاوضات بيجؼ الػصػؿ إلى اتفاؽ نيائي وشامل، ولسجة ستة اشيخ، واكج االتفاؽ عمى است

 : (55)وقج تسثمت بشػد ذلظ االتفاؽ باالتي
اواًل: ايقاؼ ايخاف التقجـ في بخنامجيا الشػوؼ، مغ خبلؿ قبػليا بإجخاءات عجة متجاخمة ومتخابصة في 

 مقجمتيا:
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زمة لمتخريب فػؽ ىحا %، ومغ ثع تفكيظ التقشية البل2. وقف تخريب اليػرانيػـ فػؽ مدتػػ 0 
 السدتػػ.

 %. 51. التخمز مغ السخدوف اإليخاني مغ اليػرانيػـ السخرب بشدبة 5 
 . التعيج بإيقاؼ العسل في مفاعل اراؾ برػرة مؤقتة، وعجـ إنتاج الساء الثقيل والبمػتػنيـػ ىشاؾ.3
 جياز لع تغحػ باليػرانيػـ بعج، وعجـ نرب اجيدة اخخػ. 511. تجسيج 1

 ثانيًا: تحقيق الذفاؼية والخصج، وذلظ بؿياـ إيخاف بعجة خصػات متبلزمة مشيا: 
 . تػفيخ الػصػؿ اليػمي لسفتذي الػكالة الجولية إلى ناتاند وفػردو، وضساف مخاؾبة شاممة. 0
. تػفيخ وصػؿ الػكالة الجولية إلى مخافق تجسيع وتخديغ أجيدة الصخد السخكدؼ ومشاجع اليػرانيـػ 5

 احغ، وبرػرة يػمية ومفاجئة.والسص
 . تػفيخ السعمػمات حػؿ ترسيع مفاعل أراؾ.3 
. السرادقة عمى البخوتػكػؿ اإلضافي لسعاىجة حطخ االنتذار الشػوؼ وتشفيحه، مع بياف دور كل 1 

 السؤسدات الستعمق عسميا بالبخنامج الشػوؼ.
 ؿ:ثالثًا: الخفع الجدئي لمعقػبات الجولية عغ ايخاف، وذلظ مغ خبل

. الدساح إليخاف باستخداد قخابة سبعة مميارات دوالر مغ أمػاليا السحتجدة في الػاليات الستحجة 0 
 وعجد مغ الجوؿ الغخبية واألسيػية.

 . تخؽيف القيػد السفخوضة عمى ترجيخ الشفط اإليخاني. 5 
الغاز والشذاشات . بقاء ـيكل العقػبات الستعمقة باالستثسارات الخارجية في حقمي إنتاج الشفط و 3

 السالية اإليخانية عبخ العالع عمى حالو.
. رفع القيػد عغ صشاعة الديارات االيخانية، وقصع غيار أسصػؿ الشقل الجػؼ السجني والخجمات 1

 التي تحتاجيا الشاقبلت اإليخانية في الخارج.
 ج إيخاف.. عجـ فخض عقػبات إضاؼية أو المجػء إلى مجمذ األمغ لفخض عقػبات إضاؼية ض2 
 . مزاعفة تخاخيز التحػيبلت اإليخانية ألغخاض استيخاد الغحاء واألدوية.3 
. تسكيغ الصبلب اإليخانييغ، خرػصًا في الجامعات األمخيكية مغ الحرػؿ عمى مشح دراسية مغ 4

 ودائع إيخاف السجسجة.
ونيداف  ، وبيغ شيخؼ شباط5101كانػف الثاني  51دخمت خصة العسل حيد التشفيح في      

( وايخاف في فييشا لمتفاوض عمى االتفاؽ الذامل. كسا تع إجخاء جػالت p5+1اجتسعت مجسػعة )
 51إضاؼية مغ السحادثات في فييشا في حديخاف وتسػز، وتع االتفاؽ عمى تسجيج السحادثات حتى 

ؾ عغ . وما اف انتيت مباحثات فييشا في ذلظ اليػـ حتى صجر بياف مذتخ (56)5101تذخيغ الثاني 
 Catherineالسسثل الدامي لبلتحاد االوربي لمذؤوف الخارجية والدياسة واألمشية كاثخيغ أشتػف 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
401 

 

401 

Ashtonاشار الى تسجيج إجخاءات خصة العسل (31)، ووزيخ الخارجية اإليخاني دمحم جػاد ضخيف ،
استكساؿ حديخاف القادـ. وأعخب البياف عغ التداـ الصخفيغ ب 31لمدساح بسديج مغ السفاوضات حتى 

السفاوضات حػؿ االتفاؾية الذاممة في أقرخ وقت مسكغ، واف الصخفاف سيػاصبلف تشفيح جسيع 
. وقج استسخ عقج (30)التداماتيسا السػضحة في خصة العسل بصخيقة فعالة وفي الػقت السشاسب

( وايخاف خبلؿ االشيخ التالية، اذ استزافة جشيف p5+1االجتساعات والسفاوضات بيغ مجسػعة )
  . (35)5102اجتساعات الصخفيغ التي جخت في كانػف الثاني 

خصت روسيا االتحادية لشفديا سياسة داعسة لبخنامج ايخاف الشػوؼ عمى وفق السبادغ واالسذ    
، عشج Sergey Lavrov (33)التي ارادتيا مػسكػ، اذ اعخب وزيخ خارجية روسيا سيخغي الفخوؼ

، عمى ىامر مؤتسخ ميػنيخ Yukiya Amanoلقاءه مع السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا أمانػ 
، عغ تقجيخه البالغ لسيشية الػكالة في التحقق مغ وفاء إيخاف 5102شباط  4لمدياسة األمشية في 

دت في جشيف بالتداماتيا في السجاؿ الشػوؼ بسػجب خصة العسل الستفق عمييا مع مجسػعة الجوؿ ال
. وشجد الفخوؼ أيزًا عمى اىسية اف تػدؼ الػكالة دورًا رئيدًا في تشفيح 5103تذخيغ الثاني  51في 

أنذصة التحقق في إشار اتفاؽ مدتقبمي محتسل بذأف تدػية نيائية وشاممة لمػضع حػؿ البخنامج 
خًا الى انو مغ السيع أف الشػوؼ االيخاني مغ أجل الحفاظ عمى األداء السدتقخ لمػكالة الجولية، مذي

. يبجو اف (31)تدتشج أعساؿ التحقق ىحه إلى السسارسات السعتخؼ بيا عسػمًا لتصبيق ضسانات الػكالة
ال فخوؼ كاف يخذى مغ تعخض الػكالة الى الزغط مغ الػاليات الستحجة، مسا يؤدؼ الى اعتساد 

 الػكالة اجخاءات مذجدة تجاه ايخاف.
وسيا تكثيف اتراالتيا مع ايخاف مغ اجل ازالة العؿبات اماـ االتفاؽ مغ جانب اخخ حاولت ر      

، التقى الفخوؼ مع ضخيف في لػزاف، وأجخػ الجانباف 5102اذار  56الشػوؼ مع االخيخة، ففي 
مشاقذة لػضع السفاوضات حػؿ تدػية شاممة لبخنامج ايخاف الشػوؼ. وأولي اىتساـ خاص لمبحث عغ 

كالية الستبؿية التي تعخقل التػصل إلى حمػؿ تفاوضية متفق عمييا. وجخػ حمػؿ مسكشة لمجػانب اإلش
تبادؿ ميتع لػجيات الشطخ حػؿ الخصػات األخخػ السسكشة مغ أجل القزاء عمى الخبلفات القائسة 

 .(32)لتحقيق نتيجة مقبػلة لمصخفيغ في أقخب وقت مسكغ
في لػزاف، جخت ؼيو مشاقذة مكثفة  ( وايخاف اجتساعاً p5+1وفي اليػـ نفدو عقجت مجسػعة )     

لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني. اذ بحث الصخفاف بالتفريل الخيارات السسكشة لحل القزايا الستبؿية. وفي 
اليػـ نفدو ذكخ الفخوؼ أف السذكبلت الستبؿية بيغ الجانبيغ شارفت عمى الشياية. واف الفزل في 

بالسثل التي شخحيا الجانب الخوسي، والتي شكمت ذلظ يخجع الى اعتساد مبادغ التجرج والسعاممة 
أساس الحػار، فزبًل عغ عجد مغ األفكار والسقتخحات الدياسية والفشية الخوسية التي تع أخحىا في 
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االعتبار خبلؿ السفاوضات. كسا دعا الفخوؼ إلى مػاصمة العسل التفاوضي السكثف عمى السدتػػ 
 . (33)إلى تدػية نيائيةالدياسي ومدتػػ الخبخاء مغ أجل التػصل 

( وايخاف، اذ استزافت لػزاف p5+1استسخ عقج االجتساعات والسفاوضات بيغ مجسػعة )      
االجتساعات التي عقجت بيغ الجانبيغ، والتي وتكممت بإصجار السدؤولة عغ الذؤوف الخارجية 

الخارجية االيخاني  ، ووزيخFederica Mogheriniواألمغ في االتحاد األوروبي فيجيخيكا مػغيخيشي 
، اوضحا ؼيو بانو تع التػصل إلى حمػؿ بذأف 5102نيداف  5دمحم جػاد ضخيف، بيانًا مذتخكًا في 

 :  (34)السعاييخ الخئيدة لخصة العسل الذاممة السذتخكة، واىع ما جاء ؼيو
 الدساح إليخاف بتخريب اليػرانيػـ مع تحجيج مدتػػ التخريب وحجع السخدوف مشو. .0
 لغ يكػف ىشاؾ مشذأة تخريب أخخػ غيخ ناتاند.  .5
 مغ مػقع لمتخريب إلى مخكد لمفيدياء والتكشػلػجيا الشػوية.  فػردوتحػيل مػقع  .3
اعتساد مذخوع دولي مذتخؾ في ايخاف مغ اجل إعادة ترسيع وبشاء مفاعل حجيث ألبحاث السياه  .1

ع األسمحة، ولغ يكػف ىشاؾ إعادة الثقيمة في أراؾ، الحؼ لغ يشتج البمػتػنيػـ السدتخجـ في صش
 معالجة وسيتع ترجيخ الػقػد السدتيمظ.  

ايقاؼ الػاليات الستحجة واالتحاد األوروبي تشفيح جسيع العقػبات االقترادية والسالية ضج ايخاف  .2
ية مغ والستعمقة بسمفيا الشػوؼ، بالتدامغ مع تشفيح إيخاف اللتداماتيا الشػوية الخئيدة، وتحقق الػكالة الجول

 ذلظ.
اصجار مجمذ األمغ قخارًا ججيجًا يمغي بسػجبو جسيع القخارات الدابقة الستعمقة بالبخنامج الشػوؼ  .3

 االيخاني، ويتزسغ بعس التجابيخ التقييجية لفتخة زمشية متفق عمييا بذكل متبادؿ.
مػاصمة الجيػد مغ اجل كتابة الشز الشيائي لبلتفاؾية خبلؿ األسابيع واألشيخ السقبمة، والداـ  .4

 . 5102حديخاف  31الجسيع بإكساؿ ذلظ بحمػؿ 

عبخ الفخوؼ عغ تصمعات روسيا وايخاف بخرػص التعاوف الشػوؼ بيشيسا في مقابمة اجختيا      
، اذ اشار الفخوؼ الى اف ايخاف 5102نيداف  3في " روسيا سيغؽدنيامعو وكالة االنباء الجولية "

ستحرل عمى كسيات مزسػنة مغ الكيخباء، بغس الشطخ عسا يحجث الحتياشاتيا مغ الشفط 
والغاز. وىي تتصمع إلى األماـ وال تخيج تبجيج ثخواتيا الصبيعية، واف روسيا مدتعجة لسداعجتيا عمى 

ة الشػوية، وقعت عقػدًا مخبحة مع إيخاف، واف ( لمصاقRosatomذلظ. وبيغ اف مؤسدة روساتػـ )
رفع العقػبات االقترادية والسالية عغ االخيخة سيدسح ليا بجفع كامل السبمغ لمذخكة، مسا يعػد 
بالفائجة عمى السيدانية الخوسية. كسا اوضح الفخوؼ اىسية التسييد بيغ ما اتفقت عميو روسيا وإيخاف 

سية، مع ما يجخؼ االتفاؽ عميو ضسغ اشار مجمذ االمغ الجولي، ؼيسا يتعمق بالبخامج الشػوية الدم
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واف الػحجة األولى لسحصة بػشيخ لمصاقة الشػوية، والػحجات األخخػ التي سيتع بشاؤىا ىشاؾ أو 
محصات الصاقة الشػوية التي سيتع بشاؤىا في أماكغ أخخػ في إيخاف، والتي تع تػؾيع اتفاؾياتيا 

جمذ األمغ الجولي، وال لقيػد الػاليات الستحجة واالتحاد األوروبي أحادية وعقػدىا، ال تخزع لقيػد م
اإليخاني في  -( وايخاف تجاوزت التعاوف الثشائي الخوسي p5+1الجانب. واف مفاوضات مجسػعة )

السذاريع الشػوية السجنية بذكل مػثػؽ بو خارج إشار أؼ قيػد، سػاء كانت دولية مذخوعة أو أحادية 
شخعية. وبيغ اف كل مذاريع بشاء محصات الصاقة الشػوية يجب اف تكػف تحت إشخاؼ  الجانب غيخ

 .(35)الػكالة الجولية وىػ ما يشصبق عمى إيخاف
، Vladimir Putin (36)، اعمغ الفخوؼ باف الخئيذ فبلديسيخ بػتيغ5102نيداف  03وفي      

إليخاف. واوضح اف اتخاذ ( 311-اصجر قخارًا اقتزى رفع الحطخ عغ بيع أنطسة صػاريخ )إس 
، كاف يخاد مشو دعع 5101قخار تجسيج العقج الحؼ تع تػؾيعو بالفعل ودخل حيد التشفيح في ايمػؿ 

الجيػد السػحجة لمػسصاء الجولييغ ولتعديد عسمية السفاوضات إلى أقرى حج بذأف تدػية الػضع 
( 0656قخار مجمذ األمغ رقع ) حػؿ بخنامج إيخاف الشػوؼ. واف اتخاذه تع بذكل شػعي تسامًا، الف

، وكحلظ قخارات االمع الستحجة االخخػ ، لع تفخض أؼ قيػد عمى شحشات أسمحة الجفاع 5101لعاـ 
(، ىػ سبلح دفاعي بالكامل، وغيخ مييأ 311-الجػؼ إلى إيخاف. كسا بيغ الفخوؼ اف  نطاـ )إس 

إسخائيل. ومغ السشصقي عجـ  لمعجواف ولغ يعخض لمخصخ أمغ أؼ دولة في السشصقة، بسا في ذلظ
التغاضي عغ الجػانب التجارية وسسعت روسيا نتيجة لتجسيج العقج، الف ببلده خدخت مبالغ كبيخة 
مغ الساؿ جخاء ذلظ، وليذ ىشاؾ أؼ مبخرات لسػاصمة ىحه الدياسة، بالشطخ إلى التقجـ السحخز في 

 .(11)ي السصمق لمرفقة السقبمةالسحادثات بذأف تدػية بخنامج إيخاف الشػوؼ، والصابع الذخع
، في Argumenty i Faktyوفي رده عمى سؤاؿ مغ الرحيفة الخوسية )أرجػمشتي إؼ فاكتي(      
، بخرػص دوافع روسيا لمسداعجة في رفع العقػبات ضج إيخاف إذا كاف مغ 5102نيداف  55

ب الفخوؼ باف مشصقة السسكغ أف يؤدؼ ذلظ إلى انييار سعخ الشفط ومغ ثع اإلضخار بخوسيا؟، اجا
الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيؿيا اىتدت مؤخخًا بدمدمة مغ االحجاث، بسا في ذلظ تراعج التصخؼ 
واإلرىاب وزيادة الخبلفات العخؾية والجيشية. واف التجىػر السدتسخ ىشاؾ سيكػف لو تأثيخ سمبي لمغاية 

تعسل باستسخار مغ أجل التدػية  عمى االستقخار الجولي ومرالح دوؿ عجة، بسا في ذلظ روسيا، التي
الدياسية لمشداعات، وحل السذكبلت اإلقميسية وانجاح الجيػد الستعجدة األشخاؼ لتحقيق ىحه الغاية. 
وعمى وجو الخرػص، مداىسة الجبمػماسيػف الخوس بذكل كبيخ في االتفاؽ الشػوؼ اإليخاني الحؼ 

ع السبكخ لمعقػبات ضج إيخاف، وقيػد مجمذ تع التػصل إليو في لػزاف. وأف السزي قجمًا نحػ الخف
األمغ الجولي، وجسيع القيػد األخخػ أحادية الجانب، سيكػف متػافق تسامًا مع مرالح روسيا 
الػششية. واف شيخاف ىي شخيظ قجيع لسػسكػ والعبلقات بيشيسا تقػـ عمى تقاليج الرجاقة وحدغ 
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مع إيخاف سيعدز العبلقات التجارية  الجػار. وعبخ الفخوؼ عغ ثقتو مغ أف تخؽيف التػتخات
واالقترادية الثشائية ومغ ثع ستدتفيج روسيا بذكل كبيخ. كسا سيؤدؼ االستقخار في الذخؽ األوسط 
وشساؿ إفخيؿيا إلى تصبيع الػضع في دوؿ السشصقة وإزالة العؿبات أماـ إحياء التبادالت االقترادية 

يد العبلقات التجارية واالقترادية ذات السشفعة الخارجية واسعة الشصاؽ، مسا سيداعج عمى تعد 
الستبادلة بيغ روسيا ودوؿ السشصقة. عبلوة عمى ذلظ، اوضح الفخوؼ اف ببلده تعارض دومًا 

". واف باألنانيةاستخجاـ الزغط في العبلقات الجولية وتقييج الحقػؽ السذخوعة لمجوؿ ألسباب تتعمق "
بشتائج عكدية عمى صانعييا. وأف البحث عغ تػازف معقػؿ ىحه سياسة قريخة الشطخ وعادة ما تأتي 

لمسرالح والجيػد التعاونية لحل القزايا السذتخكة يتساشى مع حقائق العالع الحجيث الستخابط. واف 
ىحا الشيج يجب أف يتع تصبيقو أيزًا في مجاؿ الصاقة. كسا ذكخ الفخوؼ بأنو ال تػجج قيػد مغ 

 .(10)الشفط والغاز اإليخانيمجمذ األمغ الجولي عمى ترجيخ 
وعقب نياية االجتساع الحؼ جسع بيغ الفخوؼ وضخيف ووزيخ الخارجية الريشي وانغ يي     

Wang Yi اعمغ الفخوؼ في مؤتسخ صحفي مذتخؾ مع 5102حديخاف  1، في مػسكػ في ،
تساع وزراء الػزيخيغ، بأف االلتداـ الراـر باالتفاؾيات األساسية التي تع التػصل إلييا خبلؿ اج

خارجية الجوؿ الدت وإيخاف في لػزاف ىػ مفتاح الشجاح لحل الػضح الستعمق ببخنامج ايخاف الشػوؼ. 
 .(15)( الى ايخاف قخيباً 311-كسا بيغ اف االستعجادات جارية لتدميع صػاريخ )إس 

اذ التقى  واصمت روسيا جيػدىا الجافعة باتجاه ايجاد حمػؿ ناجعة لمبخنامج الشػوؼ االيخاني،     
، وتزسشت السحادثات 5102حديخاف  05الفخوؼ مع السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا أمانػ في 

بيشيسا تباداًل مفربًل لآلراء حػؿ القزايا الجولية الستعمقة بعجـ انتذار األسمحة الشػوية، وضسانات 
تفاوض بذأف بخنامج إيخاف الػكالة الجولية واألمغ الشػوؼ. وتع التخكيد بذكل خاص عمى عسمية ال

الشػوؼ، في ضػء دور التحقق الخئيذ لمػكالة الجولية كجدء مغ االتفاؽ الذامل السدتقبمي. وفي اليـػ 
نفدو اعمشت وزارة الخارجية الخوسية، باف روسيا تؤكج مججدًا عمى انيا تعج الػكالة الجولية مشطسة 

ـ الدمسي لمصاقة الحرية. وإف االمتثاؿ الراـر فخيجة تيجؼ إلى تدييل التعاوف الجولي في االستخجا
حديخاف  31. وفي الدياؽ ذاتو، التقى الفخوؼ بطخيف في مػسكػ في (13)ليا ىػ سبب عسميا الفعاؿ

" لمتدػية الذاممة لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني، وتبادال الجارية. وناقر الجانباف السفاوضات "5102
إلزالة العػائق الستبؿية اماـ التػصل إلى اتفاؽ نيائي مقبػؿ اآلراء بذأف الخصػات األخخػ السسكشة 

 .(11)لمصخفيغ
، اعمغ 5102تسػز  4( وايخاف في p5+1وعقب جػلة اخخػ مغ السباحثات بيغ مجسػعة )   

الفخوؼ لػسائل اإلعبلـ في مؤتسخ صحفي بانو انتيت جػلة أخخػ مغ السحادثات الػزارية حػؿ 
لسبلحع اف ىشاؾ تقجمًا كبيخًا وتع تحجيج ثسانية إلى تدعة قزايا يجب بخنامج إيخاف الشػوؼ. ومغ ا
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االنتياء مشيا. واف كل شيء يجخؼ بذكل صحيح، وقاربت االمػر عمى نيايتيا بسا يخضي جسيع 
االشخاؼ. واكج عمى اف الجسيع يخغب باف تكػف مخخجات ىحه السباحثات عبخ اتفاؾية تعدز نطاـ 

قات مع إيخاف. وبخرػص رفع العقػبات عمى االخيخة، اوضح الفخوؼ عجـ االنتذار وتصبع العبل
بانو ىشاؾ تفاىع عمى أنو سيتع رفع الجدء األكبخ مشيا، ولكغ بالتأكيج لغ يتع في اليـػ األوؿ مغ عقج 
االتفاؽ، وسيكػف ىشاؾ سمدمة مغ الخصػات، مؤكجًا انو تع وضع الخصػط العخيزة ليحه الخصػات، 

. مسا كاف يعشي اف ايخاف (12)ػػ مذكمة رئيدة واحجة تتعمق بقزية حطخ األسمحةولع يتبَق مشيا س
باتت قخيبة ججًا مغ االنجماج مع السجتسع الجولي، واف الجيػد الجبمػماسية كانت تديخ باالتجاه 

 الرحيح وحققت الشتائج السخجػة مشيا.
 (.5102 – 5102الشؽوي ) سياسة روسيا االتحادية تجاه ايخان في ظل االتفاق: السبحث الثاني

تسػز  01( وايخاف، بالشجاح بعج التػصل في فييشا في p5+1تكممت السفاوضات بيغ مجسػعة )    
, (The Joint Comprehensive Plan of Action)(13)، الى خصة عسل شاممة ومذتخكة5102

انب العدكخؼ في والتي نرت بذكل عاـ عمى رفع العقػبات الجولية عغ ايخاف مقابل تخمييا عغ الج
( مادة قانػنية بيشت البشػد االساسية لبلتفاؽ، فزبًل عغ 34بخنامجيا الشػوؼ, وقج تكػف االتفاؽ مغ )

. ففي مجاؿ التخريب وافقت إيخاف عمى تخؽيس حػالي ثمثي أجيدة الصخد (14)خسدة مبلحق تقشية
( جياز، تكػف 3011لى )( ألف جياز مخكب إ06السخكدؼ لجييا، اؼ تقميل االجيدة مغ ما يقارب )

( جيازًا مشيا في تخريب اليػرانيػـ لسجة 2131جسيعيا في مػقع ناتاند، ويحق إليخاف استخجاـ )
الجيل األوؿ. كسا وافقت إيخاف  (IR- 1S)عذخ سشػات، عمى اف تكػف جسيع تمظ االجيدة  مغ نػع 

تخريب او امتبلؾ  عامًا، وعجـ 02عمى عجـ بشاء مشذآت ججيجة لتخريب اليػرانيػـ لسجة 
" الحاليسشة عمى األقل، وخفس مخدونيا " 02% لسجة 3.34اليػرانيػـ السخرب بشدبة تديج عغ 

( كيمػغخاـ. ووضع 311( آالؼ كيمػغخاـ مغ اليػرانيػـ السشخفس التخريب إلى )01مغ حػالي )
ال يسكغ استخجاميا جسيع أجيدة الصخد السخكدؼ الفائزة في التخديغ تحت مخاؾبة الػكالة الجولية، و 

 . (15)سػػ كبجيل لتذغيل أجيدة الصخد السخكدؼ ومعجاتيا
وؼيسا يخز العقػبات السفخوضة عمى ايخاف، فقج اكجت االتفاؾية عمى انياء كل القخارات       

والعقػبات السفخوضة عمى ايخاف، مغ قبل مجمذ األمغ واالتحاد االوربي والػاليات الستحجة، بسجخد 
عمى خصة العسل. وفي حاؿ حجوث خبلؼ بيغ الصخفيغ عمى احج بشػد االتفاؽ ولع يتع السرادقة 

التػصل ؼيو الى تدػية مخضية، ؼيحق لمسعتخض تعميق التدامو الكمي أو الجدئي في االتفاؾية او 
اما ؼيسا يخز السبلحق التي تكػنت مشيا خصة العسل فقج بيغ السمحق  .اخصار مجمذ األمغ بحلظ

ػر الستعمقة باإلجخاءات, والثاني اوضح االلتدامات الستعمقة بإنياء العقػبات, والثالث بيغ األوؿ االم
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التعاوف الشػوؼ السجني, والخابع اىتع في تػضيح عسل المجشة السذتخكة السذكمة مغ الصخفيغ والتي 
 .(16)اسشج الييا السياـ السحكػرة في االتفاؾية، اما الخامذ فكاف متعمقًا في خصة التشفيح

سخعاف ما رحبت الحكػمة الخوسية باالتفاؽ الشػوؼ، اذ اصجرت وزارة الخارجية الخوسية في       
اليػـ نفدو بيانًا، اشارت ؼيو الى اف االتفاؽ ىػ نتيجة عسل دبمػماسي متكامل استسخ ألكثخ مغ عقج 

اد الحل الدياسي مغ الدماف. واستغخقت السحادثات لػضع خصة العسل قخابة عاميغ. وفي الشياية، س
والجبمػماسي، وىػ ما كانت روسيا تجعػ إليو دائسًا، الف ىحا الشيج ليذ لو بجيل عشجما يتعمق األمخ 
بتدػية القزايا الجولية. كسا اوضح البياف اف االتفاؽ الحؼ تع التػصل إليو يدتشج إلى الشيج الحؼ 

اف غيخ السذخوط في تشفيح بخنامج أوضحو الخئيذ الخوسي فبلديسيخ بػتيغ، والحؼ يعتخؼ بحق إيخ 
نػوؼ سمسي، بسا في ذلظ تخريب اليػرانيػـ، عمى اف يكػف خاضعًا لمخقابة الجولية، وتػضيح 
القزايا العالقة مع الػكالة الجولية ورفع العقػبات السفخوضة عمى إيخاف. واف روسيا ممتدمة بسػاصمة 

امة، بسا في ذلظ مغ خبلؿ تشفيح بعس السذاريع الجيػد السكثفة لزساف تشفيح االتفاؾية بصخيقة مدتج
الثشائية مع إيخاف. وبعج اف دعا البياف جسيع السذاركيغ في خصة العسل إلى تشفيح التداماتيع بحدغ 
نية، اشار الى اف روسيا تعتقج اعتقادًا راسخًا أف التدػية التفاوضية ستعدز نطاـ عجـ انتذار 

إيجابي عمى األمغ واالستقخار في جسيع انحاء العالع، بسا في األسمحة الشػوية وسيكػف ليا تأثيخ 
ذلظ مشصقة الخميج العخبي. ومغ الستػقع أيزًا أف تخمق الرفقة آفاقًا ججيجة لمتصػر التجريجي 

اإليخانية عمى أساس السشفعة الستبادلة شػيمة األمج، وبالخرػص تشفيح السذاريع  -لمعبلقات الخوسية 
ومسا ال شظ ؼيو اف تػجيات روسيا واعتقاداتيا كانت مذخوعة ومشصؿية ججًا،  .(21)السذتخكة الكبخػ 

الف ازالة التػتخات التي كانت قائسة ومشح امج بعيج بيغ ايخاف والغخب سيديع في امغ واستقخار 
 السشصقة، ومغ ثع االرتقاء بالعبلقات بيغ مػسكػ وشيخاف عمى صعج مختمفة. 

نفدو، عغ نياية سشػات مغ السفاوضات سعيًا إلى تدػية نيائية  كحلظ اعمغ الفخوؼ في اليػـ    
لمسدألة الشػوية اإليخانية، والتي تست عبخ خصة العسل، التي تقػـ عمى الشيج التجريجي ومبجأ 
السعاممة بالسثل الحؼ حجده الخئيذ بػتيغ مشح مجة. كسا اشار الفخوؼ الى اف جسيع فخؽ التفاوض 

واالتحاد األوروبي تدتحق الثشاء عمى أدائيا، وال سيسا الخبخاء الحيغ  ( وإيخافp5+1في مجسػعة )
تػصمػا إلى الرياغة الرحيحة لحل السذكبلت الفشية والدياسية السعقجة لمغاية. ؼيسا أعخب الفخوؼ 
عغ شكخه لمحكػمتيغ الشسداوية والدػيدخية لتػفيخ الطخوؼ السثمى لسفاوضات ناجحة، وشكخ ايزًا 

 .(20)زاخدتانية الستزافتيا جػالت عجة مغ السحادثاتالحكػمة الكا
 Banواثشاء االتراؿ الياتفي الحؼ اجخاه الفخوؼ مع األميغ العاـ لؤلمع الستحجة باف كي مػف      

Ki-moon جخػ الحجيث عغ االنتياء بشجاح مغ تشديق خصة العسل. 5102تسػز  04، في ،
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الحؼ تع التػصل إليو، لتعديد نطاـ مشع االنتذار الشػوؼ  وأشار الجانباف إلى األىسية الخئيدة لبلتفاؽ
 . (25)وتأثيخه اإليجابي عمى األمغ واالستقخار في العالع بأسخه

(، 5530مغ الذيخ نفدو، القخار السخقع ) 51مغ جانبو، اتخح مجمذ األمغ باإلجساع في      
صفًا رئيدًا في السدألة الشػوية الحؼ أيج ؼيو خصة العسل. وأكج عمى أف إبخاـ االتفاؾية يذكل مشع

اإليخانية. وأف التشفيح التاـ لمخصة سُيديع في بشاء الثقة لمصابع الدمسي لبخنامج إيخاف الشػوؼ، وشجد 
عمى أف خصة العسل تفزي إلى تذجيع وتيديخ إقامة عبلقات وأواصخ تعاوف شبيعية مع إيخاف في 

الى إنياء العسل بأحكاـ قخارات مجمذ األمغ  السجاليغ االقترادؼ والتجارؼ. كسا اشار القخار
الدابقة بذأف البخنامج الشػوؼ اإليخاني، بسجخد اعبلف الػكالة الجولية، اف ايخاف نفحت كل الذخوط 

 . (23)السصمػبة مشيا عمى وفق خصة العسل
عبخت روسيا مخة اخخػ عغ مػقفيا الجاعع لمبخنامج الشػوؼ االيخاني، اثشاء السؤتسخ الرحفي      

، اذ اوضح الفخوؼ اف ببلده 5102اب  04الحؼ عقجه الفخوؼ مع ضخيف في مػسكػ بتاريخ 
تجعع بقػة االليات التي تع االتفاؽ عمييا بذأف البخنامج الشػوؼ اإليخاني. وىي راضية عغ خصة 

عسل، وتأمل أف تجخل ىحه الخصة حيد التشفيح في األسابيع السقبمة، عمى وفق قخار مجمذ األمغ ال
الجولي بيحا الذأف. وبيغ أف الخصة ال تسيج فقط الصخيق لحل مخِض لمقزية الشػوية اإليخانية 

دياسي فحدب، بل انيا تػفخ أيزًا فخصة لتعديد الثقة وإزالة الحػاجد أماـ التعاوف االقترادؼ وال
 .(21)بيغ دوؿ السشصقة وايخاف، وتسكغ االخيخة مغ السذاركة في الذؤوف اإلقميسية

ايمػؿ  55وعمى ىامر الجورة الدبعيغ لمجسعية العامة لؤلمع الستحجة اجتسع في نيػيػرؾ في      
، سيخجي الفخوؼ مع وزراء خارجية بخيصانيا وألسانيا والريغ وفخندا والػاليات الستحجة 5102

خاف، فزبًل عغ السسثل األعمى لبلتحاد األوروبي لمذؤوف الخارجية والدياسة األمشية فيجيخيكا وإي
مػغيخيشي. وقج أكجت جسيع األشخاؼ عدميا عمى اتباع نز وروح خصة العسل، والػفاء بالتداماتيا 

عمى تقجـ  برخامة. واف اليجؼ الخئيذ ىػ رؤية كل األشخاؼ تبجأ في تشفيح االتفاؾية فعميًا والحفاظ
مدتقخ فييا. ومغ جانبو أكج الفخوؼ أف روسيا ستبحؿ قرارػ جيجىا وستفعل كل ما في وسعيا 

 .(22)ؼيسا يتعمق بيحا االتفاؽ
، وبجأت إيخاف بتشفيح التداماتيا 5102تذخيغ االوؿ  05دخمت خصة العسل حيد التشفيح في      

خوسية عغ ارتياحيا لبجء العسل بالخصة، ولمتقجـ . وفي اليػـ نفدو، عبخت وزارة الخارجية ال(23)الشػوية
السحخز في العبلقات بيغ إيخاف والػكالة الجولية. واوضحت الػزارة اف روسيا تعتـد مػاصمة سياستيا 

 . (24)الجاعسة لذخوط ومتصمبات خصة العسل، وتأمل أف يترخؼ جسيع السػقعيغ عمييا بالسثل
غخيغػرؼ  لخوسي في مجمذ محافطي الػكالة الجوليةمغ جية اخخػ، اوضح مسثل االتحاد ا      

، باف تقخيخ السجيخ العاـ 5102كانػف االوؿ  02، في Grigory Berdennikovبيخديشيكػؼ 
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لمػكالة الجولية حػؿ التقييع الشيائي لمسدائل الدابقة والحالية الستبؿية بذأف بخنامج إيخاف الشػوؼ، 
يا بسػجب ما تع االتفاؽ عميو في خصة العسل. وبحدب خمز الى أف شيخاف أوفت بجسيع التدامات

التقخيخ، لع تجج الػكالة الجولية أؼ مؤشخات عمى وجػد مػاد وأنذصة نػوية غيخ معمشة، وىػ أمخ 
ميع بذكل خاص ؼيسا يتعمق بتقييع االمتثاؿ اللتدامات عجـ انتذار األسمحة الشػوية. لحا فاف روسيا 

التػصل إلييا بذأف التدػية الشيائية لمبخنامج الشػوؼ اإليخاني ىي دليل  مقتشعة بأف التفاىسات التي تع
واضح عمى أف أؼ تحجيات لشطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ يسكغ ويجب إزالتيا مغ خبلؿ العسل 

. (25)الجبمػماسي وعمى أساس القانػف الجولي، واف ببلده مدخورة ألف ىحا الشيج ساد في الشياية
سيا االتحادية كانت تعسل عمى دعع البخنامج الشػوؼ االيخاني مغ محاور يتزح مسا تقجـ، اف رو 

 عجة، وتخغب باف يكػف تشفيحه تحت اشخاؼ السؤسدات الجولية السخترة. 
وتشفيحًا لخصة العسل صجرت ايخاف مخدونيا الكامل مغ اليػرانيػـ مشخفس التخريب الى       

، أعمشت الػكالة الجولية أف 5103نػف الثاني كا 03. وفي (26)5102كانػف االوؿ  55روسيا في 
. وفي اليـػ نفدو اصجرت (31)إيخاف قج استػفت الذخوط األساسية السشرػص عمييا في خصة العسل

خصة العسل دخمت السخحمة التذغيمية. وإف تشفيح إيخاف اوضحت ؼيو اف وزارة الخارجية الخوسية بيانًا 
التحقق مغ أف األنذصة الشػوية في إيخاف ىي أنذصة سمسية اللتداماتيا سيسكغ الػكالة الجولية مغ 

حرخًا. وسيتع تدػية أؼ نداعات قج تشذأ في إشار تشفيح خصة العسل مغ قبل المجشة السذتخكة التي 
جسيع االشخاؼ السعشية عمى مػاصمة تشفيح كسا حث البياف  تزع الجوؿ السػقعة عمى االتفاؽ.

ذلظ سيداعج عمى تعديد نطاـ عجـ االنتذار والػفاء بالسياـ الذاممة  التداماتيع بأمانة ومدؤولية. واف
 .(30)التي تيجؼ إلى تعديد األمغ الجولي واإلقميسي

بجػ واضحًا اف الجور الخوسي في التػصل التفاؽ بذأف بخنامج ايخاف الشػوؼ كاف كبيخًا ججًا،      
، والتي قجميا لو الخئيذ 5103شباط  2"، في الحرة مؼ أجل الدالمجائدة "لجرجة اف الفخوؼ تدمع 

، وذلظ لسداىستو في André Maisseuأنجريو مايديػ  الفخخؼ لمسجمذ العالسي لمعساؿ الشػوييغ
حل قزية البخنامج الشػوؼ اإليخاني. وبجوره فقج اكج الفخوؼ اثشاء حجيثو مع مايديػ أف ىحه الجائدة 

الزمات الجولية بصخؽ دبمػماسية لو ما يبخره ىي تأكيج ميع عمى أف السدار الخوسي نحػ تدػية ا
تسامًا. ولصالسا افتخضت روسيا أف السذكمة الشػوية اإليخانية يجب حميا مغ خبلؿ السفاوضات 

 .(35)لرالح تعديد األمغ اإلقميسي والجولي ونطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ 
ؼ، اذ اعمغ السسثل الجائع كاف مغ اولػيات روسيا مػاصمة تعاونيا مع ايخاف في السجاؿ الشػو     

تسػز  05، في Vladimir Voronkovلخوسيا لجػ السشطسات الجولية في فييشا فبلديسيخ فػرونكػؼ 
، اف مؤسدة روساتػـ، تعسل مع الجانب االيخاني عمى تشفيح أحكاـ خصة العسل، وانو يجخؼ 5103

ة، واف شخاء روسيا الساء الثقيل إلنتاج الشطائخ السذعة لبلستخجامات الصبي فػردوالعسل السكثف في 
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نائب وزيخ آب مغ العاـ نفدو، ُعقجت مذاورات في شيخاف بيغ  30وفي . (33)مغ إيخاف قيج الجراسة
 Sergeiية االتحاد الخوسي سيخغي ريابكػؼونائب وزيخ خارجالخارجية اإليخاني عباس عخاقجي، 

Ryabkov التي تع تحؿيقيا مشح اعتسادىا. ، تزسشت مخاجعة تشفيح خصة العسل، وتقييع الشتائج
واوضح الجانباف أىسية الحفاظ عمى االستجامة في عسمية تشفيح الخصة عمى السجػ الصػيل، واف ذلظ 

، أؾيع حفل وضع 5103وفي ايمػؿ  .(31)مخىػف بالتقيج الراـر لمػفاء بااللتدامات مغ قبل الجسيع
مصاقة الشػوية بالتعاوف بيغ روسيا ( مغ محصة بػشيخ ل3)( و5حجخ االساس لبشاء الػحجتيغ )

 .(32)وايخاف
اوضحت الحكػمة الخوسية السبادغ التي تدتشج عمييا الدياسة الخارجية لبلتحاد الخوسي، والتي      

، ومغ ضسغ ما جاء فييا، اف روسيا تمتـد 5103تذخيغ الثاني  31وافق عميو الخئيذ بػتيغ في 
تدعى إلى ضساف التشفيح الستدق لبلتفاؽ الذامل السذتخؾ بالتشسية الذاممة والتعاوف مع إيخاف، و 

( لعاـ 5530لتدػية الػضع حػؿ البخنامج الشػوؼ اإليخاني عمى أساس قخار مجمذ األمغ رقع )
. وقخارات مجمذ محافطي الػكالة الجولية ذات الرمة، واف مػسكػ تعسل عمى السزي قجمًا 5102

 .(33)الستسخار تمظ العسمية بكل شخيقة مسكشة
، حزخه الكثيخ 5103إيخاني في كانػف األوؿ  -استزافت شيخاف أوؿ مشتجػ أعساؿ روسي      

مغ رجاؿ األعساؿ مغ الجانبيغ الخوسي واإليخاني. وتع خبللو تػؾيع اتفاقيتيغ بذأف تقجيع قخوض 
ة ( مميار يػرو لتسػيل بشاء محصة شاقة حخارية بالقخب مغ مجيش5.5حكػمية روسية إليخاف بسبمغ )

إنتذي بػروف. كسا تع اعتساد خارشة  -بشجر عباس، وتشفيح مذخوع خط كيخباء سكة حجيج غخمدار 
(، والتي تع مغ خبلليا اختيار 5151-5103شخيق لمتعاوف التجارؼ والرشاعي بيغ الجانبيغ لمسجة )

العبلقات  . يتزح مسا تقجـ اف االتفاؽ الشػوؼ اسيع بتػثيق وتصػيخ(34)( مذخوعًا مذتخكاً 51حػالي )
الثشائية بيغ ايخاف وروسيا االتحادية، والتي كاف مغ السقخر ليا الديخ باالتجاه الرحيح لػال الشتائج 
التي افخزتيا االنتخابات االمخيكية، والتي وصل عمى اثخىا واحجًا مغ اشج السعارضيغ لحلظ االتفاؽ، 

 سيسا مع الجانب الخوسي.االمخ الحؼ كاف لو انعكاساتو عمى عبلقات ايخاف الخارجية، وال
السؽقف الخوسي مؼ انعكاسات وصؽل دونالج تخامب لمخئاسة االمخيكية عمى : السبحث الثالث

 .5102حتى عام  5102االتفاق الشؽوي االيخاني عام 
، يشتقج بذجة خصة Donald Trump (35)كاف السخشح البارز لمخئاسة االمخيكية دونالج تخامب     

أولؽيتي األولى هي ، انو في حاؿ فػزه باالنتخابات الخئاسية فأف :"5103اذار العسل، اذ اعمغ في 
تفكيغ الرفقة الكارثية مع إيخان. واسسحؽا لي أن أخبخكػ أن هحه الرفقة كارثية عمى أمخيكا 
وإسخائيل والذخق األوسط بأسخه. السذكمة أساسية هشا. لقج كافأنا الجولة الخئيدة الخاعية لإلرهاب 

مميار دوالر، ولػ نتمَق أي شيء بالسقابل. يسكشهػ االحتفاظ بالذخوط وما  021لػ بسبمغ في العا
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زالؽا سيحرمؽن عمى القشبمة بسجخد نفاد الؽقت. وبالطبع، سؽف يحتفعؽن بالسميارات والسميارات 
خيكية ". لحلظ كاف لفػز تخامب، بانتخابات الخئاسة األممؼ الجوالرات التي قجمشاها لهػ بغباء وحساقة

 .(36)، اثخه البالغ عمى خصة العسل5103في تذخيغ الثاني 
وعمى الخغع مغ اف الػكالة الجولية أصجرت تقخيخىا الفرمي األوؿ عغ الشذاط الشػوؼ اإليخاني      
( 010، 4، واشارت ؼيو الى اف مخدوف إيخاف مغ اليػرانيػـ السخرب بمغ )5104شباط  51في 

، قجـ في Bob Corker( %، اال اف الديشاتػر بػب كػكخ 3، 34كجع، واف ندبة التخريب ىي )
اذار مغ العاـ نفدو، مذخوع قانػف عقػبات ججيج ضج ايخاف، سسي قانػف مكافحة األنذصة  53

، الحؼ كاف يدتيجؼ بخنامج الرػاريخ الباليدتية اإليخانية 5104االيخانية السدعدعة لبلستقخار لعاـ 
 . (41)"ودعسها لإلرهاب"

، اف ببلده ادت دورًا ىامًا في التػصل إلى 5104اذار  56وردًا عمى ذلظ، اعمغ الفخوؼ في      
اتفاؽ شامل لبخنامج ايخاف الشػوؼ، وىي ترخ عمى اف االستسخار في االلتداـ بو لغ يديع في حفع 

وف نطاـ عجـ االنتذار الشػوؼ فحدب، بل يعدز األمغ الجولي واإلقميسي. واضاؼ الفخوؼ اف التعا
بيغ روسيا وإيخاف بات يسثل عامبًل ميسًا في ضساف االستقخار اإلقميسي. واف مغ اولػيات البمجيغ 

 .  (40)محاربة اإلرىاب الجولي
 Rex (45)وفي محاولة لتيجئة الػضع مع ايخاف، ابمغ وزيخ الخارجية االمخيكي ريكذ تيمخسػف       

Tillerson بأف إيخاف تستثل لمػفاء بالتداماتيا بسػجب ، 5104نيداف  05، الكػنغخس االمخيكي في
مغ الذيخ  52لحا لع يذيج اجتساع االشخاؼ الدتة باإلضافة إلى إيخاف في فييشا في  .(43)خصة العسل

نفدو، لسخاجعة تشفيح خصة العسل اؼ اعتخاضات مغ الجانب االمخيكي، اذ ججدت جسيع األشخاؼ 
ؿ الكامل إلى التجارة الجولية والتعاوف االقترادؼ التداميا الراـر بالخصة، وحق شيخاف في الػصػ 

والسالي. كسا ججد الجسيع استعجادىع لسػاصمة اتخاذ اإلجخاءات البلزمة إلزالة العػائق أماـ إعادة 
انجماج إيخاف في االقتراد العالسي. وقج اكج رئيذ الػفج الخوسي في االجتساع فبلديسيخ فػرونكػؼ 

تسج عمى امتثاؿ الجسيع لخوح ونز االتفاؾية الشػوية. وبعج اف رحب أف التشفيح الشاجح لمخصة يع
فػرونكػؼ بعقج اتفاؾية بيغ إيخاف والريغ لتحجيث مفاعل الساء الثقيل اإليخاني في أراؾ، دعا بؿية 
الجوؿ في السحادثات الدجاسية إلى دعع شمب إيخاف في الجسعية العامة لؤلمع الستحجة لبلنزساـ إلى 

 .(41)(UNSCEARالستحجة العمسية السعشية بآثار اإلشعاع الحرؼ )لجشة األمع 
كانت االمػر كميا تديخ بالذكل السخصط لو، حتى اف السعتجليغ داخل االدارة االمخيكية كانػا      

يدتبذخوف خيخًا باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، ورفزػا تصبيق أؼ عقػبات عمييا، اذ أعخبت السفاوضة 
أيار  03، في Wendy Shermanفي االتفاؾية الشػوية مع ايخاف ويشجؼ شيخماف األمخيكية البارزة 

، 5104، عغ معارضتيا لتذخيع قانػف مكافحة األنذصة االيخانية السدعدعة لبلستقخار لعاـ 5104
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مذيخة إلى اف اصجار ىكحا تذخيع مغ شأنو اف يقػض االتفاؽ الشػوؼ مع االخيخة. وتعديدًا ليحا 
ليػـ التالي، اعبلف االدارة االمخيكية ألوؿ مخة مشح تػلي تخامب الحكع تعيجىا بااللتداـ االتجاه، شيج ا

  .(42)بخفع العقػبات عغ ايخاف بسػجب خصة العسل
تسػز  50واصمت الجوؿ السعشية باالتفاؽ الشػوؼ االيخاني عسميا، اذ استزافت فييشا في      

، اجتساعًا اخخًا لمجشة الدجاسية مع ايخاف، والحؼ جخػ ؼيو التخحيب بامتثاؿ شيخاف الراـر 5104
خػ اللتداماتيا بسػجب خصة العسل، والسدتػػ العالي مغ التعاوف مع الػكالة الجولية. كحلظ ج

استعخاض مدألة رفع العقػبات ووصػؿ شيخاف إلى التعاوف التجارؼ واالقترادؼ والسالي الجولي. 
وشجد الػفج الخوسي عمى أىسية االلتداـ الراـر مغ قبل جسيع األشخاؼ بشز وروح خصة العسل، بسا 

السبجأ،  في ذلظ رفع العقػبات األحادية الجانب ضج إيخاف، بجاعي إف أؼ إجخاءات تتعارض مع ىحا
قج تقػض عسل الخصة، ومغ ثع الحاؽ الزخر بالتعاوف الجولي، وبالخرػص في السجاؿ 

 .(43)االقترادؼ
ايمػؿ  51وعمى ىامر اجتساع الجسعية العامة لؤلمع الستحجة الحؼ عقج في نيػيػرؾ في      

اصل ( وايخاف، وكاف الجسيع متفق عمى مػ P5+1، التقى وزراء خارجية مجسػعة الجوؿ )5104
السدؤولة عغ الذؤوف الخارجية العسل باالتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف. وعقب نياية االجتساع اعمشت 

خصة  اف جسيع االشخاؼ ممتدمة بتشفيح تعيجاتيا في اشارواألمغ في االتحاد األوروبي مػغيخيشي، 
تعيجاتو عمى بجػ واضحًا اف االمػر كانت تديخ عمى ما يخاـ، واف الجسيع ممتـد بتشفيح  .(44)العسل

 وفق ما تزسشتو خصة العسل.
شمب مغ وزيخ الخارجية األمخيكي ريكذ تيمخسػف تشفيح  وعمى الخغع مغ اف سيخجي الفخوؼ        

واششصغ جسيع التداماتيا بسػجب خصة العسل، خبلؿ االتراؿ الياتفي الحؼ اجخاه االخيخ مع 
ال اف الخئيذ تخامب اعمغ في اليػـ التالي عغ . ا(45)5104تذخيغ األوؿ  05الفخوؼ في 

استخاتيجية امخيكية ججيجة تجاه إيخاف تزسشت قخاَريغ: األوؿ، عجـ الترجيق عمى التداـ إيخاف بخصة 
العسل. وىػ ما يعشي مبجئيًا أف أماـ الكػنغخس سّتيغ يػمًا مغ ىحا التاريخ ليحّجد مػقفو مغ االتفاؽ، 

يتع العػدة لمعسل بالعقػبات التي كانت قج ُعمقت بسػجبو مغ قبل. ومغ ثع تقخيخ ما إذا كاف س
والثاني، وّجو ؼيو تخامب وزارة الخدانة األمخيكية بإدراج الحخس الثػرؼ في قائسة العقػبات الستعمقة 

، الحؼ سبق واف أقّخه الخئيذ في Caatsa( مغ قانػف )كاتدا( 012باإلرىاب اتداقًا مع نز الفقخة )
وإف كاف ىحا اإلجخاء ال يعشي ترشيف الحخس كسشطسة إرىابية، لكشو في السجسل قج  .5104اب  5

وسع نصاؽ العقػبات عمى الؿيادات أو األفخاد أو السؤسدات الستعاونيغ أو التابعيغ لمحخس ضسغ 
االمخ الحؼ كاف يشحر . (46)نصاؽ عسل مكتب مخاؾبة األصػؿ األجشبية التابع لػزارة الخدانة األمخيكية

 تحػؿ خصيخ في مدار تشفيح االتفاؽ الشػوؼ. ب
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عارضت مػسكػ سخيعًا التػجيات االمخيكية الججيجة تجاه ايخاف، اذ اصجرت وزارة الخارجية       
الخوسية بيانًا في اليػـ نفدو، اشارت ؼيو الى انو في ضػء االستخاتيجية التي أعمشيا تخامب تجاه 

". خطاب العجواني والتهجيج غيخ مقبؽل في العالقات الجوليةبأن الإيخاف، فاف روسيا تكخر مػقفيا "
واف ذلظ يتعارض مع السعاييخ الحجيثة لمتػاصل الحزارؼ بيغ الجوؿ. وإف محاوالت استخجاـ مثل 
ىحه األساليب لسعالجة مياـ الدياسة الخارجية التي تؤثخ عمى السرالح األمشية األساسية لمجوؿ 

وعبخ البياف عغ اسف مػسكػ لقخار تخامب، وامل اف ال يكػف لحلظ األخخػ محكـػ عمييا بالفذل. 
القخار تأثيخ مباشخ عمى تشفيح خصة العسل، عمى الخغع مغ أنو يتعارض بػضػح مع روح ونز 
الخصة، التي ساىست بالفعل في تعديد الدبلـ واالستقخار الجولييغ، وكحلظ في خمق مشاخ أكثخ 

البياف اف عمى واششصغ بجاًل مغ التذكيظ في نتائج تشفيح مقبػلية في الذخؽ األوسط. واوضح 
الخصة، ادراؾ السكاسب التي ستحققيا في حاؿ تصبيقيا بالكامل. واكج البياف عمى اف ايخاف تمتـد 
برخامة في تشفيح الخصة، وىػ ما تؤكجه بانتطاـ الػكالة الجولية، ويذسل ذلظ الػصػؿ إلى السػاقع 

لة. وُختع البياف باإلشارة الى انو بغس الشطخ عغ قخارات بعس السػقعيغ، ال اإليخانية التي تيع الػكا
يسكغ أف تكػف ىشاؾ عػدة إلى الػضع حػؿ البخنامج اإليخاني قبل اعتساد خصة العسل، واف أؼ 
استئشاؼ لمعقػبات مغ خبلؿ األمع الستحجة أمخ غيخ وارد. وستبقى روسيا ممتدمة بالخصة وليا 

عمييا، وستػاصل الػفاء بالتداماتيا بسػجبيا. لحا فاف مػسكػ تجعػ جسيع مرمحة في الحفاظ 
. وبيحا فاف روسيا عارضت بذجة سياسة تخامب تجاه (51)السػقعيغ اآلخخيغ إلى أف يححوا ححوىا

 ايخاف، وحاولت ردعو عغ السداس باالتفاؽ الشػوؼ مع االخيخة.
سيخغي ريابكػؼ مذاورات مع نائب وزيخ  مغ جانب اخخ أجخػ نائب وزيخ الخارجية الخوسي      

، تزسشت تبادؿ اآلراء 5104تذخيغ االوؿ  06الخارجية اإليخاني عباس عخاقجي في مػسكػ في 
" لخصة العسل، مع األخح في االعتبار القخار االخيخ لمخئيذ الحاليبذكل مفرل حػؿ الػضع "

وإيخاف مغ أجل الحفاظ عمى الخصة، تخامب. كسا ناقر الجانباف اليات تصػيخ التعاوف بيغ روسيا 
 .(50)وكخر ريابكػؼ التداـ روسيا بالػفاء بالتداماتيا بسػجب خصة العسل

، عبخ 5104تذخيغ األوؿ  51مؤتسخ مػسكػ لسشع انتذار األسمحة الشػوية في واثشاء انعقاد     
كالة الجولية اف ببلده تدعى لبقاء عسل الػ الفخوؼ عغ اسفو لمقخار االمخيكي االخيخ، واوضح 

مػضػعيًا ومثبت باألدلة وغيخ مديذ وقائع عمى القانػف الجولي ويعدز تػشيج اإلنجازات السذتخكة، 
السيسا خصة العسل. وبيغ اف الػكالة الجولية تجخؼ عسميات تفتير مشتطسة في إيخاف وتؤكج امتثاليا 

ج الشػوؼ االيخاني الى ما قبل الراـر اللتداماتيا. وكخر الفخوؼ استحالة عػدة الػضع حػؿ البخنام
تشفيح الخصة، وكحلظ عجـ تشفيح عقػبات عمى شيخاف مغ مجمذ األمغ الجولي. واشار الى أف سعي 
واششصغ إلفذاؿ االتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، سيكػف بسثابة عبلمة تححيخ لييكل األمغ الجولي 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
413 

 

413 

ومسا ال شظ ؼيو، اف رأؼ الفخوؼ لع يجانب الرػاب، اذ اف تفخد الػاليات الستحجة  .(55)بأكسمو
بفخض عقػبات او شخوط عمى ايخاف خبلؼ ما كاف يخيجه مجمذ االمغ الجولي او الػكالة الجولية 

 يعج تيجيجًا وتحجيًا لمشطاـ العالسي بخمتو.
، ححر 5104تذخيغ االوؿ  55ف، ففي كانت واششصغ عازمة عمى تشفيح سياستيا تجاه ايخا        

وزيخ الخارجية األمخيكي ريكذ تيمخسػف األوروبييغ مغ االستثسار في الذخكات اإليخانية، واكج اف 
االدارة االمخيكية تجرس بججية الخخوج مغ االتفاؾية الشػوية مع ايخاف، واعادة فخض العقػبات عمييا. 

تيمخسػف ىي التححيخ األكثخ وضػحًا لئلدارة وقج عجت صحيفة نيػيػرؾ تايسد، اف ترخيحات 
االمخيكية مغ اجل إقشاع حمفائيا األوروبييغ بجعع الجيػد السبحولة إلعادة السفاوضات عمى االتفاؽ 

 . (53)"أكثخ صخامةالشػوؼ االيخاني لجعمو "
، اذ مغ جيتيا، استسخت مػسكػ في مج شيخاف بالجعع البلـز لسػاصمة العسل باالتفاؽ الشػوؼ      

كانػف الثاني  01التقى سيخغي الفخوؼ بػزيخ الخارجية اإليخاني دمحم جػاد ضخيف في مػسكػ في 
، وخبلؿ حجيثيسا، ركد السدؤوالف عمى انعكاسات الدياسة األمخيكية عمى اكساؿ تشفيح خصة 5105

كسا اعخبا عغ رأييسا العسل. وأكجا مججدًا التداـ ببلدىسا بتشفيحىا واالمتثاؿ لبللتدامات الػاردة فييا. 
الستبادؿ بأف التعصيل السحتسل لمخصة، بدبب سياسة واششصغ، سيتعارض مع ىجؼ الحفاظ عمى 
األمغ واالستقخار عمى الرعيجيغ الجولي واإلقميسي، واف ذلظ سيكػف لو تأثيخ سمبي عمى الجيػد 

 .(51)الستعجدة األشخاؼ في مجاؿ مشع انتذار األسمحة الشػوية
الخئيذ االمخيكي تخامب كاف مرخًا عمى تعجيل االتفاؽ الشػوؼ مع ايخاف، اذ شمب مغ بيج اف      

، تعجيل خصة العسل في غزػف 5105كانػف الثاني  05الكػنغخس االمخيكي والجوؿ االوربية في 
يػمًا، واال فاف واششصغ ستشدحب مغ االتفاؾية، وكانت شخوط تخامب تشحرخ في اربعة بشػد  051
 :(52)ىي
 قيػدًا عمى بخنامج الرػاريخ الباليدتية اإليخانية.فخض  .0
 اجخاء عسميات تفتير أكثخ صخامة في إيخاف، بسا في ذلظ السشذآت العدكخية. .5
 (.5131 – 5152ازالة البشػد التي تشز عمى انتياء أجداء مغ الرفقة بيغ السجة ) .3
 الحج مغ األنذصة اإلقميسية إليخاف وانتياكاتيا لحقػؽ اإلنداف. .1

اتجيت روسيا إلعبلف رفزيا لدياسة الػاليات الستحجة ضج ايخاف في السحافل الجولية، فأثشاء      
زيارتو لشيػيػرؾ لحزػر اجتساعات مجمذ األمغ، أجخػ الفخوؼ محادثات مع األميغ العاـ لؤلمع 

، أكج فييا الصخفاف 5105 كانػف الثاني 05، في Antonio Guterresالستحجة أنصػنيػ غػتيخير 
لتداميسا باالمتثاؿ الراـر لخصة العسل. وأنو ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ بجيل لحل األزمات العالسية ا
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وفي اليػـ التالي اعمغ الفخوؼ في مقخ األمع . (53)اال مغ خبلؿ العسل الدياسي والجبمػماسي
الػجػد. الستحجة، بانو ال يسكغ تشفيح خصة العسل في حاؿ تخكيا أحج السذاركيغ، وانيا ستشتيي مغ 

واعخب عغ اعتقاده بأف الجسيع يعخفػف ذلظ جيجًا، وخاصة األوروبييغ، الحيغ تحاوؿ واششصغ 
اقشاعيع باتخاذ مػقف مذابو لسػقفيا. واشار الفخوؼ باف ىشاؾ ميمة حجدىا تخامب قبل االندحاب، 

فخوؼ اف واف روسيا والجوؿ االوربية ستحاوؿ مشع حجوث ذلظ، والحفاظ عمى الرفقة. كسا اوضح ال
  .(54)ايخاف تخفس اجخاء اؼ تعجيل عمى االتفاؽ الشػوؼ معيا

استسخت مػسكػ في ادانتيا لمسػقف االمخيكي، اذ القى رئيذ وفج االتحاد الخوسي في الجورة      
الثانية لمجشة التحزيخية لسؤتسخ الجوؿ األشخاؼ في معاىجة عجـ انتذار األسمحة الشػوية فبلديسيخ 

عمى ، كمسة اوضح فييا اف معاىجة عجـ االنتذار تقػـ 5105نيداف  51يخماكػؼ في جشيف في 
تػازف مرالح الجوؿ السختمفة، وىجفيا عجـ انتذار األسمحة الشػوية، وىي تػفخ السبادغ األساسية 
لتدػية أكثخ السذكبلت تعقيجًا في مجاؿ عجـ االنتذار الشػوؼ، واف خصة العسل التي تع التػصل 

صػيخىا في ىي تأكيج ساشع عمى ذلظ. وىي مديج فخيج مغ التجابيخ التي تع ت 5102إلييا في عاـ 
اشار آليات مجمذ األمغ والػكالة الجولية. وبيغ اف اؼ انحخاؼ عغ الفمدفة العامة لمخصة أو خخقيا 
أو عجـ االمتثاؿ ألحكاميا، وكحلظ أؼ محاوالت لتعجيميا لسرمحة شخؼ، سيؤثخ حتسًا عمى نطاـ 

اإلقميسييغ والعالسييغ. عجـ االنتذار العالسي وستكػف لو عػاقب سمبية وخيسة عمى االستقخار واألمغ 
" عمى أف استسخار تشفيح خصة العسل مغ قبل جسيع الجوؿ األشخاؼ في ترخ بذجةلحا فاف روسيا "

االتفاؽ الشػوؼ دوف استثشاء يمبي مرالح السجتسع العالسي بأسخه. واف ببلده مدتسخة في االمتثاؿ 
 .(55)اللتداماتيا شالسا أف اآلخخيغ يفعمػف ذلظ

االدارة االمخيكية لسشاشجات روسيا االتحادية وغيخىا مغ الجوؿ والسشطسات الجولية، اذ  لع تكتخث      
، اندحاب الػاليات الستحجة مغ االتفاؾية الشػوية مع 5105ايار  5لع يكتِف تخامب باإلعبلف في 

 ايخاف، بل امخ بفخض عقػبات عمييا. كسا شالب تخامب مغ الحكػمة االيخانية االمتثاؿ إلجخاءات
ججيجة لمتػصل إلى اتفاؽ ججيج، مثل وقف التخريب بالكامل، ووقف انتذار الرػاريخ الباليدتية، 

"وإنهاء دعسها لمجساعات اإلرهابية في الذخق وتصػيخ االنطسة الراروخية ذات القجرة الشػوية، 
سػريا، "، وسحب القػات اإليخانية مغ األوسط، ودعسها العدكخي لسيميذيا الحؽثييؼ في اليسؼ

  .(56)" ضج جيخانياسمؽكها السهجدووقف "
وفي اليػـ نفدو أصجرت وزارة الخدانة األمخيكية بيانًا اشارت ؼيو الى اف الحكػمة االمخيكية       

ستفخض عقػبات شاممة ضج الذخكات العالسية التي تتاجخ أو تدتثسخ في إيخاف، بعج تدعيغ يػمًا 
انة اف تمظ العقػبات ستذسل: شخاء األوراؽ الشقجية بالجوالر مغ تاريخ البياف. وبيشت وزارة الخد 

األمخيكي مغ قبل حكػمة إيخاف، وتجارة إيخاف في الحىب أو السعادف الثسيشة، وبيع أو تػريج أو نقل 
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السعادف مغ الجخافيت أو الخاـ أو نرف السرشعة بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ مثل األلػمشيـػ 
لجمج العسميات الرشاعية، والسعامبلت الستعمقة بذخاء أو بيع الخياؿ  والرمب والفحع والبخمجيات

اإليخاني، أو االحتفاظ بأمػاؿ أو حدابات كبيخة خارج أراضي إيخاف بالخياؿ اإليخاني، وشخاء أو سجاد 
 .(61)أو تدييل إصجار الجيػف الديادية اإليخانية، وقصاع الديارات اإليخانية

كية االخيخة امتعاض مػسكػ، اذ اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في اليـػ اثارت االجخاءات االمخي    
نفدو انيا تذعخ بخيبة أمل شجيجة مغ قخار الخئيذ تخامب بالتخمي مغ جانب واحج عغ االلتدامات 
بتشفيح خصة العسل، وإعادة فخض العقػبات األمخيكية عمى إيخاف. وبيشت وزارة الخارجية الخوسية إف 

ي اتفاؾية متعجدة األشخاؼ تست السػافقة عمييا بسػجب قخار مجمذ األمغ الجولي رقع خصة العسل ى
، وىي ليدت اتفاؾية عقجتيا واششصغ لػحجىا مع ايخاف، بل انيا تخز 5102( لعاـ 5530)

السجتسع الجولي بأكسمو، والحؼ أكج مخارًا وتكخارًا اىتسامو بتشفيح الخصة مغ أجل تعديد الدبلـ واألمغ 
الرعيجيغ الجولي واإلقميسي، وكحلظ نطاـ عجـ انتذار األسمحة الشػوية. لحا فاف روسيا قمقة عمى 

لمغاية مغ أف الػاليات الستحجة تترخؼ مخة أخخػ في تحج آلراء غالبية الجوؿ، مغ مشصمق 
" بيشسا تشتيظ القانػف الجولي بذكل صارخ، وليذ ىشاؾ أؼ أسباب مرالحها الزيقة واالنتهازية"

يس خصة العسل، السيسا واف إيخاف تشفح بذكل صاـر االلتدامات التي تعيجت بيا، والتي تؤكجىا لتقػ 
الػكالة الجولية بانتطاـ. كسا اكجت وزارة الخارجية الخوسية اف روسيا مشفتحة عمى مديج مغ التعاوف 

اسي بشذاط مع السذاركيغ اآلخخيغ في خصة العسل، وستػاصل تصػيخ التعاوف الثشائي والحػار الدي
 .(60)مع إيخاف

مغ جية اخخػ، أجخػ نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼ مذاورات مع نائب وزيخ      
، ركد فييا الجانباف عمى آفاؽ 5105ايار  01الخارجية اإليخانية عباس عخاقجي في شيخاف في 

فاظ مػاصمة تشفيح خصة العسل بعج اندحاب الػاليات الستحجة مشيا. وأكج الجانب الخوسي التدامو بالح
عمى االتفاؾية، ومػاصمة تشديق جيػده عغ كثب مع الجانب االيخاني مغ أجل ضساف التعاوف 

 .(65)الثشائي بيشيسا
 52عقجت المجشة السذتخكة لخصة العسل اجتساعًا استثشائيًا بجوف الػاليات الستحجة في فييشا في      
أمانػ مججدًا أف إيخاف تستثل امتثااًل ، وبعج اف اكج السجيخ العاـ لمػكالة الجولية يػكيا 5105ايار 

كامبًل اللتدامات الخصة، ججد السذاركػف وعػدىع بتشفيحىا، وعبخوا عغ خيبة أمميع العسيقة لقخار 
واششصغ األحادؼ باالندحاب مغ الخصة، واعمشػا تكثيف الجيػد السذتخكة لتصػيخ آليات وقائية ضج 

لحجود اإلقميسية ضج إيخاف، مغ أجل دعع التجارة الجولية التأثيخ السحتسل لمعقػبات األمخيكية خارج ا
والتعاوف االقترادؼ مع االخيخة. كسا أشاد أعزاء المجشة السذتخكة بالػكالة الجولية لسا تقػـ بو مغ 
عسميات تفتير ميشية ومػضػعية وحيادية في إيخاف. وبجوره أشار الػفج الخوسي إلى أف اجخاءات 
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، واف 5102( لعاـ 5530صيخًا لخصة العسل، وكحلظ لقخار مجمذ األمغ رقع )واششصغ تعجَّ انتياكًا خ
ذلظ يعشي حخماف الػاليات الستحجة مغ جسيع الحقػؽ السشرػص عمييا في خصة العسل. واف روسيا 

يبجو اف جسيع الجوؿ  .(63)ستػاصل مداعجة إيخاف في إنتاج الشطائخ السدتقخة في مشذأة فػردو
 الشػوؼ مع ايخاف، كانت تعارض اندحاب واششصغ وتػجياتيا ضج ايخاف.السػقعة عمى االتفاؽ 

، 5105حديخاف  2وخبلؿ اجتساع مجمذ محافطي الػكالة الجولية الحؼ عقج في فييشا في     
مسثل روسيا في مجمذ محافطي الػكالة الجولية، والسسثل الجائع لخوسيا لجػ السشطسات اوضح 

، اف تقخيخ الػكالة يػضح أف شيخاف تستثل Mikhail Ulyanovنػؼ ميخائيل أوليا الجولية في فييشا
بجقة اللتداماتيا بسػجب خصة العسل، وتخاعي السعاييخ والقيػد السػضػعة عمى تصػيخ بخنامجيا 
الشػوؼ، وتتيح لسفتذي الػكالة الجولية الػصػؿ إلى جسيع السخافق التي تيسيع. لحا فأف الػكالة لجييا 

تػصل الى حؿيقة اف إيخاف تدتخجـ مػادىا الشػوية في األنذصة الدمسية فقط، كل ما ىػ ضخورؼ لم
السيسا واف االخيخة تعج الجولة األكثخ مخاؾبة في العالع، عمى حيغ اف خصخ االنتذار ؼيسا يتعمق 

" لؿيادة إيخاف والحكيػ الستؽازن بشذاشيا الشػوؼ غيخ مػجػد عسميًا. كسا رحب أوليانػؼ بخد الفعل "
" لػاششصغ، الف ايخاف ابجت امتثاليا الكامل لمخصة حتى في ضل ضخوؼ التخخيبيةاألعساؿ "عمى 

األزمة التي أثارىا قخار الػاليات الستحجة باالندحاب مغ االتفاؽ الشػوؼ، ومحاولة فخض عقػبات 
. وليحا، عمى ايخاف تتجاوز الحجود اإلقميسية، مغ خبلؿ إعاقة استسخار امتثاؿ الجوؿ األخخػ لبلتفاؾية

فاف روسيا تذعخ بخيبة أمل عسيقة مغ اإلجخاءات األمخيكية التي تسثل خخوجًا جػىخيًا عغ الخصة 
(. وعميو، فاف الػاليات الستحجة تفقج مرجاقيتيا مغ خبلؿ 5530وتشتيظ قخار مجمذ األمغ رقع )

غيخ األمخيكية بانيا " إثبات أنيا ليدت شخيكًا مػثػقًا يحتـخ االتفاؾيات. كسا وصف أوليانػؼ الدياسة
" ؼيسا يتعمق باندحابيا مغ الخصة, وختع أوليانػؼ حجيثو باإلعبلف عغ السجروسة وغيخ السبخرة

  .(61)التداـ ببلده ببشػد االتفاؾية الشػوية
وبسشاسبة الحكخػ الخسديغ لسعاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية، عقج مؤتسخًا دوليًا في مػسكػ     

، اوضح ؼيو نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼ، اىسية 5105اف حديخ  01بتاريخ 
معاىجة حطخ انتذار األسمحة الشػوية في الحفاظ عمى لمدمع واألمغ الجولييغ. اذ انيا ادت دورًا رئيدًا 
في مشع انتذار األسمحة الشػوية، وأرست األساس لتحخؾ متدق نحػ ندع الدبلح، وخاصة األسمحة 

تصػيخ تعاوف دولي واسع الشصاؽ في االستخجاـ الدمسي لمصاقة الحرية، ويسكغ عجىا بحق الشػوية، و 
مثااًل عمى فعالية الجبمػماسية الستعجدة األشخاؼ، ومعيارًا لمتفاعل بيغ أعزاء السجتسع الجولي في 

جة عجـ التغمب عمى التحجيات الجولية العالسية. وبيغ ريابكػؼ انو يسكغ رؤية التحجؼ الخصيخ لسعاى
انتذار األسمحة الشػوية في اندحاب الػاليات الستحجة مغ خصة العسل، والتي أقخت باإلجساع مغ 
قبل جسيع األشخاؼ في الخصة، واف اإلجخاءات الستبعة فييا، بسا في ذلظ التحقق والخقابة، فزبًل 
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الشػوؼ سمسي عغ آليات تبادؿ السعمػمات، غيخ مدبػقة وتػفخ ضسانة مػثػقة بأف بخنامج ايخاف 
" تجاه االتفاؾيات الجولية، بسا الستعجخفبالكامل. وعميو، يجب أف يكػف مفيػمًا أف مػقف واششصغ "

في ذلظ التعجيل األحادؼ اللتداماتيا عشجما ال تعػد تشاسب مع مرالحيا، يسكغ أف يؤدؼ إلى 
 .(62)عػاقب وخيسة عمى نطاـ عجـ االنتذار، وقج يكػف الػضع ذاتو مع خصة العسل

لع تذارؾ الػاليات الستحجة مخة اخخػ في اجتساع وزراء خارجية الجوؿ السػقعة عمى خصة      
، اذ حمل الػزراء الػضع حػؿ خصة العسل في سياؽ 5105تسػز  3العسل، الحؼ عقج في فييشا في 

شفيح االندحاب األمخيكي، واعخبػا عغ أسفيع لمخصػة التي اتخحتيا واششصغ، وأكجوا التداميع بالت
الكامل لبشػد الخصة. كسا الحطت المجشة السذتخكة بارتياح تشفيح شيخاف السدؤوؿ والكامل اللتداماتيا 
بسػجب االتفاؾية، وىػ ما تؤكجه الػكالة الجولية عمى الجواـ. كحلظ أكج السذاركػف عدميع عمى 

ذلظ مذخوع مػاصمة تشفيح جسيع السذاريع الجولية السشرػص عمييا في خصة العسل، بسا في 
التكشػلػجيا الفائقة بيغ روسيا وإيخاف إلعادة تذكيل مرشع التخريب في فػردو وتحجيث مفاعل 
الساء الثقيل في أراؾ. عبلوة عمى تأكيج الػزراء أف خصة العسل تشز عمى رفع العقػبات عغ إيخاف 

يع عمى اتخاذ ويشبغي أف تصػر التعاوف الجولي مع شيخاف. وفي ىحا الدياؽ، أعمغ الػزراء عدم
اإلجخاءات االقترادية والدياسية البلزمة لسشح إيخاف إمكانية الػصػؿ إلى التعاوف التجارؼ 

" عمى إيخاف، والتي غيخ القانؽنيةواالقترادؼ والسالي الجولي في مػاجية العقػبات األمخيكية "
 .(63)تتجاوز الحجود اإلقميسية

يػـ نفدو مغ فييشا، اف الجسيع متفق عمى اف وعقب نياية االجتساع اعمغ الفخوؼ في ال     
االندحاب االمخيكي مغ خصة العسل يعج انتياكًا جديسًا لمعيػد والسػاثيق الجولية، فزبًل عغ قخارات 
مجمذ االمغ الجولي، وانو تع االتفاؽ مع دوؿ التخويكا األوروبية والريغ وإيخاف، عمى التداـ الجسيع 

وتدييل العبلقات التجارية واالقترادية مع إيخاف والتي لغ تعتسج  بتعيجاتيع في إشار خصة العسل،
عمى أىػاء واششصغ. كسا اف الجسيع متفق عمى أف محاولة واششصغ فخض عقػبات عمى شيخاف تعج 

 .(64)"مسارسة غيخ مذخوعة عمى اإلطالق"
، التعبيخ عغ خيبة امميا 5105اب  4كخرت وزارة الخارجية الخوسية في بياف صجر في      

العسيقة مغ جيػد الػاليات الستحجة إلعادة فخض العقػبات عمى إيخاف، والتي تيجؼ الحدمة األولى 
جولي. مشيا إلى إحباط تشفيح خصة العسل، وىػ ما يعج انتياكًا لقخار مجمذ األمغ وقػاعج القانػف ال

كسا استشكخ البياف أؼ عقػبات أحادية الجانب، خاصة إذا كانت ليا تأثيخات عمى مرالح دوؿ 
" عمى إيخاف. كسا اوصى البياف بزخورة تكاتف الحاليةثالثة، كسا ىػ الحاؿ مع القيػد األمخيكية "

ف ليا الجيػد الجولية لسشع محاوالت واششصغ لترؽية حدابات سياسية مع شيخاف، والتي ال شأ
مؼ السدتحيل الحرؽل عمى تشازالت مؼ إيخان باستخجام اسمؽب باالتفاؾية الشػوية. وانو سيكػف " 
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يبجو اف روسيا كانت محقة كثيخًا في اعتقاداتيا وترػراتيا عغ شبيعة الشطاـ االيخاني،  .(65)"الزغط
 الحؼ عخؼ عشو عجـ رضػخو لمزغط في العجيج مغ السشاسبات الدابقة.

روسيا تقجيع مداعجاتيا إليخاف في مجاؿ الصاقة الشػوية، اذ اعمشت الحكػمة الخوسية في واصمت    
لمصاقة روساتػـ ، انيا تعسل عمى تشفيح التداماتيا بسػجب خصة العسل، واف مؤسدة 5105اب  04

الشػوية تشفح سمدمة مغ السذاريع السرسسة لزساف االمتثاؿ لذخوط الخصة، وانو يجخؼ بشجاح تشفيح 
إيخاني ثشائي عالي التقشية إلعادة تذكيل مجسػعتيغ مغ أجيدة الصخد السخكدؼ  -ذخوع روسي م

لتخريب اليػرانيػـ في فػردو، إلنتاج الشطائخ السدتقخة، التي ستدتخجـ لؤلغخاض الرشاعية 
% لسفاعل شيخاف  51والصبية، وانو يتع تخديغ مخدونات الػقػد بسدتػيات تخريب ترل إلى 

كجع بشاًء عمى شمب إيخاف،  2روسيا، ويتع إعادتيع إلى إيخاف عمى دفعات تقل عغ  لؤلبحاث في
وبعج تمقي تأكيج مغ الػكالة الجولية بأف جسيع الذخوط السدبقة لخصة العسل قج تع الػفاء بيا. وانو تع 

زبًل . وتجخؼ االستعجادات إلرساؿ دفعة ثانية. ف5104نقل الجفعة األولى إلى إيخاف في أوائل عاـ 
عغ ذلظ، أكجت روسيا استعجادىا لسداعجة إيخاف، في إدارة فائس اليػرانيػـ مشخفس التخريب، 

كيمػغخاـ. كسا ابجت مػسكػ امكانية تقجيع السداعجة إليخاف  311والحؼ ال تتجاوز احتياشياتو 
وف بخرػص تشفيح السمحق الثالث مغ خصة العسل، والحؼ يحتػؼ عمى قائسة بسجاالت محجدة لمتعا

 .(66)مع إيخاف مغ أجل االستخجاـ الدمسي لمصاقة الحرية
ايمػؿ  53وخبلؿ اجتساع مجمذ األمغ الجولي الحؼ عقج بخئاسة الخئيذ تخامب في نيػيػرؾ في      

، اعمغ الفخوؼ بانو تدداد أىسية الكفاح الفعاؿ ضج انتذار أسمحة الجمار الذامل لتحقيق 5105
واألمغ السػثػؽ بو لجسيع الجوؿ دوف استثشاء. وإف التعاوف البشاء في االستقخار العالسي واإلقميسي 

ىحا السجاؿ عشرخ ميع في الجيػد السبحولة لتذكيل ججوؿ أعساؿ دولي إيجابي. وعبخ عغ اعتقاده 
بأف الجسيع متفقػف عمى ضخورة التقيج الراـر بقخارات مجمذ األمغ الجولي التي تفخض إجخاءات 

(، الحؼ وافق بسػجبو مجمذ 5530نطسة عجـ االنتذار، السيسا القخار رقع )محجدة ضج انتياكات أ
األمغ الجولي عمى خصة العسل بذأف بخنامج إيخاف الشػوؼ. لحلظ فاف اندحاب الػاليات الستحجة يعج 
تيجيجًا خصيخًا لشطاـ عجـ االنتذار، خاصة واف شيخاف تستثل بجقة اللتداماتيا بسػجب الخصة. كسا 

وؼ اف ببلده مقتشعة بزخورة الحفاظ عمى االتفاؾية الشػوية، وىي تعسل عمى ىحا األمخ اوضح الفخ 
مع إيخاف والريغ واالتحاد األوروبي، وإال فقج تزصخ مػسكػ إلى مػاجية التػتخات الستدايجة في 

 .(011)جسيع أنحاء الذخؽ األوسط، مسا يذكل مخاشخ عمى االستقخار اإلقميسي ونطاـ عجـ االنتذار
يبجو اف روسيا حاولت ارساؿ تيجيجًا لمجسيع، مفاده اف تقػيس خصة العسل سيكػف لو نتائج عكدية 

  ال يحسج عؿباىا.
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وفي ضل االوضاع السحفػفة بالسخاشخ نتيجة العقػبات االمخيكية، اندحبت شخكات اوربية       
الفخندية عقجىا ( Total)عجة مغ العقػد والرفقات التي ابخمتيا مع ايخاف، اذ فدخت شخكة تػتاؿ 

كسا الغت شخكة شائخات  .(010)لتصػيخ اإلنتاج في حقل بارس الجشػبي لمغازمع الحكػمة االيخانية 
( تعاقجىا مع ايخاف بخرػص تدميع االخيخة شائخات تجارية. وفدخت شخكة سكظ Airbusإيخباص )

. (015)لدخعة بيغ قع وأراؾالحجيج االيصالية عقجىا مع ايخاف الستزسغ انذاء خط سكة حجيج عالي ا
إزالة البشػؾ اإليخانية  (SWIFT) جسعية االتراالت السالية العالسية بيغ البشػؾ، سػيفتكسا قخرت 

(، وستػـر Maersk. وأعمشت شخكتا شحغ الشفط الجنساركية ميخسظ )(013)مغ نطاميا مخة أخخػ 
(Stormأنيسا يخصصاف إلنياء تعامبلتيسا مع إيخاف، في حيغ اعمشت ،)  شخكة شحغ الحاويات

. وبيحا فقج ضاقت العقػبات االمخيكية (011)( انيا لغ تأخح أؼ حجػزات ججيجة إليخافMSCالعالسية )
 الخشاؽ كثيخًا عمى ايخاف. 

، في Vladimir Chizhovعمق السسثل الجائع لخوسيا لجػ االتحاد األوروبي فبلديسيخ تذيدوؼ      
اف الذخكات األوروبية الكبيخة قج اتخحت قخارىا باالندحاب مغ ، باإلشارة الى 5105تذخيغ االوؿ  0

الدػؽ االيخانية، النو ليذ في صالحيا مقاومة العقػبات األمخيكية ومػاصمة العسل في الدػؽ 
اإليخانية، السيسا واف تمظ الذخكات ليا مرالح مالية وانتاجية مختبصة إلى حٍج كبيخ بالدػؽ 

بالجوالر. ومع ذلظ، اوضح تذيدوؼ اف ببلده رفقة شخكائيا األوروبيػف األمخيكية، وبالشطاـ السالي 
 . (012)يعسمػف لمحفاظ عمى التعاوف التجارؼ واالقترادؼ مع إيخاف في مػاجية العقػبات األمخيكية

وفي سياؽ مترل اعمغ مجيخ إدارة مشع االنتذار وتحجيج األسمحة بػزارة خارجية االتحاد الخوسي     
، خبلؿ تخأسو لػفج االتحاد الخوسي في المجشة األولى Vladimir Yermakovكػؼ فبلديسيخ يخما

تذخيغ االوؿ  6لمجورة الثالثة والدبعيغ لمجسعية العامة لؤلمع الستحجة التي عقجت في نيػيػرؾ في 
، اف اعتساد خصة العسل يعج نجاحًا كبيخًا في مجاؿ عجـ االنتذار الشػوؼ. واف شيخاف تحتـخ 5105

ماتيا بالكامل، وىػ ما أكجتيا الػكالة الجولية مخارًا وتكخارًا. لحا فاف  اندحاب الػاليات الستحجة مغ التدا
الخصة ما ىػ اال سػء تقجيخ خصيخ يقػض معاىجة عجـ االنتذار، وىي خصػة سياسية قريخة 

ػاجيتيا الشطخ. كسا بيغ يخماكػؼ اف العقػبات االمخيكية يسكغ اف تكػف غيخ فعالة في حاؿ تع م
 . (013)بذكل جساعي

 5لع تكتخث االدارة االمخيكية لمسشاشجات الجولية وبخاصة مغ روسيا االتحادية، اذ اعمشت في      
، بانيا قخرت فخض عقػبات ججيجة عمى ايخاف، شسمت مجاالت الصاقة وبشاء 5105تذخيغ الثاني 

العقػبات مشحت استثشاًء مجتو  الدفغ والذحغ والخجمات السرخؼية في إيخاف. وبالخغع مغ اف تمظ
ستة اشيخ لمسدتػرديغ الثسانية الخئيدييغ لمشفط الخاـ اإليخاني وىع: الريغ واليشج والياباف وكػريا 
الجشػبية وتايػاف وتخكيا وإيصاليا واليػناف، بيجؼ مشع حجوث ازمة في األسػاؽ العالسية، وعمى أمل 
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ف االدارة االمخيكية تػعجت بفخض عقػبات مذجدة عمى أف تجج تمظ الجوؿ مرادر بجيمة لمشفط، اال ا
   .(014)الجسيع عشج انتياء تمظ السجة

وفي اليػـ التالي اصجرت وزارة الخارجية الخوسية بيانًا ادانت ؼيو العقػبات االمخيكية الججيجة       
ى خصة ضج إيخاف، ووصفتيا بانيا تيجؼ إلى تقػيس الجيػد السدتسخة التي يبحليا السػقعػف عم

العسل، واف السدار الحؼ اتبعتو واششصغ لتقػيس االتفاؾيات الجولية لسشع انتذار األسمحة الشػوية 
" ضخبة قػية أخخػ لسعاىجة اآلنيدبب خيبة أمل عسيقة وقمق متدايج، وقج وجيت الػاليات الستحجة "

" عغ الحاجة إلى بشفاقعجـ انتذار األسمحة الشػوية، مسا جعميا أقخب إلى االنييار بيشسا تتحجث "
تقػيتيا. كسا اكج البياف عمى اف روسيا تخفس أؼ عقػبات أحادية الجانب تتجاوز قخارات مجمذ 
األمغ، خاصة عشجما يتع تصبيقيا خارج أراضييا وتيع مرالح دوؿ ثالثة، كسا ىػ الحاؿ مع القيػد 

لتفاوض مع شيخاف، ؼيجب األمخيكية عمى إيخاف. وإذا كانت واششصغ كسا تجعي ميتسة بالفعل با
مخاجعة سياسة الزغط والعقػبات التي تيجؼ إلى تقميز إمكانات إيخاف االقترادية والجفاعية 
وارباؾ الػضع الدياسي الجاخمي ىشاؾ. واف سشػات عجة اضيخت أنو مغ السدتحيل الحرػؿ عمى 

لتحخؾ لسشع انييار خصة تشازالت مغ إيخاف باستخجاـ الزغط. كسا شالب البياف مغ السجتسع الجولي ا
 . (015)العسل التي وصفيا بانيا انجاز ىاـ لمجبمػماسية الجولية

واصمت روسيا رفزيا لمعقػبات االمخيكية ضج شيخاف، اذ اعمغ مسثل روسيا في مجمذ     
محافطي الػكالة الجولية، والسسثل الجائع لخوسيا لجػ السشطسات الجولية في فييشا ميخائيل أوليانػؼ 

، انو عمى الخغع مغ التداـ شيخاف الكامل بخصة العسل، اال اف اجخاءات 5105تذخيغ الثاني  55في 
واششصغ تدبب خيبة أمل وقمق عسيقيغ، النيا لع تكتِف باالندحاب مغ الخصة، بل فخضت قيػد 
اقترادية عمى إيخاف، بسا فييا اعاقة تجارتيا مع دوؿ اخخػ، واف ذلظ ال يسكغ بأؼ حاؿ مغ 

أف يداىع في تعديد نطاـ عجـ االنتذار. كسا نػه أوليانػؼ الى اف واششصغ تحاوؿ استخجاـ  األحػاؿ
خصة العسل كحريعة لحل مذاكميا الدياسية مع شيخاف. وعبخ عغ ثقتو باف خصة العسل مؤمشة 
بالكامل، وأف األشخاؼ الستبؿية في االتفاؽ قادرة تسامًا عمى التغمب عمى الرعػبات التي نذأت. 

خًا الى اف ببلده تعسل عمى تصػيخ التعاوف االقترادؼ والسالي مع إيخاف، عمى الخغع مغ مذي
 .(016)""غيخ السذخوعةالعقػبات األمخيكية 

مباحثات مع  نائب وزيخ الخارجية الخوسي سيخغي ريابكػؼوفي سياؽ تشفيح خصة العسل، عقج      
، ركدت عمى 5105كانػف األوؿ  50نائب وزيخ الخارجية اإليخاني عباس عخاقجي في مػسكػ في 

قزايا التفاعل بيغ روسيا وإيخاف، وتع التأكيج عمى االلتداـ بالخصة مغ كبل الجانبيغ، واف العقػبات 
يق لمحفاظ عمى التعاوف االمخيكية تعج غيخ مذخوعة، لحا فقج اتفق الصخفاف عمى مػاصمة العسل الػث

 .(001)الثشائي وتػسيعو وحسايتو مغ تأثيخ العقػبات األمخيكية التي تتجاوز الحجود اإلقميسية
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، امتعاض مػسكػ مغ اندحاب واششصغ 5106اذار  2اعمغ أوليانػؼ مخة اخخػ مغ فييشا في     
وعمى الجوؿ التي مغ خصة العسل وانتياكيا لقخارات مجمذ االمغ، وفخضيا عقػبات عمى ايخاف 

 -تتعامل معيا اقتراديًا. واوضح اف صبخ إيخاف وتحسميا ونيجيا السدؤوؿ في الػفاء بالتداماتيا
يدتحق أعمى التقجيخ واالحتخاـ، واف سمػؾ شيخاف  -عمى الخغع مغ استفدازات واششصغ السدتسخة 

ع اإليخانييغ بأؼ السدؤوؿ يتشاقس بذكل صارخ مع رغبة الجانب األمخيكي في ترؽية حدابات م
ثسغ في قزايا ال عبلقة ليا بالسدائل الشػوية. لحلظ فاف اجخاءات الػاليات الستحجة تيجد أحج أىع 
إنجازات الجبمػماسية الستعجدة األشخاؼ في الدشػات األخيخة. ودعا أوليانػؼ جسيع الجوؿ السمتدمة 

لعسل مرسسة لتعديد وتصػيخ بسيثاؽ األمع الستحجة إلى االنصبلؽ بثبات مغ حؿيقة أف خصة ا
العبلقات االقترادية والتجارية مع إيخاف، ويجب مخاعاة ذلظ بغس الشطخ عغ ضغػشات واششصغ، 

 .  (000)والتي ال اساس قانػني ليا
 53ججدت روسيا رفزيا لمدياسة االمخيكية تجاه ايخاف، اذ اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في      

العقػبات ليذ بأمخ ججيج عمى واششصغ، التي لع تعج تخفي حؿيقة ، باف سياسة فخض 5106نيداف 
أنيا تخيج إخزاع العالع كمو إلرادتيا تحت تيجيج العقػبات، وتحاوؿ إجبار جسيع الجوؿ عمى التػقف 

، مغ أجل حخماف إيخاف مغ عائجات الترجيخ 5106ايار  5عغ شخاء الشفط اإليخاني اعتبارًا مغ 
سياسة شيخاف السدتقمة لع تخِض الػاليات الستحجة، السيسا وأنيا تسشع  وتقػيس اقترادىا، اذ أف

" في مشصقة الذخؽ االوسط ذات األىسية االستخاتيجية. كسا سادةاألمخيكييغ مغ الذعػر بأنيع "
اوضحت مػسكػ انو عمى الخغع مغ التأكيجات السشتطسة لمػكالة الجولية عمى أف شيخاف تشفح بجقة 

العسل، اال اف واششصغ تتيع شيخاف ببل أساس باف لجييا انذصة سخية تتعمق جسيع تعميسات خصة 
بالرػاريخ الشػوية، واف واليجؼ مغ ذلظ ىػ تعطيع الزغط الخارجي عمى إيخاف في محاولة لتغييخ 
الدمصة الحاكسة فييا. كحلظ اوضحت روسيا باف االسمػب الحؼ تسارسو الػاليات الستحجة ضج ايخاف، 

دولية لؤلمخيكييغ، اذ اف العالع يخػ جيجًا أف سياسة واششصغ أصبحت أكثخ عجوانية  لغ يسشح ىيبة
وتيػر. كسا اشادت روسيا بزبط الشفذ الحؼ تتستع بو إيخاف، اذ انيا لع تخزع لبلستفدازات 

القؽى ". واكجت روسيا كحلظ، عمى التداميا الثابت بتشفيح خصة العسل، ودعػة "الستغطخسةاالمخيكية "
" إلى بحؿ كل ما في وسعيا لزساف التذغيل السدتجاـ ليحه االتفاؾية الفخيجة، والتي تحاوؿ يسةالحك

تذكل خطؽرة عمى البذخية واششصغ مغ خبلؿ تجميخىا تحقيق شسػحاتيا الجيػسياسية التي "
. بجػ واضحًا اف سياسة روسيا االتحادية تجاه العقػبات االمخيكية عمى ايخاف بدبب (005)"جسعاء

بخنامجيا الشػوؼ، كانت تترف بالذجة، وحاولت مغ خبلليا تحذيج القػػ العالسية لمػقػؼ ضجىا 
بػصفيا سياسة ال تخزع الى مشصق الجبمػماسية واالتفاؾيات الجولية، وما يخاد مشيا ىػ فخض 

 ارادات الػاليات الستحجة حتى واف كاف ذلظ بدبل غيخ مذخوعة.
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ا مغ االندحاب مغ خصة العسل بتػجيو شتى انػاع االتيامات الى حاولت واششصغ تبخيخ مػقفي      
ايخاف، واف الػاليات الستحجة ممتدمة باتفاؾيات والتدامات الحج مغ التدمح وعجـ االنتذار الشػوؼ وندع 

، اف مدألة عجـ انتذار 5106ايار  2الدبلح. وردًا عمى ذلظ، اعمشت وزارة الخارجية الخوسية في 
لذامل وندع الدبلح والحج مغ التدمح ال تيع الػاليات الستحجة إال عشجما تخيج فخض أسمحة الجمار ا

سياستيا عمى اآلخخيغ وإمبلء شخوشيا. واف اندحابيا مغ خصة العسل ىػ خيخ دليل عمى ذلظ. اذ 
انو عمى عكذ الػاليات الستحجة، ضمت إيخاف ممتدمة بجسيع متصمبات الخصة، عمى حيغ ُتطيخ 

خيكية عجـ احتخاميا لمقانػف الجولي، بسا في ذلظ االتفاؾيات السػقعة مغ قبميا. واف ىجؼ اإلدارة األم
واششصغ الحؿيقي ىػ كدخ إرادة الحكػمة اإليخانية وإجبارىا عمى االمتثاؿ لمسصالب األمخيكية 

 .(003)والديصخة الكاممة عمى تعاوف شيخاف الجولي
، أنيا ستتخمى 5106ايار  5المخيكية، اعمشت في بعج اف ضاقت ايخاف ذرعًا مغ العقػبات ا      

عغ أجداء مغ التداماتيا بسػجب خصة العسل، في حاؿ عجـ التػصل إلى حمػؿ دبمػماسية لتخؽيف 
تعميق  اف اجخاءاتيا ستذسلالقيػد السفخوضة عمى نفصيا وتعامبلتيا السالية، وبيشت الحكػمة االيخانية 

 ، وتحجيث مفاعل أراؾ لمسياه الثقيمة، والتػقف عغ وضع حجود االلتداـ بقيػد تخريب اليػرانيـػ
يػمًا لؤلشخاؼ األخخػ  31واعصت ايخاف ميمة  .(001)لسخدونيا مغ اليػرانيػـ السشخفس التخريب

 . (002)السػقعة عمى االتفاؾية، لمػفاء بالتداماتيا ضسغ خصة العسل
حاولت الحكػمة االيخانية تبخيخ التعميق الجدئي اللتداميا بخصة العسل، بجاعي اف احج بشػد     

االتفاؾية يسشحيا ذلظ الحق، السيسا بعج اندحاب الػاليات الستحجة مغ االتفاؽ، اذ احتجت شيخاف 
احج بشػد  ( مغ االتفاؾية، التي اشارت الى انو في حاؿ حجوث خبلؼ بيغ الصخفيغ عمى33بالسادة )

االتفاؽ ولع يتع التػصل ؼيو الى تدػية مخضية، ؼيحق لمسعتخض تعميق التدامو الكمي أو الجدئي في 
. وبيحا فاف عجـ وفاء ايخاف بتعيجاتيا السشرػص عمييا (003)االتفاؾية، او اخصار مجمذ األمغ بحلظ

 في خصة العسل كاف لو ما يبخره.
رجية الخوسية بيانًا حاولت ؼيو ايجاد مبخرات لسػقف شيخاف وفي اليػـ التالي اصجرت وزارة الخا    

االخيخ، اذ ادانت مػسكػ مخة اخخػ االجخاءات االمخيكية التي تحاوؿ اضعاؼ االقتراد االيخاني، 
وبيشت اف ايخاف استسخت في مػاصمة التداماتيا بسػجب خصة العسل، عمى الخغع مغ انيا لع تحرل 

الحؼ كانت تتػقعو بسػجب االتفاؽ الشػوؼ. وعمى الخغع مغ اف البياف  عمى العائج االقترادؼ الكامل
اعصى شيخاف الحق في االندحاب مغ الخصة استشادًا إلى بشػد االتفاؾية، اال انو دعاىا الى االلتداـ 
بتعيجاتيا، وشالب مغ جسيع الجوؿ السذاركة في االتفاؽ الشػوؼ تػسيع تعامبلتيا التجارية مع ايخاف، 

اع في تشفيح مذاريع وفق اتفاؾيات شاممة وعمى وجو الخرػص تحجيث السفاعل في اراؾ. كسا واإلسخ 
اشار البياف الى عـد مػسكػ عمى مػاصمة التعاوف مع شيخاف في إشار خصة العسل، وتعديد 
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السذاريع الثشائية األخخػ، السيسا مػاصمة العسل عمى تخريب اليػرانيػـ في فػردو إلنتاج نطائخ 
 . (004)، وكحلظ بشاء محصة بػشيخ لمصاقة الشػويةمدتقخة
، عدميا عمى اإللغاء التجريجي 5106تسػز  4وعمى اثخ اعبلف الحكػمة االيخانية في       

لتعيجاتيا بسػجب االتفاؽ الشػوؼ، وتجاوز مدتػػ تخريب اليػرانيػـ الحؼ حجدتو خصة العسل. 
ة عجـ اتخاذ مثل ىكحا اجخاء والتحمي بسديج مغ شمبت مػسكػ في اليػـ التالي مغ الحكػمة االيخاني

الربخ واف يتع بحث السػضػع في اجتساع مجمذ محافطي الػكالة. كسا حسمت الحكػمة الخوسية 
تبعات كل ذلظ عمى الػاليات الستحجة، التي عجتيا ىي الدبب السباشخ ؼيسا الت اليو االمػر، ومغ 

 .(005)ثع مغ السسكغ انييار خصة العسل
مشعت الدمصات االيخانية مفتذي الػكالة  5106اب  4لع تكتخث ايخاف لمصمب الخوسي، ففي        

الجولية مغ الػصػؿ إلى محصة التخريب في ناتاند، او أخح العيشات البيئية مغ ناتاند وغيخه مغ 
دمصات السشذآت الشػوية االيخانية. وردًا عمى استفدارات الػكالة الجولية، بذأف االسباب التي دعت ال
أن " (006)االيخانية الى فعل ذلظ، أعمغ السخشج األعمى لمثػرة اإلسبلمية اإليخانية آية هللا عمي خامشئي

". وفي األسابيع التالية، أجمت إيخاف عسميات التفتير التي إيخان لػ تعج تعتبخ نفدها ممدمة باالتفاق
السخاشخ البيئية وامػر تتعمق حاوؿ مفتذػ الػكالة الجولية اجخائيا في ناتاند وفػردو، بجاعي 

بالدبلمة. وقج صخح الدفيخ اإليخاني لجػ الػكالة الجولية أنو بدبب انييار خصة العسل، تػقفت 
 .(051)شيخاف عغ تشفيح البخوتػكػؿ اإلضافي، وىحا يعشي أف أحكاـ االتفاؾية التكسيمية لع تعج سارية

يػـ  (050)الخئيذ اإليخاني حدغ روحاني واصمت ايخاف خخؽ بشػد االتفاؽ الشػوؼ، اذ اعمغ      
جسيع التداماتشا الخاصة بالبحث والتطؽيخ بسؽجب خطة ، أف "5106ايمػؿ  2الخسيذ السػافق 

"، واضاؼ أف أنذصة إيخاف ستطل تحت العسل الذاممة السذتخكة سُتمغى تساًما بحمؽل يؽم الجسعة
فدو، أبمغت إيخاف الػكالة الجولية أنيا مغ الذيخ ن 4إشخاؼ الػكالة الجولية لمصاقة الحرية. وفي 

تخصط لتخكيب واختبار أجيدة شخد مخكدؼ متقجمة إضاؼية باليػرانيػـ الصبيعي في محصة ناتاند 
  .(055)التجخيبية لتخريب الػقػد

، انو مغ السدتحيل عجـ االلتفات 5106ايمػؿ  6اعمشت الحكػمة الخوسية في وردًا عمى ذلظ،      
خصػات التعميق السحكػرة أعبله قج اتخحىا الجانب اإليخاني بعج أف ششت الػاليات إلى حؿيقة أف 

الستحجة سمدمة مغ االجخاءات غيخ السذخوعة ضجه. وعبخت مػسكػ عغ اعتقادىا اف إعادة تذغيل 
البحث والتصػيخ في أجيدة الصخد السخكدؼ اإليخانية ال تذكل أؼ تيجيج، بذخط أف تتع جسيع األعساؿ 

متخرريغ إيخانييغ تحت إشخاؼ دائع مغ الػكالة الجولية. واضافت مػسكػ اف تعميق إيخاف  مغ قبل
"، التي تجاىمت الطائذةاللتداماتيا بسػجب خصة العسل ىػ نتيجة مباشخة لدياسة واششصغ "

السعاىجات الجولية واالتفاؾيات متعجدة األشخاؼ. واف روسيا تبحؿ كل ما في وسعيا لزساف استسخار 
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اال اف التصمعات الخوسية اصصجمت بإصخار الجانب االيخاني عمى ايقاؼ العسل . (053)ةالخص
 بالتداماتو السشرػص عمييا في االتفاؾية الشػوية.

استسخت شيخاف في تجاىميا لبللتدامات السفخوضة عمييا بسػجب خصة العسل، اذ أمخ الخئيذ       
(، بإدخاؿ غاز AEOIحرية اإليخانية )، مشطسة الصاقة ال5106تذخيغ الثاني  3روحاني في 

اليػرانيػـ في أجيدة الصخد السخكدؼ التي تع تخكيبيا في مشذأة فػردو، وتع استئشاؼ التخريب بشدبة 
( في مػقع IR-1جياز شخد مخكدؼ مغ شخاز ) 363، باستخجاـ 532 –% مغ يػرانيػـ  1.2

لحرية اإليخانية بيخوز كساؿ فانجؼ بانو فػردو. وفي اليـػ نفدو اعمغ الستحجث باسع مشطسة الصاقة ا
( الستبؿية إلنتاج الشطائخ السدتقخة. عبلوة عمى ذلظ، ذكخت الرحف 315سيتع استخجاـ آالت )

( إلى مػقع UF6( كيمػغخاـ مغ غاز سجاسي فمػريج اليػرانيػـ )5111اإليخانية أنو تع بالفعل نقل )
ؿ بتعيجاتيا بسػجب خصة العسل، ولع يكغ . يتزح مسا تقجـ اف شيخاف واصمت االخبل(051)فػردو

ىشاؾ الكثيخ مغ الحمػؿ التي يسكغ اف تقجميا روسيا االتحادية لتديع في ثشي شيخاف عسا عدمت 
عميو، وانياء الججؿ الحؼ شاؿ امجه حػؿ البخنامج الشػوؼ االيخاني، واعادة العسل باالتفاؾية الشػوية 

 التي ابخمت مغ اجمو.
 الخاتسة

أثبتت روسيا االتحادية أىسية الجبمػماسية والسفاوضات في حل القزايا الجولية، السيسا الذائكة     
مشيا. إذا اعتسج الخوس مشح البجاية عمى اسمػب الحػار والسيادنة في الترجؼ لمبخنامج الشػوؼ 

ع عمى اإليخاني، وكانػا عمى يقيغ أف أسمػب فخض العقػبات عمى شيخاف وحجه ال يعػد بالشف
السرالح الجولية العميا. لحا اتبعت مػسكػ في مػاجية السمف الشػوؼ االيخاني، سياسة متػازنة أوعدت 
الى الجانب السقابل أف اليجؼ مشيا ىػ مشع انتذار األسمحة الشػوية وحفع األمغ والدمع الجولييغ، 

نتج عشو في نياية السصاؼ  وليذ تحجيع قجرات إيخاف الشػوية السعجة لبلستخجاـ الدمسي، األمخ الحؼ
 .5102عقج االتفاؾية الشػوية مع ايخاف عاـ 

االيخانية بذكل ممفت لمشطخ، مغ خبلؿ  -ساىع االتفاؽ الشػوؼ في تػثيق العبلقات الخوسية      
الديارات الستبادلة بيغ مدؤولي الجانبيغ، وما رافقيا مغ تصػر كبيخ عمى مدتػػ التعاوف بيشيسا في 

، بسا فييا الجانب الشػوؼ واالقترادؼ والتجارؼ. اال اف ججلية الرخاع بيغ واششصغ مجاالت عجة
وشيخاف عادت مججدًا لتترجر السذيج الدياسي بيغ الجانبيغ مع تبػء تخامب كخسي الخئاسة 

، وكاف ليا ىحه السخة أبعاد أخخػ لع تشعكذ عمى العبلقات الثشائية بيغ 5104األمخيكية عاـ 
فحدب، بل انعكدت ايزًا عمى عبلقاتيسا مع دوؿ اخخػ، اذ اف اندحاب   واششصغ وشيخاف

، بعجما اخفقت في تعجيل بشػده، وضع السجتسع 5105الػاليات الستحجة مغ االتفاؽ الشػوؼ عاـ 
الجولي في حخج كبيخ، ولع يكغ لمسشاشجات الجولية أؼ اعتبار في تخاجع واششصغ عغ قخارىا، بل اف 
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عشجما مارست اسمػب الزغط االقترادؼ وفخض العقػبات عمى إيخاف والجوؿ  االخيخة غالت كثيخاً 
التي تتعاوف معيا، مسا كاف يذكل خخوجًا واضحًا وصخيحًا عمى قخارات مجمذ األمغ والسجتسع 

 الجولي باسخه.
وفي السقابل استسخت روسيا االتحادية في تعاونيا مع شيخاف، ولع تخضخ لمعقػبات األمخيكية.      
اعمشت مػسكػ في مشاسبات عجة اف الػاليات الستحجة ىي مغ اخمت بذخوط االتفاؾية الشػوية، وأف و 

بيج أف العقػبات األمخيكية كانت قاسية ججًا ولع تتسكغ إيخاف مغ مػاصمة  إيخاف ممتدمة بتشفيحىا. 
ية، قخرت شيخاف التداماتيا في االتفاؾية. لحا وبعج مخور قخابة عاـ عمى اندحاب واششصغ مغ االتفاؾ

تعميق التداماتيا تجريجيًا والسزي قجمًا في تشفيح بخنامجيا الشػوؼ عمى وفق ما تقتزيو مرالحيا. 
ولع يكغ لمجيػد والسحاوالت الخوسية لثشي شيخاف عغ قخارىا أؼ نتيجة إيجابية، ألف الجانب اإليخاني 

يو، واضعاؼ قجراتو الحاتية، وأف تػصل الى حؿيقة مفادىا اف ىجؼ واششصغ فخض إرادتيا بالقػة عم
  األمخ لع يكغ متعمق بأنذصتو الشػوية.

 اليػامر:
                                                           

 سيتع اعتساد مرصمح الػكالة الجولية او الػكالة لئلشارة الى الػكالة الجولية لمصاقة الحرية.   (0)
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 .303 - 302، ص 5105، جامعة البرخة، 52الخميج العخبي، مجمة آداب البرخة، االصجار: 
, 6فيج مدباف خدار، السػقف الخوسي ازاء ازمة البخنامج الشػوؼ االيخاني، مجمة اوروؾ لمعمـػ االندانية, السجمج    (3)
 .351 – 353، ص5103جامعة السثشى، -, كمية التخبية لمعمـػ االندانية5العجد 

(4) Tom Sauer, Coercive diplomacy by the EU: The Iranian nuclear weapons crisis, 
Third World Quarterly, University of Antwerp, Vol. 28, No. 3, 2007, P. 617; Erik 
Jessen, European Diplomacy in the Iran Nuclear Negotiations: What Impact Did It 
Have?, Etudes politiques et de gouvernance européennes Bruges Political Research 
Papers, Belgium, No 61, October 2017, P.7.   

( امجج زيغ العابجيغ شعسة، السػقف االوربي مغ البخنامج الشػوؼ االيخاني، مجمة مخكد السدتشرخية لمجراسات 2)
 .051، ص 5101، الجامعة السدتشرخية، 31العخبية والجولية، االصجار: 

(6) Erik Jessen, Op.Cit., P.7. 
 .052، السرجر الدابق، ص ( امجج زيغ العابجيغ شعسة4)
دولة اوربية، تأسذ بشاء عمى معاىجة ماستخيخت السػقعة  55( االتحاد االوربي: ىػ اتحاد سياسي واقترادؼ ضع 5)

. ولكغ العجيج مغ أفكاره مػجػدة 0663تذخيغ الثاني  0، والتي دخمت حيد التشفيح في 0665شباط  4في ىػلشجا في 
 European Coal and Steelشجما تع تذكيل الجساعة األوروبية لمفحع والرمب )مشح خسديشات القخف العذخيغ، ع

Community  عمى يج كل مغ ألسانيا الغخبية وفخندا وإيصاليا وبمجيكا وىػلشجا ولػكدسبػرغ. لمسديج مغ  0620( عاـ
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–61، ص5105ف، ، عسا0ميسية متسيدة، طالتفاصيل يخاجع: مخمج عبيج السبيزيغ، االتحاد االوربي كطاىخة اق
005. 

(9) Steven Blockmans, Anoushiravan Ehteshami and Gawdat Bahgat, EU-Iran 
Relations after the Nuclear Deal, Brussels , 2016, P.6. 

لمجاللة  0631( التخويكا: تدسية روسية تعشي العخبة التي تجخىا ثبلث جياد، وقج استخجـ ىحا السرصمح عاـ 01)
السقتخح الحؼ تقجـ بو االتحاد الدػفيتي والحؼ تزسغ تػلي رئاسة االمع الستحجة ثبلثة اشخاص في مشرب عمى 

الدكختيخ العاـ بجال مغ واحج، ومشح ذلظ الػقت اصبح وجػد ثبلث مدؤوليغ عغ القخار في أؼ ىيئة او شخكة يدسى 
(،  مجمة دراسات 5116- 0664الشػوؼ اإليخاني )تخويكا. فخاقج داود سمساف، مػقف التخويكا األوربية مغ البخنامج 

 .515، ص 5103، جامعة البرخة، كانػف االوؿ 50تاريخية،  االصجار: 
، 5106 – 5102لشػوؼ اإليخاني ( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، سياسة االتحاد االوربي تجاه تصػرات السمف ا00)

 .055، 050، ص5151بخليغ، كانػف االوؿ–ي العخبي، السخكد الجيسقخاش3، السجمج01مجارات ايخانية، العجد ةمجم
 .060( فخاقج داود سمساف، مػقف التخويكا األوربية ...، ص 05)
. حرل 0623محسػد أحسجؼ نجاد: ولج في قخية أراداف الػاقعة في مجيشة كخمدار التابعة لسحافطة سسشاف عاـ  (03)

غ جامعة العمـػ والرشاعة في شيخاف. عسل أستاذًا في عمى شيادتي البكالػريػس والساجدتيخ في اليشجسة السجنية م
، ناؿ درجة الجكتػراه في اليشجسة والتخصيط السخورؼ. كاف 0664كمية اليشجسة السجنية في الجامعة نفديا. وفي عاـ 

رة، ثع مغ السعارضيغ لحكع لمذاه، اذ شارؾ في التجسعات الجيشية والدياسية وساىع في تػزيع السشذػرات الستعمقة بالثػ 
، بتأسيذ االتحاد اإلسبلمي لصمبة الجامعات. وعشج انجالع الحخب مع العخاؽ 0646شارؾ بعج انترار الثػرة عاـ 

، تػجو إلى الجبيات الغخبية وعسل عمى مجػ ست سشػات في إسشاد ىحه الجبيات، بعجىا التحق بالمػاء 0651عاـ 
ات عدكخية في عسق األراضي العخاؾية. عيغ مدتذارًا لػزيخ الخاص التابع لحخس الثػرة اإلسبلمية، وشارؾ في عسمي

 – 5112، ثع عيغ محافطًا لسحافطة أردبيل. انتخب رئيدًا إليخاف لجورتيغ )0663الثقافة والتعميع العالي عاـ 
 - 0646عخبػػي )( لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: حدػغ حامػج الحبُّػنػي، الديػاسػػػة اإليػخانيػػػة نحػػػ دوؿ الذػػخؽ ال5103
 .031 -033، ص 5150(، االردف، 5103

 .053( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، السرجر الدابق، ص 01)
(15) Tarja Cronberg, No EU, no Iran deal: the EU's choice between multilateralism and 
the transatlantic link, Journal The Nonproliferation Review, Vol. 24, NO. 3–4, 2018. 
P.248. 
(16) Board of Governors, GOV/2006/14, Implementation of the NPT Safeguards 
Agreement in the Islamic Republic of Iran, 4 February 2006, PP. 1-3. 
(17)Erik Jessen, Op.Cit., P.15. 
(18) Przemysław Osiewicz, EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected 
Political Aspects, przegląd politologiczny, Adam Mickiewicz University, Poznań, No. 2, 
2018, P.155. 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
427 

 

427 

                                                                                                                                                                            

( مثشى حسجؼ تػفيق، البخنامج الشػوؼ اإليخاني بيغ السانع الغخبي والصسػح اإليخاني،  مجمة جامعة تكخيت، 06)
 .034، ص5116،  جامعة تكخيت، 0االصجار:  0السجمج: 

. حرل عمى درجة البكالػريػس في القانػف مغ جامعة 0632ايمػؿ  01(دميتخؼ ميجفيجيف: ولج في ليشيشغخاد في 51)
، إلى قدع القانػف في فخيق العسل الحؼ انذاؤه عسجة سانت بصخسبخغ  0660. انزع عاـ 0661ليشيشغخاد عاـ 

ى إدارتو. عسل ميجفيجيف وبػتيغ معًا في مكتب رئيذ البمجية أناتػلي سػبتذاؾ، والحؼ جمب أيزًا فبلديسيخ بػتيغ إل
، وبعج فػز االخيخ 5111عمى مجػ الدشػات الخسذ السقبمة. قاد ميجفيجيف حسمة بػتيغ االنتخابية الخئاسية في عاـ 

خكة عيغ ميجفيجيف الشائب األوؿ لخئيذ األركاف، وفي وقت الحق مغ العاـ نفدو، تع تعييغ ميجفيجيف رئيدًا لذ
، وبعج 5113غازبخـو السسمػكة لمجولة، والتي تحتكخ الغاز الصبيعي. أصبح ميجفيجيف رئيدًا لسػضفي بػتيغ عاـ 

(، ورئيدًا 5105-5115عاميغ تع تعييشو في مشرب الشائب األوؿ لخئيذ الػزراء. شغل مشرب رئيدًا لخوسيا )
 (. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:5151 –5105لمػزراء )

Encyclopedia Britannica ,Cited in: https://www.britannica.com/biography/Dmitry-
Medvedev 

دراسة  - 5102 – 5116دمحم سالع احسج الكػاز، سياسة روسيا االتحادية تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني (50)
جامعة واسط،  -, كمية اآلداب 31 , العجد0تاريخية، مجمة الرؾ لمفمدفة والمدانيات والعمـػ االجتساعية, السجمج 

 .032، ص 5105
(22) Pierre Canova, The Iran Nuclear Deal: an in-depth analysis of the negotiation 
process, Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, Università 
Ca' Foscari Venezia, Italia, 2018, P.29. 

عبل دمحم بذار، السػقف الخوسي مغ السمف الشػوؼ االيخاني، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية والدياسية،  (53)
 .533، ص 5150، 1، العجد 34السجمج 
 .035دمحم سالع احسج الكػاز، السرجر الدابق، ص   (51)
 .534عبل دمحم بذار، السرجر الدابق، ص  (52)

 .055-054جر الدابق، ص ( عبلء رزاؾ فاضل الشجار، السر53)
(27) Erik Jessen, Op.Cit., P.30. 

 – 21، ص 5102( عصا دمحم زىخة، االتفاؽ الشػوؼ بيغ ايخاف اشكاليات الػاقع واحتساليات السدتقبل، بيخوت، 55)
 .30 – 31، ص 5105، بخليغ، 2+0؛ عسخ سعجؼ سميع السػسػؼ، االتفاؽ الشػوؼ بيو ايخاف و دوؿ 20

(29) Pierre Canova, Op.Cit., P. 34. 
، وىشاؾ تمقى تعميسو في السجرسة العمػية الخاصة. 0631كانػف االوؿ  5(دمحم جػاد ضخيف: وِلج في شيخاف في 31)

، وماجدتيخ في 0650سافخ الى الػاليات الستحجة وحرل عمى درجة البكالػريػس في العبلقات الجولية عاـ 
كمية الجراسات العميا لمجراسات الجولية في جامعة دنفخ، وحرل عمى . واصل دراستو في 0655التخرز ذاتو عاـ 

، كسا ناؿ درجة الجكتػراه في القانػف الجولي والدياسة عاـ 0651درجة ماجدتيخ ثانية في العبلقات الجولية عاـ 
االمع (، ثع شغل مشرب مسثل ايخاف لجػ 5115-0665. اصبح نائبًا لػزيخ الخارجية االيخاني في السجة )0655
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. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: دمحم جػاد 5103(، بعجىا اصبح وزيخًا لخارجية ايخاف في عاـ 5114-5115الستحجة )
        .5106ضخيف، سعادة الدفيخ دمحم جػاد ضخيف، تخجسة: دمحم العصار، بيخوت، 

(31)Joint Statement by Catherine Ashton and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif following the talks in Vienna, Bruxelles, 24 November 2014. 
(32) Pierre Canova, Op.Cit., P. 35. 

. درس في معيج مػسكػ الحكػمي لمعبلقات 0621سيخغي الفخوؼ: ولج في مػسكػ لعائمة أرمشية روسية عاـ  (33)
(. تع تعييشو ممحقًا دبمػماسيًا في الدفارة الدػفيتية في سخيبلنكا في سبعيشيات القخف العذخيغ، MGIMOالجولية )

، تع تعييشو مسثبًل 0661وعشجما عاد الى ببلده عيغ في إدارة السشطسات الجولية بػزارة الخارجية الدػفيتية. وفي عاـ 
جولي في مشاسبات عجة. اصبح وزيخًا لمخارجية لخوسيا في األمع الستحجة، حيث شغل مشرب رئيذ مجمذ األمغ ال

 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: 5111اذار  6الخوسية مشح 
Robert A. Saunders, Vlad Strukov, Historical Dictionary of the Russian Federation, 
Historical Dictionaries of Europe, No. 78, UK, 2010, p. 344. 
(34)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным 
директором МАГАТЭ Ю.Амано, NO. 220, 07-02-2015. 
(35)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром 
иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом,  NO.582, 30-03-2015 
(36)Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова во встрече 
«шестерки» международных посредников по иранской ядерной программе,  NO. 
585, 30-03-2015. 
(37) Gary Samore, Decoding the Iran Nuclear Deal Key questions, points of divergence, 
pros and cons, pending legislation, and essential facts, United States of America, 2015, 
PP. 6 - 8. 
(38)Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова МИА «Россия 
сегодня», Москва, 6 апреля 2015 года,  NO. 656, 06-04-2015. 

. درس القانػف في جامعة ليشيشغخاد الحكػمية 0625تذخيغ االوؿ  4( فبلديسيخ بػتيغ: ولج في ليشيشغخاد في 36)
)لجشة أمغ الجولة(، واستسخ كحلظ حتى  KGB، وفي ذلظ العاـ اصبح ضابط استخبارات في 0642وتخخج مشيا عاـ 

اصبح رئيدًا لخوسيا بيغ عامي (. ثع 5111 – 0666. شغل مشرب رئيدًا لمػزراء بيغ عامي )0661عاـ 
 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:5105(، وعاد ليتػلى السشرب نفدو في عاـ 5111-5115)

Encyclopedia Britannica,Cited in: https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin.                  
(40)Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по 
поводу решения Президента России об отмене запрета на поставку в Иран 
зенитно-ракетных комплексов С-300, Москва, 13 апреля 2015 года,  NO. 700, 
13-04-2015. 

https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin
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(41)Ответ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопрос газеты 
«Аргументы и факты», опубликованный 22 апреля 2015 года,NO.783,22-04-
2015. 
(42)Ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ по 
итогам трехсторонней встречи с Министром иностранных дел Ирана 
М.Дж.Зарифом и Министром иностранных дел КНР Ван И «на полях» 
Конференции высокого уровня ШОС по региональной безопасности, Москва, 4 
июня, 2015 года,  NO. 1106, 04-06-2015. 
(43)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным 
директором МАГАТЭ Ю.Амано,  NO. 1211, 18-06-2015. 
(44)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром 
иностранных дел Ирана М.Дж.Зарифом,  NO. 1321, 30-06-2015. 
(45)Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова на пресс-конференции по итогам министерского раунда 
переговоров по иранской ядерной программе, Вена, 7 июля 2015 года, NO. 1362, 
07-07-2015. 

 سيتع اعتساد مرصمح خصة العسل او الخصة في اشارة الى خصة العسل الذاممة والسذتخكة. (13)
 .31 – 33سميع السػسػؼ، السرجر الدابق، ص ( عسخ سعجؼ 14)
( "دراسة 0+2( ميثاؽ مشاحي دشخ العيداوؼ، االنعكاسات االستخاتيجية التفاؽ اإلشار الشػوؼ بيغ إيخاف ودوؿ)15)

 .523 - 522، ص 5102، جامعة كخببلء، 3االصجار:  03مدتقبمية"، مجمة جامعة كخببلء، السجمج: 
 .33 - 32السرجر الدابق، ص(  عسخ سعجؼ سميع السػسػؼ، 16)

(50)Заявление МИД России в связи с достижением договоренности между 
«Группой шести» и Ираном по вопросу о всеобъемлющем урегулировании 
ситуации вокруг иранской ядерной программы, NO. 1398, 14-07-2015. 
(51)Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в 
связи с заключением «Группой шести» и Ираном Совместного всеобъемлющего 
плана действий по окончательному урегулированию ситуации вокруг иранской 
ядерной программы, NO. 1405,14-07-2015. 
(52)О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, NO. 1426, 17-07-2015. 
(53) S/RES/2231, 20 July 2015, PP. 1 - 4. 
(54)Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
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Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Дж.Зарифом, 
Москва, 17 августа 2015 года, NO. 1558, 17-08-2015. 
(55)Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в министерской 
встрече стран «шестерки», NO. 1827, 29-09-2015. 
(56) Official Journal of the European Union, L274, Vol.58,Brussels,18 October2015, 
P.1. 
(57)Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи со 
вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий по 
урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, NO. 1993, 18-
10-2015. 
(58)Выступление представителя Российской Федерации в Совете управляющих 
МАГАТЭ, Посла по особым поручениям МИД России Г.В.Берденникова в ходе 
внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану, Вена, 15 декабря 
2015 года, NO. 2463, 15-12-2015. 
(59)О вывозе из Ирана при содействии России обогащенного урана в рамках 
подготовки к практической реализации СВПД, NO. 2554, 29-12-2015. 
(60) European Union, Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) , Brussels, 2016, P. 7. 
(61)Заявление МИД России о начале выполнения Совместного всеобъемлющего 
плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной 
программы, NO. 57, 16-01-2016. 
(62)О вручении Министру иностранных дел России С.В.Лаврову награды «Атом 
во имя мира», NO. 191, 05-02-2016. 
(63)Интервью Постоянного представителя России при международных 
организациях в Вене В.И.Воронкова "РИА Новости", Вена, 18 июля 2016 года. 
(64)О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова 
с заместителями Министра иностранных дел Ирана А.Аракчи и М.Тахт-Раванчи, 
NO. 1505, 31-08-2016. 
(65)Интервью Посла России в Иране Л.С.Джагаряна информагентству ТАСС, 8 
февраля 2017 года. 
(66)Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.), NO. 2232, 
01-12-2016. 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
431 

 

431 

                                                                                                                                                                            

(67)Интервью директора Второго департамента Азии МИД РФ З.Н.Кабулова 
информагентству ТАСС, 9 февраля 2017 года. 

(، 0631–0626. التحق بأكاديسية نيػيػرؾ العدكخية )0613حديخاف  01في  دونالج تخامب: ولج في نيػيػرؾ(35) 
(؛ وبعجىا في كمية وارتػف لمتسػيل والتجارة بجامعة 0633–0631ثع درس في جامعة فػردىاـ في بخونكذ )

مغ (، حيث تخخج بجرجة البكالػريػس في االقتراد. وفي أواخخ الدبعيشيات والثسانيشيات 0635-0633بشدمفانيا )
القخف العذخيغ، قاـ تخامب بتػسيع أعساؿ والجه بذكل كبيخ مغ خبلؿ االستثسار في الفشادؽ الفاخخة والعقارات الدكشية 
وتحػيل تخكيده الجغخافي إلى مانياتغ ثع الحقًا إلى أتبلنتيظ سيتي، نيػ جيخسي. كسا قاـ تخامب بتدػيق اسسو كعبلمة 

ة بسا في ذلظ شخكة تخامب السالية، ومبادرة تخامب ألصحاب السذاريع. اصبح  تجارية في العجيج مغ السذاريع التجاري
أماـ جػ بايجف بأغمبية  5151(. خدخ انتخابات عاـ 50-5104الخئيذ الخامذ واألربعػف لمػاليات الستحجة )

 ( صػت. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:535( صػت مقابل )313)
Encyclopedia Britannica ,Cited in:https://www.britannica.com/biography/Donald-
Trump/Presidency 
(69) Przemysław Osiewicz, Op.Cit., P.158. 

 .511، ص عبلء رزاؾ فاضل الشجار، السرجر الدابقمقتبذ في:  (41)
(71)Ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы 
читателей газеты «Аргументы и факты», NO. 611,29-03-2017. 

. حرل عمى درجة البكالػريػس 0625اذار  53ريكذ تيمخسػف: ولج في مجيشة ويتذيتا فػلد بػالية تكداس في (45)
( لمشفط والغاز Exxon، وانزع عمى الفػر إلى شخكة إكدػف )0642في اليشجسة مغ جامعة تكداس في أوستغ عاـ 
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نية. لو العجيج مغ السؤلفات مشيا: صمح االماـ الحدغ، اصبح رئيدًا الجسيػرية االيخا 0650الجفاع. وفي عاـ 
والسدمسػف في انتفاضة الحخية، والسدتقبل في ضل االسبلـ. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: مخكد البحػث والجراسات، 

 .033 – 035، 0652، بغجاد، 0السػسػعة اإليخانية السعاصخة، ج 
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. بجأ تعميسو الجيشي في الحػزة العسمية بسجيشة سسشاف عاـ 0615ولج في محافطة سسشاف عاـ  : (حدغ روحاني050)
، حيث حزخ الحمقات الجراسة لكبار عمساء الجيغ. ناؿ 0630، ومغ ثع انتقل إلى مجيشة قع السقجسة عاـ 0631

غ جامعة غبلسكػ كالجونياف عمى ، كسا حرل م0645درجة البكالػريػس في القانػف مغ جامعة شيخاف عاـ 
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حديخاف  01(. انتخب رئيدًا إليخاف في 5112 - 5113مثل إيخاف في السفاوضات مع الجانب األوروبي خبلؿ مجة )
الشػوؼ اإليخاني: تحميل البعجيغ الجاخمي والخارجي، . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: ستار جبار عبلؼ، البخنامج 5103
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министерской встрече стран «шестерки», NO. 1827, 29-09-2015. 
16. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в 
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31. О консультациях заместителя Министра иностранных дел России 
С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Ирана 
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34. О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с 
Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, NO. 60, 19-01-2018. 
35. Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
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над вооружениями МИД России В.И.Ермакова на второй сессии 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          

 

   م(5155كانىن االوه  – 33العدد ) ومحق  مة دراسات تاريخًةجم 
441 

 

441 
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38. О встрече заместителя Министра иностранных дел России 
С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Ирана 
А.Аракчи, NO. 879, 10-05-2018. 
39. О заседании Совместной комиссии в рамках реализации 
Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию 
ситуации вокруг иранской ядерной программы, NO. 1013, 25-05-
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40. Выступление управляющего от Российской Федерации в Совете 
управляющих МАГАТЭ, Постоянного представителя Российской 
Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова в 
ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня 
«Проверка и мониторинг в Исламской Республике Иран в свете 
резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН», Вена, 5 июня 
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41. Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации С.А.Рябкова на Конференции, приуроченной к 50-летию 
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1153, 14-06-2018.  
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44. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в 
связи с восстановлением экстерриториальных санкций США против 
Ирана, NO. 1463, 07-08-2018. 
45. О выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по 
иранской ядерной программе, NO. 1510, 17-08-2018. 
46. Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на 
заседании СБ ООН под председательством Президента США 
Д.Трампа, Нью-Йорк, 26 сентября 2018 года, NO. 1752, 26-09-2018. 
47. Комментарий Постоянного представителя России при ЕС 
В.А.Чижова российским СМИ о введении ЕС блокирующего 
регламента в отношении «санкций» США против Ирана, 01.10.2018. 
48. Выступление руководителя делегации Российской Федерации, 
директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля 
над вооружениями МИД России В.И.Ермакова в ходе 
общеполитических прений в Первом комитете Генеральной 
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 9 октября 2018 года, NO. 1894, 10-10-
2018. 
49. Заявление МИД России, NO. 2097, 03-11-2018. 
50. Выступление Управляющего от Российской Федерации в Совете 
управляющих МАГАТЭ, Постоянного представителя Российской 
Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова в 
ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня 
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резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН», Вена, 22 ноября 
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52. Выступление Управляющего от Российской Федерации, 
Постоянного Представителя Российской Федерации при 
международных организациях в Вене М.И.Ульянова по п. 4 повестки 
дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ, Вена, 5 марта 2019 года, 
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 خامدًا: رسالة ماجدتيخ بالمغة االيطالية:
1. Pierre Canova, The Iran Nuclear Deal: an in-depth analysis of the 
negotiation process, Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali 
Comparate, Università Ca' Foscari Venezia, Italia, 2018. 

 سادسًا: الكتب بالمغة العخبية: 
(،  5103 - 0646خانيػػػة نحػػػ دوؿ الذػػخؽ العخبػػي ) حدػغ حامػج الحبُّػنػي، الديػاسػػػة اإليػ .0

 .5150االردف، 
ستار جبار عبلؼ، البخنامج الشػوؼ اإليخاني: تحميل البعجيغ الجاخمي والخارجي، القاىخة،  .5

5151. 
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 .5102عصا دمحم زىخة، االتفاؽ الشػوؼ بيغ ايخاف اشكاليات الػاقع واحتساليات السدتقبل، بيخوت،  .3
 .5105، بخليغ، 2+0ميع السػسػؼ، االتفاؽ الشػوؼ بيو ايخاف و دوؿ عسخ سعجؼ س .1
 .5106دمحم جػاد ضخيف، سعادة الدفيخ دمحم جػاد ضخيف، تخجسة: دمحم العصار، بيخوت،  .2
 .5105، عساف، 0مخمج عبيج السبيزيغ، االتحاد االوربي كطاىخة اقميسية متسيدة، ط .3

 سابعًا: الكتب بالمغة االنكميدية:
1. Gary Samore, Decoding the Iran Nuclear Deal Key questions, points of 
divergence, pros and cons, pending legislation, and essential facts, United 
States of America, 2015. 
2. Joana Soares Cordeiro Lopes, Natascha Ramos Klein, Tayssa do 
Rosário Zucchetto, The Situation of Iran the nuclear standoff and its 
impacts, U.S., 2019. 
3. Steven Blockmans, Anoushiravan Ehteshami and Gawdat Bahgat, EU-
Iran Relations after the Nuclear Deal, Brussels, 2016. 

 ثامشًا: البحؽث بالمغة العخبية:
البخنامج الشػوؼ االيخاني، مجمة مخكد امجج زيغ العابجيغ شعسة، السػقف االوربي مغ  .0

 .5101، الجامعة السدتشرخية، 31السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية، االصجار: 
عبل دمحم بذار، السػقف الخوسي مغ السمف الشػوؼ االيخاني، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ  .5

 .5150، 1، العجد 34االقترادية والدياسية، السجمج 
 5102شجار، سياسة االتحاد االوربي تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني عبلء رزاؾ فاضل ال .3
بخليغ، كانػف  –، السخكد الجيسقخاشي العخبي 3، السجمج 01، مجمج مجارات ايخانية، العجد 5106 –

 .5151االوؿ 
(،  5116- 0664فخاقج داود سمساف، مػقف التخويكا األوربية مغ البخنامج الشػوؼ اإليخاني ) .1

 .5103، جامعة البرخة، كانػف االوؿ 50دراسات تاريخية،  االصجار:  مجمة
( عمى أمغ الخميج العخبي، مجمة آداب 0+2الغخبي ) -ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، انعكاس االتفاؽ الشػوؼ االيخاني .2

 .5105، جامعة البرخة، 52البرخة، االصجار: 
الشػوؼ االيخاني، مجمة اوروؾ لمعمـػ  فيج مدباف خدار، السػقف الخوسي ازاء ازمة البخنامج .3

 .5103جامعة السثشى، -, كمية التخبية لمعمـػ االندانية5, العجد 6االندانية, السجمج 
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مثشى حسجؼ تػفيق، البخنامج الشػوؼ اإليخاني بيغ السانع الغخبي والصسػح اإليخاني،  مجمة  .4
 .5116،  جامعة تكخيت، 0االصجار:  0جامعة تكخيت، السجمج: 

 – 5116 سالع احسج الكػاز، سياسة روسيا االتحادية تجاه تصػرات السمف الشػوؼ اإليخاني دمحم .5
, 31, العجد 0دراسة تاريخية، مجمة الرؾ لمفمدفة والمدانيات والعمػـ االجتساعية, السجمج  - 5102

 .5105جامعة واسط ،  -كمية اآلداب 
 .5104حالة اإليخانية، الخياض، تذخيغ االوؿ مخكد الخميج العخبي لمجراسات اإليخانية، تقخيخ ال .6

ميثاؽ مشاحي دشخ العيداوؼ، االنعكاسات االستخاتيجية التفاؽ اإلشار الشػوؼ بيغ إيخاف  .01
، جامعة كخببلء، 3االصجار:  03( "دراسة مدتقبمية"، مجمة جامعة كخببلء، السجمج: 0+2ودوؿ)
5102. 
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 (8491-8491) حسالت الحكؽمة الدؽفيتية السشاوئة لميهؽد االوكخانييؼ في أواخخ حكػ ستاليؼ
 قاسػ فخقج عباس أ.د.

                                                 ماجج خمف آمالم.م. 
 ية لمعمؽم اإلندانيةكمية التخب -جامعة البرخة

 السمخز
بحسالت مشاوئة لمييػد األوكخانييغ الحكػمة الدػفيتية يخكد ىحا البحث عمى كيفية قياـ 

، في أواخخ حكع الدعيع الدػفيتي جػزيف ستاليغ، ال سيسا قياـ (ٖٜ٘ٔ-ٜٛٗٔ)خالؿ السجة 
اًل عغ ترفية الكتاب السثقفيغ األخيخ بحسمة ترفية ضج المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية، فز

، وإغالؽ السعابج. وركد ىحا البحث أيزًا عمى الكػزمػبػليتانيةحسمة الالييػد، أو ما يعخؼ بترفية 
صييػني ضج القادة الكبار في الجير –دراسة السؤامخة التي قاـ بيا األشباء الييػد باتفاؽ أمخيكي 

 الدػفيتي. 
 الييػد، أوكخانيا، مؤامخة األشباء.الكمسات السفتاحية: ستاليغ، 
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The Soviet government's anti-Ukrainian campaigns in late Stalin's rule 

 (1953-1948) 

Prof.Dr. Farkad Abbas Kassem 
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Abstract 

        This research focuses on how the Soviet government carried out anti-

Ukrainian campaigns during the period (1948-1953), at the end of the Soviet 

leader Joseph Stalin's rule, especially the latter's campaign against the 

Jewish Anti-Fascist Committee, as well as the liquidation of Jewish 

intellectual writers, or what is known By liquidating the cosmopolitan 

campaign, closing the temples. This research also focused on studying the 

conspiracy carried out by Jewish doctors with an American-Zionist 

agreement against the senior leaders in the Soviet army. 

KeyWords:  Stalin, the Jews, Ukraine,   Doctors' conspiracy. 
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 السقجمة

، قخر جسيع الييػد في العالع اليجخة ٜٛٗٔفي عاـ  "إسخائيل"حيشسا أُعمغ عغ تذكيل دولة 
إلييا، وكاف مغ ضسغ ىؤالء الييػد السؤيجيغ لتمظ اليجخة، ىع الييػد الحيغ يعيذػف في أوكخانيا، 
التابعة لالتحاد الدػفيتي. وعمى الخغع مغ تأييج الدعيع الدػفيتي جػزيف ستاليغ لتأسيذ دولة 

عكذ سمبًا عمى الػضع الجاخمي في أوكخانيا، التي كاف يدكشيا العجيج إال أفَّ ىحا األمخ ان ،"إسخائيل"
مغ الييػد، مقارنًة بأراضي االتحاد الدػفيتي األخخػ. فقج قخر معطع السثقفيغ والعمساء وغيخىع مغ 

لحا أمخ ستاليغ الحكػمة الدػفيتية بسشع تمظ اليجخة بالقػة مغ خالؿ قيامو  ،"إلسخائيل"الييػد اليجخة 
 ت ترفية واعتقاالت واسعة ضجىع. بحسال

وبشاًء عمى ذلظ ارتى الباحثاف دراسة ىحا السػضػع بيجؼ معخفة األسباب التي جعمت 
الحكػمة الدػفيتية وعمى رأسيا زعيسيا جػزيف ستاليغ، تتخح إجخاءات مذجدة ضج الييػد 

 ىحِه اإلجخاءات.  ودراسة نتائج "،إلسخائيل"األوكخانييغ الحيغ فزمػا تخؾ أوكخانيا والتػجو 

الحكؽمرررة الدرررؽفيتية  الاجترررجة اهواررراك اليهرررؽد االوكرررخانييؼ  )وذرررخ ؼ ال ررراني  رررام إجرررخا ات  -اواًل:
 (8491وذخ ؼ ال اني  -8491
وىي أوؿ مبعػثة  ،ٜٛٗٔفي أيمػؿ  االتحاد الدػفيتي (ٔ) Golda Meirغػلجا مائيخ زارت    

مع  "إسخائيل"مدألة ىجخة الييػد إلى  ْت حَ خِ شُ إسخائيمية ترل إلى االتحاد الدػفيتي. وخالؿ زيارتيا 
أّف ىحِه اإلثارة الفػرية لسدألة اليجخة كاف أمخًا غيخ متػقع، ومثيخًا لجػ قادة و الخارجية الدػفيتية. وزارة 

داخل  "إسخائيل"تي دافع عغ حق الييػد في اليجخة إلى الدػفييت. وعمى الخغع مغ أّف االتحاد الدػفي
تجخاًل "ىجخة الييػد إلى لكشو عجَّ دعػة غػلجا مائيخ  ،لتأسيذ دولة ييػدية قي فمدصيغ األمع الستحجة

Stalin ستاليغجػزيف ومغ وجية نطخ  ."في سياسة الجولة وشؤونيا الجاخمية
 

Joseph (1)  فقج ازدادت
جات قادة الحدب غػلجا مائيخ تكيع اتراالت مباشخة مع الييػد والسثقفيغ وزو عشجما عمع أّف  شكػكو،

، (ٗ) Polina Zhemchuzhin  زييستذػزيشابػليشا بػثيقة ال ياعالقاتالسيسا  ,(ٖ)الذيػعي الدػفيتي
 Vyacheslav Mikhaylovich مػلػتػؼالدػفيتي فياتذيالؼ الخارجية خ الدوجة الييػدية لػزي

Molotov
زػ في رئاسة لجشة مكافحة الع، )ٙ( Lina Sternف شتخ  العالسة الييػدية ليشا، ومع (٘) 
تقف وراءىا جيات  "العسالء إلسخائيل"واعتقج ستاليغ أّف غػلجا مائيخ تقػـ بتكػيغ شبكة مغ  ).ٚ(الفاشية

 .(ٛ) "خصط إجخامية مغ إسخائيل"غخبية أخخػ، وعجَّ ذلظ بسثابة 
 اعتقاالتٌاتخح ستاليغ سياسية ججيجة ضج الييػد، تختكد عمى الكياـ بحسمة ، وبشاًء عمى ذلظ      

ىحِه وكانت لمحكػمة الدػفيتية. الجعاية واألنذصة الرييػنية السعادية السطاىخات و بدبب واسعة؛ 
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وانذصتيا  أليجيػلػجية الرييػنيةلتصبيق الخشاؽ عمى حخية التعبيخ والجعاية تيجؼ لاالعتقاالت 
 ؛خخالبعس اآل يَ فِ ونُ  ،بعس مشيع قلَ تُ عْ التي اٌ سؤثخة الييػدية الذخريات الاستجػاب وتع السختمفة. 

 في األنذصة الرييػنيةوكاف مغ بيشيع ليشا شتخف التي شاركت  "،إلسخائيل" يعدعسبدبب ثبػت 
  .(ٜ) االستقالؿمغ أجل  "إسخائيل"في نزاؿ لمسذاركة الدػفييت ومشيا تحخيس الييػد  ،السختمفة
، بتصبيق سياسة ترفية جسيع السشطسات ٜٛٗٔبجأت الحكػمة الدػفيتية في تذخيغ الثاني      

سيسا في أوكخانيا. فبجأت بالعجيج  والرحافة الييػدية التي تعسل داخل االتحاد الدػفيتي، وال، الرييػنية
. (ٓٔ)ة الحاكع يػد الحيغ كانػا قخبيغ مغ سمصاليألعزاء الحدب الذيػعييغ مغ مغ عسميات التصييخ 

  ، وال سيسا بعج انتقاد أنجرية ججانػؼبترفية مطاىخ الثقافة الييػدية توشخع
Zhdanov
 

Andrei
 (ٔٔ) 

ايزًا.  الييػدوشسل ذلظ ، السثقفيغ الحيغ أعجبػا بأوروبا الغخبيةالتي وجييا إلى  في سمدمة مغ الخصب
الفطائع األلسانية ضج التي تتحجث عغ الكتب جسيع وصػدرت ، الييػدية لميجػـ "القػمية"تعخضت ف

، وأنيا "اً خاص اً ييػدي اً استذياد"(ٖٔ) شارة السدتسخة في كتاباتيع إلى اليػلػكػستذ عجَّ اإلإ( ٕٔ) الييػد
  .(ٗٔ)"تخويج عمشي لألفكار الرييػنية"

والفشانيغ؛  اءىجساتيا عمى عجد مغ الكتاب والشقاد األدب ةلحلظ، ششت الحكػمة الدػفيتي ونتيجةً        
وأمخت بإقامة محاكسات عجة ضج الييػد، بتيسة تشسية . (٘ٔ)"انحخافاتيع القػمية والرييػنية"ب بدب

صحيفة  ؼوإيقا، (ٚٔ) في أوكخانيا( ٙٔ) ى الجوريات اليجيذيةالسذاعخ القػمية. ودعت إلى القزاء عم
 اليجيذية، وحل المجشة السشاىزة لمفاشية Einikeitايشيكيت 

Jewish Anti-Fascist Committee
 

صباح الدابع في وىكحا بمغت الحسمة ذروتيا  .(ٜٔ) دوف أف تبيغ األسباب التي تقف وراء ذلظمغ  ،(ٛٔ)
نذخ الرحيفة  وزارة أمغ الجولة في دارفي ضيخ مدؤولػف ، حيشسا ٜٛٗٔالثاني  تذخيغعذخ مغ يػـ 

السشاىزة "ػزارة أفَّ المجشة الييػدية الاثبتت  السبشىىحا تحخيات عمى الاجخوا وبعج أْف ، ةياليجيذ
السعادية "، وأنيا تقجـ بانتطاـ السعمػمات "مخكد لمجعاية السعادية لمحكػمة الدػفيتية"ىي  "لمفاشية
 ًا لمغايةسخيأمخًا أياـ أصجر ستاليغ  ثةثالإلى وكالة االستخبارات األمخيكية. وبعج مخور  "لمدػفييت
ومرادرة أرشيفيا، عمى الفػر،  ئياأعزاجسيع وترفية  ،ىزة لمفاشيةالمجشة الييػدية السشابترفية 

دػلػمػف ل. أما بالشدبة واعتقل البعس مشيع، األمخ خالؿ اليػميغ التالييغوُنفََّح وإغالؽ صحيفتيا، 
Solomon Mikhoels ميخػيمد

لو في مجيشة  ْت رئيذ المجشة الييػدية السشاىزة الفاشية، فقج ُدّبخ ، (ٕٓ)
استجراجو إلى بيٍت يخز وزيخ  ْت تسَّ  ذْ إعسمية خاصة الغتيالو،  -بأمخ مغ ستاليغ- Minsk ميشدظ

فَّ سبب وفاتو كاف بحادث سيخ، لكغ بػليشا أ، وُىشاؾ تع ترفيتو، وقيل روسيا البيزاءأمغ الجولة في 
 ستاليغمغ  بأمخ قتلزيسذػزيشا صخحت في أثشاء حزػرىا مخاسيع الجشازة، أفَّ وفاتو حرمت بعسمية 

في أوكخانيا في قزية المجشة الييػدية  ييػدياً كاتبًا تدعة عذخ  عتقلأُ وبحدب التقاريخ الستكخرة . (ٕٔ)
السعادية  القػمية الييػدية"السشاىزة لمفاشية، التي أعمغ الشطاـ الدتاليشي أنيا السخكد الخئيذ لػ 



 (8491-8491محالت احلكومة السوفيتية املهاوئة لليهود االوكرانيني يف أواخر حكم ستالني )

م.م. آمال ماجد خلف                                                                                                                        أ.د. فرقد عباس قاسم

 

   م(2222االول كانون  – 11العدد ملحق )  لة دااسات ااايخيةجم 
451 

 

451 

جيو : الكاتب كييفمجيشة سكاف  الكتاب السعتقميغ مغ بيغوكاف مغ  "،لمدػفييت
 وآخخيغ A.Kagan ، وأ. كاجاف Hofsein  David ىػفدتيغ يفيج، ودJ.Bushbinderبػشبيشجر

(ٕٕ).  
حسمة معادية "في إشار  شالت الحسمة بػليشا زييستذػزيشا نفديا، ٜٛٗٔأواخخ عاـ  وفي      

بقزية المجشة  اً وثيق اً ارتباشارتبصت  قجأنيا  ىاالسخفػعة ضجالسدعػمة و وكانت القزية  ."لمدامية
ضج عجة شيادات جولة التبشت وزارة أمغ  ،القزيةىحِه في وخالؿ التحقيق الييػدية السشاىزة لمفاشية. 

تقخيخ الحؼ قجمو ىحا ال نطخ السكتب الدياسي فيذلظ إلى ستاليغ. وبعج التقخيخ  عَ فِ رُ  عَّ ثُ  زييستذػزيشا،
التاسع والعذخيغ في باعتقاليا فرجر األمخ  ،الجولةووزيخ أمغ الحدب، بذكل مذتخؾ نائب رئيذ لجشة 

 ،(ٖٕ) وتبشى السكتب الدياسي ىحا القخار ".ييػدالقػمييغ ال"مع تػاصميا  ةتيسب ،ٜٛٗٔكانػف األوؿ مغ 
 .(ٕٗ)  ٜٜٗٔخدتاف في أوائل عاـ اوتخحيميا إلى كاز  الذيػعي، وتع شخدىا مغ الحدب

فِّ حسمة االضصياد التي قاـ بيا ستاليغ، كانت تتع باإلقراء الدخؼ؛ نتيجة الجعع األولي ويطيخ أ      
إلى أْف  "إلسخائيل"بالتأييج  هوالجليل عمى ذلظ ِاستسخار . (ٕ٘)  "إلسخائيل"التحاد الدػفيتي لكياـ دولة ل

 أنو، ووصفت الرحف الدػفيتية االتحاد الدػفيتي بػٜٜٗٔتػقف القتاؿ في فمدصيغ في كانػف الثاني 
ٌاتجيت  ذْ يجـ شػياًل، إىحا السػقف لع لكغ  ،"الػحيج لالستقالؿ الػششي الييػدؼالرجوؽ الرجيق "

سخائيمية التي شيجت تػسعًا اإل-بدبب تصػر العالقات األمخيكية  ؛العالقات بيغ البمجيغ إلى تجىػر حاد
الػاليات الستحجة الباردة، وٌامتجادىا إلى الذخؽ األوسط. فقج اتبعت الحخب ضيػر ججيجًا؛ بدبب 
، االتحاد الدػفيتيسياسة سعت فييا إلى تشطيع حداـ سياسي وأمشي يقـػ بسيسة احتػاء األمخيكية 

إلى األسمحة، وأدركت ماسة فديا في حاجة ن "إسخائيل"وججت ، في الػقت الحؼ سقاومة السج الذيػعيل
في كانػف الثاني وىحا ما جخػ فعاًل، فيسكشيا تػفيخ احتياجاتيا الججيجة. ىي التي الػاليات الستحجة  أفً 

 ،مميػف دوالر ٖ٘بكيسة  اً قخض "إسخائيل"عمى  (ٕٙ) "الترجيخ األمخيكيو بشظ االستيخاد "عخض  ٜٜٗٔ
 عمى تقجيع عخضٍ  قجرة االتحاد الدػفيتيعجـ خض عثبت ىحا الوأخخ. آمميػنًا  ٘ٙمع إمكانية تقجيع 

أزعج القخض األمخيكي الدػفييت ، اذ أرواحيع لمغخب "باعػا"غ يالدػفييت أفَّ اإلسخائيميوعجَّ  ،مداِو لو
امكانية وأنذأ ، األمخيكية بالسجاؿ االقترادؼ لمػاليات الستحجة "إسخائيل"ربط  وخاص، ألنبذكل 

في وسائل االتراؿ  "إسخائيل" الذكػؾ حػؿ تبجأو إسخائيمي في السدتقبل. -تحالف عدكخؼ أمخيكي
لها عمى انتقاد الدػفييت متكخرا ، مؤشخًا "مخيكيةإسخائيل باإلمبخيالية األ"وأصبح ارتباط الخاصة بيع، 

إلى افَّ الحكػمة الدػفيتية أدركت ، فيعػد اإلسخائيمية-العالقات الدػفيتية خخ لتجىػر أما الدبب ال .(ٕٚ)
، بل أفَّ "الرييػنية"ضمػا يشجحبػف إلى  ذْ ع يغيخ مغ مذاعخ الييػد الدػفييت، إأفَّ الحكع الذيػعي ل
أوجج مذكمة ٌاستسخت حتى انييار االتحاد الدػفيتي الحقًا، وىي رغبة  "إلسخائيل"الجعع الدػفيتي 

  .(ٕٛ)"لإسخائي "الييػد الدػفييت في اليجخة إلى 
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ولع يكغ  اإلسخائيمية الجيجة،-لالرتقاء بالعالقات الدػفيتية عغ آمالو  ستاليغ تخمىونتيجة لحلظ،     
لى الييػد إكاف يشطخ وإنسا فحدب، األمخيكية نيا تابعة لمػاليات الستحجة أ ىعم "إسخائيل"يشطخ إلى 
  .)29(" يلالتحاد الدػفيتوىع معادوف  "بيعخاصة  دولةليع عمى أنيع شعب  تيالدػفيفي االتحاد 

، نذخت الجسعية ٜٜٗٔ. ففي كانػف الثاني تطيخ في الرحافة عمشاً  "ة الداميةمعادا "بجأت وىكحا      
بقمع الخبيخ  "القػمية الييػدية "و "الرييػنية"ضج مقالة الدػفيتية لشذخ السعخفة الدياسية واالجتساعية 

ندخة مشو  ٓٓٓ,ٓ٘ٔ بما يقخ نحػ وبحدب ماورد تع تػزيع ، T.A. Geninاالقترادؼ ت.أ. جيشيغ 
 بػفي السكتبات، واكذاؾ في السجف الكبيخة في االتحاد الدػفيتي، وىاجع جيشيغ الرييػنية، ووصفيا 

وعسل مؼ أجل مرالح اإلمبخ الية البخ طانية  والبخجؽاز ة اليهؽدية، ،ند ة رجعية معادية لمجيسقخاطية"
 .(10)"واألمخ كية

 "،أشخار وأعجاء ما بعج الحخب" ساعمى أّني "اإلمبخيالية األمخيكية"وبعج أْف ُصّشفت الرييػنية مع    
ثبات والئيع لمشطاـ. ، وكاف عمييع إ"الخىائغ "أعمشت الكيادة الدػفيتية الحخب عمييا، فأصبح الييػد مثل

في االتحاد  "ةتابعيغ لمرييػني"بػصفيع شكػؾ في والئيع  ةأرادت الحكػمة الدػفيتية تبجيج أيّ و 
لمييػد في عسمية  "االستيعاب الجحرؼ "الدػفيتي، وكاف الدبيل الػحيج لمخخوج مغ ىحا السأزؽ ىػ 

    .(ٖٔ) "سؤلسةال "وُصِفْت بػ
االتحاد جسيع مجف ششت الحكػمة الدػفيتية حسمة كبيخة في  ٜٜٗٔمغ كانػف الثاني  وابتجاءً     

 Cosmopolitanism "السذخديغعالسية "كػزمػبػليتية لمالسشاىزة العالسية الحسمة الدػفيتي، وىي 

. Simonov Ronstanti روندتانتيغ سيسػنػؼ الذييخ،الدػفيتي وقج عّخؼ الكاتب  .(ٕٖ)
دوف جحور مغ الشاس مغ ألف الػششي، في تقػيس جحور الكبخياء  ةالخغب" :، بأنو"رسسياً االنحخاؼ "ىحا

 يحعشػف أنيع أناس " الكػزمػبػليتانييغوتع وصف  ".إلمبخيالية األمخيكيةادفعيع وبيعيع لعبػدية الديل 
 تبجأو الكبس عمييع. و  وضائفيع،مغ و  الحدب،شخدىع مغ ويجب  ،"وخػنةلمػشغ، معادوف ، و لمغخب
ليذسل جسيع تػسيعو الحقًا  ْت سوتُ  السدخح،بيجسات ضج نقاد العالسييغ  تصييخ الكػزمػبػليتانييغعسمية 

عمى الخغع مغ أنيا لع تكغ و مغ الفغ والعمػـ إلى الخياضة وعخوض الديخؾ.  العامة،أنػاع األنذصة 
 السعخوفيغالييػد شكمػا أكثخ مغ ثمثي الزحايا  بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، إال أفَّ حرخيًا  تدتيجؼ الييػد

   .(ٖٖ) آنحاؾ

 شخريات ثقافيةىجسات عمى شغ إلى حسمة الكػزمػبػليتانية ، أدت الومغ ىحا السشصمق         
وجو ستاليغ ضخبة إلى قمب الثقافة إْذ ، (34) "والخزػع لمغخب، القػميالعجاء "ييػدية متيسة بشذخ 

لمجشة السخكدية لمحدب قخار السكتب الدياسي عمى ع وقّ  ، حيغٜٜٗٔشباط الثامغ مغ الييػدية في 
، Moscow مػسكػمجف الذيػعي لعسػـ االتحاد )البالشفة( بذأف حل جسعيات الكتاب الييػد في 

في مػسكػ،  Heymlandلرحيفتي ىايسالنج  كييف، وإغالؽومجف أوكخانيا مشيا  ،Minsk ظوميشد
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 خخوتذػؼ ايونيكت. فػافق العبخيةبالمغة  ةكييف الرادر في   Der Sternوصحيفة ديخشتيخف 
Nikita

 

Khrushchev (ٖ٘)،السيسة إلى  وأوكل، عمى ترفية رابصة كتاب ديخشتيخف الييػدية في كييف
الػزراء  رئيذ تحخيخ مجمة ديخشتيخف، ومجيخ مجمذ ،(ٖٙ) Alexander Fadeyev ففادييلكدشجر أ

وقمة  الكتاب،مغ تزخرًا األكثخ ىي سجسػعة لمثقافة الييػدية في اكاديسية العمػـ بأوكخانيا. وكانت ىحِه ال
إال " ،كػزمػبػليتانييغبػصفيع ؼ، الحيغ لع يتع تزسيشيع رسسيًا الييػدالستخرريغ في السجاؿ مغ 
لألفكار حاممػف "أنيع األـ  عبمغتيوكاف يشطخ إلى الكتاب الحيغ كتبػا  ".غ بػرجػازييغيكانػا قػميأنيع 

  .(37) "الرييػنية

في الجسيػرية أكاديسية العمػـ مجمذ  أعزاءمغ بعس  اً أفَّ ىشاؾ ردّ إلى  وتججر اإلشارة     
الجسيػر الدػفيتي بالقزاء عمى  بدبب مصالبة ؛"الكػزمػبػليتانييغ"األوكخانية االشتخاكية الدػفيتية ضج 

االستسخار في بالستذخديغ الحيغ عسمػا في قصاعات معيشة. وشالبػا  الكػزمػبػليتانييغمجسػعة مغ 
، والعسل عمى تصػيخ األفكار الػالبة لحياة "غيالدالح السدسػـ لإلمبخيالي"مقزاء عمى ىحا لالشزاؿ 

 .(ٖٛ) ومذاعخ الػششية الدػفيتية في الذعب الدػفيتي
 واستشادًا إلى ما سبق، عقج مجمذ اتحاد لمكتاب الدػفييت في مجيشة أوكخانيا جمدة لسشاقذة مدألة     

في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي والتحخيس بعث رئيذ قدع الجعاية  ذْ إالكػزمػبػليتانييغ، 
الثامغ والعذخيغ مغ شباط تقخيخًا في  ،ؼذػ ت)البالشفة( إلى أميغ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي خخو 

لسجمذ اتحاد ، وأوضح رئيذ قدع الجعاية أفَّ ىشاؾ جمدة كاممة حػؿ تفاصيل تمظ الجمدة ٜٜٗٔ
ليشيغ، وناقذت الجمدة في قاعة السؤتسخات في متحف ، بجأت عسميا ت في أوكخانياالكتاب الدػفيي

مياـ الشقج حػؿ مجمذ إدارة اتحاد الكتاب الدػفييت مشاقذة : األولى غ عمى ججوؿ األعساؿيتقزيّ 
بجأت الجمدة العامة في والقزية الثانية تشاولت القزايا التشطيسية. و أوكخانيا، واألدبي في السدخحي 
أوكخانيا،  في أعزاء مجمذ اتحاد الكتاب الدػفييتوضست بعس  صباحًا،الحادية عذخة الداعة 
وأساتحة  ،ونقاد الفغ ،اءوالشقاد األدب ،والفشانيغالسدخحي، والسػسيقييغ، والسمحشيغ، الفغ  ومسثمي

وقج بمغ عجد الحزػر في كتسمة. مسثمي الرحافة لحزػر الجمدة السفزاًل عغ  الجامعات، والصالب،
الشذاط السشاىس لمػششية "عغ جحور مشاقذة الكذف  توتسّ . شخزٍ  ٓٓٚمغ الجمدة السكتسمة أكثخ 

الحيغ  "الدػفيتيلمفغ  المعادين"و ،"ليعال جحور "مجسػعة مغ الكػزمػبػليتانييغ الحيغ الرادر عغ  "
لجػ  "مخوعٍ "وأسفخت نتائج ىحِه الجمدة عغ تخؾ انصباٍع  .شقػا شخيقيع إلى الشقج األدبي والسدخحي

 ،"الشذاط العجائي لمبخجػازييغ الدياسييغ والكػزمػبػليتانييغ ومؤيجييع"الكذف عغ الجسيػر، مغ خالؿ 
 "ونطخائيع القػمييغ البخجػازييغ "التي تطيخ وحجة أفعاؿ  قبالحقائ أولى الستحجثػف اىتساما خاصاً و 

(39).  
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 مجمذ اتحاد الكتاب الدػفييت في أوكخانيارئيذ بعث وبعج مخور أياـ عمى عقج ىحِه الجمدة     
(، أميغ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي )البالشفة خخوتذػؼ، إلى ٜٜٗٔذار الثالث مغ آخسالة في ب

في كج رئيذ مجمذ الكتاب الدػفييت أو  .جتساعالافي التي دارت القزايا التشطيسية اوضح فييا 
مغ إدارة مجمذ وإبعادىع نيائيًا يع، صباالكػزمػبػليتانييغ مغ مش إزالة ، وىػرسالتو، قخار الكتاب الشيائي

أنو بسداعجة المجشة رئيذ مجمذ الجمدة في رسالتو وأضاؼ . اتحاد الكتاب الدػفييت في أوكخانيا
حزخ و سياسي رفيع.  مدتػٍ سكتسمة الشراب عمى الجمدة ال تعقجالسخكدية لمحدب الذيػعي )البالشفة( 
الكػزمػبػليتانييغ "بذجة انتقاد أوكخانيا أيج السثقفػف في و  شخز،كل اجتساع ما يرل إلى ألف 

الخشػع لمغخب، "بػ  الكػزمػبػليتانييغاتُِّيع إْذ ججًا،  اً صجػ الجمدة السكتسمة كبيخ  وكاف ".البخجػازييغ
وفي حيغ  ".روسي سػفيتي ءليع، يكخىػف كل شي بر  ال، وأنَّيع أناس بال أسخة، بال قبيمة، متذخدوف 

متحجثًا في جمدة مجمذ اتحاد الكتاب  "لع يدسو"عبخ في الػقت نفدو الذاعخ األكاديسي االوكخاني 
وبخر أىسية ىحِه  ".السشاىزيغ لمػششية مكػزمػبػليتانييغلػضع نياية ل"الدػفييت في أوكخانيا في تقخيخه 

ناقذشا األهسية الكبخى لسدألة أفعال أولئغ الحتؼ يعيقؽن وطؽر االدب  في جمدتشا :"الشعػت قائالً 
وسمؽك أولئغ الحتؼ يحاولؽن ودسيػ الاؽ اإلبجا ي لمفؼ الدؽفيتي لرحف بخافجا  ،الدؽفيتي

تا بحق هؤال  السشاهزيؼ ان نع  ت)الحقيقة(، وكؽلتؽرا والحياة الرحيفتان في الاسهؽر ة األوكخانية، الم
زمؽبؽليتانييؼ، الحتؼ ليذ لجتهػ قبيمة بالفاحذة كػ هؽ شائؼ، وأنه في وقت كان فيه لمؽطشية الكؽ 

االوحاد الدؽفيتي، و مى وجه الخرؽص في أوكخانيا، لجتشا وقجم هائل في الرشا ة والدرا ة واالدب 
والفؼ، فإنَّ هؤال  كانؽا غيخ مباليؼ وسامًا بكل هحِك اإلناازات، وكانؽا يعسمؽن ضج االوحاد 

     .(ٓٗ)"الدؽفيتي
، ومغ أىسيا اجتساع أوكخانيا اجتساعات ميسة أخخػ في وتدامغ في الػقت نفدو، عقج

 –لمسجة مغ الدابع شذصاء العامميغ في مجاؿ األدب والفغ ممجمدة الكاممة لسجمذ اتحاد كتاب أوكخانيا لل
غ والعامميغ في السؤسدات التعميسية يمسػسيقيلاجتساع عاـ و ، في مجيشة كييف ٜٜٗٔذار الثامغ آ

لمسجة مغ في أوكخانيا  تالدػفييتسجيج الجمدة الكاممة لسجمذ اتحاد الفشانيغ  ْت تسَّ و  كييف،السػسيكية في 
تحسل الرحف الرادرة وكانت جسيع عشػانات  .مغ العاـ نفدو اذارالخامذ عذخ مغ  –الثاني عذخ 
 في الشياية"، "بذكل حاسع مكائج البخجػازيةوفزح "، "لمحدبالسشاىس الدحق الكامل "ىي: مزاميغ 
 .(ٔٗ) "يغالسشاىز غلكػزمػبػليتانياىـد 
، غيالكػزمػبػليتاني عمى جسيعالحسمة بشاًء عمى تمظ التقاريخ، ششت الحكػمة السحمية األوكخانية     

عمى  "السجمخة"عبخ الشذخ السدتسخ لمسقاالت  معيغعمى وفق نسط  ٜٜٗٔ في نيدافوبشيت حسمتيا 
في  "السشاىزيغ لمػششية "ودراسة  "،في عجد واحج ٗ-ٖأحيانًا "صفحات الرحف الجساعية 

ولع تكغ حسمة القزاء عمى الكػزمػبػليشانييغ في أوكخانيا  لمسثقفيغ السبجعيغ،االجتساعات العامة 
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وكاف وليشيشغخاد. مػسكػ مع شغ حسالت أخخػ في مجيشتي تدامشت في الػقت نفدو وإنسا ، فحدب
مغ  شخد الييػدفي جسيع مجف االتحاد الدػفيتي ىػ  "غيالكػزمػبػليتانيالكفاح ضج  "حسمة اليجؼ مغ 

الييػد بذكل جساعي مغ  شخد عَّ وتُ  الرحف،مكاتب تحخيخ خالؿ فزح مؤسدات العمع والثقافة، مغ 
لجاف ولمسعاىج السػسيكية،  افي معاىج مجيشة كييف واوديدذاتو الذيء السشطسات اإلبجاعية، وحجث 

السدخح، مغ  غيالكػزمػبػليتانيشخد مجاؿ إال وتع فيو  ولع يبقَ  رئيذ الجامعات السػسيكية،و الحدب، 
 .(ٕٗ) والرحفييغ والسعمسيغالكتاب والشقاد و  ،السدخحي والشقج
لتذسل اليجسات عمى جسيع التقاليج  "القػمية الييػدية"الحسمة ضج الرييػنية و ، تػسعت ىكحاو       

و  "الدياسة الكػنية"شكاًل مغ أشكاؿ بعّجىا الييػدية والصائفية ، وتع استشكار جسيع تقاليج الييػدية 
تيجؼ لخبط كل ما ىػ ييػدؼ بالتقاليج الييػدية والقػمية الييػدية، وربط الحسمة إْذ كانت  ".القػمية"

، "الكػزمػبػليتانية السذخدة"، والرييػنية مع "البخجػازية الخجعيةالرييػنية "مع القػمية الييػدية 
ومع ذلظ ، لع ُتتخح اإلجخاءات إال   ضج االتحاد الدػفيتي. "خجمة اإلمبخيالية والخيانة"والعالسية مع 

ع وتسكغ معط ضج األفخاد والجساعات الييػدية السذتبو في انتسائيع إلى "القػمية الييػدية" أو "العالسية".
مغ الحفاظ عمى  "البجع"الحيغ شاركػا بشذاط في مكافحة ىحِه  مغ أصل ييػدؼالييػد السػثػؽ بيع 

 .(ٖٗ) فغمغ الفائديغ بجػائد ستاليغ لمعمػـ وال ػامشربيع في التدمدل اليخمي لمحدب، وكان
الصقػس الجيشية الييػدية  تفذسم ،صػرًا أخخػ  "لداميةاة ا معاد"اتخحت أشكاؿ بعج ذلظ،       

وىػ السكاف الػحيج الحؼ  ،كانت السعابج تسثل أىع نقصة محػرية في الحياة الييػدية ذْ إيزًا، أاألوكخانية 
في خًا الشطاـ الدػفيتي عمى السعابج أثخًا مجمّ  اي ششيتالكاف لمحسمة يسكشيع فيو مغ بشاء معتقجاتيع، و 

السعمػمات واالتراالت بيغ  التػاصل وتبادؿ، و مسارسة حخية العبادةومشيا ، لمييػد االجتساعيةالحياة 
ازداد إضفاء و أثخ في تخاجع التساسظ االجتساعي لمسجتسعات الييػدية ، و ، والػفػد اإلسخائيميةالييػد 

 الجيشية،لمتجسعات الصابع الفخدؼ عمى الحياة الجيشية، وفخضت الحكػمة الدػفيتية مداحات محجودة 
يع السعابج الييػدية ، ومع ذلظ لع يكغ اليجؼ ىػ إغالؽ جسداحات ضيقة بذكل متدايجالسوأصبحت 
الحفاظ عمى ، وتع عمى السجػ الصػيليبقى واحج فقط لكل مشصقة لتقميل عجدىع  ، ولكغحتى الشياية

 (ٗٗ) Stalin's Constitute  ستاليغ دستػر ى بػسَّ دَ السطيخ الخارجي لمحخية الجيشية السكفػلة فيسا يُ 

 .(٘ٗ)ٖٜٙٔلعاـ

غالؽ إ بدبب خاركيف األوكخانية ؛  في مجيشةالييػد استياء رجاؿ الجيغ ثار ىحا الترخؼ أ            
عشجما بعث  الجيشية، مفػض مجمذ الذؤوف  Pete. ViTkhovoi فيبخػفػؼ بيتخ وىحا ما أكجه معابجىع، 

،  ٜٜٗٔفي أيار تقخيخًا  ،K.Litvinليتفيغ إلى السفػض في جسيػرية أوكخانيا االشتخاكية الدػفيتية 
(، شالبػا فيِو فيخػفػؼ  شمب إلى )بيتخ بتقجيعوفجيغ مغ مسثمي الصائفة الييػدية قياـ ، أوضح فيِو 

إال أنو رفس الصمب، األمخ الحؼ أدػ إلى استياء بعس  ،في مجيشة خاركيف تاح السعبج الييػدؼتفاب
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التػجو القػمي إلى تعبئة  ودعى الشاشصػف ذو ف السعبج،فتح األساليب جسيع بوحاولػا رجاؿ الجيغ الييػد، 
عمى  وبشاءً . السعبجبذأف مدألة في السشصقة مخة أخخػ  ةالتشفيحيالسدشيغ لتقجيع شمبات إلى المجشة 

غالؽ إ لالحتجاج عمى السعبج شخفة بالتجسع في الييػد أمخوا وغيخىع، ذوؼ الشذاط القػمي تػجيات 
، وقج فعمػا ذلظ السعبجلقج اخخجػنا واغمقػا  ":قائميغ توخوا أماـ باحذ عبّ إ، الدمصات السحميةمغ السعبج 

 هُ فػحج ،مداعجة ةأحج أيّ يقجـ  ع، وال تػجج مداعجة ، ول عولكغ ال يسكغ أفَّ يكػف لي ألنيع يحتقخونشا ،
ونحغ ىشا مؤقتًا،  ،وىػ حاميشا ،الحؼ يجافع عشا في وشششا Chaim Weizmann  (46)يع وايدمافيحا

 .(47)"عمى الخخوج مغ ىشا بدخعةمائيخ مداعجتشا غػلجا شمبشا مغ لكشا  ،لػ كشا في مػسكػو ضيػؼ 
مغ الحاخامات والييػد السختبصيغ بالسعابج في مجيشة  اً ، اعتقمت الدمصات الدػفيتية عجدوعمى أثخ ذلظ

مغ السفػضية اإلسخائيمية،  أخحىا ، بعجنذخ معمػمات غيخ مدسػح فييا، بتيسة خاركيف األوكخانية 
 .(48) مصمقاً الحؼ لع يتع فتحو خاركيف معبج إلغالؽ  اً وكاف اعتقاؿ الحاخاـ تفديخ 

بل عسج ستاليغ إلى التخحيل الجساعي لمييػد. ففي  ،ولع تقف حسمة االعتقاالت عشج ىحا الحج    
نذخت الرحافة الييػدية خارج االتحاد الدػفيتي عجدًا مغ التقاريخ حػؿ عسميات  ٜٜٗٔصيف عاـ 

وأوكخانيا  البيزاءسيسا مغ روسيا  التخحيل الجساعي لمييػد مغ السشاشق الغخبية لالتحاد الدػفيتي، وال
. وبحدب أحج التقاريخ فإف عسميات  Bukovinaوبػكػفيشا، Galicia Easternوغاليديا الذخقية 
أو أوربا الػاليات الستحجة األمخيكية بدبب وجػد أقارب ليع في  تالييػد كانالسػاششيغ التخحيل ليؤالء 
باعتقاؿ الييػد، الذخشة السحمية بتفريل كبيخ في بعس األحياف، كيف قامت التقخيخ الغخبية. وأضاؼ 

أو مشاشق القصب الذسالي  اسيبيخيمشيا ، وإرساليع إلى جيات مجيػلة، لتخحيميعووضعيع في قصارات 
ف ومجف أخخػ يييػدؼ تع تخحيميع مغ مجيشة لف ٓٓٓ,ٖٓلخوسيا االوربية، فيسا أكج أحج التقاريخ أفَّ 

   .(ٜٗ) صقة أصبحت خالية مغ الييػدفي أوكخانيا، وفي غاليديا الذخقية البػلشجية سابقًا، وأف السش

، ومجيشة Kishinevفي مجيشة كيذيشيف  ٜٜٗٔتسػز مصمع أعمشت الدمصات الدػفيتية في       
لجػ الدمصات تدجيميع يجب  "إسخائيل"اليجخة إلى في أفَّ الييػد الحيغ يخغبػف  األوكخانية يفتديتذيخن

ع ارساليع إلى معدكخات االعتقاؿ بالقخب مغ تَّ  عَّ ثُ و السحمية، وتع تدجيل غالبية الدكاف الييػد السحمييغ، 
، عمى الخغع مغ تمقي األحجاث. لكغ ضل مغ السدتحيل تأكيج ىحِه Murmanskمػرماندظ مجيشة 

جساعي لمييػد االوكخانييغ، فمع يكغ العسميات التخحيل عمى كج ؤ الدفارة األمخيكية في مػسكػ تقاريخًا ت
ومغ  .(ٓ٘) لدفخ السفخوضة عمى مػضفي الدفارةبدبب قيػد ا ؛مػثػقةالحرػؿ عمى معمػمات بإمكانيا 
متكتسة بذكل الرحافة الدػفيتية كانت  ٜٓ٘ٔإلى تسػز  ٜٜٗٔأنو في السجة مغ تسػز  زاوية اخخػ 

السذكالت جسيع الجوريات أو السصبػعات الييػدية التي تتشاوؿ ، وحطخت شبو تاـ عغ الحياة الييػدية
كبيخ، حج وإليو الى الدػفيتي االتحاد الدفخ مغ ، وقمرت جسيع السشطسات الييػدية تحمالييػدية، و 

دلياًل أؼ اتراؿ معيع وعّج  تسامًا،عدؿ السػضفيغ الجبمػماسييغ األجانب والسخاسميغ في مػسكػ  وتع
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حاؿ مغ األحػاؿ مجػ صحة ىحِه التأكج بأؼ  لفقج كاف مغ السدتحي ."نةالخيا ضاىخيا عمى"
 .(ٔ٘)التقاريخ
احتجاجًا ضج  ٜٜٗٔتسػز أرسمت في  "الخابصة الييػدية األمخيكية"وعمى الخغع مغ ذلظ، فإفَّ    

قجرت فيِو عجد الييػد الستذخديغ مغ عسميات  ،الحكػمة الدػفيتية إلى األميغ العاـ لألمع الستحجة
والفشانيغ والعمساء التيع السػجية لمكتاب مخيكية األعجَّت الخابصة ألف. فزاًل عغ ذلظ  ٓٓٗالتخحيل بػ 
 . التحاد الدػفيتي وخارجو قج انكختيا أيزاً اداخل ، وأّف الرحافة الذيػعية "خالية وبال أساس"الييػد 

العجيج مغ السشطسات الييػدية واألفخاد البارزيغ واستفدار  ،عالسيةالحسمة الجاج احتوعمى الخغع مغ شجة 
أو خصاب  أؼ عمىولع تخد ، الدمصات الدػفيتية التدمت الرست إال أفَّ  الكتاب،عغ مريخ ىؤالء 

  .(ٕ٘) ظذلحػؿ  استفدار
سيسا بعج  في االتحاد الدػفيتي قج ازدادت، وال "معاداة الدامية "ومغ الججيخ باإلشارة إلى أفَّ         

إلى أيجؼ الدكختيخ األوؿ لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي االوكخانية ما انتقمت الدمصة في الجسيػرية 
Leonid Melnikov ؼشكػ يلاليػنيج م

الحؼ عسل عمى تصبيق  ،(ٗ٘) ٜٜٗٔفي كانػف األوؿ  ٖ٘))
الى عسج ماليشكػؼ في سياستو  فقج .(٘٘) السشطسات الرييػنيةترفية ججيجة، تقػـ عمى  ةإيجيػلػجي

ترفية السشطسات الرييػنية غيخ الخسسية في أوكخانيا، والسيسا التي كانت تذجع الييػد عمى شمب 
كياـ حسمة مغ ب ٜٜٗٔفي كانػف األوؿ . فأمخ (ٙ٘)في حخب االستقالؿ اإلسخائيميةاألذف بالقتاؿ 

في  القػميجساعات ذات التػجو مغ الالكبس عمى أعزاء سابقيغ وألقي  ،االعتقاالت الػاسعة الشصاؽ
أشمقػا ف، يلفمجيشة شالب السجارس الثانػية في مغ ما شسمت ىحه االعتقاالت مجسػعة وغالبًا ، اوكخانيا

لسحاربة معًا الحيغ تجسعػا  ،Molodezhi Evreiskoi Soiuz اتحاد الذباب الييػدؼاسع عمى أنفديع 
بعج أف عثخت الحكػمة  ،الكبس عمييع تعَّ  . فقجالتاريخ الييػدؼاليجيذية و ودراسة  "،الداميةمعاداة "

عمى  عَ وُحكِ ، ٜٜٗٔت مشازليع في عاـ ذَ تَّ عشجما فُ ليع  "سعاديةال"ليع وصفتيا بػعمى كتب األوكخانية 
مغ أخخػ فزاًل عغ ذلظ اعتقمت الحكػمة الدػفيتية مجسػعة . سشػاتسجة عذخ لمعطسيع بالدجغ 
 وساراتػؼف يكييف ولفبدبب انتذارىع في جامعات  األوكخانية؛  Zhmerinkaييػد مجيشة زميخنيكا 

Saratov، ،الحىاب إلى بذباب الييػدؼ جعػة لمفي ال عمذاركتيو  ومجف أخخػ مغ االتحاد الدػفيتي
الييػد الحيغ عسمػا عمى تذكيل دوائخ سخية لجراسة العبخية، مغ ضباط وكاف مغ بيشيع  ".إسخائيل"

، عمى الخغع مغ أفَّ بعزيع االتحاد الدػفيتي )أوكخانيا(ومشاقذة التاريخ الرييػني في قمب جسيػرية 
  .(ٚ٘) مغ العقاب "األفالت"تسكغ مغ 
الشدعة "بدبب ؛ ايزاً أوديدا مجيشة  شالت ييػدو  ،ٜٜٗٔعاـ نياية في االعتقاالت تػسعت       

، مغ الذعخاءوٌاثشيغ  يغ،ياليجيذأربعة كتاب مغ اعتقمت الحكػمة األوكخانية إْذ  "،القػمية الييػدية
في حيغ  "،دولة إسخائيل"حتفاؿ بتأسيذ جتساعيع لالابدبب  ؛مجسػعة مغ كبار الدغ مغ الريايشةو 
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بتيسة تذكيل  ،ٜٓ٘ٔ، في بجاية عاـ ايزاً  شالب ةمغ ست ةأخخػ مكػنمجسػعة الكبس عمى ألقت 
ىحِه عمى شذخ أنذصتيع بعج الكياـ ب، "مشاىزة لمدػفييتبخجػازية ييػدية معادية و "مشطسة شبابية 
حاولت الحكػمة السحمية في أوكخانيا الػصػؿ إلى  الػقت نفدو يلمجامعة اوديدا. وفلػحات ججارية 

أدلة، تثبت وجػد صمة بيغ السجسػعتيغ، لكي يتسكشػا مغ اتياـ الخجاؿ األكبخ سشًا بتأثيخىع الدمبي في 
أما في  . لكشيع فذمػا في ذلظ، لحا أجخت الدمصات اخيخًا السحاكسات ليع بذكل مشفرل، جيل الذباب 
بيغ مجسػعة مغ  "اثبات وجػد صمة"تسكشت وزارة الذؤوف الجاخمية مغ  ف األوكخانية فقجيمجيشة لف

، وتع الكبس عمييع، وكاف عجدىع ثالثة  الييػد القػمييغ بسجسػعة أخخػ مغ الييػد في مجيشة زميخيشكا
سمحة لمجفاع عغ األ جسعتقج السجسػعة ىحِه  أفَّ بتيسة شػيمة  ةبالدجغ لسجعذخ شالبًا، وحكع عمييع 

ف األوكخانية فقج تسكشت وزارة الذؤوف الجاخمية مغ يأما في مجيشة لف  .القػارب لذخاءألمػاؿ واالشفذ 
بيغ مجسػعة مغ الييػد القػمييغ بسجسػعة أخخػ مغ الييػد في مجيشة زميخيشكا،  "اثبات وجػد صمة"

ىحِه  أفَّ بتيسة شػيمة  ةبالدجغ لسجعمييع  عَ كِ وتع الكبس عمييع، وكاف عجدىع ثالثة عذخ شالبًا، وحُ 
 .(ٛ٘)القػارب لذخاءواألمػاؿ سمحة لمجفاع عغ الشفذ األ جسعتقج السجسػعة 

ِاتجيػا لترفية  ،(ٜ٘) "الييػد القػمييغ"صفت الحكػمة األوكخانية الجساعات الرييػنية  وبعج أفّ       
بدبب  ؛الػقتفي ىحا الستعاونيغ مع الرييػنية عجد مغ الحاخامات والييػد السختبصيغ بالسعابج 

 Bila فامغ بمجة بيال تديخك Feldmanالحاخاـ فيمجماف سيسا  ، وال"القػمية الييػدية " ارتباشيع بػ

Tserkva الحاخاـ السعبج. وكاف السرميغ في ، وعمى عجد مغ الحؼ تع إلقاء الكبس عميو، وكخانيافي أ
واالمتشاع عغ  ،تجريذ الذخيعة الييػديةعغ ، والتػقف الدػفيتية بعجـ فتح السعبجمغ الدمصات ُححر قج 

بتيسة الحرػؿ عمى الساؿ اإلنحار، وقاد ىحا األمخ إلى اعتقالو رفس إال أنو  ،نذخ السفاليع الرييػنية
 اً مختع"كاف  إنوغالؽ السعبج الييػدؼ الحؼ قيل إ تع  ىشاو ، "مرادر غيخ قانػنية"مغ السعابج لبشاء 

 .(ٓٙ)"لمجخائع االقترادية
تجّسع ىشاؾ أؼ يعج لع  ذْ إفي اوكخانيا، السذبػىة سعابج تابعت الحكػمة السحمية األوكخانية إغالؽ ال     
في مجيشة  أربعة معابج ييػديةفي حيغ أغمقت الحكػمة ، خاركيفمجيشة سيسا في  وال ،ييػدؼ
، سكػغ مجمذ الصػائف الجيشية في مػ مأؼ تػضيح دوف مغ  واحج في وقتاألوكخانية فتدي يتذيخن
ىحا العسل  ، واعمغ زعساء السرميغ أفَّ حتجاجات كبيخة مغ الجانب الييػدؼا حجوث لىإأدػ ذلظ و 
لكشيع  ،الحدبية العميا الجيشية و جيدة االلى إ ػ مغ الذكاو  اً كبيخ  اً أرسل الشاشصػف عجدو  "،غيخ دستػرؼ "
مجمذ وذكخ  "،فييا بالعار والفداد واالرتباط بعشاصخ مذكػؾ"اتيسػا و  ،رديحرمػا عمى أؼ لع 

غالؽ الدمصات لمسعابج إ عمى الخغع مغ و . مفاجئاً لع يكغ األمخ ىحا  أفَّ  الصػائف الجيشية في أوكخانيا
ىحه الجيػد متابعة  ت، وتسَّ األماكغ الجيشيةفتح بإصخار إعادة التجسعات حاولت بعس  ،الجيشية الييػدية
   .(ٔٙ)الشجاح غ يكتب لياواضحًا أنيا لألنو أصبح ذلظ، ، لكشيا تخاجعت بعج بذكل متكخر
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ضػػػػج الييػػػػػد  "التسييػػػػد العشرػػػخؼ "مػػػغ ويطيػػػخ أف الحكػمػػػػة الدػػػػفيتية عسمػػػػت عمػػػى اتبػػػػاع سياسػػػػة     
Edmund Steve  الرحفي األمخيكػي إدمػنػج سػتيفغاألوكخانييغ، وىحا ما اكجه 

صػحيفة كخيدتذػغ فػي  
عػغ محادثػات ، ٜٓ٘ٔاألمخيكية في كانػف الثاني  Christian Science Monitorسايشذ مػنيتػر 

مع رئيذ قدع في مؤسدة تعميسية كبيخة، أخبخه أنو تمقى تػجييًا بعجـ تعيػيغ معمسػيغ ييػػد جػجد، وفرػل 
أف تعميسػػػات الحػػػدب الذػػػيػعي "أولئػػػظ السػجػػػػديغ فػػػي مجرسػػػتو، وتػصػػػل سػػػتيفغ إلػػػى ٌاسػػػتشتاج مفػػػاده: 

عيشػة لػع تكػغ دعػػة إلػى معػاداة الدػامية الكيرػخية القجيسػة، ولػع الججيجة التي حخمت الييػد مغ وضػائف م
مجسػعػػػة بػصػػػفيع كػػػاف الييػػػػد يتعخضػػػف فييػػػا ليجػػػػـ وإنسػػػا ، اً عخقػػػبػصػػفيع تكػػغ مػجيػػػة ضػػػج الييػػػػد 

 .(ٕٙ)  "القائسة الدػداءفي وضعيع  ثعَّ  ومغ نو غيخ ججيخ بالثقة،أسمػكيا ب ُوصفَ  ثقافية،
شيجت انخفاضًا ندبيًا ممحػضًا لمييػد في  ٜٓ٘ٔ-ٜٜٗٔالسجة وميسا تكغ األسباب فإف       

السشاصب الحدبية العميا والجولة والجير والخجمة. وكاف ىحا التخاجع واضحًا في تكػيغ مجمذ الدػفييت 
. فقج كاف ىشاؾ خسدة ييػد، مشيع اثشاف فقط مغ ييػد أوكخانيا، مغ ٜٓ٘ٔفي اذار  باألعمى السشتخ

مغ السكاتب السخكدية انتذخت فكخة شخد الييػد و  .(ٖٙ) ي مجمذ الدػفييت األعمىنائبًا ف ٖٙٔ,ٔبيغ 
واآلداب في  ترفية مجمذ الػزراء السعشي بجراسة المغة الييػدية تِ سَّ والثقافية والتعميسية والرحف، وت

تحة عسميات التصييخ األسا وشالت .(ٗٙ) اكاديسية العمـػ في جسيػرية أوكخانيا االشتخاكية الدػفيتية
 ، وىع:  ،ءذ شخد ثالثة أساتحة ييػد مذيػريغ في الكيسياإوأعزاء أكاديسية العمـػ

 .(٘ٙ) في جامعة مجيشة كييف Syrkin، وسيخكيغWolkensztein غ، والكشذتاي Kabacznikكاباششيظ
الرست الخسسي السخيع عمى ييػد االتحاد حاجد  "إسخائيل"وبشاًء عمى تمظ األوضاع، كدخت      

فيج بغ اوجيو رئيذ الػزراء دالحؼ شجاء العمشي ال، وشالبت في ٜٓ٘ٔالدػفيتي في بجاية نيداف 
لمحكػمة الدػفيتية لمدساح بيجخة الييػد الحيغ يخغبػف في  (ٙٙ) David Ben-Gurion غػريػف 

 Afikimاه بغ غػريػف في مدتػششة أفيكيع وفي خصاب آخخ ألق"، إسخائيل"السذاركة في إعادة إعسار 
أفَّ إسخائيل ممتدمة بالقتاؿ مغ أجل حق الييػد الدػفييت "، (67) ٜٓ٘ٔيار الثالث والعذخيغ مغ آفي  

، (ٛٙ) Right of return "إسخائيل" قانػف حق العػدةبعج أسبػعيغ أصجرت ، "في اليجخة إلى إسخائيل
 ةلمحرػؿ عمى مػارد كافية لمشسػ االقترادؼ، ومكافحة أيّ  ديادة عجد سكانياتتمخز بوكانت غايتيا 

صخاعات إقميسية محتسمة، وأصبح العجد الكبيخ مغ ييػد االتحاد الدػفيتي ككل ذا أىسية كبيخة بالشدبة 
التحالف مع  "إسخائيل"إال أفَّ الدمصات الدػفيتية تجاىمت ذلظ. وعمى أساس ذلظ فزمت  ،"إسخائيل"لػ

في الحرػؿ عمى حخيتيع في اليجخة الدػفييت اعجة، مسا أضخ بفخص الييػد الغخب لتمقي السد
 .(ٜٙ)إلييا
بدبب  ؛، وتغيخ السػقف الدػفيتي فجأةبالتجىػر "إسخائيل"و يبجأت العالقات بيغ االتحاد الدػفيت     

حيغ تجخمت الػاليات الستحجة ، (ٓٚ) السػقف اإلسخائيمي السشحاز إلى الغخب في مذكمة قزية كػريا
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لجعع كػريا الجشػبية في حخبيا ضج كػريا الذسالية السجعػمة مغ جانب االتحاد الدػفيتي. االمخيكية 
استفدازًا "الحؼ عجه االتحاد الدػفيتي  (ٔٚ) ٜٓ٘ٔالبياف الثالثي الرادر في أيار  "إسخائيل"وأيجت 

الػضع الخاىغ في  وتجسيج، (ٕٚ) الػاردة إلى السشصقةعمى األسمحة تزسغ فخض رقابة إْذ  "،مػجيًا إليو
عمى مدتػ معيغ مغ القػات  ظالحفا"والعخب إلى  "إسخائيل"الذخؽ األوسط، واالعتخاؼ بحاجة 

ودفاعيع السذخوع عغ الشفذ، والدساح ليع بجور الجفاع عغ السشصقة  ،لزساف أمشيع الجاخمي ،السدمحة
، (ٖٚ) "إسخائيل "ليحا اإلعالف إلى تػجيو االتحاد الدػفيتي النتقادات ضج "إسخائيل"أدػ قبػؿ و  ".ككل
النزساـ إلى السعدكخ الغخبي، لحا با "إسخائيل"قبػؿ أنَّو أثار ىحا األمخ حكػمة مػسكػ، وعجتو  ذْ إ

عالف األمع الستحجة إ والسيسا بعج  ،"إسخائيل"حسمة إعالمية ججيجة لسشاىزة أقخت الدمصات الدػفيتية 
مغ تسػز الخابع عذخ مغ اتيست إذاعة مػسكػ في  ذْ إ، ٜٓ٘ٔمػقفيا مغ الحخب في كػريا في تسػز 

ووصفت الرحافة الدػفيتية حكػمة  "،السعتجيغ"باالنحياز عالنية إلى  "إسخائيل "العاـ نفدو 
 .(ٗٚ) "مدتعسخة تابعة لإلمبخيالية الغخبية"بػ "إسخائيل"
وفي ىحا الجػ السذحػف دوليًا ششت الحكػمة الدػفيتية حسمة أيجيػلػجية ضج الرييػنية بقػة       

األمخيكية والبخيصانية في  تيغمبخيالياإلتيغ أحج األسمحة القػية لمدياس"الرييػنية  ْت أكبخ، إلنَّيا عجّ 
تذخقيغ الدػفييت إلى رساؿ عجد مغ السدبإ، وتتسثل السياـ األولى والسباشخة لمحسمة "الذخؽ األوسط

التي  ة، وىي اإليجيػلػجي"لألمة الييػدية السػحجة "الذخؽ األوسط، لفزح وتحصيع األيجيػلػجية العالسية
 .(٘ٚ) مغ الدعيسيغ ليشيغ وستاليغ شجيجةتعخضت النتقادات 

إلى  وأدتسيسا في أوكخانيا،  واقع الحياة في االتحاد الدػفيتي، والفي لقج أثخت الحخب الكػرية       
وضع خصة ضخسة مغ خالؿ عسمت الحكػمة الدػفيتية عمى ، فدياسيةالقترادية و زيادة العدلة اال

خزاع تقػـ عمى إواتخحت سياسة  الزخسة،في السخاكد الدراعية ( ٙٚ) الكػلخػزاتالجسع بيغ آالؼ مغ 
 تششوفي الػقت نفدو في السجف الدراعية. السرانع، والعير أعزاء كػلخػز لالنزباط الراـر لعساؿ 

لفالحي كػلخػز بدراعتيا بذكل  الرغيخة، وُسسححسمة قػية لتقميز قصع األراضي الحكػمة الدػفيتية 
غ، ياالوكخانيالفالحيغ  الدياسةهذِه  توأثار  ،واجيت الخصتاف عكبات اقترادية ميسةوقج فخدؼ. 

لحا  .(ٚٚ) في أقاليع األقميات القػميةأقػػ ما يكػف االضصخابات واالستياء  ْت غومذاعخ عجـ الخضا. وبمَ 
 تالتخخيب، والسخالفا"حسمة تصييخ لألفخاد الييػد في السيغ السختمفة تحت ذريعة قامت الحكػمة ب
بيئية غيخ "وٌاتيع السدؤولػف الييػد بإبصاء اإلنتاج، واالنخخاط في أنذصة  ،"السالية، والسحدػبية

فداد التجارة إلى إدػ أمسا الجػدة، والدخقة، والسزاربة، مشخفزة سمع  سيسا بإنتاج ال،(ٛٚ) "مذخوعة
ثػرة "نيا أعمى  "الجخائع االقترادية"ىحِه لى إ ت الدمصات الحكػميةنطخ ، وقج والرشاعة الدػفيتية

عمى أثخ ذلظ تع تخحيميع بإعجاد كبيخة إلى األراضي الغخبية  .(ٜٚ) االقترادؼفي السجاؿ  "مشاىزة
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عمى االرقاـ والتفاصيل الجقيقة  السدتحيل الحرػؿكاف مغ ، عمى الخغع مغ أنو لالتحاد الدػفيتي
 .(ٓٛ) حػليع
ومغ ىحا اإلشار، أثيخت حسمة احتجاجية عالسية ضج االتحاد الدػفيتي حػؿ مريخ تخحيل       

عغ شاىج عياف خبخًا  ٜٓ٘ٔأيمػؿ الدادس والعذخيغ مغ في  تايسد نذخت صحيفة نيػيػرؾ ذْ إالييػد، 
عغ تخحيل الييػد مغ مػسكػ ومجف اخخػ، وقج استشج ىحا التقخيخ إلى ترخيح صادر عغ زوجة 

الخابع عذخ أصجرت نفيًا في ىشاؾ دبمػماسي سػفيتي مػجػد في كشجا، لكغ الدفارة الدػفيتية السػجػدة 
تجسعات ، أو أؼ "ؼ تسييد ضج الييػدعجـ وجػد أ"أوضحت فيِو  مغ العاـ نفدو،تذخيغ األوؿ مغ 

 . (ٔٛ) أخخػ في االتحاد الدػفيتي
، فقج أعمشت "معاداة الدامية"عغ تدايج تعسل عمى نذخ تقاريخ عجة جشبية األجوؿ ٌاستسخت ال       
أف عجدًا مغ  ٜٔ٘ٔفي مجيشة نيػيػرؾ في كانػف الثاني التي كانت ترجر األوكخانية الرحف 

 Mukačevo in the كارباثػفي وكخانييغ اغاروا عمى مكتب الذخشة الدخية في مػكاسيفػ األ

Carpatho ،وكخانييغ الحيغ تع اتياميع واستػلػا عمى تعميسات سخية تامخ بتخحيل الييػد األ األوكخانية
واسع،  وفي الحكيقة فإف عسميات التخحيل السساثمة كانت تجخؼ عمى نصاؽ ".بخجػازيػف رجعيػف  "أنيع

ضيخ مشذػر آخخ في صحيفة كخيدتيغ  الحا أعصت درجة عالية مغ االحتسالية برحة ىحِه التقاريخ. فيس
ىشاؾ احتجاجات  فأ": ورد فيوِ  ٜٔ٘ٔشباط الثالث مغ بػسصغ في في  األمخيكية سايشذ مػنيتػر

ييػدية ضج معاداة الدامية تجخؼ في البمجات األوكخانية الرغيخة، وحتى في مػسكػ واوديدا، وكاف 
 .(ٕٛ) "السدؤولػف غيخ مباليغ بالذكاوػ الييػدية، ولع تتخح أؼ خصػات فعالة لمحج مغ معاداة الدامية

 Moshe Sharett تشاريمػشيو ونتيجة لحلظ، صخح       
الخارجية اإلسخائيمي في حديخاف  وزيخ (ٖٛ)

" إنَّ إسخائيل لؼ وشدى اليهؽد الدؽفييت، وسيأوي الؽقت الحي يدسح لهحِك الساسؽ ة قائاًل:  ٜٔ٘ٔ
وعمى الخغع مغ تػتخ العالقات بيغ الحكػمة الدػفيتية  .اليهؽدية الكبيخة بالهاخة إلى إسخائيل"

 Shmuel Friedmanالياشيف  سكػ شسػئيل فخيجمافالدفيخ اإلسخائيمي في مػ إال أفَّ  ،واإلسخائيمية

Elyashiv (ٛٗ) أنجرية غخوميكػ ةِاترل بشائب وزيخ الخارجية الدػفيتيAndrea Gromyko
في  (٘ٛ) 

، ال  "جانبيا اإلنداني"بذأف مدالة لعَّ شسل األسخ، مذجدًا عمى ، وأجخػ مفاوضات معو ٜٔ٘ٔتسػز 
 .(ٙٛ) وُقِتَل معطع أقاربيع في الحخب "،عانػا مغ السحخقة"الييػد الحيغ سيسا 
والجليل عمى ذلظ أفَّ  "،اإلسخائيمية "الحكػمة الدػفيتية ليحِه السصاليب لكغ مع ذلظ لع تدتجب       
الحؼ عقجتو في القجس في آب ( ٚٛ) تبشَّت في مؤتسخىا الرييػني العالسي الثالث والعذخيغ "إسخائيل"

لحكيقة أفَّ الحكػمة الدػفيتية لع تفخج عغ الدجشاء الريايشة، وحّث  "األلع"قخارًا عبخَّ فيِو عغ  ٜٔ٘ٔ
حق "أف ىحِه اليجخة ىي عغ وأعمغ  ".إسخائيل"عمى الدساح لمييػد الدػفييت باليجخة إلى األخيخة 

 .(ٛٛ) "شبيعي لكل ييػدؼ
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محكخة أخخػ إلى  ٜٔ٘ٔتذخيغ الثاني الحادؼ والعذخيغ مغ بعثت الكيادة الدػفيتية في       
 "إسخائيل"، تححرىا مغ االنزساـ إلى قيادة الحمفاء في الذخؽ األوسط. وعمى وفق ذلظ ردت "إسخائيل"

لػ وتػ د ؽوها لالنزسام، وليذ لجتها فخصة  ا"أنهقائمة:  ٜٔ٘ٔعمى ىحِه السحكخة في كانػف األوؿ 
ضج االوحاد الدؽفيتي، ووػ التأكيج  ةلمشعخ في م ل هحِك الج ؽة، وأنها لػ وشعػ إلى أي خطط  جواني

 مى أن القيادة السخطط لها ليذ لجتها م ل هحِك األهجاف، وأنًّ إسخائيل كانت وحخس سيادوها 
تيؼ هؽ الهجف األساس تأنًّ  ؽدة اليهؽد الستذ":السحكخة . فزاًل عغ ذلظ، اضافت في واستقاللها "

إلسخائيل، وأنًّ حعخ االوحاد الدؽفيتي لس ل هحِك الهاخة تتعارض مع الدياسة الدؽفيتية السعمشة 
 .(ٜٛ)" لمسداواة الكاممة، وحق وقخ خ السريخ لاسيع األمػ

محكخة سخية لمغاية إلى ستاليغ في نائب وزيخ الخارجية انجريو غخوميكػ وفي اثشاء ذلظ، أرسل     
وأدركت  ".إسخائيل"لمييػد مغ االتحاد الدػفيتي إلى  "الشدوح الجساعي"ر فييا مغ ، ححّ ٕٜ٘ٔشباط 

لإليجيػلػجية  "تذكل تيجيجا مباشخاً "الدمصات الدػفيتية أفَّ مثل ىحِه اليجخة الجساعية مغ شأنيا أفَّ 
إنَّ هاخة  " فيتي لجػ األمع الستحجة وزيخ الخارجية اإلسخائيميالدػفيتية. لحا أخبخ سفيخ االتحاد الدػ 

بادئ اليهؽد مؼ االوحاد الدؽفيتي إلى دولة ذات ظخوف اجتساعية مختمفة ستتعارض مع الس
 .(ٜٓ)"األساسية لمجولة الدؽفيتية

مغ الحكػمة الدػفيتية التأثيخ في الجوؿ التابعة  "اإلسخائيمية"وعمى الخغع مغ ذلظ شمبت الحكػمة     
بفتح أبػابيا لميجخة، واعصاء تعػيزات ِلزحايا الييػد الحيغ تعخضػا  ألسانيا الذخقيةليا، السيسا مغ 

إلى باليجخة مسياجخيغ السحتسميغ لكغ الحكػمة الدػفيتية لع تدسح ل. خالؿ االحتالؿ الشازؼ "لالضصياد"
ضمت لحا ". إلمبخياليةلمريايشة اعسالء "ف الييػد و يربح السياجخ  ت مغ أفَّ ألنيا خذي "،إسخائيل"

 .(ٜٔ) حكع ستاليغحتى نياية  "إسخائيل"مشح تأسيذ ، محطػرةفي االتحاد الدػفيتي اليجخة الييػدية 
 قزايا الدجشاء الييػدجسيع متابعة عمى ، عسمت الحكػمة السحمية في أوكخانيا وفي ضػء ذلظ     

جراسة استقرائية متعمقة بقزايا السحكسة استبانة ل، وتشفيح محاكستيع مغ خالؿ تقجيع الريايشة
. فكانت وزارة أمغ الجولة مشذغمة بسخاجعة جسيع القزايا والتقاريخ، ودراستيا برػرة تفريمية العدكخية

مت السحكسة قزايا قجوىكحا  .وسخية لمغاية، ُثعَّ يتع ارساليا إلى األميغ العاـ لمحدب الذيػعي االوكخاني
تيسػا اٌ راـر و التعخضػا لالستجػاب و أخخػ، الييػد الحيغ حخروا بػلشجا ودوؿ أوربية مغ جشػد لستيسيغ 

لمزباط الدػفييت والخجاؿ السجشجيغ مغ بتفاصيل عجة إبالغ الجير الدػفيتي  عَّ ذ تُ إ ،(ٕٜ)"بالخيانة"
، وقج فخَّ عجد ٜٙٗٔمشح وقت مبكخ مغ عاـ  الغخبية الجوؿأصل ييػدؼ الحيغ حرمػا عمى المجػء في 
 .Aغقجـ العقيج أ.مػراشيفزاًل عغ ذلظ   .(ٖٜ)"إسخائيل"مشيع شالبيغ المجػء إلى الغخب أو إلى 

Murashin  األوكخانية  بات العدكخيةا، رئيذ السحكسة العدكخية لسشصقة الكارCarpathian 

Military (ٜٗ)  الدادس عذخ مغ لمحدب الذيػعي االوكخاني ماليشكػؼ في تقخيخًا سخيًا إلى رئيذ
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أرفق في هحك السخاسالت مقتطًفا مؼ استقرا  اإلدانات والسسارسات القزائية " :قائالً  ٕٜ٘ٔنيداف 
السحكسة العدكخ ة لسشطقة مؼ خالل استعخضها و  الجول،الستعمقة بالقزايا التي وشطؽي  مى جخائػ 

 مؼثسانية فقط مؼ الاشؽد السجانيؼ . فقج وججت 8491الخبع األول مؼ بات العدكخ ة خالل االكار 
السجانؽن اآلخخون هػ جشؽد في وحجات و بات العدكخ ة. اتشتسؽن إلى مشطقة الكار جشجيًا سبعة  ذخ 

الخائج في فؽج السجفعية  -الخقيب أنَّ :  مى سبيل الس ال ،الخوسية Okrugsأوكخوغ لسقاطعة وابعة 
أثشا  خجمته في في  ،Bernshteinالسعخوف أيًزا باسػ بخنذتيؼ  Zitserخدز تهاوودر  8018

وبعج  ،8499أتمؽل ال اني والعذخ ؼ مؼ هاخ وحجوه في  البؽلشجية،الاير الدؽفيتي  مى األراضي 
في حدب السعمؽمات أنَّ زويدخ بجأ بالعير  ". و مىإسخائيل"ذلغ خان وطشه األم وهخب لمعير في 

وعمى .(ٜ٘) "الديارات شخكةفي  اً ميكانيكيو عسل  بيخنذتيؼ،وحت االسػ السدتعار  "،ئيلإسخا"ول أبيب 
بشاًء  _عمى زيتدخ غيابيا الحكع  ٕٜ٘ٔشباط الحادؼ والعذخيغ مغ سحكسة في ، أصجرت الأثخ ذلظ 
 .(ٜٙ) بالخصاصاإلعجاـ رميًا ب _لالتحاد الدػفيتيمغ القانػف الجشائي  ٔ-ٛ٘عمى السادة 

القػمية السشاىزة لمثػرة  اياتجاه القزاٌ سياسة الحدب الدمصات الدػفيتية  ناقذْت شار، ومغ ىحا اإل    
وتعتقج أفَّ مػاششيغ ييػد كانػا  "،بجولة اسخائيل"، التي كانت تذيج عمى الػاقع الدػفيتي "االفتخاء"و

فقجـ األميغ العاـ لمجشة اإلقميسية في  .( ٜٚ) قامةإلسيالد وامل اً االتحاد الدػفيتي فقط مكانيشطخوف إلى 
 ػعي االوكخاني معمػمات إلى سكختيخ المجشة السخكدية لمحدب الذيػعييمجيشة كييف لمحدب الذ

، عمى الخغع مغ أفَّ "تسخدف اتياـ الييػد بارتكاب جخائع أبذ" ٕٜ٘ٔتسػز الثاني مغ في  ماليشكػؼ
ث قزايا تيع جشائية مػجية إلى القػمييغ الييػد السحكسة اإلقميسية في مجيشة كييف قج نطخت في ثال

مغ الجولة في أ، مغ خالؿ التحقيق فييا مغ وزارة "جخيسة معادية لمثػرة"الحيغ يعيذػف في كييف، وفي 
الييػد القػمييغ، بجأوا مغ ىشاؾ مجسػعة  وأوضح األميغ العاـ لمجشة اإلقميسية أفَّ  جسيػرية أوكخانيا،

وقج جخت محادثات  ،بذكل مشيجي، وكانػا يجتسعػف في شققيع ٕٜ٘ٔ-ٜٚٗٔبيغ عامي أعساليع 
خسَذ عذخَة  ذات شبيعة قػمية، وكتب أحج الييػد مغ أوكخانيا برفتو قػميًا ييػدياً  "معادية لمدػفييت"

رسالة مجيػلة السرجر ذات محتػػ قػمي معاد لمدػفييت إلى الييأة الحدبية الدػفيتية، وإلى مكاتب 
عمى الحدب الذيػعي البمذفي  "أبذع صػرة وافتخاء"وصفًا جاء في  تتزسش تحخيخ الرحف،

. ةالبخجػازي "إسخائيل"أمخيكا االمبخيالية، ودولة "االوكخاني، وقادة شعب االتحاد الدػفيتي، وامتجح فييا 
مارؾ  أدانتو وإدانة مجسػعتو مغ الذباب القػمييغ الييػد الستسثل بػسمتدر ْت وعمى أساس ذلظ تس

مشطسة وكاف عزػًا في ، ٖٖٜٔالحؼ ولج عاـ Palmtzer Mark Solomonovichلػمػنفيتر سػ 
 Pressman Asamoilovnaسامػيمػفشا آ فسشػات، وبخيدسا لسجة عذخ ، وُسجغَ (41) الكػمدػمػؿ

 . (44)سشػات  لسجة ثساني غَ جِ وىػ عزػ في الكػمدػمػؿ، وسُ  ،ٕٖٜٔالحؼ ولج عاـ 
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الحكع  ٕٜ٘ٔذ أصجرت السحكسة العدكخية في آب إالقزايا العدكخية، أيزًا تحكيقات الوشالت       
،  (ٓٓٔ) Itzik Fefferسيسا لكل مغ إيتدظ فيفخ ، وال"المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية "عمى اعزاء

باإلعجاـ رميًا  Lip Kvitkoفيتكػ، وليب كPeretz Marchisوديفيج بخجمدػف، وبيختذ ماركير 
 .(ٔٓٔ) خوف فقج ُحِكَع عمييع بأحكاـ مختمفةاألعزاء االخبالخصاص. أما 

مجسػعة اجتساعية عخقية معارضة بػصفيع فزاًل عغ العامل الدياسي لتعخيف الييػد االوكخانييغ      
كانت التقاريخ و . "نيب السستمكات االشتخاكية "تع ادخاؿ أسصػرة الجور الحرخؼ لمييػد في فقج لمشطاـ، 

ىاجست  ،ذاعة كييفإلففي تقخيخ  .(ٕٓٔ) " الييػديةلقاب مميئة باأل"الرحفية مغ قاعة السحكسة 
بسا فيو الكفاية، وأف الفداد وصل إلى االقتراد  "يقطيغ"الحيغ لع يكػنػا االفخاد في أوكخانيا الحكػمة 

واعتخفت  "،األمخيكييغ والبخيصانييغ والريايشة "في افداد الرشاعات، ودعت إلى محاربة دعاة الحخب 
ف، والريايشة الشبالء البخجػازيػ  "بعس االشخاص قج أختخقيا أف الرحف في الجسيػريات االشتخاكية 

 .(ٖٓٔ)"الييػد
الييػد "ما تع ذكخه، كذفت وزارة الذؤوف الجاخمية في أوكخانيا عغ اعتقاؿ مجسػعة مغ إلى واستشادًا      

وكاف  "،اختالس السستمكات االشتخاكية"، بتيسة ٕٜ٘ٔفي مجيشة كييف في عاـ  "البخجػازييغالقػمييغ 
، Mizrukha Vol’f Simkhovichمغ بيشيع الييػدؼ القػمي البخجػازؼ فػلف سيسخػفيتر ميدروخا 

، وقيامو لشطاـ الدػفيتيمعاداة ا"الكبس عميو بتيسة ُالقي  ذْ إعزػ سابق في الحدب الذيػعي. ىػ و 
سشاىزة القػمية ال بإثارةوالكياـ  ،في شقتوالييػد، واالجتساع بيع  يغتشطيع تجسعات لألفخاد مغ القػميب

كذف "لمجولة الدػفيتية، معمشًا أف الػششية  والدياسة ،الحكػمة الدػفيتية "يذتع"وكاف  "،لمدػفييت
ولقج ، كة ضج االتحاد الدػفيتيبحخب أمخيكية وشيميدروخا وتشبأ  ".الكػزمػبػليتانية ىي معاداة لمدامية

تحخيخ الذعب "أخحت عمى عاتقيا ميسة األمخيكية الػاليات الستحجة أف  "استفدازؼ "ذكخ عمى نحػ 
يتخاسل معيع بانتطاـ قبل مدروخا أقارب في فمدصيغ كاف وأف لجػ  ."مغ القسع الذيػعيالدػفيتي 
بػريدػفيتر إياكػؼ  "الرييػني"عمى  ٕٜ٘ٔلقي الكبس أيزًا في عاـ وأ .(ٗٓٔ) اعتقالو
 غيخشكػفيتربخورخ  -ياكػؼ  السعخوؼ باسع  ،Iakov Borisovich Podgaetskiiيتدكيجبػد

Iakov-Borukh Gershkovich "ولع . وىػ مغ مػاششي كييف، "السستمكات االشتخاكية والختالس
وكاف يعسل حتى اعتقالو كبيخ محاسبي مجمذ التجارة السحمية في  الذيػعي، في الحدبيكغ عزػًا 
يتدكي، وىػ عزػ في جبػد في كييف، وكاف مشطسة صييػنيةبشذاط في تو ذاركأتيع بس جكييف. وق

تمقى بانتطاـ مبالغ مالية كبيخة و السقبػض عمييع، مغ  "مسستمكات االشتخاكيةلالسختمديغ "مجسػعة مغ 
يبيع كاف وصشجوؽ االئتساف الحؼ  ،التابعيغ لو في صشجوؽ األغحية في السقاشعةمغ كبيخ السحاسبيغ 
 . (٘ٓٔ) اختالس سمع مادية في كييف بػساشةوتع الحرػؿ عمى ىحه السبالغ  ،سمعًا استيالكية لمدكاف
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في جمدتيا العمشية إلى  ٕٜ٘ٔومغ ىحا السشصمق استسعت السحكسة العدكخية في تذخيغ الثاني      
الحيغ عسمػا لسجة شػيمة في مجيشة كييف التجارية ، وبعج ذلظ  "لعرابة مغ السجخميغ" قادةقزية 

وأوضح في السقاؿ أف  ،"عرابة اآلفات"نذخت ىحِه القزايا في صحيفة " بخافجا أوكخانيا" مقااًل بعشػاف 
انػا تجارًا ك"، و"لمدػفييت معادٍ "و ،"لجييع ماٍض مطمع "وكخانييغجسيع السعتقميغ مغ الييػد األ

والتجارة في مجيشة كييف،  ،قػضػا التجارة الدػفيتية "االعساؿ االجخامية"، ومغ خالؿ "ومزاربيغ
تػفيخ سمع عالية الجػدة. وعمى ل، وعارضػا اإلجخاءات التي تيجؼ "وقامػا بشيب السستمكات االشتخاكية"

لمثػرة في مجاؿ  "شاىسأساس االضخار الس"أثخ ذلظ الػصف جاء قخار السحكسة العدكخية عمى 
 ٗ٘ -ٔٔو ٘ٔ -ٚلمسػاد ية الدػفيتية كاالشتخا اوكخانيأالتجارة مغ القانػف الجشائي التحاد جسيػرية 
 .    (ٙٓٔ) "أعجاء لمذعب"الحكع باإلعجاـ رميًا بالخصاص برفتيع 

لكشيا امتجت إلى الرييػنية. فقج  ،"البخجػازية"ٌاستسخت الجعاية السشاوئة في البجاية ضج         
". ونذخت "ويارًا رجعيًا قؽميًا بخجؽاز ًا تهؽدياً ىاجست وسائل االعالـ الدػفيتية الرييػنية بػصفيا: 

الرحف صفحات عجة العتخافات "الستيسيغ والعشاصخ السعادية داخل االتحاد الدػفيتي". وسيصخت 
عمى قزية  ٖٜ٘ٔكانػف الثاني  - ٕٜ٘ٔتذخيغ األوؿ  غفي مجة ما بي "السؤامخة الرييػنية"فكخة 

 .(ٚٓٔ)"مؤامخة االشباء"
مؤامخة األطبا  وأثخها في سياسة الحكؽمة الدؽفيتية اهوااك اليهؽد األوكخانييؼ كانؽن ثانيا:   

 8491آيار -ال اني
اجتاحت مػجة شخسة مغ سيسا األشباء مشيع مغ فخاغ ، إْذ  لع تأِت كخالية ستاليغ لمييػد، ال        

ايزًا في الكتمة الذخقية بأْسخىا. وقج بمغت في االتحاد الدػفيتي فحدب، وانسا ليذ  "معاداة الدامية"
بػ"مؤامخة األشباء"، وُتسَّْت تشفيح ىحِه السؤامخة بسبادرة مغ كبار الجولة الحيغ كانػا عمى  ىذروتيا فيسا ُيَدسَّ 

كانػف الثالث عذخ مغ  اكتذفت وكالة أمغ الجولة فيإْذ  .(ٛٓٔ) دراية كاممة بسعاداة ستاليغ لمدامية
الذخريات السيسة قادة نياء حياة غ االشباء الحيغ جعمػا ىجفيع ىػ ام "مجسػعة إرىابية"ٖٜ٘ٔالثاني 

 Lidiya تيساشػؾليجيا ، وذلظ عشجما عثخ أحج رؤساء التشفيحييغ عمى تقخيخ في االتحاد الدػفيتي
Timashuk
، أشارْت فيِو ٜٔ٘ٔ مشح عاـزوجة أحج األشباء، كانت قج قجمتو إلى أمغ ستاليغ  ، (ٜٓٔ)

  .(ٓٔٔ) الدػفيتي االتحاد إلى قياـ مجسػعة مغ االشباء بسؤامخة إلنياء حياة الذخريات السيسة في
 "العمشي"قجـ ىحا التقخيخ  ذْ إالرحة، الييػد في وزارة االفخاد ضج  تحػالً ىحا التقخيخ حجث أ        
نيكػالؼ فالسيظ  الجشخاؿبحبذ  -بعج قخاءتو-شخريًا، فأمخ لى ستاليغ إ خوصل التقخي عَّ ثُ  و،ئلخؤسا

Nikolai Vlasik (ٔٔٔ ) بتيسة  مخ بشفيو الى معدكخ االعتقاؿأثع  ،التقخيخالسدؤوؿ عغ اىساؿ ذلظ
 Ryuminميخائيل ريػميغ القزية إلى شخز يجعى ىحِه وُعيج بالتحقيق في . التعاوف مع األشباء

Mikhail (ٕٔٔ) ، مػؼاالتست تخقيتو بعج إلقاء الكبس عمى أب ذْ إ Abalamov  الستػرط في ىحِه
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 Semyoسيسيػف دؼ إجشاتيف  إلى المجشة السخكدية وإلى نائب الػزيخ وسمسوُ  السؤامخة،

D.Ignatiev
   .(ٗٔٔ)بتشفيح ىحا األمخ بجأ ريػميغ و . (ٖٔٔ)

بحسمة لشذخ ، ٖٜ٘ٔالدػفيتية في الثالث عذخ مغ كانػف الثاني وبشاًء عمى ذلظ، أمخت الحكػمة      
وال سيسا  ،ةخسسيال تيااالتحاد الدػفيتي حسمششت جسيع مجف  ذْ إىحِه السؤامخة في الرحافة الدػفيتية، 

شباعتيا  ْت األوكخانية، وتسُ  رحافةالمعمػمات ىائمة في بشذخ في أوكخانيا، فقامت الجسيػرية األوكخانية 
صحيفة بخافجا بيانًا  ْت نذخِ  عَّ ثُ  صحف الجسيػرية األخخػ السػحج مع  ونذخىا عمى وفق الججوؿ الدمشي

مغ األشباء، وثبت  "مجسػعة إرىابية"أوضحت فيِو قياـ أجيدة أمغ الجولة باكتذاؼ فدو، في اليػـ ن
والتحكيقات واالستشتاجات مغ خالؿ الخبخاء، واعتخاؼ االشباء الستيسيغ أفَّ ىؤالء قج  مغ خالؿ الػثائق،

: أمثاؿ  الدػفييتمغ القادة عجدًا فقج قتمػا بعالجيع  "،تخخيب عالج مخضاىع إلنياء حياتيع"تعسجوا 
لكدانجروفيتر أيػنيج ول ، Aleksandr Shcherbakov  الكدشجر شيخباكػؼ ،ججانػؼ نجرية أ

 Ivanكػنيف فاف ستيبانػفيتر ، وأي Leonid Aleksandrovich Govorov جػفػروؼ

Stepanovich Konevشتسيشكػ سيخجي ماتفيفيتر  ، والجشخاؿSergei Matveevich 

Shtemenko  كانػا  وبحدب تحقيق لجشة أمغ الجولة فإفَّ ىؤالء األشباء. خخيغآوقادة عدكخييغ
عمى صمة  عأنيبعزيع قج اعتخؼ  "،بػصفيع عسالء مدتأجخيغ األجشبيةاالستخبارات  "في  يعسمػف 
أسدتيا االستخبارات  ،(٘ٔٔ) JDCجػيشتالييػدية الجولية القػمية الييػدية البخجػازية  السشطسة"بػ

بأمخ  ،أنو تمقى أوامخ بسحػ الكػادر الكيادية في االتحاد الدػفيتيالجكتػر السحققيغ وأخبخ األمخيكية، 
وعمى وفق البالغ  "،شبيب ييػدؼ قػمي "مخكد البيانات الجولي، وعّبخمغ خالؿ  ،مغ الػاليات الستحجة

 فالسخابخات البخيصانية. وكامغ  "عسالء قجامى"خة السقجـ ضج االشباء، أفَّ السذاركيغ في ىحِه السؤام
قبل - ميخػيمدسػلػمػف مغ  خمغ الييػد الحيغ اتيسػا بأخح األوام وعجد األشباء تدعة، ومغ بيشيع ست

 فيفخعمى الكبس  يلق، وقج أالعزػيغ في المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية  (ٙٔٔ)فيفخ  ظوأيتدي -وفاة

خالؿ حسمة االعتقاؿ جسيع القادة في المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية إلى معدكخات مع  وتخحيمو ، 
 .(ٚٔٔ) االعتقاالت التي تع ذكخىا سابقاً 

نفحت الجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية قخار ستاليغ الرادر في الثالث عذخ مغ ، وبشاًء عمى ذلظ     
الجساعات "جسيع الرحف الدػفيتية عمى معطع في  قػيا ىجػماً  ذشْت ، فٖٜ٘ٔكانػف الثاني 

االستخبارات كانػا عمى اتراؿ بجياز  -مغ وجية نطخىا -األشباء، نطخًا ألفَّ معطع ىؤالء "اإلرىابية
، التي تعج "السشطسة الجولية البخجػازية الييػدية القػمية السذتخكة"تجشيجىع بػساشة  األمخيكية، وتعُ 

ة، وبتخصيط مغ فتحت قشاع الرج "الذخيخ"الػجو اآلخخ لمسشطسة الرييػنية التي تخفي عسميا 
في األراضي الدػفيتية، وأفَّ  "غ لسشطسة جػيشت بشذخ نذاشيع "التخخيبييالتابع "غيالجػاسيذ واالرىابي"

ية لمسشطسة الرييػنية ضخبة قػ وعّجتيا ، الدمصات الدػفيتية قج ألقت الكبس عمى ىؤالء األشباء
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. وكخرت ىحِه االتيامات في صحف "أصجقاء الدالـ"حاولػا إخفاء نذاشيع مغ خالؿ  غالحي، الييػدية
دتيا الخسسية لمحكػمة الدػفيتية، وكخاسشايا زفيددا، ومجمة السثقفيغ. فزاًل عغ يعجة مشيا: صحيفة إزف

، والحدب المجشة الييػدية األمخيكية ج مثلوصف السشطسات الييػدية األخخػ في الخار  ذلظ، تعُ 
بؤرة لمتجدذ والتخخيب والسؤامخات السزادة  أنيا "االشتخاكي الييػدؼ، وجسيع السشطسات الرييػنية 

أعجاء لالشتخاكية "، وعمى أثخ ذلظ نذأ انصباع عغ الييػد الشاشصيغ في السجتسع بػصفيع "لمثػرة
 .(ٛٔٔ) "مخيكيةاألاإلمبخيالية "وأنيع مدتأجخوف مغ  "،الذيػعية
ذ ضيخت حسمة معادية في إ، أوكخانيانتذخ التحخيس عمى نصاؽ أوسع في أ، ومغ ىحا السشصمق    

 مييػد، وضيخت كتب معادية لمداميةالسؤسدات الصبية، وفي وسائل الشقل، وفي األماكغ السعادية ل

ىشاؾ  ْت وأصبح ،أوكخانياوالسدارعيغ الجساعييغ والسفكخيغ في  نتذخت بيغ العساؿا وسخعاف ما ،(ٜٔٔ)
 السعمػمات ترل وبجأت ".والعرابات االجخامية لألشباء"ردود مباشخة بالكبس عمى جسيع السشطسات 

فتدي محكخة في يذ أرسمت المجشة اإلقميسية في مجيشة تذيخنإمغ المجاف اإلقميسية والييئات اإلدارية، 
مغ مرادر عجة، ومشاقذة ىحِه بخاىيغ  فييا مغ خالؿ ت، أوضحٖٜ٘ٔكانػف الثاني التاسع عذخ مغ 

وأضافت المجشة اإلقميسية في محكختيا:  وكخانييغ، والسيسا الييػد.السدألة مغ جسيع شخائح الدكاف األ
"نحؼ الذعب الدؽفيتي الحخ، نطالب جسيعًا برؽت واحج بطخدهػ إلى جدٍ  بعيٍج مؼ االوحاد 

أنَّ  يجؽاسيذ ألمخ كا، وأسؽأ أ جا  لشا، وال تشبغالدؽفيتي...أنهػ م ل وتار القخم وغيخهػ، وأنهػ 
 .(810) ة"يدتحقؽن ذلغ، وال ياب أن وكؽن هشاك رحس ػإنه، الجم بالجم، يكؽن هشاك غفخانًا لهػ

رحيفة التابعة لمجياز اإلعالمي الفشذخت . بالشذخ ةوفي أثشاء ذلظ، ٌاستسخت الرحف الدػفيتي       
مقااًل لمكاتب الدػفيتي ؼ.  ٖٜ٘ٔكانػف الثاني الحادؼ والعذخيغ مغ في االتحاد الدػفيتي في 

أن " أتيسيع في السقاؿ قائال: ذْ ، إ "الريايشة عسالء لألمخيكاف "بعشػاف V. Minayev ميشاييف،
الخارجية، والسدتذار الدياسي لمحكؽمة اإلسخائيمية، ممدميؼ  خفيج بؼ غؽر ؽن، وز ارئيذ الؽزرا  د

 Abba Eban بتشفيح أوامخ وزارة الخارجية األمخ كية. وأنَّ الدفيخ االسخائيمي أبا إتبان
  سيله  (818

قادة الرهاتشة ورجال الجولة اإلسخائيمية كانؽا  نأ": قائالً  في مقالو ايزاً  وأضاؼ ميشاييفلبخ طانيا". 
األمخ كييؼ. وكان د ػ  ؼيذشؽن حسمة وذهيخ ة ضج االوحاد الدؽفيتي، مؼ خالل د ػ اإلمبخ اليي

الرهاتشة هجف سياسي وخخ بي، وكان الجا سؽن الخئيديؽن لمرهاتشة مؼ العؽائل الخأسسالية 
يختكبيا الريايشة في فمدصيغ مغ كاف غ الجخائع التي الكذف ععمى وشجد السقاؿ ايزًا  ".االمخ كية 
 .(ٕٕٔ) واستيالء عمى أراضييع، ودفعيع إلى الرحخاء ،محابح
 ةعالسيالو  ةجاخميالثارت ضجة ىائمة في األوساط أ "األشباءمؤامخة "، أفَّ حادثة بصبيعة الحاؿ     
شكظ آخخوف عمى حيغ  أيج البعس ستاليغ،  ج، وانقدست اآلراء حػؿ مجػ صحة ىحِه التيسة. فقكافةً 

 تانتقجو ، (ٖٕٔ) الػىع جعمتو يذظ في أبدط األمػر بمغ ستاليغ مخحمة مغ ذْ إ ،برست في صحتيا
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:" أنَّ الرحف الدؽفيتية كانت الدفارة األمخيكية في مػسكػ الرحف الدػفيتية بال استثشاء بقػليا
مخ كية، وأن السدؤوليؼ الدؽفييت كانؽا الستحجة األب وبالتحجتج الؽاليات ورب غزبها  مى الغخ 

. أما اآلراء السؤيجة في الخارج، فقج تخددون الاسل السراغة نفدها: البخجؽاز ة، الخأسسالية، الرهاتشة"
أعمشت بمغاريا الكبس ف ".جخيسة األشباء"صجرت بيانات مغ البمجاف الذيػعية تؤيج ستاليغ، وتدتشكخ 

وأعتقل اعزاء مغ االستخبارات االمخيكية ،واديشػا  ،"التجدذ والتآمخ "بتيسة عمى عذخة مغ األشباء 
وحػكسػا مغ خالؿ حسمة التصييخ. أما في الشسدا فقج أجخػ الحدب الذيػعي حسمة تصييخ ذات صمة  ،

واقتخح الحدب الذيػعي  ،(819)أيزاً  بػ "مؤامخة األشباء"، فقج كانت الشسدا تحت الخعاية الدػفيتية
سعى إلى "وانتقجت سياسة وزيخ الخارجية األمخيكية الحؼ  "،لمخػنة"الشسداوؼ قياـ محاكسات عاجمة 

، ونذخ الخأسسالية مغ خالؿ تذجيعيع عمى االنزساـ أيزاً  فرل األقاليع التابعة عغ االتحاد الدػفيتي
محاسبة السقرخيغ " بػ فييا لذيػعي اإليصاليشالب الحدب افقج إيصاليا في اما  ".إلى السعدكخ الغخبي
 .(ٕ٘ٔ)" "والستخاذليغ كافة

 ،"إسخائيل"القػية ضج اليجسات و  ،شباء الييػداألالسػجية إلى  التيعومسا ال شظ فيو، أفَّ      
 تكانوقج في جسيع أنحاء العالع. الدخط مػجة مغ ثارت أ ،الدػفيتيةالرحف والسعادية لمدامية في 
اشخاص مجيػليغ بتفجيخ قشبمة في الدفارة الدػفيتية في تل بدبب قياـ  ؛"إسخائيل"أعشف تجاعياتيا في 

فأعمشت الحكػمة الدػفيتية، استشادًا إلى مرادرىا الخاصة، أف  ،ٖٜ٘ٔشباط التاسع مغ في ابيب 
عالقاتو وبعج ثالثة أياـ قصع االتحاد الدػفيتي  ."اإلسخائيميةالذخشة "العسمية كانت بتجبيخ مغ 

الحادؼ عذخ مغ أصجرت الحكػمة الدػفيتية محكخة رسسية بتاريخ و . (ٕٙٔ) إسخائيل"الجبمػماسية مع 
السػجية ضج  تاالتياماوبيشت فييا  ،فييا أسباب قصع العالقات ت، أوضحمغ العاـ نفدوشباط 

، تبع ذلظ األمخ حسمة الضصياد ضج االتحاد الدػفيتي "حسمة كخاليةب"وكيف أنيا قامت  "،إسخائيل"
يغ في االتحاد الدػفيتي، ولع تدتيجؼ الحسمة الججيجة السشطسات واالعزاء الدابقيغ في ششالييػد القا
 .(ٕٚٔ) أخخػ، وال سيسا في أوكخانيا وغيخىا بدبب أفَّ معطع الييػد كانػا يعيذػف في مشاشق ؛مػسكػ
وعجـ التػاصل بأؼ  "،اليقطة الجائسة"ػبػأفَّ الحكػمة الدػفيتية شالبت الذعب  اإلشارة إلىوتججر     

الخئيديغ االعجاء  "، لكػنيع األمخيكية شكل مغ االشكاؿ مع الجيات التي تشتسي إلى الػاليات الستحجة
االستسخار بالشذخ، ولع يسِس يػمًا إال وبجأت حسمة عمى وشجدت الرحافة  "،الستيسيغ بالسؤامخة

عتقاالت كبيخة بيغ مدؤوليغ كبار في الحكػمة، ومدؤوليغ مغ الحدب الذيػعي. فكانت الرحف ا 
نذخت صحيفة بخافجا االوكخانية في شباط  ذْ إ، (ٕٛٔ) كيادات العميا الدػفيتيةتتبع األوامخ الرادرة عغ ال

مقااًل ييجؼ لفزح أخصاء وزارة الرحة في اتحاد الجسيػرية األوكخانية، وفي إدارة صحة  ٖٜ٘ٔ
العامميغ في السيجاف، وفي السشاشق والسقاشعات، واخترخ السقاؿ كل االنتقادات عبخ سخد وقائع 

ولػ يكؼ هشاك إجخا  وحميمي  ،"يج مغ األشباءكجة ومتعسجة حػؿ العالج القاسي لمسخضى مغ العجؤ م
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ـً أنذصة لعجيج مغ العامميغ الرحييغ. "نقجي لعسل الدمطات الرحية ، بذكل عاـ لكغ السقاؿ قجَّ
وعمى  .(ٜٕٔ) ويتيع بعزيع بالزخر الكبيخ، مسا اثار الذظ وعجـ الثقة باألشباء مغ جانب السخضى

الجياز الخسسي لػزارة الرحة في مػسكػ، تححيخا لػزارة الرحة األوكخانية في مجيشة  وفق ذلظ وجوّ 
كانػا محنبيغ بقبػؿ الخشاوؼ مغ "ومعطسيع مغ الييػد الحيغ  ،مع األشباء"لتدامحيا "كييف 
ألشباء  "الفداد والسحدػبية"، وتع اإلبالغ عغ حاالت آخخػ مغ "غيخ السيشي"وسمػكيع "، السخضى
-Kamenetzفي مقاشعة كاميشتد بػدولدظ و  ،Zhytomyrفي قخية جيتػميخ، و مجيشة كييففي ييػد 

Podolsk ، في أوكخانيا(ٖٔٓ).  
السرسسة لسخاعاة  "الشاعسة"إنياء سياستيا  "اإلسخائيمية"وفي الػقت نفدو، قخرت الدمصات         

 سالندكيرودولف التي لع ُتؤدَّ إلى نتائج إيجابية بشطخىا، متخحة محاكسة  "الحداسيات الدػفيتية"

Rudolf Slánský
بإثارة ييػد  "إسخائيل"نقصة تحػؿ في سياستيا. لحا قامت الييػد واألشباء ، (ٖٔٔ) 

في وغيخىع مغ ييػد أوروبا الذخقية( )نيابة عغ ييػد االتحاد الدػفيتي الػاليات الستحجة السخيكية 
أعمغ أميغ خدانة الػكالة فقج  .(ٕٖٔ)ٖٜ٘ٔعاـ ( UJA)السػحج السؤتسخ الدشػؼ لمشجاء الييػدؼ 

(جيػرا جػزيفتاؿ فمدصيغفي الييػدية 
 Giora Josephtahl ٖٖٔ) ، ونائب رئيذ االتحاد الييػدؼ

 دولة"باالشتخاؾ مع الػاليات الستحجة األمخيكية ييػد أف  ،(ٖٗٔ) Joseph Schwartzجػزيف شػارتد
الجور السييسغ في الحرػؿ عمى إشالؽ سخاح أكبخ عجد مسكغ مغ يسارسػا يجب أف  "،إسخائيل

دعػة وسائل اإلعالـ ذلظ. ويجب ميسا كانت السخاشخ التي يشصػؼ عمييا الساؿ، الييػد بأؼ ثسغ مغ 
مغ خالؿ  ،الديصخة الذسػليةو متأميغ ليقارف بيغ األساليب الشازية والذيػعية  لالستساع إلى قخارٍ 
مقاومتيا والجعػة إلى  مغ ييػد الحخكة الذيػعية،وال سيسا مختمفة في العالع، مياجسة مجسػعات 

الػاليات  خالؿ حكػمةوتػضيح الجيػد السبحولة الستجعاء الحكاـ الذيػعييغ لمسداءلة مغ  عالسيا،
 .(ٖ٘ٔ) األخخػ والقشػات الستحجة، واألمع ، األمخيكية الستحجة
اممة الييػد وراء الدتار أعمشت وزارة الخارجية اإلسخائيمية عغ نيتيا إثارة مدألة معوبعج ذلظ،        

ودعا  ،ٖٜ٘ٔشباط الحادؼ والعذخيغ مغ في الستحجة في الجسعية العامة لألمع  (ٖٙٔ)الحجيجؼ
Rabbi Irving Miller إيخفيشغ ميممخ الحاخاـ 

الحكػمة الدػفيتية ،  رئيذ السشطسة الرييػنية ،(ٖٚٔ)
 (ٖٛٔ)( ZOAسشطسة الرييػنية االمخيكية )ال ووشالب في الػقت نفد،  "دع الذعب يحىب"إلى مقػلة 

 سشطسةالرئيذ  وقجـ ،"إسخائيل"ييػدؼ مغ االتحاد الدػفيتي بالسغادرة إلى السميػف ونرف  بالدساح
 ،العشاصخ البخجؽاز ةبإذا كان ما يدسى "قاؿ فيِو:  تع تبشيو باإلجساعالرييػنية االمخيكية قخارًا 

، فيشبغي أن ُيدسح لهػ بالهاخة خغؽب فيهػ ... لمكتمة الدؽفيتيةغيخ م ،اليهؽدوالكؽزمؽبؽليتانيؽن 
 .(814)"إلى إسخائيل
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شائفة  ٓٓ٘الحؼ يسثل  ،(890) (RCA)األمخيكي أصجر السجمذ الحاخامي وفي الػقت نفدو،      
الحسمة "وزارة الخارجية إلى إثارة مدألة فيو يجعػ قخارًا  وكشجا،األمخيكية أرثػذكدية في الػاليات الستحجة 

حث و  ،باليجخة دساح لمييػدوال ،مزغط عمى االتحاد الدػفيتيل ،في األمع الستحجة "السعادية لمرييػنية
انتياج مثل الذيػعية عغ  كػمةثشي الح"القادة األمخيكييغ عمى تقجيع احتجاجات في األمع الستحجة لػ 

 ةجت المجشة الييػدية االمخيكية مغ أنذصتيا في قزية معاداة الذيػعيعَّ وَص  ".ىحه الدياسات اإلرىابية 
 صبح رد الفعل الغخبيأخػ، و مع السشطسات االشتخاكية الييػدية األخالججؼ العسل  مغ خالؿلمدامية 
ىحا ف يكػف أالخغع مغ أنو يسكغ  عمى. و الدػفيتياالتحاد في الييػدية سصالبة بالحقػؽ حػؿ ال كبيخاً 

كتب رئيذ المجشة وعمى أساس ذلظ،  .مع السشطسات الييػدية األخخػ  في ذلظ الػقت"حاًل واقعيًا "
 ،الييػديةالتشفيحييغ لمػكالة السجراء اثشيغ مغ رؤساء إلى ايزًا في السجة نفديا الييػدية األمخيكية 

اضح ليع ضخورة اإللحاح في السذكمة الييػدية الدػفيتية، وإلداـ السشطسات الييػدية في الغخب وو 
بسحاولة حساية أمغ الييػد وراء الدتار الحجيجؼ في االتحاد الدػفيتي، وتسكيغ ىجخة الخاغبيغ في 

 مشاقذة مدتسخةإجخاء قياميا باتراالت كبيخة، و  التأكيج عمى ييػدية االمخيكيةالسغادرة. وشجدت المجشة ال
  .(ٔٗٔ(مع صشاع الخأؼ في مختمف البمجاف

التحاد الدػفيتي جحبت انتباه في اومغ الججيخ باإلشارة، إلى أفَّ الحسمة السعادية لمدامية 
الحيغ ناقذػا تجاعياتيا بحدب  خسغ، وقادة الكػنخارجيتو، ووزيخ األمخيكيغيخ الييػد مثل الخئيذ 

إال أنو لع يقجـ أؼ احتجاج  لمييػد،لمحسمة السعادية الخئيذ األمخيكي الخغع مغ إدانة  ماورد. وعمى
تقػية أكثخ مغ نفعيا مغ خالؿ ًا ر ضخ مغ أف مثل ىحه الخصػات قج تدبب رسسيِّ عمشي، تحدبًا 

متحالفاف ضج االتحاد الدػفيتي.  "إسخائيل"ومخيكية األالػاليات الستحجة  أفَّ في قػلو الدػفيتي االحتجاج 
، فزاًل عغ ذلظ أداف الخئيذ األرجشتيشي "مييػدلالضصياد االتحاد الدػفيتي "اكتفى بإدانة عامة و 

Juan Domingo Perón بيخوف  دوميشغػ خػاف
في أوربا  "اليجسات السعادية عمى الييػد"، (ٕٗٔ)

ىا أفزل مالذ لالجئيغ في تمظ السشصقة. أما في بخيصانيا بعجّ ، "إسخائيل"أمغ الذخقية، ودعا إلى تعديد 
نائبًا مغ حدب العساؿ اقتخاحًا شمبػا فيِو مغ الحكػمة البخيصانية اتخاذ إجخاءات في األمع  ٕ٘فقج قجـ 

الستحجة مغ خالؿ قشػات أخخػ لسحاربة الحسمة السعادية لمييػد في الجوؿ الذيػعية. وفي الػقت نفدو 
معاداة "اليػلشجؼ بيانًا مذتخكًا يجيشػف فيِو  فساء جسيع األحداب غيخ الذيػعية في البخلساأصجر رؤ 

 .(ٖٗٔ)"الدامية في البمجاف التي يديصخ عمييا الذيػعيػف 
لمييػد في األمع الستحجة،  "االضصياد الدػفيتي"إثارة في  "اإلسخائيميةالحكػمة "إلى جانب نية و      

مؤتسخ عالسي لمسشطسات الييػدية إلضيار  جَ قِ قخرت السشطسة الرييػنية العالسية والػكالة الييػدية عُ 
قبمت السشطسات و  "،يخحل دع شعبي "تحت شعار ، "السبخرةاليجسات غيخ " التزامغ الييػدؼ ضج

الستكباؿ الييػد الدػفييت، وكانت ىحِه أوؿ مدتعجة  "إسخائيل"حكيقة أف في تمظ السجة غيخ الرييػنية 
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تقخر  ٖٜ٘ٔذار آمخة عقج فييا مشتجػ مثل العجيج مغ السشطسات الييػدية الستشػعة. وفعاًل في أوائل 
عقج اجتساٍع حاشٍج في تل ابيب حػؿ  عَّ السؤتسخ في زيػرخ، وبعج أياـ قميمة مغ عقج ذلظ السؤتسخ، تُ  جَ قِ عُ 

عمى الجعع العالسي لمسصالبة بالدساح لمييػد باليجخة إلى  "إسخائيل"الدياسية الدػفيتية، وحثت فيو 
َل انعقاد مؤتسخ زيػرخ عمى أمل نفدو عاـ مغ الاذار الخامذ مغ فمدصيغ، لكغ وفاة ستاليغ في  قج أجَّ

 .(ٗٗٔ) " كثخ إحدانًا لمييػدأ"أف تكػف الكيادة الدػفيتية الججيجة 
 الخاوسة:

في ضل الحخب الباردة و مغ مجسل ما مخَّ مغ أحجاث أفَّ االتحاد الدػفيتي أف ندتشتج يسكغ 
بيشو وبيغ السعدكخ الخأسسالي قج أدرؾ مخاشخ السشطسات والحخكات الييػدية الرييػنية السختبصة 

زاد سا معمى مجسل واقعو الدياسي واالقترادؼ واأليجيػلػجي، و  "اإلمبخيالية األمخيكية" ارتباشًا وثيقًا بػ
ومغ الديل ػا يعيذػف في رحع الشطاـ الذيػعي، ف كانػ مغ ىحِه السخاوؼ أفَّ ىؤالء الييػد األوكخاني

عميو تػجيو الزخبات القاصسة إليو. لحا شجد ستاليغ الخشاؽ عمى أمثاؿ ىؤالء مغ أجل الحفاظ عمى 
فسغ الخالؿ الجراسة نخػ أف ستاليغ شخع بذكل رسسي في القزاء  ػا نطاميع عمييا. السختكدات التي بش

بذتى أشكاليا في االتحاد الدػفيتي، وال سيسا أوكخانيا، فزاًل عغ اتخاذه  مطاىخ الثقافة الييػديةعمى 
ة السعادية إجخاءات صارمة تجاه المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية، التي كانت مخكدًا لمجعاية الييػدي

لمحكػمة الدػفيتية في أوكخانيا، عالوة عمى مػاالتيا لمػاليات الستحجة األمخيكية، إْذ كانت نذصة في 
تدويج وكالة االستخبارات األمخيكية بكل صغيخة وكبيخة تحرل في البالد. وتبيغ أنو بعج أف قزى 

االستخبارات األمخيكية، ومغ تمظ ستاليغ عمى تمظ المجشة أتزح لو أنيا كانت تأخح أوامخىا مغ وكالة 
األوامخ قياـ مجسػعة مغ األشباء الييػد بػػ إنياء حياة الذخريات الدياسية السيسة والقادة العدكخييغ 

 الكبار في الجولة.
وعمى رأسيا ستاليغ، بحسالت  ،الحكػمة الدػفيتيةقياـ وتأسيدًا لسا سبق أتزح أيزًا أف 

نتيجة لتػجو ىؤالء الييػد إلى أوكخانيا في االنزساـ لمسشطسات  ، جاءمشاوئة لمييػد األوكخانييغ
 الرييػنية بيجؼ اليجخة إلى " إسخائيل" األمخ الحؼ لع يخغب بو ستاليغ أساسًا.

 :هؽامرال
                                                           

ألبػػيغ ييػػدييغ،  ُٜٛٛٔوِلػجْت فػي مجيشػة كييػف األوكخانيػة فػي عػاـ عخفت أيزًا بػ)غػلجا مػائيخ( ،  غؽلجا ماتخسؽن:( ٔ)
، أكسمػػت كّميػػة السعمسػػيغ ىشػػاؾ ، وعسمػػت فػػي  ٜٙٓٔوىػػاجخت  مػػع عائمتيػػا إلػػى الػاليػػات الستحػػجة االمخيكيػػة فػػي عػػاـ 

، أصبحت ٕٜٔٔ، ثع ىاجخت إلى فمدصيغ في عاـ ٜ٘ٔٔإلى مشطسة العسل الرييػنية في عاـ التجريذ،  وانزست 
، شػغمت ٖٜ٘ٔ،  وعزػػًا فػي المجشػة السخكديػة لحػدب السابػاؼ فػي عػاـ ٕٜٚٔاميشًا عامًا لسشطسة اليدتجروت في عاـ 

عسػل الدياسػي فػي ، تخكػت الٜٙٙٔ-ٜٙ٘ٔ، ومشرب وزيخ الخارجية لمسػجة ٜٙ٘ٔ-ٜٜٗٔمشرب وزيخ لمعسل لمسجة 
بػصػفيا رئيدػة لمػػزراء حتػى قػجمت اسػتقالتيا فػي عػاـ  ٜٜٙٔألصابتيا بسخض الدػخشاف، ثػع عػادت عػاـ  ٜٛٙٔعاـ 
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. يشطػػخ: ٜٛٚٔ، تػفيػػت فػػي الثػػامغ مػػغ كػػانػف االوؿ ٖٜٚٔالتيػػاـ حكػمتيػػا ليػػا بالتقرػػيخ فػػي حػػخب تذػػخيغ  ٜٗٚٔ
فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة األمخيكية واالتحػاد الدػػفيتي عمي رزاؽ ضاىخ، غػلجا مائيخ وسياستيا الخارجية تجاه 

 .ٜٕٔٓجامعة البرخة،  -، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية التخبية لمعمـػ اإلندانيةٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ
، : ُوِلَج جػزيف فيداربػنػفتر دوجا شفيمي، الحؼ اشتيخ فيسا بعج باسسو السدتعار )جػزيف ستاليغ(جؽز ف ستاليؼ(ٕ)

في مجيشة غػرؼ بجسيػرية جػرجيا، في أسخة فقيخة، التحق بسعيج تفميذ الجيشي  ٜٚٛٔومعشاه الخجل الفػالذؼ، في عاـ 
إلى ليشيغ ، بعج  ٖٜٓٔ، ولكغ سخعاف ما شخد مشو؛ بدبب آرائو ونذاشاتو الثػرية. أنطع في عاـ ٜٜٛٔفي عاـ 

( إلى اعتقاالت، ٖٜٔٔ-ٖٜٓٔ، وتعخض ستاليغ بيغ عامي )انذقاؽ حدب العساؿ االشتخاكي بيغ البالشفة والسشاشفة
، انتخب عزػا في السكتب الدياسي لمحدب الذيػعي الدػفيتي، وعيغ وزيخا ٜٚٔٔونفي مخارًا. وبعج قياـ ثػرة أكتػبخ 

ًا خمفو ستاليغ رئيد ٕٜٗٔ. وبعج وفاة ليشيغ في عاـ ٕٕٜٔلمقػميات، وانتخب سكختيخا عاما لمحدب الذيػعي في عاـ 
جخػ ما عخؼ باسع محاكسات مػسكػ، أو حساـ الجـ حيشسا تخمز ستاليغ مغ  ٖٜٙٔلمسكتب الدياسي، وفي عاـ 

، دار الجراسات ٖ. يشطخ: عبج الػىاب الكيالي، السػسػعة الدياسية، ج ٖٜ٘ٔكثيخ مغ مشافديو. وتػفي في عاـ 
،  ٜٛٙٔدار الشيزة العخبية، القاىخة،  ؛ احسج عصية هللا، القامػس الدياسي،ٖٚٔ، ص ٖٜٜٔوالشذخ، بيخوت، 

 .ٖٔٙ– ٕٔٙص
، مخكد ٔمػقف االتحاد الدػفيتي مغ الػحجة العخبية مشح الحخب العالسية األولى وحتى يػمشا ىحا، ط نػرىاف الذيخ،  (ٖ)

 .ٕٓٔ-ٔٓٔص ،ٖٕٔٓلبشاف،-دراسات الػحجة العخبية، بيخوت
ؼ ميخائيمػفيتر مػلػتػؼ، االسع الحكيقي ليا بيخؿ سيسيػنػفشا : زوجة فياتذيدال بؽليشا سيسؽنؽفشا ز سذؽز شا (ٗ)

، في محصة بػلػجي في مشصقة ألكدانجروفدكي في مقاشعة  ٜٚٛٔكاربػفدكايا، ُوِلجْت في الحادؼ عذخ مغ آذار 
ى سمظ بػصفيا اميشة في الريجلية، ُثعَّ انزست إل ٜٚٔٔيكاتخيشػسالؼ لعائمة ييػدية. وبجأت بػليشا بالعسل في عاـ 

تمقت في خاركيف وثائق باسع بػليشا سيسػنػفشا زيسذػزيشا  ٜٜٔٔ. وفي عاـ ٜٛٔٔالحدب الذيػعي الثػرؼ في عاـ 
، ومغ ثع درست في ٖٕٜٔتثبت ىػيتيا في أوكخانيا. تخخجت في كمية العساؿ في جامعة مػسكػ الحكػمية في عاـ 

 ٜٕٜٔ-ٕٜٚٔ. وأصبحت بيغ عامي ٕٜٙٔ-ٕٜ٘ٔجة كمية االقتراد في معيج مػسكػ لالقتراد الػششي خالؿ الس
شغمت مشاصب قيادية في مفػضية الذعب لرشاعة األغحية في اتحاد  ٖٜٙٔسكختيخ خمية الحدب. ومشح عاـ 

نائبة مفػض الذعب السدتقمة  ٖٜٚٔ، ومغ ثع أصبحت في عاـ ٖٜٙٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية في حديخاف 
د الجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية. وبعج ذلظ أعفيت مغ مشرب مفػض الذعب لرشاعة صيج األسساؾ في اتحا

لرشاعة الريج، وتع نقميا إلى السجيخية الخئيدية لرشاعة السشدػجات. وانتست إلى المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية 
 . يشطخ.ٜٓٚٔيار عاـ ، بعج اعتقاليا وسجشيا. وتػفيت في األوؿ مغ آٜٛٗٔالتي استسخت إلى عاـ  ٕٜٗٔفي عاـ 

ЗалесскийК.А.ИмперияСталина.Биографический энциклопедический словарь. 
Москва, Вече,2000. 

أسسو األصمي "سكخابيغ، أتخح اسع مػلػتػؼ لكبًا لو ، وتعشي بالخوسية  فياوذيدالف ميخائيمؽفيتر مؽلؽوؽف: (٘)
، في قخية كػكاركا في مقاشعة فياتكػا ) كيخوؼ حاليًا ( مغ أسخة  ٜٓٛٔ"السصخقة"، ُوِلَج في التاسع مغ آذار 

يء ، بجأ نذاشو بخجػازية صغيخة، تمقى تعميسو في السجرسة السحمية في القخية ، لكشو شخد مشيا، بدبب سمػكو الد
، أدػ دورًا كبيخًا في ( 9191-ٜٗٔٔ، وفػي السػجة )ٜ٘ٓٔالدياسي باالنزساـ إلى الحدب الذيػعي فػي عػاـ 

التشطيع البمذفي الخوسي واالشاحة بالشطاـ الكيرخؼ، وشغل مشاصب عجة ، بعج سقػط الشطاـ الكيرخؼ، كاف مغ 
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، ٕٜٙٔ( ، وفي آذار ٜٙ٘ٔ-ٖٜ٘ٔ(، والثانية )ٜٜٗٔ-ٜٔٗٔأىسيا تػػلى مشرب وزارة الخارجية مختيغ االولى )
 ٜٗٛٔتع شخده مغ الحدب الذيػعي، بدبب اتيامو بتفزيل الحخب بػصفيا وسيمة لتحقيق الذيػعية ، وفي تسػز 

، بسخض االلتياب الخئػؼ ، يشطخ: عمياء عبج هللا جعفخ،  ٜٙٛٔتست استعادة عزػيتو لمحدب، لكشو تػفي في عاـ 
، رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة، كمية  ٕٜٙٔ-ٜٙٓٔميخائيمػفيتر مػلػتػؼ ودوره الدياسي مغ عاـ  فياتذيدالؼ

 .   ٕٕٓٓالتخبية لمعمـػ االندانية ، جامعة السثشی ، 
تخخجت في الكمية  ٜ٘ٛٔفي ليباو، مغ أصػؿ ييػدية. وفي عاـ  ُٛٚٛٔوِلَجْت في آب  ليشا سؽلؽمؽنؽفشا شتخن: (ٙ)

تمقت دعػة إلى جامعة جشيف،  ٜٗٓٔوفي عاـ  .ٖٜٓٔ-َٜٛٛٔدرست الصب بجامعة جشيف خالؿ السجة ُثعَّ الخياضية، 
أصبحت أستاذة لمكيسياء  ٜٚٔٔأستاذ مداعج في عمع وضائف األعزاء. وفي عاـ  ٜٙٓٔإذ أصبحت في عاـ 

ـ الحاجد الجمػؼ ابتكخت مفيػ  ٜٛٔٔفي عاـ و  الفديػلػجية )أوؿ امخأة أستاذة في جامعة جشيف( رئيدة القدع.
أرسل أليكدي نيكػاليفيتر دعػة رسسية إلى شتيخف لتمقي قدع عمع وضائف األعزاء في  ٕٜٗٔفي عاـ و الجماغي، 

، ُثعَّ تخأست قدع الكيسياء الحيػية في معيج مػسكػ لمصب ٕٜ٘ٔوصمت إلى مػسكػ في عاـ  جامعة مػسكػ الثانية.
وانتخبت لعزػية ليأة رئاسة المجشة  .ٖٜٛٔالحدب الذيػعي في عاـ . وانزست إلى ٖٜٓٔ- ٕٜٙٔوالبيػلػجيا لمسجة 

. وأثشاء الحسمة السعادية لمدامية في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية ٕٜٗٔالييػدية السشاىزة لمفاشية في ربيع عاـ 
( مغ ٔٔو ٓٔو ٛ، وأتيست بسػجب ثالث فقخات )ٜٜٗٔالدػفيتية، ألقي الكبس عمييا مع أعزاء آخخيغ في عاـ 

 : بالتجدذ، والتحخيس ضج الدػفييت، والسذاركة في التحزيخ ألعساؿ إرىابية. لمسديج يشطخ:ٛ٘السادة 
Women in Medicine: An Encyclopedia Laura Lynn Windsor, the United States of 
America,2020. Pp. 188–189. 
(7)Yaacov Roi , The Struggle for Soviet Jewish Emigration 1948-1967,  New York : 
Cambridge University Press , 1991 , P.34. 

 .ٕٓٔ-ٔٓٔصالسرجر الدابق، نقاًل عغ: عغ نػرىاف الذيخ،   (ٛ)
(9)Leonid Garbuzov, A Struggle to Preserve Ethnic Identity: The Suppression of Jewish 
Culture by the Soviet Union’s Emigration Policy Between 1945-1985, International Law 
Journal, Vol.23, Boston University, 2005, P.168. 
(10)American Jewish Year Book,Vol,51 ,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1950)، P.337. 

، كاف مسثاًل عغ الجشاح الثقافي في ٜٙٛٔ، ُوِلَج في عاـ  الدػفيتيسياسي ومفكخ في االتحاد : أنجر ة ججانؽف (ٔٔ)
الحدب الذيػعي، ويعج مغ أشيخ مفكخؼ الحدب الذيػعي إباف الحكبة الدتاليشية. فقج كاف عدكخًيا ودبمػماسًيا ومفكًخا في 

ار الثقافي لدتاليغ، مارس دورًا آف واحج، وشغل العجيج مغ السشاصب مثل: حاكع ليشيشغخاد ووزيخ الجعاية والثقافة والسدتذ
كبيخًا في تػقيع ميثاؽ عجـ االعتجاء بيغ السانيا واالتحاد الدػفيتي. وبخز دوره الكيادؼ في معخكة ليشيشغخاد، وبعج الحخب 
تشبأ ججانػؼ بالرخاع بيغ السعدكخيغ الذخقي والغخبي، فصخح مبجأه السذيػر )مبجأ ججانػؼ( الحؼ نز عمى تدخيخ كل 

نات الفشية واالبجاعية مغ فغ وآداب ومػسيقى، لسػاجية الثقافة البخجػازية الغخبية، فزاًل عغ تػفيخ الجعع الالمحجود االمكا
لألحداب الذيػعية في العالع. وكاف ججانػؼ يستمظ ثقافة مػسػعية إلى حج أف أفكاره عجت تيارًا بحج ذاتيا، وسسيت بػ 

لألدبيات الساركدية، إال أنو تع التخمي عشيا بعج وفاة ستاليغ. تػفي ججانػؼ في "الججانػفية"، وتعج مغ االضافات السيسة 
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فيسا يعخؼ بسؤامخة األشباء الييػد الحيغ تعسجوا اىساؿ صحة الكيادييغ في الحدب الذيػعي، وكاف ججانػؼ  ٜٛٗٔعاـ 
 مغ أبخز ضحايا تمظ السؤامخة. 

V. M. Zubok and Konstantin Pleshakov. Inside the Kremlin's Cold War: from Stalin to 
Khrushchev, Harvard, 1996, P.119. 
(12)Gyoo-Hyoung Kahng, Zionism, Israel, and the Soviet Union: A study in the Rise and 
Fall   of Brief Soviet -Israeli Friendship from 1945 to 1955,Institute for Korean 
Unification Studies, Yonsei University, Korea, Vol. 27, No. 4,1998, P.100. 

مرصمح يعشي اإلبادة الجساعية ، أو السحخقة التي تعخض ليا الييػد في السانيا واروبػا فػي أثشػاء الحػخب  الهؽلؽكؽست:(ٖٔ)
العالسية الثانية عمى أيجؼ ىتمخ ومعاونيو مغ الشازييغ االلساف ، عبخ حخقيع فػي أفػخاف الغػاز ، بحجػة سػخقة ونيػب الثػخوات 

األلسػػاني بكافػػة شبقاتػػو ومدػتػياتو.  لقػػج وضػػف ىػػحا السػضػػػع ماديػػًا  واألمػػاؿ ، ودورىػػع فػػي انحػػالؿ الخمػػق وإفدػاد السجتسػػع
ومعشػيػػػُا وسياسػػػيًا لػػػجعع الكيػػػاف الرػػػييػني فػػػي مجسػػػل خصصػػػو وحخوبػػػو اإلجخاميػػػة. نػػػجػ الذػػػكيفي، اليػلػكػسػػػت حكيقتيػػػا 

لع بػيغ يػجؾ . ؛ أحسػج   صػفػة ، العػآٔٔ، ص  ٕٔٔٓواالستغالؿ الرييػني ليا،  اصجار باحث لمجراسات ، بيخوت، 
 .ٓٔٔ، ص ٕٚٔٓقرة بشي إسخائيل " الييػد" مغ البجاية إلى الشياية . مؤسدة األمة العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ ، 

(14)Albert S. Lindemann  , Antismitim: A history,Oxford Unversity Press ،New York, 
2010,P. 187. 
(15)Quoted in: Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 
“Cosmopolitism”, 1946–1953, p59.Cited in:  
https://doi.org/10.1080/13501677408577195. 

فيي ليجة السانية تكتب بػ حخوؼ عبخية، وىي لغة الييػد االشكشاز في : ليدت لغة أساسًا، وتدسى تجاوزًا . اليجيذية(ٙٔ)
(، ألف ٖٓ٘ٔ-ٓٓٓٔشخؽ أوربا مشح العرػر الػسصى حتى العرخ الحجيث، وضيخت المغة اليجيذية لمسجة بيغ عامي )

ل برفة الييػد كانػا بحاجة إلى تعبيخ خاص بيع يعبخ عغ نسط حياتيع الخاصة، بػصفيع جساعة وضيفية وسيصة تعس
خاصة بالتجارة والخبا. وانتذخت اليجيذية عشجما ىاجخت أعجاد مغ ييػد ألسانيا إلى أوربا الذخقية. لمسديج يشطخ . عبج 

، دار الذخوؽ، ٔ، طٔالػىاب السديخؼ، مػسػعة الييػد والييػدية والرييػنية، السػسػعة السػجدة في جدئيغ، مجمج
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘، ص ٕٗٓٓالقاىخة، 

(17)Quoted in: American Jewish Year Book, 1950,Vol. 51, P.338. 
بكيادة سػلػمػف ميخػيمد إلى  ٕٜٗٔ: مشطسة ييػدية سػفيتية ،ُأنذئت في عاـ  ماشة اليهؽدية السشاهزة لمفاشيةال (ٛٔ)

ودعع  ،جشبيجانب أربع لجاف أخخػ مشاىزة لمفاشية ) لمشداء والذباب والعمساء والدالؼ (، ىجفت لكدب الخأؼ العاـ األ
التحالف ضج ألسانيا الشازية. وكانت جسيعيا تعسل تحت اإلشخاؼ السباشخ لدػلػمػف لػزوفدكي .وبجأت المجشة عسميا في 

خالؿ الحخب العالسية الثانية. أدت المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية دورًا إيجابيًا، إذ عدزت إلى حج ما  ٕٜٗٔنيداف 
ضج الفاشية األلسانية، وجسعت األمػاؿ في الغخب، وشجعت الجعع لمتحالف بيغ االتحاد  حذج الييػد في الخارج لمكفاح

الدػفيتي وحمفائو الجيسقخاشييغ. ومع نياية الحخب، انتيى دور المجشة، بعج أف أضيخت تحقيق أجخاه قدع الدياسة الخارجية 
 :    يشطخأف نذاشيا أصبح مزخًا سياسيًا . 

https://doi.org/10.1080/13501677408577195
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Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: https:// yivoencyclopedia 
.org/ article. aspx/jewish_anti-fascist_committee . 
(19)Quoted in: American Jewish Year Book، 1950, Vol.51, P.338. 

في مجيشة ديشابػرغ في روسيا، كاف والجه ابغ تاجخ. درس  ُٜٓٛٔوِلَج في الخابع مغ آذار  سؽلؽمؽن ميخؽليد: (ٕٓ)
، وفي سغ الثالثة عذخة بجأ يجرس بذكل ٖٜٓٔوتخخج فييا عاـ ، ( Heder)السجرسة الييػدية االبتجائية الجيشية لمبشيغ 

. ُثعَّ أصبح فييا مجرس ٜٛٓٔوتخخج فييا عاـ  ٜ٘ٓٔمشيجي العمـػ العمسانية والمغة الخوسية. فجخل مجرسة ريغا في عاـ 
(، لكشو لع يدتصع ٖٜٔٔ-ٜٔٔٔ( ، ودرس ايزًا في معيج كييف لمعمـػ التجارية لمسجة )ٜٓٔٔ-ٜٜٓٔخالؿ السجة )
، ثع التحق بكمية الحقػؽ بجامعة  ٜٛٔٔ- ٜ٘ٔٔفقج ُشخد ؛ بدبب مذاركتو في اضصخابات الصالب لمسجة  -التخخج فييا 
، عسل في ٕٜ٘ٔ – ٜٜٔٔدرس في السجرسة الييػدية لمفشػف السدخحية. مشح عاـ  ٜٜٔٔ-ٜٛٔٔوخالؿ السجة  بتخوغخاد.

السجيخ الفشي والسجيخ الخئيدي ليحا السدخح.  أصبح في  ٜٕٜٔمدخح ستػديػ السدخح الييػدؼ. ومغ ثع أصبح في عاـ 
ضي الذعب في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية عزػًا في السجمذ الفشي لمجشة الفشػف التابعة لسجمذ مفػ  ٜٖٜٔعاـ 

(. JAC، وبسبادرة مغ الكيادة الدػفيتية، رئيدًا المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية )ٕٜٗٔالدػفيتية.  واختيخ في شباط 
السالي  سافخ إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، وكشجا، والسكديظ ،وبخيصانيا مع مياـ الجعاية لتشطيع الجعع ٖٜٗٔوفي عاـ 

، عسل جشبا إلى جشب مع الذاعخ أيتدظ فيفخ والكاتب ٜٗٗٔلمعسميات العدكخية في االتحاد الدػفياتي. وفي شباط 
. وتػفي في   ٖٔابذتايغ، وقيل انو كتب رسالة إلى ستاليغ شمب فييا تشطيع الحكع الحاتي الييػدؼ في شبو جديخة القـخ

 دظ، بدبب تعخضو لحادث سيخ مجبخ مغ الحكػمة الدػفيتية.، خالؿ رحمة إلى ميشٜٛٗٔكانػف الثاني عاـ 
М. М. Гейзер. Михоэлс. Жизнь и смерть. — М.: Журналистское агентство 
«Гласность» Союза журналистов РФ, 1998. 

، وعج كاليشيغ مقابل وعج بمفػر مغ أفذل مذخوع الػشغ القػمي لمييػد، RTبخنامج رحمة في الحاكخة، قشاة  :نقاًل عغ (ٕٔ)
  https://arabic.rt.com  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕ٘حػار أجخاه خالج الخشج مع الجكتػر كشايجؼ في 

(22  ( Quoted in: Олег Бажан, Собр. Соц. ,C.220. 
(23   ( Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling 
Circle,1945-1953, Oxford University Press,P.2004,P.75. 
(24    ( Yaacov Roi ,Op. Cit.,P.34. 
(25)Ibid,P.40. 

الفجراليػة (، ىػػ وكالػة ائتسػاف ترػجيخ رسػسية تابعػة لمحكػمػة Ex-Im Bank) بشغ االستيخاد والتررجتخ األمخ كري (ٕٙ)
دْت في عاـ  خس فػي جبأمخ تشفيحؼ، لتأسيذ وكالة مدتقمة في القصاع التشفيحؼ، الحؼ أقخه الكػػن ٖٜٗٔاألمخيكية. ُأسَّ

، بيجؼ تسػيل وتأميغ لمسذتخيات األجشبية مغ الدمع األمخيكية لمعسالء غيخ القادريغ أو غيخ الخاغبيغ في ٜ٘ٗٔعاـ 
ي تأسػػيذ وتعديػػد لمػضػػػائف األمخيكيػػة بػسػػاشة السبيعػػػات الساليػػة لمرػػػادرات قبػػػؿ مخػػاشخ االئتسػػػاف. ميسػػة البشػػظ ىػػػ

األمخيكيػػة لمسذػػتخيغ الػػجولييغ. ويسػػشح الكػػػنغخس األمخيكػػي البشػػظ مػاثيقػػو عمػػى أنػػو مؤسدػػة حكػميػػة، ويحػػجد السيثػػاؽ 
خػػاص، لكشيػػا سػػمصات البشػػظ وحػػجوده، حدػػب مػاثيػػق البشػػظ، وأف عمػػى البشػػظ أال يتشػػافذ مػػع السقخضػػيغ مػػغ القصػػاع ال

بجاًل مغ ذلظ تػفخ التسػيل لمسعامالت التي ال يقـػ بيا السقخضػف التجاريػف غيخ القادريغ أو غيػخ الػخاغبيغ فػي قبػػؿ 
 السخاشخ التجارية والدياسية في الرفقة.

https://arabic.rt.com/
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Robert Higgs "Against Leviathan: Government Power and a Free Society.": The 
Independent Institute, 2004. 

 (27)Gyoo-Hyoung, Op. Cit., Pp.101- 102.  
   (28)Ibid. 

 (29)Mark Kupovetsky, Aron Vergelis: Survivor of the Destruction of Soviet Yiddish, Culture, 
1949 –1953, Jews in Russia and Eastern Europe (58) (2007), P.11. 
(30)American Jewish Year Book، 1950, Vol. 51, P.337. 
(31)Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in Stalin's Russia,، 
NY.  1995,P.133.  

مرصمح يذيخ إلى اإليجيػلػجية التي تعتقج أف البذخ جسيعيع يشتسػف إلى مجتسع واحج، عمى  الكؽزمؽبؽليتانيؽن: (ٕٖ)
أساس األخالؽ السذتخكة، والذخز السمتـد بيحه الفكخة في أؼ شكل مغ أشكاليا يدسى )كػزمػبػليتاني(، ويعتسج 

قة االقترادية السذتخكة، أو الييكل السجتسع العالسي الحؼ تترػره ىحه األيجيػلػجية عمى األخالؽ الذاممة، أو العال
 الدياسي الحؼ يذسل األمع السختمفة، يشطخ:

Diogo Pires Aurélio, Sovereign Justice, Walter de Gruyter, Berlin, 2011, Pp. 25-46.    
(33)American Jewish Year Book، 1950, Vol . 51, P.338. 
(34)

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.220. 
بقخية كاليشكػفا  ٜٗٛٔ:سياسي سػفيتي ، ولج في الدابع عذخ مغ نيداف  نيكتيا سيخغيفيتر خخووذؽف (ٖ٘)

، ٜٚٔٔباوكخانيا، اشتغل في صباه راعيًا وحجادًا، ومغ ثع التحق بجير الكيرخ ، وأنزع إلى الثػرة الذيػعية في عاـ 
التحق بأكاديسية الفشػف بسػسكػ في عاـ ، وبعج الحخب واصل دراستو، و ٜٛٔٔوالتحقق بالجير األحسخ في عاـ 

سكختيخ لمجشة الحدب بإحجػ وحجات مػسكػ ، وبجأ يتجرج في مشاصب الحدب، خمف  ٖٜٔٔ، وأصبح في عاـ ٜٕٜٔ
سكختيخا أوؿ لمجشة في قصاع مػسكػ، وتخأسو لمحدب الذيػعي . ومشح الغدو األلساني  ٖٜ٘ٔكاجانػفيتر في عاـ 
ؼ إلى حخب العرابات، ومشح رتبة الجشخاؿ، ثع عيغ رئيدا لإلدارة الدياسية لمجير أنرخ  ٜٔٗٔألوكخانيا في عاـ 
، ومغ ثع ٜٜٗٔتػلى رئاسة الػزارة في جسيػرية أوكخانيا، ثع انتقل الى مػسكػ في عاـ  ٜٗٗٔاألحسخ ، وفي عاـ 

حكسو تفاقسًا لمشداع  .وفي الدشػات األولى شيج ٜٜ٘ٔانتخب عزػًا في السجمذ الخئاسي لمجشة السخكدية في عاـ 
، ٕٜٙٔ، ومػاجية الػاليات الستحجة فيسا يعخؼ بأزمة الرػاريخ الكػبية في عاـ  ٜٔٙٔالريشي عاـ  –الدػفيتي 

، والتشحي مغ جسيع مشاصبو، ٜٗٙٔوقادت ىحِه االحجاث الى تقجيع االستقالة في الخابع عذخ مغ تذخيغ األوؿ 
. لمسديج يشطخ سسيخ   ٜٔٚٔتى وفاتو في الحادؼ عذخ مغ تذخيغ عاـ واعتكف الدياسة بعج إعفائو مغ السشرب ح

، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية ٜٔٚٔ-ٜٗٛٔإسساعيل، نيكيتا خخوتذػؼ وسياستو الجاخمية في االتحاد الدػفيتي
 .ٕٕٓٓاآلداب، جامعة بغجاد، 

في مجيشة كيسيخؼ القخيبة مغ مػسكػ ألسخة ثػرية مشاضمة، كاف  ٜٔٓٔروائي روسي ُوِلَج في عاـ  ألكدشجر فادتيف: (ٖٙ)
والجه فالحًا، نذأ فادييف في الذخؽ األقرى الدػفيتي، والتحق بكمية إدارة االعساؿ في فالديفػستػؾ، وأصبح عزػًا في 

( في معيج التعجيغ في ٕٕٜٔ-ٕٜٔٔجة )، وشارؾ في الحخب األىمية، ودرس لمسٜٛٔٔالحدب الذيػعي في عاـ 
أدػ دورًا مؤثخًا بػصفو أحج أىع القادة الحدبييغ، وأصبح  ٕٖٜٔمػسكػ، وفتح أوؿ حانة لو كانت معتخفًا بيا. وفي عاـ 
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بػصفو سكختيخ اتحاد  ٜٗٗٔ-ٜٖٜٔعزػًا في مجمذ إدارة الكتاب في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية الدػفياتية لمسجة 
أصبح عزػًا في مجمذ اإلدارة السخكدية ألتحاد الكتاب، وعزػًا في المجشة السخكدية لمحدب الذيػعي. وتػفي الكتاب، و 
 .ٜٙ٘ٔفي عاـ 

Woifgang Kasack ,Dictionary of Russian Literature Since 1917, Columbia university Press, 
New York.1988, P.101.   
(37)Gennadi Kostyrchenko,Op.,Cit., P.133. 
(38)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, ЕВРЕИ УКРАИНЫ В 1943–1953, 
Киев, 2004, Cc.156-157.  
(39)Tам же.,Cc.153-158. 
(40)Tам же.,C.153. 
(41)Tам же. 
(42)Tам же.,C.152. 
(43)American Jewish Year Book، 1950, Vol. 51, P.339. 

عمى  ٖٜٙٔمغ دستػر عاـ  (ٖٕٔالدػفيتية مؤكجة مبجأ السداواة لمييػد ، فقج نرت السادة ) جاءت كل الجساتيخ(ٗٗ)
السداواة في الحقػؽ بيغ مػاششي االتحاد الدػفيتي، بغس الشطخ عغ القػمية والعشرخ في مجاالت الحياة 

انػف ثابت ال يسكغ التشازؿ عشو، االقترادية السختمفة والدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية والعامة ، وىي ق
وال يسكغ إلغاؤه ومعاقبة كل تقييج مباشخ أو غيخ مباشخ لمحقػؽ أو اقخار االمتيازات لبعس السػاششيغ مغ دوف 
االخخيغ، بدبب العخؽ أو القػمية، ومعاقبة كل مغ يشطخ إلى األخخيغ بدبب العخؽ أو القػمية.  الكدييف كارتدػؼ 

 .ٗ٘ٔ، صٜٗٚٔاالتحاد الدػفييتي، تخجسة   الجشجؼ، دار التقجـ ،مػسكػ ،تخويتدكي، مػجد تاريخ 
(45)Katrin Boeckh, Jüdisches Leben in der Ukraine nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-
1953) Jahrgang 53 (2005),.P.441. 

فػي روسػيا، كػاف  ٗٚٛٔالرػييػني. ُوِلػَج فػي عػاـ :  بخوفيدػر في الكيسياء ، والػخئيذ األوؿ لمكيػاف حاتيػ واتدمان (ٙٗ)
، وكاف واحجًا مغ مؤسدي الكتمة الجيسقخاشية التي نادت بالرييػنية ٖٜٓٔناشصًا في الحخكة الرييػنية مشح بجاية عاـ 

ىاجخ إلى بخيصانيا، اذ حرل عمى شيادة بخوفيدػر في الكيسياء مغ جامعة مانذدتخ.  وقػج  ٜٗٓٔالعسمية، وفي عاـ 
غل عالقتو مع الدياسييغ والرػحفييغ بخيصػانييغ، ومدػاىستو فػي السجيػػد الحخبػي البخيصػاني، فكػاف لفايتدػساف تػأثيخ است

. شغل مشرب رئيذ اليدتجروت الرييػنية، ورجل االرتباط ٜٚٔٔفي السشاقذات التي أدت إلى )وعج بمفػر( في عاـ 
تع انتخابو الخئيذ األوؿ لػ "دولة إسػخائيل" .  ٜٛٗٔاـ . وفي آيار عٜٙٗٔ- ٕٜٔٔاألساس مع حكػمة بخيصانيا لمسجة 

.يشطػخ : أسػامة جسعػة األشػقخ  ٕٜ٘ٔ. وتػػفي فػي عػاـ ٜٜٗٔوقج أدػ اليسيغ الجستػرؼ في الدادس عذخ مػغ شػباط 
، ٕٙٓٓوحدػػغ عػػادؿ الخفػػاعي ، )إسػػخائيل( الخؤسػػاء.. رؤسػػاء الكشيدػػت.. رؤسػػاء الحكػمػػات مشػػح اإلنذػػاء وحتػػى عػػاـ 

 .٘ٛ، صٕٚٓٓاسات والشذخ، صفحات لمجر 
(47)P. ViTkhovoi to K. Litvin, 18 May 1949 ,Cited in: Vladimir Khanin(ed.), Documents 
on Ukrainian-Jewish Identity and Emigration,1944-1990, Abingdon: Frank Cass 
Publishers, 2003), Pp89-90. Hereafter will be Cited as:P U J I E.)  .  
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   (48  ( Yaacov Ro'i,, Op. Cit.,P.49. 

      (49   ( American Jewish Year Book، 1950, Vol .51, P.339. 
(50(American Jewish Year Book,Vol.52,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1951)، P.330. 
(51 (  American Jewish Year Book,1950, Vol .51, P.340. 
(52  ( Quoted in  :Ibid, P. 334. 

، سياسي سػفيتي مغ أصػؿ أوكخانية، كاف عزػًا ومخشحًا  ٜٙٓٔ: ُوِلَج في ماليشكؽف ليؽنيج جؽرجياؽ تر (ٖ٘)
، الحؼ جاء مغ عائمة زراعية بديصة، العسل في مرشع لمدكخ، عشجما  ماليشكػؼحدب الذيػعي. بجأ الرئاسة لييأة 

كاف في الخابعة عذخ مغ عسخه. وعشجما بمغ سغ الخشج، بجأ حياتو الدياسية، وكاف الدكختيخ األوؿ لمجشة اإلقميسية 
- ٕٜٛٔ. وأدػ خجمتو العدكخية في الجير األحسخ لمسجة ٕٜٛٔ- ٕٜٗٔلجسعية شباب كػمدػمػؿ بيغ عامي 

بجعع مغ جػزيف ستاليغ. في البجاية كاف الدكختيخ  ٖٜٚٔ. بجأ صعػده داخل االتحاد الدػفيتي في عاـ ٖٜٓٔ
الثاني لمحدب الذيػعي في دونيتدظ أوبالست، قبل أف يربح مشطسًا في قدع اختيار السػضفيغ في المجشة السخكدية 

ا( في مجمذ الدػفييت األعمى التحاد كاف أيًزا عزػًا )نائبً  ٜٗ٘ٔ- ٖٜٛٔلمحدب الذيػعي. وبيغ عامي 
، تع تعييشو الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في جسيػرية ٕٜٗٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية. في عاـ 

، وكاف ٖٜ٘ٔكازاخدتاف االشتخاكية الدػفيتية، لكشو تػلى بعج ذلظ مشرب الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في عاـ 
لمجشة الجولة لإلشخاؼ عمى الدالمة في الرشاعة والتعجيغ في مجمذ وزراء اتحاد الجسيػريات رئيدًا  ماليشكػؼليػنيج 

 . يشطخ:ٜٔٛٔحتى وفاتو في عاـ  ٜٙٙٔاالشتخاكية الدػفيتية مغ شباط 
:https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov 

شيجت أوكخانيا، بعج انتياء الحخب العالسية الثانية تقجمًا بصيئًا في عسمية إعادة البشاء الرشاعي. اما عغ قصاعيا  (ٗ٘) 
الدراعي السيع لمغاية فقج تػقع القادة الدػفييت في مػسكػ أف تػفخ أوكخانيا، وىي مشصقة زراعية غشية كسيات كبيخة 

أوؿ  ٜٚٗٔ، ليذيج خخوتذػؼ في عاـ ٜٙٗٔفاؼ دمخ أوكخانيا في عاـ مغ السػاد الغحائية لبكية البالد، لكغ الج
ىديسة سياسية لو. ومغ السفارقات، أفَّ الشطاـ الحؼ اوصمو إلى مخاكد قيادية عميا رفزو في تمظ السجة . وبعج 

اجباتيع مشاقذات حادة عغ سبب األزمة، خمرػا إلى أفَّ السدؤوليغ السترجييغ لسخكد السدؤولية قرخوا في أداء و 
، انتقج أنجريو أنجرييف ، عزػ ٜٚٗٔالسكمفيغ بيا. وفي تقخيخ عغ الدراعة في اجتساع المجشة السخكدية في شباط 
بدبب عجـ كفاءة االنتاج في أوكخانيا.  ،السكتب الدياسي والسذخؼ عمى البخامج الدراعية في البالد، الدمصات السحمية

لحدب إعفاء خخوتذػؼ مغ ميامو سكختيخًا اواًل لمحدب الذيػعي قخر ا ٜٚٗٔوفي الثاني والعذخيغ مغ آذار 
األوكخاني، فشفح القخار رسسيًا بإعفائو مغ ميامو سكختيخًا لمحدب الذيػعي االوكخاني في الدابع والعذخيغ مغ آذار، 

باتو نائبًا لخئيذ وُأبقي في مشربو رئيدًا لسجمذ الػزراء ، وُعيَّغ کاجانػفيتر بجاًل عشو، مع إعفاء األخيخ مغ واج
مجمذ وزراء اإلتحاد الدػفيتي. وحاوؿ کاجانػفيتر تحديغ الػضع في أوكخانيا، لكغ مغ دوف ججوػ، وجاء مػسع 

ستاليغ بعج ثسانية شيػر، ليعػد خخوتذػؼ إلى مشربو أقالو ليؤكج وجية نطخ خخوتذػؼ، لحا  ٜٚٗٔالدراعة لعاـ 
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي األوكخاني، تقجيخًا لجيػده في الحخب ، وتع تعييشو ٜٚٗٔالدابق في تذخيغ الثاني 

، ليربح الدكختيخ األوؿ ٜٜٗٔالعالسية، وبقي في ىحا السشرب حتى تست دعػتو مخة أخخػ إلى مػسكػ في عاـ 
 .٘ٛ-ٗٛلمجشة اإلقميسية في مػسكػ. لمسديج يشطخ: سسيخ   إسساعيل الػزيخؼ، السرجر الدابق، ص

https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov
https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov
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(55  (

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.220. 
او حػػخب فمدػػصيغ ، ىػػي حػػخب نذػػبت بػػيغ قػػػات دوؿ عخبيػػة عػػجة، وقػػػات الكيػػاف الرػػييػني،  :حررخب االسررتقالل (ٙ٘) 

تقدػيع الػحؼ دعػا فيػِو إلػى  ، ٜٚٗٔبدبب تسخيخ قخار التقديع في األمع الستحجة في التاسػع والعذػخيغ مػغ تذػخيغ الثػاني 
ييػدية ودولة فمدصيشية، اذ قخرت جامعة الجوؿ العخبيػة ارسػاؿ الجيػػش العخبيػة الػى فمدػصيغ فمدصيغ إلى دولتيغ، دولة 

لسشع الييػد مغ إقامة دولػتيع، لكػغ الرػيايشة أقػامػا بيجسػات عكدػية، أوقفػػا بيػا تحػخؾ الجيػػش العخبيػة فػي بجايػة آيػار 
قياـ دولة" إسخائيل"، وبعجىا حاصخوا لػػاء . وفي الخامذ عذخ مغ أيار مغ العاـ نفدو أعمغ دافيج بغ غػريػف  ٜٛٗٔ

مػغ الجػير السرػخؼ ، لػػحا اجتسػع مجمػذ األمػغ لسشاقذػػة تمػظ السدػتججات، فًأعمشػت اليجنػػة األولػى بػيغ الصػخفيغ بػػالقخار 
، لكػػغ الييػػػد خخقػػػا التيجئػػة ، وإرتكبػػػا  ٜٛٗٔالػػحؼ صػػجر عػػغ مجمػػذ األمػػغ فػػي التاسػػع والعذػػخيغ مػػغ آيػػار  ٓ٘رقػػع 

خػ الفمدػػػصيشية، مسػػػا أدػ إلػػػى نػػػدوح الفمدػػػصيشييغ عػػػغ قػػػخاىع، ومػػػع عجػػػد القػػػػات العخبيػػػة عػػػغ تحقيػػػق مجػػػازر ضػػػج القػػػ
حػالـ نعػػيع خزػيخ، صػالح خمػػف أ ، بسػا يعػػخؼ بيجنػة رودس.ٜٜٗٔانترػارات وافقػت عمػػى قػخار اليجنػة الرػػادر عػاـ 
، كميػة اآلداب جامعػػة ذؼ ، رسػػالة ماجدػتيخ غيػخ مشذػػػرةٖٜٚٔ -ٖٖٜٔسػيختو ودوره فػي الشزػػاؿ الػػششي الفمدػصيشي 

 .ٕٕ، صٕٙٔٓقار، 
(57  (

Олег Бажан, Собр. Соц.,C.47. 
(58)Yaacov Ro'i,OP. Cit.,Pp.47. 

ىع شبقة األغشياء الحيغ نذأوا في أمخيكا وأوروبا الغخبية خالؿ نياية القخف الثامغ اليهؽد القؽميؽن البخجؽاز ؽن:  (ٜ٘)   
بكثخة امتالكيع رؤوس األمػاؿ ،وتسمكػا القجرة عمى اإلنتاج، والديصخة عمى عذخ وبجاية التاسع عذخ، وقج اشتيخوا 

السجتسع، ومؤسدات الجولة، لمسحافطة عمى امتيازاتيا ، ومكانتيا ومغ أشيخ الييػد البخجػازييغ ىع مايخ أمذيل 
 روتذيمج. لمسديج يشطخ.

Hana Kubátová and Jan Láníček, The Jew in Czech and Slovak Imagination, 1938-89, 
Antisemitism, the Holocaust, and Zionism, Brill's Series in Jewish Studies, Volume: 60 
Publisher:  Brill,Pp.170-171. 
(60)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P.49 
(61)Katrin Boeckh , Op.Cit.,P.441. 

   (62(Quoted in :American Jewish Year Book، 1951 , Vol. 52,P.329. 
    (63)Ibid .  

 (64)
Олег Бажан, Собр. Соц., C.221.   

 (65)American Jewish Year Book,Vol .53 ,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1952),P.320. 

انتقل مع أسختو إلى وارشػ ،  ٜٗٓٔ. وفي عاـ ٙٛٛٔ: ُوِلَج في مجيشة بمػندظ في بػلشجا عاـ فيج بؼ غؽر ؽن اد (ٙٙ)
ىػاجخ إلػى ٜٙٓٔاذ تابع دراسػتو ، وكػاف مشػح بجايػة شػبابو مػغ الفػاعميغ فػي الحػدب االشػتخاكي الرػييػني، وفػي عػاـ 

شبػؿ لجراسػة القػانػف،  وعػاد إلػى فمدصيغ ، وعسل في البجاية مدارعًا ، وفي الدادسة عذػخ مػغ عسػخه ىػاجخ إلػى إسػص
، لكشػػػو شػػػخد مػػغ جانػػػب الدػػػمصات العثسانيػػة ،وىػػػاجخ إلػػػى  ٜٗٔٔفمدػػصيغ مػػػع انػػػجالع الحػػخب العالسيػػػة األولػػػى عػػاـ 

وشػػارؾ فػػي تأسػػيذ حػػدب احػػجوت ىػػاعفػدا ، ، الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة، وبعػػج انتيػػاء الحػػخب عػػاد إلػػى فمدػػصيغ 
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( تػدعع الييػأة التشفيحيػة لمػكالػة الييػديػة، وبعػج أنذػاء  ٜٛٗٔ-ٖٜ٘ٔيغ عػامي). وبػ ٕٜٓٔوأصبح أميشا لو في عػاـ 
،أصبح أوؿ رئػيذ وزراء لػو، شػغل بػغ غػريػػف العجيػج مػغ السشاصػب الخفيعػة  ٜٛٗٔالكياف الرييػني في أيار عاـ 

سػالة ماجدػتيخ ( ، ر ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔحتى وفاتو. ندخيغ صالح أبػ حسيج، التصػرات الدياسػية الجاخميػة فػي "إسػخائيل" )
 .ٕ٘، ص ٜٕٔٓغيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 

  (67)American Jewish Year Book، 1951,Vol .52,P.333. 
، نز عمى حق كل ييػدؼ أف ٜٓ٘ٔقانػف أقختو الكشيدت األوؿ في الخامذ مغ تسػز  قانؽن حق العؽدة:(ٛٙ)  

يياجخ إلى "إسخائيل"، وقاؿ بغ غػريػف أوؿ رئيذ إسخائيمي عشج تقجيع اقتخاح القانػف أماـ الكشيدت، أف ىحا القانػف 
إنسا مشح الفكخ الرييػني صبغة جاء ليحجد شبيعة الجولة الييػدية وىجفيا، وأنو ال ييجؼ لسشح حقػؽ مغ الجولة، و 

قانػنية، وتقػية الحق الجػىخؼ لكل ييػدؼ بكػنو ييػديًا أف يياجخ إلى "إسخائيل" ويكيع فييا .لمسديج يشطخ عبمة عسخ 
، ٕٙٔٓحتى  ٜٜٛٔ  دروير، أثخ السياجخيغ الخوس عمى التغيخ الدياسي واالقترادؼ في إسخائيل ُمشح عاـ 

 .ٖٕ، ص ٕٚٔٓفمدصيغ، -ػرة ، القجس رسالة ماجدتيخ غيخ مشذ
  (69)Rachel Beinus, The Experience and Emigration of Soviet Union Jews: 1970-2000, 
Senior Thesis, Department of History, Barnard College, Columbia University, New York, 
2021,P.27. 

غ القصبيغ الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد الدػفيتي. ومغ السعمـػ تعج القزية الكػرية مغ أىع صػر الرخاع بي (ٓٚ)
أفَّ كثيخًا مغ السذكالت والشداعات التي سادت في بعس مشاشق العالع كانت مػضع اىتساـ القػػ العالسية الكبخػ التي 

تحاوؿ أف تحقق اىجافيا كانت سعت لمديصخة عمى السشاشق االستخاتيجية السيسة. وأف تمظ القػػ "االمبخيالية" 
االستعسارية خالفًا لخغبات الذعػب. وعمى الخغع مغ أفِّ الذعب الكػرؼ مغ الذعػب الستجاندة مغ حيث المغة 
والتاريخ والجغخافية، إال أف بخوز تمظ القػػ االستعسارية الستراعجة لتحقيق اىجافيا أدػ إلى تقديع شبو الجديخة الكػرية 

أوضاع الجديخة الكػرية ىذة ومتسدقة، وكاف في قج وججت القػػ اإلقميسية والجولية الصامعة لسشصقتيغ متراعجتيغ. و 
الػضع الجاخمي مشيا عمى حافة خصيخة مغ نذػب الحخب، وال سيسا أف االتحاد الدػفيتي قج ركد عمى كػريا الذسالية 

ما كػريا الجشػبية فمع تمَق العشاية الكافية بفكخة تػحيجىا تحت سيصختو. وحطيت بالجعع الكامل مغ االتحاد الدػفيتي، أ
مغ الػاليات الستحجة، ونتيجة لمتفػؽ الذسالي تجخمت األمع الستحجة لسدانجة كػريا الجشػبية وتقجيع الجعع السادؼ، وكاف 
 اليجؼ مغ ذلظ الحج مغ نفػذ السج الذيػعي. وٌاستسخت الحخب لسجة ثالث سشػات تكبج كل مشيسا خدائخ كانت كارثة

 لحقت بالكػريتيغ الذسالية والجشػبية. لمسديج يشطخ: 
كمية الجراسات بحث مشذػر في  ، ٖٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔإبخاليع عسخ عثساف و  شعيسة عبيج، الحخب األىمية الكػرية 

 .ٕٕٓٓالسدتجامة، كمية حشتػب، جامعة الجديخة، العجد الخامذ، السجمج األوؿ، 
ساد مكمف عدل البجراف، مػقف الجسيػرية الفخندية الخابعة مغ القزية لمسديج عغ البياف الثالثي يشطخ: ع( ٔٚ)

 .ٛٛ-ٗٛ، ص ٕٓٓٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة البرخة ،ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔالفمدصيشية 
 . ٖٓٔنػرىاف الذيخ، السرجر الدابق، ص (ٕٚ)

(73)Gyoo-Hyoung, Op. Cit.,P.102. 
(74)American Jewish Year Book, 1951, Vol. 52,P. 333. 
(75)Ibid, P.332. 
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. وقج 1917 ِاسع يصمق في االتحاد الدػفيتي عمى السدارع الجساعية مشح نذأتيا األولى بعج ثػرة عاـ الكؽلخؽزات:(ٙٚ)

، وتقـػ السدرعة الجساعية عمى أساس تجسيع ممكيات  ٜٓ٘ٔمخت بسخاحل مغ التجارب حتى عشجما انتذخت مشح عاـ 
مدرعة واحجة كبيخة يذتخكػف في استغالليا تعاونيًا ،  عمى حيغ تحتفع كل أسخة بقصعة صغيخة مغ األرض  الفالحيغ في

وما عمييا مغ حيػانات مشدلية الستغالليا الذخري .وتسيدت ىحِه السدارع بخرائز، مشيا أفَّ كل مداىع في الكػلخػز 
السدارع تقـػ بيا ليأة مغ السدارعيغ ويعاونيع الخبخاء يحرل عمى نريبو مغ عائج السدرعة بحدب عسمو، وأفَّ إدارات 

االخرائيػف الحيغ يقخروف خصة العسل في عائج السدرعة في ضػء الخصة العامة لإلنتاج الدراعي في اإلقميع . يشطخ: 
 .٘ٓٓٔأحسج عصية هللا، السرجر الدابق ، ص 

   (77)American Jewish Year Book ,1952,Vol. 53, P.315.   
   (78)American Jewish Year Book، 1953, Vol .54,P.333. 
   (79)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.237. 
(80)American Jewish Year Book ,1952,Vol .53.P.317. 

  (81)Quated in: American Jewish Year Book، 1951, Vol. 52,P.333. 
  (82)Quated in:American Jewish Year Book، 1952,Vol. 53,Pp.317-320. 

( ، ٜ٘ٙٔ-ٖٜ٘ٔثاني رئػيذ وزراء لػػ"إسخائيل"، فػي السػجة )، وىػ  السعخوؼ باسع )مػسى شتخوؾ( :مؽشيه شار ت(ٖٛ)
، واسػتقخ فػي قخيػة عػيغ سػيشيا بػيغ نػابمذ والقػجس، إْذ ٜٙٓٔفػي أوكخانيػا، وىػاجخ إلػى فمدػصيغ فػي عػاـ  ٜٗٛٔفػي ُوِلَج 

تعمع المغة العخبية والعبخية، وانتقمت بعج ذلظ عائمتو لمعير فػي تػل أبيػب، سػافخ إلػى إسػصشبػؿ فػي تخكيػا لجراسػة القػانػف، 
ى، فعاد إلى تل أبيب، والتحػق بحخكػة ييػديػة تػجعػ إلػى القبػػؿ لكشو لع يكسل دراستو؛ بدبب انجالع الحخب العالسية األول

بالسػاششة العثسانية مخافة مغادرة فمدصيغ، اصبح خالؿ الحخب العالسية األولى ضابصًا في الجير التخكي، وكاف عزػػ 
ي بمدػػػاف تػػػع تعييشػػػو رئيدػػػًا لمػكالػػػة الييػديػػػة ، إْذ أصػػػبح الشػػػاشق األساسػػػ ٖٖٜٔليػػػأة فػػػي صػػػحيفة )دفػػػار(، وفػػػي عػػػاـ 

(، وأوؿ وزيػػخ خارجيػػة فػػي "إسػػخائيل" ٜٛٗٔ-ٖٜٔٔالرػػييػنية، وتػػخأس الػػجائخة الدياسػػية لمػكالػػة الييػديػػة خػػالؿ السػػجة )
. مػشػػػيو شػػػاريت، يػميػػػات شخرػػػية، ٜ٘ٙٔ(، وثػػػاني رئػػػيذ لحكػمتيػػػا. وتػػػػفي فػػػي الدػػػابع مػػػغ تسػػػػز ٜٙ٘ٔ-ٜٛٗٔ)

 ؛  ٘ٔ، ص ٜٜٙٔية ، بيخوت، تخجسو عغ العبخية أحسج خميفة، مؤسدة الجراسات الفمدصيش
  Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, Clarendon Press, 
England, 1996. 

في مجيشة ميشدظ الخوسية،  درس الثانػية في كاوناس والقانػف في  ٜٜٛٔ: ُوِلَج في عاـ شسؽئيل فخ جمان الياشيف (ٗٛ)
الجكتػراه في القانػف مغ جامعة تػلػز في فخندا ، وكاف مػضػع أشخوحتو "حقػؽ  جامعة خاركيف، وحرل عمى

 ٕٜٗٔاألقميات القػمية"، كاف ناشًصا في الحخكات الرييػنية ، وعسل مجيًخا لمرشجوؽ القػمي الييػدؼ في ليتػانيا لمسجة 
عزػًا في أمانة مجمذ ىاجخ إلى فمدصيغ ، وكاف  ٖٜٗٔ، تخأس تحخيخ  صحيفة "دوس ورت" .وفي عاـ ٕٜٙٔ-

عساؿ تل أبيب ، ومجيخًا لسجرسة الشاشصيغ في اليدتجروت، وعزػًا في المجشة التشفيحية ليا، وبعج قياـ "إسخائيل" عاـ 
، تع تعييشو سفيخًا "إلسخائيل" في ٜٓ٘ٔالتحق بػزارة الخارجية، وُعِيَغ مجيخًا إلدارة أوروبا الذخقية. وفي تسػز  ٜٛٗٔ

تع تعييشو سفيخًا "إلسخائيل" في االتحاد الدػفيتي، وخالؿ مجة عسمو، شيجت العالقات الدػفيتية  ٜٔ٘ٔار ىشغاريا. وفي أي
اإلسخائيمية تجىػرُا في أعقاب مؤامخة األشباء ، واليجـػ عمى الػفج الدػفيتي في تل أبيب الحؼ أدػ إلى قصع العالقات -

 يشطخ: .ٜ٘٘ٔالجبمػماسية مع االتحاد الدػفيتي. وتػفي عاـ 
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 .  ٖٜ٘ٔ פברואר ٕٔ מעריב 
في قخية ستارػ في االتحاد الدػفيتي ، مغ عائمة أرثػذكدية  ٜٜٓٔسياسي سػفيتي، ُوِلَج في عاـ  أنجر ة غخوميكؽ: (٘ٛ)

 ٖٕٜٔكبيخة . انخخط في العسل الدياسي مشح انزسامو إلى الكػمدػمػؿ ، وىػ في عسخ الثالثة عذػخ . ومػع بجايػة عػاـ 
، وىػػ فػي عسػخ الثانيػة والعذػػخوف ًٖٜٔٔا لسشطسػة الكػمدػػمػؿ ، ثُػعَّ انزػػع إلػى الحػدب الذػيػعي فػي عػػاـ اختيػخ سػكختيخ 

مػػغ عسػػخه، ثُػػعَّ ُتسػػْت انتخابػػو سػػكختيخًا لمخميػػة الحدبيػػة فػػي بػريدػػػؼ. وبعػػجىا التحػػق فػػي السعيػػج العػػالي فػػي ميشدػػظ . وبعػػج 
دخػل الدػمظ  ٜٖٜٔرسػة متػسػصة فػي مجيشػة ميشدػظ. وفػي عػاـ سشتيغ أنيى دراسػتو فػي السعيػج العػالي ، وعػيغ مػجيخًا لسج

الدياسػػي،  وفػػي الدػػشة الالحقػػة عػػيغ رئيدػػًا لقدػػع الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة فػػي وزارة الخارجيػػة، ثُػػعَّ قشرػػاًل لػػبالده فػػي 
، وفػػي العػػاـ  خمػػف ليتفيشػػػؼ، إْذ أصػػبح سػػفيخًا فػػي الػاليػػات الستحػػجة األمخيكيػػة، ثػػع فػػي كػبػػا ٖٜٗٔواشػػشصغ ، وفػػي عػػاـ 

مدػاعجًا لػػزيخ الخارجيػة ، ثػع رئيدػًا لػفػج بػالده فػي  ٜٜٗٔنفدو أشتخؾ في مؤتسخ شيخاف بخفقة ستاليغ ، وُعِيًغ فػي عػاـ 
ًعػِيَغ وزيػخًا لمخارجيػة، وفػي  ُٜٚ٘ٔعػِيُغ سػفيخا لػجػ بخيصانيػا، وفػي عػاـ  ٕٜ٘ٔ، وفي عػاـ ٜٜٗٔاألمع الستحجة في عاـ 

لمسديػػج يشطػػخ : معتػػد    .ٜٛٛٔ ضػػة كيشػػجؼ بذػػأف السذػػكمة الكػبيػػة، وتػػػفي فػػي عػػاـزار واشػػشصغ لسفاو  ٖٜٙٔعػػاـ 
 .ٕٕٔٓ، القاىخة،  ٜٛٛٔ-ٜٖٜٔالجاودؼ، أنجرية غخوميكػ ودوره في سياسة االتحاد الدػفيتي الخارجية 

(86)Yaacov Ro'i, OP. Cit.,P. 91. 
، وبحث في وضعية ٜٔ٘ٔالثالثيغ مغ آب -عذخ الخابع: ُعِقَج في القجس لمسجة مغ السؤوسخ ال الث والعذخون  (ٚٛ)

السشطسة الرييػنية العالسية وعالقاتيا مع دولة "إسخائيل"، ثع بحث مدألة ىجخة الييػد مغ أنحاء العالع إلييا، وتع عخض 
رػر، جػني مش .)مذخوع يخوشالييع( عمى السؤتسخ بعج أف أصبح )بخنامج بازؿ( في عجاد الساضي أثخ قياـ "إسخائيل"

  .ٕٖٗالسرجر الدابق، ص
   (88 ( American Jewish Year Book، 1953, Vol.54,P.336. 
   (89)Ibid. 
   (90   ( Eugene M. Avrutin ,Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and Beyond, Indiana   
University Press, Bloomington,2017.P.250. 

(91)American Jewish Year Book,1953, Vol .54,P.336. 
(92)Ibid. 
(93)Ibid,P.333. 

، عشجما ٖٜٗٔتيا القػات السدمحة الدػفيتية في خخيف عاـ أمشصقة عدكخية ، أنذ : الكاربات العدكخ ة األوكخانية (ٜٗ)
عمى إنذاء مشصقة  ٜ٘ٗٔ- ٜٗٗٔاحتمت القػات الدػفيتية كامل الزفة اليدخػ األوكخانية، فعسمت خالؿ عامي 

، تع تكميف مشصقة الكاربات العدكخية مغ مقخ الجبية األوكخانية ٜ٘ٗٔالكاربات، وفي التاسع مغ تسػز في  عدكخية
الخابعة في تذيخنيفتدي. وقج تخأسيا نائب قائج الجبية األوكخانية الثانية أنجريو ييخيػميشكػ، وكانت قػات السشصقة بذكل 

ا شسمت أيزًا وحجات تع نقميا مغ السشاشق العدكخية األخخػ في لفيف أساس مغ الجبية الخابعة األوكخانية، ولكشي
 ، ضست السشصقة ثسانية وثالثيغ وحجة عدكخية ليا. ٜ٘ٗٔوكييف،  في خخيف عاـ 

Энциклопедия военный, Том 4, Osnabrück, 2001,C.450-456. 
(95)A. Murashin to L.G. MePnikov, 16 April 1952, Cited in: P.U.J.I.E,P.94. 
(96)Ibid. 
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(97)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.237. 
: مشطسػػة الذػػباب الميشيشيػػة الذػػيػعية لالتحػػاد الدػػػفيتي ، تتػػخاوح أعسػػار أعزػػائيا بػػيغ الخابعػػة عذػػخة والثػػامغ كؽمدررؽمؽل(ٜٛ)

عمػػى  الدػػػفيتي .وأفَّ كػادرىػػا تػػشطع، وىػػي تابعػػة لمحػػدب الذػػيػعي  ٜٛٔٔعػػاـ فػػي والعذػػخيغ. أسدػػت بعػػج الثػػػرة البمذػػفية 
الصخيقة الستبعة في تشطيع كػادر الحدب الحؼ يذخؼ أيزًا عمييا. أما ميستيا فيي تثكيف الذػباب الدػػفيتي بالسبػادغ وفق 

الميشيشيػػة الساركدػػية، وبػػث روح الشطػػاـ واالنزػػباط السػاششػػو الرػػالحة فػػي نفػػػس األعزػػاء . ويذػػارؾ أعزػػاء الكػمدػػػمػؿ 
العجيػػج مػػغ الحسػػالت الثقافيػػة واالجتساعيػػة واالقترػػادية ، بسػػا فػػي ذلػػظ بشػػاء مذػػاريع ضػػخسة ذات أىسيػػة وششيػػة.  ايزػػًا فػػي

 . ٜٕ٘، ص ٘يشطخ: عبج الػىاب الكيالي، السرجر الدابق، ج 
(99)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,Cc.238-241.    
فػػي أوكخانيػػا، عسػػل فػػي وقػػت مبكػػخ فػػي  ٜٓٓٔ فػػي عػػاـشػػاعخ وناقػػج وكاتػػب مدػػخحي روسػػي ، ُوِلػػَج  أتتدررغ فيفررخ: (ٓٓٔ)

 ٜٜٔٔ، وفػػي عػػاـ ٜٚٔٔثػػػرة قيػػاـ مصبعػػة . انطػػع إلػػى حػػدب البػنػػج، واشػػتخؾ فػػي الحػػخب االىميػػة الخوسػػية التػػي اعقبػػت 
انطع إلى الحدب الذيػعي، وىي الدشة نفدػيا التػي نذػخ فييػا أوؿ أشػعاره فػي الرػحيفة العمػع الذػيػعي فػي مجيشػة كييػف. 

أدبػػػاء اليجيذػػػية الدػػػػفييت، وكانػػػت قرػػػائجه تتشػػػاوؿ تجاربػػػو خػػػالؿ الحػػػخب االىميػػػة ، وتشػػػاوؿ التحػػػػالت  أصػػػبح فيفػػػخ مػػػغ
االجتساعية فػي ضػل الجولػة الدػػفيتية. خػجـ فيفػخ فػي الجػير خػالؿ الحػخب العالسيػة الثانيػة ، وأصػبح أحػج أعزػاء المجشػة 

و مسثػػل لمجشػػة مػػغ أجػػل كدػػب دعػػع وتأييػػج الجساعػػات الييػديػػة السشاىزػػة لمفاشػػية ، وزار الػاليػػات الستحػػجة وكشػػجا بػصػػف
.  ٕٜ٘ٔفي ضل حكع ستاليغ ، واعجـ في عاـ  ٜٛٗٔالييػدية في حخبو ضج السانيا الشازية .والقي الكبس عميو في عاـ 

، دار الذػػػػػػػخوؽ، القػػػػػػػاىخة ، ٔ، طٖعبػػػػػػػج الػىػػػػػػػاب السدػػػػػػػيخؼ ،  السػسػػػػػػػػعة الييػػػػػػػػد والييػديػػػػػػػة والرػػػػػػػييػنية،  السجمػػػػػػػج 
 .ٕٖ٘،صٜٜٜٔ

(101)Leon Shapiro, Soviet Jewry Since the Death of Stalin:  A Twenty-five Year 
Perspective, in :  American Jewish Year Book (AJYB), Vol. 79, 1979, P.89. 
(102)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Tам же.,C.237. 
(103)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt,15 July 1953,P.8. 

(104)G. Grishko to L.G. Mel'nikov, 18 March 1953, Cited in: P.U.J.I.E,Pp.100-101. 
(105)Ibid. 
(106)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬСобр. Соц.,C.237. 
(107)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt,15 July 1953,P.11. 
(108)Gyoo-Hyoung, Op. Cit.,P.100. 

فػي  ٜٛٛٔفػي الحػادؼ والعذػخيغ مػغ تذػخيغ الثػاني  : عالسة وشبيبة سػفيتية، ُوِلػجتليجيا فيؽدوسيفشا ويساشؽك (ٜٓٔ)
مجيشة بخيدت ليتػفدظ، وكاف والجىا ضابط صف في الجير الخوسي. ُثعَّ انتقمػت العائمػة إلػى سػامارا، وىشػاؾ حرػمت 

،  وفػي العػاـ نفدػو عسمػت عمػى مكافحػة وبػاء ٕٜٓٔ، دخمت كمية الصب في عاـ ٜٗٓٔعمى تعميسيا األوؿ في عاـ 
ليخا. وبعػػج نيايػػة الحػػخب األىميػػة ، عاشػػت فػػي بتخوغػػخاد ، ثػػع انتقمػػت إلػػى مػسػػكػ ، إْذ أكسمػػت تعميسيػػا التيفػييػػج والكػػػ 

، حرمت عمػى وسػاـ  ٖٜ٘ٔالصبي، وبجأت العسل شبيبًة في القدع الصبي والرحي في الكخمميغ. وفي كانػف الثاني 
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يػة الخئيدػة الخابعػة بػػزارة الرػحة فػي اتحػاد عسمػت فػي السجيخ و ليشيغ "لمسداعجة السقجمة لمحكػمة فػي فزػح األشبػاء ". 
 .ٖٜٛٔتػفيت في الدادس مغ أيمػؿ و  .ٜٗٙٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية إلى أف تقاعجت عغ العسل في عاـ 

Костырченко Г. Сталин против , власть и еврейская интеллигенция в СССР. М, 
РОССПЭН, 2009,C. 224. 
(110(Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt and Its Reversal, 24 September 1954, Approved For Release 17Jun 
2009, P.2.  

السدتػػ لجػ أمغ ، كاف ضابصًا رفيع ٜٙٛٔيار الثاني والعذخيغ مغ آ: ُوِلَج في نيكؽالي سيجوروفيتر فالسيغ (ٔٔٔ)
ُوِلًج فالسيظ لعائمة  .ٕٜ٘ٔ- ٖٜٔٔالجولة الدػفيتي، وُعِخَؼ بػصفو رئيدًا لألمغ الذخري لجػزيف ستاليغ لمسجة 

فالحية فقيخة في قخية بػبيشيتذي في سمػنيسدكي أويدد بسحافطة غخودنػ )ىخودنا فػبالست الحالية في روسيا 
، وحرل عمى صميب  ٜ٘ٔٔتع تجشيجه في الجير الخوسي في آذار  البيزاء( التابعة لإلمبخاشػرية الخوسية،

كاف بختبة عخيف، وبجأ الخجمة  ٜٚٔٔالقجيذ جػرج خالؿ الحخب العالسية األولى. وبحمػؿ قياـ ثػرة أكتػبخ في عاـ 
 في ميميذيا مػسكػ. شغل مشاصب شخفية في قدع العسميات، وشسمت حساية رؤساء الحدب والحكػمة. وشغل فالسيظ

، وكانت ىحه الخجمة تابعة مباشخة ٖٜٔٔمشرب رئيذ خجمة الحساية الذخرية لدتاليغ في الكخمميغ بْجءًا مغ عاـ 
لدتاليغ، ومدتقمة عغ الذخشة الدخية عغ مفػضية الذعب لمذؤوف الجاخمية . وأصبح أيزًا ، في جػىخه ، أحج أفخاد 

، عسل أيزًا مجرسًا ألشفاؿ ستاليغ. وتػفي ٕٖٜٔفا في عاـ عائمة ستاليغ، بعج وفاة زوجة ستاليغ، ناديججا أليمػيي
 .ٜٚٙٔعاـ 

Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 2000. С. 136. 
في  ٖٜٔٔأيمػؿ في األوؿ مغ : ضابط سػفيتي، رئيذ وزارة أمغ الجولة ، ُوِلَج ر ؽميؼ ميخائيل دميتخ يفتر (ٕٔٔ)

ارتبط بالعجيج مغ القزايا الدياسية، مشيا تدمع زماـ األمػر الخئيدة  مشصقة كػباف في االتحاد الدػفيتي ألسخة ييػدية،
، وكاف مغ بيغ الستيسيغ باإلعجاد لمسؤامخة ما ُعخؼ باسع مؤامخة األشباء. وبعج وفاة ستاليغ، أنتيت قزية األشباء 

 . يشطخ: ٜٗ٘ٔفي حديخاف  ريػميغ، وحػكع في مػسكػ، رميًا بالخصاص وتع الكبس عمى التي استيجفت ستاليغ،
 ;ٚٗص  ٜٚٙٔعسخ حميق، مػسكػ واسخائيل ، الجار الدعػدية لمشذخ , 

Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert Chandler and others, New 
York,2009, P.246. 

، انزع إلى الحدب الذيػعي في عاـ ٜٗٓٔسياسي أوكخاني ُوِلَج في عاـ  سيسيؽن دي إجشاويف : (ٖٔٔ)
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي في جسيػرية بػريات السشغػلية، ثع سكختيخًا لمحدب الذيػعي  ٖٜٛٔ.وُعِيَغ عاـ ٕٜٙٔ

قدع المجشة السخكدية تع استجعاؤُه إلى مػسكػ، وُعيغ رئيدًا ل ٜٓ٘ٔ، وفي كانػف األوؿ ٜٛٗٔفي بيالروسيا في عاـ 
لمحدب الذيػعي لالتحاد الدػفيتي، وتخأس جياز كي جي بي خالؿ محاكسة األشباء، وبعج وفاة ستاليغ وجيت لو 

وُدِفَغ في مقبخة نػفػديفيتذي في  ٖٜٛٔالرحف تيسًا مغ خالؿ محاكسة األشباء، وتػفي ألسباب شبيعية في عاـ 
 تية.مػسكػ مع العجيج مغ أعزاء الشخبة الدػفي

Семен Игнатьев: самый «бескровный» министр госбезопасности Сталина , 
https://www.business-gazeta.ru/article/ٖٖٜٔٙٛ. 

https://www.business-gazeta.ru/article/136398
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(114(Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt and Its Reversal, 24 September 1954, Approved For Release 17Jun 
2009, P.2.  

خالؿ الحخب العالسية األولى، بشاء عمى اسسيا األصمي )لجشة التػزيع  ٜٗٔٔ: تأسدت في عاـ مشعسة جؽ شت(٘ٔٔ)
الييػد(، وضمت تعخؼ لسجة شػيمة بيغ األوربييغ السذخؾ لألمػاؿ األمخيكية مغ أجل إغاثة مشكػبي الحخب مغ 

بػ)السذتخكة(، عيج إلييا باألمػاؿ التي جسعتيا كل مغ المجشة السخكدية األرثػذكدية لغػث الييػد، والمجشة الييػدية 
 األمخيكية، ولجشة غػث الذعب، اشتيخت ىحِه المجشة بػصفيا مشطسة ممتدمة بالسبجأ القائل أنو يجب مداعجة الييػد
عمى البقاء في البالد التي وججوا فييا ، عػضًا عغ تذجيعيع عمى اليجخة إلى فمدصيغ، لحا عجتيا الرييػنية أداة 

ىاجع رئيذ نجاء فمدصيغ الحاخاـ )أبا ىيمل سيمفخ( الييػد األمخيكييغ  ٜٔٗٔلمسجسػعات غيخ الرييػنية، وفي عاـ 
دعع السذخوع الخيالي لتػشيغ الالجئيغ الييػد في بيخوبيجاف، لتقجيسيع السداعجة لييػد أوربا الذخقية والػسصى، و 

التي فدخ محاوالتيا ىحِه بػ ػ)خشق الرييػنية(  لمسديج يشطخ : لي أوبخيغ، السشطسات الييػدية األمخيكية ونذاشاتيا 
 .ٜٗٔ-ٛٗٔ،  ص ٜٙٛٔفي دعع إسخائيل، تخجسة محسػد زايج، ، بيخوت ، 

فػي أوكخانيػا، عسػل فػي وقػت مبكػخ فػي  ٜٓٓٔفػي عػاـ شاعخ وناقج وكاتب مدخحي روسي ، ُوِلَج  أتتدغ فيفخ: (ٙٔٔ)
 ٜٜٔٔ، وفي عاـ ٜٚٔٔثػرة قياـ مصبعة . أنطع إلى حدب البػنج ، واشتخؾ في الحخب االىمية الخوسية التي اعقبت 

يفة العمػػع الذػػيػعي فػػي مجيشػػة أنطػػع إلػػى الحػػدب الذػػيػعي، وىػػي الدػػشة نفدػػيا التػػي نذػػخ فييػػا أوؿ أشػػعاره فػػي الرػػح
كييػػػف. أصػػػبح فيفػػػخ مػػػغ أدبػػػاء اليجيذػػػية الدػػػػفييت، وكانػػػت قرػػػائجه تتشػػػاوؿ تجاربػػػو خػػػالؿ الحػػػخب االىميػػػة ، وتشػػػاوؿ 
التحػػػالت االجتساعيػػة فػػي ضػػل الجولػػة الدػػػفيتية. خػػجـ فيفػػخ فػػي الجػػير خػػالؿ الحػػخب العالسيػػة الثانيػػة ، وأصػػبح أحػػج 

زػػة لمفاشػػية ، وزار الػاليػػات الستحػػجة وكشػػجا بػصػػفو مسثػػل لمجشػػة مػػغ أجػػل كدػػب دعػػع أعزػػاء المجشػػة الييػديػػة السشاى
فػي ضػل حكػع سػتاليغ ،  ٜٛٗٔوتأييج الجساعات الييػدية فػي حخبػو ضػج السانيػا الشازيػة .وألقػي الكػبس عميػو فػي عػاـ 

، دار ٔ، طٖسجمػػػج . عبػػػج الػىػػػاب السدػػػيخؼ،  السػسػػػػعة الييػػػػد والييػديػػػة والرػػػييػنية،  ال ٕٜ٘ٔوأعػػػجـ فػػػي عػػػاـ 
 .ٕٖ٘،صٜٜٜٔالذخوؽ، القاىخة ، 

(117)American Jewish Year Book,Vol.55,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1954)، P.273.  

   (118  ( Ibid, P. 274. 
(119)

Кондиев У.И, Дело врачей - 60 лет спустя, Научный журнал, Министерства 
здравоохранения Украины, Выпуск 2 (3) 2013 .C158. 

  (120)
МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,Cc257-259-260.   

في مجيشة كيبتاوف بجشػب افخيكيا، تمقى تعميسو في بخيصانيا،  ٜ٘ٔٔدبمػماسي وسياسي ، ُوِلَج في عاـ  أبا أتبان: (ٕٔٔ)
محاضخًا  ٜٓٗٔ-ٖٜٛٔحرل عمى تعميع متقجـ في المغات واالدب الذخقي مغ جامعة كامبخدج ، وعسل بيغ عامي 

ؿ خالؿ الحخب العالسية الثانية ، وكانت في الجامعة ذاتيا. عسل في جياز االستخبارات البخيصاني بختبة مالـز أو 
بتػصية مغ وايدماف لمجائخة الدياسية في الػكالة الييػدية ، إْذ  ٜٙٗٔخجمتو في القاىخة، والقجس، وُتسْت ضسو عاـ 

سفيخًا "إلسخائيل" في األمع الستحجة. وبيغ عامي  ٜٛٗٔعسل في قدع الستابعة الرحفية في لشجف. وُعيََّغ في عاـ 
 اً إلى "إسخائيل" ، وانتخب رئيد ٜٜ٘ٔعاـ في ُعِيَغ سفيخًا "إلسخائيل" في واششصغ، ثع ما لبث أف عاد  ٜٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔ
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لمتخبية والتعميع، ثع نائبًا لخئيذ الحكػمة ، وفي عاـ  أصبح وزيخاُ  ٖٜٙٔ -ٜٓٙٔعغ حدب ماباؼ. وبيغ عامي 
مغ شخح اسسو برػرة قػية مغ خالؿ  . وتسكغ أيبافٜٗٚٔ، تقمج مشرب وزيخ خارجية حتى شيخ أيار  ٜٙٙٔ

ضيػره الجائع وخصاباتو البخاقة عمى مشرة األمع الستحجة ، ومتحجث ححر باسع "إسخائيل" أماـ الخأؼ العالسي . وتػفي 
. لمسديج يشطخ : يغاؿ عيالـ ، ألف ييػدؼ في التاريخ، تخجسة عجناف أبػ عامخ ، مؤسدة فمدصيغ لمثقافة،  ٕٕٓٓفي 

 . ٚ-ٙص  ،ٕٙٓٓدمذق ، 
(122)American Jewish Year Book، 1954,Vol .55, Pp.274-275. 

 .ٚٔٔ، صٜٓٛٔالحجاوؼ، الييػد الدػفييت دراسة في الػاقع االجتساعي، جامعة بغجاد،  ةسالف ( ٖٕٔ)
تحديغ عمي حديغ وفاروؽ صالح العسخ ، سياسة الػاليات لمسديج حػؿ احتالؿ االتحاد الدػفيتي الشسدا يشطخ:  (ٕٗٔ)

الستحجة األمخيكية تجاه القزية الشسداوية، مجمة كمية اآلداب ، جامعة البرخة ، العجد الثالث والعذخيغ )كانػف األوؿ 
 (؛ٕٚٔٓ

Dieter Bacher And Florian Banu And Magdolna Baráth..., Soviet Occupation of Romania, 
Hungary,  and Austria 1944/45–1948/49, Central European University Press Budapest–
New York, 2015. 
(125)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt, 15 July 1953,P.11. 

 ،ب.ص.ٕٙٔٓ، دار الداقي ، بيخوت، ٔنججة فتحي صفػة، ىحا اليـػ في التاريخ، السجمج األوؿ، ط  (ٕٙٔ)
(127)American Jewish Year Book، 1954, Vol .55,Pp.276-277 . 
(128)Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 

Doctors' Polt, 15 July 1953,P.11. 
(129)

МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, Собр. Соц.,C.269. 
(130)American Jewish Year Book، 1954, Vol. 55,Pp.276- 277. 

، أسسو األصمي رودولف شميدنجخ،الدكختيخ العاـ لمحدب الذيػعي ُٜٔٓٔوِلَج في عاـ  رودولف سالندكي:(ٖٔٔ)
 ٖٜٙٔالتذكػسمػفاكي، انزع في شبابو إلى الحدب الذيػعي، وصعج سخيعا في صفػفو، ثع وجيت إليو في عاـ 

زػيتو  بذكل مؤقت مغ انتقادات حادة مغ الذيػعية الجولية )الػكػمشتيخف( ؛ بدبب "سياستو االنتيازية" ، وأوقفت ع
السجسػعة الكيادية، وخالؿ االحتالؿ الشازؼ لتذيكػسمػفاكيا، انتقمت قيادة الحدب الى االتحاد الدػفيتي، واوكل إلى 
سالندكي خالؿ مجة الحخب العالسية الثانية مياـ عجة في الجير، مغ بيشيا تجشيج عشاصخ مغ أعزاء الحدب 

ؼ تكػف في االتحاد الدػفيتي، وتشطيع عسميات السقاومة السدمحة ضج االلساف، لالنزساـ لػحجات الجير التذيكي الح
وشارؾ سالندكي بشفدو في بعس العسميات العدكخية ،ومع انتياء الحخب ُعيََّغ سكختيخًا عامًا لمحدب الذيػعي ، 

 ٕٜ٘ٔلكغ في عاـ وأصبح الخجل الثاني بعج رئيذ الحدب ، واحكع قبزتو عمى مقاليج األمػر في الحدب كافة ، و 
، واعتخؼ بجسيع التيع التي وّجَيْت  إليو، ٕٜ٘ٔوجيت اليو تيسة التآمخ ضج الشطاـ ، وقجـ الى السحاكسة في عاـ 

وُحِكَع عميو باإلعجاـ في العاـ نفدو . يشطخ: عبج الػىاب السديخؼ، السػسػعة الجساعات الييػدية : التحجيث والثقافة 
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘، صٖ، السجمج 
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وىي "، الجباية الييػدية السػحجة"ىي أكبخ مؤسدة شػعية لجسع الساؿ يصمق عميو  لشجا  اليهؽدي السؽحج:ا(ٕٖٔ)

َدْت في عاـ لتكػف األداة الخئيدة لجباية األمػاؿ والجعع الييػدؼ في جسيع انحاء  ٜٖٜٔ مشطسة ييػدية أمخيكية ُأسَّ
ي وضعتيا دعسًا" إلسخائيل"، وقج ساعجت السػاؿ التي ( بمغت الحروة في جسع السبالغ التٜٔٚٔ-ٜٖٜٔالعالع بيغ )

( ألف ييػدؼ في الػاليات الستحجة األمخيكية وكشجا وفخندا. وبعج تأسيذ "إسخائيل" ٖٓٚجسعتيا الشجاء في تػشيغ )
دؼ أصبح الشجاء يزع كاًل مغ الرشجوؽ التأسيدي )الكيخيغ ىايدػد( ، ولجشة التػزيع السذتخكة، ويتمقى الشجاء الييػ 

%مغ مجسػع التبخعات السحرمة عبخ الحسمة السخكدية السػحجة مع االتحادات الييػدية ٓٙ%إلى ٓ٘السػحج مغ 
،وصشاديق االنتعاش التي تخز الشدبة الستبكية لالحتياجات، والخجمات السحمية لمجساعات الييػدية. عمى الخغع مغ 

، وىحا دليل عمى العالقة الخاصة بيغ الػاليات الستحجة أنيا تعج بالفعل ذراع الحكػمة اإلسخائيمية لجباية أمػاؿ
و"إسخائيل"، وقاعجتيسا في الذخؽ األوسط. عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية الرييػنية، السػسػعة السػجدة في 

؛ ميا عمي حسيج فيج، اليجخة الييػدية إلى ٕٖٗ، صٕٙٓٓ، دار الذخوؽ، القاىخة، ٖ، طٕجدأيغ، مجمج 
 .ٜٕٓ، ص ٕٕٓٓ( كمية اآلداب، الجامعة العخاقية،ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔل")"إسخائي

، ٖٜٓٔ، وانزع إلى حخكة الذباب الرييػنية في عاـ ُٕٜٔٔوِلج في نػرمبخغ في ألسانيا عاـ جيؽرا جؽز فتال: (ٖٖٔ)
 ُعِيَغ سكختيًخا لحخكة ىاحالػتذ، ىي حخكة شبابية ييػدية تجرب الذباب الييػدؼ عمى ٖٜٙٔوُعِيًغ في عاـ 

ىاجخ إلى فمدصيغ، وبعج الحخب العالسية الثانية بجأ  ٜٖٜٔاالستيصاف الدراعي بعج اليجخة إلى فمدصيغ. وفي عاـ 
في تشطيع قدع االستيعاب في الػكالة الييػدية، وتػلى مشرب مجيخ دائخة االستيعاب، وأميغ صشجوؽ الػكالة 

أصبح  ٜٙ٘ٔانيا الغخبية، مع بجاية عاـ شارؾ في مفاوضات التعػيزات مع ألس ٕٜ٘ٔالييػدية. وفي عاـ 
. لمسديج ٕٜٙٔالدكختيخ العاـ لحدب الساباؼ ، وبعجىا عيغ وزيخًا لمعسل لسجة ثالثة سشػات، تػفي في تل أبيب عاـ 

 يشطخ:
A. Herkunft, Dr. Giora (Georg) Josephthal, Ludwig C. Berlin, 2013, Pp.2-6. 

في بمجة نيػ أوديدا في مقاشعة خيخسػنتػلي، انتقمت عائمة شػارتد إلى  ٜٜٛٔ ُوِلَج في :جؽز ف شؽارود(ٖٗٔ)
درس في السجرسة األرثػذكدية، وبجأ في  ٕٜٔٔ-ٜ٘ٔٔ، وبيغ عامي ٜٚٓٔفي عاـ االمخيكية  الػاليات الستحجة 

يخ األوروبي االنخخاط في العسل السجتسعي في اتحاد السشطسات الخيخية الييػدية، وتػلى السشرب السج ٜٕٜٔعاـ 
، وفي ىحا السشرب عسل أيزًا مع إدارة ٜٜٗٔ- ٜٓٗٔفي لجشة التػزيع األمخيكية الييػدية السذتخكة خالؿ السجة 

نقل   ٜٓٗٔاألمع الستحجة لإلغاثة والتأىيل وقيادة بخامج السداعجة اإلندانية، وعشجما احتل الشازيػف فخندا في عاـ 
الييػدية السذتخكة إلى البختغاؿ،  وقج أسيع في عسميات مداعجة الييػد مغ شػارتد مكتب لجشة التػزيع األمخيكية 

–ٜ٘ٔخالؿ اليجخة إلى الجوؿ الغخبية، وقاـ بتػزيع األمػاؿ إلنقاذ الييػد في جسيع أنحاء أوروبا السحتمة. وفي عامي 
- ٜٔ٘ٔة، وخالؿ السجة شغل شػارتد مشرب السجيخ العاـ لمسفػض العاـ لإلغاثة الييػدية في األمع الستحج ٜٔ٘ٔ
 .ٜ٘ٚٔوتػفي في عاـ  كاف نائبًا لخئيذ مشطسة الشجاء الييػدؼ السػحج. ٜ٘٘ٔ

И. Г. РАДЧЕНКО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ В ГОДЫ ХОЛОКОСТА, Журнал Белорусского 
государственного университета. 2018,C.103. 
(135)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P.93. 
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: عبػػػػػػارة أشمقيػػػػػػػا رئػػػػػػيذ الػػػػػػػزراء البخيصػػػػػػاني وندػػػػػػػتػف تذخشػػػػػػل فػػػػػػي الخػػػػػػامذ مػػػػػػػغ اذار الدررررررتار الحجتررررررجي (ٖٙٔ)

، فػػػػي خصابػػػػو الذػػػػييخ فػػػػي مجيشػػػػة فمتػػػػػف، مػػػػدورؼ . وألوؿ مػػػػخة بعػػػػج الحػػػػخب العالسيػػػػة الثانيػػػػة وصػػػػف ىػػػػحا  ٜٙٗٔ
والعكبػػػػػة األكبػػػػػخ فػػػػػي العالقػػػػػات الجوليػػػػػة، وأنػػػػػو يذػػػػػكل الخصػػػػػخ الخصػػػػػاب االتحػػػػػاد الدػػػػػػفيتي، أنػػػػػو السذػػػػػكمة الخئيدػػػػػة 

األوؿ عمػػػػػى جسيػػػػػع األمػػػػػع والبمػػػػػجاف، وأنػػػػػو أسػػػػػجؿ الدػػػػػتار الحجيػػػػػجؼ عمػػػػػى شػػػػػخؽ أوروبػػػػػا. وأشػػػػػار إلػػػػػى بجايػػػػػة حػػػػػخٍب 
البػػػػػػاردة.  وضػػػػػػل الدػػػػػػتار قػيػػػػػػا ومتساسػػػػػػكًا خػػػػػػالؿ الدػػػػػػتيشات مػػػػػػغ القػػػػػػخف العذػػػػػػخيغ . لكػػػػػػغ فػػػػػػي سػػػػػػبعيشيات القػػػػػػخف 

إف الػػػػػػػػخئيذ ريتذػػػػػػػػارد نيكدػػػػػػػػػف وآخػػػػػػػػخيغ عسمػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى اقامػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػات  لزػػػػػػػػعف ، إذْ العذػػػػػػػػخيغ اضيػػػػػػػػخ معػػػػػػػػالع ا
دبمػماسػػػػػػية جيػػػػػػجة مػػػػػػع االتحػػػػػػاد الدػػػػػػػفيتي والرػػػػػػيغ الذػػػػػػعبية، والعجيػػػػػػج مػػػػػػغ الػػػػػػجوؿ الذػػػػػػيػعية رفعػػػػػػت القيػػػػػػػد عػػػػػػغ 
الدػػػػػػفخ، وبػػػػػػجأت بتبػػػػػػادالت ثقافيػػػػػػة واقترػػػػػػادية مػػػػػػع البمػػػػػػجاف الغخبيػػػػػػة. وانيػػػػػػارت الحػػػػػػػاجد بالكامػػػػػػل بانتيػػػػػػاء الحػػػػػػخب 

لبػػػػػػاردة. بخانػػػػػػجوف تػروبػػػػػػػؼ، مػسػػػػػػػعة الحػػػػػػخب البػػػػػػاردة ، تخجسػػػػػػة صػػػػػػادؽ حدػػػػػػغ الدػػػػػػػداني، مصبعػػػػػػة الكتػػػػػػاب ، ا
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ، صٕٕٕٓبغجاد ، 

في كاوناس في اإلمبخاشػرية الخوسية، وقج ىاجخ إلى الػاليات الستحجة  ُٖٜٓٔوِلَج في عاـ  اتخفيشغ ميممخ: (ٖٚٔ)
، وفي عاـ ٜٓٗٔ- ٖٜٙٔـ لمسؤتسخ الييػدؼ العالسي بيغ عامي ، تػلي مشرب أميغ عا ٕٜٔٔاألمخيكية في عاـ 

انتخب رئيدًا لمسجمذ الرييػني األمخيكي،  ٜٗ٘ٔتع انتخابو رئيًدا لمكػنغخس الييػدؼ األمخيكي، وفي  ٜٜٗٔ
 .ٜٓٛٔتػفي في نيػيػرؾ في عاـ 

Encyclopedia Judaica. Vol. 21, Keter Publishing House . Jerusalem, 2007.P.21. 
ْت في عاـ السشعسة الرهيؽنية األمخ كية (ٖٛٔ) باسع اتحاد الريايشة  ٜٛٛٔ: مشطسة صييػنية أمخيكية ُأَسدَّ

. وِلجْت السشطسة ضعيفة وىديمة ، نتيجة لمخالؼ ٜٚٛٔاألمخيكييغ، في أعقاب السؤتسخ الرييػني األوؿ في عاـ 
"الستآمخة" ذات األصػؿ األلسانية، والقاعجة التي تتألف مغ الحؼ نذأ بيغ الكيادة السشتسية إلى البخجػازية الييػدية 

السياجخيغ الييػد القادميغ مغ شخؽ أوربا ذوؼ الثقافة اليجيذية. ومع انجالع الحخب العالسية األولى أنتقل مخكدىا إلى 
تحت  ٜٗٔٔعاـ  الػاليات الستحجة األمخيكية، وتع تأسيذ المجشة التشفيحية العامة السؤقتة لمذؤوف الرييػنية في

رئاسة لػيذ بخانجيد خالؿ مجة الحخب. ومع انتياء الحخب تقخر دمجيا مع اتحاد الريايشة األمخيكييغ لتأسيذ 
السشطسة الرييػنية األمخيكية تحت رئاسة لػيذ بخانجيد. وقج رأػ لػيذ أفَّ دور السشطسة ىػ جسع األمػاؿ 

في مجػ فعالية إنذاء الرشجوؽ التأسيدي الييػدؼ الحؼ وشكَّظ  السخررة لتسػيل مذاريع معيشة في فمدصيغ.
كانت الكيادات الرييػنية االوربية، وعمى رأسيع حاييع وايدماف يفزمػنو. وقج أدػ ىحا الخالؼ إلى اندحاب بخانجيد 

، وتخكد ِاىتساـ السشطسة في جسع األمػاؿ ، وأف لع ٕٜٔٔومشاصخيو مغ السشطسة خالؿ مؤتسخ السشطسة في عاـ 
خز نجاحًا ممحػضًا في تمظ السيسة، وعارضت نذاط حسالت مشطسة اإلغاثة الييػدية األمخيكية التي كانت تعسل تح

عمى تػشيغ الييػد الخوس في مشاشق القـخ وأوكخانيا في االتحاد الدػفيتي . وبعج انجالع الحخب العالسية الثانية 
يذ كػمشػلث ييػدؼ في فمدصيغ ،ثع تأسيذ بخنامج شاركت السشطسة في تػحيج السشطسات الرييػنية مغ اجل تأس

، ثع السجمذ ٖٜٗٔ، واشتخشت تأسيذ لجشة الصػارغ الرييػنية األمخيكية في عاـ ٕٜٗٔبمتيسػر في عاـ 
لتكػيغ ليأة مشدقة لكبخػ السشطسات الرييػنية في الػاليات الستحجة األمخيكية.  ٜٜٗٔالرييػني األمخيكي في عاـ 

عج تأسيذ الكياف الرييػني، وعانت السشطسة الرييػنية مثميا مثل غيخىا مغ السشطسات وتزاءلت أىسيتيا ب
.عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية والرييػنية، السػسػعة السػجدة ٜٚٙٔالرييػنية مغ تآكل فعاليتيا في عاـ 

 . ٖٖٔ، ص ٕٙٓٓ،  دار الذخوؽ ، القاىخة ، ٕ، مجمج ٖفي جدأيغ، ط
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(139)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P. 94. 

ْت في عاـ السامذ الحاخامي األمخ كي(ٓٗٔ) ، تزع الحاخامات األرثػذكذ الحيغ تمقػا تعميسيع ٖٕٜٔ: مشطسة ُأَسدَّ
في الػاليات الستحجة األمخيكية ، ومغ ثَّع فإف أعزاءىا يتدسػف يأنيع أكثخ تحخرًا مغ أعزاء اتحاد الحاخامات 

، السرجر ٘وكشجا. عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية والرييػنية، السجمج  األرثػذكذ في الػاليات الستحجة
 ..ٖٙٛالدابق، ص 

(141)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
،  ٕٜ٘ٔ-ٜٙٗٔ، أصبح رئيدًا لألرجشتيغ ) ُٜ٘ٛٔوِلَج في الثامغ مغ تذخيغ األوؿ  خؽان دوميشغؽ بيخون: (ٕٗٔ)
السجرسة العدكخية في سغ الدادسة عذخة . خجـ في تذيمي ( ، التحق بيخوف بٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ ، ٜ٘٘ٔ-ٕٜ٘ٔ

إلى عاد . ٜٓٗٔ-ٖٜٛٔبػصفو ممحقًا عدكخيًا، وسافخ إلى إيصاليا لسخاقبة صعػد الفاشييغ والشازييغ خالؿ 
( ، وكاف أحج السداىسيغ في  G.O.LU، وانزع إلى مجسػعة الزباط الستحجيغ ) ٜٔٗٔاألرجشتيغ في عاـ 

حؼ أشاح بالحكػمة السجنيػة فػي األرجشتيغ ، تػلى مشاصب عجة مشيا وزيخ العسل والخعاية ال ٖٜٗٔانقالب عاـ 
( مشرب زيخًا لمحخب،  ثع نائبا لمخئيذ فاريل  ٜٙٗٔ-ٜٗٗٔ، تقمج بيخوف بيغ عامي ) ٜٗٗٔاالجتساعية في عاـ 

 ٖٜٚٔانية بجأت في عاـ ( ، والثٜ٘٘ٔ-ٜٙٗٔ، وبعجىا رئيدًا لجسيػرية األرجشتيغ لسخة األولى بيغ عامي ) 
 .ٜٗٚٔوأنتيت بػفاتو في األوؿ مغ حديخاف 

https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron. 
(143)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
(144)Ibid. 

 السرادر:
 أواًل : الؽثائق:    
  السشذؽرة:الؽثائق 
 وثائق وزارة الخارجية الدؽفيتية السشذؽرة: -

1. BorisMorozov  (ed.), Documents on Soviet Jewish emigration 
London,2015. 

2. Vladimir Khanin(ed.), Documents on Ukrainian-Jewish Identity and 
Emigration,1944-1990, Abingdon: Frank Cass Publishers, 2003. 

  وثائق وكالة السخابخات السخكد ة األمخ كية السعخوفة اخترارًاCIA  السشذؽرة  مى السؽقع
 اإللكتخوني :

https://www.cia.gov/readingroom/  
 ثانيًا: الكتب الؽثائقية:

1. American Jewish Year Book ,Vol. 51 ,The Jewish Publication 
Society of America, (Philadelphia,1950). 

https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron
https://www.cia.gov/readingroom/
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 ,Vol .52 ,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .2
(Philadelphia,1951). 

 ,Vol. 53,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
(Philadelphia,1952). 

 ,Vol .55 ,The Jewish Publication Society of America,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
(Philadelphia,1954). 

 ثال ًا: السحكخات:
  مػشيو شاريت ، يػميات شخرية، تخجسو عغ العبخية أحسج خميفة، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية

 . ٜٜٙٔخوت، ، بي
 رابعًا: الخسائل واالطار ح الاامعية:

 -ٖٖٜٔأحالـ نعيع خزيخ، صالح خمف سيختو ودوره في الشزاؿ الػششي الفمدصيشي  .ٔ
 .ٕٙٔٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب جامعة ذؼ قار، ٖٜٚٔ

-ٜٗٛٔسسيخ   إسساعيل، نيكيتا خخوتذػؼ وسياستو الجاخمية في االتحاد الدػفيتي .ٕ
 .ٕٕٓٓ،أشخوحة دكتػراة غيخ مشذػرة، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد، ٜٔٚٔ

عبمة عسخ   دروير، أثخ السياجخيغ الخوس عمى التغيخ الدياسي واالقترادؼ في  .ٖ
فمدصيغ،  -، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، القجس ٕٙٔٓحتى  ٜٜٛٔإسخائيل ُمشح عاـ 

ٕٓٔٚ. 
وسياستيا الخارجية تجاه فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة عمي رزاؽ ضاىخ، غػلجا مائيخ  .ٗ

، أشخوحة دكتػرا غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔاالمخيكية واالتحاد الدػفيتي 
 .ٜٕٔٓجامعة البرخة،  -لمعمـػ االندانية

عمياء عبج هللا جعفخ، فياتذيدالؼ ميخائيمػفيتر مػلػتػؼ ودوره الدياسي مغ عاـ  .٘
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمعمػـ االندانية ، جامعة السثشی ٕٜٙٔ-ٜٙٓٔ
 ،ٕٕٓٓ . 
عساد مكمف عدل البجراف، مػقف الجسيػرية الفخندية الخابعة مغ القزية الفمدصيشية  .ٙ

 .  ٕٓٓٓ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة البرخة ،ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ
( ، ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔصػرات الدياسية الجاخمية في "إسخائيل" )ندخيغ صالح أبػ حسيج، الت .ٚ

 .ٜٕٔٓرسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة البرخة، 
 خامدًا: الخسائل واالطار ح االنكميد ة:
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1. Rachel Beinus, The Experience and Emigration of Soviet Union 
Jews: 1970-2000, Senior Thesis, Department of History, Barnard 
College, Columbia University, New York, 2021. 

 سادسًا: الكتب العخبية والسعخبة:
أحسج   صفػة، العالع بيغ يجؾ قرة بشي إسخائيل " الييػد" مغ البجاية إلى الشياية,   .ٔ

 .ٕٚٔٓمؤسدة األمة العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ ، 
الخفاعي، )إسخائيل( الخؤساء.. رؤساء الكشيدت.. رؤساء أسامة جسعة األشقخ وحدغ عادؿ  .ٕ

 .ٕٚٓٓ، صفحات لمجراسات والشذخ، ٕٙٓٓالحكػمات مشح اإلنذاء وحتى عاـ 
 .ٜٓٛٔسالفة الحجاوؼ، الييػد الدػفييت دراسة في الػاقع االحتساعي، جامعة بغجاد،  .ٖ
 .ٜٚٙٔعسخ حميق ، مػسكػ واسخائيل ، الجار الدعػدية لمشذخ ,  .ٗ
ف كارتدػؼ تخويتدكي، مػجد تاريخ االتحاد الدػفييتي، تخجسة   الجشجؼ، دار الكديي .٘

 .ٜٗٚٔالتقجـ ، مػسكػ ،
لي أوبخيغ، السشطسات الييػدية األمخيكية ونذاشاتيا في دعع إسخائيل، تخجسة محسػد زايج، ،  .ٙ

 .ٜٙٛٔبيخوت، 
-ٜٖٜٔتي الخارجية معتد   الجاودؼ، أنجرية غخوميكػ ودوره في سياسة االتحاد الدػفي .ٚ

 .ٕٕٔٓ، القاىخة،  ٜٛٛٔ
( كمية اآلداب، الجامعة ٜٚٙٔ-ٜٛٗٔميا عمي حسيج فيج، اليجخة الييػدية إلى "إسخائيل") .ٛ

 .ٕٕٓٓالعخاقية،
، دار الداقي ، بيخوت، ٔنججة فتحي صفػة، ىحا اليػـ في التاريخ، السجمج األوؿ، ط .ٜ

ٕٓٔٙ. 
ؿ الرييػني ليا، ، اصجار باحث نجػ الذكيفي، اليػلػكػست حكيقتيا واالستغال .ٓٔ

 .ٕٔٔٓلمجراسات ، بيخوت، 
نػرىاف الذيخ، مػقف االتحاد الدػفيتي مغ الػحجة العخبية مشح الحخب العالسية  .ٔٔ

 .ٖٕٔٓلبشاف،-، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوتٔاألولى وحتى يػمشا ىحا، ط 
، مؤسدة فمدصيغ  يغاؿ عيالـ ، ألف ييػدؼ في التاريخ، تخجسة عجناف أبػ عامخ .ٕٔ

 .ٕٙٓٓلمثقافة، دمذق ، 
 سابعًا: الكتب اإلنكميد ة:

1. A. Herkunft, Dr. Giora (Georg) Josephthal, Ludwig C. Berlin, 2013.   
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2. Albert S. Lindemann ,Antismitim: A history, Oxford University 
Press,New York, 2010. 

3. Dieter Bacher And Florian Banu And Magdolna Baráth..., Soviet 
Occupation of Romania, Hungary,  and Austria 1944/45–1948/49, 
Central European University Press Budapest–New York, 2015. 

4.    Eugene M. Avrutin ,Ritual Murder in Russia, Eastern Europe, and 
Beyond, Indiana   University Press, Bloomington,2017. 

5. Gabriel Sheffer, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, 
Clarendon Press, England, 1996. 

6.  Gennadi Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in 
Stalin's Russia, ،NY.  1995.  

7. Gyoo-Hyoung Kahng, Zionism, Israel, and the Soviet Union: A study 
in the Rise and Fall   of Brief Soviet -Israeli Friendship from 1945 to 
1955,Institute for Korean Unification Studies, Yonsei University, 
Korea, Vol. 27, No. 4,1998. 

8. Hana Kubátová and Jan Láníček, The Jew in Czech and Slovak 
Imagination, 1938-89, Antisemitism, the Holocaust, and Zionism, 
Brill's Series in Jewish Studies, Volume: 60 Publisher:  Brill. 

9. Leon Shapiro, Soviet Jewry Since the Death of Stalin:  A Twenty-
five Year Perspective, in :  American Jewish Year Book (AJYB), Vol. 
79, 1979. 

10. Mark Kupovetsky, Aron Vergelis: Survivor of the Destruction of 
Soviet Yiddish, Culture, 1949 –1953, Jews in Russia and Eastern 
Europe (58) (2007). 

11. Robert Higgs "Against Leviathan: Government Power and a 
Free Society.": The Independent Institute, 2004. 

12. V. M. Zubok and Konstantin Pleshakov. Inside the Kremlin's 
Cold War: from Stalin to Khrushchev, Harvard, 1996. 
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13. Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert 
Chandler and others, New York,2009. 

14. Yaacov Roi , The Struggle for Soviet Jewish Emigration 
1948-1967,  New York : Cambridge University Press , 1991 . 

15. Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and 
the Soviet Ruling Circle,1945-1953, Oxford University Press. 

 ثامشًا: الكتب الخوسية:
1. Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 

“Cosmopolitism”, 1946–1953.Cited in: https://doi.org/ 10.1080 / 
13501677408577195. 

2. Diogo Pires Aurélio, Sovereign Justice, Walter de Gruyter, Berlin, 
2011. 

3. Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: 
https:// yivoencyclopedia .org/ article. aspx/jewish_anti-
fascist_committee . 

4. Katrin Boeckh, Jüdisches Leben in der Ukraine nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945-1953) Jahrgang 53 (2005). 

5. Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 
2000.  

6. ЗалесскийК.А.ИмперияСталина.Биографический 
энциклопедический словарь. Москва, Вече, 2000. 

7. И. Г. РАДЧЕНКО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ В ГОДЫ 
ХОЛОКОСТА, Журнал Белорусского государственного 
университета. 2018. 

8. Кондиев У.И, Дело врачей - 60 лет спустя, Научный журнал, 
Министерства здравоохранения Украины, Выпуск 2 (3) 2013 . 

https://doi.org/
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9. Костырченко Г. Сталин против , власть и еврейская 
интеллигенция в СССР. М, РОССПЭН, 2009. 

10. М. М. Гейзер. Михоэлс. Жизнь и смерть. — М.: 
Журналистское агентство «Гласность» Союза журналистов РФ, 
1998. 

11. МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, МИХАИЛ МИЦЕЛЬ, ЕВРЕИ 
УКРАИНЫ В 1943–1953, Киев, 2004 . 

12. Семен Игнатьев: самый «бескровный» министр 
госбезопасности Сталина ,https://www.business-
gazeta.ru/article/136398. 

13. Энциклопедия военный, Том 4, Osnabrück, 2001. 
 واسعًا: الكتب العبخ ة:

 2591 פברואר 21 מעריב  . 
  اشخًا: الجراسات والبحؽث السشذؽرة:

،  بحث ٖٜ٘ٔ-ٜٓ٘ٔإبخاليع عسخ عثساف و  شعيسة عبيج، الحخب األىمية الكػرية  .ٔ
في كمية الجراسات السدتجامة، كمية حشتػب، جامعة الجديخة، العجد الخامذ، السجمج مشذػر 
 .ٕٕٓٓاألوؿ، 

، وعج كاليشيغ مقابل وعج بمفػر مغ أفذل مذخوع الػشغ RTبخنامج رحمة في الحاكخة، قشاة  .ٕ
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 3671محاوالت االنكليز في تأسيس مقيمية لها في بوشهر
 أ.م.د. هناء عبد الواحد عبد الرضا

 كلية التربية للعلوم االندانية -جامعة البصرة 
 الملخص

يدعى البحث" محاوالت االنكليد في تأسيذ مقيسية لها في بػشهخ" الى تقجيع عخض مػجد    
للتػاجج االنكليدي في الهشج وكيفية انذاء وكاالت تجارية في الهشج وبالد فارس والخليج العخبي مغ  

وضاع ى ااجل تخويج بزائعها التجارية التي لقيت رواجا كبيخا آنحاك , كسا سلط البحث الزػء عل
االحجاث الدياسية التي مخت بها بالد فارس , الى ان تع اختيار بػشهخ  تلظ الػكاالت ومػقفها مغ

 مكانًا إلقامة السقيسية بعج تجميخ الػكالة االنكليدية في بشجرعباس . 
 بػشهخ. -الكلسات االفتتاحية :
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Attempts by the English to establish a Residence in Bushier 1763 

Assist.Prof.Dr. Hanaa Abdul-Wahid A. 

University of  Basrah – College of Education for humanisity Scince                  

Abstract 

This  search paper on ''Attempts by the English to establish a Residence in 

Bushier 1763'' in presenting a historical presentation of the English presence 

in India and how to establish commercial agencies in India ,Persia and the 

Arabian Gulf in order to promote its commercial goods, which played a 

great popularity at the time .  

     The research  also sheds on the conditions of those agencies and their 

position on the political events that Persia went through until Bushier was 

chosen as a place to establish the Residency after the destruction of the 

English Agency in Bandar Abbas.                                                     

Key: Bushier                 
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 المقدمة
تػجتتتت محتتتاوالت شتتتخكة الهشتتتج الذتتتخلية االنكليديتتتة  للستتتتاجخر متتت  الذتتتخ  فتتتي فتتتخض ستتتيصختها       

االستتتعسارية فتتي شتتبر القتتارر الهشجيتتة , بعتتج متتا خاضتتت بتتخاعا متت  دول اوربيتتة عتتج  دخلتتػا السزتتسار 
يغ نفدتتتر والستس لتتتة بالبخت تتتالييغ والهػلشتتتجييغ والفخندتتتييغ ومتتت  القتتتػا السحليتتتة ايزتتتا , ومتتتغ اجتتتل تتتتام

وجػدهتتتا فتتتي الهشتتتج, وجتتتجت  فتتتي مشصقتتتة  الخلتتتيج العخبتتتي ضتتتالتها عشتتتجما ا بتتتتت االخيتتتخر هتتتي الدتتتػ  
 الججيجر لترخيف بزائعها التجارية التي عجدت عغ ترخيفها في الهشج .  

لتتتحا شتتتخعت بالبحتتتث عتتتغ اقامتتتة مقتتتخات تجاريتتتة فتتتي مشصقتتتة الخلتتتيج العخبتتتي الستتتيسا فتتتي الدتتتاحل      
تتتاميغ تجارتهتتا وتعستتل لختتجمتها , لتتحلظ جتتاء هتتحا البحتتث السػستتػم  محتتاوالت الذتتخقي مشتتر والبرتتخر, ل

( هتتػ لتدتتليط الزتتػء عتتغ اهتتع السحتتاوالت التتتي  3671االنكليتتد فتتي تاستتيذ مقيسيتتة لهتتا فتتي بػشتتهخ
 قامت بها الذخكة السحكػرر , لتكػن مخكدا لشذاشاتر التجارية والدياسية فيسا بعج.  

لتتى تقدتتيسة التتى عتتجر مػضتتػعات جتتاء فتتي اولتتر بتتجايات التػاجتتج اقتزتتت شبيعتتة مػضتتػع البحتتث ا    
االنكليتتدي فتتي الهشتتج متتغ ختتالل تأستتيذ وكتتاالت لهتتا فتتي ستتػرات ومتتجراس وكلكتتتا , تتع تصتتخ  السحتتػر 
ال تتاني التتى اختيتتار ميشتتاء جاستتظ وهتتػ اول مقتتخ تجتتاري لهتتا فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي ليكفتتل الحسايتتة 

ارستتية . تعتتدز مخكتتد االنكليتتد فتتي السشصقتتة بعتتج التعتتاون االنكليتتدي التجاريتتة لكنكليتتد فتتي الستتػان  الف
الفارستي ضتتج البخت تتالييغ حتتتى حرتلػا علتتى بشتتجرعباس وهتتحا متتا تزتسشر السحتتػر ال التتث  ليكتتػن مقتتخا 
إلقامتتتة وكالتهتتتا التجاريتتتة بتتتجال متتتغ الجاستتتظ لكػنتتتر اب تتتخ مالئستتتة للتجتتتارر . وبدتتتب  الرتتتعػبات التتتتي 

س بدتتتتب  انهيتتتتار الحكػمتتتتة السخكديتتتتة فتتتتي فتتتتارس والسشافدتتتتة الهػلشجيتتتتة واجهتتتتت الذتتتتخكة فتتتتي بشتتتتجرعبا
والفخندتية ,تصلعتت نحتػ البحتخيغ وقذتع لتكتػن بتجيال عتغ االخيتخ, وللزتخورر انتقتل مخكتد الذتخكة التتى 
بشتتجرريا اال انهتتا فذتتلت فتتي اقامتتة وكالتتة تجاريتتة دائستتة فيهتتا  وهتتحا متتا جتتاء بتتر السحتتػر الختتامذ  تتع 

د , الى ان وججوا في البرخر ما يتممغ تجتارتهع وهتحا متا تصتخ  لتر السحتػر تػجهت انطارهع نحػ هخم
الدتتتاب  حتتتتى ابتتتبحت االخيتتتخر واحتتتجر متتتغ اب تتتخ السقتتتخات التجاريتتتة اهسيتتتة بالشدتتتبة لكنكليتتتد. التتتى ان 
ضهتتتخت اهسيتتتة فتتتارس متتتخر اختتتخا باعتبارهتتتا الدتتتػ  الخئيدتتتة لتجتتتارر الذتتتخكة فاختتتتارت بػشتتتهخ إلنذتتتاء 

 ما تشاولر السحػر االخيخ.السقيسية فيها وهحا 
اعتستتج البحتتث بذتتكل اساستتي علتتى مرتتادر متشػعتتة مشهتتا الػ تتائا البخيصانيتتة  يتتخ مشذتتػرر والكتتت     

الػ ائقيتتتتة, واالشتتتتاريئ والخستتتتائل الجامليتتتتة والكتتتتت  العخبيتتتتة والسعخبتتتتة واالجشبيتتتتة ,والتتتتجوريات العخبيتتتتة 
 واالجشبية.     

   -بجايات الػجػد االنكليدي في الهشج:  -
بتأسيذ شخكة الهشج الذخلية وهي شخكة تكػنت  (2 للستاجخر م  الذخ   (3 تػجت محاوالت االنكليد    

تحت اسع اتحاد التجار الس امخيغ ودف  همالء التجار  3953في لشجن في ال اني والعذخيغ مغ ايلػل 
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البيغ اإلذن شتتت Elizabethرأستتتساال قتتتجرر  ال تتتػن التتتت متتتغ الجشيهتتتات وتقتتتجمػا إلتتتى السلكتتتة اليدابيتتتث 
بالستاجخر م   جدر ومػان  شخ  استيا, وبتادقت السلكتة بسػجت  مخستػم ملكتي علتى تأستيذ الذتخكة 

 The Governor andتحتت استتتع  حتابع وشتخكة تجتار لشتجن للستتاجخر فتي جتدر الهشتج الذتخلية  (1 
the company of Merchants of London  trading  into East Indian.  وتكػنتت ,

وعخفتت هتح    Alderman  Smithلذخكة مغ أربعة وعذخيغ عزػا بخئاسة التجيخمان  ستسث لجشر ا
 .  (4 اللجشة باسع   لجشة أو هيئة السجراء (

وبتتجأت هتتح  الهيئتتة بسسارستتة أعسالهتتا فتتي تجهيتتد الدتتفغ واختيتتار القتتادر ورؤستتاء القػافتتل البحخيتتة ,     
وحققتت التخحالت البحخيتة بعتج ذلتظ نجاحتا  (9 التى الهشتج 3763وتحخكت أول حسلة بحخية  في شتبا  

 .(7 وافخا مغ تجارر الهشج

كان احتجها  (6 وتسكشت الذخكة بعج ليامها بػقت قريخ مغ تأسيذ عجد مغ السخابد التجارية        
متتغ خسدتتة  لتتر نائبتترل و لتتر مجلتتذ مكتتػن  Presidentوحكتتع هتتحا السخكتتد رئتتيذ  (8 يقتت  فتتي ستتػرات

أعزتتاء وهتتع متتغ كبتتار التجتتار والستتػضفيغ ورجتتال التتجيغ , ويتتأتسخ هتتمالء ا عزتتاء بتتأمخ التتخئيذ فتتي 
ولتتخئيذ السجلتتذ ستتلصر  (5 مجلدتتر , ويكتتػن ا خيتتخ مدتتموال أمتتام  مجلتتذ أو هيئتتة الستتجراء فتتي لشتتجن 

ي قتتانػن ستتغ تذتتخيلير وتشفيحيتتة وقزتتائية  يسارستتػنها كجهتتاز , والن فتتي الستتجر آنتتحاك لتتع يكتتغ هشتتاك أ
بدب  عسخ الذخكة القريخ مشح إنذتاءها , فكتان التخئيذ هتػ التحي يرتجر متغ قتػانيغ يخاهتا ضتخورية 
,بستتتا كتتتان لتتتخئيذ السخكتتتد أو السدتتتتػدع حتتتخس متتتغ االنكليتتتد يقتتتػدهع قائتتتج بختبتتتة  تتتاوير ولتتتر حتتتخاس 

 .(36 آخخون يحيصػن بر عشج أداء مهامر  خارج السخكد

تجتتتارر الذخكتتة في مخكتتد سػرات علتى أسصتتتػل الذخكتتتتة التحي تأستذ  وهكحا  وق  ع ء حستتاية      
التي متا  (31 ليحسي تجتتارتها مغ هجسات البخت ال  (32 مغ عتتتجد ال خبتتتتان وال الفات ( 33 3739عام  

وكتتتان نتتتػار أستتتصػل الذتتتخكة فتتتي  (34 بانتتتت تدتتتسئ  ي ستتتفيشة أوربيتتتة بالستتتتاجخر فتتتي السحتتتيط الهشتتتجي
 .(39 وأرب  فخقاشات Whaleوهل  Dolphinيتكػن مغ الدفيشتيغ  دلفيغ  السشصقة

وحققتتت الذتتخكة الستتحكػرر أرباحتتا ومكاستت  تجاريتتة متتغ ختتالل بيعهتتا للدتتل  الذتتخلية فتتي ا ستتػا      
االنكليديتتتة وا وربيتتتة , بالسقارنتتتة متتت  ضتتتبلة ومحجوديتتتة أرباحهتتتا الستأتيتتتة متتتغ مبيعتتتات الذتتتخكة للدتتتل  

بدب  شبيعة البزائ  الرػفية التي ال تتالءم وشبيعة مشاخ الهشج  (37 سػا  الذخليةاالنكليدية في ا 
الحتتار ,فعستتجت الذتتخكة آنتتحاك علتتى التفتتتير والبحتتث عتتغ أستتػا  مالئستتة لترتتخيف  بزتتائعها  متتغ 

 . (36 الرػف, فػججت  في مشصقة  الخليج العخبي ضالتها لترخيف بزائعها
تقخيتتخا متتغ قبتتل التتتاجخ  Oldworth مخكتتد ستتػرات  اولتتجوورث  وبهتتحا الرتتجد قتتجم  التتى  متتجيخ     

أشتتار فيتتر عتتغ إمكانيتتة نجتتاح بيتت  البزتتائ  الرتتػفية فتتي بتتالد فتتارس ( R.Steel   38ريتذتتارد ستتتيل 
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ذات السشتتتاخ  البتتتارد وان  أستتتعار شتتتخاء الحخيتتتخ فتتتي فتتتارس تقتتتل عتتتغ أستتتعار شتتتخائر فتتتي حلتتت  بسقتتتجار 
 .(35 الشرت 

 -السقخ التجاري في جاسظ : -
( يكفتتتل الحسايتتتة 3725 -3986حرتتتلت الذتتتخكة علتتتى فخمتتتان متتتغ شتتتا  فتتتارس عبتتتاس الكبيتتتخ      

كستتا أجتتاز لهتتع إقامتتة السخابتتد أو السدتتتػدعات فتتي أنحتتاء  (26 التجاريتتة لكنكليتتد فتتي الستتػان  الفارستتية 
الػاقعتتتة علتتتى الدتتتتتتاحل  (Jask  22فتتتاختيخت جاستتتظ  (23 فتتتارس , متتت  تعيتتتيغ التتتػكالء والسقيستتتيغ لهتتتا 

الذتتتخقي للخليتتتتتتتج العخبتتتي والتتتتي تبعتتتتتج مدتتتافة تدعيتتتتتتغ ميتتتل إلتتتى الذتتتخ  متتتغ هخمتتتد  قتتتتتتامر السخكتتتد 
التجتتتاري , لكػنها أب خ مكتتتان متتتالئع لسستتتارسة الشذتتتا  التجتتتاري فيهتا يقت  عشتج متجخل الخلتيج العخبتي 

العخبتي , فزتتتتاًل عتغ ذلتظ فأنهتا اقتل عخضتتتتة للخصتتتخ وعلى لدان مغ ا رض يستج إلى داخل الخليج 
كستتا كانتتت ا لتت  الستتػان  الفارسيتتتتتة ضتتحلة  السيتتا  جتتجا وال يسكتتغ لحستتتتػلة  (21 البخت تتتتالي متتغ هخمتتد

الدتفيشة التتي تديتج علتتى مائتة شتغ الخستتتتػ فيهتا إال برعتتتتػبة بال تتة متا عتجا ميشتتتتتاء جاستتتظ فهتػ اندتتبها 
 (24 شتتغ الخستتتتتػ علتتى مقخبتتة متتغ السيشتتتتتتاء 766 -966تتتتتان الدتتفغ ذات الحسػلتتة متتابيغ تقخيبتتتتا, وبكمك

وهتػ  Edward Cannockإلى جاسظ بقيتتتاد  ادوارد كانتتتػك   Jamesوبعج إرستتتتال الدفيشة جيسذ 
مخكتتتتتد بعيتتتتتتتجا عتتتتغ  (29 اول اترتتتتتتتال  للذتتتتخكة فتتتتي بتتتتالد فتتتتتتتارس وهتتتتي محستتتتتتتلر بالبزتتتتتتتائ  الرتتتتػفية 

 .(27 البخت الييغ في الخليج العخبي بهجف االتجار م  بالد فارس 
ويسكتتتغ القتتتػل ان ستتتب  مػقتتتت الذتتتا  االيجتتتابي متتتغ االنكليتتتد هتتتػ ر بتتتتر فتتتي الحرتتتػل علتتتى       

والتقت مرالئ الفخس واالنكليد معًا لسجابهة البخت الييغ فتي  (26 مداعجتهع بالػقػف ضج البخت الييغ 
حيث أنهت وجتػدهع هشتاك  (13 وهخمد (16 حيث قلعة البخت الييغ (25 وعشج قذع (28 3726جاسظ عام 

 .  (12 3722في عام 
 -الػكالة االنكليدية في بشجرعباس: -

كانت  ستتخر التعاون العدكخي بيغ االنكليتتد وفارس ضج البخت الييتتغ هػ حرتػل االنكليتد علتى        
حيتث اعصتاهع  (11 مخكتد لهتع فتي جسبتخون  بشتجر عبتاس( امتيازات تجتتارية متغ الذتا  عبتاس بتأستيذ

الذا  حا ش ل مشدليغ مدتػدع لهع, وحخم عليهع إن يبشػا اي بيت اخخ للذخكة في السشصقتة حتتى ال 
يجعلػ   قلعة ي بػن مشها الى ارضر, ووجتج االنكليتد فتي بشتجر عبتاس متجخاًل التى الطهيتخ الفارستي لتع 

حهع الذتا  الحتا فتي الحرتػل علتى نرتت عػائتج بشتجر عبتاس , يكغ متاحًا لهع في جاستظ , كستا متش
. (14 فأببئ االخيخ السيشاء الخئيدي لتجارر الذخكة م  فارس مجر تديج علتى قتخن ونرتت متغ التدمغ 

وكالتر لهتع فتي بشتجر  (19 وسخعان متا تع تخت تجتارر الذتخكة فتي فتارس علتى ا تخ استتحجاث الهػلشتجيػن 
تان في مشافدة حاد  وتػقفت التجارر االنكليدية تػقفال يكاد يكػن فجخلت الذخك  (17 3721عباس عام 

على ا خ احتكتار الهػلشتجييغ لتجتارر التػابتل مستا  دفت  بسس لتي شتخكة الهشتج الذتخلية التى الذتظ (16 تامًا 
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بعتتجما رفزتتػا دفتت  الخستتػم الكسخكيتتة فتتي بشتتجر عبتتاس ,  (18 بتتان الهػلشتتجييغ بتتجأوا بالتتتبمخ متت  الفتتخس 
ف  استتعار اعلتى للدتتل  الفارستتية. واختتحوا يقتجون الخشتتاوي التتى الستػضفيغ الفتتخس , فزتتاًل عتتغ وبتجأوا بتتج

 . (15 بيعهع للبزائ  ا وربية بدعخ دون سعخ الكلفة في االسػا  الفارسية 
( 3777-3742واستتتتسخ الهػلشتتتجيػن فتتتي مسارستتتة ضتتت ػشهع علتتتى شتتتا  فتتتارس عبتتتاس ال تتتاني      

, مستا ادا بالذتا   (46 لتجارية , ولتحقيتا ذلتظ قتادوا هجػمتًا علتى قذتع لسشحهع السديج مغ االمتيازات ا
 (43 مشحهع امتياز حا احتكار وترجيخ الحخيخ مغ اي ميشاء فارسي م  اعفائهع مغ العػائج الكسخكيتة

 .(42 فكان االمتياز بس ابة ضخبة قاضية وجهت للتجارر االنكليدية في فارس 
بحث عغ اسػا  ججيجر في مشصقتة الخلتيج العخبتي لتكتػن بسشتأا وشخعت الذخكة حيال ذلظ في ال    

 (41 عغ السشافدة الهػلشجية اواًل , وعغ السذكالت م  الدلصات الفارسية بدب  عػائج بشجرعباس  انيًا 
ور ع ذلظ استسخ الهػلشجيػن بتتبت  الشفتػذ  (44 3749فشقلت وكالتها ومستلكاتها الى البرخر مػقتًا عام 

وتتع تتجميخ استصػل  (49 ى انهتع ارستلػا عتجر ستفغ لتحصتيع الػكالتة االنكليديتة  فتي البرتخراالنكليدي حتت
 .  (46 وبشجرعباس (47 شخكة الهشج الذخلية في جاسظ 

زادت قتػر الهػلشتجيػن فتي مشصقتة الخلتيج العخبتي بعتج إن شتخد العتخ  بقيتادر  3796وبحلػل عام      
 (48 ( البخت الييغ مغ مدقط  ايحانًا إلنهاء نفػذهع هشاك  3745- 3724نابخ ابغ مخشج اليعخبي   

ن قتتػر بيشستتا عجتتدت الذتتخكة االنكليديتتة متتغ استتتعادر نذتتاشها الدتتابا وضتتل وكالؤهتتا فتتي فتتارس يخذتتػ 
الهػلشجيػن  الستدايجر , فخفعت رئاسة سػرات تقاريخ وكالئها في فارس الى هيئة السجراء في لشجن عام 

 (45 , شالبتتر مشهتتا اعتتادر تفتتػ  الذتتخكة وهيبتهتتا فتتي فتتارس عتتغ شخيتتا استتتخجام القتتػر السدتتلحة  3797
-3745سيف   وشلبت في الػقت نفدر مغ وكيلها في بشجر عباس بسفاتحة حابع عسان سلصان بغ

 .  (96 ( بكقامة حامية عدكخية انكليدية في بالد  3765
وحيال الػض  الستجهػر تباح ت رئاسة سػرات م  مدموليها في لشجن  تع خ تجتارر الذتخكة فتي       

الى الخئاسة في سػرات باتخاذ اجخاءات الالزمة لحرتار ميشتاء  3776فارس , فابجروا أوامخهع عام 
بة تشفيتتح ذلتتظ االجتتخاء رفزتتت رئاستتة ستتػرات وردت علتتى لشتتجن بقػلهتتا إن ذلتتظ بشتتجر عبتتاس , ولرتتعػ 

االجخاء يتصل  تػفيخ قتػر متغ الدتفغ البحخيتة اواًل واقامتة قػاعتج بخيتة  ابتتة لتستػيغ ستفشها  انيتًا  فزتاًل 
عتتغ محابتتخر السيشتتاء الستتحكػر , هتتػ امتتخ  يتتخ معشتتي لتتجا فتتارس كػنهتتا دولتتة لتتع يتتم خ البحتتخ علتتى 

                          .(93 قترادي تػجيهها اال
واقتشعت لشتجن بتخأي ستػرات و اقتخحتت علتى االخيتخر تخرتيز ا شتيغ او  ال تة متغ مػضفيهتا فتي     

% , أو ان 96بشتتتتجرعباس لتحرتتتتيل العػائتتتتج الكسخكيتتتتة ومتابعتتتتة بيتتتت  بزتتتتائعها مقابتتتتل عسػلتتتتة قتتتتجرت 
  (92 ت مغ رئاسة سػرات لتحريل العػائج تشدح  مغ السيشاء السحكػر على إن يخسل لها سشػيًا مػض

اال إن تصتتػر خصيتتخ حرتتل ختتالل الشرتتت ال تتاني متتغ القتتخن الدتتاب  عذتتخ فتتي شتتخكة الهشتتج الذتتخلية 
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االنكليديتتة كتتان لتتر تتتأ يخ مهتتع فتتي ت يتتخ شابعهتتا التجتتاري , بدتتب  التصتتػرات الدياستتية فتتي الذتتخ  وقتتج 
,  وعلير تع  (91 وتذجي  الحكػمة االنكليدية تصل  مشها اتخاذ مدموليات سياسية وعدكخية بسداعجر 

تع بسػجبها تدليع  جديتخر  3778أواًل مابيغ الحكػمة االنكليدية والذخكة السحكػرر في عام  عقج اتفالية 
وعليتتر تتع نقتتل  (99 التى الذتتخكة , وانذتأت فيهتتا قتػات عدتتكخية  وأسدتت أدارر مجنيتتة فيهتا  (94 بػمبتاي 

فتي الهشتج وابتبئ للذتتخكة استصػل يعتخف ببحخيتة بػمبتتاي  (97 بػمبتاي  مػاقت  الذتخكة متغ ستػرات التتى
Bombay Navy   وبار ميشاء بػمباي يػجر اعسال الذخكة في القدع ال خبي مغ السحيط الهشجي ,

بتدتليئ  3769كسا أبجرت الذخكة قتخارًا عتام  (96 بسا في ذلظ مشصقة الخليج العخبي والبحخ االحسخ 
بتتتتل ستتتتفشها للذتتتتخكة بهتتتتجف اضهتتتتار القتتتتػر والتجتتتتارر فتتتتي آن واحتتتتج , وجتتتتاء ذلتتتتظ القتتتتخار للزتتتت ط علتتتتى 
السدتموليغ الفتتخس الستحرتتال عػائتتج  بشتتجر عبتتاس الستتتأخخر , التتتي انكخهتتا شتتا  فتتارس , وانتتحرت ادارر 

رتتاريف التتتي بتتخفتها الذتتخكة علتتى ارستتال الذتتخكة االخيتتخ عبتتخ وكيلهتتا فتتي ابتتفهان بتتجف  نرتتت م
الدفغ لحساية بشجر عباس, واال ستزصخ الى ال اء حسايتها جاعلة السػقت الفارسي بانر اعالن حالة 

 .(98 حخ  عليها
وعلى الخ ع مغ الخذية  الحي ابجتها رئاسة سػرات حيال تصػر االمػر واستخجام لشجن القػر مت       

انجالع حخ  , حجث انفخاج في السػقت الفارسي وجاء هحا  نتيجة التى  شا  فارس الحي قج يمدي الى
التقخ  الحي ابجا  االخيخ متغ االنكليتد بدتب  نداعتر مت  الهػلشتجييغ حتػل رفزتر بيت  الحخيتخ الفارستي 

وحرتتل االنكليتد حيتتال ذلتتظ التقتتار  علتتى تعهتتج متتغ  (95 3789وبأستعار واشئتتة جتتجًا للهػلشتتجييغ عتتام 
رتتت عػائتتج بشتتجر عبتتاس بانتطتتام مقابتتل ليتتام الذتتخكة بأرستتال ستتفشها الحخبيتتة التتى نائتت  الذتتا  بتتجف  ن

ونتيجة للتصتػرات التتي حتج ت فتي اوربتا فتي نهايتة القتخن الدتاب   (76 الخليج العخبي للستاجخر م  فارس
عذتتخ والتتتي انعكدتتت بتتجورها علتتى مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي والتتتي كتتان ابخزهتتا الحتتخو  الستتابعتتة التتتي 

-3741هػلشتتجا ضتتج بخيصانيتتا ,  تتع بتتخاع هػلشتتجا متت  فخندتتا ايتتام حكتتع لتتػيذ الخابتت  عذتتخ خاضتتتها 
  3788( , ادت الى ليام بخيصانيا وهػلشجا بتدػية خالفاتهسا ضج فخندا ,فزاًل عغ نتائج  ػرر 3639

 في بخيصانيتا  التتي ادت التى ابعتاد السلتظ االنكليتدي جتيسذ ال تاني واعتتالء ابشتتر متاري وزوجهتا حتابع
 .(73 هػلشجا وليع اورنج , ففي ضل ذلظ االتحاد خزعت السرالئ الهػلشجية للسرالئ االنكليدية

وفي ضػء ما حتجث انتعذتت تجتارر الذتخكة االنكليديتة فتي فتارس ازاء التصتػرات الدتابقة التحكخ ,      
ن ( اضهتتخ متتياًل واضتتحًا لكنكليتتد بعتتج إ3622-3754حتتتى إن الذتتا  حدتتيغ بتتغ  ستتليسان الرتتفػي  

وابتجر  (72 بعتجما رفتس زيتارر الػكالتة الهػلشجيتة فتي بشتجرعباس 3755زار وكالتهع في ابفهان عتام 
تػمتتان التتى الػكالتتة االنكليديتتة فتتي السيشتتاء  3666الذتتا  الستتحكػر اوامتتخ  التتى ستتلصات بشتتجرعباس بتتجف  

عبتاس بتجف  السحكػر مغ عػائتج الدتشة ذاتهتا , وعشتج تدتليسها وعتج مدتمول الزتخائ  الػكيتل فتي بشتجر 
. وحيال تلظ االوضاع تفاءل مجلذ السجراء في لشجن برػرر  (71 مبلغ الفي تػمان في الدشة القادمة 
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لسسارستتتة نذتتتاشهع التجتتتاري قتتتي الخلتتتيج العخبتتتي وفتتتارس التتتى جانتتت  تخلرتتتها متتتغ مشافدتتتة الذتتتخكات 
تتخا الستعتامليغ تحت اسع اتحاد تجتار انكل 3668االنكليدية التجارية على ا خ الجمج الحي حرل عام 

 .(74 م  بلجان الهشج الذخلية
اال إن االمػر لع تدتسخ على السشػال نفدر  فبعج الهجوء الحي  خيع علتى بتالد فتارس ابتان حكتع      

الذتتتتا  حدتتتتيغ , اعصتتتتى الفخبتتتتة السشاستتتتبة لوف تتتتان بقيتتتتادر ميتتتتخ محستتتتػد بالتقتتتتجم التتتتى ابتتتتفهان عتتتتام 
مسا انعكذ سلبًا على اوضاع الذخكة في فارس  (79 واحتاللها وخزعت فارس للحكع االف اني3622

عامًة بعج الز ػ  التي مارستها االف تان فتي حرتػلهع علتى االمتػال وبذتتى الدتبل. علتى التخ ع متغ 
 .(77 الهجايا التي قجمها الػكيل االنكليدي  والهػلشجي في  بشجر عباس للحابع االف اني

 (76 لتتى بتتالد فتتارس بتتاعتالء نتتادر شتتا  الحكتتع فيهتتاعتتادت الحيتتار الصبيليتتة ا 3617وبحلتتػل عتتام       
تججيتج  الذخكة نذاشها التجاري نتيجة لالستقخار الحي عع البالد, فقتجم مس لتػ الذتخكة شلت  فاستعادت

اال إن الفتتتػر ستتخعان متتا ش تتى علتتى العالقتتة بتتيغ نتتادر شتتا   (78 امتيتتازاتهع بترتتجيخ الحخيتتخ الفارستتي
 .(75 ول لهع بالػقػف الى جان  الع سانييغ ا شاء احتاللر البرخرومس لػ الذخكة على ا خ اتهام اال

اذ جتتتجد امتيتتتازات الذتتتخكة ,  (66 وبدتتتب  مذتتتاري  نتتتادر شتتتا  الصسػحتتتة تتتتجارك االمتتتخ بعتتتج متتتجر       
بكبجار  أمخًا بكعفتاء البزتائ  االنكليديتة متغ الخستػم الكسخكيتة , ومتشئ الذتخكة التت تػمتان متغ عػائتج 

حتى تزصخ الذخكة االستجابة لصلبر القاضي بتدويج  بدفيشتيغ مغ الدفغ  (63 ة بشجر عباس الكسخكي
الخاستية فتي بشتجرعباس لتكتتػيغ نتػار استصػلر البحتخي, كستتا امتخ فتي الػقتت نفدتتر بتػستي  ميشتاء بػشتتهخ 

 . (62 ليكػن قاعجر  سصػلر السدم  إنذائر 
عجر على الخ ع مغ ك خر االمتيازات  ضلت تجارر الذخكة في  بشجرعباس تعاني مغ بعػباتو         

التي مشحت لها بدب  انتجالع العجيتج متغ االضتصخابات الجاخليتة فيهتا التتي حالتت دون ليتام اي نذتا  
وازاء الػض  الستجهػر كلفت الخئاسة في بػمباي وكيلها في بشجرعباس بجراسة واق  الػكالة  (61 تجاري 

اءهتتتا, وبتتتجور  امتتتخ الػكيتتتل فتتتي بشتتتجرعباس الػكيتتتل فتتتي فيستتتا اذا قتتتخر ابقاءهتتتا او ال  (64 فتتتي ابتتتفهان
 (69 ابتتفهان ببيتت  السالبتتذ الرتتػفية التتتي بحتتػزتهع كافتتتة والتػجتتر التتى البرتتخر او التتى بشتتجر عبتتتاس

وشيئًا فذيئًا شهجت الػكاالت في ابفهان وكخمان وبشجرعباس وضعًا تجاريتًا متتجهػرًا جتخاء ترتخفات 
االمخ الحي حجا بالػكيل في بشجر عباس بالكتابة الى رئاستر في بػمباي  (67 نادر شا   يخ السدتقخر 

عبخ فيها عتغ قلقتر متغ تعتخض بشتجرعباس لهجتػم مفتاج  متغ قبتل البحتارر العتخ  ال تائخيغ ضتج الذتا  
 .(66 العامليغ في الدفغ الفارسية الستسخكدر في بػشهخ

                   (68 وكالتهتتتتتتا فتتتتتتي ابتتتتتتفهان وحيتتتتتتال الػضتتتتتت  الستتتتتتحكػر قتتتتتتخرت الخئاستتتتتتة فتتتتتتي بػمبتتتتتتاي بتتتتتتك ال     
وبعتتج وفتتار  (65 دفعهتا التتى التخيتث 3646واالبتفتاء بػكالتتة بشتجرعباس اال إن خبتتخ وفتار نتتادر شتا  عتتام 

مستا دختتل التبالد فتي متتجر متغ االضتتصخابات  (86 االخيتخ حتجث بتتخاع حتاد بتتيغ الصتامعيغ علتى العتتخش
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االنكليتتتد فتتتي الخلتتتيج العخبتتتي, ونتيجتتتة النذتتت ال الدياستتتية فستتتغ الصبيعتتتي إن يتتتم خ ذلتتتظ علتتتى وضتتت  
بعتتتج انتتتجالع حتتتخ  الػرا تتتة  (83 االنكليتتتد بالذتتتمون الهشجيتتتة ودختتتػلهع فتتتي مشافدتتتة قػيتتتة متتت  الفخندتتتييغ

ول تتتتخض مػاجهتتتة ذلتتتتظ التهجيتتتج فتتتتػت االنكليتتتد الفخبتتتتة  (82 ( فتتتتي اوربتتتا 3648 -3646الشسدتتتاوية 
لسجر االمخ الحي ادا الى تقيج حخية تجتارتهع فتي لالستفادر مغ الفػضى التي سادت فارس ابان تلظ ا

 .  (81 الخليج العخبي فقخروا البقاء في بشجرعباس
التتحي اضهتتخ بتتجاقتر للبخيصتتانييغ  3648الحكتتع فتتي فتتارس عتتام  (84 وبعتتج إن اعتلتتى عتتادل شتتا      

اشار الػكيل االنكليدي في بشجرعباس ذلظ مغ خالل رسالة بعث بها التى رئاستتر فتي بػمبتاي بتحدتغ 
الػض  التجاري , حتى اخح التجار بالػفػد الى بشجرعباس لذخاء البزائ  االوربية وقج اوبى رئاستر 

 .(89 لدل  الى الدػ  الفارسي بديادر الحرة السقخرر مغ ا
واستكسااًل لوحجاث لع يتحقا امل الػكيل االنكليتدي فتي بشتجر عبتاس اذ ستخعان متا اندلقتت بتالد      

فارس متخر اختخا فتي حتخ  اهليتة وهشتا فكتخت الذتخكة باالندتحا  متغ الدتػ  الفارستية علتى إن تتتخك 
كالة الذخكة في ابتفهان التى الشهت  عتام وعشج تعخض و  (87 احج مػضفيها في كخمان الستيفاء ديػنها

, قتتخرت الػكالتتة االنكليديتتة فتتي بشتتجرعباس والػكالتتة الهػلشجيتتة ايزتتًا االتفتتا  متت  متتال علتتي شتتا  3696
اال إن الخئاسة في بػمباي كتبت  (86 حابع بشجر عباس لحساية وكالتيهسا عشج وقػع اي خصخ عليهسا 

ر السيشتاء الستحكػر عشتجما يذتعخ بتان الخصتخ بتات قخيبتًا الى وكيلهتا فتي بشتجر عبتاس تخبتخ  بعتجم م تادر 
الخاستتية لبالتتة   Shffespury مشتتر وعليتتر إن يشقتتل مستلكتتات الػكالتتة علتتى متتتغ الدتتفيشة شفدتتبػري 

الدتتاحل . حتتتى يتتتع البحتتث عتتغ احتتجا الجتتدر ستتػاًء فتتي بػشتتهخ أم فتتي بشتتجريا لالستتتقخار فيهتتا مػقتتتًا 
 .(88 ري سا تتحدغ االحػال في بالد فارس

ولع تدتص  وكالتة الذتخكة فتي بشتجرعباس الختػض فتي  ستار الحتخ  او احتجاث بتلئ متابيغ حتابع     
 . (56 (3665-3669وكخيع خان الدنج الحي اعتلى الحكع في فارس   (85 بشجر عباس

  -البحخيغ او قذع : -
الػقتت قتج حتان  هشا قخر العاملػن فتي شتخكة الهشتج الذتخلية االنكليديتة فتي الخلتيج العخبتي بتان        

إليجتتاد مكتتان إلقامتتة وكتتالتهع علتتى احتتجا الجتتدر القخيبتتة فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي مدتتت ليغ حالتتة 
وتعديدًا لهح  الفكخر أرسلت الخئاسة الى وكليها فتي بشتجر عبتاس رستالة  (53 الفػضى التي عست فارس 

يس عتغ الخدتائخ التتي لحقتت كتعتػ  (52 شلبت فير بيان  رأير فتي احتجتاز الدتفيشة ي بيتظ الفارستية 
الػكيل في بشجر عباس بتا مخ  Henry  Savdgeسافجج   بهع في كخمان وابفهان , ورح  هشخي 

. واوبتى (51 , شالبًا في الػقت نفدر االستيالء على بقايا االسصػل  الفارسي في بشجرعباس و هخمد
مرتتادر بتتيج اللملتتم فتتي بػشتتهخ رئاستتتر ايزتتًا بشقتتل وكتتالتهع فتتي بشتتجرعباس التتى البحتتخيغ القخيبتتة متتغ 
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التتحيغ كتتانػا فتتي بتتخاع ونتتداع دائتتع فتتي متتا  (59 والتتتي يحكسهتتا عتتخ  الحػلتتة  (54 والقخيبتتة متتغ البرتتخر 
 .  (57 بيشهع فزاًل عغ وجػد الحرغ البخت الي فيها 

وفتتتي الدتتتيا  ذاتتتتر قػبلتتتت مقتخحتتتات الػكيتتتل فتتتي بشتتتجر عبتتتاس بتتتالخفس حيتتتال االستتتتيالء علتتتى      
االستتصػل الفارستتي ,  ن ذلتتظ قتتج يتتجخل الذتتخكة فتتي متاعتت  متت  تتتػلي شتتا  قتتػي لحكتتع فتتارس يعستتل 
لالنتقام بعتج ذلتظ متغ االنكليتد ال ترتابهع استصػلهع , امتا فيستا يتعلتا بتالتحخك نحتػ البحتخيغ فخفعتت 

اسة في بػمباي االمخ الى هيئة مجلذ السجراء في لشجن الحي وافا بجور  بذتخ  إن تقتشت  بػمبتاي الخئ
 .(56 بفائجتر التجارية 

حالتتت دون  3693وبتتجا الػكيتتل االنكليتتدي ستتافجج يعتتج لومتتخ الدتتابا التتحكخ اال إن وفاتتتر عتتام         
وقتج  (58 كتان مقيستًا فتي كخمتان التحي D. Graves بخيفتد  ذلتظ , فحتل محلتر الػكيتل االنكليتدي دي

نقس االخيخ راي سافجج بذان البحخيغ وكتان حدت  رأيتر انهتا تقت  فتي اقرتى شتسال الخلتيج العخبتي 
 نهتتا   3692بعتتج إن زارهتتا عتتام  (55 وشخقهتتا  يتتخ بتتالحر للسالحتتة وحبتتح كخيفتتد الخحيتتل التتى قذتتع 

ا الستعتجدر وتػجتج فيهتا قلعتة يحتيط تتست  برالحية شخقها للسالحة وعيػنهتا العحبتة فزتاًل عتغ مخاستيه
 .(366 بها خشج , وحابسها بجيا لكنكليد

ودافتتت  كخيفتتتد عتتتغ رأيتتتتر بالخحيتتتل التتتى قذتتتتع وان ذلتتتظ ستتتيمدي التتتتى تخفتتتيس تكتتتاليف التدتتتتليئ       
والحخاسة بالسقارنة م  بشجر عباس , كسا انر سيعفيهع مغ نفقات الهجايا والعصايا التي يقجمػها للحكام 

 .   (363 الفخس 
ورفزتتت الخئاستتة فتتي بػمبتتاي االقتتتخاح الختتاص فتتي البحتتخيغ وكتتحلظ لجديتتخر قذتتع  نهتتا عتتجت        

االقتخاح االول بان اهتسام عخ  الحػلة الستدايج بالجديخر سيجعل االستيالء عليها امخًا شاقًا بدتب  قتػر 
فأشتتارت بػمبتتاي إن هتتح   امتتا فيستتا يختتز االقتتتخاح ال تتاني والختتاص بجديتتخر قذتتع( 362 قتتجراتهع القتاليتتة

الجديخر كبيخر يرتع  التجفاع عشهتا فتي حالتة تخرتيز ستفيشتيغ حتخبيتيغ مت   ال سائتة جشتجي ل تخض 
  (361 حخاستها امام اهالي مشصقة الخليج العخبي الحيغ كانػا محاربيغ اشجاء ومالحيغ مهخ  

آلراء والسقتخحتتتات , دحتتتس كتتتل ا3692( خلفتتتًا لكخيفتتتد فتتتي ايلتتتػل  F.woodوبتعيتتتيغ أف وود       
الخاميتتتة  التتتى نقتتتل مقتتتخ الذتتتخكة متتتغ بشتتتجر عبتتتاس , ووجتتتج ان البقتتتاء فتتتي السيشتتتاء الستتتحكػر هتتتػ التتتخاي 

فستت  كتتل االوضتتاع  (364  االبتتلئ ,الن التجتتارر هتتي السرتتجر الخئيدتتي الهتستتام االنكليتتد فتتي السشصقتتة 
متا يديتج عتتغ  3691م السزتصخبة فتي فتتارس بقيتت التجتارر مدتتتسخر فعلتى ستبيل الس تتال ارستلت فتي عتتا

 . (369 ( بالر مغ البزائ  الرػفية إلى االسػا  الفارسية 766 
وفي ضػء تػبيات الػكالة في بشتجر عبتاس ارستل مجلتذ الستجراء فتي لشتجن رستالر التى الخئاستة      

تعلسهع فيها بأمخ عجم مػافقة نقل وكتالتهع التى احتجا الجتدر فتي مشصقتة  3694في بػمباي في اذار 
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العخبي , وخػلػا فتي الػقتت نفدتر الخئاستة باالستتعانة بحاميتة  بشتجر عبتاس مادامتت ا وضتاع الخليج 
 .(367 الدياسية في فارس مزصخبة 

 -بشجرريا : -
اجتسعت عػامل عجر حفدت االنكليد على فتئ مقخ تجاري لهع في شسال الخليج العخبي , كتان       

والهجوء الشدتبي التحي  (366 تيار شيخاز عابسة لر اولها , تػشيج كخيع خان الدنج حكسر في فارس واخ
ستتاد ختتالل الرتتخاع الفخندتتي فتتي الهشتتج  انيتتًا , فزتتاًل عتتغ السشافدتتة الهػلشجيتتة وتهجيتتج االخيتتخر لػضتت  

 .(368 في خخج  3694الذخكة في الخليج العخبي بعجما  بتت اقجامهع في عام 
قامة وكالتهع فيها على ا خ تذجي  الذيخ  نابخ مكانًا إل (365 وهشا اختارت الذخكة أمارر بشجريا     

بتعتتتتتيغ فخندتتتتتيذ وود  3694تذتتتتتخيغ االول  38وابتتتتتخت رئاستتتتتة بػمبتتتتتاي فتتتتتي  (336 حتتتتتابع بشتتتتتجريا 
 F.wood وبعتج إن تتػلى ميتخ مهشتا الحكتع  (333 ( الػكيل الدتابا فتي بشتجر عبتاس مقيستًا فتي بشتجريا

ناب  العجاء االنكليد, ولع يدسئ لهتع بكعتادر بشتاء وكتالتهع, واستتخجام   (332  3697في بشجريا عام 
انقاضها في بشاء سػر حػل االمارر , بهجف ترفية وجػدهع فيها . كسا رفس الدتساح لهتع بتحرتيل 

. واخيتخًا بعتث ميتخ مهشتا (331 العػائج مغ البزائ  االنكليدية اال اذا وافقتػا علتى دفت  الفتي روبيتة ستشػياً 
ادس متتغ تذتتخيغ ال تتاني متغ العتتام نفدتتر اوامتتخ  التتى السقتيع االنكليتتدي  وود بس تتادرر االمتتارر فتتي فتي الدتت

اقتتل متتغ نرتتت ستتاعة متهستتًا ايتتا  بتتانهع بزتتلػعر متت  اعتتجائهع الهػلشتتجييغ, وعليتتر  تتادر وود وجسيتت  
متتتتػجهيغ التتتى   Drake, ودريتتظ  Swallowالعتتامليغ معهتتتع علتتى متتتتغ الدتتتفيشتيغ الحتتخبيتيغ ستتتػالػ 

وبحلظ خابت امال وشسػحات الذخكة بفتئ   (334 جر عباس , فػبلػها في االول مغ كانػن االول بش
 وكالر تجارية دائسير لهع في بشجريا . 

وفتتتتي العتتتتام نفدتتتتر واجهتتتتت الذتتتتخكة فتتتتي الهشتتتتج عتتتتجر بتتتتعػبات كتتتتان بيشهتتتتا هتتتتػ اشتتتتتجاد التشتتتتافذ       
 (339 ( فتي اوربتا 3671-3697ستشػات  االنكليدي الفخندتي فتي الهشتج علتى ا تخ انتجالع حتخ  الدتب  

وتػر  الذخكة السحكػرر في الرخاعات الجاخلية فتي الهشتج حيتث اختحت امبخاشػريتة الس تػل بالتتجاعي , 
فأتبعت الذخكة السحكػرر سياسة عجائية تػسلية كلفتها في  زػن سشػات قليلة مغ بدط نفػذها على 

حقتا كاليتف نرتخًا حاستسًا علتى نتػا  البش تال 3696م اقاليع البش ال في شبر القار  الهشجية , وفي عا
 .(337 واببحت البش ال تحت سيصختها السباشخر   pLasseyفي معخكة بالسي

أما في بالد فارس فقج عانت الػكالة االنكليديتة فتي بشتجرعباس متغ سياستة متال علتى شتا  حتابع       
وفخضتتر الزتتخائ  الباهزتتة مستتا جعلهتتع  تجتتا   تجتتار بشتتجر عبتتاس واالنكليتتد (336 السجيشتتة االستتتبجادي 

, وقج اجبخ مػضفػ الػكالة االنكليدية بتقجيسهع ايا  الهجايا ال سيشة بجاًل مغ ارسالها الى  يتخكػن السجيشة
ور ع ذلظ بقيت تجارر  (338 شيخاز , بػبفر اهع شخرية محلية في السشصقة بعج ما سيصخ على قذع 

اال إن الػض  لع يدتسخ على ذلظ فدخعان ما ستاءت ا وضتاع الػكالة مدتسخر ومخضية الى حًج ما, 
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علتتتى ا تتتخ تتتتتقجم قتتتػات ي قلتتتي ختتان احتتتج قتتتادر كتتتخيع ختتتان التتتى بشتتتجر عبتتتاس  3698فتتي فتتتارس عتتتام 
الحتاللهتتا , مستتا ا تتتخ علتتى تتتجهػر تجتتارر الػكالتتة فتتي بشتتجرعباس بدتتب  الفػضتتى واالضتتصخابات التتتي 

هتتحا متتغ جانتت  , ومتتغ  (335   ونهتت  الستتجن التتتي تستتخ بهتتا.أحتتج تها القتتػات الستتحكػرر, وقصعهتتا الصتتخ 
جان  اخخ تأ خت التجتارر فتي بشتجرعباس بتالتصػرات التتي حتج ت فتي كخمتان ايزتًا , الن االخيتخر تعتج 
السرجر الخئيدي لتجارر الرتػف ومخكتدًا لترتشي  البزتائ  الرتػفية , وان متا ستببتر االحتجاث ستابقة 

التجتاري  لير في فػضى واضصخا  , مسا ادا التى تػقتت الشذتا  الحكخ مغ العام السحكػر جعلها ت
فيهتا , وستتح  مس تتل الذتتخكة مشهتتا , فتتأنعكذ االمتتخ شبيليتًا علتتى تجتتارر الػكالتتة  البخيصانيتتة فتتي بشتتجر 

حيتتتث فقتتتجت ا خيتتتخر مطتتتاهخ انتعاشتتتها التجتتتاري الدتتتابا , و ادرهتتتا الك يتتتخ متتتغ ستتتكانها  (326 عبتتتاس
 .(323 او بػشهخ حيث االمغ واستتا  الشذا  التجاري فيهساوتجارها متػجهيغ الى البرخر 

وفي الديا  نفدر , لع تكغ االحجاث الدابقة التحكخ فتي بشتجرعباس هتي وحتجها وراء تتجهػر تجتارر     
علتتى بشتتتتجر  (322 الػكالتتة االنكليديتتة  فيهتتا اذ واجتتتتهت الذتتخكة مذتتكلة اختتخا تس لتتت بالهجتتتتتػم الفخندتتي

 .(324 الحي جاء نتيتتتجة النعكاس احجاث حخ  الدب  سشتتػات في اوربا (321 3695عباس عام 
  -هخمد : -

بعج تلظ التصػرات , قخرت رئاسة بػمباي البحث عتغ مكتان فتي مشصقتة الخلتيج العخبتي ليسارستػا فيتر 
تجتتتارتهع دون اي بتتتعػبات , بعتتتجما كتتتانػا علتتتى يقتتتيغ كامتتتل بتتتان بشتتتجرعباس لتتتع تكتتتغ مخكتتتدًا مالئستتتًا 

 Alexanderلحلظ امخت وكيلها في بشجرعباس الكدشجر دوكالس (329 لسسارسة الشذا  التجاري فير 
Douglas  ولهتتحا قامتتت الػكالتتة  (327 ببتتحل كتتل شاقاتتر للحرتتػل علتتى جديتتخر هخمتد 3676فتي عتتام

بتتكجخاء مدتتئ لهخمتتد متتغ العتتام نفدتتر , كستتا فتتاوض شتتيخها علتتى االتجتتار فتتي جديختتتر, ورحتت  الذتتيخ 
وأوضتتئ  (326 بشقتتل السدتتتػدع البخيصتتاني التتى جديختتتر ولكشتتر رفتتس وبذتتجر تدتتليع حرتتغ الجديتتخر لهتتع

مغ خالل تقخيخ رفعر الى رئاستر في بػمباي والتحي اشتار فيتر بتان هخمتد لتع تكتغ بسدتتػا دوكالس 
شستتػح البخيصتتانييغ , فتتالجديخر مججبتتة , وستتكانها قليلتتػن, وهكتتحا تخلتتت رئاستتة بػمبتتاي عتتغ فكتتخر نقتتل 

 .  (328 مخكدهع الى جديخر هخمد
االوضتتاع فتي بشتتجر عبتاس متتغ  اال إن السػضتػع ا تتيخ متتخر اختخا فتتي العتام التتتالي  بدتب  تتخدي     

ستتيء التتى استتػء , وبعتتج مشاقذتتات متتا بتتيغ رئاستتة بػمبتتاي ووكيلهتتا فتتي بشتتجر عبتتاس حتتػل السػضتتػع 
حيتتث  (325 فزتتلػا فتتي الشهايتتة االستتتقخار فتتي احتتجا جتتدر الخلتتيج العخبتتي علتتى البقتتاء فتتي بشتتجر عبتتاس

لذتتتتخكة  يتتتتخ مأمػنتتتتة اشتتتتار دوكتتتتالس "  أنهتتتتع  معخضتتتتػن للزتتتتخائ  اليػميتتتتة  ". كستتتتا إن مستلكتتتتات ا
الجانتت , اال اذا قتتامػا ببشتتاء حرتتغ يكلتتت الك يتتخ, لعتتجم وجتتػد مرتتجر دختتل عتتجا االربتتاح العائتتجر متتغ 
البزتتائ  الرتتػفية , وباخترتتار فتتان االربتتاح العائتتجر متتغ تجتتارر الرتتػف ليدتتت متتغ الزتتخامة بحيتتث 

ار والكتالم لتر , لتع يكتغ تتحسل نفقات باهزة واضاف  قائاًل "   فاذا لع تكتغ السسلكتة فتي حالتة استتقخ 
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 (316 بسقجورنا القيام بكدارر شمونشا بجون قػر عدكخية , فكنشا نعتقج إن الخدارر امخ حتسي في الشهاية ".
واقتخح دوكالس لهحا االمخ بتان يقتػم باستتصالع  الجتدر كافتة الػاقعتة فتي الصخيتا التى البرتخر ,  نتر 

 .(313 مون الذخكة بان يػد القيام بديارر  البرخر  مػر خابة بذ
 -الػكالة االنكليدية في البرخر : -

ومخ في شخيقر على ميشاء  3673وهكحا خخج دوكالس في شخيقر الى البرخر في اواخخ عام        
بػشهخ وارسل الػكيل السحكػر تقخيخًا الى رئاستر يػبي فير بشقل الػكالة االنكليدية  الى بػشهخ  نر 

عشر الن  و يسكغ الجفاع (312 بيغ البرخر وبشجر عباس ويتست  بسػق  جيج السيشاء الػحيج الحي يق  ما
السػق  محا  بالساء مغ  الث جهات , كسا إن بػشهخ هػ ميشاء تجاري وبكمكان الذخكة بيت  كسيتات 
متتتغ البزتتتائ  الرتتتػفية وترتتتجيخها , وان االقامتتتة فتتتي بػشتتتهخ ال تكلتتتت مبتتتالغ شائلتتتة لحسايتهتتتا ستتتػا 

بالسقارنة م  ا لبية الجدر الػاقعتة علتى الدتاحل الذتخقي للخلتيج  العخبتي , فكنهتا  (311 مفاتحة شيخها 
وال يتػفخ فيها الستاء  (319 والذيخ شعي  (314 قاحلة ومهجػرر و يخ مأهػلر بالدكان ماعجا جديخر ليذ

العتتح  , كستتا انهتتا  يتتخ امشتتر السخاستتي فزتتاًل عتتغ االستتتيصان فيهتتا يقتزتتي حسايتتة أستتصػلير للسكتتان 
 .(317 لتجارر معاً وا

وفتتي الػاقتت  شتتهجت تلتتظ الستتجر الك يتتخ متتغ السشاقذتتات بتتيغ السدتتموليغ فتتي بػمبتتاي والخابتتة بشقتتل     
الػكالة, وضهخت خالل السشاقذات تلظ مدالة مجابهة رجال القبائل العخبية وتػبل السدتمولػن اخيتخًا 

ية , لتحلظ اتجهتت انطتارهع فتي الى وجػ  نقل السقخ الى مكان يدهل الجفاع عشر مغ الدلصات السحل
 .(316 تلظ الحقبة الى كل مغ البرخر او بػشهخ 

واعتتخف كليتًا بدتلصة كتخيع ختان  (318 ولديادر السعلػمات فبػشهخ م ال كان  يحكسها الذيخ نابتخ    
وعلتتا الػكيتتل االنكليتتدي  دوكتالس علتتى بػشتتهخ ووبتتفر بانتر ميشتتاء مالئتتع للتجتتارر , ويعتتج ( 315 الدنتج 
ار ولجيهع الحخية التامة في مسارستة تلتظ التجتارر , اضتافة التى تذتجي  شتيخ نابتخ لهتع , وعلتى بالتج

التتتخ ع متتتغ مسيتتتدات السكتتتان االيجابيتتتة هتتتح  لتتتع يخشتتتئ بػشتتتهخ ليكتتتػن السكتتتان الججيتتتج إلقامتتتة الػكالتتتة  
ار االنكليديتتتة  فيتتتر نطتتتخًا لتتتتأ خ الذتتتخكة با حتتتجاث التتتتي ستتتبا وان وقعتتتت فتتتي بشتتتجرعباس نتيجتتتة النهيتتت

     .   (346 الحكػمة السخكدية في فارس الدابقة الحكخ
 ستتبا  عتتجر مشهتتا وجتتػد حكػمتتة مدتتتقخر بخئاستتة  (343 واخيتتخًا فزتتلت رئاستتة الذتتخكة , البرتتخر       

( خاضعة للجولة الع سانية التتي تتختبط بعالقتات جيتج  بتاإلنكليد 3672 -3696الػالي سليسان باشا  
حيتث ( 341  انيًا, فزاًل عغ تصػر السػابالت البخية فيهتا (342 التجارر فيها  اواًل والتػس  الكبيخ لحجع

ابتتبحت البرتتخر محصتتة لالنصتتال  التتى الصخيتتا الرتتحخاوي اذ ابتتبحت مخكتتدًا لشقتتل بخيتتج الذتتخكة متتغ 
 .(344 سػرات الى بػمباي  ع البرخر وب جاد وحل  وسػريا و أوربا 
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أوامتتخ   بشقتتل الػكالتتة االنكليديتتة متتغ  3672نيدتتان وعليتتر ابتتجر مجلتتذ الذتتخكة فتتي لشتتجن فتتي      
بشجرعباس الى البرتخر وبتجرت االوامتخ فتي تذتخيغ ال تاني متغ العتام الستحكػر, وتتع ارستال ستفغ عتجر 

 . (349 للسخابصة في البرخر م  كتيبة ب يخر للسجفلية وحػالي مائة رجل مغ بػمباي لحساية الػكالة 
فقتج أبتبحت البرتخر متغ القػاعتج  (347 هتػ حتجث  ذو أهسيتة سياستيةوعج نقل الػكالة  الستحكػرر       

االنكليديتتة السهستتة فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي, اذ استتتقص  السيشتتاء الستتحكػر جسيتت  تجتتار شتتخكة الهشتتج  
وبدتب  تعتاضع تجتارر الذتخكة رفعتت مقيسيتة البرتخر (  346 الذخلية االنكليدية في مشصقة الخليج العخبتي

ولتع يكتتت االنكليتد بتحلظ بتل  ( 348 ستابقًا إلتى بشتجرعباس ج إن كانتت مقيسيتة تابعتةالى درجة وكالر بعت
حرتل بسػجت  نطتام االمتيتازات علتى فخمتان  H. Granfellإن سفيخهع فتي استصشبػل هشتخي كخانفيتل 

, اذ ان الدتتلصان (345 يتزتتسغ اعتتتخاف الجولتتة الع سانيتتة بجعتتل الػكالتتة االنكليديتتة  فتتي البرتتخر قشرتتلية
( لتع يعتتخف بالبرتخر كػنهتا تجتاري  خاضت   لالمتيتازات 3664 -3696الع ساني مرصفى ال التث  

 .(396  االجشبية , ولوول مخر اعتخف بػكيل الذخكة في البرخر مس ل للذع  االنكليدي 
ومغ اجل دعع وتقػية وكالء الذخكة السحكػريغ اتخحت رئاسة بػمباي إجتخاءات عتجر فأبتبحت       

رتتتخر تتكتتتػن متتتغ وكيتتتل يكتتتػن عزتتتػًا فتتتي مجلتتتذ رئاستتتة بػمبتتتاي ومتتتغ تتتتاجخ أقتتتجم وكتتتابتغ وكالتتتة الب
 .(393 وجخاح
وختالل هتتح  الستتجر ازدادت نذتتاشات االنكليتد التجاريتتة فتتي مشصقتتة الخلتيج  العخبتتي  ويخجتت  ذلتتظ       

يتتج علتتى اختتخا اي تهج (391 او اي قتتػر أوربيتتة (392 اواًل التتى السػقتتت فتتي الهشتتج, فلتتع يذتتكل الفخندتتيػن 
السرالئ  االنكليدية في السشصقة بعج انتهاء حخ  الدب  ستشػات الدتابقة التحكخ, مستا شتجعها  انيتًا إن 

فزتتاًل عتتغ استتتتبا  االمتتغ والهتتجوء  (394 تتتػلي اهتسامتتًا متدايتتجًا فتتي تجارتهتتا فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي
الد وتذتتتتكيل حكػمتتتتة التتتتحي عتتتتع ارجتتتتاء بتتتتالد فتتتتارس بعتتتتج إن تسكتتتتغ كتتتتخيع ختتتتان الدنتتتتج متتتتغ تػحيتتتتج التتتتب

 .(399 مدتقخر
 -السقيسية االنكليدية في بػشهخ : -

وازاء ا وضتتتاع السذتتتجعة الدتتتابقة التتتحكخ ضهتتتخت اهسيتتتة  فتتتارس متتتخر أختتتخا  بػبتتتفها الدتتتػ        
الخئيدتتتة  لتجتتتارر  الذتتتخكة فتتتي مشصقتتتة الخلتتتيج العخبتتتي, وكتتتان ذلتتتظ نابعتتتًا متتتغ ترتتتسيع الذتتتخكة علتتتى 

 .(397  ي بالد فارس , وتلهفها على اقامة عالقات تجارية م  فارساالحتفاظ بسخكد او وجػد لها ف
لحلظ شخعت في البحث عغ اقامة مخكد تجاري يق  على الداحل الذخقي محتل السقتخ التجتاري       

 (398 , مدتتت لر بتتحلظ دعتتػر ستتبا ان وجههتتا شتتيخ سعتتتتجون حتتابع بػشتتهخ(396 السل تتى فتتي بشتتجرعباس 
الحاتي الى الػكيل االنكليدي في بشجر عباس  دوكالس انت الحكخ حيشسا  والحي يتست  بشػع مغ الحكع 

إلقامتتة مخكتتد تجتتاري فيهتتا فأعصتتا  شتتيخ بػشتتتهخ  (395  3673متتًخ بالسشصقتتة فتتي  كتتانػن ا ول عتتام 
خصابتتتًا التتتى بػمبتتتاي يمكتتتج دعػتتتتر ,  تتتع ألحتتتا الذتتتيخ الستتتحكػر هتتتحا بخصابتتتات عتتتجر التتتى بشتتتجر عبتتتاس 
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فتي اعصتتاء الذتخكة فتي بػشتتهخ كتل االمتيتازات التتتي تخ ت  فيهتا فيستتا اذا  وبػمبتاي اوضتئ فيهتتا ر بتتر
قخروا فتئ مخكد لهع في بػشهخ. وكان الذيخ مزصخًا في ترخفر هحا معبخًا عغ قلقر وخذيتر في إن 
تتخكد تجارر السشصقة في بشجريا او البرخر , حيث كان التجار الفخس يتخددون التى هتاتيغ السشصقتتيغ 

النكليديتتة , واجتسعتتت دعتتػر الذتتيخ متت  رلبتتة هيئتتة الستتجراء فتتي لشتتجن فتتي ابقتتاء العلتتع حيتتث البزتتائ  ا
. بعتتج إن (376 االنكليتتدي مخفػعتتال فتتػ  اجتتداء متتغ فتتارس وان يكتتػن لهتتا مستت اًل لسرتتالحها التجاريتتة فيهتتا

 راودتهتتع فكتتخر القلتتا والخذتتية متتغ تتتػفيخ البزتتائ  الرتتػفية التتتي ربستتا قتتج يدتتبقهع الهػلشتتجييغ فتتي ختتخج
 Williamهتح  االعتبتارات اقتشعتت رئاستة بػمبتاي إن تختتار ولتيع انتجرو بتخايذ ولكتل (373 بتػفيخهتا 

Androw Brice   والحها  الى مشصقتة الخلتيج العخبتي وعيشتتر وكتياًل عشهتا  3671في كانػن ال اني
, وان ( 372 بسهستتة التحقيتتا فتتي التتشقز الستتالي التتحي ابتذتتت فتتي الػكالتتة االنكليديتتة  فتتي البرتتخر أوال 

يتختح التختيبتات الالزمتة إلنذتاء مقيسيتة انكليديتة فتي بػشتهخ  انيتًا, بهتجف التتخويج لبزتائعها الرتػفية 
 . (371 في فارس وإنعاش تجارتهع الستجهػرر 

 
 الخاتمة

ا بتتت البحتتث ان نجتتاح االنكليتتد للستتتاجخر متت  الذتتخ  قتتج تػجتتت بتأستتيذ مخابتتد تجاريتتة عتتجر فتتي      
مشصقة الخليج العخبي ,بهجف تػزي  البزائ  التي تتتاجخ بهتا عتغ شخيتا  الخلتيج العخبتي التى البلتجان 

يشتاء جاستظ االخخا ولتأميغ وبػل البخيج الحي كان يشقل مغ  لشجن عبخ الخليج الى الهشج ., فكان م
اول اختيارهتتتا ذات السػقتتت  الج خافتتتي الستسيتتتد , ولكتتتي تكتتتػن تجارتهتتتا بعيتتتجر او اقتتتل عخضتتتة للخصتتتخ 

 البخت الي في هخمد .  
بيغ البحث بان  سخر التعاون العدكخي  بيغ االنكليد وفارس ضج البخت الييغ هػ حرػل االنكليد     

رعباس , الحي عجو  مجخالل الى الطهيخ على امتيازات تجارية بتأسيذ مخكد تجاري لهع في بشج
الفارسي لع يكغ  لهع متاحًا في جاسظ , فأببئ بشجرعباس السيشاء الخئيذ لتجارر الذخكة لسجر تديج 
عغ قخن ونرت القخن . اال ان تجارر الذخكة في السيشاء السحكػر قج عانت مغ بعػبات بدب  

لية ضج حكام فارس , لحلظ شخعت بالبحث عغ السشافدة الهػلشجية والفخندية, واالضصخابات الجاخ
مكان إلقامة وكالتهع فػجهت انطارها نحػ البحخيغ او قذع , وبعج السشاقذات ابجت رئاسة الذخكة في 
بػمباي عجم مػافقتها على  االمابغ السحكػرر بدب  قػر القجرات القتالية التي يستلكها عخ  الحػلة 

 . في البحخيغ , ولرعػبة الجفاع عغ قذع
فتػجهت نحػ بشجرريا ا خ تذجي  حابع االخيتخر إلقامتة وكتالتهع فتي محاولتة مشتر للتتخلز متغ الشفتػذ 

الهػلشتجي , اال ان االوضتتاع لتع تكتتغ فتتي بتالئ الػكالتتة االنكليديتة فتتي  بشتتجرريا اذ ستخعان متتا قامتتت  
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ة وجتػدهع فتي  ػرر اشاحت بحابع  بشجرريا على يج ابشر , الحي ناب  العجاء لكنكليد بهتجف ترتفي
 بشجرريا , االمخ الحي ادا الى اندحابهع الى بشجرعباس .

اضهتتتخ البحتتتث بتتتأن تجتتتارر الػكالتتتة فتتتي بشتتتجرعباس قتتتج تتتتجهػرت وفقتتتجت مطتتتاهخ انتعاشتتتها التجتتتاري     
بدتتب  الفػضتتى التتتي احتتج تها قتتػات كتتخيع الدنتتج ا تتخ ستتيصختهع علتتى االخيتتخر اوال , والهجتتػم الفخندتتي 

انعكتاس حتخ  الدتب  ستشػات فتي اوربتا  انيتا . فقتخرت رئاستة الذتخكة البحتث  الحي جاء نتيجة 3695
عتتغ مكتتان فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي ليسارستتػا تجتتارتهع دون اي بتتعػبات , لتتحلظ اتجهتتت انطتتارهع  

, وعتج نقتل  3672نحػ البرخر , وبجرت رئاسة الذخكة اوامخها بشقل الػكالتة االنكليديتة التى البرتخر 
حتتتجث ذا اهسيتتتة سياستتتية , اذ ابتتتبحت البرتتتخر متتتغ القػاعتتتج االنكليديتتتة السهستتتة فتتتي  الػكالتتتة الستتتحكػرر

مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي , ورفعتتت مقيسيتتة البرتتخر التتى درجتتة وكالتتة بعتتج ان كانتتت مقيسيتتة تابعتتة لػكالتتة 
 بشجرعباس.

واخيتتخا ا بتتت البحتتث ضهتتتػر اهسيتتة  فتتارس متتتخر اختتخا بػبتتفها الدتتػ  الخئيدتتتة لتجتتارر الذتتخكة فتتتي   
مشصقة الخليج العخبي , بعج ازدياد نذاشات االنكليد التجارية خالل السجر السحكػرر بدب  عػدر االمغ 

دتيػن واي قتػر الهجوء الحي عع ارجاء فارس بعتج تسكتغ كتخيع الدنتج متغ تػحيتج التبالد , ولتع يذتكل الفخن
اوربية اخخا اي تهجيج على السرتالئ االنكليديتة فتي السشصقتة بعتج انتهتاء حتخ  الدتب  ستشػات , لتحلظ 
اختارت رئاسة الذخكة بػشهخ إلقامة السقيسية مدت ليغ الجعػر التتي وجهتت لتر متغ قبتل شتيخ بػشتهخ 

 والحي يتست  بشػع مغ االستقالل الحاتي .  
 
 شهوامال
ة تدسية االنكليد بجال مغ البخيصانييغ وهي التدسية الخسسية االولى للبخيصانييغ عشجما كانت استخجمت الباح  (3

بخيصانيا الحالية تتالت مغ ارب  مقاشعات وهي انكلتخا , ويلد, إيخلشجر ,اسكػتلشجا . وعشجما تػحجت هح  السقاشعات 
 يد  ببخيصانيا . بػالية واحجر في نهاية القخن ال امغ عذخ اببحت تدسية بالد االنكل

حامال معر رسالة مغ  3973يعج انصػني جشكشدػن أول م امخ انكليدي تػجر إلى الذخ  ووبل الى فارس ( 2 
السلكة اليدابيث وقابل الذا  شهساس  االول اال ان سفارتر لع تدفخ عغ شيء  وللتفابيل مغ تلظ السحاوالت 

ى القخن العذخيغ , تخجسة ي عبج انطخ: ارنػلج ويلدػن , الخليج العخبي مجسل تاريخي مشح أقجم أالزمشر وحت
, دراسة  3534؛ د. زكي بالئ , بخيصانيا والعخا  حتى عام  214القادر يػست , الكػيت , بجون تاريخ , ص

 .  19, ص  3578في التاريخ الجولي والتػس  االستعساري , ب جاد , 
 1) Low  C . R , History of the Indian Navy  ,1613- 1863,Vol ,1 , Delhi  ,1985 , p.5    ؛ د

(  3898-3766. مرصفى عبج القادر الشجار , شخكر الهشج الذخلية مالمحها وابخز سساتها في الخليج العخبي  
 362, ص 3568مجلر دراسات الخليج العخبي والجديخر العخبية , العجد الخامذ عذخ , الدشر الخابعة , تسػز, 

ب جاد, , , بخيصانيا وإمارات الداحل العساني ,دراسة في العالقات التعاهجية د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع( 4 
 .   46, ص3568
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 . Low  ,Op .Cit , Vol.1 , P تألفت الحسلة مغ أرب  سفغ بحخية هي الخد دراجػن وهكتػر وسػزان واسيشذغ ( 9 
6 .   

             ,Sykes  P . , A History of Persia, London؛   217ويلدػن , السرجر الدابا , ص  (7 
1969,  vol.II    ,P. 189             . 

بانت مجراس وكلكتا وسػرات مغ اهع السشاشا التي انذأ فيها االنكليد وكالة تجارية : عبج االميخ ي اميغ ( 6 
الخليج العخبي ,  ومرصفى عبج القادر الشجار, دور الدجالت الهشجية ومحفػضاتها مغ و ائا العخا  وبقية اقصار

 .  33, ص  3568مشذػرات مخكد دراسات الخليج العخبي , ب جاد , 
( بكقامة مخكد لها في سػرات الػاقعة على 3726_3769حرلت الذخكة على فخمان مغ اإلمبخاشػر جها نكيد  ( 8 

ت: مكت  التخجسة , 3: ج .ج لػريسخ , دليل الخليج ,القدع التاريخي ,ج 63731الداحل ال خبي في الهشج عام 
 . 27في  ديػان حابع دولة قصخ , ص 

, 3د. عبج العديد عبجال شي إبخاهيع, حكػمة الهشج البخيصانية واإلدارر في الخليج العخبي,دراسة و ائقية ,  ( 5 
 Philip woodruff, the  men  who  ruled  India , vol.1, the,نقال عغ  21_22,ص3586الخياض,

  founders  2nd  (London,1965) p.19.           
 السرجر نفدر  .( 36 
,الجدء ا ول ,ت: ي أميغ عبج هللا , وزارر التخاث القػمي 3886_3659جػن.  . كلي, بخيصانيا والخليج  (33 

 .85, ص 3565وال قافي في سلصشة عسان,
خ : د.عبج ا ميتخ ي أمتيغ , القتػا البحخيتة ال خبان وال الفات  مغ أنػاع الدفغ السدتخجمة آنحاك للتفابيل  يشط( 32 

 97,  ص 3577في الخليج العخبي في القخن ال امغ عذخ , ب جاد ,  
 176 - 195, ص 3552, بيخوت 2للتفابيل عغ ال دو البخت الي انطخ د. قجري قلعچي , الخليج العخبي , ( 31 

 ومابعجها33الداحل  , ص ؛  د . عبج العديد عبجال شي  إبخاهيع,  بخيصانيا  وامارات 
 34)  Saldanha , J .A , Precis of Naval Arragement in The ( Persian) Gulf 1862 -1905 , 

(I.O).,L/P+S/20 C 248 B ,P. 1. The Early Voyage and the Bombay Marine ,1616 _ 
1831. 

 39 )Low , Op .Cit , vol . 1  , P.132 . 
 . 33عبج ا ميخ ي أميغ  و د. مرصفى عبج القادر الشجار , السرجر الدابا ,   ص( 37 
 السرجر نفدر  ( 36 
   .Sykes, Op. Cit, p.189نقال عغ:  3734وهػ بخيصاني وفج إلى فارس مغ الهشج عام ( 38 
؛ عبج العديد عػض ,    39عبج ا ميخ ي أميغ  ود.مرصفى عبج القادر الشجار , السرجر الدابا , ص ,  ( 35 

 .    319, ص   3553, عسان ,  3,    3دراسات في تاريخ الخليج العخبي الحجيث , ج 
  26) (l .O ).,L /  P + S  /20  C  248 B , ch .I, P.7  .      
التػس  ا وربي جسال زكخيا قاسع ,تاريخ الخليج العخبي الحجيث والسعابخ , إمارات الخليج العخبية في عرخ ( 23 

 .36,ص 2663,السجلج ا ول , القاهخر ,3846-3966ا ول 
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بانت ال اية التي تخمي الذخكة مغ انذاء الػكاالت هػ تػزي  البزائ  التي تتاجخ بها عغ شخيا الخليج العخبي ( 22 
ج العخبي الى الهشج الى البلجان االخخا اوال وتاميغ وبػل البخيج فيسا بعج  الحي كان يشقل مغ لشجن عبخ الخلي

 . 86, ص 3582 انيا . سليع شر التكخيتي , السقاومة العخبية في الخليج العخبي , ب جاد , 
, تعخي  هاشع كاش  الزم, ب جاد 3668-3646د.عبج ا ميخ ي أميغ ,السرالئ البخيصانية في الخليج العخبي (21 

   69الهشج, ص؛د. عبج العديد عبجال شي إبخاهيع ,حكػمة 34, ص 3566,
(رسالة ماجدتيخ 3725-3966للتفابيل انطخ ابتدام سعػد كشػن الحسيجاوي ,العالقات البخت الية الرفػية  ( 24 

؛ نرخ هللا فلدفي, ايخان وعالقاتها الخارجية في العرخ 58, ص2665مقجمر إلى كلير اآلدا  ,جامعر البرخر,
 .   374, ص  3585يػست الخيذ, القاهخر,   م ,ت: ي فتحي 3617-3966ه/  3348-ه 567الرفػي 

 29) ( I.O ) ., L /P+S /20  C 248 B , ch. I . P.2  . 
للتفابيل عغ دور البخت الييغ في الخليج العخبي: د.هيفاء عبج العديد الخبيعي,  دار في الخليج العخبي ,  ( 27 

( مجلة 3796 -3966  الحليج  العخبي   ؛ د.محسػد علي الجاود , العالقات البخت الية  م 3585السػبل , 
 . 23, ص  3576,  ب جاد ,2بلية  اآلدا  , العجد 

على ا خ اضصخابات  قامت في البحخيغ ضجهع  3726دخل شا  فارس في بخاع م  البخت الييغ مشحعام ( 26 
؛ ي حدغ 67- 69, 3مج فاست لها  الذا  وبدط سيصختر على الجديخر . جسال زكخيا قاسع , السرجر الدابا,

 .   66, ص  3556,  3العيجروس , سقػ  الحكع البخت الي في الخليج العخبي , دار الستشبي للصباعة ,   
 ( . I. O) ., L / P + S/ 20  C 248 B , p.1.؛   64د. ي حدغ العيجروس ,السرجر نفدر , ص( 28 
وتق   الى الجشػ   99تعج هح  الجديخر مغ اببخ جدر الخليج العخبي تق  الى الجشػ  الذخقي مغ خط الصػل  (25 

, وتستج مغ لشجر حتى بشجر عباس وال يفرلها عغ الداحل الذخقي للخليج العخبي سػا قشار  26مغ خط العخض 
الع سعجون السبادر , الخليج بع بالقخ  مغ مزيا هخمد . س36 -1كع وعخضها مغ  339ضيقر يبلغ شػلها 

 . 44 -41, ص 3583العخبي دراسة في الج خافية االقليسية , ب جاد , 
 16   )Marlow , John  , The Persian Gulf  in Twentieth Century , London , 1962    , p.7 .  
ة الرفػية في مػاجهة ؛ د. بجر الجيغ الخرػبي , الجول 336نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص  ( 13 

. 378, ص  3589, الدشة الحادية عذخر , 44التحجيات , مجلة دراسات الخليج والجديخر العخبية , العجد 
 Burell R .Micheal and Keith  Mchlachlan . The Political  Geography of the Persion؛

Gulf in the Persian Gulf state ,London, 1980, p. 135.                       
    .  Low , Op. Cit , p. 34 – 37 للتفابيل عغ العسلية العدكخية انطخ : ( 12 
وهي قخية ب يخر تجعى جسخون اختارها الذا  عباس لتكػن ميشاء بحخي اشلا اسسر علير.د. عبج االميخ ي ( 11 

الدابا, الخرػبي, السرجر ؛د.بجر الجيغ 39اميغ ود.مرصفى عبج القادر الشجار ,السرجرالدابا ,ص
 . 377ص

 Lockhart,  L. , The Fall of the Safavi  Dynasty and ؛ 273ويلدػن , السرجر الدابا , ص ( 14 
the Afghan Occupation of Persia,Campridge,1958,p.362.                                      

انطخ؛  مرصفى عقيل الخصي  ,التشافذ 3762الهػلشجية عام للتفابيل عغ تأ سيذ شخكة الهشج الذخلية ( 19 
وما بعجها ؛    .ج . سلػت ,عخ   الخليج  325, ص  3583,بيخوت ,3671-3722الجولي في الخليج العخبي 
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في ضػء مرادر شخكة الهشج الذخلية الهػلشج ية  , تخجسة  عايجر خػري , مخاجعة  د. ي مخسي  3648- 3762
 .66, ص 3551, أبػ ضبي  3عبج هللا  ,  

علي  شام , احالل الشفػذ االجشبي بالخليج العخبي   دور االسخر الرفػية ( مجلة الخليج العخبي , السجلج الداب  ( 17 
 .  26, ص   3589,  4-1عذخ , العجد 

 .66د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص  (16 
است ل الهػلشجيػن فخبة وفار الذا  عباس في إعاقة الذخكة االنكليدية في الحرػل على تججيج امتيازاتهع مغ ( 18 

 . 385( . نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص 3742-3725الذا  بفي  
 . 23علي  شام , السرجر الدابا , ص ( 15 
 . 285ن , السرجر الدابا , ص  ؛ ويلدػ   233نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص  ( 46 
 .  98د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل  , ص ( 43 
 .   369, ص  3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 42 
  41 ) .Lockharat, Op. Cit , p.366 
انطخ: د. زكي بالئ, السرجر الدابا,  3719ي عام لبرخر الول مخر فبجأ االنكليد عالقاتهع التجارية م  ا( 44 

 اال انهع اتذأوا  .Hoskin L.  Halford, British  Rohte to India, London , 1960 , p.51؛ 49ص
يجيخها مقيع تاب  الى الػكيل االنكليدي في بشجر عباس انطخ      3741مقيسية ممقتة في البرخر عام 

Saldanha, J. A, Precise of Turkish Arabia Affairs 1801 -1905 (Simla ,1906).p.93.  
د. يقطان سعجون العامخ, نذا   شخكة     وللتفابيل اب خ عغ نذا  شخكة الهشج الذخلية في البرخر أنطخ:( 49 

       .Saldanha , Op. Cit , p. 93.  31,ص   3556في البرخر , البرخر,   الهشج  الذخلية االنكليدية
 47)., L/ P+S / 20  C 248 B  , P,1.   I . O)   ) 
 . 369, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 46 
  ؛  .377مػسذ دولة اليعاربة تسكغ مغ شخد البخت الييغ يشطخ  .ج سلػت , السرجر الدابا , ص  ( 48 

Coupland , R . , East  Africa  and it's Invaders from the Earliest time to the death of    
Syyid Said  in 1856.(Oxford ,  1956  ) p. 53.                       

 . 68د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 45 
حابسها  اقامة  مخكد على اراضيها بدب   ماعانا  العخ  مغ ال دو البخت الي  فذلت تلظ السفاوضات ا خ رفس ( 96 

 skeet  ,Ian ؛ 377, ص 3569:د.عائذة علي الديار, دولة اليعاربة في عسان وشخ  افخيقيا , بيخوت, 
,Maskat and Oman ,  London,1974 ,  p.38.                                                      

 . 74, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي ,ج( 93 
 . 56السرجر نفدر , ص  ( 92 
, 3568, ب جاد, 3836 -3658 د.بالئ ي العابج, مػقت بخيصانيا مغ الشذا  الفخندي في الخليج العخبي (91 

  27ص
بجدء مغ مهخ زواج ابشة ملظ البخت ال مغ 3773تشازلت البخت ال عغ ملكية الجديخر الى التاج االنكليدي عام (  94 

 .26السلظ جارلذ ال اني : د.عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص 
 99)    Marlow ,Op. Cit, p.8.   ؛Low, Op. Cit, vol. 7.p. 90-91 
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م  للذخكة , واببحت فيسا بعج نطخا لسػق  بػمباي ا لبحخي كسخفأ شبيعي فقج تحػلت هح  السجيشة الى مخكد ها  (97 
 .  364مقخا لخئاسة بػمباي . د. مرصفى عبج القادر الشجار  ,شخكة الهشج الذخلية, ص 

 L/P +S /20 C 248 B,p.1 ,.(I .O)؛  286ويلدػن , السرجر الدابا , ص ( 96 
, دراسة 3534 -3898د.عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , سياسة االمغ لحكػمة الهشج في الخليج العخبي ( 98  

 Marlow , John   , The؛   333؛عبج العديد عػض, السرجر الدابا, ص 37, ص3582و ائقية ,الخياض ,
Persian Gulf in Twentieth Century , London , 1962 ,  p.8 . 

 .       363, ص  3لسرجر الدابا ,القدع التاريخي ,ج  لػريسخ , ا( 95 
 . 331عبجالعديد عػض , السرجر الدابا , ص   ( 76 
 . Lockhart  ,Op.Cit ,p. 376-378     ؛  283ويلدػن  , السرجر الدابا , ص  ( 73 
 72 )Sykes , Op . Cit , p.   332. 
اشخوحة دكتػرا   يخ مشذػر , ب جاد,  3896 -3658يخانية د. باسع حصا  حبر, العالقات البخيصانية اال( 71  

 . 15, ص  3552
نذأر وتصػر الكػيت البحخيغ ,  3866 -3696د. احسج مرصفى ابػ حابسر, تاريخ شخقي الجديخر العخبية ( 74 

 .  96, ص 3579تخجسة ي اميغ عبج هللا , بيخوت, 
  . Sykes , Op؛ 253وللتفابيل  عغ  ال دو  االف اني  لفارس  انطخ : ويلدػن , السرجر الدابا , ص (  79 

Cit , p . 224 .     ؛Lockhart , Op . Cit , p.  410 - 411 . 
 77 )I bid , p. 229    ;  Lockhart,   Ibid , p. 427     Sykes ,  
 قبيلة االفذار التخكسانية للتفابيل عغ حياتر واعتالئر الحكع يشطخ: وهػ مغ3788ولج نادرشا  في خخسان عام ( 76 

  Sykes ,Op.Cit, vol .II, p.254 ; Lockhart  L ., Nadir shah ,London , 1938 , p. 281.   
 .        344, ص  3لػريسخ , السرجر الدابا ,القدع التاريخي , ج( 78 
نػرس , العخا  في العهج الع ساني  , دراسة في العالقات الدياسية   للتفابيل انطخ د. عالء  مػسى  كاضع( 75 

 .369,  ص  3565, ب جاد ,  3866 – 3666
سعى نادر شا  الى تا سيذ اسصػل بحخي في محاولة مج سيصختر  على سػاحل الخليج العخبي , للتفابيل: عبج ( 66 

  . Lockhart  , Nadir   Shah, P. 289 ؛ 32االميخ ي اميغ, القػا البحخية , ص 
 . 44د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص( 63 
 Curzon,  George . N.   ,Persia and؛ 83د. عبجالعديد عبج ال شي ابخاهيع , السرجر الدابا ,ص ( 62 

The Persian Question,vol.two,London,1966,P.392.                                                
قاد ي تقي خان حخكة انفرالية ضج نادر شا  ليعلغ خخوجر عغ سلصتر وجخاء ذلظ مشيت الػكالة في بشجر ( 61 

  47تػمان . د. باسع حصا  حبر ,السرجر الدابا  ,ص 366عباس بخدائخ مالية قجرت 
لذخكة في العابسة , وفي للعشاية بسرالئ ا 3784امخت الذخكة ا شيغ مغ مػضفيها لكقامة في ابفهان عام  ( 64 

اببحت ابفهان  3756سسئ للػكيل الخئيدي لكقامة اما في ابفهان او بشجرعباس , وفي عام 3751عام 
  26السخكد الخئيدي للذخكة . د. عبجاالميخ ي اميغ ,  السرالئ البخيصانية  , ص 

 , 17السرجر نفدر  , ص  ( 69 
 .   48. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص د( 67 
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 .  18عبج االميخ ي أميغ, السرالئ  البخيصانية , ص( 66 
 68)Lockhart , Nadir  Shah, p. 285 .       
 65)Sykes, Op. Cit, vol. II, p.274    perry , John  R . , Karim Khan Zand, A history of 

Iran,     1747-1779 ,  Chicago , 1976 , p.2-3  .     
 86) Malcolm , John , The History of Persia from the most Early period to present time 

vol. II   London , 1951 ,p .54-60 .                                                                          
للتفابيل عغ ضهػر الفخندييغ وتأسيذ شخكة الهشج الذخلية الفخندية يشطخ: لػريسخ, السرجر الدابا, القدع ( 83 

رجر الدابا , ص ؛ د. بالئ ي العابج , الس 282؛ ويلدػن , السرجر الدابا , ص 331,ص 3التاريخي, ج
 وما بعجها.  19

-3966للتفابيل عغ هح  الحخ  : د. ي ي بالئ , تاريخ اوربا في عرخ الشهزة حتى ال ػرر الفخندية ( 82  
  و مابعجها .  44, ص3582,ب جاد , 3685

 . 49, ص السرالئ  البخيصانية  د. عبجاالميخ ي اميغ, ( 81 
هػ علي قػلي خان عخف باسع عادل شا  , وهػ ابغ اخ نادر شا  قادر  ػرر ضج االخيخ حتى تسكغ مغ ( 84 

 .Sykes, Op؛        928, ص 3566االستيالء على العخش. كارل بخوكلسان , الذعػ  االسالمية , بيخوت , 
Cit, vol. II,p.275 . ;Malcolm , Op . Cit, vol. II,p54                                     

 .    47د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية , ص ( 89 
 Bombay Castile, the Honble Richardنقاًل عغ  45د. باسع حصا  حبر ,السرجر الدابا . ص( 87 

Bourchirs , President and Government , Council on Bombay 
 86 ) Malcolm , Op. Cit , p. 71 .    
 .   96د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا ,  ص   (88 
اعلغ مال عباس شا  انحاك نفدر حابسال على بشجرعباس واخح يجس  الخسػم الكسخكية باسع الذا  . د. عبجاالميخ ( 85 

 .   22ي اميغ  , القػا البحخية , ص
 56)  Perry,  Op .Cit  , p.155  ;  Sykes, Op . Cit, vol. p.279  .      
  . 91د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 53 
  Lockhart  ,. Nadir وهي احجا  الدفغ  التابعة  لشادر  شا   ارسلها  الى  سػرات  ل خض  التجارر : ( 52 

shah , p.  221  - 222 .                                    
 . 82د. عبجالعديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص  (51 
تأتي البرخر في السختبة ال انية بعج بشجر عباس مغ حيث االهسية بالشدبة للتجارر البخيصانية اواًل وتعج السكان ( 54 

الحي كانت عغ شخيقة تخسل رسائل الذخكة وبخيجها مغ الهشج الى اوربا وبالعكذ. لػريسخ, السرجر الدابا , 
  46, السرالئ البخيصانية  , ص ؛ د. عبج االميخ ي اميغ  359, ص  3القدع التاريخي , ج

الحػلر اسع عام يصلا على القبائل العخبية القاششة في السشصقة السستجر بيغ بشجر عباس وراس ستان مهشتها ( 59 
الخئيدة السالحة والريج ويستازون بالذجاعة والذهامر , وكان بكمكانهع الديصخر على جسي  مشصقة الخليج العخبي 

 إن انقدامهع حال دون ذلظ , اببحت البحخيغ فيسا بعج معقلهع الخئيدي , د. عالء الجيغ لػ كانػا متحجيغ , اال
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,  3582, الكػيت ,  3665 -3696نػرس , الدياسة االيخانية في الخليج العخبي ابان  حكع  كخيع  خان  الدنج 
 .    56, ص  3584؛ د. احسج مرصفى ابػ حابسة , تاريخ الكػيت الحجيث , الكػيت , 31ص 

 .  82د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل , ص ( 57 
 .   99عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية, ص د. ( 56 
 السرجر نفدر.       ( 58 
 . 3851,ص  9لػريسخ, السرجر الدابا , القدع التاريخي ,ج( 55 
 81ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص د. عبج العديد عبج ال شي  (366 
 السرجر نفدر. ( 363 
  96د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 362 
 السرجر نفدر.  ( 361 
  81د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 364 
 .  95د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 369 
 السرجر نفدر (367 
 366)Perry, Op . Cit , p.15.       Syke, Op. Cit, p.279 . ;    
وشخد مقيسها  نيبهاوزن فتػجر الى خخج لكقامة وكالة هػلشجية 3692ا لقت السقيسية الهػلشجية في البرخر عام ( 368 

 قاسع, السرجر الدابا؛ جسال زكخيا 326 -335فيها: هيفاء عبجالعديد الخبيعي ,السرجر الدابا,ص 
 .   392ص ,3,مج

مياًل الى الذسال ال خبي مغ مجيشة بػشهخ  31تق  بشجريا في الجدء الذسالي مغ الخليج العخبي,على بعج ( 365 
 . 78مياًل الى الذخ  مغ مجيشة الكػيت . د. احسج مرصفى ابػ حابسة , تاريخ الكػيت  الحجيث ,  ص 397و

سة تتػخى تحجيع الػجػد الهػلشجي ,  بعجما امتشعت االخيخر عغ دف  االتاور الدشػية اتخح الذيخ نابخ سيا( 336 
االمخ الحي ادا الى نذػ  حخ  بيغ الذيخ نابخ والهػلشجييغ للتفابيل د. مرصفى عبج القادر الشجار واخخون 

 . 49-44,  ص3585, تاريخ الخليج العخبي الحجيث والسعابخ, البرخر ,
 .199.؛  .ج. سلػت, السرجر الدابا,ص318, ص 3رجر الدابا,القدع التاريخي ,جلػريسخ, الس( 333 
قاد ميخ مهشا  ػرر اشاحة بحكع والج  , كان مغ ابخز نتائجها تجميخ مبشى الػكالة البخيصانية فيها : د. عالء ( 332 

 .  45-48الجيغ  نػرس , السرجر الدابا , ص 
 . 77لئ البخيصانية  , ص د. عبج االميخ ي اميغ , السرا( 331 
 .  89د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 334 
انجلعت الحخ  في اوربا بيغ بخيصانيا وفخندا بدب  ك خر االعتجاءات البخيصانية على الدفغ الفخندية التجارية  ( 339 

–George  Southage , B. A ,A shorter European  History 1756الستجر الى الهشج وامخيكا انطخ : 
1945,London,1955.P.27 ; Grant,Op.Cit,p.217  .                                            337 )

 . 996, ص 3561للتفابيل  يشطخ: د. عبج العديد سليسان نػار, تاريخ الذعػ  االسالمية, بيخوت, 
 . 87العديد عبج ال شي إبخاهيع , حكػمة الهشج , ص د. عبج ( 336 
 .                396, ص  9لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 338 
 .  64د. عبج االميخ ي أميغ  , السرالئ البخيصانية  , ص( 335 
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 .  69السرجر نفدر , ص ( 326 
  97 د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص( 323 
بدب  الحرار االف اني الفارسي ور ع محاوالتهع 3622سح  الفخنديػن مخكدهع التجاري مغ بشجر عباس عام ( 322 

بدب  احجاث  3641اال انهع سحبػا وكيلهع في بشجر عباس عام  3646إلعادر تجارتهع للسيشاء السحكػر في عام 
الشسداوية في اوربا  انيًا ور ع ذلظ اال إن الدفغ الفارسية فارس  يخ مدتقخر اواًل وبدب  انذ الها بحخ  الػرا ة 

 43وابلت تخددها للسيشاء السحكخ ومارست تجارر محجودر :  د. بالئ العابج , السرجر الدابا , ص 
 321 ) . Low,  op ,cit , vol. 1 , p.152 
 324) William , D .Brewer , Yesterday and Tomorrow in the Persian  Gulf .The Middle 

East   Journal. Vo.23,1989, p.150 .  
  82د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 329 
 تخددت اشاعات عغ نية ليام الهػلشجي باالستيالء عليها .( 327 
 .  87د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل , ص( 326 
 نفدر. السرجر ( 328 
 . 81د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 325 
 Gombroon Diary , vol . 12 Letter to the Presidencyنقاًل عغ  84 – 81السرجر نفدر , ص ( 316 

, April  2nd  , 1761          
في سلػك السقيع البخيصاني في البرخر نتيجة لتاخيخ البخيج  بلت دوكالس بديارر البرخر إلجخاء تحقيا( 313 

 . 56الرحخاوي بالسقارنة م  الشدخ التي تخسل بحخًا. د.عبج العديدعبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص 
 .   348, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج ( 312 
 . 98ص  د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا ,( 311 
وتشحرخ بيغ خصي العخض  94تق  هح  الجديخر الى جػار جديختي قذع وهخمد يسخ بها خط الصػل الذخقي  (314 

.؛  96ميال بحخيًا. سالع سعجون السبادر,السرجر الدابا , ص  17. تبعج عغ لشجر بسدافة 26 -27الذسالي 
 . 44ص  د. ابخاهيع عبج الجبار السذهجاني واخخون  , السرجر الدابا ,

وهي جديخر تػازي ساحل شيبكػ  الػاق  على الداحل الذخقي للحليج العخبي لتػازي قخية عخ  نخيلػ على بعج  (319 
قجما . لػريسخ , السرجر  62- 94بع وعسا مياهها 9بع وعخضها 24ميل الى الذخ  , يبلغ شػلها  34

 .     2174, ص  6الدابا, القدع الج خافي, ج 
 السرجر نفدر.   ( 317 
 . 84د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع, بخيصانيا وامارات الداحل  , ص  ( 316 
وهػمغ آل محكػر يشتسي الى اسخر عخبية مغ السصارير التي جاءت مغ عسان  تػارث الحكع في السيشاء عغ ( 318 

ابائر مشح القخن ال امغ عذخ , وامتج  حكسهع الى جديخر خخج وهشجام ولبذ , د. مرصفى عقيل  الخصي  ,  
سج مرصفى ابػ حابسة , . ؛ د. اح 349, ص 3586, الجوحة ,  3857  -3848سياسة  نابخ الجيغ  شا   

 .  76تاريخ الكػيت , ص
 315 )Sykes, Op. Cit, vol  .2 , p. 279 .   
 . 89د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية , ص ( 346 
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   . Marlow ,Op. Cit . p. 10؛  86جػن كلي , السرجر الدابا , ص ( 343 
 . 19, ص د. يقطان سعجون العامخ ,السرجر الدابا ( 342 
ابتذت االنكليد خالل حخ  الدب  سشػات ميدر البرخر كشهاية خط سخي  الى اوربا. لػريسخ , السرجر الدابا  (341 

 .  82؛ جػن كلي , السرجر الدابا , ص  293 -296, ص  3, القدع التاريخي , ج
 . 19د. احسج مرصفى ابػحابسر ,  تاريخ شخقي الجديخر العخبية , ص  ( 344 
 .   89د. عبج االميخ ي اميغ ,السرالئ البخيصانية, ص ( 349 
 .  166ويلدػن , السرجر الدابا , ص ( 347 
 . 3826, ص 4لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 346 
 348 )Record of Emartes  ,P. Tuson , The Records of the British Residency and 

Agencies in  the Persian Gulf , Political  Residency  Bushir 1763 -1947 , R / 15  /1  , 
London , 1979,  p. 2           

 .166؛ ويلدػن ,السرجر الدابا.ص 86جػن كلي , السرجر الدابا , ص ( 345 
 جػن كلي , السرجر نفدر .   ( 396 
  13د. يقطان سعجون العامخ , السرجر الدابا ,ص ( 393 
بانت نذاشات الفخندييغ محجودر  ججًا في مشصقة الخليج العخبي , فاحتفع الفخنديػن بسقيع لهع في البرخر بعج ( 392 

,  3659, ص  4؛ للتفابيل يشطخ : لػريسخ, السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج3699إن عادوا فتحها 
 3578, ب جاد ,  9تخجسة جعفخ الخيا   ,  هسيدلي لػنكخيظ , اربعة قخون مغ تاريخ العخا  الحجيث ,  ستيفغ
   96؛  د. بالئ ي العابج , السرجر الدابا , ص  169, ص 

لع يذكل الهػلشجيػن اية خصػرر على السرالئ البخيصانية بدب  انتهاء دورهع في جديخر خخج للتفابيل انطخ : ( 391 
 . 242د. مرصفى عقيل الخصي  , السرجر الدابا  , ص 

 . 336-339عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية , ص  د.( 394 
 399 )Perry , Op . Cit , p. 205-206  .  
 . 335د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 397 
 . 86جػن كلي , السرجر الدابا , ص ( 396 
بعج ليام  كخيع خان بدجغ  الذيخ نابخ 3697ام وهػ اخ  الذيخ  نابخ  تػلى  مقاليج  الحكع  في بػشهخ ع( 398 

 .113:  . ج. سلػت , السرجر الدابا , ص
 .  255؛ ويلدػن ,السرجر الدابا, ص  51د. عبجالعديد عبج ال شي  إبخاهيع, حكػمة الهشج , ص ( 395 
 د.عبج العديد عبجال شي  ابخاهيع, السرجر نفدر .   (376 
 .  335, السرالئ البخيصانية , ص د. عبج االميخ ي اميغ ( 373 
  2426, ص  9لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 372 
  269؛ ويلدػن ,السرجر الدابا , ص  239, ص  3595جان جاك بيخبي ,الخليج العخبي , بيخوت ,( 371 



معاٍدة قاع البحار )معاٍدة حظر وميع األسلحة اليووية وغريٍا مً أسلحة التدمري الشامل يف قاع 

 البحار واحمليطات ويف باطً أرضَنا واملوقف الدولي ميَا(
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 )معاىدة حظر ومنع األسلحة النهوية وغيرىا من أسلحة التدمير الذامل في معاىدة قاع البحار
 والمحيطات وفي باطن أرضيما والمهقف الدولي منيا( قاع البحار

 م.د. بذير عبد الهاحد صاحب سعد
 كريم المذيداني ا.د.علي دمحم
 كلية  ابن رشد للعهم اإلندانية -جامعة بغداد 

 الملخص
أدركت القػػ الكبخػ أن التفاىسات ووضع استخاتيجية واضحة لمعالقة بيغ القػػ الكبخػ 
)الشػوية( ىي وحجىا مغ يحافع عمى الشفػذ الحؼ تستمكو عمى مختمف األصعجة، وشيجت نياية 

ة تتعمق بشدع الدالح والحج مغ انتذار األسمحة الشػوية، أثسخت الدتيشات مفاوضات مخكدة ومحجد
عغ تػؾيع عجد مغ السعاىجات، كان مغ بيشيا معاىجة حطخ ومشع األسمحة الشػوية في قاع البحار 
والسحيصات وباشغ أراضييسا، والتي كانت ثسخة جيػد دولية رافقيا تصػر عمسي واكتذاف ثخوات 

 ىائمة في تمظ السشاشق.
ألمع الستحجة دور مسيد وواضح في دعع ىحا التػجو، إذ عقجت السؤتسخ األول لقانػن كان ل

، ثع أنذأت المجان الستخررة في استكذاف واستثسار الثخوات 8958البحار في جشيف عام 
 8969السجػدة في قاع البحار والسحيصات والتي عسمت بالتعاون مع مؤتسخ ندع الدالح مشح عام

ػلة دون حجوث سباق لمتدمح في تمظ السشصقة، كسا ناقذت السقتخحات وكثفت جيػدىا لمحيم
األمخيكية الخاصة بعقج معاىجة لحطخ األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات  -الدػفيتية

شباط  88وتحليل الرعاب وإيجاد الحمػل السالئسة حتى كثخت تمظ الجيػد عغ تػؾيع السعاىجة في 
واحتػت عمى ديباجة وأحجػ عذخ مادة وأكجت أن ىجفيا  8971يار أ 88وبجأ نفاذىا في  8978

األساس صيانة الدمع العالسي وتحقيق حجة التػتخ الجولي وتػشيج العالقات بيغ الجول واستبعاد ؾيعان 
 البحار والسحيصات وباشغ أراضييا مغ نصاق سباق التدمح.
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Seabed Treat (Treaty on the Prohibition and Prevention of 

Nuclear Weapons and other weapons of mass destruction on the 

seabed, oceans, in their land and in the international position on them) 

Assist. Lect.Bashir Abdel Wahid S. 

Prof. Dr. Ali Muhammad Karim Al-Mashhadani 

University of Baghdad - Ibn Rushd College for Human Sciences 

Abstract 

The major powers realized that only understandings and a clear 

strategy for the relationship between the major (nuclear) powers maintained 

the influence they possessed at various levels, and at the end of the 1960s 

saw focused and specific negotiations on disarmament and non-

proliferation, resulting in the signing of a number of treaties, including the 

Treaty on the Prohibition and Prevention of Nuclear Weapons on the 

seabed, oceans and the interior of their territories, which were the result of 

international efforts accompanied by scientific development and the 

discovery of vast wealth in those areas. 

The United Nations played a distinctive and clear role in supporting 

this trend, holding the first Conference on the Law of the Sea in Geneva in 

1958, then establishing specialized committees in the exploration and 

investment of riches on the seabed and oceans that have worked in 

cooperation with the Conference on Disarmament since 1969 and 

intensifying their efforts to prevent an arms race in that region, and 

discussed Soviet-American proposals for a treaty to ban nuclear weapons on 

the seabed and oceans, overcome difficulties and find appropriate solutions 

so many Efforts to sign the Treaty on 11 February 1971, which came into 

force on 18 May 1972, contained a preamble and eleven articles, and 

stressed that its main objective was to maintain world peace, to achieve 

international tension, to strengthen relations between States and to exclude 

the bottoms of the seas and oceans and the interior of their territory from the 

arms race. 
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 المقدمة
مثل إنذاء السشصقة الخالية مغ األسمحة الشػوية أحج الدبل التي ضيخت كشتيجة لتغييخ التقجم 
نحػ ندع الدالح العالسي، وبشاًء عمى الجيػد الخامية لحطخ التجارب الشػوية ونطخًا لسا يشصػؼ 

امتجاد سباق التدمح الشػوؼ إلى قاع البحار والسحيصات وتيجيج البذخية والدمع واألمغ  احتسال
الجولييغ، فقج فصشت الجول إلى األىسية البالغة لدخعة االتفاق عمى حطخ األسمحة الشػوية وأسمحة 

 التجميخ الذامل في قاع البحار وباشغ تخبتيسا، وقرخ استقالليا عمى األغخاض الدمسية.
األمع الستحجة الجيػد الجولية في ىحا االتجاه، إذ عقجت السؤتسخات وأصجرت الجسعية أبجت 

العامة القخارات وأنذأت المجان الستخررة في مشاقذة كيؽية الحج مغ األسمحة الشػوية والتقميجية في 
 قاع البحار والسحيصات.

ة الرخاع الجولي احتػػ البحث عمى مقجمة وثالث محاور وخاتسة، بيغ السحػر األول شبيع
لمديصخة عمى ؾيعان البحار والسحيصات ودور األمع الستحجة في محاولة تشطيع ذلظ الرخاع حتى 

، وما ىي أىع قخارات الجسعية العامة بيحا الخرػص. أما السحػر الثاني فكخس لجراسة 8969عام
المجان الستخررة السفاوضات عقج معاىجة حطخ األسمحة في قاع البحار في إشار األمع الستحجة و 

 في أما السحػر الثالث فتزسغ تػؾيع السعاىجة وأىع ما جاء في ديباجتيا ومػادىا األحجػ عذخ.
اعتسج البحث عمى مرادر عجيجة ومتشػعة، أىسيا الػثائق األمخيكية السشذػدة وقخارات 

دػفيتي والسذاريع ال -الجسعية العامة لألمع الستحجة والتي أعصت ترػرًا دؾيقًا عغ السػقف األمخيكي
السقجمة ومػقف األمع الستحجة مشيا كسا اعتسج البحث عمى الكتب العخبية واألجشبية والسجاالت 

 األكاديسية والتي أغشت البحث بالسعمػمات التفريمية.
شبيعة الرخاع الجولي لمديصخة عمى ؾيعان البحار والسحيصات ودور األمع الستحجة في محاولة تشطيع 

 :8969تى عامذلظ الرخاع ح
كان لمتقجم العمسي والتقشي الكبيخ في أعقاب الحخب العالسية الثانية وما أدػ إليو مغ الكذف 
عغ الثخوات اليائمة في ؾيعان البحار والسحيصات، وفي السياه التي تعمػىا، وبكسيات تديج عغ ما ىػ 

، وتعخف (8)الثخوات وبعائجتييامعخوف عمى سصح اليابدة أثخ مباشخ في زيادة اىتسام الجول بتمظ 
. وكانت (1)(Continental Shelfؾيعان البحار والسحيصات وما تحتيا باسع االمتجاد القارؼ )

تخزع الجول الذاشئية في نصاق عخض بحخىا اإلقميسي وما يتجاوز ذلظ يخزع لألحكام القانػنية 
 . (3)الخاصة بأعالي البحار وذلظ حتى نياية الحخب العالسية الثانية
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حاولت الجول الكبخػ والرشاعية التي تستمظ أساشيل تجارية ومشاشق نفػذ واسعة، ضسان 
مرالحيا االقترادية واالستخاتيجية الستسثمة في السحافطة عمى حخيتيا في السالحة، وحخية العسل 

 .(4)والتشقل ألساشيميا العدكخية في أوقات األزمات الدياسية
سابقة لخمق نطام قانػني ججيج  8945ىارؼ تخومان عام كان ترخيح الخئيذ األمخيكي 

إذ أكج  سخعان ما احتحت بو العجيج مغ الجول وجعمت مشو عخفًا قانػنيًا في إشار القانػن الجولي
الترخيح عمى أن حكػمة الػاليات الستحجة تعتبخ الثخوات الصبيعية السػجػدة في قاع البحخ وباشغ 

القارؼ الحؼ تعمػه مياه البحخ العالي، والسجاور لداحل الػاليات ذلظ القاع وفي مشصقة الجخف 
 .(5)الستحجة، مسمػكة لمػاليات الستحجة وخاضعة لػاليتيا وإدارتيا

أما الجول الشامية التي تذكل الغالبية العطسى مغ السجتسع الجولي فأنيا كانت تجج في مج 
كسا أن ىحا مغ شأنو أن يبعجىا عغ الجخػل في  بحارىا اإلقميسية حساية القترادياتيا وأمشيا القػمي،

عسمية تشافذ الستثسار ىحه السشاشق مع الجول الكبخػ، إذ أنيا أعجد مغ أن تحتسل مشافدة كيحه 
 .(6)بدبب تأخخىا العمسي والتكشػلػجي وضعف إمكانياتيا السادية

سجال الججيج مغ ونطخًا لسا يشصػؼ عميو احتساالت امتجاد سباق التدمح الشػوؼ إلى ىحا ال
أخصار وتيجيج البذخية والدمع واألمغ الجولييغ، فقج فصشت الجول إلى األىسية البالغة لدخعة االتفاق 
عمى حطخ وصشع األسمحة الشػوية وأسمحة التجميخ الذامل في ؾيعان البحار والسحيصات وباشغ 

 .(7)تخبتيسا، وقرخ استغالليا عمى األغخاض الدمسية
 88لعام لألمع الستحجة يػثانت في رسالتو إلى مؤتسخ لجشة الثسان عذخ في وقج أيج األميغ ا

"أنو ال يهجد أي دليل على أن امتداد سباق التدلح إلى ىذه ىحا االتجاه حيغ قال:  8958آذار 
 . (8)المناطق سيزيد من األمن الدولي بل يذير إلى العكس من ذلك"

وتشاولت لجانو معشى  8958ار جشيف عام عقج مؤتسخ األول لألمع الستحجة لقانػن البح
 :(9)الجخف القارؼ والسشصقة الستاخسة وأعالي البحار وعقجت عمى أثخه أربعة معاىجات ىي

، أقخت ؼيو مبجأ السداواة بيغ 8958نيدان  18اتفاؾية جشيف ألعالي البحار عقجت في  -8
ادغ اختراص دولة الجول الداحمية وغيخ الداحمية في ىحا التخاث السذتخك مع تحجيج مب

 ( مادة.33العمع عمى البػاخخ والدفغ وما يتختب عمييا مغ مدؤولية وضست )
 8958نيدان  18اتفاؾية جشيف لمبحخ اإلقميسي والسشصقة الستاخسة: وقعت ىحه االتفاؾية في  -1

( ميل وجعمت بجاية تحجيجه مغ خصػط 81( مادة وحجدت البحخ اإلقميسي بـ)31وضست )
التفاؾية مشصقة أخخػ ىي السشصقة الستاخسة التي تكػن ما وراء البحخ األساس وأضافت ا
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اإلقميسي الزيق بحيث تسكغ الجول ذات البحخ اإلقميسي الزيق مغ أن تػسع السشاشق 
 الخاضعة لدمصاتيا ضسانًا لمجفاع عغ مرالحيا.

رؼ وحجدت مفيػم االمتجاد القا 8958نيدان  19اتفاؾية جشيف لمجخف القارؼ: وقعت في  -3
والحؼ يسثل امتجاد اليابدة تحت قاع البحخ لسا يحػيو مغ مػارد معجنية وشاقة أصبحت 
وسائل استغالليا متػفخة بتصػر التكشػلػجيا، وكانت تسثل السصمب األساس ألغمب الجول في 
تحجيج الجخف القارؼ ليا، وحجدت السادة إمكانية بدط الجول واليتيا القانػنية إلى جخفيا 

 باششة أو أحؿية استغاللو.القارؼ أو 
نيدان  19اتفاؾية جشيف لمريج والحفاظ عمى السػاد البيػلػجية في أعالي البحار، وقعت في  -4

 ( مادة، وحجدت شخيقة االستغالل العقالني لمسػارد الحية.11وتكػنت مغ ) 8958
انعكاسيا أثسخت الجيػد الجولية في عقج الدتيشات عغ مجسػعة مغ االتفاؾيات الجولية، كان 

ذو أثخ كبيخ في البحث عغ اتفاؾيات أخخػ مذابية في بيئة أو مشصقة ججيجة خالية مغ الدكان 
وكانت ىحه الجيػد متػافقة مع جيػد دولية أخخػ في مجال معاىجات أخخػ، ومغ ثع فأن معاىجة 

ل ؾيعان البحار ، إذ أن استعسا(80)قاع البحار لع تكغ إال تأكيجًا وامتجادًا شبيعيًا لالتجاه الدابق
والسحيصات في تخديغ األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة الجمار الذامل، كان يذكل خصخًا جديسًا 
عمى مدتقبل اإلندانية، وألن الؿيعان بالحات مغ العسق بجرجة ال تدسح بخصج واكتذاف القػاعج التي 

مل وأن ىحه الرعػبة كفيمة تخدن فييا وتصمق مشيا تمظ األنػاع السختمفة مغ أسمحة الجمار الذا
 .(88)بسزاعفة الذكػك الستبادلة، وبالتالي تيجيج الدمع واألمغ الجولييغ

بجأ اىتسام األمع الستحجة بالتدايج في بحث مػضػع الثخوات السػجػدة في ؾيعان البحار 
و والسحيصات، خارج حجود الػالية الػششية لمجول عقب االقتخاح الخسسي الحؼ قجمو الفخيج بارد

(Alfred Pardo( )81  مشجوب مالصا في الجسعية العامة لألمع 8999حديخان  89-8984شباط )
، والحؼ شالب ؼيو بإضافة فقخة ججيجة إلى ججول أعسال الجسعية العامة 8967آب  87الستحجة في 

ؾيعان  لألمع الستحجة لجورتيا الثانية والعذخيغ لمبحث في إصجار إعالن لمسبادغ واتفاؾية تتعمق بحجخ
. أدػ (81)البحار والسحيصات الػاقعة خارج حجود الػالية اإلقميسية، واستخجام ثخواتيا لسرمحة البذخية

اقتخاح باردو وخصابو إلى ردود فعل متفاوتة بيغ الجول، فبيشسا ذىب عجد مغ الجول إلى تأييجه، 
 بػضع فكخة ؾيعان البحار والسحيصات تحت سمصة وإدارة وكالة دولية.

الػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا بتبشي مػقفًا ححرًا لمسصالبة بزخورة دراسة ذلظ  اكتفت
االقتخاح ومشاقذتو بذكل واسع، مبيشة أنيا السخة األولى التي يبحث فييا ىحا السػضػع في إشار األمع 

كيل لجشة الستحجة وأن السػضػع معقج وواسع، وأنو مغ الخصأ اإلسخاع في تقخيخه وأن األمخ يتصمب تذ
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بيشسا عارضت دول أخخػ ىحا  (83)(AnointerGovernmentalمغ الخبخاء أو لجشة حكػمية )
االتجاه باعتبار ان ؾيعان البحار والسحيصات تخاثًا عامًا لإلندانية، وشالبػا بإجخاء دراسات مػسعة 

لجشة فخعية  8967أيمػل  88. ونتيجة لحلظ أنذأت األمع الستحجة في (84)قبل اتخاذ أؼ قخار
( عزػًا لجراسة االستخجامات الدمسية لقاع البحار والسحيصات خارج حجود 35متخررة مغ )

 . (85)(The ad hot Committee) الػالية لمجول وتعخف اختراراً 
والخاص بإنذاء المجشة ما  8967كانػن األول  88( الرادر بتاريخ 1340وتزسغ القخار )     
 :(86)يمي
إنذاء لجشة خاصة معشية بجراسة استخجام قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود  -8

 .(87)الػالية القػمية في األغخاض الدمسية
الصمب مغ المجشة الخاصة السذكمة أن تعج بالتذاور مع األميغ العام دراسة تقجم إلى  -1

 ( تتزسغ ما يمي:13الجورة ) الجسعية العامة لمشطخ فييا في
بحث الشذاشات الساضية والحاضخة الستعمقة بقاع البحار والسحيصات والسباشخة مغ  -أ 

قبل األمع الستحجة والػكاالت الستخررة والػكالة الجولية لمصاقة الحرية والييئات 
 الحكػمية األخخػ وكحلظ االتفاؾيات الجولية الدارية السترمة بتمظ السشصقة.

شػاحي العمسية والتقشية واالقترادية والقانػنية وغيخىا السترجؼ لو بيحه بيان ال -ب 
 السدألة.

إشارة إلى الػسائل العسمية الالزمة لتعديد التعاون الجولي في مياديغ استكذاف وحفع  -3
واستخجام قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا، بسجلػليا السحجد في عشػان البشج الخارجي 

ة ومػاردىا مع مخاعاة اآلراء التي أبجتيا الجول األعزاء واالقتخاحات الخاص بيحه السدأل
التي قجمتيا أثشاء نطخ ىحه السدألة في الجورة الثانية والعذخيغ لمجسعية العامة كسا شمبت 

 مغ األميغ العام ما يمي:
إرسال نز ىحه القخار إلى حكػمات جسيع الجول األعزاء استعالمًا آلرائيا حػل  -أ 

 السػضػع.
 إحالة محاضخ المجشة األولى الستعمقة بسشاقذة ىحه السدألة إلى المجشة الخاصة. -ب 
تدويج المجشة الخاصة بكل السداعجة السشاسبة، بسا في ذلظ مػافاتيا بتاريخ  -ج 

( وقخار السجمذ 1871الجراسات السزصمع بيا عساًل بقخار الجسعية العامة )
ترمة بيحه السدألة التي قج وبالػثائق الس (88)(8881االقترادؼ واالجتساعي )

 تدوده بيا الييئات التابعة لسشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمػم والثقافة.
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دعػة الػكاالت الستخررة والػكالة الجولية لمصاقة الحرية والييئات الحكػمية  -د 
 الجولية، إلى التعاون التام مع المجشة الخاصة في تشفيح ىحا القخار.

ثالث مخات،  8968عام  (89)( The ad hoc committeeار )اجتسعت لجشة قاع البح
في نيػيػرك، بيشسا  8968تسػز  9حديخان إلى  87والثانية مغ  8968آذار  17-88األولى مغ )

( ونطخت في االستخجامات 8968آب  30-89عقجت الجمدة الثالثة في ريػدؼ جانيخ ومغ )
ل واسع بتصبيق تجابيخ الحج مغ التدمح في قاع السدتقبمية لقاع البحار والسحيصات، كسا اىتست بذك

وضيخت ثالث اتجاىات رئيدية حػل فكخة إنذاء جياز أو سمصة دولية وكيؽية الحج مغ  (10)البحخ
 :(18)التدمح مغ تمظ السشصقة وىي

االتجاه األول: يحىب إلى تأييج اقتخاح مالصا بزخورة أنذاء سمصة دولية إلدارة السشصقة 
 استكذافيا واستثسارىا.واإلشخاف عمى 

االتجاه الثاني: عارض فكخة أنذاء أؼ شكل مغ أشكال التشطيع الجولي إلدارة السشصقة 
وثخواتيا، ويخػ ضخورة اإلسخاع في إقخار السبادغ القانػنية التي مغ شأنيا تصػيخ التعاون الجولي 

 رمحة جسيع الذعػب.القائع عمى قجم السداواة في سبيل استكذاف واستثسار السشصقة وفقًا لس
االتجاه الثالث: ضخورة الؿيام بجراسات شاممة ومػسعة لفكخة إقامة جياز دولي  يشطع ويجيخ 
األنذصة الػاقعة في السشصقة لزسان ؾيامو بالذكل الحؼ يزسغ تأييج وقبػل جسيع الجول، وأشار 

لسخحمة التي يسكغ معيا مؤيجو ىحا االتجاه إلى أن السباحثات بيغ الجول الكبخػ لع ترل بعج إلى ا
ؾيام جيػد مذتخكة إلنذاء مثل ذلظ الجياز واضصالعو بسثل تمظ السيام، إال أنو مع ىحا يسكغ 
التػصل وعغ شخيق الجسعية العامة إلى اتخاذ قخار يتع مغ خاللو إقخار مبجأ ضخورة إقامة مثل ىحا 

 الجياز في السدتقبل.
كانػن األول  18( في 1467ع الستحجة القخار )وبشاء عمى ذلظ أصجرت الجسعية العامة لألم

، يػصي بإنذاء لجشة دائسة لالستعساالت الدمسية بقاع البحار والسحيصات الػاقعة خارج 8968
حجود الػالية الػششية، لتػاصل الجراسة التي كانت قج ابتجأت بيا المجشة )الفخعية( حػل إمكانية إنذاء 

الثخوات السػجػدة في قاع البحار والسحيصات الػاقعة وراء جياز دولي لتذجيع استكذاف واستثسار 
 .(11)الػالية الػششية، واستعسال تمظ الثخوات لفائجة البذخية

وتشفيحًا لمقخار أعاله أنذأت لجشة استخجام قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود الػالية 
 . (13)القػمية في األغخاض الدمسية

قفيا مغ البجاية مغ اقتخاح تجخيج قاع البحخ مغ الدالح بأنو حجدت الػاليات الستحجة مػ 
سيكػن ضارًا باألمغ القػمي األمخيكي بدبب تأثيخه عمى أنطسة السخاؾبة الحخجة تحت الساء في 
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الػاليات الستحجة وسيتصمب حجد قاع البحخ لألغخاض الدمسية تحجيجًا دؾيقًا لسعشى ىحا التخصيط، 
غ الجراسة قبل تحجيج مػقف الػاليات الستحجة بذأن اقتخاح األغخاض وأكجت بأن السصمػب مديج م

الدمسية ولحلظ فأن مغ مرمحة الػاليات الستحجة أن تتبشى بذكل عاجل سياسة خاصة لرالح 
التفاوض عمى معاىجة لحطخ نذخ األسمحة الشػوية أو غيخىا مغ أسمحة الجمار الذامل في قاع 

تية والتي قجمت في االجتساع التشطيسي لمجشة األمع الستحجة . كانت السبادرة الدػفيي(14)البحخ
والتي اقتخح االتحاد الدػفييتي فييا أن تتبشي الجسعية  8968تسػز  18السخررة لقاع البحار في 

العام لألمع الستحجة حطخ األنذصة العدكخية وكحلظ األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات أول 
 .(15)ررة في ىحا الذأنخصػات عقج اتفاؾية متخ

أكجت الػاليات الستحجة بأن اقتخاح الحج مغ أسمحة قاع البحخ ىػ اإلجخاء األكثخ قبػاًل في 
ضػء اإلعالن الدػفييتي، وأبجت رغبتيا في مشاقذتو بالتفريل. وتػقعت أن يحطى االقتخاح 

 . (16)الدػفييتي بتأييج واسع مغ الجول الغيخ نػوية
لذعػر الستراعج نحػ سياسة االنفخاج في العالقات الجولية، وأخح ازدياد ا 8969شيج عام 

 .(17)التقارب يذيج إشكااًل متعجدة مغ السبادالت واالتفاقات الجبمػماسية
بخيصاني، إذ تبادل نيكدػن وولدغ الخسائل التي عبخت عغ  -بتقارب أمخيكي 8969بجأ عام 

. كسا بجأ نيكدػن سمصاتو بالتػجو نحػ (18)البمجيغالخغبة الحؿيؿية في إقامة العالقات الستيشة بيغ 
الدياسة الخارجية إلنياء الحخب الفيتشامية والحج مغ األسمحة االستخاتيجية ولكشو أدرك أن األمخ لغ 

عغ  8969يتحقق دون التفاىع مع االتحاد الدػفييتي فأعمغ في مؤتسخ صحفي في كانػن الثاني 
 .(19)يػعي والبجء بعرخ الػفاقانتياء عرخ السػاجية مع العالع الذ

 السفاوضات عقج معاىجة حطخ األسمحة في قاع البحار في إشار األمع الستحجة والمجان الستخررة
واتفق  8969( ثع تػسعت عزػيتيا عام 8969-8961استسخ عسل لجشة الثسان عذخ مغ )

 Conference Of The Committee onعمى تغييخ االسع إلى مؤتسخ ندع الدالح )
Disarmament)(30). 

 (38)واتفق مسثمي االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة األمخيكية عمى ضع ثسانية أعزاء ججد
 86( في 1601وأيجت األمع الستحجة االتفاق الحؼ تع التػصل عميو بسػجب قخارىا السخقع )

 .(31)( عزػاً 16وبحلظ أصبح عجد أعزاء السؤتسخ ) 8969أيمػل
إشار األمع الستحجة لمحيمػلة دون حجوث سباق التدمح في قاع البحار بجأت جيػد مكثفة في 

مذخوع معاىجة يشز عمى حطخ  8969آذار  88والسحيصات عشجما قجم االتحاد الدػفييتي في 
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 11ثع تقجمت الػاليات الستحجة في  (33)وضع األسمحة الشػوية والتقميجية في قاع البحار والسحيصات
 . (34)آخخ يشز عمى حطخ وضع األسمحة الشػوية وحجىابسذخوع معاىجة  8969مايذ 

 8969تذخيغ األول  87ونتيجة لمسفاوضات بيغ الجولتيغ تسكشتا مغ تقجيع مذخوع مػحج في 
إلى مؤتسخ لجشة ندع الدالح تحطخ وضع أسمحة نػوية أو غيخىا مغ أسمحة التجميخ الذامل أو أؼ 

عت خريرًا لخدن أو تجخيب أو استعسال مثل ـياكل أو مشذآت لإلشالق أو أية مخافق أخخػ وض
 8958تمظ األسمحة عمى قاع البحار ؼيسا وراء السشصقة السشرػص عمييا في اتفاؾية جشيف لعام 

بذأن البحخ اإلقميسي والسشصقة السجاورة وقج وضع ىحا السذخوع قيج الجراسة السدتؽيزة في مؤتسخ 
 .(35)لجشة ندع الدالح

القخار  8969كانػن األول  85عامة لألم الستحجة، وأصجرت في تػاصمت دراسة الجسعية ال
 :(36)( وتزسغ ما يمي1574)

إن الجسعية العامة تؤكج أن التقجم التقشي يجعل تجريجيًا قاع البحار والسحيصات بكاممو في  -8
 متشاول اإلندان وقاباًل لالستغالل لألغخاض الدمسية.

ية وحجىا واستغالل مػاردىا لتحقيق فائجة وجػب استخجام ىحه السشصقة في األغخاض الدمس -1
 اإلندانية.

يتختب عمى الجول واألشخاص االمتشاع عغ مباشخة جسيع نذاشات استغالل مػارد مشصقة  -3
 قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ خارج حجود الػالية القػمية.

 متابعة تقاريخ لجشة استخجام قاع البحار والسحيصات. -4
اآلراء بذأن فائجة الؿيام بعقج مؤتسخ عغ قانػن البحار ودراسة الشطع الخاصة استصالع  -5

بأعالي البحار والعتبة القارية، البحخ اإلقميسي، السشصقة الستاخسة لمػصػل إلى تعخيف دقيق 
 ومقبػل دوليًا لسشصقة قاع البحار والسحيصات السػجػدة خارج حجود الػالية القػمية.

ح في بحثيا ليحا السػضػع مذكمتيغ رئيدتيغ األولى تترل بالسجػ واجيت لجشة ندع الدال
الجغخافي الحؼ يذسمو الحطخ والثانية تشرخف إلى نػع إجخاءات الخقابة الجولية التي يجب االعتساد 

. ؼبالشدبة لمسذكمة األولى (37)عمييا لزسان عجم انتياك التعيجات التي تشز عمييا السعاىجة الججيجة
عام محبحًا لتػسيع نصاق الحطخ ليذسل أكبخ مداحة مسكشة مغ ؾيعان البحار كان االتجاه ال

والسحيصات مغ العالع بحيث ال يدتثشى مغ ذلظ إال الذخيط الداحمي السالصق لحجود الجولة وكان 
اليجف مغ االستثشاء في ىحه الحجود الجغخاؼية الزيقة، ىػ الخغبة في كفالة األمغ لمجول الداحمية 

حخمانيا مغ حقيا في الجفاع عغ مياىيا اإلقميسية وذلظ بسػجب اختراصات الديادة وذلظ بعجم 
. أما بالشدبة لسذكمة الخقابة الجولية وشبيعة إجخاءاتيا ووسائميا فقج (38)التي يقخرىا القانػن الجولي
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يصة تبيغ مغ مشاقذات لجشة ندع الدالح الحاجة إلى إيجاد نطام مغ اإلجخاءات الخقابية الفعالة شخ 
اال تقف ىحه اإلجخاءات عائقًا في وجو االستغالل الدمسي لمسػارد الصبيعية الكامشة في ؾيعان البحار 

 .(39)والسحيصات
وبعج  8969تذخيغ األول  30قجم االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة األمخيكية في 

، البخازيل، الدػيج، مذاورات مدتؽيزة مع عجد مغ أعزاء لجشة ندع الدالح اآلخخيغ )األرجشتيغ
. أكج االتحاد (40)كشجا، السكديظ( نز مذخوع معاىجة مشقح ججيج يتكػن مغ ديباجة وعذخ مػاد

الدػفييتي لجػ تقجيع مذخوع السعاىجة الججيج إلى الحاجة إلى استبعاد السشصقة الكبيخة لقاع البحار 
حة الشػوية، وأوضح أن السذخوع والسحيصات مغ سباق التدمح واتخاذ الخصػة األولى باستبعاد األسم

الججيج يأخح بعيغ االعتبار االقتخاحات التي قجمتيا عجد كبيخ مغ الجول رسسيًا وبذكل غيخ رسسي 
 .(48)( لمجسعية العامة لألم الستحجة14في كل مغ مؤتسخ لجشة ندع الدالح والجورة )

 :(41)رئيدية ىي وأشار االتحاد الدػفييتي بأن التغيخات الخئيدة تترل بأربعة أحكام
 السشصقة التي تسثميا السعاىجة. -8
 التحقق مغ االلتدام بأحكاميا. -1
العالقة بيغ االلتدامات السزصمع بيا بسػجب السعاىجة وغيخىا مغ االلتدامات الجولية  -3

 ألشخاف السعاىجة.
 صمة السعاىجة باالتفاقات الجولية الستعمقة بإنذاء مشاشق خالية مغ األسمحة الشػوية. -4

لػاليات الستحجة أن الشز الججيج لسذخوع السعاىجة يسثل تػازنًا دؾيقًا وعاداًل بيغ أكجت ا
مختمف السرالح وأن مؤتسخ لجشة ندع الدالح يشبغي أن يجرس بعشاية كيؽية تحقيق أىجاف السعاىجة 

، وخالل مشاقذة السذخوع أعخب الكثيخ مغ أعزاء مؤتسخ لجشة ندع (43)دون اإلخالل بيحا التػازن 
الح عغ ارتياحيع لسذخوع السعاىجة السشقح الججيج،  في حيغ رأػ آخخون أنو يسكغ تزسيغ الد

، وأكجوا عمى ضخورة تزسيغ (44)الشز وزيادة إيزاح أحكامو عغ شخيق تعجيالت إضاؼية معيشة
السعاىجة مادة بذأن مػاصمة السفاوضات بػية التػصل إلى حطخ يكػن أكثخ شسػاًل، إذ ذكخت 

حجج التي قجمت لتبخيخ تجخيج مشصقة قاع البحار مغ األسمحة الشػوية بجاًل مغ السكديظ أن ال
تجخيجىا مغ األسمحة بأنػاعيا يسثل حافدًا لدباق تدمح غيخ نػوؼ لغ يؤثخ عمى الجول الشػوية فقط 

 .(45)بل وكحلظ الجول الغيخ الشػوية
سفاوضات وأنيا تعتبخ كسا أشارت بػلشجا إلى أن السذخوع لع يتزسغ مادة بذأن استسخار ال

مذخوع السعاىجة الخصػة األولى نحػ تجخيج مشصقة قاع البحار والسحيصات مغ األسمحة تجخيجًا تامًا 
وحثت مؤتسخ لجشة ندع الدالح عمى إبقاء مدألة ندع الدالح عمى ججول أعساليا، وشالبت باتخاذ 
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إدراج مادة في السعاىجة تمدم  . ودعت الدػيج إلى(46)مديج مغ تجابيخ ندع الدالح مغ قاع البحار
األشخاف بسػاصمة السفاوضات بػية التػصل إلى مديج مغ تجابيخ الحطخ في قاع البحار، وأكجت أن 
مثل ىحا التعيج سيعدز ؾيسة السعاىجة إلى حج كبيخ، وقج أيجت كل مغ تذيكػسمػفاكيا والجسيػرية 

ت السكديظ والبخازيل والجسيػرية العخبية العخبية الستحجة ورومانيا االقتخاح الدػيجؼ. كسا اقتخح
 .  (47)الستحجة بيان عالقة السعاىجة بالسعاىجات األخخػ السيسا معاىجة مشع انتذار األسمحة الشػوية

وقجم أعزاء غيخ مشحازيغ ىع )اثيػبيا، باكدتان، بػرما، الجسيػرية العخبية الستحجة، الدػيج، 
ورقة عسل تزسشت اقتخاحًا بذأن تزسيغ السعاىجة مادة السغخب، السكديظ، نيجيخيا، يػغدالؼيا( 

 .(48)تشز عمى استسخار السفاوضات بذأن السديج مغ تجابيخ ندع الدالح لقاع البحار والسحيصات
أجخػ االتحاد الدػفييتي والػاليات الستحجة السذاورات الشيائية مع أعزاء المجشة بذأن 

، وتزسغ جػىخ معطع 8970إلى المجشة في أيمػل الرياغة الجؾيقة لشز السذخوع السقتخح وقجم 
التعجيالت واالقتخاحات التي قجمت في البيانات التي عخضت في الجمدات العامة وفي السذاورات 
التي جخت مع العجيج مغ الجول. وأعخب االتحاد الدػفييتي عغ أممو في أن تقخ المجشة السذخوع 

ت الػاليات الستحجة أن تكػن السعاىجة بذكميا السشقح ( كسا أعخب15السشقح الججيج، وتقجمو لمجورة )
مقبػلة مغ الجسيع، وعمى أثخ ذلظ قجم مذخوع السعاىجة بػصفو جدءًا مغ التقخيخ الشيائي لمجشة في 

، قجم إلى الجسعية العامة مذخوع قخار مػضػع قاع 8970تذخيغ الثاني  6وفي  (49)8970أيمػل 8
( دولة مغ الجول األعزاء في مقجمتيا الػاليات الستحجة األمخيكية واالتحاد 37البحار تبشتو )

 .(50)الدػفيتي
جخت مشاقذة مذخوع القخار الشيائية برػرة مفرمة، حتى حطى بسػافقة األغمبية، وعخض 

معارض( وامتشاع  1( مؤيجيغ و)804عجىا في الجسعية العامة، وكانت نتيجة الترػيت )لمترػيت ب
 8970كانػن األول  7في  1660، وأصجرت الجسعية العامة القخار (58)دولتيغ عغ الترػيت

 :(51)وتزسغ ما يمي
اقتشاع األمع الستحجة بأن مشع أؼ سباق لمتدمح الشػوؼ يكػن ميجانو قاع البحار والسحيصات  -8

خجم مرالح صيانة الدمع العالسي، وتخؽيف التػتخ الجولي، وتػشيج العالقات الػدية بيغ ي
 الجول.

تخحب الجسعية العامة بشز معاىجة حطخ األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة التجميخ  -1
الذامل عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ أرضيا، واقتشاعًا مشيا بأن تمظ السعاىجة 

 اق األمع الستحجة ومبادئو.تخجم مقاصج ميث
 تصمب إلى الحكػمات الػديعة عخض السعاىجة لمترجيق والتػزيع في أقخب وقت مسكغ. -3
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 تعخب عغ أمميا في أن يتع االنزسام إلى السعاىجة عمى أوسع نصاق مسكغ. -4
يتزح مسا سبق أن السعاىجة اعتسجت عمى جانبيغ أساسيغ وىسا الػضع الجولي ووصػل 

الدػفيتية السعتسجة عمى أسذ ججيجة في  -البخيصانية -، والعالقات األمخيكيةنيكدػن إلى الحكع
التعاون الجولي والجانب اآلخخ ىػ نجاح الجول الثالث واألمع الستحجة في إقخار عجد مغ السعاىجات 

قج  8963التي كانت ركيدة قامت عمييا مفاوضات عقج معاىجة قاع البحار، السيسا أن معاىجة عام
ات مذابية الجػ والفزاء الخارجي وباشغ البحار ثع جاءت معاىجة عجم االنتذار الشػوؼ حجدت بيئ

 لتبيغ عمى اتفاق يحج مغ االنتذار الشػوؼ يرب في مرمحة األمغ والدمع الجولييغ. 8968لعام 
 تػؾيع السعاىجة وأىع ما جاء في ديباجتيا ومػادىا األحجػ عذخ

عذخة مادة، جاء في ديباجتيا بأن مشع سباق التدمح احتػت السعاىجة عمى ديباجة وأحجػ 
الشػوؼ في قاع البحار والسحيصات يخجم مرالح صيانة الدمع العالسي، ويحفف حجة التػتخ الجولي، 
ويداىع في تػشيج العالقات بيغ الجول ويذكل خصػة في استبعاد قاع البحار والسحيصات وباشغ 

ىحه السعاىجة يذكل خصػة نحػ عقج معاىجة لشدع الدالح أراضييا مغ نصاق سباق التدمح، وأن عقج 
الكامل في ضل مخاؾبة دولية دؾيقة وفعالة، كسا أكجت الجيباجة بأن ىحه السعاىجة تخجم مقاصج ميثاق 
األمع الستحجة ومبادئو بصخيقة تتفق ومبادغ القانػن الجولي وذلظ مغ غيخ السداس بحخيات أعالي 

 .(53)البحار
ألولى مغ السعاىجة، أن تتعيج الجول األشخاف في السعاىجة بأن ال تؿيع أو جاء في السادة ا

تزع عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ أرضيا ؼيسا وراء الحج الخارجي لسشصقة ما مغ مشاشق 
قاع البحخ، أية أسمحة نػوية أو أؼ أنػاع أخخػ مغ أسمحة التجميخ الذامل، وال مباني وال مشذآت 

ألؼ مخافق أخخػ معجة عمى وجو التحجيج لخدن أو تجخيب أو استعسال مثل تمظ لألشالق وال 
 .(54)األسمحة

وضحت السادة الثانية الحج الخارجي لسشصقة قاع البحار باثشي عذخ مياًل وجاء ذلظ مصابقًا 
نيدان  19لسا جاء في اتفاؾية البحخ اإلقميسي والسشصقة الستآخسة، السػقع عمييا في جشيف مغ 

وأعصت السادة الثالثة الحق لكل دولة مغ الجول األشخاف في السعاىجة أن تثبت عغ شخيق  8958
السخاؾبة ما تقػم بو الجول األخخػ األشخاف في نذاشات في قاع البحار والسحيصات وفي باشغ 

 وجاءت السادة الخابعة لتبيغ أنو ليذ (55)أرضيا، بذخط أن ال تؤدؼ تمظ السخاؾبة إلى إعاقة الشذاشات
في السعاىجة ما يسيل مػقف أؼ دولة شخف ؼيسا يتعمق باالتفاؾيات الجولية القائسة، بسا فييا اتفاؾية 

بذأن البحخ اإلقميسي والسشصقة الستآخسة وتعيجت أشخاف السعاىجة في السادة الخامدة  8958جشيف 
دون حجوث سباق  بسػاصمة التفاوض بحدغ نية ؼيسا يتعمق بالتجابيخ األخخػ لشدع الدالح لمحيمػلة
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تدمح في قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا ومشعت السادة الدادسة أشخاف السعاىجة مغ اقتخاح 
. أما السادة (56)أؼ تعجيالت عمييا إال إذا حرمت عمى  قبػل أغمبية الجول األشخاف في السعاىجة

ج التحقيق، فأنيا أكجت الدابعة فحجدت وبقرج التأكج مغ أن مقاصج ديباجة السعاىجة وأحكاميا قي
عمى ضخورة عقج مؤتسخ في جشيف بعج انقزاء خسذ سشػات عمى نفاذ السعاىجة، ويؤخح في عيغ 
االعتبار التصػرات التي تترل بالسػضػع وحجدت السادة الثامشة إجخاءات االندحاب مغ السعاىجة 

ا الجول األشخاف في بيشسا أكجت السادة التاسعة عمى عجم السداس بااللتدامات التي تزصمع بي
السعاىجة بسػجب وثائق دولية تشز عمى إنذاء مشاشق خالية مغ األسمحة الشػوية وحجدت السادتيغ 

 .(57)العاشخة والحادية عذخ اإلجخاءات التشطيسية الخاصة بالتػؾيع والترجيق عمى السعاىجة
الثالث: في عػاصع الحكػمات الػديعة  8978شباط  88عخضت السعاىجة لمتػؾيع في 

 .(58)8971أيار  88االتحاد الدػفييتي والسسمكة الستحجة والػاليات الستحجة األمخيكية وبجأ نفاذىا في 
مثمت السعاىجة مخحمة أخخػ مغ مخاحل نجاح الجبمػماسية الجولية في تػؾيع االتفاؾيات الجولية، 

خخ لمجسعية العامة لألمع السيسا وأنيا جاءت بتػافق أكثخ الجول السػقعة عمييا، ومثمت نجاحًا آ
الستحجة في تشديق الجيػد الجولية في سبيل الحفاظ عمى األمغ والدمع الجولييغ، مع مالحطة 

الدػفيتي عمى مجسل الحخكة الجولية، فتػافقيسا يعشي حخكة الجيػد  -استسخار التأثيخ األمخيكي
ع مغ تجخل الجول الشامية واقتخاحاتيا الجولية أكثخ والتشافخ والتشافذ يعشي تعصيميا، كحلظ فأنو وبالخغ

السيسة، لع يكغ تأثيخىا واضح السعالع واستسخت تمظ الجول تخزع برػرة أو بأخخػ لدياسة 
 القصبيغ.

واصمت األمع الستحجة اىتساميا بالػضع القانػني لقاع البحار والسحيصات وبحثو عمى ضػء 
د األمع الستحجة عغ إصجار إعالن بالسبادغ التصػرات العمسية والتكشػلػجية الحجيثة، وأسفخت جيػ 

كانػن  87التي تحكع قاع البحار والسحيصات وباشغ تخبتيسا، الػاقع خارج حجود الػالية اإلقميسية في 
 :(59). وىحه السبادغ ىي8970األول 

مػارد قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ خارج حجود الػالية القػمية تخاث  -8
 انية.مذتخك لإلند

أن السشصقة لغ تكػن محاًل لتسمظ الجول أو األشخاص، وال يجػز ألية دولة تجعي أو تسارس  -1
 الديادة أو الحقػق الديادية عمى أؼ جدء مشيا.

تكػن جسيع الشذاشات الستعمقة باستكذاف مػارد السشصقة واستغالليا والشذاشات األخخػ  -3
 نذاؤه.السترمة بحلظ خاضعة لمشطام الجولي الحؼ سيجخؼ أ
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تكػن السشصقة مفتػحة لالستخجام في األغخاض الدمسية وحجىا لجسيع الجول، ساحمية كانت  -4
 أم غيخ ساحمية، دون تسييد، وفقًا لمشطام الجولي الحؼ سيجخؼ إنذاؤه.

تكػن ترخفات الجول في السشصقة متفقة ومبادغ وقػاعج القانػن الجولي بسا فييا ميثاق األمع  -5
غ القانػن الجولي الستعمقة بالعالقات الػدية والتعاون بيغ الجول وفقًا الستحجة وإعالن مباد

وذلظ  8970تذخيغ األول  14لسيثاق األمع الستحجة، الحؼ اعتسجتو الجسعية العامة في 
 حخصًا عمى صيانة الدمع واألمغ الجولييغ وتعديد التعاون الجولي والتفاىع الستبادل.

ػاردىا لرالح اإلندانية قاشبة، برخف الشطخ عغ يجخؼ استكذاف السشصقة واستغالل م -6
السػقع الجغخافي لمجول، ساحمية كانت أم غيخ ساحمية مع مخاعاة خاصة لرالح البمجان 

 الستشامية وحاجاتيا.
تخرز السشصقة لألغخاض الدمسية وحجىا، مع عجم اإلخالل بأية تجابيخ مشصؿية عمى  -7

تفاق عمييا في إشار السفاوضات الجولية في مشصقة أوسع تع االتفاق عمييا أو قج يتع اال
ميجان ندع الدالح، ويعقج في أقخب وقت مسكغ اتفاق دولي مغ أجل التشفيح الفعال ليحا 

 السبجأ وكخصػة نحػ إخخاج قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا مغ سباق التدمح.
، إنذاء نطام دولي يتع بسقتزى معاىجة دولية ذات صفة عالسية يجخؼ االتفاق العام عمييا -8

يشصبق عمى السشصقة ومػاردىا ويتزسغ إقامة الجياز الجولي السشاسب لتشفيح أحكامو، وذلظ 
 استشادًا إلى مبادغ ىحا اإلعالن.

تقػم الجول بتعديد التعاون الجولي في البحث العمسي لألغخاض الدمسية وحجىا، عغ شخيق  -9
يشتسػن إلى بمجان مختمفة، وتجعع  االشتخاك في بخامج دولية وتذجيع األشخاص الحيغ

 الصاقات البحثية لجػ البمجان الستشامية، ونذخ بخامج البحػث السختمفة بذكل فعال.
اتخاذ التجابيخ السشاسبة العتساد وتصبيق قػاعج ومعاييخ وإجخاءات دولية في تشفيح األنذصة  -80

 الستعمقة بسػارد السشصقة.
يجخؼ إنذاؤه، باتخاذ التجابيخ السشاسبة العتساد تقػم الجول وفقًا لمشطام الجولي الحؼ س -88

وتصبيق قػاعج ومعاييخ وإجخاءات دولية بالتعاون في سبيل اعتسادىا وتصبيقيا، مغ أجل 
تحقيق غايات عجة، في مقجمتيا مشع التمػث وحساية السػارد الصبيعية لمسشصقة ومشع الزخر 

 عغ الثخوة الشباتية والحيػانية في البيئة البحخية.
تكػن كل دولة مدؤولة عغ تأميغ مباشخة الشذاشات في السشصقة وفقًا لمشطام الجولي الحؼ  -81

سيجخؼ انذاؤه، بسا في ذلظ الشذاشات الستعمقة بسػارد السشصقة، سػاء باشخت تمظ الشذاشات 
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وكاالت حكػمية أو ىيئات غيخ حكػمية تخزع لػالية الجولة أو تعسل لحدابيا أو بإشخاف 
 ػالية الجولة أو يعسمػن لحدابيا.أشخاص يخزػن ل

يقػم األشخاف في أؼ نداع يتعمق بالشذاشات السرصمح بيا في السشصقة وبسػاردىا بتدػية  -83
( مغ ميثاق األمع الستحجة، وما قج يتفق 33ذلظ الشداع باتخاذ التجابيخ السحكػرة في السادة )

 لسشازعات.عميو الشطام الجولي الحؼ سيجخؼ انذاؤه مغ إجخاءات التدػية ا
إلى عقج مؤتسخ  8970كانػن األول  87( في 1750كسا دعت الجسعية العامة في القخار )

عغ قانػن البحار وشمبت مغ األميغ العام لألمع الستحجة أن يتعاون مع مؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة 
إلى واإلنساء والػكاالت الستخررة والسشطسات السخترة األخخػ لتحقيق ىحا اليجف، ودعت 

اإلعجاد ليحا السؤتسخ لزسان نجاحو، وأن أعسال المجان التحزيخية يجب أن تبجأ في أقخب وقت بعج 
( لمجسعية العامة مع االستفادة مغ الخبخة الستجسعة لجػ لجشة استخجام قاع البحار 15الجورة )انتياء 

 .(60)والسحيصات السػجػد خارج حجود الػالية القػمية
بػجو عام إنجازًا ىامًا حتى وأن كان محجودًا وستديج أىسيتو برػرة اعتبخ مذخوع السعاىجة 

مصخدة، كسا عبخ أغمب السػقعيغ عمى السعاىجة عغ ارتياحيع لخوح الػفاق التي أسفخت عغ تزسيغ 
السذخوع التعجيالت التي عكدت اتفاق الخأؼ العام الحؼ تع تحؿيقو عمى ىحا األساس وىحه السعاىجة 

والتي حطخت إجخاء التجارؼ الحرية تحت الساء، ثع جاءت  8963ة مػسكػ لدشة تعج مكسمة  لسعاىج
ىحه السعاىجة وحخمت تخديغ أو زرع األسمحة الشػوية في قاع البحار والسحيصات، مسا يجعل ليحه 

، كسا أكج عجد (68)السعاىجة أىسية كبيخة في البيشان القانػني الجولي لمحج مغ انتذار األسمحة  الشػوية
( عغ األىسية التي 8973-8978عزاء مؤتسخ لجشة الدالح خالل السجة السستجة بيغ عامي )مغ أ 

يعمقػنيا عمى مػاصمة التفاوض شبقًا لمسادة الخامدة مغ السعاىجة بذأن التجابيخ األخخػ في ندع 
ورغع ذلظ اثيخت بعس االنتقادات لمسعاىجة إذ رأت فخندا أن مذخوع السعاىجة لع يأخح  (61)الدالح

بعيغ االعتبار بالجرجة الكاؼية حق الجول الداحمية في الجفاع وأنو ال يشز عمى تجخيج مشصقة قاع 
 .(63)البحار مغ األسمحة أو عمى نطام دولي حؿيقي لمسخاؾبة

وبحلظ تكػن مشطسة األمع الستحجة قج حققت نجاحًا آخخ إلى مذاريعيا الستعمقة بالحج مغ ندع 
لدمع الجولييغ، واثسخت جيػد المجان السذكمة ومحاولة احتػاء جسيع الدالح والحفاظ عمى األمغ وا

اآلراء والحث عمى التقارب بيغ الجول وتقخيب وجيات الشطخ ومعالجة االختالفات ومحاولة نقل 
بعزيا إلى مخاحل الحقة، ورغع ذلظ فأن السدتفيج األكبخ مغ كل ذلظ ىي القػػ الشػوية الكبيخة التي 

ر التصػر االقترادؼ الشاتج عغ االستخجام الدمسي لمصاقة الشػوية لسرالحيا، استسخت في جشى ثسا
 في حيغ كانت دول العالع الثالث تعاني مغ أزمات سياسية واقترادية دولية خالل تمظ السجة.
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 الخاتسة واالستشتاجات:
التدمح أدت األمع الستحجة دورًا رئيديًا وواضحًا في السحاوالت الخامية إلى الحج مغ سباق  -8

الجولي برػرة عامة وفي ؾيعان البحار والسحيصات وباشغ أراضييا عمى وجو الخرػص، 
إذ شكمت المجان السختمفة وعسمت عمى إيجاد الريغ السالئسة لمػصػل إلى معاىجة ليحا 
الخرػص كسا عسمت عمى تقخيب وجيات الشطخ وحل السذاكل العالقة بيغ الػاليات 

د الدػفيتي حػل السذاريع السقجمة مشيسا حتى أثسخت تمظ الجيػد الستحجة األمخيكية واالتحا
 عغ تػؾيع معاىجة متخررة في ىحا الجانب.

كان التصػر االقترادؼ واكتذاف الثخوات اليائمة في مشاشق ؾيعان البحار والسحيصات  -1
ألمع عاماًل أساسيًا في اىتسام القػػ الكبخػ في عسمية استقالل تمظ السشاشق رافقيا اىتسام ا

الستحجة بتشطيع عسمية استغالل تمظ السشاشق واستثسارىا لخجمة اإلندانية وأبعادىا عغ 
 محاوالت تخديغ األسمحة الشػوية أو أجخاء التجارب السيسا أنيا مشاشق مييئة لحلظ.

استسخت االنعكاسات اإليجابية لدياسة التػازن الجولي والػفاق خالل تمظ السجة والتي أثخت  -3
في تدييل سيخ مفاوضات الحج مغ األسمحة في تمظ السشاشق السيسا التقارب  بذكل مباشخ

 الدػفيتي األمخيكي.
أدت الجول الالنػوية دورًا نذصًا خالل مفاوضات تػؾيع السعاىجة مغ خالل إبجاء اآلراء  -4

والسقتخحات وشكمت ضغصًا دوليًا عمى تمظ الجول في بعس األحيان وأخحت الجول الكبخػ 
 لسقتخحات.ببعس تمظ ا
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 .4السرجر نفدو، ص (45)
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 .38-16، ص8971الستحجة، نيػيػرك، 
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 .68افع، السرجر الدابق، صمعسخ تختيب دمحم عبج الح (56)
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 .360-350، السرجر الدابق، ص1660القخار 
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(، A/3028) 18أرضيا السػجػديغ خارج حجود الػالية القػمية(، السمحق رقع  قاع البحار والسحيصات وباشغ

 .65-61، ص8971نيػيػرك، 
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 .66-65ص
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 .870األمع الستحجة وندع الدالح، السرجر الدابق، ص
(62)  F.R.U.S, Vol. E.2., Sebed Arms Control Treaty, No.138, February 11, 1971, P.27; 

68معسخ تختيب عبج الحافع، السرجر الدابق، ص  
 .870، السرجر الدابق، ص8975-8970األمع الستحجة وندع الدالح  (63)
 

 المرادر



معاٍدة قاع البحار )معاٍدة حظر وميع األسلحة اليووية وغريٍا مً أسلحة التدمري الشامل يف قاع 

 البحار واحمليطات ويف باطً أرضَنا واملوقف الدولي ميَا(

                                                                                 املشَداىيا.د.علي حمند كريه                                             و.د. بشري عبد الواحد صاحب 

 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد ملحق )  لة دراسات ااريخيةجم 
541 

 

541 

                                                                                                                                                                            

 أواًل. الػثائق السشذػرة:
 وثائق وزارة الخارجية األميخكية-    

1. F. R.U.S, Vo. XI, Memorandum From The Director of The Arms 
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Principals, No.233, Washington, April12, 1968.   

2. F. R.U.S,Vol. XI, Memorandum From The Joint chiefs of Staff to 
Secretary of Defence Cliford, No. 234, Washington, April 15, 1968. 

3. F.R.U.S, 1969-1974, Vol. E.2, Telegram 4311 From The Mission 
to The United Nations to The Department of State, No.271, New 
York, November25, 1969.   

4. F.R.U.S, 1969-1974, Vol. E.S, Revised V.S Soviet Draft treaty, No. 
270, Geneva, October 30, 1969. 

5. F.R.U.S, 1969-1976, Vol. E.2, Draft Treaty Submitted to The 
Eighteen Nation Disbarment Committee, No.246, Washington, May 
22, 1969.   

6. F.R.U.S, 1969-1976, Vol. XE.2, (Eighteen. Nation Disarmament 
Committee, Sebed Arms Control Treaty, Telegram 41598 From The 
Department of State to The Mission in Geneva, No. 243, 
Washington, March 18, 1969. 

7. F.R.U.S, Vol. E.2, Telegram 3043 From The Mission in Geneva to 
The Department od State, No.279, Geneva, September 4, 1970.   

8. F.R.U.S, Vol. E.2., Sebed Arms Control Treaty, No.138, February 
11, 1971, P.27.  

9. F.R.U.S, Vol. XE.2, Telegram 2548 From The Mission to The 
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10. F.R.U.S, Vol. XI, Letter From Secretary of Defense Clifford to 
Secretary of State Rusk, No.236, Washington, August 15, 1968. 

11. F.R.U.S, Vol. XI, Special National Interllirhce Estimate, No.271, 
Washington, August15, 1968. 

12. F.R.U.S, Vol.E.2, Telegram 3043 From The Mission in Geneva to 
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 8976، األمع الستحجة، نيػيػرك، 8975-8970األمع الستحجة وندع الدالح  .8
األمع الستحجة، إدارة شؤون ندع الدالح، تقخيخ األميغ العام، سباق التدمح البحخؼ، األمع  .1

    .8976الستحجة، نيػيػرك، 
 -8969أيمػل  86ات التي أتخحتيا الجسعية لمسجة )األمع الستحجة، الجسعية العامة، القخار  .3

)مدألة تخريز قاع البحار  1574(، السجمج األول، القخار 8969كانػن األول  87
، 8969كانػن األول  85والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ تحت أعالي البحار( 

 .8978(، نيػيػرك، A/7630) 30السمحق رقع 
أيمػل  85ة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة )األمع الستحجة، الجسعية العام .4

)تخريز قاع البحار  1750(، السجمج الثاني، القخار 8970كانػن األول  8970-87
والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ تحت أعالي البحار خارج حجود الػالية القػمية الحالية 

حة اإلندانية وعقج مؤتسخ عغ قانػن لألغخاض الدمسية وحجىا، واستخجام مػاردىا لسرم
 .8971(، نيػيػرك A/8628، ممحق رقع )8970كانػن األول  87البحار(، 

األمع الستحجة، القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الثانية والعذخيغ، السجمج  .5
 1340(، القخارA/6016) 86(  السمحق رقع 8967كانػن األول  89-أيمػل 89األول )

)بحث مدألة تخريز قاع البحار والسحيصات وباشغ أراضييا واستخجام مػاردىا لسرمحة 
 .8968اإلندانية(، نيػيػرك، 
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، السمحق رقع 8969األمع الستحجة، الػثائق الخسسية لمجشة شؤون ندع الدالح لعام  .6
(Rev.3 ،نيػيػرك ،)8970. 

(، Rev3، السمحق )8969عاماألمع الستحجة، الػثائق الخسسية لمجشة شؤون ندع الدالح ل .7
 .8970(، نيػيػرك، CCD,270الػثيقة )

 87 -8970أيمػل  85األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي أتخحت الجسعية العامة، ) .8
 .8970، نيػيػرك، 1660(، القخار 8970كانػن األول 

ثة والعذخيغ، األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الثال .9
(، القخار A/7630) 30(، السمحق رقع 8968كانػن األول  87 –أيمػل  86السجمج األول )

)بحث مدألة تخريز قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػد تحت أعالي  1467
البحار خارج حجود الػالية القػمية الحالية لألغخاض الدمسية واستخجام مػاردىا لسرمحة 

 .8968كانػن األول  18 اإلندانية(،
األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة في دورتيا الخابعة والعذخيغ،  .80

(، القخار A/7630) 30( السمحق رقع 8969كانػن األول  87-أيمػل  86السجمج الثاني، )
 .8978، نيػيػرك 8969كانػن األول  86، )مدألة ندع الدالح الكامل(، 1601

األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لألمع الستحجة، )القخارات التي  .88
( السجمج الثاني، القخار 8970كانػن األول  87-8970أيمػل  85اتخحتيا الجسعية العامة 

)إعالن السبادغ السشطسة عمى قاع البحار والسحيصات وباشغ أرضيا السػجػديغ  1749
 .8971(، نيػيػرك، A/3028) 18ػالية القػمية(، السمحق رقع خارج حجود ال

كانػن  86-أيمػل 85األمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لمسجة ) .81
 .1660(، القخار 8970األول 

، )الجراسة التي أعجتيا الدكختارية 8969تقخيخ لجشة االستخجامات الدمسية لقاع البحار لدشة  .83
(، ممحق 13)ج(، الجورة ) 1476ة لألمع الستحجة استشادًا إلى القخار الجسعية العامة العام
 .89، ص8970(، نيػيػرك 81(، الفقخة )A/7622رقع )

الجسعية العامة لألمع الستحجة، مجسػعة القخارات التي اتخحتيا الجسعية العامة لمسجة بيغ  .84
)معاىجة حطخ  1660القخار (، السجمج األول، 8970كانػن األول  87 -أيمػل 85)

األسمحة الشػوية وغيخىا مغ أسمحة التجميخ الذامل عمى قاع البحار والسحيصات وفي باشغ 
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(؛ األمع الستحجة، نيػيػرك، A/8028) 18، السمحق 8970كانػن األول 7أرضيا(، 
8971. 
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موقف الواليات الستحدة االمريكية من قيام الجبهة الذعبية لتحرير فلدطين باختطاف طائرة 
 (9292اب عام  92) (TWA ) الخطوط الجوية العالسية االمريكية

 . نزال خزعل غزباندم. 
 عبادي احسد عباديأ. د. 

 كلية التربية للعلوم االندانية –جامعة البررة 
 السلخص

ؾيام اعزاء في الجبية الذعبية ييجف البحث إلى دراسة مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ       
 8>@( الخحمة رقع ) TWA, باختصاف الصائخة االمخيكية ) 9A>Aاب عام  A:لتحخيخ فمدصيغ في 

( واجبارىا عمى اليبػط في مصار دمذق الجولي, ومغ ثع تدميع انفديع لمدمصات الدػرية التي كانت 
تقف الى جانب الفجائييغ الفمدصيشييغ, مسا ادػ الى أحجاث ازمة سياسية كبيخة بيغ الدمصات الدػرية 

غ ( مغ جية, واالدارة االمخيكية والحكػمة التي احتجدت الصائخة وركابيا مغ ) االسخائيمييغ واالمخيكيي
المتان تخيجان تخميز مػاششييا والصائخة مغ جية اخخػ. وسمط البحث الزػء عمى  (9) االسخائيمية

االسباب التي دفعت االدارة االمخيكية الى تبشي ىحا السػقف واثخه في مجخيات االحجاث واسيامو في 
 –ئخة الى الذخكة السالكة, فزاًل عغ اثخه في الرخاع العخبي انياء ازمة احتجاز الخىائغ وارجاع الصا
 االسخائيمي في مشصقة الذخق االوسط.  
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The position of the United States of America regarding the hijacking of 

the TWA plane by the Popular Front for the Liberation of Palestine in 

1969 

Assist Dr. Nidhal khazzal Ghadban 

Prof.Dr.Ibadi Ahmed Ibadi  

University of Basrah - College of Education for Human Sciences 

Abstract   

     The research aims to study the position of the United States of America 

regarding the members of the Popular Front for the Liberation of Palestine, 

on August 29, 1969, hijacking the American plane (TWA) Flight 840, 

forcing it to land at Damascus International Airport, and then surrendering 

themselves to the Syrian authorities, who was standing by the Palestinian 

Fedayeen, which led to events A major political crisis between the Syrian 

authorities, who seized the plane and its passengers (the Israelis and the 

Americans) on the one hand, and the US administration and the Israeli 

government, which want to rescue its citizens and the plane, on the other 

hand. The research sheds light on the reasons that prompted the US 

administration to adopt this position and its impact on the course of events 

and its contribution to ending the hostage-taking crisis and returning the 

plane to the owner company, as well as its impact on the Arab-Israeli 

conflict in the Middle East.    
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 السقدمة 

ان تجاىل السجتسع الجولي لسعاناة الذعب الفمدصيشي, وتغاضيو عغ االعتجاءات االسخائيمية      
الفجائية السيسا ) اختصاف عمى اراضيو, دفع الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ ان تشفح عسمياتيا 

الصائخات واحتجاز الخىائغ ( ضج االسخائيمييغ والجول الكبخػ السدانجة ليا في مختمف بقاع االرض 
 لتحقيق اىجافيا السشذػدة في تحخيخ ارضيا وايرال صػتيا الى الخأؼ العام العالسي. 

وبسا ان الػاليات الستحجة االمخيكية تعج مشصقة الذخق االوسط مشصقة حيػية ومختبصة بأمشيا      
القػمي ارتباشًا مباشخًا, فأنيا اتخحت مػقفًا جادًا وحازمًا مغ جسيع العسميات التي تحجث بيغ الحيغ 

وابقائيا تحت  االسخائيمي, مدتيجفة في ذلظ تأميغ السشصقة -واالخخ في اشار الرخاع العخبي 
سيصختيا بذتى الصخق, فكانت تتجخل بكل قشػاتيا لحل اؼ نداع يحجث فييا, السيسا بيغ العخب 
واالسخائيمييغ, بػية الػصػل الى تدػية سمسية بيشيع, لتحيق اىجافيا االستخاتيجية والدياسية 

, وتدميط  TWAواالقترادية. ويأتي البحث لجراسة مػقف االدارة االمخيكية مغ اختصاف شائخة 
 الزػء عمى دورىا في انياء ازمة الخىائغ وارجاع الصائخة الى الذخكة السالكة. 

مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ ؾيام الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ  باختصاف شائخة الخصػط 
 9A>A( عام TWA العالسية االمخيكية )  

وسميع العيداوؼ  (:)قام اثشان مغ اعزاء الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ وىسا ليمى خالج      
 Trans Worldتابعة لذخكة الخصػط الجػية العالسية االمخيكية )  ?8?باختصاف شائخة نػع بػيشغ 

Airlines  ( )TWA  ( الخحمة رقع )@<في  8 ,):A  9اب عامA>A السججولة عمى خط لػس ,
تل ابيب, وكان عمى  – Athenaاثيشا   -   Romeروما  - Los Angeles Airport ػس انجم

متشيا مائة وعذخون راكبًا مغ جشديات مختمفة بيشيع اربعة عذخ اسخائيميا واثشا عذخ فخدًا مغ شاقع 
بعج نرف ساعة مغ  االيصالية  Brindisi, وقج تست الديصخة عمييا فػق مشصقة بخيشجيدؼ (;)الصائخة 

, اذ قام سميع العيداوؼ بسياجسة قسخة الؿيادة مدتغل دخػل السزيفة الييا (>)اقالعيا مغ مصار روما 
مع وجبات الصعام, فزخبيا عمى رأسيا, ثع دخمت ليمى خالج الى القسخة وبيجىا قشبمة يجوية وخاشبت 

لؿيادة واال بقػليا : " نحغ نتػلى ا  Harry D. Oakleyمداعج الصيار الكابتغ ىارؼ دؼ اوكمي
سشفجخ الصائخة مالع تستثل لألوامخ" ثع تحجثت ليمى خالج عبخ الخاديػ بثالث لغات ) العخبية 
واالنجميدية والعبخية (, محجدة عجد مغ السدؤوليغ االسخائيمييغ لمحجيث معيا في تل ابيب, ثع شمبت 

الذعبية لتحخيخ مغ الخكاب ربط احدمتيع وابمغتيع بان الصائخة اصبحت تحت سيصخة الجبية 
فمدصيغ, وكان اول امخ ليا التػجو الى مصار المج في تل ابيب, ولكشيا امخت شيارىا الكابتغ ديغ 
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بعج رؤية السقاتالت االسخائيمية تحمق  (<)التػجو الى مصار دمذق ( =)  Dean A.  Carterكارتخ
 .(?)فػق مصار المج 

مداعج وزيخ الخارجية االسخائيمي الدفارة  Moshe Betanوعمى اثخ ذلظ, كمف مػشيو بيتان      
االسخائيمية في واششصغ بإبالغ وزارة الخارجية االمخيكية بالحادثة. وبعج ان تػقعت الحكػمة 

. شمبت مغ الػاليات الستحجة االمخيكية ان تتعامل (@) االسخائيمية ان الصائخة ستيبط في مصار بيخوت
تفاؾيات حساية الصيخان السجني الدابقة, التي تتعمق بحدغ بذكل عاجل مع الدمصات المبشانية وفقا ال
 .(A) السعاممة مع الخكاب واالفخاج عشيع جسيعا

, 9A>Aاب عام  A:وبشاًء عمى ذلظ, ابمغت وزارة الخارجية االمخيكية سفارتيا في لبشان في      
تخز الصائخة السختصفة عمى ضخورة التػاصل مع الحكػمة المبشانية ؼيسا اذا كان لجييا اؼ معمػمات 

ومكان ىبػشيا, وفي حالة صحة السعمػمات السقجمة مغ الحكػمة االسخائيمية, شمبت االدارة 
االمخيكية مغ الدفارة الى الدعي لجػ الدمصات المبشانية لتدييل عسمية االفخاج السبكخ عغ شاقع 

لمسدافخيغ الييػد, وغيخىع مغ الصائخة وجسيع ركابيا, والعسل عمى مشعيع مغ الؿيام بسعاممة مشفرمة 
الجول االخخػ.  وفي الػقت نفدو ابمغت االدارة االمخيكية سفاراتيا في القاىخة وعسان باإلجخاءات 

 .(98)نفديا التي وردت اعاله

وعمى عكذ التػقعات االسخائيمية فقج ـبصت الصائخة السختصفة في مصار دمذق الدػرؼ في      
, وبعج ندول جسيع 9A>A (99)اب عام  A:ن دؾيقة مغ عرخ يػم الداعة الخامدة وثالث واربعػ 

الخكاب وافخاد الصاقع مشيا, وضع سميع العيداوؼ قشبمة في الجدء االمامي مغ الصائخة وفجخىا مسا 
تدبب في احجاث اضخارًا جديسة لقسخة الؿيادة ومشاشق السقرػرة االمامية, واثشاء تدارع الخكاب في 

 .(:9) يع اصابات شؽيفةالسغادرة, اصيب عجد مش

وفي غزػن ذلظ, سارعت قػات االمغ الدػرية باحتجاز الصائخة وركابيا, بعجما سمع الخاشفيغ      
انفديع ليا. ويخوؼ قائج الصائخة الكابتغ ىارؼ دؼ اوكمي ان الدمصات الدػرية قج عاممت شاقع 

تعاونػن وان قػات االمغ الدػرية الصائخة والخكاب بذكل جيج لمغاية, اذ صخح قائاًل : " مرالحػن وم
يبجو ان الخاشفيغ قج اختاروا مجيشة دمذق  (;9)عمى ما يبجو لع يكغ لجييا عمع مدبق باالختصاف " 

لدببيغ اوليسا العجاء الكبيخ بيغ سػريا والػاليات الستحجة االمخيكية واسخائيل مغ جانب, وثانييسا 
 . (>9)نب اخخ مػقفيا الجاعع الى السقاومة الفمدصيشية مغ جا
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عمى اثخ ذلظ, ارسمت الػاليات الستحجة االمخيكية عغ شخيق مسثميا في  مشطسة الصيخان السجني      
( في مػنتخيال تذارلد   International Civil Aviation Organization ( )ICAOالجولي) 

المجشة  رئيذ  Diallo, الى ديالػ9A>Aاب عام  9;رسالة عاجمة في  Butler Charlesبتمخ 
السعشية بأعسال التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني الجولي, دعت فييا الى عقج اجتساع فػرؼ 
لمجشة لغخض دراسة واتخاذ جسيع االجخاءات السشاسبة بذأن اختصاف الصائخة التابعة لذخكة خصػط 

دة الخكاب وشاقع شيخان عبخ العالع االمخيكية مشػىًة الى ان الذخكة االمخيكية عسمت عمى استعا
الصائخة الى اوشانيع باستثشاء الخكاب الحيغ يحسمػن الجشدية االسخائيمية وعجدىع اربعة عذخ بيشيع 
نداء واشفال, والحيغ احتجدتيع الحكػمة الدػرية, كسا شمبت االدارة االمخيكية مغ مشطسة الصيخان 

سال التجخل السدمح ىحه وما تالىا السجني الجولي الترخف العاجل ازاء ذلظ ذاكخة االتي : " ان اع
مغ احتجاز الخكاب افعاال تعخض الصيخان السجني الجولي لمخصخ, وتؤثخ بذكل مباشخ عمى تذغيل 

 . (=9)الخجمات الجػية الجولية وتقػض ثقة شعػب العالع في سالمة الصيخان السجني الجولي " 

وقج رأت االدارة االمخيكية وجػب التدام الحكػمة الدػرية بقخارات مشطسة الصيخان السجني الجولي      
(، الحؼ تع تسخيخه  A16 – 37كػنيا عزػًا فييا, ويجب عمييا ايزًا االلتدام بقخار الجسعية رقع ) 

ذخة مغ اتفاؾية لتفعيل مبادغ السادة الحادية ع (<9)في الجسعية الدادسة عذخة في بػيشذ آيخس
شػكيػ التي تشز عمى : " أؼ دولة عزػ تيبط فييا شائخة مخصػفة إلى اتخاذ جسيع التجابيخ 

 والدساح بسخور الصائخة وركابيا وشاقسيا " السشاسبة إلعادة الصائخة إلى الديصخة القانػنية لقائجىا،

سادة نفديا التي تحث الجول , ويجب عمييا ايزًا االلتدام بالجدء الثاني مغ الشقصة االولى لم(?9)
 (@9)االعزاء عمى اتخاذ جسيع التجابيخ السسكشة لسشع أعسال االستيالء غيخ السذخوع عمى الصائخات

في حال إخفاقيا في الدساح بالسغادرة الدخيعة لجسيع الخكاب عمى متغ الصائخة السعشية, ألنيا تخػ 
الػاضحة ليحه القخارات فحدب، بل تسيل إلى فإنيا ال تتعارض فقط مع الستصمبات الرخيحة أو الشية 

وىي مدألة ذات أىسية  ,تذجيع أعسال التجخل غيخ السذخوع في حخكة الصيخان السجني الجولي ايزاً 
قرػػ لجسيع الجول, ومرجر قمق رئيذ لسشطسة الصيخان السجني الجولي، باعتبارىا االساس في 

شمبت الػاليات الستحجة االمخيكية مغ المجشة  لظ,الحفاظ عمى امغ وسالمة الصيخان السجني, وازاء ذ
مغ الخصػات التي تعتدم الحكػمة الدػرية اتخاذىا في االمتثال الستابعة لمسػضػع في التحقق 

تحجيج اإلجخاءات الالزمة والتعامل معيا حدب  سشطسة مغال لمقخارات السحكػرة سابقا، حتى تتسكغ
 .(9A)القػانيغ
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وفي الػقت نفدو, تػاصمت الػاليات الستحجة االمخيكية مع الحكػمة الدػرية عغ شخيق روجخ بي     
 Williamالقائع بإعساليا في بيخوت, الحؼ ابمغ وليام ب. روجخز  Rodger P. Davies  ديفيد

P. Rogers (:8) وزيخ الخارجية االمخيكية عغ تمسيحات الحكػمة الدػرية بذأن اشالق سخاح ,
خكاب االسخائيمييغ مقابل اإلفخاج عغ ضابصيغ ) شياريغ ( سػرييغ محتجديغ عشج الحكػمة ال

المحان كانا قج ـبصا عغ شخيق الخصأ في اسخائيل, اثشاء التجريب,  (9:)االسخائيمية في وقت سابق
 .(::)وانيع لع يكػنػا في ميسة عدكخية كسا تدعع الدمصات االسخائيمية 

ة االسخائيمية بحلظ, لتخد عميو الحكػمة االسخائيمية عغ شخيق وزيخ خارجيتيا فابمغ روجخز الدفار      
بانيا غيخ مدتعجة إلجخاء مثل ىكحا مقايزة, وعمى الحكػمة الدػرية  (;:) Abba Ebanابا ايبان 

ان ال تتأمل كثيخًا في حال استسخت في احتجاز الخكاب االسخائيمييغ بانو سيؤثخ عمى مػقفيع. وىجد 
مذق عبخ رسالة شفػية قائاًل : " ان الػضع سيربح اكثخ خصػرة " شالبًا مغ وزارة الخارجية ايبان د

. وكان جػاب وليام روجخز لو : " (>:) االمخيكية بتسخيخىا بأقخب وقت مسكغ الى الحكػمة الدػرية
سشػاصل بحل جيػد حثيثة مغ خالل جسيع القشػات الستاحة نيابة عغ الخكاب الباقيغ عمى ىحه 

  .  (=:)لصائخة التي تخفع العمع االمخيكي " ا

وفي ضػء ذلظ, عقج مداعج وزيخ الخارجية االمخيكية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا روجخ     
مجيخ مكتب شخكة الخصػط الجػية  Clyde Williams  كاليج ويميامد ديفيد اجتساعًا معبي 

القائع بإعسال الدفارة  ,Argov Shlomoارغػف شمػمػ  وابمغو عغ محادثتو مع العالسية االمخيكية
لجييا مرمحة في جسيع شخكات الشقل التي اكجت عمى ان االدارة االمخيكية  االسخائيمية في واششصغ

التابعة ليا, وأنو في حالة حجوث أؼ ضخر مادؼ او تجارؼ لمذخكة، سيتع الشطخ في التجابيخ التي 
 Goldaأن تشجيج رئيدة الػزراء االسخائيمية جػلجا مائيخ  ػىًا الىمش ,يسكغ أن تتخحىا لتدػية الػضع

Meir (:>)  بعسل الذخكة في االعالم يسيل إلى إثارة العجيج مغ ردود االفعال الدمبية التي مغ السسكغ
  . (?:)ان تديج االمػر سػءا, شالبًا مشو بزخورة بحل حكػمتو كل ما في وسعيا لتيجئة الػضع

حازم بذأن عسمية اختصاف ارة االمخيكية بتتبعيا لمسػضػع وبيشت ان مػقفيا استسخت االد      
وججية التعاون مع شخكتيا, لتحقيق ىجفيا بإنياء مذكمة الخىائغ السحتجديغ وعػدتيع  , TWAشائخة 

وفي الػقت نفدو ححرت االدارة االمخيكية الحكػمة االسخائيمية مغ االستسخار الى ديارىع سالسيغ, 
لتيجيجات العمشية لمذخكة, التي مغ شأنيا ان تؤدؼ إلى تفاقع السػقف وتقػض السداعي بإصجار ا

الذخكة تعسل بذكل جاد وتأمل الشجاح , مػضحًا ان الحالية إلشالق سخاح السحتجديغ بذكل خصيخ
في جشي ثسار عسميا بزخورة ابتعاد الحكػمة االسخائيمية عغ مزايقتيا, الن الذخكة اكجت ان 
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مع الدػرييغ تديخ بذكل جيج, وانيا تخػ بان الدػرييغ يخغبػن في تخميز انفديع مغ مفاوضتيا 
الػضع الحؼ اصبحػا عميو بانتياكيع السعاييخ الجػية الجولية واالندانية, باحتجاز رىائغ مجنييغ مغ 

 . (@:)ضسشيع أربع نداء ورجميغ مغ كبار الدغ

وكانت القشرمية االسخائيمية في نيػيػرك قج مارست ضغػشًا كبيخة عمى مجيخ مكتب الذخكة      
ويميامد, اكثخ مغ مخة, بيجف فخض ما يجب ان تفعمو بخرػص عسمية االختصاف وعخقمة  كاليج

عمى متغ  (A:)الحؼ تػجو مع مدؤوليغ اخخيغ .Wiser F.Cوايدر ف. سي. عسل مسثل الذخكة 
وبالتالي إذا حجث ىحا السشع  ومشعو مغ عقج تدػية بذأن السذكمة,( 8;)ية الى دمذقشائخة ايصال

سمبي مغ  رد فعل وأن اإلسخائيمييغ سيتحسمػن السدؤولية عغ أؼ, فدتكػن ىشاك مذكالت خصيخة
جػرج  األمع الستحجة وايدر عمى اترال بالسشجوب الدػرؼ الجائع لجػوكان  الحكػمة الدػرية,

حكػمتو باإلفخاج عغ اإلسخائيمييغ، ىػ اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ , الحؼ نقل شخط (9;)شعسة
 .(:;)سابقي الحكخ

والحكػمة TWA ومسا تججر االشارة اليو, ان الخالف الحؼ نذأ بيغ الذخكة السالكة لمصائخة    
كػمة الدػرية االسخائيمية قج حجث بدبب شمب االخيخة مغ الذخكة بتخك جسيع الخكاب في ؾبزة الح

اال ان الذخكة رفزت شمبيا, ووافقت عمى استالم الخكاب ما لع يفخج عشيع جسيعا وبجون استثشاء, 
 وقج عممت ذلظ بعجم قجرتيا عمى اجبارىع بالبقاء,غيخ االسخائيمييغ ووفخت ليع وسائل نقل عادية, 

وخذية مغ األمخيكييغ،  تعخضت لزغػط كبيخة مغ حكػماتيع كاليػنانييغ واإليصالييغ، وذلظ ألنيا
وبالتالي فان محاولة الذخكة تحقيق ذلظ الصمب كانت ستثيخ عاصفة مغ االحتجاجات, وتتيع بعجم 

ووضحت الذخكة لإلسخائيمييغ, أنيا لع تكغ قادرة عمى  احتخام التداماتيا تجاه جدء أكبخ مغ الخكاب,
ة بخالف تمظ التي تع نقميا عبخ إقامة اترال مباشخ مع الدػرييغ وأن الشػايا الدػرية الفعمي
والذخكة . كسا ان الحكػمة االمخيكية اإليصالييغ لع تكغ معخوفة إال عشج ىبػط الصائخات السدتأجخة

, بل سيديجه سػءا, اذ انو وججتا أن تخك شاقع الصائخة بيج الدػرييغ لع يداعج عمى حل السػقف
ذلظ، كانت السعمػمات االستخباراتية  فزال عغ ,فخصة لتجاىل أعزاء الصاقع أو شخدىعيعصييع 

 . (;;)مغ شاقع قسخة الؿيادة ضخورية ولع يكغ مغ السسكغ تقجيسيا لػ ُتخك ىؤالء في ؾبزة الدػرييغ

االمخيكية  ونتيجة لتعجد الزغػشات وتشػعيا عمى الذخكة السالكة لمصائخة, كثفت االدارة      
في مشطسة الصيخان السجني الجولي، وشمبت  جيػدىا مع الجول االعزاء االخخػ 

مغ اجل دعػة الحكػمة  ,9A>Aايمػل عام  9عقج اجتساع في صباح  لياالتابعة  الخاصة المجشة مغ
الدػرية إلعجاد تقخيًخا بذأن إجخاءاتيا تجاه الخكاب السحتجديغ في ضػء مدؤولياتيا بػصفيا عزػ 
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ىشاك إجساع بيغ الجول  االدارة االمخيكية تخػ ان, وكانت مشطسة الصيخان السجني الجولي في
االعزاء عمى أن إسخائيل في مػقف إيجابي عالسيًا, وأن االرتباط الدػرؼ بالخاشفيغ لو تجاعيات 

إسخائيل بعجم اتخاذ أؼ إجخاءات قج تؤثخ  حثت الػاليات الستحجة االمخيكيةولحا  .عمى الجسيع خصيخة
ا وتعيق السداعي الحالية لإلفخاج عغ االسخائيمييغ السحتجديغ عمى االتجاىات اإليجابية لرالحي

  .(>;) لجػ الحكػمة الدػرية

وعمى الخغع مغ حخص الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اىسية استسخار عالقات التعاون مع      
ة اسخائيل في ايجاد حل سمسي لحادثة اختصاف الصائخة, اال ان ترخفات االخيخة مع الذخكة السالك

لمصائخة كانت دائسا ما تدبب ترجعًا في تمظ العالقات, اذ ذكخ مداعج وزيخ الخارجية لذؤون الذخق 
االدنى وجشػب اسيا روجخ بي ديفيد في اترالو بالذخكة, ان االخيخة تتعخض لمتيجيج عغ شخيق 

مييغ اتراالت مجيػلة تتػعجىا بػضع قشابل عمى شائخاتيا في حال لع يتع اشالق سخاح االسخائي
, السيسا ان ىحه التيجيجات قج تدامشت مع 9A>Aاب  9;السحتجديغ في دمذق بحمػل نياية 

ترخيحات رئيدة الػزراء االسخائيمية جػلجا مائيخ السشجدة بعسل الذخكة, مسا زاد مغ شظ الػاليات 
الستحجة بان االتراالت اسخائيمية ترجر مغ جساعات ييػدية مشاصخة لمحخكة الرييػنية في 

مدصيغ, االمخ الحؼ دفع روجخ بإبالغ اسخائيل عمى ضخورة الكف عغ زيادة السذاكل لمذخكة, ف
مؤكجًا ان الػاليات الستحجة والذخكة تبحالن قرارػ جيجىسا لإلفخاج عغ الخىائغ, مػضحًا بان ادارتو 

 .(=;)الػضع ال تتيع اسخائيل بيحه التيجيجات, ولكشيا تصمب مشيا االمتشاع عغ اتخاذ اؼ اجخاء يفاقع

ىػ ما جاء في بيانيا االول بعج  TWAولعل مغ اىع اسباب امتعاض اسخائيل مغ عسل شخكة    
اختصاف الصائخة الحؼ ذكخت ؼيو ان قائج الصائخة السخصػفة سيبقى في دمذق لإلشخاف عمى 

ضج  اصالحيا, متجاىاًل مريخ الخكاب السحتجديغ, وقج تخك ىحا البيان ردة فعل اسخائيمية سمبية
الذخكة عمى السدتػييغ الحكػمي والذعبي الحؼ اضيختو الرحافة وابخزىا ترخيح رئيدة الػزراء 

 .(<;)جػلجا مائيخ الدالف الحكخ

يالحع مسا تقجم, ان التبخيخات التي قجمتيا الػاليات الستحجة االمخيكية لمحكػمة االسخائيمية      
التي تعمقيا عمى إسخائيل باعتبارىا اداة ميسة لتشفيح والتػدد السدتسخ ليا تثبت مجػ االىسية الكبيخة 

اىجافيا االستخاتيجية في السشصقة مغ جية, وتأثيخ المػبي الرييػني عمى صشاع القخار االمخيكي في 
الػاليات الستحجة االمخيكية مغ جية اخخػ, وما تغاضي الػاليات الستحجة عغ التيجيجات االسخائيمية 

 . (?;)واضحًا عمى ذلظ  لمذخكة ان ىػ اال دليالً 
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وفي ىحه االثشاء حاول مداعج وزيخ الخارجية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا روجخ      
استجراك السػقف قبل تفاقسو, واخبخ القائع بأعسال الدفارة االسخائيمية في واششصغ ارغػف شمػمػ بانو 

سخائيمييغ ال يعمع بسا جاء في البيان االول لمذخكة, مشػىًا الى انو قج تع ترحيحو مغ اجل ذكخ اال
السحتجديغ ؼيو, وشمب روجخ مغ السدؤوليغ االسخائيمييغ االعتساد عمى السعمػمات الخسسية التي 
تشقميا الذخكة وليذ عغ شخيق الرحافة, مؤكجًا عمى ضخورة الكف عغ مزايقة الذخكة, االمخ 

تيجيج شخكة الحؼ اثار ارغػف شمػمػ وقام بالخد عميو بعربية وسألو ىل الػاليات الستحجة تشػؼ 
لمزخر؟  فإجابو روجخ ان حكػمتو ممتدمة بأحكام   TWAالعال االسخائيمية اذا ما تعخضت شخكة

االتفاق الجػؼ الثشائي بقػلو : " نحغ قمقػن لمغاية مغ الزخر السحتسل الحؼ يمحق بذخكتشا, بدبب 
ػزراء جػلجا مائيخ التي التيجيجات, والحؼ امامشا االن يثيخ فيشا الذظ ومغ ابخزىا ترخيحات رئيدة ال

ادلت بيا, ونحغ نقجر كل االجخاءات التي تقػم بيا حكػمة اسخائيل ومسثمييا ىشا وفي اسخائيل لتيجئة 
الػضع, اال انشا نخيج التعاون لتحقيق مرالحشا الستبادلة في حساية الحقػق التجارية لكال الذخكتيغ ". 

ال يسكشيا ان تبمغ اسخائيل بكل خصػة تقػم بيا لتحخيخ واضاف روجخ قائاًل : " بان االدارة االمخيكية 
االسخائيمييغ السحتجديغ, وانيا اعجت بيانًا صارمًا مػجيًا لمدػرييغ, اال انيا حاولت تخك الباب مفتػحا 

  .(@;)ليع لتجشب الترعيج " وىشا شمب ارغػف شمػمػ مشو ان ييجأ ردود الفعل االمخيكية تجاه اسخائيل

ظ, بحلت الحكػمة االمخيكية جيػدًا إلنياء مدألة الخىائغ االسخائيمييغ, اذ اقتخحت ونتيجة لحل     
وزارة الخارجية االمخيكية مسارسة الزغط عمى سػريا عغ شخيق مشع شائخات شخكة بان امخيكانا 

Pan Am  اليبػط في االراضي الدػرية لحيغ االفخاج عغ السحتجديغ, اال ان الدفارة االمخيكية في
تخددت في قبػل ذلظ, معممة بان االضخار التي تشتج عغ ذلظ ستؤثخ عمى الذخكة اكثخ مسا  بيخوت

عمى الحكػمة الدػرية, الن االمتشاع عغ اليبػط في سػريا سيزخ بيا فعال, ولكشو سيزخ بالػاليات 
بخ في الستحجة االمخيكية اكثخ, وعميو اوصت الدفارة بعجم تشفيح ىحه الخصػة, ألنيا ستثيخ مذاكل اك

حال امتشعت سػريا عغ اشالق سخاح االسخائيمييغ السحتجديغ, ورفزت تحميق شائخاتيا االمخيكية 
الدكختيخ التشفيحؼ Elliot L. Richardson (<8 ) . كسا رأػ اليػت ل. ريتذاردسػن (A;)فػق اجػاءىا 

خكة بان امخيكا لػزارة الخارجية االمخيكية ان ىحا السقتخح عجيع الججوػ, بحجة انو عشجما ابمغت ش
الحكػمة الدػرية عغ نيتيا بالتفاوض بذأن حقػق اليبػط والتحميق الجػؼ في سػريا بسجخد اشالق 
سخاح السحتجديغ االسخائيمييغ, تجاىمتيا الحكػمة الدػرية ولع تبج اؼ اىتسام ليا, مسا حجا بالذخكة 

 . (9>)الى التخاجع عغ تمظ الخصػة 
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ة االمخيكية في بيخوت ادخال شخكة بان امخيكا بسثابة وسيمة وعمى الخغع مغ رفس الدفار      
لمزغط عمى سػريا لإلفخاج عغ الخىيشتيغ, اال انيا اكجت عمى ضخورة تخك باب السفاوضات مفتػحا 
امام الحكػمة الدػرية التي اصبحت اكثخ تعاونا مع الػاليات الستحجة آنحاك حتى قبل عسمية 

ان الحكػمة الدػرية وقتحاك قج اتخحت خصػات إلزالة بعس , مذيخًة الى TWAاختصاف شائخة 
االجخاءات التسييدية ضج حكػمة الػاليات الستحجة ومػاششييا, ومشيا رفع الحطخ عغ الذحغ البحخؼ 
والخحالت الجػية التي تحسل العمع االمخيكي, واعادة فتح االراضي الدػرية امام الدائحيغ 

ة تحػل في الدياسة الخارجية الدػرية بعيجًا عغ التػافق التام مع االمخيكييغ, وعجت ىحا االمخ بسثاب
االتحاد الدػفيتي والجول الذيػعية االخخػ, وتبشي مػقفًا خارجيًا اكثخ تػازنًا, وقج اوضح دوايت جي 

الدفيخ االمخيكي في بيخوت بانو عمى الخغع مغ استياء الحكػمة  Dwight J. Porterبػرتخ 
, لكغ تعامل الحكػمة TWAلجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ باختصاف الصائخة األمخيكية مغ ؾيام ا

الدػرية مع حادثة االختصاف بإشالق سخاح جسيع ركاب الصائخة باستثشاء احتجاز الخكاب 
االسخائيمييغ كان في تقجيخىا " صحيح ", مذيخًا الى ان اثخ اختصاف الصائخة كان " مفاجئًا " لمحكػمة 

خيخة اعتقمت الخاشفيغ وباشخت بالتحقيق معيع, وفي ضػء ما حرل عميو الدفيخ الدػرية, وان اال
مغ معمػمات واقعية عغ ما يجور في سػريا, اوصى حكػمتو باتباع تكتيظ خاص ومتحفع مع 
صشاع القخار في دمذق, وبيغ ان افزل الصخق ىػ الزغط عمى سػريا لاللتدام بالسعاييخ الجولية, 

العدكخؼ, معماًل ذلظ بان اؼ تيجيج باستخجام االسمحة سػف يعقج االمػر اكثخ,  واالبتعاد عغ التيجيج
كسا عج الدفيخ مبادرة الحكػمة الدػرية بإشالق سخاح اربع نداء اسخائيميات خصػة جيجة يشبغي 
التخحيب بيا عمشًا, ويسكغ االستفادة مشيا في عسمية السباحثات مع الحكػمة الدػرية باعتبارىا مبادرة 

تعبيخ عغ الثقة بان الحكػمة الدػرية ستعسل عمى تصبيق السبادغ الجولية في اشالق سخاح لم
السحتجديغ في الػقت السشاسب, واقتخح عمى ادارتو االستعانة بالجيػد الحسيجة لمجول الرجيقة ليا 
 ولدػريا لمتػسط وحل السذكمة, وتزسغ اقتخاحو تخشيح الدفيخيغ االيصالي والباكدتاني في دمذق

 .(:>)لتػلي ميسة الػساشة لسا يستمكػنو مغ مكانة متسيدة فييا

ان تتبع الجيػد االمخيكية الستتالية, يجل عمى مجػ اىتساىا وترسيسيا عمى انياء مذكمة      
الخىائغ السحتجديغ وذلظ ألسباب عجيجة مشيا ان الذخكة السالكة لمصائخة ىي امخيكية وىحا يػجب 

ا, السيسا وان حادثة االختصاف كانت خارجية, فزال عغ تعخضيا عمييا التجخل لحل مذكالتي
لمزغػشات االسخائيمية عمى السدتػييغ الجاخمي والخارجي, عالوة عمى الجور الكبيخ الحؼ مشحتو 
لشفديا بسثابة دولة كبخػ, يحسميا مدؤولية التجخل لمسداعجة في حل الكثيخ مغ السذكالت الجولية, 
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ه السدألة كانت في البحث إليجاد شخيقة لإلفخاج عغ السحتجديغ وان تمظ التجخالت في ىح
االسخائيمييغ, لحلظ تشػعت اقتخاحاتيا بيغ السقاشعة مخة وبيغ القػة العدكخية مخة اخخػ, اال ان الدفيخ 
االمخيكي في بيخوت وبشاء عمى ما لسدو مغ مخونة الػضع في سػريا وابتعادىا عغ االتحاد 

ة االمخيكية عمى اىسية استسخار العسل الجبمػماسي, ويبجو انو فكخ بجحب الدػفيتي اوصى االدار 
سػريا وعجم قصع الصخيق عمييا, وبالتالي اقتخح ضخورة االستعانة بالجيػد الحسيجة لمجول الرجيقة 

 .(;>)ومشيا ايصاليا

يمييغ وفي ضػء ذلظ, تجخمت ايصاليا الستخجام مداعييا الحسيجة لحل ازمة الخىائغ اإلسخائ     
, 9A>Aايمػل عام  9السحتجديغ, اذ ابمغت وزارة الخارجية االيصالية الدفارة االمخيكية في روما في 

 .(>>)ان الدػرييغ مرخيغ عمى مدألة تبادل االسخػ 

, محكخة 9A>Aايمػل عام  :وفي الدياق نفدو, قجم وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز في      
عخض فييا الجيػد الدياسية  (=>) Richard M Nixonارد م. نيكدػن الى الخئيذ االمخيكي ريتذ

 : (<>)في االتي TWAالتي بحلتيا وزارة الخارجية االمخيكية مغ اجل حل مذكمة اختصاف شائخة 

تذجيع العجيج مغ الحكػمات ذات الشفػذ في دمذق عمى اشالع الدمصات الدػرية عمى  -9
 عسمية االختصاف واالحتجاز.آرائيا, وكانت جسيع التقاريخ قج انتقجت 

 دورىا في عقج جمدة شارئة لمجشة الخاصة لسشطسة الصيخان السجني الجولي. -:

كانت الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اترال دائع بالسجيخ العام لالتحاد الجولي لمشقل   -;
  لتعبئة مػارد تمظ السشطسة. Knut Hammarskjöldالجػؼ  كشػت ىسخشػلج 

اتػ مغ اجل تذجيع حمفاء الػاليات الستحجة االوربييغ لمسحافطة عمى الدخع عقج اجتساع لمش  ->
 في ذلظ الذأن.

وكانت ىحه الجيػد قج ُبحلت بجءًا مغ وكيل وزارة الخارجية لمذؤون الدياسية جػندػن يػ.      
الحؼ استصاع ان يتعاون مع الذخكة السالكة لمصائخة لإلفخاج عغ  Johnson. U. Alexisاليكديذ 

الخكاب غيخ اإلسخائيمييغ واخخاجيع مغ سػريا, وتعاونيا مع الحكػمة االسخائيمية ومدؤولي الذخكة 
شػال الػقت, السيسا وان الذخكة مدتسخة في جيػدىا وىي تتمقى العػن مغ االدارة االمخيكية مغ 

الخىيشتيغ اإلسخائيمييغ, مذيخًا الى ان العسمية ستأخح وقتًا شػياًل في  اجل ضسان اشالق سخاح
التفاوض مع الحكػمة الدػرية. واثشى وزيخ الخارجية وليام بي روجخز عمى الجور االيصالي وسعيو 
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 TWAالحثيث مغ اجل حل االزمة, لكشو اكج عمى اىسية مداعي ف سي وايدر مسثل شخكة 
الدػرييغ في مدألة السحتجديغ واصالح الصائخة واعادتيا الى مقخ  السكمف بإجخاء مشاقذات مع

الذخكة في الػاليات الستحجة االمخيكية, وذكخ روجخز انو اجخػ محادثة مع تذارلد تيمشغياست 
Tillinghast Charles  مجيخ الذخكة في نيػيػرك الحؼ كان يشتطخ بعس التقاريخ مغ ف سي

قام بو االخيخ والصيار ديغ كارتخ في سػريا كجدء مغ جيػد  والجور الحؼ TWA وايدر مسثل شخكة
 .(?>)الػاليات الستحجة لحذج الجعع الجولي الحؼ ساعج عمى االفخاج عغ الخكاب غيخ االسخائيمييغ

 Frankوفي الدياق ذاتو, عقج نائب مداعج وزيخ الشقل واالتراالت االمخيكي فخانظ اؼ لػؼ      
E. Loy 9ايمػل عام  ;ادارة الذخكة تذارلد تميشغياست في  اجتساع مع رئيذ مجمذA>A ,

لسشاقذة ترخيحات نائب وزيخ الجفاع والسجيخ العام لمصيخان السجني ورئيذ الخصػط الجػية العخبية 
الدػرية الجشخال عقيل وىػ شخرية مؤثخة في قخارات الحكػمة الدػرية ولو مكانة خاصة تأتي بعج 

غ االجتساع اصخار الجشخال عقيل بان حكػمتو قج ترخفت بسدؤولية رئيذ الػزراء الدػرؼ, ونتج ع
واندانية عشجما سسحت لمشداء االسخائيميات بالسغادرة, وابقائيا عمى رجميغ فقط قج جاء ردا عمى ؾيام 
اإلسخائيمييغ باعتقال الزابصيغ الدػرييغ سابقي الحكخ, وان الحكػمة الدػرية متسدكة بسقايزتيع 

غ, وذكخ ايزًا ان حكػمتو عازمة عمى محاسبة الخاشفيغ ومغ ورائيع الجبية الذعبية مع االسخائيميي
 . (@>)لتحخيخ فمدصيغ 

وبعج مزي خسدة ايام عمى احتجاز الخىيشتيغ االسخائيمييغ اخحت الحكػمة االسخائيمية تذعخ      
ع, ولحا بعث وزيخ بالقمق حياليع, لدبب ما كان يذاع عغ الدجػن الدػرية  بانيا االسػأ في العال

ايمػل عام  ;الخارجية االسخائيمي ابا ايبان رسالة الى وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز في 
9A>A جاء فييا : " لقج قبمت حكػمتي بكل سخور بيانظ بعج اختصاف شائخة ,TWA  وىبػشيا في

دمذق, واىتسامظ بزخورة ضسان االفخاج االمغ عغ االسخائيمييغ السحتجديغ, ونحغ نقجر بذجة 
الخصػات السختمفة التي اتخحتيا حكػمتكع بالفعل لتحقيق ىحه الغاية, وانشي متأكج مغ انظ تجرك 

مغ الشاحيتيغ  خصػرة والحاح االمخ, ومع ذلظ فان كل يػم يسخ دون اشالق سخاحيع يفاقع السذكمة
االندانية والدياسية ", واضاف " اشمب بذجة ان ال تجخخوا وسعًا لتحخيخ االسخائيمييغ السختصفيغ, 
وان تجعمشا مصمعيغ تساما عمى الخصػات التي تتخحىا حكػمتكع, انشي في غاية االمتشان لكع عمى 

الى حل ليحه السذكمة كل ما تبحلػنو مغ جيػد حتى االن واعبخ عغ اممي الذجيج في ان نتػصل 
. يدتذف مغ ىحه الخسالة انيا تحسل في شياتيا غايتيغ االولى استيجفت كدب (A>)االكثخ الحاحا "
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ود وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز, والثانية كانت وسيمة لمزغط عميو وعمى حكػمتو مغ اجل 
 تكثيف اقرى الجيػد إلخالء سبيل الخكاب االسخائيمييغ.

ء عمى ذلظ, اولت وزارة الخارجية االمخيكية اىتسام كبيخ في تتبع تصػرات حادثة االختصاف وبشا     
مداعج وزيخ  Joe Ciscoومحاوالت االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ, اذ اعج جػ سيدكػ 

, 9A>Aايمػل عام  =9الخارجية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا محكخة الى وزارة الخارجية في 
يا اىع االجخاءات التي شخعت االدارة االمخيكية في تشفيحىا مع الجيات السعشية لتحقيق ىحا وضح في

 : (8=) اليجف والتي تزسشت االتي

ان مشطسة الصيخان السجني الجولي ولجشة التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني قجمتا   -9
ة لعقج اتفاق لإلفخاج عغ شمبا بتاريخ الخابع مغ ايمػل مغ العام نفدو الى الحكػمة الدػري

 الخكاب االسخائيمييغ.

 North ؾيام وزارة الخارجية االمخيكية بسقابمة المجشة االستذارية لحمف شسال االشمدي -:
Atlantic Treaty Organization ( NATO ) (=9)  لسشاقذة ما يسكغ ألعزاء الحمف

 الؿيام بو.

 Internationalولية لمرميب االحسخ ؾيام البعثة االمخيكية في جشيف االترال بالمجشة الج -;
Committee of the Red (ICRC)  لتحجيج ما يسكغ ان تفعمو ىحه السشطسة التي لجييا

 مسثالن في دمذق.

 The World Health سعي الػاليات الستحجة االمخيكية إلدخال مشطسة الرحة العالسية ->
Organization (=:)  في السػضػع, باعتبار ان احج السحتجديغ االسخائيمييغ كان عائجًا مغ

 اجتساعًا ليا في الػاليات الستحجة االمخيكية, وليا نذاشا ممحػضا في سػريا.

ليذ ىحا فقط بل قامت االدارة االمخيكية بجعػة االتحاد الدػفيتي بحكع عالقاتيا الجيجة مع      
عييا الحسيجة إلنياء مدألة احتجاز الخىائغ, وقج وافقت الحكػمة الحكػمة الدػرية ان تدتخجم مدا

الدػفيتية عمى ىحا الصمب وباشخت بسشاقذة السػضػع مع الحكػمة الدػرية. ولمغخض نفدو, اترمت 
 Ricardiالػاليات الستحجة االمخيكية باإليصالييغ الحيغ رتبػا مػعجا لمقاء الدفيخ االيصالي ريكاردؼ 

 : (;=) ة الدػرؼ مرصفى الديج, فزاًل عغ اإلجخاءات االضاؼية التاليةمع وزيخ الخارجي
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 Charles W. Yostكمفت الػاليات الستحجة سفيخىا في االمع الستحجة تذارلد دبميػ يػست  -9
ببحل الجيج الكافي إلشالق سخاح  (>=) U. Thanان يصمب مغ االميغ العام يػثانت 

 الخىيشتيغ.

يكية مع الحكػمات التي لجييا ارتباشات جػية مع سػريا, او تػاصل الػاليات الستحجة االمخ  -:
التي لجييا حق اليبػط لذخكات الصيخان الدػرية وابالغيا بان الػاليات الستحجة تفكخ باقتخاح 

 السقاشعة.

اقتخاح الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اسخائيل اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ بيجوء في  -;
قتخح مغ وجية نطخىا يحقق ثالثة امػر : اوليسا يػفخ امل كبيخ ايصاليا وكان ىحا الس

لزسان اشالق سخاح االسخائيمييغ بدالم, وثانييسا االلتفاف حػل االعتخاض االسخائيمي عمى 
اجخاء مقايزة عمشية بيغ الصياريغ الدػرييغ والسحتجديغ االسخائيمييغ. وثالثيسا مشح 

 اذا كانػا يخغبػن في العػدة الى سػريا ام ال. الصياريغ الدػرييغ حخية االختيار ؼيسا

متابعة الػاليات الستحجة االمخيكية لمسداعي الحسيجة لمجول التي ابجت استعجادىا لمتػسط  ->
 لجػ الحكػمة الدػرية .

وبذأن ىحه الشقصة, وضعت الػاليات الستحجة االمخيكية في حداباتيا الؿيام ببعس االجخاءات      
كغ اتباعيا مع ىحه الجول وىي حث الحكػمات التي تست دعػتيا لحزػر افتتاح السحتسمة, التي يس

, باالمتشاع عغ الحزػر, وعخقمة تخشيح سػريا 9A>Aايمػل  =9مصار دمذق الجولي الججيج في 
لسقعج في مجمذ االمغ الجولي عمى اعتبار ان سػريا لع يثبت انيا عزػًا مدؤواًل في السجتسع 

 يشبغي ان يكػن ليا مقعج ؼيو.الجولي, وبالتالي ال 

ومسا تججر االشارة اليو وان الػاليات الستحجة االمخيكية كانت تذعخ بالقمق مغ استسخار مجة      
احتجاز الخىيشتيغ االسخائيمييغ لسجة شػيمة خذية ان تكذف التحؿيقات الدػرية ىػيتيسا, كػن احجىسا 

, واالخخ ىػ salih muealamصالح معمع  كان قج خجم في وكالة السخابخات االمخيكية ويجعى
محاضخ في كمية الصب في الجامعة العبخية  Shlomo Samuelovالبخوفدػر شمػمػ صسػيمػف 

  .(==)في القجس, وىسا مغ الذخريات السيسة في اسخائيل 
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وبشاء عمى الجعػة االمخيكية سابقة الحكخ, واصمت ايصاليا سعييا لجػ الحكػمة الدػرية, اذ      
, 9A>Aايمػل عام  <تقى الدفيخ االيصالي ريكاردؼ بػزيخ الخارجية الدػرؼ مرصفى الديج في ال

وعبخ لو االخيخ عغ اممو في ان يتع االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ قخيبًا اذا ما امكغ تييئة 
ػمة الدػرية : السشاخ السشاسب. كسا ابمغت الػساشة الدػفيتية االدارة االمخيكية بعج تػاصميا مع الحك

" ان مدألة االفخاج عغ الخكاب ليدت مغمقة ". وؼيسا يتعمق بجور لجشة الرميب االحسخ الجولية فأن 
ايمػل عام  Aابمغ االدارة االمخيكية انو قج رأػ السحتجديغ االسخائيمييغ في  Renardمسثميا ريشارد 

9A>A وىع بخيخ وىع معتقمػن في مشذأة شبية عدكخية, واضاف قائاًل " انو شبو متأكج بان ,
الحكػمة الدػرية لع تخل سبيميع مغ دون مقايزة اسخائيل ". وفي الػقت نفدو عقج االميغ العام 

يػثانت اجتساع مع مسثمي الصياريغ الجولييغ وانتيى بإعالن مشاشجة الى الحكػمة لألمع الستحجة 
 .(<=)الدػرية باإلفخاج عغ السحتجديغ بأسخع وقت مسكغ

وبخرػص الخد الدػرؼ, عمى دعػة مشطسة الصيخان السجني الجولي بػجػب االلتدام بالسعاييخ      
الجولية في معاممة الصائخة وركابيا, اجابت بانيا قج التدمت بسا جاء في السادة الحادية عذخ مغ 

ودعت الى اتفاؾية شػكيػ قج تع تشفيحىا ؼيسا يتعمق باختصاف الصائخة, مسا اغاض رئاسة السشطسة 
ايمػل مغ العام نفدو, لكغ غالبية  @9عقج اجتساع شارغ اخخ لمجشة الجولية لمصيخان السجني في يػم 

اعزاء المجشة رفزػا السػافقة عمى متابعة الخسالة الدػرية النيع شعخوا ان ذلظ اصبح سياسيًا, غيخ 
إلرسال رسالة متابعة مغ  ان الػاليات الستحجة االمخيكية ضغصت عمى رئيذ مشطسة الصيخان السجني

تمقاء نفدو. ودعت الى مقاشعة الخصػط الجػية الدػرية, ولكشيا لسدت ردود فعل فاتخة مغ الجول 
السعشية. ووفقا القتخاح ايصالي يخػ ان تقػم شخكة بان امخيكا بإبالغ الدػرييغ بخغبتيا بالتحخك نحػ 

ة الى ان االفخاج السدبق عغ السحتجديغ مفاوضات نيائية بذأن حقػق التحميق واليبػط, مع االشار 
 .(?=) االسخائيمييغ سيكػن ضخوريا

لقج ابخزت ىحه التصػرات, الزعف الحؼ كانت ؼيو القػانيغ الجولية, لحلظ سعت الػاليات      
الستحجة االمخيكية إليجاد اتفاؾيات دولية اكثخ صخامة لتجشب تكخار ىكحا حػادث, فعسمت عمى 

دبب, ولكشيا اجمت اعالنيا لحيغ االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ, وانياء تمظ تحذيج دولي لحلظ ال
ايمػل عام  ?9القزية الذائكة. اذ كتب وزيخ الخارجية وليام روجخز محكخة لمخئيذ نيكدػن في 

9A>A اوضح فييا الخصػات السػضػعة واىجافيا الخئيدية كالقبػل الجولي لمسفاـيع التي تػجب ,
ئخة والخكاب والصاقع الى اصحابيا, وان الخاشف يجب ان يعاقب عمى جخيستو. واوصى اعادة الصا

 : (@=) وليام روجخز بزخورة اتباع االدارة االمخيكية االجخاءات االتية
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اواًل : بحلت الػاليات الستحجة االمخيكية جيػدا مزشية لمحرػل عمى التدام واسع الشصاق باتفاؾية 
صائخة والصاقع والخكاب الى الجولة السالكة لمصائخة, التي ستجخل حيد شػكيػ التي تتصمب عػدة ال

, والتي صادقت عمييا ثالث عذخة دولة, وكانت الػاليات 9A>Aكانػن االول عام  >التشفيح في 
الستحجة تدعى الى مػافقة الجول التي صادقت عمى االتفاؾية عمى تبشي نيج مذتخك مغ اجل حث 

 ح اشخافا في االتفاؾية عمى وجو الدخعة.الجول االخخػ عمى ان ترب

ثانيا : اعتساد اتفاؾية تكسيمية تقزي بإعادة الخاشف الى الجولة السالكة لمصائخة او محاكستو في 
الجولة التي ـبصت الصائخة فييا, والسصالبة بعقج لجشة تابعة لسشطسة الصيخان السجني الجولي اجتساعا 

, 9A?8دولي بذأن االتفاؾية التكسيمية في خخيف عام . وعقج مؤتسخ 9A>Aايمػل عام  ;:في 
ليكػن ضسغ ججول اعسالو ادراج احكاما تجعل اختصاف الصائخات جخيسة تدتػجب التدميع في 

 معاىجات ثشائية التي تتفاوض بذأنيا او تعجليا.

عمى  Federal Aviation Administrationثالثا : ان تعسل ادارة الصيخان الفيجرالية االمخيكية 
نطام الكذف عغ الخاشفيغ السحتسميغ والؿبس عمييع, ويتزسغ ذلظ تحجيج االفخاد السذبػىيغ مغ 
خالل خرائز معيشة واخزاعيع ألجيدة الكذف, والعسل مغ اجل ايجاد حمػل لمسذاكل القانػنية 

 والتقشية التي تػاجو ىحا الشطام. 

االمع الستحجة بانيا عمى استعجاد دائع لجعع  رابعا : عمى الػاليات الستحجة االمخيكية ان تبمغ ىيئة
بذكل غيخ رسسي, الحؼ حث جسيع  مذخوع قخار مجمذ االمغ عمى غخار الحؼ اقتخحو الفشمشجيػن 

الجول عمى اتخاذ تجابيخ دولية ومحمية لسشع التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني. وكانت 
لفشمشجييغ بذأن التػقيت السحتسل لشطخ مجمذ الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اترال وثيق مع ا

 االمغ في ىحا السذخوع .

وتخػ الػاليات الستحجة االمخيكية ان االجخاء االيجابي لسجمذ االمغ الجولي يسكغ ان يداعج      
في حذج الخأؼ العام العالسي لجعع جيػدىا لمتػصل الى اتفاؾية متعجدة االشخاف تتصمب اعادة 

السالكة لمصائخة او محاكستو في البمج الحؼ تيبط الصائخة ؼيو. وكانت الػاليات  الخاشف الى الجولة
الستحجة االمخيكية لجييا خصػات اضاؼية قيج الجراسة ومشيا تػسيع اختراصات لجشة االختصاف 
التابعة لسشطسة الصيخان السجني الجولي والدساح ليا بإرسال فخق لتقري الحقائق الى الجول التي لع 

باالتفاؾيات الجولية الجػية, وما تذكمو مغ خصخ عمى الدالمة الجػية, فزال عغ تدببيا  تمتدم
بحجوث مذكالت سياسية دولية, االمخ الحؼ يػجب معاؾبة كل دولة تخالف تمظ القػانيغ بتعميق 

 .(A=) جسيع خجماتيا الجػية الخارجة والجاخمة
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يغ, استجعت وزارة الخارجية االمخيكية مػشيو وبعج ان شالت مجة احتجاز الخىيشتيغ اإلسخائيمي     
, لسشاقذة تجاعيات 9A>Aايمػل عام  @9الدفيخ االسخائيمي في واششصغ في  Moshe Ravivراؼيف 

واحتجاز ركابيا, السيسا ؼيسا يتعمق بإجخاءات االدارة االمخيكية   TWAحادثة اختصاف شائخة 
حثيثة التي بحلتيا الػاليات الستحجة االمخيكية, لكشيا الدابقة الحكخ, وعمى الخغع مغ كل ىحه الجيػد ال

عجدت عغ تغييخ مػقف الدمصات الدػرية, فصمبت مغ اسخائيل ان تشطخ جيجا بالسػضػع وتقبل 
بالسقايزة حفاضا عمى سالمة الخىيشتيغ االسخائيمييغ, ولكغ الدفيخ االسخائيمي في واششصغ مػشيو 

ه التشازالت ستذجع عسميات االختصاف, مؤكجًا عمى راؼيف رفس ذلظ, وكان يخػ بان مثل ىح
ضخورة ايقافيا بإندال اقرى العقػبات بالخاشفيغ والجول السدانجة ليع, مشػىًا الى ان الحكػمة 
االسخائيمية تفكخ في اتخاذ اجخاءات ججيجة بذأن محتجدييا. فأجابو احج ضباط الخارجية االمخيكية, 

لعدكخية ضج سػريا فانو عميو ان يتػقع ان ىحه الخصػات سػف انو اذا كان يقرج بحلظ االعسال ا
تعخض حياتيع لمخصخ, وسائمو عسا اذا كانت اسخائيل ستكػن مدتعجة لمتخمي عغ حياة شخريغ 

 . (8<)بيحه الصخيقة ؟ فمع يجبو الدفيخ مػشيو راؼيف

مجػ التداميا وتسدكيا ان الستتبع لإلجخاءات االسخائيمية تجاه اشالق سخاح الخىيشتيغ يطيخ لو      
بحسايتيع وعجم التزحية بيع ميسا كمفيا االمخ, اما ؼيسا يخز تمسيحات راؼيف بان حكػمتو ستمجأ 
الى اسمػب القػة فيػ لع يتعج التيجيج فقط ىحا مغ جية, والزغط عمى الػاليات الستحجة االمخيكية 

عمى ذلظ صست راؼيف وعجم  لتكثف مغ جيػدىا لإلفخاج عغ السحتجديغ مغ جية اخخػ, والجليل
 اجابتو عمى امكانية حكػمتو بالسجازفة بأرواح الدجيشيغ السحتجديغ.

بعث الدكختيخ  TWAوضسغ متابعة الػاليات الستحجة االمخيكية لحادثة اختصاف شائخة      
 9Aرسالة الى ىشخؼ كيدشجخ في  .Eliot Theodore Lالتشفيحؼ لػزارة الخارجية ثيػدور ل. اليػت 

, تزسشت معمػمات عغ الخاشفيغ لمصائخة, مذيخًا الى محاكستيع قخيبًا, وانيع مشعػا 9A>Aيمػل عام ا
مغ التػاصل مع ؾياداتيع مغ تشطيع الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ, وانو تمقى معمػمات مغ مشطسة 

", كسا ابمغ الرميب االحسخ اكجت لو بان الخىيشتيغ االسخائيمييغ بخيخ ويعاممػن " معاممة حدشة 
اليػت ىشخؼ كيدشجخ بان الحكػمة الدػرية اكجت لخئيذ اتحاد الشقل الجػؼ الجولي بانيا لع تخخق 
القػانيغ الجولية, وانيا تحتخم السسارسات الجولية مغ خالل التداميا بتصبيق السادة الحادية عذخ مغ 

احتجاز االسخائيمييغ, اذ انيا اتفاؾية شػكيػ, وكانت سػريا قج وججت لشفديا مدػغ قانػني في قزية 
تخػ احتجازىسا قج جاء وفقا لمقانػن مدتشجيغ في ذلظ التفاؾية جشيف الخابعة والتي تدسح ليع 
باالحتفاظ بسػاششيغ الجولة التي ىع في حالة حخب معيا معمقًا عمى مػقفيا بقػلو : " ان ىحا غيخ 
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االتفاؾية نفديا التي تعِط اؼ بمج الحق  مشصقي " معماًل ذلظ بذخح السادة الثانية واالربعيغ مغ
 . (9<)باالحتفاظ باألشخاص الحيغ يقػمػن بأنذصة تزخ بأمشو متيسًا سػريا بسخالفتيا لحلظ 

 Jacob D. Beamوفي اعقاب ذلظ, شمب الدفيخ االمخيكي في مػسكػ جاكػب ديشيمي بيع      
مغ الدػفييت التػسط مخة اخخػ, والحيغ جاءوا بسعمػمات تفيج بػجػد مذكالت سياسية داخل الؿيادة 
الدػرية حػل كيؽية التعامل مع الخاشفيغ وتقخيخ مريخ الخىيشتيغ. وفي الػقت نفدو, قجم الدفيخ 

اتو. فزاًل عغ االيصالي في دمذق ريكاردؼ دعػة لػزيخ الخارجية الدػرؼ لسقابمتو والتذاور بالذأن ذ
ؾيام مجيخ مشطسة الصيخان السجني الجولي بديارة دمذق ومقابمة السدؤوليغ الدػرييغ وشمب مشيع 
اخالء سبيل الخكاب السحتجديغ, فزال عغ ىحه السحادثات ضغصت الػاليات الستحجة عمى حكػمة 

مػل عام اي =9دمذق عشجما امتشعت عغ السذاركة في افتتاح مصار دمذق الجولي الججيج في 
9A>A .وبتأثيخ مشيا ايزًا امتشع كثيخ مغ مسثمي معطع شخكات الصيخان االوربية الكبخػ ايزًا .

ولكغ كل ما سبق لع يفمح في تحقيق ما كانت تربػ اليو االدارة االمخيكية بدبب اصخار الحكػمة 
جػن االسخائيمية, الدػرية عمى مقايزة الخكاب االسخائيمييغ بالصياريغ الدػرييغ السحتجديغ في الد

وقج وصف الدفيخ االيصالي السػقف الدػرؼ ىحا بأنيع " صعبي السخاس " وانيع قج وصمػا معيع الى 
 .(:<)شخيق مدجود وما زالػا يؤكجون بان الحل الػحيج ىػ مدألة تبادل االسخػ 

سمسية, لكغ ازاء ذلظ, اصبح االسخائيميػن اكثخ استياًء وبجأوا يفكخون بانتياج شخق اخخػ غيخ      
الػاليات الستحجة االمخيكية ححرتيع مغ مخاشخ اؼ تحخك مفاجئ واخبختيع بعجم اليأس مغ اتباع 

. واثارت (;<) 9A>Aايمػل عام  @9الصخق الجبمػماسية, وعادت مخة اخخػ لػساشة الدػفييت في 
مع السشجوب  القزية في الجسعية العامة لألمع الستحجة, واجخػ مسثميا لجػ االمع الستحجة حػاراً 

الدػرؼ جػرج شعسة حػل حادثة اختصاف الصائخة, فحكخ السشجوب الدػرؼ بان حكػمتو قج اتخحت 
مػقفًا ايجابيًا تجاه الحادثة, ودعا الى مػاصمة الجبمػماسية اليادئة بيغ االشخاف السعشية لتدييل 

يزة ليدت بالبعيجة او عسمية اشالق سخاح السحتجديغ مقابل الصياريغ الدػرييغ, وان عسمية السقا
الغخيبة, مؤكجًا عمى ان الحكػمة الدػرية عمى استعجاد إلشالق سخاح االسخائيمييغ بعج اسبػعيغ مغ 

 . (><)فظ اسخ الصياريغ الدػرييغ

وبعج ان شعخت االدارة االمخيكية برعػبة السػقف وعجم تشازل اؼ مغ شخفي الشداع عغ      
, اعخبت فييا عغ مذاركة 9A>Aايمػل عام  8:في اسخائيل في مصالبو, بعثت بخسالة الى سفارتيا 

االسخائيمييغ قمقيع بذأن تأخخ اشالق سخاح الخىيشتيغ. واكجت عمى استسخارىا في العسل الجؤوب مغ 
اجل انياء ىحا االمخ, وانيا تفكخ بإيجاد وسيمة اخخػ لمزغط عمى الحكػمة الدػرية, وىي استخجام 
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جخػل في عزػية االمع الستحجة في االنتخابات, ولكشيا بعج التسعغ في نفػذىا لسشع سػريا مغ ال
نطام االمع الستحجة الخاص بانتخاب الجول السشزسة لعزػيتيا, تبيغ ليا صعػبة االمخ, وذلظ 
لدخية االنتخابات اوال, وان االمع الستحجة ستقبل عزػيتيا اقميسيا بشاء عمى مػافقة السجسػعة 

 .( =<)ظ عغ عجم وجػد مشافدا ليا ثالثااالسيػية ثانيا, ناـي

ان الستسعغ في اجخاءات ومحاوالت الػاليات الستحجة االمخيكية مع الحكػمة الدػرية في ايجاد      
مخخج مغ ىحه االزمة, سيجج بانيا تخكت مخونة وابػابا مفتػحة تجشبا ألؼ صجامات معيا, اذ ان 

ياىا مكشيا مغ الػصػل الى بػاشغ االمػر, اذ كانت خبختيا الدياسية وتحميميا لطاىخ االحجاث وخفا
تعمع بان الحكػمة الدػرية محخجة وغيخ قابمة عمى ما تقػم بو الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ 
ورافزة لعسمياتيا العدكخية باختصاف الصائخات واحتجاز الخىائغ, لكشيا كانت تخيج السحافطة عمى 

عيات محمية, فيي تتسشى الخخوج مغ السذكمة وىي محافطة مكانتيا في السشصقة وتخذى مغ اؼ تجا 
 عمى ماء وجييا. 

ومغ البجييي ان تتحمى دولة كبخػ مثل الػاليات الستحجة االمخيكية تستمظ اعجاد كبيخة مغ الخبخاء     
الدياسييغ والعدكخييغ بالربخ في التعامل مع مثل تمظ االزمات, السيسا وانيا تخيج ان تحافع عمى 

حيا في السشصقة مغ جية, وكدب اؼ دولة ججيجة الى معدكخىا الخأسسالي مغ جية اخخػ, مسا مرال
ححا بيا ان تبقي ابػاب السفاوضات مفتػحة امام الداسة الدػرييغ, وحخصا مشيا عمى اشخاك دولي 
في خصػاتيا, لجأت الى ادخال وساشات دولية في حل تمظ االزمة كسشطسة الرميب االحسخ 

غ والدػفييت وااللسان والفخندييغ وغيخىع, وفي الػقت الحؼ كانت ؼيو الػاليات الستحجة وااليصاليي
تبحث عغ شخق لمػصػل الى تدػية مع الدػرييغ, كانت تتمقى ضغػشًا ميػلة مغ الحكػمة 

, تمقى مدتذار االمغ القػمي االمخيكي ىشخؼ كيدشجخ بخؾية 9A>Aايمػل عام  @9االسخائيمية, ففي 
االمخيكية في تل ابيب, نقمت لو مجػ " القمق االسخائيمي الستدايج " بعج شػل مجة احتجاز  مغ الدفارة

مغ الذيخ نفدو ابمغو  9:الخىيشتيغ االسخائيمييغ, وبجوره بعث كيدشجخ رسالة لمخئيذ نيكدػن في 
لة, فييا بانو يتػقع ردة فعل اسخائيمية خصيخة اذا غادر كابتغ الصائخة مغ دمذق دون حدع السدأ

وعشجىا يكػن مغ الرعػبة بسكان اقشاع االسخائيمييغ باالعتساد عمى مداعي الػاليات الستحجة 
االمخيكية في حل السذكمة, وان السعمػمات تذيخ الى احتسالية وقػع ىجػم اسخائيمي عمى ىجفًا بارزًا 

 .(<<)ضج مصار دمذق او مػقع حيػؼ اخخ 

جة االمخيكية ان تمجأ الى اتباع بعس الخصػات وعمى اثخ ذلظ, حاولت الػاليات الستح     
 :  (?<) الترعيجية لمزغط عمى الدػرييغ اىسيا
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 اوال : التأثيخ عمى الجول السعشية بانتخاب سػريا لعزػية مجمذ االمغ الجولي.

ثانيا : تػجيو تححيخ لمحكػمة الدػرية عغ شخيق الػساشات كاالتحاد الدػفيتي والسشطسات الجولية 
الػاليات الستحجة بجأت تفقج صبخىا وىي تفكخ بججية بفخض عقػبات دبمػماسية مؤثخة عمى بان 

 سػريا.

وفي غزػن ذلظ عقج اجتساع بيغ السدؤوليغ في الػاليات الستحجة االمخيكية ومدؤوليغ      
, ضع وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز وعجد مغ 9A>Aايمػل عام  ;:اسخائيمييغ في 

السيسة مشيا السسثل الجائع لمػاليات الستحجة لجػ االمع الستحجة تذارلد دبميػ يػست  الذخريات
 Joseph  ومداعج وزيخ الخارجية في مكتب شؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا جػزيف ج. سيدكػ

J. Sisco (>@)  ونائبو الفخيج ل اثختػنAlfred L. Atherton, Jr.  ومغ الجانب االسخائيمي حزخ
جية ابا ايبان والدفيخ اسحاق رابيغ والقائع بإعسال الدفارة االسخائيمية في واششصغ شمػمػ وزيخ الخار 

, وفي بجاية Shabtai Rosenارغػف ونائب السشجوب االسخائيمي في االمع الستحجة شبتاؼ روزيغ 
االجتساع استفدخ وليام روجخز عغ مدتججات مدألة الخىيشتيغ ؟ فشقل اليو جػزيف ج سيدكػ 

 ػمات التي جاءت بيا الػساشة الدػفيتية عغ شخيق سفيخىا في واششصغ اناتػلي اف دوبخيشيغ السعم
Dobrinin Anatoly F  الحؼ افاد بان باب التفاوض مع الدػرييغ ما زال مفتػحا, كسا قال الدفيخ

تذارلد دبميػ يػست انو رأػ السشجوب الدػرؼ الجائع لجػ االمع الستحجة جػرج شعسة وقال لو بان 
الباب لع يغمق اال انو شجد عمى عسمية السقايزة, ورد عميو تذارلد دبميػ يػست قائاًل : " ان ىحا 

اعج ويذجع عمى عسميات الخصف " فخد عميو جػرج شعسة قائال : " باإلمكان تأخيخ االمخ يد
اشالق سخاح االسخائيمييغ بعج اسبػعيغ ", فعخض تذارلد دبميػ يػست ىحا السقتخح عمى االسخائيمييغ, 
ا فأجابو ابا ايبان بالخفس الشيائي, مقتخحا ثالثة خصػات عمى الػاليات الستحجة االمخيكية االخح بي

, وثانييسا استسخار الجيػد (A<)اوليسا تكميف االيصالييغ بسقابمة الخئيذ الدػرؼ نػر الجيغ االتاسي
لتعبئة مجتسع الصيخان الجولي لسقاشعة سػريا, وثالثيسا حذج تعبئة دولية لسقاومة تخشيح سػريا لسقعج 

لشقصة االولى والثانية, في مجمذ االمغ, فخد عميو تذارلد دبميػ يػست بإمكانية العسل عمى تصبيق ا
 .(8?)مع استحالة الثالثة بدبب نطام االنتخابات سابق الحكخ

بالخغع مغ ذلظ, بقيت اسخائيل مرخة عمى رفزيا السقايزة, وشمب وزيخ خارجيتيا ابا ايبان      
سا بزخورة استثسار كل الجيػد الجولية لحدع امخ الخىيشتيغ, واقتخح التخكيد عمى الػساشة الدػفيتية ل

ليا مغ تأثيخ كبيخ عمى صشاع القخار الدػرؼ, شالبا مغ يػست التحجث الى وزيخ الخارجية 
وفي الػقت نفدو, اشاد بجور  Andrei Gromyko (?9)أنجريو أنجرييفيتر جخوميكػ الدػفيتي 
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الػساشة االيصالية, وانيى حجيثو مشتقجا لعسل االميغ العام لألمع الستحجة يػثانت ومقمال مغ دوره 
 . (:?)تجاه عسمية فظ قيج الخىيشتيغ

وفي ضػء ذلظ شمبت الدفارة االمخيكية في روما مغ الدفيخ االيصالي في دمذق ريكاردؼ ان      
يشقل رسالة مغ وليام بي روجخز الى الخئيذ الدػرؼ نػر الجيغ االتاسي جاء فييا : " ال تدال 

ء استسخار ؾيام حكػمتظ باحتجاز راكبيغ حكػمة الػاليات الستحجة االمخيكية تذعخ بقمق عسيق ازا
 A:(, التي تع اختصافيا الى دمذق في  8>@عمى متغ شائخة الخصػط الجػية عبخ العالع الخحمة ) 

االسخائيمي, ال يشبع قمقشا  –, عمى الخغع مغ ادراكيا لمقزية االساسية لمرخاع العخبي 9A>Aاب عام 
ام الحؼ تذعخ بو حكػمة الػاليات الستحجة االمخيكية مغ جشدية الخكاب السعشييغ, ولكغ مغ االلتد 

لمسدافخيغ الحيغ يختارون الدفخ عمى متغ الصائخة التي تحسل عمسيا, وىحا االعتبار اساسي ويجب 
ان يكػن مرجر قمق كبيخ لمحكػمة الدػرية التي تجيخ نفديا شخكة شيخان دولية, اعتقج ان استسخار 

عسميات االختصاف وغيخىا مغ التجخالت غيخ القانػنية في احتجاز الخكاب سيسيل الى تذجيع 
الصيخان السجني الجولي, وان حكػمتظ تجرك بالتأكيج التداماتيا الجولية في ىحا الرجد, وانا متأكج مغ 
انيا تجرك ايزا ان فذميا في الػفاء بيحه االلتدامات سيكػن لو تأثيخ سمبي عمى الخأؼ العالسي, 

ياب العالقات بيغ بمجيشا ولكغ في ضػء مرمحتشا السذتخكة في سالمة ختاما عمى الخغع مغ غ
الصيخان السجني الجولي فإنشي احث عمى ذلظ حكػمتظ ان تفخج عمى وجو الدخعة عغ الخكاب 

 .(;?)الستبقيغ مغ الصائخة السخصػفة مع خالز التقجيخ" 

حل سمسي مع الحكػمة الدػرية يبجو مغ ىحه الخسالة ان االدارة االمخيكية ارادت ان ترل الى      
حتى تبقي االبػاب مفتػحة اماميا, وفي الػقت نفدو ارادت ان تبيغ لمحكػمة الدػرية بان ما تفعمو 
ليذ لجانب اسخائيل, بل كػن الخىيشتيغ ىع ركاب شائخة امخيكية لجييا التدامات دولية تجاه ركابيا, 

الدػرية بخدارة الثقة الجولية بيا في حال فزاًل عغ ذلظ تزسشت ىحه الخسالة تححيخًا لمحكػمة 
 استسخت باحتجاز الخىيشتيغ.

وبالخغع مغ كل ىحه السحاوالت الجولية واالمخيكية, اال ان الحكػمة الدػرية اصخت عمى مدألة      
في دوايت ج بػرتخ السقايزة, وكان الدفيخ االيصالي في دمذق ريكاردؼ قج دعا الدفيخ االمخيكي 

, لمتباحث في ىحا الذأن, وذكخ ريكاردؼ انو رغع تحخج الدػرييغ 9A>Aايمػل عام  =:بيخوت في 
مغ عسمية االختصاف, اال انيع ال يخذػن مغ التيجيجات االسخائيمية, مؤكجا عمى ضخورة اتباع 

 .(>?)التفاوض الدمسي معيع
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سخاح الخىائغ, بيشسا كانت السحاوالت جارية في قشػات مختمفة مع الحكػمة الدػرية إلشالق      
 >9فاجأت الحكػمة الدػرية الجسيع بإشالق سخاح الخاشفيغ ) ليمى خالج وسميع عيداوؼ ( في 

, مسا ادػ الى استياء االدارة (=?), وسافخا الى السسمكة االردنية الياشسية 9A>Aتذخيغ االول عام 
االمخيكية كثيخًا, وازداد قمقيا عمى حياة الخىائغ, وابمغ الدكختيخ التشفيحؼ لػزارة الخارجية ثيػدور 

, ان مجيخ الخصػط 9A>Aتذخيغ االول عام  =9اليػت جػنيػر الدفارة االمخيكية في بيخوت في 
الذخكة في دمذق بزخورة االسخاع بتفعيل الػساشة الجػية العخبية الدػرية المػاء عقيل قج ابمغ مسثل 

 Internationalالخارجية لعسمية السقايزة, واقتخح ثالث وساشات ىي اتحاد الشقل الجػؼ الجولي 
Air Transport Association  ( IATA )  واالمع الستحجة واالدارة االمخيكية, كحلظ خذيت

فت جيػدىا الجبمػماسية, اذ اخبخ مشجوبيا الجائع لجػ اسخائيل كثيخًا بعج اشالق سخاح الخاشفيغ, فكث
البعثة االمخيكية في االمع الستحجة في  (<?) Youssef  Tekoahاالمع الستحجة يػسف تكػاه 

 . (??)الخامذ عذخ مغ الذيخ نفدو بانو ناقر الػضع مع يػثانت, وان االخيخ كان متفائاًل نػعا ما 

اسخائيل ان تجج ليا مخخجًا مغ تمظ االزمة بجون ان تتخاجع  وعمى اثخ تمظ السدتججات, حاولت     
 <بكمستيا وتقبل بالعخض الدػرؼ باإلفخاج عغ الصياريغ مقابل اشالق سخاح الخىيشتيغ, ففي يػم 

 Raphaelتذخيغ الثاني مغ العام نفدو, استجعى وكيل وزارة الخارجية االسخائيمية ىخليف رافائيل
Harlev المخيكية في تل ابيب, لتقجيع معمػمات الى الحكػمة االمخيكية بيغ فييا نائب رئيذ البعثة ا

ان اسخائيل قخرت السزي في خصة ثالثية الجػانب تذسل اسخائيل مغ جية وسػريا ومرخ مغ جية 
اخخػ, إلشالق سخاح السحتجديغ االسخائيمييغ, اذ قال رافائيل ان حكػمتو تجرس امكانية تبادل اسخػ 

ة مع الحكػمة السرخية مغ خالل المجشة الجولية لمرميب االحسخ, وكانت مرخ قج حخب االيام الدت
وافقت بالعخض االسخائيمي وكمفت مشطسة الرميب االحسخ بإيرال ما تخيجه بالشيابة عشيا, فقامت 
االخيخة بإبالغ الحكػمة االسخائيمية ان الحكػمة السرخية ستصمق سخاح شيار اسخائيمي محتجد لجييا 

اشالق اسخائيل سخاح شيار مرخؼ, فزال عغ سبعة عذخ اسيخ وقعػا في ايجؼ االسخائيمييغ  بسقابل
في تمظ الحخب, وبجأت تحزيخات الجانبيغ لمسباشخة بحلظ االتفاق, غيخ ان تعخض الخئيذ السرخؼ 
جسال عبج الشاصخ لمسخض والتغيخات التي حجثت في مرخ, اىسيا الخالفات في الؿيادة العميا التي 

خت صفػ االتفاق, وفي غزػن ذلظ اسخت مرخ شيار اسخائيمي ثاني, ثع عادت السفاوضات عك
مخة اخخػ عشجما ناقذت المجشة الجولية لمرميب االحسخ مقتخحا مرخيا في جشيف يشز عمى افخاج 
الجسيػرية العخبية الستحجة عغ الصياريغ االسخائيمييغ, مقابل االفخاج عغ الصيار السرخؼ وسبعة 

يخا اخخيغ مغ حخب االيام الدتة, فزال عغ شاقع سفيشتي صيج تع اسخىسا في السياه عذخ اس



موقف الواليات املتحدة االمريكية من قيام اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني باختطاف طائرة اخلطوط 

 (9191اب عام  29) (TWAاجلوية العاملية االمريكية ) 

                                                                                 أ. د. عبادي امحد عبادي                                                                م. د. نضال خزعل غضبان

 

   م(2222كانون االول  – 33العدد ملحق )  تااخيية لة دااااتجم 
569 

 

569 

االقميسية االسخائيمية, واعادة احج عذخ مرخيا مجنيا اسختيع بعج ششيا غارة عمى الجسيػرية الستحجة 
وكذخط ال غشى عشو اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ, وبحلظ يبمغ السجسػع تدعة وخسدػن شخرا 

, واضاف مسثل المجشة الجولية لمرميب االحسخ ان ادراج الصياريغ الدػرييغ في االتفاق سيعشي عخبيا
اشالق سخاح الخىيشتيغ اإلسخائيمييغ, اخحيغ باالعتبار ان اشالق سخاحيع يكػن بسعدل عغ عسمية 
 تبادل االسخػ, وفي خزع تمظ االحجاث ذكخت المجشة الجولية لمرميب االحسخ ان احج الصياريغ
االسخائيمييغ في حالة صحية خصيخة, وبالشطخ الى االىسية التي تػلييا الحكػمة االسخائيمية لمجػانب 
االندانية وحخصيا سالمة عمى مػاششييا, قخرت اتخاذ مػقف ايجابي تجاه االقتخاح السرخؼ. وابمغ 

العخبية الستحجة  رافائيل الدفارة االمخيكية ان حكػمتو قج وافقت عمى تبادل االسخػ مع الجسيػرية
مرسسة عمى  TWAباعتبارىع اسخػ حخب, لكشيا تخفس السقايزة مع الخكاب السجنييغ مغ ركاب 

. واشار رافائيل ان حكػمتو عمى استعجاد لمتحخك في اؼ لحطة لتشفيح (@?)التدميع االحادؼ الجانب 
االسخائيمييغ واوصمتيع  عسمية التبادل, اذا نفحت المجشة الجولية لمرميب االحسخ عسمية االفخاج عغ

لميػنان او قبخص, وىي بجورىا ستفخج عغ السرخييغ في غزػن اربع وعذخيغ ساعة, لكغ رافائيل 
شجد عمى سخية العسمية لتجشب اؼ نقاش داخمي في اسخائيل مسكغ ان يعكخ صفػ الرفقة, وفي 

وقبػليا برفقة تبادل  ضػء تمظ التصػرات رحب نائب البعثة االمخيكية بسػقف الحكػمة االسخائيمية
 .(A?)االسخػ ووصفيا بالخصػة االيجابية

يبجو ان سبب قبػل اسخائيل بيحه الرفقة التي شسمت الزباط الدػرييغ كان يعػد بذكل       
اساس الى انيا قج قايزتيع مع مرخ كأسخػ حخب, ولع تقايزيع مع ركاب مجنييغ, وبالتالي فأنيا 

 ذعػر بأن مبجأىا االساسي قج تع انتياكو. قج وافقت عمى صفقة شاممة دون ال

ولكغ ىحا االنفخاج سخعان ما تعخض لالنييار وتعثخت الرفقة قبل عقجىا, اذ استجعى رافائيل      
نائب رئيذ بعثة الرميب االحسخ واخبخه ان االتفاؾية الثالثية السقتخحة قج انيارت بدبب معارضة 

, اذ ارادت االخيخة ان تتع تمظ الرفقة وفق خصتيا التي الحكػمة الدػرية إلجخاءات عسمية التبادل
تشز عمى ؾيام اسخائيل بجمب الصياريغ الدػرييغ فزال عغ سػرييغ اضافييغ محتجديغ لجييا الى 
خط الشار مقابل تدميع الخىيشتيغ, فخفزت اسخائيل ذلظ الصمب وصسست عمى ان تتع الرفقة بيشيا 

شيابة عغ مرخ وسػريا, وازاء ذلظ, اندعجت االدارة االمخيكية والمجشة الجولية لمرميب االحسخ بال
كثيخا مغ الترخف الدػرؼ, وكخرت وعػدىا لإلسخائيمييغ بانيا ستكثف مغ جيػدىا بالتعاون مع 
الذخكة إلخالء سبيل الخىيشتيغ ميسا كمفيا االمخ, وكانت اسخائيل قج خاشبت المجشة الجولية لمرميب 

يخ االقتخاح السرخؼ انف الحكخ, وان تعامميا مع لجشة الرميب االحسخ فقط, االحسخ بانيا ال تقبل بغ
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ولغ تجخل في مداومة مع الدمصات الدػرية مصمقًا, ونتيجة لسا حجث اقجمت اسخائيل عمى الترعيج, 
فأرسمت شمبا لألميغ العام لالم الستحجة يػثانت تجعػه ان يسارس واجبو ويجبخ الدػرييغ عمى اشالق 

كاب ويعسل عمى اعادة الحكػمة الدػرية الى رشجىا, وفي الػقت نفدو شمبت مغ الػاليات سخاح الخ 
 : (8@)الستحجة االمخيكية االتي

 تأمل حكػمة اسخائيل عجم مغادرة الصائخة السختصفة مغ دمذق بجون االفخاج عغ الخكاب. .9

 ضخورة تحخك حكػمي امخيكي رؼيع السدتػػ لسحاورة حكػمة دمذق. .:

فقط, بل وجو رافائيل تححيخا لمحكػمة الدػرية يشبييا بان حكػمتو بجأت تفقج صبخىا  ليذ ىحا     
ودعاىا لمتعاون مع المجشة الجولية لمرميب االحسخ ومقتخحات حل االزمة, وفي محاولة مشيا إلخافة 
 الحكػمة الدػرية والزغط عمييا, امخت الحكػمة االسخائيمية السدتذار القانػني لػزارة الخارجية

السكمف بإدارة السحادثات مع المجشة الجولية لمرميب االحسخ في .Meron  Tاالسخائيمية تي ميخون 
جشيف بالعػدة الى البالد, ىحه االنتكاسات احجثت خيبة امل كبيخة لجػ القائسيغ والسترجيغ لحل تمظ 

الحكػمة  االزمة, فاعخب نائب رئيذ البعثة االمخيكية عغ اسفو لتعثخ السفاوضات, وشعخت كل
بخيبة امل كبيخة بعج ىحا االخفاق, غيخ ان الحكػمة االسخائيمية لع تػقف  TWAاالمخيكية وشخكة 

مغ محاوالتيا لإلفخاج عغ مػاششييا, فعادت مخة اخخػ تصمب مغ الػاليات الستحجة ارسال شخرية 
يكية ان تبمغ كبيخة الى دمذق لسشاقذة وضعيع, وفي الػقت نفدو شمبت مغ وزارة الخارجية االمخ 

البعثة االمخيكية في جشيف بالزغط عمى المجشة الجولية لمرميب االحسخ إلعادة شخح السقتخح 
السرخؼ الثالثي االركان الى شاولة السفاوضات, شالبة االستعانة باإليصالييغ إلقشاع الدػرييغ بسدايا 

رييا في الػقت نفدو, وختع رافائيل ىحا االقتخاح, وبالتالي الػفاء بااللتدامات الجولية مع استعادة شيا
 . (9@)مصاليب حكػمتو بزخورة تأجيل مغادرة الصائخة لػقت الحق تجشبا إلثارة اسخائيل

, مغ البعثة 9A>Aتذخيغ الثاني عام  99وفي ضػء ذلظ, شمبت وزارة الخارجية االمخيكية في      
سخع وقت مسكغ وابالغيا بالعخض االمخيكية في جشيف االترال بالمجشة الجولية لمرميب االحسخ بأ

االسخائيمي االخيخ اؼ العػدة لتصبيق االتفاق الثالثي, وفي الػقت نفدو امخت البعثة بان تصمب مغ 
سػريا الكف عغ عخضيا بزخورة التدميع عمى خط الشار الحؼ كان سببا في فذل الرفقة. وبسا ان 

مغت الخارجية االمخيكية المجشة الجولية مقتخح تبادل االسخػ كان سػريًا في بادغ االمخ, فقج اب
لمرميب االحسخ بزخورة اقشاعيا بالقبػل بو, وفي حال رفزتو تشبيييا بان ذلظ الخفس سيفقجىا 
مرجاقيتيا دوليا, مؤكجة بان الرفقة الثالثية ىي الحل االمثل لمخخوج مغ ىحه االزمة, وامخ وليام 
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اعي االمخيكية وتػاصميا مع المجشة الجولية لمرميب روجخز البعثة االمخيكية تبميغ رافائيل بالسد
االحسخ, وتػسصيا إلقشاع الحكػمة الدػرية إلتسام الرفقة, وعبخ روجخز ايزا الى رافائيل عغ قمقو 
بذأن اندعاج حكػمتو شػل مجة التفاوض, اال انو بخر ذلظ بشقس الصخف الدػرؼ لالتفاق, وفي 

قاء باب التفاوض مفتػحًا, وذلظ الن فذل السفاوضات الػقت نفدو شمب مغ اسخائيل الربخ واب
 . (:@)سيصيل مغ بقاء االسخائيمييغ في الدجغ الدػرؼ 

وفي غزػن ذلظ, حققت السداعي االيصالية تقجما ايجابيا في مفاوضاتيا مع الحكػمة الدػرية,      
تذخيغ الثاني عام  <:اذ ارسمت وزارة الخارجية االيصالية بخقيتيغ لمدفارة االمخيكية في روما في 

9A>Aغ مغ جية , اشارت فييسا الى ان التبادل الثالثي لسجسػعة مغ االسخػ السرخييغ والدػريي
واالسخائيمييغ مغ جية اخخػ ومغ ضسشيع الخكاب السحتجديغ قج عاد عمى شاولة السفاوضات, 
وابمغتيا بان مسثل المجشة الجولية لمرميب االحسخ ريشارد  كان عمى اترال وثيق بدفيخىا ريكاردؼ 

قة, وفي في دمذق, وشمب مشو االستسخار بالزغط عمى الدمصات الدػرية مغ اجل اتسام تمظ الرف
 .(;@) الػقت نفدو شمب ريشارد مغ الذخكة تحجيج وقت محجد لسغادرة الصائخة

يبجو ان مسثل الرميب االحسخ كان يخيج ان يبيغ لمحكػمة الدػرية بان شػل مجة احتجاز      
الخىيشتيغ ال يرب في مرمحة الجسيع, السيسا مرمحتيا, اذ انيا ستفقج ثقة الجسيع بيا, وسيشبحىا 
 السجتسع الجولي, وكان يخيج ان يػضح ايزا بان الػقت محجود وعمى الحكػمة الدػرية التعامل

 بججية مع السػضػع واالبتعاد عغ السساشمة والتدػيف.

كسا ابمغ ريكاردؼ ريشارد بان الحكػمة اإلسخائيمية وافقت عمى اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ,      
فزال عغ احج عذخ اسيخًا كانػا محتجديغ لجييا مغ حخب االيام الدتة, بذخط اشالق سخاح 

ارة االسخائيمية في دولة ثالثة واقتخحت اليػنان, وستفخج اسخائيل عغ االسخائيمييغ مقجمًا وتدميسيع لمدف
الدػرييغ بيشسا يرل السحتجديغ الييا, وعمى الخغع مغ ىحه التصػرات االيجابية, اال ان ريكاردؼ كان 
قمقا بذأن مػقف الحكػمة الدػرية مححرا مغ زيادة مصالبيا, ودعا الى تجخل دولي مقتخحا مرخ 

 . (>@) فيتي لمزغط عمييا لتجشب اؼ تعقيجاتواالتحاد الدػ 

 =واخيخا وافقت الحكػمة الدػرية عمى اشالق سخاح الخكاب االسخائيمييغ السحتجديغ في صباح      
اسخائيمية (, وقج تابعت مشطسة  –سػرية  -, ضسغ اتفاؾية ثالثية ) مرخية 9A>Aكانػن االول عام 

ع نفديا الى مصار اثيشا في الداعة الثالثة واثشتان الرميب االحسخ ميسة نقميع عمى متغ شائختي
وثالثػن دؾيقة مداًء بالتػقيت اليػناني, ثع غادروا بعج نرف ساعة الى تل ابيب عمى رحمة تابعة 

ايزا. وىكحا تع اشالق سخاح الخكاب والصائخة بسػجب اتفاؾية ثالثية الجػانب, التي تع  TWAلذخكة 
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الجولية لمرميب االحسخ عغ شخيق تدميع ثالثة عذخ سػريًا مغ بيشيع التػصل الييا مغ خالل المجشة 
الصياران الى الدمصات الدػرية في مختفعات الجػالن, وبعج حػالي اربع وعذخيغ ساعة تع تدميع 
خسديغ اسيخًا الى الحكػمة السرخية مقابل االفخاج عغ الصياريغ االسخائيمييغ الحيغ سقصػا اثشاء 

 .(=@)القتال في مرخ

 الخاتسة 

كذفت الجراسة الجور الكبيخ والحيػؼ لمػاليات الستحجة االمخيكية في حل ازمة اختصاف شائخة          
 (TWA  واحتجاز ركابيا كخىائغ, اذ تكفمت بيا مشح حجوثيا وتابعتيا اول بأول, فكانت تتجخل )

السذكمة وفق القػانيغ  مباشخة مخة, وتدعى لتحذيج دولي مخة اخخػ, وبخبختيا الدياسية تعاممت مع
الجولية, وما ادخاليا لجشة الرميب االحسخ الجولية كسفاوض, فزال عغ شخحيا القزية في اروقة 
مشطسة االمع الستحجة والسشطسات التابعة ليا كسشطسة الصيخان السجني الجولي وغيخىا, اال دليال 

لية كإيصاليا والسانيا واالتحاد واضحًا عمى ذلظ, كحلظ تجويميا لتمظ القزية بإدخاليا وساشات دو 
الدػفيتي وغيخىا, اذ اىتست الػاليات الستحجة بسدألة االفخاج عغ الخىائغ وعسمت مغ اجل ذلظ عمى 
مدتػيات متشػعة اغمبيا سياسية, فزاًل عغ تعامميا مع شخفي الشداع بربخ, اذ تحسمت الزغػط 

ػل السػقف الى صخاع عدكخؼ واسع االسخائيمية عمييا, ومشعتيا مغ الترخف بفخدية خذية تح
وبالتالي يديع في تعقيج االمػر اكثخ, وفي الػقت نفدو تعاممت بأسمػب خاص مع الحكػمة الدػرية 
فكانت تزغط عمييا مخة, وتفتح االبػاب اماميا مخة اخخػ لمتفاوض حتى تخخج بشتيجة ايجابية وتحل 

 يفتيا اسخائيل.السذكمة بجون اؼ اضخار عمى مرالحيا او عمى مرالح حم

كسا بيشت الجراسة ان التجخل االمخيكي في ىحه االزمة كان حاسسًا وضخوريًا, وبجا واضحا      
حخص الػاليات الستحجة االمخيكية عمى شخح مذخوع قانػن دولي يحج مغ ضاىخة اختصاف الصائخات 

 السجنية واحتجاز الخىائغ ألؼ سبب كان.

دارة االمخيكية عبخ استخجام السداعي الحسيجة لمجول الكبخػ واوضحت الجراسة نجاح جيػد اال     
لمسداعجة في ايجاد تدػية مخضية بيغ االشخاف الستشازعة الحؼ انتيى بالتػصل الى اتفاق ثالثي بيغ 
اسخائيل وسػريا ومرخ بإشالق سخاح الخىائغ االسخائيمييغ السحتجديغ مقابل اشالق اسخائيل سخاح 

 الدػرييغ في الدجػن االسخائيمية.لمسحتجديغ السرخييغ و 
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  يػامرال
                                                           

(1)
عمى الخغع مغ ان الباحث ال يعتخف بػجػد دولة اسخائيل ومتفق مع مرصمح الكيان الرييػني, اال انو استخجم    

 التدسية بجون اقػاس حفاضًا عمى مشيجية البحث واالبتعاد عغ التكخار.
(2)

لى , انتقمت مع اسختيا ا>>9A عام نيدان Aولجت في مجيشة حيفا بفمدصيغ في سياسية فمدصيشية, ليمى خالج :    
بالجامعة , ، والتحقت 9A=A في عام ، انتدبت إلى حخكة القػمييغ العخب@>9Aمجيشة صػر المبشانية عام 

التحقت بالسقاومة , @<9Aمدصيغ عام انزست الى الجبية الذعبية لتحخيخ فو , ;<9A عام األميخكية في بيخوت
انتخبت ، <@9A عامفي , و الفمدصيشية في لبشان، ونذصت في األمانة العامة لالتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية

، عزػًا في المجشة السخكدية لمجبية الذعبية ;9AA عام فيانتخبت  ثع ،سشطسة السخأة الفمدصيشيةسكختيخة ل
. لمسديج يشطخ : عبج في السكتب الدياسي لمجبية الذعبية ، انتخبت عزػاً =88: عاموفي  ,لتحخيخ فمدصيغ

؛ ثػار مشاضمػن,  88<, ص 9AA8الػىاب الكيالي, مػسػعة الدياسة, الجدء الخامذ, الصبعة الثانية, بيخوت, 
 ليمى خالج, الخحالت الفمدصيشية.                  

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/                                       
(3)
 .9A>Aاب عام  8;, @?:98نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, العجد    

 -m/2020/10/11/https://syrmh.co   
(4)

 TWA Sky liner , NO. 18,Vol 32, 8 September, 1969, P.1.    
(5)

ولج في اشتابػال في والية اوىايػ, خجم كقائج لدالح الجػ االمخيكي شيار امخيكي, الكابتغ ديغ أ. كارتخ :     
كعزػ في فخقة الشسػر الصائخة اثشاء الحخب العالسية الثانية, وشارك في العسميات الحخبية في مدخح الريغ 

دة جة خسلس ( TWA) بعج انتياء الحخب العالسية الثانية عسل في شخكة عبخ العالع الجػية و وبػرما واليشج, 
 . يشطخ :899:ايمػل عام  ;وثالثػن عامًا, تػفى في 

   TWA Sky liner , Op, Cit, P. 3.  
 -fl/dean-pierce-https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fortDignity Memorial 

-carter   
(6)

يقتزي ىبػط أؼ شائخة اضصخاريا ان يترل قائجىا ببخج السخاؾبة في السصار السحجد لميبػط ليدسح لصائختو     
باليبػط, وبسجخد ىحا االترال يقػم بخج السخاؾبة بشقل اشارة قائج الصائخة الى الجية السدؤولة عغ شؤون الصيخان 

صات الدياسية السدؤولة لمحرػل عمى مػافقتيا عمى السجني في الجولة, وتقػم تمظ الجية بجورىا باالترال بالدم
اليبػط, وعشج حرػل ىحه السػافقة يجخؼ ابالغ قائج الصائخة بيا, وتتخح في الػقت نفدو االجخاءات الػقائية 
الالزمة في السصار كإعجاد سيارات االشفاء وقػة مغ الحخس ويخرز عادة مكان ليبػط الصائخة بعيجا عغ 

دة, ويسشع االقتخاب مغ ذلظ السكان, وفي الػقت نفدو اخبار وزارة الجاخمية باألمخ حيث تتػلى بشاية السصار الخئي
 يشطخ :الؿيام باالترال بدفارة الجولة التي تعػد الصائخة الييا بجشديتيا لتخسل الييا مغ يسثميا الى السصار. 

شذػرة مقجمة الى مجمذ كمية ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, جخيسة اختصاف الصائخات, رسالة ماجدتيخ غيخ م
 .9A – @9, ص ص =?9Aالقانػن والدياسة, جامعة بغجاد, 

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://syrmh.com/2020/10/11/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1969-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fort-pierce-fl/dean-carter-4802370
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fort-pierce-fl/dean-carter-4802370
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(7)

مع الزابط االول ىارؼ دؼ اوكمي في نيػيػرك وىػ في مشدلو في  TWA Sky linerمقابمة اجختيا صحيفة    
 .TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1                           قخية بخايخؼ بػالية كشداس. لمسديج يشطخ :

(8)
كانت ىحه التػقعات قج جاءت نتيجة ترخيح مرجر اسخائيمي باسع شخكة العال ان شيارا اسخائيميا التقط رسالة   

نقال استغاثة مغ شائخة ركاب امخيكية مخصػفة جاء فييا ان الصائخة اجبخت عمى تغييخ اتجاىيا الى بيخوت. 
   , السرجر الدابق, د. ص. الفمدصيشية عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع

(9)
   F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram from the Department 

of State to the Embassy in Lebanon , No. 7, dated 1n 29 August 1969, Editors, Susan 

K. Holly & William B. McAllister , Vol. E -1, Washington 2005, P.1. Vol. E -1, P.1. 
(10)

 Ibid, P.1. 

(11)
   نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, السرجر الدابق, د. ص.   

(12)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1 ; 

TWA Sky liner , Op, Cit, P. 3.   
(13)

 TWA Sky liner , Op, Cit, p. 3. 
 (14)

 Europa Publiations Limited, The Middle East and North Africa 1979 – 1978, 25  

Edition, London, 1978, P P. 683 – 684 ;  

 – ;<9Aروال احسج الحاج قاسع وعبج السجيج زيج الذشاق, الدياسة الدػرية تجاه حخكات التحخر الفمدصيشية عام  
9A?8 99, ص =89:, 9, ممحق رقع :>, مجمة دراسات االردنية, السجمجA?.     

(15)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(16)
   .;;>. يشطخ : ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, السرجر الدابق, ص @<9A ايمػل الثالث والعذخيغ مغفي صجر   

(17)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(18)

العديد العجيدؼ, خصف الصائخات بيغ السشصق الثػرؼ واالمغ الجولي, مجمة الدياسة الجولية, الدشة عبج  
ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, السرجر الدابق,  ؛>>9, ص9A?8, بيخوت, تذخيغ االول, ::الدادسة, العجد

 . >A>ص
(19)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(20)

الحقػق مغ جامعة , حرل عمى شيادة ;9A9: سياسي امخيكي, ولج في والية نيػيػرك عام وليام روجخز    
 – <>9A;@ – 9A<:  ( ,)9A, اصبح مداعج العام لػالية نيػيػرك خالل االعػام ) ?;9Aكػرنيل عام 
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9A<?  ( تدمع مشرب وزيخ العجل لمسجة ,)9A=; – 9A>9  ( تدمع مشرب وزيخ الخارجية لمسجة ,)9A>A 
– 9A?;  9(, استقال مغ مشربو عامA?; شارق كاضع العسيجؼ وشارق . يشطخ : فؤاد 889:, تػفى عام

ميجؼ عباس الجبػرؼ, سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية تجاه كػريا الجشػبية في عيج ادارة الخئيذ ريتذارد 
, 9, العجد A) دراسة في الجانب الدياسي (, مجمة بابل لمجراسات االندانية, السجمج  >?9A>A – 9Aنيكدػن 
:89A ص ,;<=. 

(21)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Italy , No. 8, dated 1n 30 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(22)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, No. 16, dated 1n 3 September 1969, Vol. E -1, P.1. 
(23)

, درس في انكمتخا وتخخج مغ جامعة كسبخيج في =9A9ابا ايبان : سياسي اسخائيمي, ولج في جشػب افخيؿيا عام    
, انزع الى الجير البخيصاني خالل @;9Aالجراسات الكالسيكية والمغات الذخؾية, تعمع المغة العخبية عام 

ع الى الجشاح اليدارؼ في الػكالة الييػدية, الحخب العالسية الثانية, ىاجخ الى فمدصيغ بعشج انتياء الحخب, انز
, 9A=8 – 9A=Aفي الػاليات الستحجة االمخيكية لمسجة  إلسخائيللو دور بإعالن الجولة الييػدية, ثع عيغ سفيخًا 

 – <<9A, ثع اصبح وزيخًا لمخارجية لمسجة <<9Aثع عيغ رئيدًا لسعيج وايدمان لمجراسات واالبحاث العمسية عام 
9A?<  9رئيذ لمجشة الذؤون الخارجية والجفاع في الكشيدت لمسجة , ثع اصبحA@< – 9A@ تػفى عام ,
مشرػر, معجع االعالم والسرصمحات الرييػنية واالسخائيمية, مخكد مجار الفمدصيشي  . يشطخ : جػني889:

 .;?, ص 88A:سات االسخائيمية, رام هللا, لمجرا
(24)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Italy , No. 8, dated 1n 30 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(25)

 TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1. 
(26)

, ىاجخت الى الػاليات الستحجة @A@9جػلجا مائيخ : سياسية اسخائيمية, ولجت في كييف في اوكخانيا عام    
االمخيكية وليا مغ العسخ ثسان سشػات, درست في كمية اعجاد السعمسات في ميمػكي, انزست الى الحدب 

في اليدتجروت العامة , انخخشت في العسل الدياسي 9A:9الرييػني االشتخاكي, ىاجخت الى فمدصيغ عام 
, عيشت وزيخة لمعسل <>9Aثع في الػكالة الييػدية, تػلت مشرب مجيخة الجائخة الدياسية في الػكالة عام 

, اصبحت رئيدة لحكػمة <<9A=> – 9A, والخارجية لمسجة <=9A<A – 9Aوالذؤون االجتساعية لمسجة 
 –عساد مكمف البجران, العالقات االسخائيمية . لمسديج يشطخ : @?9A, تػفت عام >?9A>A- 9Aاسخائيل لمسجة 

عمي رزاق ضاىخ, غػلجا مائيخ ودورىا في ؛  >@, ص <89:الخومانية, مؤسدة البرخة لمصباعة والشذخ, 
الدياسة االسخائيمية تجاه فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي, اشخوحة دكتػراه غيخ 

 . 99, ص 89A:مجمذ كمية التخبية لمعمػم االندانية, جامعة البرخة, مشذػرة مقجمة الى 
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(27)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(28)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel and the Consulate in Jerusalem , 

No. 11, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(29)

الى دمذق ىع ) جػردون جيسمػر نائب رئيذ العالقات , @<9A عام ايمػل 9في مغ الكبار الحيغ رافقػا وايدر    
العامة, تػماس ف. ىشتشغتػن نائب السبيعات والخجمات, ريتذارد دبميػ ويمدػن نائب رئيذ السشصقة الجولية, 

 الصيخان. يشطخ :تػماس أ. بيل السجيخ االقميسي لمعالقات العامة, وكمػد جيخارد السجيخ االقميسي لعسميات 
 TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1. 

(30)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. TWA Sky liner , 

Op, Cit, p. 1. 
(31 )

 ,=>9Aعام في عجة مجاالت مشح  ا، مثل سػري::9Aولج في دمذق سياسي سػرؼ جػرج شعسة :  
 عامكسا عيغ وزيخًا لالقتراد في الحكػمة الدػرية  كان السدتذار العام لمجسيػرية العخبية الستحجة في نيػيػرك،

9A><مدتذارًا في مؤسدة  عسلوؼيسا بعج  ,، ومشجوب الجسيػرية العخبية الدػرية الجائع في األمع الستحجة
 .: قائسة اعالم دمذقيشطخ .>88:تػفى في عسان  ة,الجراسات الفمدصيشي

https://wp-ar.wikideck.com/  
(32)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(33)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel and the Consulate in Jerusalem , 

No. 11, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(34)

 Ibid, P.1. 

(35)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 12, dated 1n 31 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(36)

 Ibid, P.1. 

(37 )
في ضػء الػثائق ,  @?9A?? - 9Aالخومانية  - األمخيكيةالعالقات ايسغ كاضع حاجع وعبادؼ احسج عبادؼ,  

 . ?@9, ص 8:8:, البرخة, =>, السجمج ;, مجمة ابحاث البرخة لمعمػم االندانية, العجد األمخيكية
(38)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 12, dated 1n 31 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 



موقف الواليات املتحدة االمريكية من قيام اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني باختطاف طائرة اخلطوط 

 (9191اب عام  29) (TWAاجلوية العاملية االمريكية ) 

                                                                                 أ. د. عبادي امحد عبادي                                                                م. د. نضال خزعل غضبان

 

   م(2222كانون االول  – 33العدد ملحق )  تااخيية لة دااااتجم 
577 

 

577 

                                                                                                                                                                            
(39)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy 

in Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(40)

تسػز عام  8:االمخيكية في سياسي امخيكي ولج في بػسصغ في الػاليات الستحجة اليػت ل ريتذاردسػن :   
9A:8وكان شخرية بارزة في فزيحة  ,ساء ريتذارد نيكدػن وجيخالج فػردفي مجمذ الخؤ  عزػاً  , عسل

ووتخغيت بػصفو الشائب العام لمػاليات الستحجة، واستقال بجال مغ إشاعة أمخ الخئيذ نيكدػن بفرل السجعي 
(, تػفى في كانػن االول عام  ??9A?> – 9A, ثع عسل كػزيخ لمتجارة لمسجة ) السختز أرشيبالج كػكذ

9AAA: يشطخ . 
Department of commerce United States of America, Biography Elliot L. Richardson, P.1. 
(41)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 22, dated 1n 19 September 1969, Vol. E -1, P.1. 
(42)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy in 

Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. -   TWA Sky liner , Op, Cit, p. 1. 
(43)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy in 

Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(44)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the Embassy 

in Italy to the Department of State , No. 14, dated 1n 1 September 1969, Vol. E -1, 

P.1 ; TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1  
(45)

ريتذارد ميل ىاوس نيكدػن : الخئيذ الدابع والثالثػن لمػاليات الستحجة االمخيكية, ولج في مجيشة يػربا ليشجا    
، خجم ?;9Aجامعة دوك عام , تخخج مغ كمية الحقػق في ;9A9كانػن الثاني عام  Aبػالية كاليفػرنيا في 

انتخب عزػا عغ والية كاليفػرنيا في مجمذ الشػاب , ثع الحخب العالسية الثانية في القػات البحخية األمخيكية في
, وتقمج مشرب نائب الخئيذ دوايت آيدنياور لمسجة ) 9A=8, وانتخب سيشاتػر عام <>9Aاالمخيكي عام 

9A=; – 9A>9  9الثاني عام كانػن  8:(، ثع رئيدًا فيA>A استقال مغ مشربو في ,A  9اب عامA?< 
. يشطخ : فخاس البيصار, السػسػعة الدياسية >9AAنيدان عام  ::بدبب فزيحة ووتخغيت, تػفى في 

 .>>98,  ص ;88:والعدكخية, الجدء الثالث, عسان, 

(46)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From Secretary of 

State Rogers to President Nixon , No. 15, dated 1n 2 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(47)

 Ibid, P.1.  

(48)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation, 

No. 16, dated 1n 3 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
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(49)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Letter from Israeli Minister for 

Foreign Affairs Eban to Secretary of State Rogers , No. 17, dated 1n 3 September 

1969, Vol. E -1, P.1.  
(50)

 F.R.U.S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum from 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco) to 

Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(51)

ميستو الجفاع عغ , 9A<Aحمف شسال االشمدي ) الشاتػ ( : ىػ حمف دفاعي عدكخؼ تأسذ في نيدان    
دولة  =9اوروبا الغخبية ضج االتحاد الدػفييتي وحمفائو, ويجخل مغ ضسغ صخاعات الحخب الباردة, يتألف مغ 

اىسيا الػاليات الستحجة االمخيكية التي تعج مغ ابخز مؤسديو وتسمظ القػة العدكخية االكبخ داخمو, الى جانب 
يدمشجا, ايصاليا, لػكدسبػرغ, وىػلشجا, والشخويج والبختغال, ويعج ىحا بخيصانيا, فخندا, بمجيكا, كشجا, الجنسارك, ا

الحمف سببا في انتذار االحالف العدكخية. لمتػسع يشطخ : غخاىام ايفاند وجيفخؼ نػيشيام, قامػس بشغػيغ 
  .A?>, ص >88:لمعالقات الجولية, تخجسة, مخكد الخميج لألبحاث, دبي, 

(52)
بجأ العسل عمى  لألمع الستحجة، عبارة عغ وكالة متخررة تابعة:  ( (WHO مشطسة الرحة العالسية    

 ? فيودخل دستػر السشطسة حيد التشفيح  , =>9Aانذائيا في اجتساعات تأسيذ مشطسة االمع الستحجة عام 
تحديغ الطخوف الرحية، وورثت مغ مشطسة الرحة العالسية لتعديد التعاون الجولي، بيجف  ,@>9A نيدان

، والسكتب الجولي لمرحة العامة في باريذ، الحؼ أنذئ في ;:9Aالتابعة لعربة األمع التي أنذئت في عام 
، السيام الستعمقة بسكافحة األوبئة، وتجابيخ الحجخ الرحي، وتػحيج السعاييخ لألدوية، وأعصيت ?9A8عام 

ى مدتػػ مسكغ مغ الرحة لجسيع ، وىػ تػفيخ أعم تفػيزًا عمى مدتػػ واسع بسػجب دستػرىا لتصػيخ ىجفيا
 يشظر : .باعتباره يػم الرحة العالسيتأسيديا في كل عام الشاس، وتحتفل مشطسة الرحة العالسية بتاريخ 

 Theodore M. Brown, Marcos Cueto, and Elizabeth Fee, Public Health Then and Now, 

American Journal of Public Health, No. 1, January 2006, Vol. 96 ,p p. 62 – 63. 
(53)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum 

from the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs 

(Sisco) to Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, 

P.1.  
(54)

, عسل مجرسا ثع انزع الى الدمظ 9A8Aولج في الثاني والعذخيغ مغ كانػن الثاني يػثانت : سياسي بػرمي,     
قائسا بإعسال الدكختيخ العام لسشطسة االمع الستحجة  9A>9الجبمػماسي, تػلى مشاصب ادارية عجيجة عيغ عام 

بػل ج القاستسخ في مشربو بع لكشو, <<9Aوانتخب اميشا عاما خمفا لجاغ ىسخشػلج, انتيت مجة خجمتو عام 
. يشطخ : عبج الػىاب الكيالي, السػسػعة الدياسية, الجدء >?9A, تػفى عام :?9Aبتججيج تعييشو حتى عام 

 . @@>(, ص  >9AAالدابع, ) بيخوت, 
(55)

 F.R.U.S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum from 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco) to 

Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
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(56)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 19, dated 1n 10 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(57)

 Ibid, P.1.  

(58)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From Secretary 

of State Rogers to President Nixon, No. 20, dated 1n 17 September 1969, Vol. E-1, 

P.1  
(59)

 Ibid, P.1.   

(60)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 21, dated 1n 19 September 

1969, Vol. E -1, P.1.  
(61)

في اتفاؾيات جشيف يشطخ: خشداء دمحم جاسع الذسخؼ, السادة الثالثة السذتخكة مغ اتفاؾيات  :>لالشالع عمى السادة    
  .@9:, ص <89:, ?:العجد ) اتفاؾية مرغخة (, مجمة كمية السأمػن الجامعة,  9A<Aجشيف االربعة لعام 

(62)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 22, dated 1n 19 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(63)

 Ibid, P.1.  

(64)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the U.S. 

Mission to the United Nations to the Department of State, No. 23, dated 1n 20 

September 1969, New York, Vol. E -1, P.1.  
(65)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 24, dated 1n 20 September 

1969, New York, Vol. E -1, P.1.  
(66)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the 

President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, 

No. 25, dated 1n 21 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(67)

 Ibid, P.1.  

(68)
, انزع الى وزارة 9A9Aتذخيغ االول عام  9;جػزيف ج سيدكػ : سياسي امخيكي, ولج في والية شيكاغػ في    

وزيخ الخارجية في السجة  مداعج مدؤواًل عغ األمع الستحجة. شغل مشرب نائب كان ، :=9A عام الخارجية في
9A>= – 9A?>9السشطسة الجولية لمسجة  قزية ، وكان مدؤواًل عغA>= – 9A>A والذخق األوسط ،
, فزاًل عغ ذلظ, ;?9A>A – 9A, والدياسية لمسجة ;?9A>A – 9Aلمسجة  آسيا وجشػب
تذخيغ الثاني  ;:تػفى في  الذخق األوسط. نداع في الػساشة في الذخق األوسط دبمػماسية رئيذ أصبح
  ؛ >8>ص  , 9A@9مػسػعة الدياسة, الجدء الثالث, بيخوت,  ,عبج الػىاب الكيالي. يشطخ :  >88:

https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9 

https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9
https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9
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(69)

, تخخج مغ كمية 9A:Aعام  كانػن الثاني 99 مجيشة حسز في ولج فيسياسي سػرؼ, نػر الجيغ االتاسي :    
وصػل  وزيخًا لمجاخمية بعج يغعُ , قاد العجيج مغ الحخكات الصالبية والسطاىخات, ==9Aالصب جامعة دمذق عام 

, ثع عزػا في مجمذ ><9Aعام  ، ثع أصبح نائبًا لخئيذ الػزراء;<9Aاذار  إلى الدمصة في حدب البعث
 A: ) , بعجىا رئيدا لمػزراء لمسجة<<9A عام شباط =:في  , اصبح رئيدا لمجسيػرية=<9Aرئاسة الجولة عام 

 ,9A?8عام  ةالترحيحيأزيح مغ مشربو بعج الحخكة (,  9A?8تذخيغ الثاني  @9A>@ – 9تذخيغ االول 
يشطخ : قائسة رؤساء سػريا, مجمة  لمسديج .كانػن االول مغ الدشة نفديا ;ى في تػف ,:9AAأشمق سخاحو عام 

  topic-https://almsbah.0wn0.com/t4091ممتقى نػر الرباح الثقافي االلكتخونية. 
(70)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(71)

, في قخية ستادبي غخوميكي, تخخج مغ كمية 9A8Aتسػز  @9انجريو غخوميكػ : سياسي سػفيتي, ولج في    
,  وعسل خبيخا اقتراديا في معيج االقتراديات في مػسكػ, دخل وزارة الخارجية الدػفيتية <;9Aالدراعة عام 

, ;>9Aفي واششصغ حتى عام , برفتو مدؤوال عغ الذؤون االمخيكية فييا, ثع عيغ سفيخا لبالده 9A;Aعام 
, اصبح اول مشجوب لالتحاد الدػفيتي في ىيئة االمع الستحجة ثع سفيخا في بخيصانيا لمسجة <>9Aوفي عام 

9A=: – 9A=; 9, تػلى مشرب وزيخ الخارجية لالتحاد الدػفيتي بيغ عاميA=? – 9A@= كسا تقمج ,
عيج غػرباتذػف عمى التشحي عغ مشربو, , ثع اجبخ في =@9Aمشرب رئيذ مجمذ الدػفييت االعمى عام 

. يشطخ : انجريو غخوميكػ, مغ الحاكخة, الجدء االول, تخجسة  دمحم احسج شػمان 9A@Aتسػز  :تػفى في 
 .<9, ص 9A@Aواخخون, بيخوت, 

(72)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(73)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Action Memorandum From the 

Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Davies) 

to Secretary of State Rogers, No. 27, dated 1n 25 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(74)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 28, dated 1n 28 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(75)
 .9A>Aتذخيغ االول  >9, 8::;البيخوتية,  العجد نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة االنػار    

 -https://syrmh.com/2020/10/13/%   
(76)

, عسل نائب االمخيكية ردا, درس في جامعة ىارف=:9Aولج في بػلشجا عام سياسي اسخائيمي : يػسف تيكػاه    
, ثع مجيخ شؤون اليجنة بػزارة الخارجية ?=9A<A – 9A لمسجة االسخائيمية السدتذار القانػني في وزارة الخارجية

9A=< – 9A=@ مثل حكػمة اسخائيل في مجمذ االمغ وعسل كسشجوب اسخائيل الجائع الى االمع الستحجة ,
9A=@ – 9A>8 9وA>@ – 9A?= 9, وسفيخ في البخازيلA>8 – 9A>: , سفيخ الى االتحاد الدػفييتي و

https://almsbah.0wn0.com/t4091-topic
https://syrmh.com/2020/10/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-1969-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A
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9A>< – 9A>>9عام  , مثل اسخائيل في مجمذ االمغA?; , 9رئيذ جامعة بغ غػريػن ثعA?=- 9A@9 ,
, ص 9A?Aدياسة, الجدء االول, بيخوت, مػسػعة ال. يشطخ : عبج الػىاب الكيالي, 9AA9تػفى عام 

@;?.   

(77)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 31, dated 1n 21 October 1969, Vol. E -1, P.1.  
(78)

 F.R.U.S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the Embassy in Israel to 

the Department of State, No. 32, dated 1n 6 November 1969, Tel Aviv, Vol. E -1, P.1.  
(79)

 Ibid, P.1.  

(80)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the Embassy 

in Israel to the Department of State, No. 33, dated 1n 20 November 1969, Tel Aviv, 

Vol. E -1, P.1.  
(81)

 Ibid, P.1. 

(82)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From 

the Department of State to the Mission in Geneva, Switzerland, and the Embassy in 

Israel, No. 34, dated 1n 21 November 1969, Vol. E -1, P.1.  
(83)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  from the Embassy 

in Italy to the Department of State, Vol. E -1, Rome, No. 35, dated 1n 26 November 

1969, Vol. E -1, P.1.  
(84)

 Ibid, P.1.  

(85)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From 

the Department of State to Secretary of State Rogers in Bonn, No. 36, dated 1n 5 

December 1969, Vol. E -1, P.1. 

 سرادرال
 وثائق وزارة الخارجية االمخيكية السشذػرة :

1 - F.R.U.S, 1969–1976, Documents on Global Issues, 1969–1972, Vol. 
E -1, Editors, Susan K. Holly& William B. McAllister , Washington 2005. 

 السحكخات :
انجريو غخوميكػ, مغ الحاكخة, الجدء االول, تخجسة  دمحم احسج شػمان واخخون, بيخوت,   -9

9A@A. 
 الخسائل واالشاريح : 
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مائيخ ودورىا في الدياسة االسخائيمية تجاه فخندا وبخيصانيا عمي رزاق ضاىخ, غػلجا  -9
والػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي, اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة مقجمة الى 

 . 89A:مجمذ كمية التخبية لمعمػم االندانية, جامعة البرخة, 
غيخ مشذػرة مقجمة  ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, جخيسة اختصاف الصائخات, رسالة ماجدتيخ -:

 .=?9Aالى مجمذ كمية القانػن والدياسة, جامعة بغجاد, 
 الكتب بالمغة االنكميدية :     

1- Europa Publiations Limited, The Middle East and North Africa 1979 
– 1978, 25  Edition, London, 1978. 

2- Theodore M. Brown, Marcos Cueto, and Elizabeth Fee, Public 
Health Then and Now, American Journal of Public Health, No. 1, 
January 2006, Vol. 96. 

 الكتب العخبية والسعخبة : 
الخومانية, مؤسدة البرخة لمصباعة والشذخ,  –عساد مكمف البجران, العالقات االسخائيمية  -9

:89>. 
الجولية, تخجسة, مخكد الخميج غخاىام ايفاند وجيفخؼ نػيشيام, قامػس بشغػيغ لمعالقات  -:

 .>88:لألبحاث, دبي, 
 الجوريات االنكميدية

1. TWA Sky liner , NO. 18,Vol 32, 8 September, 1969, P1. 
 الجوريات العخبية :

 @?9A?? - 9Aالخومانية  -العالقات األمخيكية ايسغ كاضع حاجع وعبادؼ احسج عبادؼ,  -9
, =>, السجمج ;ابحاث البرخة لمعمػم االندانية, العجد , مجمة , في ضػء الػثائق األمخيكية

 .8:8:البرخة, 
)  9A<Aخشداء دمحم جاسع الذسخؼ, السادة الثالثة السذتخكة مغ اتفاؾيات جشيف االربعة لعام  -:

 .<89:, ?:اتفاؾية مرغخة (, مجمة كمية السأمػن الجامعة, العجد 



موقف الواليات املتحدة االمريكية من قيام اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني باختطاف طائرة اخلطوط 

 (9191اب عام  29) (TWAاجلوية العاملية االمريكية ) 

                                                                                 أ. د. عبادي امحد عبادي                                                                م. د. نضال خزعل غضبان

 

   م(2222كانون االول  – 33العدد ملحق )  تااخيية لة دااااتجم 
583 

 

583 

                                                                                                                                                                            

خكات التحخر لدياسة الدػرية تجاه حروال احسج الحاج قاسع وعبج السجيج زيج الذشاق, ا -;
 .=89:, 9, ممحق رقع :>, مجمة دراسات االردنية, السجمج9A>;–9A?8الفمدصيشية عام 
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 بيؽ عامي في دولة جشؾب أفخيقيا مؾقف الؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ قزية الفرل العشرخي 
  (7977-7979) 

 .سيف معتد عسخم.د
 ا.د.ناعؼ رشؼ معتؾق 

 كمية اآلداب - البرخة جامعة
 السمخص

جشػب افخيؿيا باىتساـ كبيخ مغ جانب سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية خالؿ حطيت دولة       
اإلدارات الستعاؾبة بجءًا مغ عيج الخئيذ كارتخ، لقج ارتبصت الػاليات الستحجة االمخيكية مع دولة 
 جشػب افخيؿيا بعالقات تاريخية قػية وتعاونًا وثيقًا بيغ البمجيغ وعمى االصعجة كافة االستخاتيجية

والعمسية واالقترادية والعدكخية، عمى الخغع مغ انتياج نطاـ حكع جشػب افخيؿيا سياسة الفرل 
العشرخؼ ، الحؼ جابيو معارضة دولية مغ األمع الستحجة ومعطع دوؿ العالع التي فزمت مقاشعة 

ع ذلظ الشطاـ النتياكو حقػؽ االنداف واصخاره عمى السزي في اعتساد ذلظ التسييد العشرخؼ، وم
ذلظ فقج استسخت الػاليات الستحجة في عالقاتيا مع دولة جشػب افخيؿيا، وحاولت السػازنة بيغ 
عالقاتيا اإليجابية والعقػبات التي فخضيا الكػنغخس االمخيكي عمى األخيخة،  فقج استسخت بجعسيا 

ادىا بذكل مباشخ او غيخ مباشخ عغ شخيق االلتفاؼ عمى بعس قػانيغ العقػبات وذلظ بيجؼ ابع
 عغ االتحاد الدػفيتي ومشع الذيػعية مغ التغمغل في ربػعيا وفي الجشػب االفخيقي.

 الكمسات السفتاحية: جيسي كارتخ، الفرل العشرخؼ، جشػب افخيؿيا.
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The position of the United States of America on the issue of apartheid 

in South Africa between the years (1977-1979) 

Dr. Seif Moataz Omar 

Prof. Dr. Nazim Rashm Maatouk 

University of Basrah - College of Arts 

Abstract 

       The State of South Africa received great attention from the policy of the 

United States of America during successive administrations, starting with 

the era of President Carter. The rule of South Africa was the policy of 

apartheid, which was met with international opposition from the United 

Nations and most of the countries of the world, which preferred to boycott 

that regime for its violation of human rights and its insistence on continuing 

to adopt that racial discrimination. Nevertheless, the United States continued 

its relations with the state of South Africa, and tried to balance between Its 

positive relations and the sanctions imposed by the US Congress on the 

latter, it continued to support it directly or indirectly by circumventing some 

penal laws with the aim of distancing it from the Soviet Union and 

preventing communism from penetrating its territory and southern Africa. 

Keywords: Jimmy Carter, apartheid, South Africa. 
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 السقجمة
تتستع دولة جشػب افخيؿيا بسكانة مخمػقة عمى جسيع السدتػيات فعمى السدتػػ الجولي، تتستع      

تصل عمى السحيصيغ ي اقرى جشػب القارة االفخيؿية، و ىحه الجولة بسػقع استخاتيجي ميع، فيي تقع ف
اليشجؼ واالشمدي ومغ ثع تتحكع بصخيق "رأس الخجاء" الرالح الحؼ يذتخؾ مع قشاة الدػيذ في 

بة الى   خاصية ميسة وفخيجة وىي ربط الذخؽ بالغخب وتسخ مغ جشػبيا ناقالت الشفط العسالقة الحـا
ب افخيؿيا بأىسية اقترادية ، فزاًل عغ ذلظ تتستع دولة جشػ الرشاعية في أوروبا واالمخيكيتيغالجوؿ 

كبيخة، اذ تزع في باشغ ارضيا ثخوات واحتياشيات معجنية ضخسة وخرػصًا الثخوات  
االستخاتيجية  كالسعادف الشؽيدة واليػرانيـػ وغيخه مغ العشاصخ السيسة، وعالوة عمى ذلظ بخزت أىسية 

والذخقي وسعييسا لتػشيج نفػذ دولة جشػب افخيؿيا خالؿ مجة الحخب الباردة بيغ السعدكخيغ الغخبي 
كل مشيسا في تمظ السشصقة الحيػية مغ العالع، ولع تفقج تمظ الجولة أىسيتيا بانتياء الحخب الباردة بل 

 تذابظ السرالح االقترادية في العالع .يا في ضل الشطاـ الجولي الججيج و زادت أىسيت
الػاليات الستحجة االمخيكية خالؿ اإلدارات حطيت دولة جشػب افخيؿيا باىتساـ كبيخ مغ جانب سياسة 

يا مع دولة جشػب افخيؿ الػاليات الستحجة االمخيكيةارتبصت ، لقج عاؾبة بجءًا مغ عيج الخئيذ كارتخالست
تعاونًا وثيقًا بيغ البمجيغ وعمى االصعجة كافة االستخاتيجية والعمسية بعالقات تاريخية قػية و 

غع مغ انتياج نطاـ حكع جشػب افخيؿيا سياسة الفرل العشرخؼ ، واالقترادية والعدكخية، عمى الخ 
الحؼ جابيو معارضة دولية مغ األمع الستحجة ومعطع دوؿ العالع التي فزمت مقاشعة ذلظ الشطاـ 
النتياكو حقػؽ االنداف واصخاره عمى السزي في اعتساد ذلظ التسييد العشرخؼ، ومع ذلظ فقج 

قاتيا مع دولة جشػب افخيؿيا، وحاولت السػازنة بيغ عالقاتيا استسخت الػاليات الستحجة في عال
اإليجابية والعقػبات التي فخضيا الكػنغخس االمخيكي عمى األخيخة،  فقج استسخت بجعسيا بذكل 
مباشخ او غيخ مباشخ عغ شخيق االلتفاؼ عمى بعس قػانيغ العقػبات وذلظ بيجؼ ابعادىا عغ 

 .غ التغمغل في ربػعيا وفي الجشػب االفخيقياالتحاد الدػفيتي ومشع الذيػعية م
  :العشرخي في دولة جشؾب افخيقيا  لفرلمؾقف الؾاليات الستحجة  االمخيكية مؽ قزية اتسييج

 :7977حتى عام 
كاف ىشاؾ ثسة تذابو بيغ كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية وجشػب أفخيؿيا في كثيخ مغ الشػاحي 

مشاجع الحىب، ومحاربتيع لإلمبخيالية البخيصانية، كسا كاف كالىسا يعاني مثل انجفاعيع نحػ استغالؿ 
. بدبب المػف، إذ أف الجولتيغ ىسا مغ أكثخ الجوؿ في العالع التي (7)مغ مذكمة التسييد العشرخؼ 

يعير فييسا أعجاد كبيخة مغ الدػد والبيس معًا في البمج نفدو، ومغ ىشا ضيخت العجيج مغ 
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، وفي السقابل (2)تصاعت الػاليات الستحجة األمخيكية التغمب عمى تمظ السذكالتالسذكالت فييا واس
 .(3)كانت دولة جشػب أفخيؿيا غيخ قادرة عمى معالجة السذكمة

يتكػف مجتسع جشػب افخيؿيا مغ مجسػعات متغايخة في اصػليا وثقافتيا والػانيا واديانيا، تشحجر   
مغ االفخيؿية )الدكاف االصميػف( واالوربية )السدتػششيغ اليػلشجييغ والفخندييغ واالنكميد وغيخىع مغ 

نتيجة الختالط تمظ  ذوؼ البذخة البيزاء( واألسيػية )اليشػد(، فزاًل عغ عشرخ السمػنيغ الحؼ جاء
السجسػعات العخؾية ؼيسا بيشيا، فسجتسع جشػب افخيؿيا مجتسع تعجدؼ مشقدع الى اربع شػائف  أفارقة 

 (4)سػد، بيس، ممػنيغ ، واسيػييغ.
أصجر االنكميد العجيج مغ القػانيغ  6886عشجما تحػلت ىحه األراضي إلى التاج البخيصاني عاـ و 

و)قانػف احتجاز أشفاؿ  6889مشيا )قانػف التذخد( عاـ  التي أذلت الدكاف االصمييغ و
، وعسمػا عمى إقامة العجيج مغ اماكغ العدؿ التي عدلػا بيا الدػد عغ 6866( عاـ (5)اليػتشتػت

، ثع اتجيت الدمصات (6)(6886 -6867البيس وذلظ بعج اكتذاؼ الحىب والساس بيغ عامي)
لسشع الدػد مغ الؿياـ بأؼ عسل يتصمب  6966غاؿ( عاـ البخيصانية إلى إصجار )قانػف السشاجع واألش
، وفي العاـ نفدو صجر )قانػف التػضيف( الحؼ جعل (7)ميارة وإجبارىع عمى العسل في اعساؿ معيشة

)قانػف  6963، وضسغ الدياؽ نفدة صجر عاـ (8)الػضائف العميا والستػسصة حكخًا عمى البيس
-6939لسخررة لمبيس، وبعج الحخب العالسية الثانية )األراضي( لسشع الدػد مغ شخاء األراضي ا

( ومع ضيػر فكخة حق الذعػب في تقخيخ مريخىا التي اقختيا مشطسة االمع الستحجة لع 6945
عاـ ( 9)تتحخؾ دولة  جشػب أفخيؿيا باتجاه تقخيخ مريخىا بل زاد األمخ تعقيجًا مع فػز الحدب الػششي

رقة، إذ أصجرت الحكػمة الجشػب افخيؿية الججيجة العجيج مغ في االنتخابات الحؼ يسثل األفا 6948
، 6958، ثع قانػف )تدجيل الدكاف( عاـ 6949القػانيغ أوليا قانػف )حطخ الدواج السختمط( عاـ 

، وقج سشت العجيج مغ القػانيغ التي ساعجت عمى (70)قانػف )السجسػعات العخؾية( في العاـ نفدو
 .(77)عشرخؼ تأصيل سياسة التسييد والفرل ال

عسمت سياسة التسيد العشرخؼ عمى تدخيخ الدكاف االصمييغ لخجمة األوربييغ، إذ ليذ ىشاؾ 
خيار سػػ أف يتحػؿ السػاشغ األصمي مغ مالظ يعير عمى ممكيتو الى عامل في ممظ غيخه 
 لرالح ذلظ السالظ, وقج دعست حكػمة الحدب الػششي ىحا االستغالؿ بشطاـ "الدخخة" وعقػبة العسل

ومفادىا أف السػاشغ األصمي الحؼ يرجر بحقو حكع ألية مخالفة تكػف عقػبتو العسل في مدارع 
 .(72)األوربييغ دوف أؼ اجخ وفي ضل أبذع ضخوؼ االضصياد العشرخؼ 

إف الفكػػػػػػػػخة التػػػػػػػػي ارادت الصبقػػػػػػػػة الحاكسػػػػػػػػة فػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػب أفخيؿيػػػػػػػػا ايرػػػػػػػػاليا أف الػػػػػػػػبالد ليدػػػػػػػػت 
ق لمدػػػػػػد امػػػػػتالؾ األراضػػػػػي، ىػػػػػحا فزػػػػػاًل عػػػػػغ أف التفػػػػػػؽ لألفارقػػػػػة بػػػػػل لألقميػػػػػة البيزػػػػػاء اذ ال يحػػػػػ
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العخقػػػػػػي الػػػػػػحؼ اسػػػػػػتخجمتو األقميػػػػػػة البيزػػػػػػاء أعصػػػػػػى ليػػػػػػا القانػنيػػػػػػة فػػػػػػي معاممػػػػػػة األفارقػػػػػػة معاممػػػػػػة 
  (73) سيئة مغ خالؿ سياسة الفرل العشرخؼ.

وىكػػػػػػحا يالحػػػػػػع اف الفئػػػػػػة الحاكسػػػػػػة مػػػػػػغ البػػػػػػيس قػػػػػػج حخصػػػػػػت أشػػػػػػج الحػػػػػػخص عمػػػػػػى اقػػػػػػخار    
القػػػػػػانيغ  التػػػػػي تكػػػػػخس مدػػػػػألة الفرػػػػػل العشرػػػػػخؼ فػػػػػي دولػػػػػة جشػػػػػػب افخيؿيػػػػػا، وىػػػػػػ االمػػػػػخ الػػػػػحؼ 

 كاف لو انعكاسات واضحة عمى الجولة والسجتسع.
ية بالشدبة لمفرل بجأت الدياسات تتذابو بيغ جشػب أفخيؿيا والػاليات الستحجة األمخيك    

عشجما تػلى الحدب الػششي الدمصة بجشػب افخيؿيا أخحت  (74)(Apartheid)العشرخؼ أو األبارتيج 
، وىحا األمخ سبب أزمة لجػ (75)إجخاءات الفرل العشرخؼ في البمجيغ تربح متذابو إلى حج ما

جعي الجيسقخاشية في السقابل الػاليات الستحجة األمخيكية في الكثيخ مغ السحافل الجولية اذ أنيا كانت ت
اضصيج اشخاص في مجتسعيا بدبب لػنيع، وىحا األمخ يعج تشاقزًا واضحًا ؼيسا تجعػ إليو مغ 
حساية حقػؽ اإلنداف ولكشيا في الجاخل تعسل عمى دعع كل ما ىػ قاىخ لمذعػب، وذلظ بدبب أنيا 

، لحلظ عسمت الػاليات الستحجة تخذى مغ تصػيق االتحاد الدػفيتي لسشصقة الجشػب األفخيقي السيسة
االمخيكية ومغ جانب خفي عمى تقػية العالقة مع الشطاـ العشرخؼ وتخصيغ دوره ضسغ اإلشار 

, تعديدًا لسكانتيا في  االستخاتيجي في مػاجية تراعج الشفػذ الدػفيتي في أفخيؿيا أثشاء الحخب الباردة
 (76)مشصقة الجشػب االفخيقي.

وغيػػػػػػػػخه مػػػػػػػػغ حخكػػػػػػػػات  (77)ل حػػػػػػػػدب السػػػػػػػػيتسخ الػػػػػػػػػششي األفخيقػػػػػػػػيوأبػػػػػػػػاف تمػػػػػػػػظ السػػػػػػػػجة عسػػػػػػػػ    
التحخيػػػػػػػػخ فػػػػػػػػي جشػػػػػػػػػب إفخيؿيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى بػػػػػػػػحؿ الجيػػػػػػػػج إلسػػػػػػػػقاط نطػػػػػػػػاـ الفرػػػػػػػػل العشرػػػػػػػػخؼ، إال أف 
السحػػػػػػػػاوالت بػػػػػػػػاءت بالفذػػػػػػػػل، ومػػػػػػػػع تفػػػػػػػػاقع التسييػػػػػػػػد العشرػػػػػػػػخؼ تحػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػدب السػػػػػػػػيتسخ الػػػػػػػػػششي 

الػػػػػحؼ كانػػػػػت ؼيػػػػػػو األفخيقػػػػػي إلػػػػػى اعتسػػػػػاد سياسػػػػػػة العشػػػػػف ضػػػػػج السقػػػػػػخات الحكػميػػػػػة، وفػػػػػي الػقػػػػػػت 
االوضػػػػػاع فػػػػػي دولػػػػػة جشػػػػػػب افخيؿيػػػػػا تدػػػػػػء بدػػػػػبب سياسػػػػػة الفرػػػػػل العشرػػػػػخؼ كػػػػػاف الػضػػػػػع فػػػػػي 

 .(78)الػاليات الستحجة االمخيكية ال يقل سػءًا بدبب سياسة التسييد العشرخؼ 
لقج تغيخت مػاقف الػاليات الستحجة األمخيكية ؼيسا يتعمق بالعخؽ أيزًا خالؿ العقػد األربعة التالية 
لمحخب العالسية الثانية، فقج اعتخض السرمحػف األمخيكيػف مغ خالؿ االحتجاجات وقزايا السحاكع 
والتذخيعات والعادات والقػانيغ التي حخمت غيخ البيس األمخيكييغ مغ أصل أفخيقي في السقاـ األوؿ 

اإلصالحات مغ حقػقيع السجنية وتست إزالة أكثخ أشكاؿ العشرخية مغ السجتسع األمخيكي واستسخت 
في مػاجية البقايا الستبؿية لمعشرخية، ليحا رأػ العجيج مغ اإلصالحييغ في الػاليات الستحجة 
األمخيكية أف استخجاـ اسمػب الكفاح السدمح لإلشاحة بشطاـ الفرل العشرخؼ ىي الصخيقة الػحيجة 

 (79) التي يسكغ أف يحجث فييا التغييخ في جشػب إفخيؿيا.
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حكػمة الػاليات الستحجة األمخيكية في دعع مرالحيا االقترادية  وعمى الخغع مغ سياسة
واالستخاتيجية بجاًل مغ معارضة الفرل العشرخؼ، عسل السفكخيغ األمخيكييغ مغ أصػؿ أفخيؿية 
والشاشصػف اآلخخوف عمى إقامة حسمة ضج سياسات الفرل العشرخؼ في جشػب أفخيؿيا، اذ عسمػا 

ة القادة الدػد في جشػب إفخيؿيا عغ شخيق تثؿيف الجسيػر عمى البحث عغ شخؽ أفزل لسداعج
األمخيكي حػؿ ما يحجث في جشػب أفخيؿيا مغ الفرل والتسييد العشرخؼ ىشاؾ، وجسع األمػاؿ 
لحخكات التحخيخ، ومداعجة أشخاص جشػب إفخيؿيا الحيغ كانػا في الػاليات الستحجة االمخيكية، 

، وعمى الخغع مغ جيػدىع حافطت (20)وكحلظ األمع الستحجة وتقجيع التساس إلى االدارة االمخيكية
 .(27)الػاليات الستحجة االمخيكية عمى عالقاتيا الػثيقة مع القػمييغ مفزمة دعع مرالحيع.

وىكحا كانت العالقات بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية وجشػب إفخيؿيا تتعخض لسديج مغ التػتخ 
الجشػب األفخيقي بدبب استقالؿ كاًل مغ مػزمبيق وأنغػال ىحا بدبب التغييخ االستخاتيجي في مشصقة 

األمخ نتج عشو عجـ استقخار الجشػب األفخيقي بدبب حكع األغمبية الدػداء واألقمية البيزاء، و 
ضمت العالقة الشػوية واالقترادية واالستخاتيجية بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية وجشػب أفخيؿيا 

بدبب محاوالت تفجيخ جشػب أفخيؿيا لقشبمة  6977إلى أف حجث تغيخ عاـ مدتقخة إلى حج كبيخ، 
 James Earl) (22كارتخ) ايخؿ نػوية ونجاحيا في ذلظ األمخ الحؼ سيتعيغ عمى إدارة  جيسي

Carter) (6977-6986 التعامل مع ىحا الػضع الججيج، فزاًل عغ الجعػات الجولية والسحمية )
 لفخض عقػبات اقترادية عمى جشػب إفخيؿيا بدبب سياسة الفرل العشرخؼ.

  وأثخىا عمى  7979-7977مؾقف الؾاليات الستحجة االمخيكية مؽ قزية الفرل العشرخي
 العالقات بيؽ البمجيؽ.

االمخيكي بجولة جشػب افخيؿيا خالؿ مجة الحخب الباردة بدبب إدراؾ االدارات تدايج االىتساـ 
االمخيكية الستعاؾبة ألىسية القارة االفخيؿية بػصفيا مرجرًا ميسًا لمسػاد الخاـ االستخاتيجية 
)اليػرانيػـ(، فزاًل عغ قخبيا مغ رأس الخجاء الرالح الحؼ يسخ عبخه اكثخ مغ نرف البتخوؿ 

ربا الغخبية وخسذ البتخوؿ الستجو الى الػاليات الستحجة االمخيكية، فزاًل عغ ححر الستجو  ألو 
االدارة االمخيكية مغ التػسع الذيػعي في السشصقة، وكاف مغ مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية 
حساية الشفػذ االمخيكي في السشصقة لسػاجية التحخكات البحخية لألسصػؿ الدػفيتي في السحيط 

ؼ، اذ اف الشاقالت االمخيكية الزخسة التي تشقل البتخوؿ الى الػاليات الستحجة االمخيكية وبرفة اليشج
خاصة مغ مشصقة الخميج العخبي ليذ بإمكانيا السخور في قشاة الدػيذ، وذلظ بدبب ضخامتيا 
بالشدبة لعخض االخيخة، لحا كاف عمييا اف تسخ عبخ شخيق رأس الخجاء الرالح، وكاف البج مغ 
تأميغ مخور تمظ الشاقالت وضساف استعجاد ذلظ الصخيق الستؿباليا وعجـ اغالقو اماميا، وىشا تكسغ 
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مرمحة الػاليات الستحجة االمخيكية بعجـ تسكيغ االتحاد الدػفيتي مغ اقامة القػاعج البحخية التي مغ 
التحالف الغخبي شأنيا تدييل ميستو في اعاقة مخور الدفغ االمخيكية او حتى تزييق الخشاؽ عمى 

 .(23)عدكخيًا او اقترادياً 
وبالسقابل كاف مػقف الحكػمة في جشػب أفخيؿيا يتمخز بالعسل عمى تصبيق وتصػيخ استخاتيجية 

كل مػارد الجولة وسياسات الجولة الخارجية وقسع  عمى الديصخة أجل مغ والسرالح تجسع بيغ القػة
القسعية، وقج لعبت العالقات االقترادية التي تحاوؿ تغييخ ىحه الدياسات  كل العشاصخ

الجشػب أفخيؿية دورًا ميسًا في استسخار سياسة الفرل العشرخؼ، إذ  -واالستثسارات األمخيكية
سكاف البالد  -تغاضت االدارات االمخيكية في كثيخ مغ االحياف عغ انتياكات حقػؽ االفارقة

اتيا االقترادية مع دولة جشػب افخيؿيا التي في سبيل استسخار السرالح االمخيكية وعالق -االصمييغ
 .(24) كانت تسارس سياسة الفرل العشرخؼ عمى اكثخية مػاششييا

بجأ اىتساـ إدارة الخئيذ جيسي كارتخ بجولة جشػب افخيؿيا، مشح األياـ األولى لتػليو الحكع ، ففي 
عقج اجتساع في واششصغ بصمب مباشخ مغ  6977يػـ الحادؼ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ 

 نائب الخئيذ األمخيكي  (Walter F. Mondale) (25) والتخ مػنجيلالخئيذ االمخيكي، حزخه 
( وزيخ Brown, Haroldىارولج بخاوف ) وزيخ الخارجية و( Cyrus Vance) (26)سايخوس فانذو 

مسثل الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ  (Andrew Young) (27)يػنغ أنجروالجفاع ، فزاًل عغ 
ستاندفيمج رئيذ ىيئة األركاف السذتخكة و  Ray B. Sitton الجشخاؿ األمع الستحجة و 

مجيخ االستخبارات السخكدية االمخيكية لسشاقذة الدياسة االمخيكية  (28) (Stansfield Turner)تخنخ
دوار االمخيكية السدتقبمية في السشصقة وتقجيع تجاه دولة جشػب افخيؿيا ، وتحجيج الخيارات الدياسية لأل

والحرػؿ عمى الجعع الذعبي لمدػد والعسل عمى تحقيق اعمى قجر مغ السذاركة في إدارة الجولة 
. لقج كاف عقج االجتساع الخاص بجولة جشػب افخيؿيا في اليػـ التالي لتدشع (29)حقػقيع السذخوعة

جيسي كارتخ الدمصة في الػاليات الستحجة االمخيكية بسثابة دليل ممسػس عمى مقجار االىتساـ 
 األمخيكي بسا يجخؼ بتمظ البقعة السيسة مغ العالع.

عقج اجتساع آخخ في الخامذ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ  ونطخًا لتمظ األىسية فقج
في وزارة الخارجية االمخيكية بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا، تخأس  6977

 .William E)الجانب االمخيكي سايخوس فانذ وزيخ الخارجية ، فزاًل عغ ولياـ شافل 
Schaufele) ويمػؼ ر مذيوف االفخيؿية، اما الػفج االفخيقي فقج كاف بخئاسة مداعج وزيخ الخارجية ل

 .(36)دولة جشػب افخيؿيا في واششصغ  (30)( سفيخ(Roelof Frederik Bothaبػتا  
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وخالؿ االجتساع تع التصخؽ الى السحادثات التي سبق أف تع مشاقذتيا بيغ الصخفيغ في جشيف 
حكػمة جشػب افخيؿيا ومغ الدػد، فزاًل عغ   خالؿ عيج اإلدارة الدابقة، التي ضست مسثميغ عغ

وتع التصخؽ في ذلظ االجتساع الى اتفاؽ الجسيع  -حيشحاؾ–ىشخؼ كيدشجخ وزيخ الخارجية االمخيكية 
عمى ضخورة السزي قجمًا في انياء إجخاءات الفرل العشرخؼ، كسا بيغ بػتا اف الحكػمة االفخيؿية 

انو بيغ خذيتو مغ مصالبة الدػد بسصالب ججيجة اكثخ  مدتعجة لتقجيع العجيج مغ التشازالت، اال
"راديكالية"، فزاًل عغ تفديخىع السداعي االمخيكية ألنياء الفرل العشرخؼ عمى انيا ضعف، 
وبالسقابل وعج فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية بانو سيعسل عمى السداعجة في الغاء إجخاءات الحطخ 

اؿ التداميا بالسزي في إعصاء السديج مغ الحقػؽ السفخوض عمى دولة جشػب افخيؿيا في ح
 .(32)لمسػاششيغ الدػد الحيغ يذكمػف األغمبية

في الثامغ والعذخيغ مغ شيخ كانػف الثاني مغ العاـ نفدو، وتخأس الجانب تكخر االجتساع و 
مداعج الخئيذ لذيوف االمغ  (  Zbignew K. Brzezinski) األمخيكي زيبغيشػ بخيجشدكي

القػمي، ومثل الجانب االفخيقي بػتا الدفيخ االفخيقي لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية، وتع ؼيو 
استكساؿ السباحثات التي جخت يـػ الخامذ والعذخيغ مغ الذيخ السحكػر، وفييا بيغ بػتا اعتخاضات 

لدابق ومشيا تقجيع السديج مغ التشازالت عمى بعس الشقاط التي نػقذت في االجتساع ا بالده حكػمة
التي قج تيثخ عمى وضع الحكػمة الجشػب افخيؿية وييدؼ الى ؾياـ الدػد بصمب السديج مغ 

ألف الخكػد مغ الزخورؼ تحقيق الشسػ االقترادؼ ىشاؾ، أنو االمتيازات، كسا أوضح بػتا 
. وعمى (33) تغمغل في تمظ السشصقةييدؼ الى فتح السجاؿ اما الدػفييت لممغ السسكغ أف  االقترادؼ

الخغع مغ تمػيح الدفيخ الجشػب االفخيقي بالخصخ الدػفيتي  وإمكانية امتجاده الى دولة جشػب 
افخيؿيا، اال اف الػاليات الستحجة االمخيكية كانت عازمة عمى احجاث التغييخ السصمػب الحؼ يتسثل 

"يجب عميشا أن نتحكخ أن تظمعات  بقػلوي بخيجشدكبإنياء إجخاءات الفرل العشرخؼ وىػ ما بيشو 
حتى لؾ بجا بعض األفخاد متظخفيؽ لمغاية أو غيخ  الدؾد في جشؾب إفخيقيا  شخعية أساًسا

 . (34) مدتعجيؽ لمحكؼ..."
مخاوفو مغ أف يبادر االتحاد الدػفيتي الى استغالؿ تمظ الطخوؼ بخيجشدكي  وبالسقابل لع يخف  

)الفرل العشرخؼ واضصياد الدػد( ويعسل عمى مج نفػذه الى ىحا الجدء الحيػؼ مغ العالع، لحا فأف 
الؾاليات الستحجة "عمى األقمية البيزاء الحاكسة في دولة جشػب افخيؿيا اف تبجد تمظ السخاوؼ ألف 

 الرخاع إلى جانب حكؾمة أقمية بيزاء ، حتى لؾ كان الذيؾعيؾن متؾرطيؽ لؽ تتجخل أبًجا في
 .(35) "بجعؼ الدؾد...
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ولياـ شافل مداعج وزيخ الخارجية لمذيوف ، صخح 6977وفي الثاني مغ شيخ شباط عاـ 
خ ، معمشًا اف الػاليات الستحجة االمخيكية تييج حكع األغمبية في دوؿ جشػب افخيؿيا، وىػ االماالفخيؿية

الحؼ فدخه بػتا الدفيخ االفخيقي في واششصغ عمى انو تأييج صخيح لرالح الدػد مسا دفعو الى 
تدجيل اعتخاضو رسسيًا لجػ الخارجية االمخيكية التي بيشت اف الترخيح يسثل سياسة إدارة جيسي 

 .(36) كارتخ تجاه قزايا القارة االفخيؿية
، وحزخه أ. ديشيذ 6977الثامغ شيخ شباط عاـ وفي اجتساع لييئة األركاف السذتخكة عقج في 

( مداعج نائب الخئيذ األمخيكي، وسايخوس فانذ وزيخ الخارجية A. Denis Cliftكميفت )
االمخيكية، وشافيل مداعج وزيخ الخارجية لمذيوف االفخيؿية، ودونالج إؼ. ماكيشخؼ نائب السشجوب 

ا مسثميغ عغ وزارة الجفاع ووزارة الخديشة ووكالة الجائع لمػاليات الستحجة لجػ األمع الستحجة، وحزخى
االستخبارات االمخيكية وبخيجشدكي مدتذار الخئيذ األمخيكي لذيوف االمغ القػمي وعجد أخخ مغ 

بيا ؼيسا  السػصىواتفق السذاركػف في االجتساع عمى مدارات العسل  .(37)الخبخاء والسدتذاريغ
  -سخاً  –و ارتأوا ضخورة تقجيع الشريحة ب إفخيؿيا ، يتعمق بدياسة الػاليات الستحجة تجاه جشػ 

لفػرستخ رئيذ الػزراء الجشػب االفخيقي بأف العالقات االمخيكية مع جشػب افخيؿيا وصمت الى حًج 
فاصل، وىػ االمخ الحؼ يدتمـد مػاصمة السديج مغ الزغط عميو لتغييخ سياسة الفرل العشرخؼ ، 

اتخاذ خصػات عامة ب ، كسا بيغ السذاركػف ضخورة البجءلتعميسيتغييخات كبيخة في الشطاـ اواجخاء 
إذا ضيخت مدألة  ،إجخاء األعساؿ كالسعتاد استسخار -حاؿ مغ األحػاؿ-تطيخ أنو ال يسكغ بأؼ 

نرؾت لبعزيا حدب محتؾاىا ، حتى لؾ استسخت بخيظانيا "العقػبات في األمع الستحجة، فقج 
 .(38) "...ت ضج العقؾباتوفخندا وألسانيا الغخبية في الترؾي

وبيغ وزيخ الخارجية االمخيكية اف اإلدارة االمخيكية ومشح أواخخ عيج إدارة الخئيذ فػرد واجيت 
إشكالية تسثمت بكيؽية التعامل الشاجع مع دولة جشػب افخيؿيا، فيي مغ جية بحاجة الييا لتحقيق 

سكغ اف تتغاضى األىجاؼ االمخيكية في ناميبيا وروديديا، ومغ جية ثانية فأف اإلدارة االمخيكية ال ي
عغ إجخاءات الفرل العشرخؼ الحؼ يسارسو الشطاـ الحاكع في دولة جشػب افخيؿيا، لحا فقج شخح 
الػزيخ ثالث خيارات، تسثل األوؿ بالحفاظ عمى الدياسة االمخيكية " الحالية" عمى أساس انيا تسشح 

ى سة السديج مغ الزغط عميػ مسار فالخيار الثاني  اإلدارة فخصة لمتأثيخ عمى جشػب افخيؿيا، اما 
الخيار اما  حكػمة األخيخة ولكشو سيديج مغ صعػبة الحرػؿ عمى مداعجتيع في ناميبيا وروديديا،

ستعتسج عمى ما يفعمػنو ؼيسا يتعمق الجشػب افخيؿية -فقج كاف يخػ اف العالقات االمخيكيةالثالث 
 . (39)ومذاكميع الجاخمية بخوديديا وناميبيا
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يجيشدكي الخيار الثالث، عمى امل اف ييدؼ الى مديج مغ التجاوب مغ ومغ جانبو فزل بخ 
الى اجخاء بعس اإلصالحات ، فزاًل  -عمى حج قػلو -الحكػمة الجشػب افخيؿية التي بجأت تسيل

مؽ  "عغ اف الزغط السدتسخ عمى األخيخة قج ييدؼ الى فتح الباب اماـ التغمغل الذيػعي فيتحػؿ 
. في إشارة واضحة الى السخاوؼ االمخيكية (40) .."أبيض.-ع أحسخصخاع أبيض وأسؾد إلى صخا

 مغ التجخالت الدػفيتية في السشصقة.
ويطيخ مغ خالؿ االشالع عمى اراء السذاركػف في االجساع انو كاف ىشاؾ ثسة اتفاؽ عمى 

رئيذ اعتساد الخيار الثالث الحؼ شخحو فانذ، لحا شمب مغ مداعجه لمذيوف االفخيؿية ابالغ فػرستخ 
وزراء جشػب افخيؿيا بأف العالقات االمخيكية مع حكػمتو ستعتسج الى حٍج كبيخ عمى ما يفعمو بذأف 

 .(47)الفرل العشرخؼ وفي ناميبيا وروديديا
واتزح مغ خالؿ الشقاش ضخورة اف يكػف ىشاؾ تشديق عاؿ بيغ الجيػد االمخيكية والبخيصانية 

إجخاءات اكثخ مخونة ؼيسا يتعمق بقزية الفرل مغ اجل حسل نطاـ جشػب افخيؿيا عمى اتخاذ 
اال اف  -ويعشي حكع الدػد عمى اعتبار انيع األكثخية-العشرخؼ والسداعجة في إقامة حكع األغمبية

معطع مغ حطخ االجتساع ومشيع الػزيخ فانذ لع يتػقع اف تتخح الحكػمة البخيصانية إجخاءات 
امل مع دولة جشػب افخيؿيا، لحا فقج ارتأػ ضخورة اف صارمة مساثمة لإلجخاءات االمخيكية بذأف التع

يتع التشديق معيا وذلظ لمخوابط التاريخية والقانػنية التي تخبصيا مع جشػب افخيؿيا، وفي الػقت نفدو 
 .(42)عجـ التػقف عغ ادانة الفرل العشرخؼ 

ة جشػب وفي اشار الجيػد االمخيكية ألنياء الفرل العشرخؼ وإقامة افزل العالقات مع دول
افخيؿيا التي تسثل مشصقة حيػية بالشدبة لمػاليات الستحجة االمخيكية، التقى وزيخ الخارجية فانذ مع 

يعسل عمى تصػيخ كاف الحؼ  (Leon Sullivan) ليػف سػليفافأحج رجاؿ االعساؿ األمخيكييغ وىػ 
،  Ford، و  GM) ومشيا بخنامج لجعل الذخكات األمخيكية التي ليا حرة ميسة في جشػب إفخيؿيا

، ومغ خالؿ العشرخيةؼيسا يتعمق بقزية ، وغيخىا( لمسداعجة في إحجاث تغييخ في البالد  IBMو 
السداواة في التعػيزات كاف ابخزىا  لجػ سػليفاف بخنامج مغ عذخ نقاط  المقاء اتزح اف 

التي تبحليا وزارة وغيخىا مغ األمػر التي تديل دعع الجيػد  بيغ البيس والدػد ومسارسات التػضيف
 .(43)الخارجية االمخيكية

وضسغ الدياؽ نفدو بادرت ادارة الخئيذ جيسي كارتخ الى التػاصل مع مسثمي االفارقة في دولة 
 Gathsha) (44)بػثيميدؼ  جشػب افخيؿيا، فقج قامت االدارة االمخيكية بتػجيو دعػة الى جاثذا

Buthelezi) )لمتأكيج بأف  األبيس البيت لديارة  (45) زعيع الدولػ ورئيذ حدب الحخية )انكاثا
. (46)إفخيؿيا جشػب في الدػداء الؿيادة مع أفزل عالقات الػاليات الستحجة األمخيكية تيتع بإقامة
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 مع 6977 ( شخكة أمخيكية كبخػ في االوؿ مغ شيخ اذار عاـ62وضسغ الدياؽ نفدو وقعت )
 التي تعدز السبادغ مغ لسجسػعة دعع واششصغ عغ إفخيؿيا عقػدًا عبخت جشػب في ةشخكات افخيؿي

 .(47) البيزاء غيخ األقميات ومجسػعات لمدػد الستداوية التػضيف حقػؽ 
وفي الثالث مغ اذار عقج اجتساع ميع في البيت األبيس تخأسو جيسي كارتخ الخئيذ األمخيكي 

والييئات والجوائخ االمخيكية السعشية بالدياسة الخارجية، وتع في وحزخ ؼيو نائبو وعجد مغ الػزرات 
االجتساع التباحث بذأف الدياسة التي يجب اتخاذىا مغ اإلدارة االمخيكية ويسكغ تمخيريا بزخورة 

في السذاركة في اإلدارة والحكع، السيسا  -مغ الدػد–الدعي حثيثًا مغ أجل الدساح لسسثمي األغمبية 
نتخابات تذخيعية في دولة جشػب افخيؿيا، وبالسقابل فقج كانت الػاليات الستحجة مع قخب حجوث ا

حخيرة ججًا عمى اف تكػف تحخكاتيا متػازنة ومتػازية مع الجيػد البخيصانية، مع االخح بعيغ 
االعتبار مرالح الذخكات االمخيكية التي ليا عالقات وشيجة وعسميات كبخػ في جشػب افخيؿيا، كسا 

جتساع الى ضخورة اجخاء السديج مغ االتراالت السكثفة بيغ الدفارة االمخيكية والدعساء تصخؽ اال
الدػد لكي يتع التػضيح ليع بأف الػاليات الستحجة االمخيكية ال تسانع في حرػليع عمى حقػقيع 

 .(48) في الدشػات الدابقة  -بحدب تعبيخ وزيخ الخارجية–السذخوعة في بالدىع وىػ ما عسمتو 
وبشاء عمى ذلظ االجتساع أصجر الخئيذ جيسي كارتخ في التاسع مغ شيخ اذار مغ العاـ نفدو 
تػجييًا رئاسيًا الى نائبو، ووزراء الخارجية والجفاع والخدانة ومشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ 

جشػب افخيؿيا، األمع الستحجة، فزاًل عغ مجيخ االستخبارات السخكدية ، وتعمق ذلظ التػجيو بجولة 
بعج دراسة كاممة لػجيات الشطخ السقجمة في اجتساع مجمذ األمغ القػمي الحؼ عقج وأوضح ؼيو أنو 

االمخيكية ستخكد في سياستيا الججيجة  الػاليات الستحجة فأف ،6977عاـ آذارالثالث مغ شيخ في 
مغ اجل الػصػؿ  ياتعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع جشػب إفخيؿ عمى حكػمة جشػب إفخيؿيا تجاه

الى انياء الفرل العشرخؼ، ولتعديد ىحه الدياسة الججيجة أوعد الخئيذ كارتخ الى سايخوس فانذ 
وزيخ الخارجية االمخيكية ليقـػ بالتذاور مع انجرو يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع 

 الستحجة
لتعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع جشػب  الخصطتحجد سمدمة مغ  دراسةألخح زماـ السبادرة في إعجاد 

في  لجراسةجب أف تشطخ اويإفخيؿيا ، بسا في ذلظ الخصػات السحجدة التي قج تتخحىا الػاليات الستحجة 
فارقة والدعساء االيشقل ىحه الدياسة الى حكػمة دولة جشػب افخيؿيا كيف ومتى ومغ الحؼ يجب أف 

تػصيات محجدة تتعمق بسػقف الػاليات الستحجة بذأف:  الجراسة تزسغتالدػد ،  كسا يجب أف 
بيغ إدارة البحث والتصػيخ في مجاؿ إبخاـ عقج و الفرل الدابع في األمع الستحجة؛ عمى ترػيت ال



 موقف الواليات املتحدة االمريلية مً قضية الفصل العيصري يف دولة جيوب أفريقيا بني عامي

(7711-7717) 

  ا.د.ىاظه رشه معتوق                                                              و.د.سيف معتز عنر 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد مةلحق )  ةلة دراسات ااريخيةجم 
595 

 

595 

الصاقة االمخيكية وشخكة الصاقة والكيسياويات في جػىاندبيخغ في جشػب افخيؿيا ، فزاًل عغ التعاوف 
 .(49) ستحجة ونطيختيا االفخيؿيةالشػوؼ بيغ ادارة الػاليات ال

( وزيخ الخدانة االمخيكية W. Michael Blumenthal) بمػمشتاؿ كسا تزسغ التػجيو الخئاسي تػجيو
تحجيج خصػات محجدة لتشفيح السبادغ التي والصمب مشيع  امخيكية شخكة اثشا عذخلمتحجث مع رؤساء 

الخئيذ األمخيكي االستخبارات  ذلظ ، وجو، فزاًل عغ اعتسجوىا لتشطيع أنذصتيع في جشػب إفخيؿيا
 .(50)تجاه دولة جشػب افخيؿيالجراسة فعالية العقػبات السحتسمة االمخيكية 

واندجامًا مع تمظ الخؤية االمخيكية ، القى جيسي كارتخ الخئيذ االمخيكي في الدابع عذخ مغ 
 الشاس ورفاـية كخامة عغ تجافعإدارتو سػؼ  تعيج ؼيو بأف الستحجة األمع خصابًا في 6977 اذار عاـ

 .(57) العالع أنحاء جسيع في
 وىػ- مشجوب الػاليات الستحجة األمخيكية لجػ األمع الستحجة يػنغ وقج أكجت ترخيحات أنجرو

 بالعسل كارتخ اإلنداف، ومغ جانبو تعيج الخئيذ بحقػؽ  اإلدارة التداـ عمى -أفخيقي أصل مغ أمخيكي
 فإف اإلصالحات ىحه مثل تحقيق يتع لع إذا أنو إفخيؿيا، وتػقع جشػب في األغمبية حكع أجل مغ

 مدتعجة الستحجة االمخيكية الػاليات كارتخ أف وأكج الخئيذ إفخيؿيا، جشػب في ستشجلع عخؾية حخباً 
 جشػب في دولة الدمسي بالتغييخ يدسح دولي مشاخ لتعديد واألفخيؿية األوروبية الجوؿ مع لمعسل
لقج عكدت تمظ الترخيحات واالجخاءات حخص الػاليات الستحجة  (52).إفخيؿيا قارة وكل إفخيؿيا

االمخيكية عمى انياء الفرل العشرخؼ لشو لع يعج مشاسبًا لخوح العرخ ومشاؼيًا لسبادغ الحخية 
والجيسقخاشية ، وفي الػقت نفدو عكدت حخص االدارة االمخيكية عمى اقامة افزل العالقات مع 

 .(53) يؿيادولة جشػب افخ 
، عقج اجتساع حزخه مغ الجانب األمخيكي 6977وفي الثالث والعذخيغ مغ شيخ اذار عاـ 

جيسي كارتخ الخئيذ األمخيكي ونائبو مػنجيل وسايخوس فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية وزبغيشيػ 
مداعج  (William E. Schaufele)بخيجشدكي مدتذار االمغ القػمي األمخيكي وولياـ سكاوفيل 

، ومغ الجانب االفخيقي حزخ بػتا الدفيخ الجشػب االفخيقي في وزيخ الخارجية لمذيوف األفخيؿية
 (Jeremy Shearar)واششصغ )الحؼ تع تخقيتو لسشرب وزيخ الخارجية االفخيؿية(، وجيخمي شيخار 

الدفيخ الجشػب افخيقي الججيج لجػ الػاليات الستحجة االمخيكية، وخالؿ االجتساع تع التصخؽ الى 
مػاضيع عجة كاف ابخزىا تصػرات الػضع في ناميبيا وروديديا وضخورة اف تتعاوف الػاليات الستحجة 

 .(54)ودولة جشػب افخيؿيا في تذكيل حكػمة يتسثل فييا الدػد
الجشػب افخيؿية فقج أوضح كارتخ انو مغ الزخورؼ –عالقات االمخيكية اما ما يتعمق بسػضػع ال

معخفة مدتقبل العالقات بيغ الدػد والبيس ليتدشى لحكػمتو اتخاذ الدياسة السشاسبة، وبيغ الخئيذ 
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السذاركة كارتخ انو يشػؼ ارساؿ مبعػث مغ قبمو لمتحجث مع فػرستخ رئيذ الػزراء االفخيقي بذأف 
 .(55)مبيشًا انيا مديولية الحكػمة الجشػب افخيؿية  جتساعية والدياسية لمدػداالقترادية واال

ومغ جانبو دافع بػتا عغ نطاـ الفرل العشرخؼ في دولة جشػب افخيؿيا مػضحًا اف ما تع 
التػصل اليو مغ نطاـ الحكع جاء بعج تزحيات قجميا البيس ىشاؾ ، كسا بيغ اف السديوليغ ىشاؾ 

لمتخمي عغ الحكع لرالح الدػد، اال أنيع غيخ  مدتعجوف  لدمصة مع الدػد، أنيعغيخ تػاقيغ لتقاسع ا
مدتعجيغ لتقاسع الدمصة مع أؼ شخز،  وحاوؿ بػتا التصخؽ الى بعس مسيدات الشطاـ الدياسي 

التسييد عمى أساس المؾن ، في رأيي ، ال يسكؽ الجفاع عشو "في جشػب افخيؿيا مغ خالؿ القػؿ اف 
في أماكؽ أخخى مؽ إفخيقيا ،  ،لكؽ ال يسكششا التخمي عؽ حقشا في تقخيخ السريخ ،عمًشا، وقج قمتو 

ال تؾجج حكؾمة ديسقخاطية حًقا. ومع ذلػ ، لجيشا نغام حيث يسكششا ، عمى سبيل السثال ، الحىاب 
إن قزية العخق ليدت قزية أساسية ، ويجب عميشا أن نفعل ، إلى السحكسة ومقاضاة حكؾمتشا

ألن لكششا لؽ ندمؼ الدمظة إلى أي شخص آخخ  ،لمقزاء عمى التسييد في أسخع وقت مسكؽشيًئا 
وأوضح بػتا اف الحكػمة في جشػب افخيؿيا تديخ قجمًا مغ اجل  .(56)..."أنفدشا ذلػ يعشي تجميخ

 .(57)تصػيخ حياة الدػد ليعيذػا حياة كخيسة
ة جشػب افخيؿيا عغ كثب لحا فيػ ومغ جانبو بيغ الخئيذ األمخيكي أنو يػد معخفة رأؼ وسياس

سيقػـ بإرساؿ مغ يسثمو الى ىشاؾ لالشالع عغ كثب عمى تصػرات األوضاع الدياسية واالجتساعية 
السداعجة كثيًخا في ىشاؾ لكي تتسكغ اإلدارة مغ دعع حكػمة جشػب افخيؿيا عمشًا، كسا يكػف بإمكانيا 

 .(58)حل مذاكل روديديا وناميبيا
وفي اليػـ نفدو وجو فػرستخ رئيذ وزراء جشػب افخيؿيا رسالة خاصة الى جيسي كارتخ رئيذ 
الػاليات الستحجة االمخيكية، شمب فييا تجاوز الخالفات كسا وجو دعػة إلرساؿ مبعػث خاص مغ 
الخئيذ األمخيكي لديارة جشػب افخيؿيا مغ اجل اجخاء محادثات مدتؽيزة بذأف مذكالت الجشػب 

متظمبات الؾقت وخظؾرة حجؼ القزايا التي يشظؾي عمييا البحث عؽ الدالم تجعل " قي ألف االفخي
 .(59)ًا.."استخجام القشؾات الجبمؾماسية العادية أمًخا غيخ مشاسب

، كتب بخيجشدكي مداعج الخئيذ األمخيكي لذيوف 6977وفي الثالث عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 
بذأف الػضع في جشػب افخيؿيا وأشار فييا الى الجراسة التي  االمغ القػمي محكخة  الى الخئيذ كارتخ

تع اعجادىا مغ قبل الػزيخ فانذ وكحلظ يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع الستحجة 
وبيغ انيا تزسشت ضخورة ابالغ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا اف العالقات االمخيكية مع 

لع تقع جشػب افخيؿيا بتحخؾ سخيع ألنياء الفرل العشرخؼ ، كسا اوصت  بالده سػؼ تتزخر اذا
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مخاجعة  وتعديد الحطخ الصػعي عمى األسمحة الجراسة بزخورة اتخاذ عجد مغ اإلجخاءات مشيا : 
 .(60) لجولة جشػب افخيؿيا الشػوية الدياسة

بخؾية إلى القشرمية في كيب تاوف واستكسااًل لصب الخئيذ االفخيقي أرسمت وزارة الخارجية االمخيكية 
، تع فييا الصمب مغ القشرل األمخيكي ىشاؾ المقاء 6977بتاريخ الدادس عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 

بفػرستخ رئيذ الػزراء االفخيقي لمتباحث معو بذأف ارساؿ السبعػث الخئاسي األمخيكي، فزاًل عغ 
حلظ مشاقذة السحادثات الدابقة بيغ وزيخ الشقاط التي مغ السسكغ مشاقذتيا خالؿ تمظ الديارة، وك

الخارجية االمخيكية ونطيخه االفخيقي وكحلظ بعس الشقاط مشيا ردود الفعل األولية لجشػب افخيؿيا عمى 
زيارة وزيخة خارجية السسمكة الستحجة بخرػص روديديا الجشػبية والخصػة الغخبية بذأف ناميبيا، 

مخيكية تجعع تمظ السبادرات كسا انيا مدتعجة لمؿياـ بجور والتػضيح لو بأف الػاليات الستحجة اال
( يقجـ 385ممسػس في ميتسخ دستػرؼ حػؿ روديديا الجشػبية كسا اف قخار مجمذ االمغ السخقع )

افزل أساس لحل ىحه السدألة سمسيًا وبصخيقة مقبػلة دوليًا وداخميًا ، وبشاء عمى ما تقجـ فسغ السفيج 
كي بتبادؿ اآلراء بذكل كامل وصخيح مع الخئيذ فػرستخ بذأف تمظ ججًا اف يقػـ مبعػث امخي

الجشػب افخيؿية، وتديع في انياء الفرل -السػاضيع ألىسية ذلظ في تصػيخ العالقات االمخيكية
 .(67)العشرخؼ وإعصاء الدػد السديج مغ الحقػؽ 

شيخ نيداف في ومغ جانبو استفدخ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا في التاسع عذخ مغ 
إحخاز تقجـ بذأف روديديا وناميبيا العاـ نفدو، عغ ما يعشيو الذخط األمخيكي لجعع بالده وىػ 

فكاف رد القشرل  ،ثع تداءؿ عسا إذا كاف السبعػث الخاص سيأتي إلى جشػب إفخيؿيا ،وجشػب إفخيؿيا
ا يتعمق بالدساح األمخيكي ىػ ضخورة تحقيق تصػرات ممسػسة كبيخة عمى ارض الػاقع السيسا م

مغ أجل إنذاء إشار إيجابي لالتراالت مع قصاع عخيس مغ  لمدػد بالسذاركة في حكع البالد
مػاششي جشػب إفخيؿيا مغ مختمف األعخاؽ والسعتقجات الدياسية التي ُيتػقع أف يقػـ بيا مبعػث 

اف إجخاء  غ فػرستخ، ومغ جانبو بيإلى جشػب إفخيؿيا السختؿبة ديارةالالسدتػػ خالؿ أمخيكي رؼيع 
تػضيح سػء الفيع و  إنتاج فيع أفزل لمػضع ،  شأنيامحادثات مع الػاليات الستحجة االمخيكية مغ 

كسا شمب  .(62) الجسيع صمع إليو يت والسفاـيع الخاشئة ، و تعديد الدالـ في جشػب إفخيؿيا الحؼ
اىتسامو باستؿباؿ السبعػث الخئيذ فػرستخ مغ القشرل األمخيكي اف يشقل الى الخئيذ األمخيكي 

 .(63) الخئاسي ألف ذلظ مغ شأنو أف ييدؼ الى نتائج إيجابية
بيغ نائب الخئيذ األمخيكي والتخ مػنجيل  6977الثالث مغ شيخ أيار عاـ  وبالفعل جخػ لقاء في

وفػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب افخيؿيا لإلسخاع في إنياء نطاـ الفرل العشرخؼ )األبارتيج(، ولكغ 
ىحا االجتساع فذل في تحقيق اليجؼ مشو ، وىػ ما دفع االدارة االمخيكية الى ارساؿ رسالة إلى 
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أفخيؿيا اوضحت أف العالقات بيغ البمجيغ سػؼ يذػبيا الزعف والفتػر إف لع يكغ حكػمة جشػب 
ىشاؾ تقجـ سخيع في سياستيا في ىحا السزسار، وبالخغع مغ ذلظ فإف الػاليات الستحجة األمخيكية لع 
تػافق عمى إصجار أؼ عقػبات دولية شاممة، فزاًل عغ استخجاميا حق الشقس الفيتػ في مجمذ 

لي لمحيمػلة دوف إصجار قخار بفخض حطخًا كاماًل عمى التعامل الجبمػماسي واالقترادؼ األمغ الجو 
 .(64)والثقافي واالجتساعي وفزمت استخجاـ أسمػب اإلقشاع

 (Warren M. Christopher) كتب وارف كخستػفخ 6977وفي العاشخ مغ شيخ ايار عاـ 
بيغ فييا انو أجخػ مكالسة  وزيخ الخارجيةنائب وزيخ الخارجية االمخيكية  بخؾية الى سايخوس فانذ 

ىاتؽية مع بػتا وزيخ الخارجية االمخيكية بذاف مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ استسخار نطاـ 
الفرل العشرخؼ دوف تحقيق اؼ تقجـ ممسػس، وىػ االمخ الحؼ احخج االدارة االمخيكية في الجاخل 

عالقات حكػمة واششصغ مع نطيختيا الجشػب وفي االمع الستحجة وصعػبة االستسخار في 
 .(65)االفخيؿية

ومغ جانبو بيغ بػتا اف ىشاؾ ترخيحات امخيكية صجرت مغ يػنغ مشجوب الػاليات الستحجة 
االمخيكية لجػ االمع الستحجة بذأف دولة جشػب افخيؿيا وسياستيا الجاخمية وىػ االمخ الحؼ كاف لو 

لتخمز مغ السذكالت التي تعتخض شخيق العالقات بيغ صجًػ سمبي في بالده وزاد مغ صعػبة ا
 .(66)البمجيغ

اجتسع في فييشا والتخ ؼ. مػنجيل نائب الخئيذ  6977وفي التاسع عذخ مغ شيخ ايار عاـ 
االمخيكي مع فػرستخ رئيذ الػزراء دولة جشػب افخيؿيا بحزػر عجد ميع مغ الذخريات االمخيكية 

 .Wنائب مدتذار الخئيذ لذيوف االمغ القػمي وانتػني ليظ )( David Aaronمشيع ديفيج اروف )
Anthony Lake مجيخ فخيق تخصيط الدياسات في وزارة الخارجية االمخيكية ويمياـ باودلخ )

(William Bowdler الدفيخ في دولة جشػب افخيؿيا، ومغ الجانب الثاني حزخ كل بػتا وزيخ )
سفيخ جشػب افخيؿيا لجػ الػاليات  (Donald Sole) ودونالج سػؿالخارجية الجشػب افخيؿية 

. وتخكد الشقاش عمى الػضع في روديديا التي كانت  االوضاع فييا غيخ مدتقخة وكانت (67)الستحجة
وجية الشطخ االمخيكية تتمخز بزخورة استقخار االوضاع ىشاؾ ألف استسخار االضصخابات مغ شأنو 

ػفيتي في السشصقة، لحا فقج شمب نائب الخئيذ االمخيكي اف يفتح الباب عمى مرخاعيو اماـ الشفػذ الد
مغ الخئيذ الجشػب افخيقي اف تقػـ حكػمتو بإنجاح االنتخابات فييا بسا يديع في وصػؿ شخريات 
تحطى بالخضا الذعبي وفي الػقت نفدو غيخ بعيجة عغ الدياسة االمخيكية، ويطيخ اف فػرستخ 

تسخار نفػذ بالده في روديديا والعسل عمى عجـ انتقاؿ الخئيذ الجشػب افخيقي كاف ميتسًا في اس
 .(68) ميثخاتيا الى  دولة جشػب افخيؿيا
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وفي الػقت الحؼ كاف ؼيو مانػيل نائب الخئيذ االمخيكي مدتسخًا في محادثاتو مع فػرستخ رئيذ 
وجو وزراء جشػب افخيؿيا بذأف الػضع في االخيخة وفي السشاشق السجاورة ليا وابخزىا روديديا، 

كارتخ الخئيذ االمخيكي عغ شخيق مدتذاره لالمغ القػمي بخيجشدكي جسيع االدارات التشفيحية بتقجيع 
تقخيخ يتزسغ كذفًا  عغ جسيع االتراالت والسحادثات والعقػد السبخمة بيغ الػاليات الستحجة 

الججيجة ازاؤىا  االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا وذلظ بيجؼ مخاجعيا وصياغة االستخاتيجية االمخيكية
 .(69) وتع تحجيج يػـ الخابع والعذخيغ مغ شيخ حديخاف مغ العاـ نفدو مػعجًا لتقجيع ذلظ التقخيخ

وعمى الخغع مغ التقجـ البصيء في السحادثات بيغ نائب الخئيذ األمخيكي وفػرستخ فقج عقج في 
جتساع عجد مغ السديوليغ العذخيغ مغ شيخ ايار االجتساع الثالث بيشيسا في فييشا كسا حزخ في اال

. دار الشقاش حػؿ العجيج مغ السدائل السيسة بالشدبة لمصخفيغ أوليا الػضع في (78) مغ كال الجولتيغ
جشػب وغخب افخيؿيا، وبيغ مػنجيل اف ادارتو تخغب في تحديغ العالقات مع دولة جشػب افخيؿيا، 

الفرل العشرخؼ وتحقيق السذاركة وذلظ لغ يتع اال بعج انياء السذكالت العالقة ومشيا مذكمة 
 ًا..يسكؽ لمسجتسع الدياسي أن يكؾن ديسقخاطي " الالفاعمة بيغ البيس والدػد في إدارة الجولة ألنو 

. لحا فقج أوضح مػنجيل انو (77) ..."إذا لؼ تكؽ ىشاك مذاركة كاممة ومتداوية في شؤون مؾاطشيو
بيغ حكػمة جشػب افخيؿيا والدعساء الدػد ألف مغ السفيج ججًا اف يكػف ىشاؾ حػار حؿيقي وسخيع 

عغ التجخل في شيوف السشصقة ، وفي الػقت يديع  تذلظ مغ شأنو انياء حالة العشف وابعاد الدػفيي
في استقخار الػضع في دولة جشػب افخيؿيا، ومغ جانبو اعتخؼ فػرستخ ببعس األخصاء السػجػدة 

يس اال انو بيغ اف ىشاؾ الكثيخ مغ اإليجابيات عمى في بالده ومشيا وجػد التسييد بيغ الدػد والب
مدتػػ التعميع والتشذئة وغيخىا مغ الخصػات السيسة التي سػؼ تدسح لمدػد بالسذاركة بذكل فعاؿ 
في اإلدارة، كسا قارف فػرستخ بيغ وضع الدػد في بالده وبيغ وضعيع في الػاليات الستحجة 

سبخرات التي تجفع نطامو لفخض سياسة الفرل العشرخؼ االمخيكية، وحاوؿ فػرستخ اف يقجـ بعس ال
 .(72)في دولة جشػب افخيؿيا ومشيا عجـ االىمية الكاممة لمدػد إلدارة البالد في ذلظ الػقت

الغمؼ  ،نحؽ ال نخى الغمؼ مؽ الشاحية الشدبية "  االمخيكينائب الخئيذ ومغ جانبو بيغ مػنجيل 
السجتسع العادل يعشي  ..ليحا أردت أن أنقل لكؼ مبادئشا ،ال يبخره في مكان آخخ ،في مكان ما

نجعؾ إلى إنياء التسييد والسذاركة الكاممة  ،غياب التسييد ، والفرل السفخوض كدياسة ىؾ تسييد
ىحه ىي معتقجاتشا ومذاعخنا تجاه حقؾق اإلندان  ،التي تؤدي إلى مجتسع صحي وعادل وآمؽ

وتمخز رد فػرستخ عمى ىحا الكالـ بأف دولة  .(73) "...نغخناأردنا مشػ أن تفيؼ وجيات  ..ومبادئشا
جشػب افخيؿيا تديخ ُقجمًا باتجاه تحقيق السداواة بيغ مختمف شخائح وفئات السجتسع ولكغ بالذكل 

 .(74)الحؼ ال ييدؼ الى اقراء البيس مغ البالد



 موقف الواليات املتحدة االمريلية مً قضية الفصل العيصري يف دولة جيوب أفريقيا بني عامي

(7711-7717) 

  ا.د.ىاظه رشه معتوق                                                              و.د.سيف معتز عنر 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد مةلحق )  ةلة دراسات ااريخيةجم 
600 

 

600 

ية بذأف تػؾيع وفي غزػف ذلظ  تقجمت دولة جشػب افخيؿيا بصمب الى وزارة الخارجية االمخيك
عقج مع احج الذخكات األمخيكية يتعمق بشطاـ السخاؾبة البحخية معيا، اال أف ىحا االمخ جػبو 

ومػضفػ مجمذ األمغ القػمي ووزارة الخارجية ، لكغ البيت األبيس  باعتخاضات مغ وزارة الجفاع
الخارجية األمخيكية بالشطخ كسا سسح لسكتب مخاؾبة الحخائخ التابع لػزارة ، أبصل ىحه االعتخاضات

وكاف ابخز األجيدة  ، ولكغ عمى أساس كل حالة عمى حجة ، مع الصمبات الجشػب افخيؿية بتعاشف
سخاؾبة السحيصات ، والتي قج تطيخ الجراسة أنيا مصمػبة مغ قبل جشػب السصمػبة تمظ التي تتعمق ب

خ ىحه السعجات سيكػف غيخ متػافق مع أف ترجي ، اال أف فانذ وزيخ الخارجية االمخيكية قخرإفخيؿيا
، شػيمة مجةمشح  توسياسة اإلدارة تجاه جشػب إفخيؿيا ، وكحلظ يتعارض مع حطخ األسمحة الحؼ فخض

وزارة الخارجية ال تدال تعتقج أن بيع ىحه السعجات إلى جشؾب أفخيقيا ، وىؾ في الؾاقع تعاون "ألف 
الية تجاه جشؾب أفخيقيا ، وسؾف يعخضشا عدكخي مع ذلػ البمج ، يتعارض مع سياستشا الح

 .(75)..."النتقادات حادة
وبيشت وزارة الخارجية اف الدبب وراء رفزيا إتساـ العقج يكسغ في أف بيع تمظ السعجات يتعارض 

ف الػاليات الستحجة أف يػضح لمجشػب أفخيقييغ أ مع سياسة إدارة الخئيذ كارتخ كسا اف ذلظ مغ شأنو
بذأف األىسية بحجج حكػمة جشػب افخيؿيا  تقبم ياوأن يا الججيجةبذأف سياستاالمخيكية ليدت جادة 

التعاوف العدكخؼ مع حكػمة جشػب إفخيؿيا مغ لحكػمة واششصغ، كسا أف  االستخاتيجية لبمجىع بالشدبة
فيع وقبػؿ أفزل لألىجاؼ األمخيكية في خمق  تو اإلدارة االمخيكيةشأنو أف يقػض التقجـ الحؼ أحخز 

ومغ جانب آخخ  إف مػافقة حكػمة  ،بيغ الجوؿ األفخيؿية الدػداء ودوؿ العالع الثالث األخخػ 
،  في الػاليات الستحجة االمخيكية الػاليات الستحجة عمى ىحا البيع  سيكػف لو تجاعيات محمية حادة

لذعب بذكل عاـ، ويدبب ارتباًكا بذأف نػايا ويػلج ردود فعل سمبية في الكػنغخس ، والرحافة وا
االدارة في جشػب إفخيؿيا، وأخيخًا أف ؾيسة أؼ معمػمات استخباراتية قج تحرل عمييا الػاليات الستحجة 
االمخيكية  مغ مثل ىحا التختيب سػؼ يفػقيا كثيًخا الزخر الحؼ قج يمحقو البيع بالشيج الججيج لإلدارة 

 .(76)فخيؿيا وكحلظ لعالقاتيا مع البمجاف األفخيؿية الدػداءاالمخيكية تجاه في جشػب إ
لقج كاف مػقف وزارة الجفاع مغايخًا لسػقف وزارة الخارجية االمخيكية، ففي محكخة كتبيا ىارولج 
بخاوف وزيخ الجفاع الى بخيجشدكي مداعج الخئيذ لذيوف االمغ القػمي بتاريخ الخابع مغ شيخ 

الرفقة تست بشاء عمى مػافقة سابقة تعػد الى الحادؼ والثالثػف  بيغ فييا اف 6977حديخاف عاـ 
، كسا أوضح بخواف اف مداعجة جشػب افخيؿيا في مخاؾبة 6975مغ شيخ كانػف األوؿ عاـ 

أنطسة الخادار والسخاؾبة الداحمية والسخافئ ،  تسكيغ نطاًما حجيًثا قادًرا عمى يال السحيصات سيػفخ
ات اآللية الجاخمية والقجرة عمى االتراالت لجمج وتفديخ البيانات السجسعة والقجرة عمى معالجة البيان
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ال تستج الجراسة والتػفيخ الالحق لمسعجات إلى القجرات التي قج تتزسغ عسميات نقل تقشية  ،بدخعة
 :(78).  اما السبخرات التي يسكغ تقجيسيا فيي(77)حداسة أو مذاركة أمخيكية مباشخة

 لو استخجاـ محتسل في الذيوف الحكػمية الجاخمية. الشطاـ السقتخح ليذ -6
عشج اكتساؿ الشطاـ سيػفخ معمػمات عغ تحخكات الحخكة البحخية والتجارية البحخية حػؿ  -2

جشػب إفخيؿيا والتي لغ تكػف متاحة مغ مرادر أخخػ ، مع عجـ وجػد نفقات مالية مغ حكػمة 
 الػاليات الستحجة .

، مغ الستػقع أف تقجـ  " )الثسانيشات(القادـ"مع تدايج السشافدة عمى السػارد خالؿ العقج  -3
كسا سيكػف لجييا  ،السعمػمات الستاحة مداىسة كبيخة لمغاية في االستخبارات االقترادية األمخيكية 

 السشصقة. تي والتحخكات البحخية فييالقجرة عمى السداىسة في مخاؾبة حخكة أسمحة االتحاد الدػفي
أف رفس العقج سييدؼ الى تػجو دولة جشػب افخيؿيا الى السانيا االتحادية او فخندا، وفي ىحه -4

 الحالة سػؼ تخدخ الػاليات الستحجة الفػائج التي مغ السسكغ اف تتحقق نتيجة بيع أجيدة السخاؾبة.
اجسالي الشفقات ( شيخًا وستكػف 36ستدتغخؽ السذتخيات وتخكيب األجيدة ما ال يقل عغ ) -5

تكامل ،  ونطخًا ألف ىحا الشطاـ سػؼ لغ يكػف لو ؾيسة حتى تكتسل جيػد مميػف دوالر (68) حػالي
ف جشػب إفخيؿيا ، ألفإف الشفػذ الدياسي الكبيخ سػؼ يتخاكع خالؿ مخحمة االستحػاذ ، ومغ ثعاألنطسة

 ستخغب بذجة في إكساؿ الشطاـ والحرػؿ عمى عائج استثساراتيا.
تخاخيز لترجيخ كسيات وأنػاع ء عمى نرح وزيخ الجفاع بزخورة السزي قجمًا في مشح وبشا

معقػلة مغ معجات مخاؾبة السحيصات إلى جشػب إفخيؿيا لجعع التعاوف الحؼ تست السػافقة عميو 
 ، وأقتخح الػزيخ اف يكػف ذلظ في مشاسبةيجب الشطخ في التػقيت السشاسب ليحه السػافقة ، ومدبًقا

الدياسة في اتجاه  يربييا الػاليات الستحجة إرساؿ إشارة مكافأة لعسل جشػب أفخيقي تخيج ف
 .(79)الخاصة بجشػب إفخيؿيا االمخيكية

وفي الحادؼ والعذخيغ مغ شيخ حديخاف مغ العاـ نفدو عقج اجتساع بيغ فانذ وزيخ الخارجية 
التصخؽ الى العجيج مغ القزايا األمخيكية و بػتا وزيخ الخارجية الجشػب افخيقي وتع في االجتساع 

السذتخكة ولعل ابخزىا الػضع في ناميبيا ومػقف حكػمة جشػب افخيؿيا مشيا، كسا تصخقا الى الػضع 
اإلدارة االمخيكية بأف نطختيا أحادية وتشطخ فقط لسرالح الدػد  الجاخمي في جشػب افخيؿيا واتيع بػتا

وقج  ، (80) "كيغ في ضيخ حكػمة جشػب إفخيؿياسدوف اف تكتخث لسرالح البيس وكاف ذلظ بسثابة "
ال يسكغ أف تقبل استسخار االمخيكية أف الػاليات الستحجة  كاف ذلظ مثيخًا لمػزيخ فانذ الحؼ بيغ

في التعامل في الػقت السشاسب تمظ الحكػمة  التسييد مغ  حكػمة جشػب إفخيؿيا أو الفذل مغ جانب
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 ذلظ سببًا في انتياء االجتساع دوف اف يحخز تقجمًا ممسػساً  ، وقج كافمع السذاركة الدياسية الكاممة

(87). 

وتشفيحًا لمتػجيو الخئاسي الحؼ صجر بتاريخ العذخوف مغ شيخ أيار مغ العاـ نفدو، كتب 
الى الخئيذ كارتخ تزسشت ( 82)بخيجشدكي مداعج الخئيذ لذيوف االمغ القػمي محكخة غيخ ميرخة

إجابات اإلدارات التشفيحية ومجػ عالقاتيا بحكػمة جشػب افخيؿيًا ، فزاًل عغ خالصة لمعقػد السبخمة 
بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية ودولة جشػب افخيؿيا، واتزح مغ خالؿ السحكخة اف عالقة السيسدات 

متػسصة وعالقات متيشة وعالقات قػية ججًا، االمخيكية مع األخيخة متفاوتة فيشاؾ عالقات خؽيفة و 
ات، و سقاشعالإدارة ، و إدارة أبحاث وتصػيخ الصاقة األمخيكية، و الخديشة، و وزارة وزارة العجؿومشيا 

 .(83) وزارة الجفاع

الجشػب افخيؿية، والتباحث مع الخئيذ كارتخ أعجت –وبعج دراسة مدتؽيزة لمعالقات االمخيكية 
وزارة الخارجية االمخيكية دراسة كانت بسثابة خارشة شخيق لإلدارة االمخيكية، وكاف مغ ابخز ما 
تزسشتو ىػ قخار الخئيذ كارتخ الستزسغ عدمو عمى مػاصمة بحؿ جيػد نذيصة إلحجاث تغييخ في 

، كسا قخر الخئيذ األمخيكي التعاوف مع حكػمة السسمكة جشػب افخيؿيا وكحلظ في روديديا وناميبيا
الستحجة ودعع جيػدىا ؼيسا يتعمق بسشح ناميبيا استقالليا والػصػؿ الى حكع األغمبية، كسا قخر 

الػاليات الستحجة بذكل مباشخ في السبادرات التي يتع تشطيسيا تحت رعاية األمع ضخورة مداىسة 
 .(84) (385)في إشار قخار مجمذ األمغ رقع  الستحجة لتحقيق استقالؿ ناميبيا

وبيشت الجراسة اف وزارة الخارجية قج قخرت بشاء عمى تػجييات البيت األبيس سمدمة مغ  
 السبادرات والدياسيات الستعمقة بجشػب افخيؿيا ومشيا ما يمي:

سع ابالغ حكػمة جشػب افخيؿيا بػجية نطخ اإلدارة االمخيكية بذأف التحػؿ التجريجي لسجت -6
 جشػب افخيؿيا .

متابعة جيػد األمع الستحجة والجوؿ ذات العالقة بذأف السفاوضات الخاصة باستقالؿ ناميبيا  -2
 .(85)وروديديا )زيسبابػؼ(

وبقجر تعمق االمخ بجولة جشػب افخيؿيا فقج ذكخ وزيخ الخارجية انو تع تشفيح التػجييات الخئاسية 
جشػب افخيؿيا، وكاف مغ أولى الخصػات السيسة بيحا  الخامية الى تعديد التحػؿ التجريجي لسجتسع

الذأف ىي ابالغ قادة حكػمة دولة جشػب افخيؿيا بذكل واضح بأف الدياسية االمخيكية تجاه بمجىع قج 
تغيخت وبشاء عمى ذلظ ألتقى مػنجيل نائب الخئيذ األمخيكي مع فػرستخ رئيذ الػزراء الجشػب 

( ، وكاف محػر ىحه االجتساعات إيراؿ رسالة 6977يار//أ28-69افخيقي في فييشا بيغ يػمي )
الحيغ –ميسة اف اإلدارة االمخيكية تعتقج اف استسخار التسييد العشرخؼ السيسدي وحخماف الدػد 
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مغ الحقػؽ الدياسية واالقترادية واالجتساعية يتعارض مع السبادغ األساسية التي  -يسثمػف الغالبية
يدؼ الى استسخار عدلة نطاـ جشػب افخيؿيا عغ السجتسع الجولي، كسا يمتـد بيا الذعب األمخيكي وسي

أنو سييدؼ الى حجوث صخاعات داخمية في جشػب افخيؿيا عمى أساس عشرخؼ، لحا فأف الػاليات 
الستحجة االمخيكية ال يسكشيا االستسخار في الحفاظ عمى نػع العالقة نفدو مع جشػب افخيؿيا شالسا 

العشرخؼ ولسعالجة ذلظ ولتجشب حجوث تمظ االمػر يشبغي القزاء عمى  انيا تتبع سياسة الفرل
التسييد العشرخؼ والتشسية السشفرمة) تشسية البيس عمى حداب الدػد(، كسا يشبغي تحقيق السذاركة 

. كسا بيشت الػرقة اف حكػمة جشػب افخيؿيا رفزت اجخاء (86)الدياسية الكاممة لجسيع الدكاف االفارقة
لمزغػط االمخيكية، وبجاًل مغ ذلظ بجأت تمظ الحكػمة في الترػيخ لمعالع باف  تغييخات نتيجة

 .(87)الدياسة االمخيكية مرسسة ألنياء األقمية البيزاء وتجميخىا 
واضعػ الجراسة اف حكػمة جشػب افخيؿيا سػؼ تتخمي عغ سياستيا الستزسشة معارضة  وتػقع

لييغ البيس الحيغ يجافعػف عغ التغييخ الدياسي الػاليات الستحجة االمخيكية بدبب مػقف الميبخا
 .(88)التجريجي الحؼ ال ييدؼ الى التأثيخ عمى أمغ ومرالح البيس

و بيشت الجراسة اف أؼ سياسة قج تتخحىا الػاليات الستحجة االمخيكية تجاه نطاـ جشػب افخيؿيا 
ظ الخصػات قبل تشفيح أؼ يشبغي اف تأخح بعيغ االعتبار االثار التي قج تتختب عمى كل خصػة مغ تم

مشيا، كسا اف اإلدارة االمخيكية بحاجة الى تقييع التأثيخ االقترادؼ الحؼ يسكغ اف تحجثو خصػات 
معيشة عمى جشػب افخيؿيا نفديا، كسا يجب فحز ودراسة البيانات السالية والتكمفة التي ستتحسميا 

معيشة وفي حاالت أخخػ قج ترل الى  الػاليات الستحجة االمخيكية التي قج تكػف شؽيفة في حاالت
مئات السالييغ مغ الجوالرات، كسا اف العجيج مغ الخصػات سيتصمب تذخيعات ججيجة في الكػنغخس، 
 فزاًل عغ ضخورة التذاور مع الحمفاء السيسا مع الحكػمة البخيصانية، كسا أوضحت الجراسة أنو 

التأثيخ  الؿياـ بأية خصػة وىي لتقييع في يجب الشطخ إلى ثالثة أىجاؼ سياسية متسيدة كجدء مغ ا
الػاليات فظ االرتباط أو عجـ مذاركة  وعمى الخأؼ العاـ في الػاليات الستحجة وجشػب إفخيؿيا، 

التأثيخ عمى الحياة االقترادية والدياسية  وجشػب إفخيؿيا مع أنذصة أخخػ بأية األمخيكية  الستحجة
 .(89)في جشػب إفخيؿيا

 : (90)تقجـ اقتخحت الجراسة اتخاذ جسمة مغ التجابيخ السحجدة وىيوعالوة عمى ما 
 .. اغالؽ محصة تتبع الرػاريخ6
 عدكخؼ في الدفارة االمخيكية في دولة جشػب افخيؿيا.. تقميز حجع مكتب السمحق ال2
 .. عجـ تذجيع التعاوف في مجاؿ الخياضة3
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، ما لع يصبق السدتثسخوف مسارسات . تثبيط االستثسار األمخيكي السدتقبمي في جشػب إفخيؿيا4
 تذسل الدػد والبيس معًا.  تػضيف عادلة

 .الخجمات التجارية انياء. 5
 .، بسا في ذلظ إغالؽ القشرمية في كيب تاوف  تقميز حجع البعثة . 6
 .. تقميل أو مشع التدييالت السرخؼية لمترجيخ واالستيخاد7
 .ػجيا عالية السدتػػ جشػب أفخيؿيا إلى التكشػلدولة . تقييج وصػؿ 8
 .. ثشي البشػؾ األمخيكية عغ تقجيع القخوض إلى جشػب إفخيؿيا9

يسكغ لسجمذ ، إذ الخصػات غيخ اإللدامية -. عسل األمع الستحجة بسػجب الفرل الدادس 68
 األمغ اتخاذ إجخاءات تػصية بسػجب الفرل الدادس مغ ميثاؽ األمع الستحجة

ويتزسغ ذلظ  عقػبات إلدامية -الفرل الدابع  -أفخيؿيا . عسل األمع الستحجة ضج جشػب 66
 فخض حطخ عمى األسمحة وعقػبات اقترادية أخخػ.

اجتسعت لجشة مخاجعة الدياسات وحزخىا  6977وفي الثاني والعذخيغ مغ شيخ  تسػز عاـ 
كي وزيخ الخارجية وعجد مغ السديوليغ مغ الػزارة ووزارة الجفاع بخيجشدكي مداعج الخئيذ األمخي

لذيوف االمغ القػمي ومجيخ االستخبارات السخكدية االمخيكية، وذلظ لمتباحث بذأف الػضع في دولة 
 تمظ الحكػمة ججيةخصػات  . لقج اجسع الحاضخوف عمى اف الػقت قج حاف التخاذ(97)جشػب افخيؿيا

جاد أعزاء وتتسثل بتشفيح التػصيات التي قجمتيا الػزارة في الػرقة التي أعجتيا ومشيا تخؽيس اع
حطخ جسيع الرادرات ، ؼيسا يتعمق بالعشاصخ الججيجة ، الدفارة العامميغ في دولة جشػب افخيؿيا، و 

كسا تقخر أنو يشبغي ، لمسبيعات أو الستخجاميا مغ قبل شخشة جشػب إفخيؿيا أو القػات العدكخية
أساس كل حالة عمى  البت في القزايا السعمقة الستعمقة بترجيخ قصع الػيار ومعجات الريانة عمى

 .(92)انتقالية محجودةلسجة حجة 

قخرت الػاليات الستحجة األمخيكية تأييج  6977وفي الدادس والعذخيغ مغ شيخ تذخيغ االوؿ عاـ 
قخار مجمذ األمغ الجاعي إلى فخض حطخ بيع األسمحة لجولة جشػب افخيؿيا، إال أف حكػمة االخيخة 

 .(93)"االبارتيج" مسا أثار الكثيخيغ مغ فئات الذعب األمخيكيتسدكت بدياسة الفرل العشرخؼ 

 (94) (Polaroid) شخكة بػالرويج أعمشت 6977وفي الحادؼ والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني عاـ 
بدبب الزغػط الكبيخة التي واجيتيا مغ السجتسع السجني  إفخيؿيا دولة جشػب في أعساليا ستشيي أنيا

الحكػمة في جشػب أفخيؿيا، وقج استخجمت الذخكة كل وسائل الجفاع األمخيكي إلنياء التعامل مع 
عغ وجػدىا في دولة جشػب أفخيؿيا بالزغط عمى حكػمتيا واستخجمت الذخكة مشتجاتيا لتحقيق ىحا 
اليجؼ، وعسمت الذخكة عمى تجسيع العجيج مغ الذخكاء ليا لسسارسة الزغػط عمى حكػمتيا، 
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مغ الذخكات والشقابات والجساعات الكشدية في سحب القخوض  وبالفعل نجحت في أف تقشع العجيج
 (95).السقجمة لألخيخة

 الخئيذ إلى مػجية عخيزة عمى أمخيكي مغ أصػؿ افخيؿية باحث (688) وفي العاـ نفدو وقع
 إفخيؿيا لجولة جشػب األمخيكي الجعع بإنياء فييا يصالبػف  األمخيكية والكػنغخس الخارجية ووزارة كارتخ

، أما بالشدبة لمباحثيغ االفارقة  فأنيع غيخ ججيخيغ بالثقة في (96) ناميبيا االخيخة و وتحخيخ يا،وروديد
 الرخاع أولػية عمى القائسة العالسية الدياسات دعع في الجفاع عغ قزيتيع مغ خالؿ عجـ رغبتيع

 في عسمية والغخب، وعمى الخغع مغ ذلظ كاف ىشاؾ مذاركة لبعس الدياسييغ األمخيكييغ الذخؽ  بيغ
 التحقيق في الذخوع عمى الذيػخ مجمذ مداعجة خالؿ مغ األمخيكي التجخل تجاوزات مغ الحج

 التي تعسل عمى دعع سياسات الفرل العشرخؼ، وتدعع ىحه السعارضة  الخاصة األمػاؿ وإنياء
 و( Iowa) أيػا والية مغ Dick Clark(97)) كالرؾ ) ديظ الدشاتػر ىسا القادة ىيالء مغ اثشاف
ديجد  تذارلد عسل ومغ جانب أخخ كاليفػرنيا، والية مغ (98)(Jon Tony)تػني  جػف 

(Charles Diggs)(99) إفخيؿيا لجولة جشػب األمخيكي الدخؼ  الجعع لكذف عزػ الكػنغخس بجج 
 .(688) والتأميغ والترجيخ االستيخاد وضسانات والقخوض التجارة خالؿ مغ مشو والحج

مجتسع جشػب إفخيؿيا ىػ السجتسع الخأسسالي الرشاعي الػحيج في القارة اف ومغ الججيخ بالحكخ 
مغ القػػ  اً قػي األفخيؿية الحؼ تييسغ عميو بػضػح الدياسات العخؾية العشرخية، لكشو تمقى دعساً 

بخيصانيا، ونطخًا لتسدظ دولة جشػب افخيؿيا بدياسة الفرل و  االمخيكية الكبخػ بؿيادة الػاليات الستحجة
حجوث ثػرة عشيفة ىشاؾ، وتحقيق حكع األغمبية ومع ذلظ ، نجحت خؼ فقج كاف مغ الستػقع العشر

 (686) وخالفيا بجسيع انػاعيا.ـيسشتيا  التي تػاجو تحجياتالحكػمة األقمية البيزاء في قسع 
لع تحافع الذخكات األمخيكية عمى ما وعجت بو الدػد في دولة جشػب أفخيؿيا عمى مسارسة 

 حكػمتيا أباف رئاسة كارتخ، بل أنيا وججت لشفديا مبخرًا قانػنيًا ليا بحيث أنيا تقجـالزغط عمى 
العشرخؼ،  الفرل نطاـ مع استثساراتيع عمى الحفاظ خالؿ مغ الدػد أفخيقييغ لمجشػب كبيخة خجمة

ولكغ مغ الػاضح أنيا ال تخيج أف تتعخض لمخدارة في ضل ىحه اإلصالحات ضج نطاـ جشػب 
دولة  في الخخيرة الدػداء العسالة كانت الذخكات األمخيكية قج استفادت مغ مسارساتافخيؿيا، و 

العاـ لجػ الدػد أخح في التدايج، ىحا  الػعي لكغ اإلشالؽ، عمى مداءلة أؼ دوف  إفخيؿيا جشػب
 أكثخ وقعت وقج ،6977عاـ  (702)(Sullivan principlesسػليفاف) باإلضافة إلى تصػيخ مبادغ

 أنيا يفتخض التي السبادغ ( شخكة أمخيكية عمى358مغ أصل ) مجة رئاسة كارتخ شخكة (628) مغ
العسل عغ شخيق مداواة األجخ بيغ العساؿ، تجريب  مكاف في رئيدة إصالحات بتشفيح تعيجت
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 السفاوضة بحقػؽ  الرحية، واالعتخاؼ والسخافق والتعميع السداكغ وتحديغ ضخوؼ الدػد، تحديغ
 .(683)ليع الجساعية

 ىػ ما سػػ  تفعل ولع باإلصالح التعيج عغ ومسا يالحع أف الذخكات االمخيكية أحجست عمشاً  
 أحج أخبخ العاـ األمخيكي والعالسي عمى حكػمة جشػب أفخيؿيا، اذ ضغط الخأؼ لػقف ضخورؼ 
مػجو  حيغ أدرؾ أنيا كانت تدتخجـ لتيجئة سػليفاف مبادغ عمى أنو أوقف التػؾيع الذخكات مديولي

 (684) الستحجة االمخيكية. الػاليات الشقج العاـ في
 إعادة قانػف  لسذخوع تعجيالً  الشػاب االمخيكي أقخ مجمذ 6978وفي الثاني مغ شيخ حديخاف عاـ 

 ألنذصة البشظ تدييالت مغ االستفادة شأنو مغ واالستيخاد االمخيكي، والحؼ الترجيخ بشظ تفػيس
 عمى التذخيع ىحا و يحطخ العشرخؼ، الفرل عمى القزاء في تقجـ إحخاز بذخط إفخيؿيا جشػب

 الفرل في تداىع التي الرادرات واالستيخاد التي تجعع الترجيخ البشظ السحكػر الؿياـ بعسميات
وافق مجمذ الذيػخ عمى التعجيالت  6978 تذخيغ األوؿ عاـ العشرخؼ، وفي الخابع عذخ مغ شيخ

سياسات الفرل العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا، أما بالشدبة  التي وضعتيا الذخكات األمخيكية لسػاجية
 االستثسار تذجيع عجـ في الستسثمة األمج شػيمة الدياسة فقج واصمت وأفعاليا كارتخ إدارة لترخيحات

 إلى الرادرات لتذجيع واالستيخاد الترجيخ بشظ تدييالت بعس وإتاحة إفخيؿيا جشػب في تثبيتو أو
 الذخشة أو الجير ميسدات األسمحة إلى حطخت مبيعات كارتخ إدارة أف فزاًل عغ إفخيؿيا، جشػب

 .(685)األخيخة إلى األمخيكية الرادرات تقميل إلى اإلجخاء ىحا أدػ إفخيؿيا، وقج جشػب في
عمى السػضفيغ الدػد الحيغ عيشتيع  6979دراسة أجختيا وزارة الخارجية األمخيكية في عاـ  وفي

، في االدارة العمياسػد أجشػب إفخيؿيا أنو لع يتع تعييغ أؼ دولة شخكة أمخيكية كبخػ لمعسل في  (38)
 (4588)مغ بيغ  كاف عمى سبيل السثاؿ ، ،ضمػا في وضائف غيخ تقشية وأف جسيع الدػد تقخيباً 

 .(706) رؼيعة فقط مغ الدػد يذغمػف مشاصب أربعةمػضف مغ جشخاؿ مػتػرز، 
 أصػات إلى الصالبية العجيج مغ األصػات الحكػمية االمخيكية انزستوالى جانب الجيػد 

 التعامل عغ التػقف عمى األمخيكية الذخكات حثػا اذ واألبيس، األسػد السجتسع وجساعات الشقابييغ
السيسة  والسعجات والتكشػلػجيا الساؿ رأس العشرخؼ في جشػب افخيؿيا عغ شخيق تػفيخ الشطاـ مع

 التفكيخ عمى اإلدارة األمخيكية إجبار في ميساً  دوراً  الصالب ب أفخيؿيا، وقج لعبلسداعجة حكػمة جشػ 
 تمعب األمخيكية الذخكات إف تتسثل في التي البذعة" "الحؿيقة ومػاجية العشرخؼ، الفرل شبيعة في

 .(687) الشطاـ ىحا بقاء في حيػياً  دوراً 
 ، اذ زاد"متشاقزة" يتزح أنيا إفخيؿيا دولة جشػب تجاه وسياساتيا كارتخ وعشج تقييع إدارة

 إلى 6978 عاـ في دوالر مميػف  (778) مغ إفخيؿيا جشػب في األمخيكي االقترادؼ االستثسار
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 إلى دوالر مميار (6.85) مشتجات بؿيسة اذ تزسشت ،6978 عاـ بحمػؿ دوالر مميار (6.994)
 مميار (6.88إلى ) 6978 عاـ في شؽيف بذكل السبمغ ىحا وزادت ،6977إفخيؿيا عاـ  جشػب
 جشػب مغ البزائع مغ دوالر مميار (6.26) ؾيستو ما الػاليات الستحجة االمخيكية واستػردت دوالر،
 ،6978 عاـ بحمػؿ دوالر مميار (2.26) إلى تقخيباً  السبمغ ىحا وضاعفت 6977 عاـ في إفخيؿيا

الػاليات الستحجة  إلى لمفحع السرجر األوؿ السرجر إفخيؿيا دولة جشػب أصبحت ذلظ إلى باإلضافة
 .(688) االمخيكية

 تيدؼ في جشػب أفخيؿيا مغ السسكغ أف الجاخمي اإلصالح سياسة كانت إدارة كارتخ مجركة أف
 جشػب في لمغخب ومييجة معتجلة سػداء حكػمة تيسذ تجريجية و بصخيقة الدػداء األغمبية حكع إلى

 الصػيل، وأؼ مدار آخخ السجػ عمى ىشاؾ األمخيكية السرالح لزساف شخيقة أفزل ىي إفخيؿيا
 معادية سػداء حكػمة إلى تيدؼ أف السحتسل مغ والتي ودمػية شػيمة حخب إلى الشياية في ييدؼ

الستحجة االمخيكية، ومغ ناحية أخخػ كاف رأؼ فػرستخ رئيذ وزراء دولة جشػب أفخيؿيا  لمػاليات
 الخضػخ ألف ذلظ مغ يوف الجاخمية لبالده، لحا تعيج بعجـاالمخيكية وتجخميا في الذ رافزًا لمزغػط

 (689).البيزاء األقمية بسػقف اإلضخار شأنو
وعمى الخغع مغ الخصابات األمخيكية السشاىزة لدياسات الفرل العشرخؼ لحكػمة فػرستخ 
 بجشػب أفخيؿيا إال أنيا كانت ال تدتصيع أف تسارس ضغػشًا أكبخ في سبيل تحػيل سياسة التسييد

العشرخؼ بدبب السرالح االقترادية واالستخاتيجية والعدكخية السذتخكة بيغ البمجيغ والتي كاف ليا 
أثخًا بالغًا أىسية في تخصيط ورسع الدياسة األمخيكية عمى الػاقع الفعمي وليذ عغ شخيق الخصابات 

إجخاءات الترحيح  الدياسية الدائفة والتي تجعػ إلى نبح سياسة التسييد العشرخؼ دوف اتخاذ أؼ مغ
والتي تعسل عمى الزغط عمى حكػمة جشػب أفخيؿيا، خالصة القػؿ انتيجت االدارة األمخيكية 
سياسة اعتسجت عمى مرالح رجاؿ األعساؿ والدياسييغ والعدكخييغ وليدت عمى الجػانب التي 

 اعتسجت عمى حقػؽ اإلنداف.
 الخاتسة

سياسة التسييد العشرخؼ التي كانت ال  افخيؿيادولة جشػب عمى الخغع مغ تبشي حكػمة  .6
وضيػر مشطسة األمع  العالسية الثانية تتشاسب مع السفاـيع الججيجة التي بخزت بعج انتياء الحخب

الستحجة التي وقفت برالبة ضج حكػمة بخيتػريا بيجؼ حسميا عمى انياء تمظ الدياسة ، فقج سانجت 
ة جشػب افخيؿيا )العشرخية( وبذكل مدتسخ في الجسعية الػاليات الستحجة االمخيكية حكػمة دول

العامة لألمع الستحجة، عمى الخغع مغ اف ذلظ يسثل انتياكًا واضحًا لحقػؽ االنداف و تشاقزًا في 
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مدتعجة لمتخمي  واششصغسياسة واششصغ بيغ مبادئيا السعمشة ومرالحيا االقترادية التي لع تكغ 
 .مدتسخة ردة بيغ السعدكخيغ الغخبي والذخقيؼيو الحخب البا كانتعشيا في وقت 

الحخب الباردة والرخاع بيغ السعدكخيغ الغخبي بؿيادة الػاليات الستحجة  فقج أثخت وعمى ىحا .3
، ب افخيؿياغ تجاه دولة جشػ صاالمخيكية والسعدكخ الذخقي بدعامة االتحاد الدػفيتي عمى سياسة واشش

استغالؿ احتياج الػاليات الستحجة االمخيكية  ليا في  ومغ جانبيا نجحت دولة جشػب افخيؿيا في
جػانب عجة ، فسغ خالليا غحت سياستيا العشرخية وحرمت عمى ما يٌذبو الحرانة التي تجاىمت 
بيا كل الشقج الجولي السػجو ضجىا، كسا اف الخأؼ العاـ األمخيكي وعمى الخغع مغ تدايج اىتسامو 

 كغ متحسدًا التباع سياسات متذجدة تجاه حكػمة بخيتػريا.بقزية التفخقة العشرخية  فإنو لع ي
دورًا فعااًل في دعع االقتراد في دولة جشػب افخيؿيا في مقابل  ةالمخيكيت الخساميل اولعب .4

التدييالت التي حرمت عمييا الػاليات الستحجة االمخيكية في الحرػؿ عمى السػاد الخاـ والعسالة 
زائعيا وشخكاتيا، اف اقتراد جشػب افخيؿيا مع ثخواتيا السعجنية الخخيرة والدػؽ السفتػح في ب

الخاـ الستشػعة والخبخة التقشية وفخت ليا القجرة عمى االكتفاء الحاتي حتى لػ كانت مرادره خارجية، 
وقج بخز ىحا االمخ في حراريغ متتابعيغ عمييا، وكاف لمػاليات الستحجة االمخيكية دورًا كبيخًا في 

اد جشػب افخيؿيا عشجما كاف عمى حافة االنييار في بعس الدشػات التي حرل فييا انقاذ اقتر
 انخفاض شجيج في مبيعات الحىب والتبادالت التجارية والحطخ والحرار الجولي.

تسثمت  سياسة خاصة تجاه دولة جشػب افخيؿيا ألداره الخئيذ األمخيكي جيسي كارتخ لقج كاف .5
القات االمخيكية مع األخيخة وضساف السرالح االمخيكية العدكخية السحافطة عمى الع بالخغبة في

واالقترادية وفي الػقت نفدو حسميا عمى تغييخ سياستيا التي كانت تالقي انتقاد واسع مغ لجف 
السجتسع الجولي والخاؼ العاـ األمخيكي السيسا في أوساط األمخيكييغ مغ ذوؼ األصػؿ االفخيؿية 

تسامًا عغ عالقات دولتيع مع دولة تشتيظ حقػؽ االنداف عالنية وعمى مخأػ الحيغ لع يكػنػا راضيغ 
اعتساد سياسات مختمفة، لمتػفيق بيغ ما يخيجه  الخأؼ الخئيذ كارتخ ومدسع مغ الجسيع، لحا حاوؿ 

وبيغ مرالح الجولة العميا، وعمى ىحا فقج ارتبط  -بذأف قزية الفرل العشرخؼ  -العاـ االمخيكي 
األمخيكية تجاه دولة جشػب افخيؿيا بعجـ االضخار بسرالحيا حتى وأف كاف ذلظ عمى صشع الدياسة 

حداب الدػد الحيغ مثمػا أكثخية الذعب األفخيقي الحؼ ضل لقخوف عجيجة ياف تحت وشأة سياسة 
التسييد العشرخؼ في بالدىع، واصصجمت تمظ الدياسة في كثيخ مغ األحياف باعتخاضات الكػنغخس 

ؼ كاف لو  تأثيخ واضح عمى عالقات الػاليات الستحجة مع دولة جشػب افخيؿيا، واسيع األمخيكي الح
 في تسخيخ العجيج مغ القخارات والعقػبات بحق األخيخة.
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عشجما قامت شخكة اليشج  6652قزية التسييد العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا في عاـ ( مغ الججيخ بالحكخ بجأت (6
الذخؾية اليػلشجية بإنذاء محصة تجارية في مشصقة الكاب بجشػب أفخيؿيا وعسمت عمى االستفادة مغ األراضي ىشاؾ 

يا في استدراع ولكشيا اصصجمت بالدكاف السحمييغ فعسمت عمى استقصاب العجيج مغ العائالت اليػلشجية لسداعجت
عقيل جعيد شسخي الديالني، سياسة التسييد العشرخؼ في اتحاد  . لمسديج مغ التفريالت يشطخ:األراضي ىشاؾ

 2868كمية التخبية لمعمـػ االندانية، جامعة البرخة، ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،6966-6968جشػب افخيؿيا
 .39،ص

الستحجة االمخيكية والتي كانت تعتسج عمييع في كل السجاالت  ( أخحت احػاؿ الدػد تدداد سػًء في الػاليات(2
خرػصًا في الػاليات الجشػبية، وىشالظ حاوؿ العبيج االفارقة تشطيع حخكات لمتسخد أبخزىا حخكة )ناف تػرنخ( عاـ 

اـ لشكػلغ في فخجيشيا والتي تالىا تراعجًا في الداحة الدياسية االمخيكية، ومع وصػؿ الخئيذ الجسيػرؼ أبخى 6836
في الػاليات الجشػبية،  يشز عمى الغاء العبػدية وتحخيخ الدػد 6862،اصجر مخسػمًا عاـ  6866لدجة الحكع عاـ 

تع اقخار  6868وبعج ذلظ صجرت عجة قػانيغ ججيجة تحدغ مغ حالة الدػد في الػاليات الستحجة االمخيكية، ففي عاـ 
تع اعصاء حق الترػيت لمحكػر الدػد، كسا تع انتخاب  6878وفي عاـ مشح السػاششة الكاممة لألمخيكييغ االفارقة، 

)ىيخاـ رودس ريفيمد( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الذيػخ و )جػزيف ىايشي ريشي( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الشػاب. 
؛ 648ص-92لمسديج يشطخ: عقيل جعيد شسخي الديالني، السرجر الدابق، ص

https://www.noonpost.com/content/37451. 
(3)Patrick Henry Martin, American Views on South Africa, 1948-1972, Unpublished 
thesis, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, Louisiana 
State University, 1974, p. 51; Richard Goldstone, Ambiguity and America: South Africa 
and US Foreign Policy, Social Research , Vol. 72, No. 4, winter, 2005, p. 811. 

،اشخوحة دكتػراه  غيخ مشذػرة، 6983-6966( احسج صالح السعسػرؼ، االوضاع الدياسية لجولة جشػب افخيؿيا (4
؛ ىذاـ مدوجي، نمدػف مانجيال وكفاحة ضج التسييد العشرخؼ 44، ص 2826ية، جامعة بابل،كمية التخبية االندان
قصب شتسة،  –، رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة، كمية العمـػ االندانية واالجتساعية 2863-6968في جشػب افخيؿيا 

 .68، ص2865-2864جامعة دمحم خيزخ بدكخة،
ػف في جشػب افخيؿيا يختمف ىيالء عغ الدنػج ببذختيع البشية السرفخة ( وىع مغ سالالت الدنػج الحؼ كانػ يدكش(5

وقاماتيع القريخة وجباىيع البارزة وعيػنيع الزيقة. لمسديج يشطخ: ججيػف س.ويخ، تاريخ جشػب افخيؿيا، تخجسة: 
 ؛22ص-69، ص6986عبجالخحسغ عبجهللا الذيخ، دار السخيخ، الخياض، 

https://www.hindawi.org/books/39490260/1.8/. 
،مجمة 6948( اسامة حيسج خميل، الرشاعة في ضل التفخقة العشرخية في جسيػرية جشػب افخيؿيا حتى عاـ (6

 .28،ص2828، 44،العجد 66الجراسات التاريخية والحزارية، السجمج 
، مجمة كمية 6998-6652عبج الػىاب دفع هللا احسج: التصػر التاريخي لدياسة التفخقة العشرخية في جشػب أفخيؿيا    (7)

، كانػف االوؿ 25اآلداب، العجد   .44ص-36، ص: 2887، جامعة الخخشـػ

https://www.noonpost.com/content/37451
https://www.noonpost.com/content/37451
https://www.hindawi.org/books/39490260/1.8/
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الجبمػماسية، معيج محسػد حدغ خميل: قزية جشػب أفخيؿيا أسبابيا وآثارىا والسػقف الجولي مشيا، مجمة الجراسات   (8)
 .64ص-62، ص 6998، 7الجراسات الجبمػماسية، العجد 

( بدعامة ىختدوج في الدابع مغ NPويخمد لو )  National Party( الحدب الػششي: ُأسذ الحدب الػششي (9
في  ، اذ أكج األخيخ أف تكػف الديادة لجػ البػيخ اليػلشجييغ ، أزداد أعزاء الحدب الػششي 6964كانػف الثاني 

البخلساف، عسل سياسي قاـ بو الحدب الػششي في تمظ اآلونة ىػ السداواة بيغ المغتيغ اإلنكميدية واليػلشجية األفخيكانية 
فاز الحدب الػششي وبدعامة   6948، وإلغاء العمع البخيصاني واختيار عمع ججيج يسثل دولة جشػب أفخيؿيا، وفي العاـ 

في البخلساف ، وىشا تحققت أماؿ اليػلشجييغ مخة ثانية= =لمديصخة عمى سجة  بأغمبية السقاعج6954 – 6948ماالف  
الحكع في جشػب أفخيؿيا ، والتخمز مغ مشافدييع البخيصانييغ . شبقت حكػمة ماالف سياسة ججيجة في البالد ىي 

الت يشطخ: سييخ عػاد األولى مغ نػعيا في العالع أال وىي سياسة التسييد العشرخؼ ) األبارتيج (.لمسديج مغ التفري
،اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية لمبشات، 6994-6968أيػب الكبيدي، حدب السيتسخ الػششي االفخيقي 

 .36-35،ص2885جامعة بغجاد، 
، كانت قزية بخاوف ضج مجمذ التعميع: ىي قزية 6954( ضيخت )قزية بخاوف ضج مجمذ التعميع( عاـ (68

أف القػانيغ التي  6954ايار عاـ  67يات الستحجة األمخيكية ، اذ أعمشت فييا السحكسة العميا في تاريخية بارزة في الػال
تشز عمى إنذاء مجارس عامة ُمشفرمة لمصالب الدػد والبيس غيخ دستػرية، وبحلظ أنيت ىحه القزية الفرل 

ا انترارًا كبيخًا لحخكة الحقػؽ السجنية العشرخؼ القانػني في السجارس العامة بالػاليات الستحجة األمخيكية ويسثل ىح
الستشامية في الػاليات الستحجة االمخيكية. اذ أشار بخاوف إلى إجساع دولي ناشئ حػؿ شخور الفرل العشرخؼ. لمسديج 

 مغ التفريالت يشطخ:
.https://nps.gov/brvb/index.htm; Richard Goldstone, Op., Cit., p. 813. 

 .45 احسج: السرجر الدابق،صعبج الػىاب دفع هللا  (66)
, أشخوحة 6986-6945( عراـ عبج الحديغ نػماف الجليسي, الػاليات الستحجة األميخكية ودولة جشػب إفخيؿيا (62

 .28-64(،ص2888دكتػراه غيخ مشذػره, كمية التخبية لمبشات, )جامعة بغجاد, 
، جامعة 63وجشػب أفخيؿيا، مجمة شيوف عخبية، العجد دمحم عبج الغشي الحاج قاسع: التعاوف الشػوؼ بيغ اسخائيل   (63)

 .652، ص 6998الجوؿ العخبية، األمانة العامة، ايمػؿ 
( االبارتيج: مرصمح األبارتيج يصمق عمى سياسة التسيد العشرخؼ التي كاف يشتيجيا الشطاـ الدياسي في دولة   (64

العالع التي تعمغ عجـ السداواة بيغ مػاششييا وتخفس  جشػب افخيؿيا بذكل عمشي وصخيح، اذ كانت الجولة الػحيجة في
االعتخاؼ بالسػاثيق الجولية الستعمقة بحقػؽ االنداف، وكانت ىحه الدياسة ترشف سكاف جشػب افخيؿيا الى أجشاس 
يسشح مغ ضسشيا البيس السشحجروف مغ اصػؿ اوروبية مختبة الدادة عمى حداب البانتػ الدكاف االصمييغ واالسيػييغ 

السمػنيغ الحيغ يشتسػف الى أصل مختمط فييالء يكػنػف في الجرجات الجنيا يحجد ليع نطاـ التسييد العشرخؼ اماكغ و 
سكشاىع وشبيعة التعميع وكحلظ نػعية العسل مع تقييج تحخكاتيع وحخياتيع في التشقل داخل بمجىع وقج جػبيت ىحه 

، 6،ط4يشطخ عبج الػىاب الكيالي ، السػسػعة الدياسيةج الدياسة بخفس داخمي وخارجي ليا. لمسديج مغ التفريالت
؛ احسج زكي بجوؼ، معجع مرصمحات العمـػ االجتساعية، 227، ص6979السيسدة العخبية لمجراسات والشذخ، 
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؛ ضارؼ رشيج الدامخائي ، الفرل والتسييد العشرخؼ في ضػء القانػف الجولي العاـ ، دار 23،ص6982،بيخوت،2ط
 .369، ص6983العخاؽ ، الخشيج لمشذخ ، 

(15) Patrick Henry Martin, Op. Cit., p. 52. 
 .95ص-93( عراـ عبج الحديغ نػماف الجليسي، السرجر الدابق، ص(66

( حدب السيتسخ الػششي األفخيقي: كاف الجكتػر بيكدمي سيع أوؿ مغ شعخ بأىسية تذكيل حدب سياسي يزع 67)
غ حقيع بالسداواة في بالدىع. ودعا إلى عقج اجتساع لدعساء الؿبائل االفارقة االفارقة وجسيع الفئات السختمفة ويجافع ع

. شاركت في فئات وندب 6962لتأسيذ الحدب. انعقج السيتسخ في بمػمفػنتيغ في الثامغ مغ كانػف الثاني عاـ 
ج وزعساء الؿبائل ، مختمفة مغ شعب جشػب إفخيؿيا ، بسا في ذلظ السثقفػف االفارقة الحيغ أكسمػا دراستيع في الخار 

ورجاؿ الجيغ ، والسحامػف ، وصغار التجار. لقج أكج الحدب في بيانو األوؿ وحجة األفخيقييغ والتحخر الػششي ، وأف 
األفخيقييغ ىع أغمبية مزصيجة ، وأستشكخ العشرخية في جشػب أفخيؿيا. كسا أتفق السيتسخوف عمى تدسية الحدب أوؿ 

  (The South Africa Native National Congress)ػششي لجشػب أفخيؿيا (  األمخ بػ ) السيتسخ األىمي ال
  ((African National Congress، ثع تغيخ أسسو إلى ) حدب السيتسخ الػششي األفخيقي (  6962وذلظ في العاـ 

، ؛ لصفي جعفخ فخج 36-35(. لمسديج يشطخ: سييخ عػاد أيػب الكبيدي، السرجر الدابق،صANCويخمد لو ) 
، بغجاد  34حدب السيتسخ الػششي األفخيقي ودوره في ؾيادة الشزاؿ في جشػب أفخيؿيا ، مجمة السيرخ العخبي ، العجد 

، 6؛ ريتذارد جيبدػف، حخكات التحخيخ االفخيؿية الشزاؿ السعاصخ ضج االقمية البيزاء، ط629، ص 6988، 
 .69،ص2882تخجسة: صبخؼ دمحم حدغ، القاىخة، 

(18) Richard Goldstone, Op., Cit, p. 813. 
(19) Javan David Frazier, Atomic Apartheid: United States-South African Nuclear 
Relations from Truman to Reagan, 1945-1989, Unpublished thesis, Faculty of Auburn, 
Auburn University, May 11, 2006, pp.303-304. 

كاف الخئيذ  دولة، 693،وتتكػف حتى االف مغ 6945مشطسة دولية تأسدت عاـ  ىياالمع الستحجة: ( (28
( ىػ اوؿ مغ استخجـ مرصمح االمع الستحجة والحؼ استخجـ بعج Franklin Rooseveltاالمخيكي فخانكميغ روزفمت )

 في خزع الحخب العالسية الثانية لمتفاصيل يشطخ: 6942ذلظ لإلعالف عغ االمع الستحجة في عاـ 
http://www.un.org/ar/about-un/index.html.  
(21) Charles Denton Johnson, African Americans and South Africans: the Anti-
apartheid Movement in the United States, 1921-1955, Unpublished thesis,  Faculty of 
the Graduate School, Howard  University, 2004, p. 255. 

(، ولج في تذخيغ 6986-6977جيسي ايخؿ كارتخ: رئيذ الػاليات الستحجة األمخيكية التاسع والثالثيغ لمسجة ) ((22
شػب في بميشد بػالية جػرجيا ، وأكسل دراستو االبتجائية والثانػية في مدقط رأسو، التحق بجامعة ج 6924األوؿ 

( 6953-6946غخب جػرجيا ، ثع بسعيج جػرجيا لمتقشية، ثع التحق باألكاديسية البحخية األمخيكية لسجة سبع سشػات )
فاز كارتخ بسشرب السحافع لػالية  6978، وفي عاـ 6967رشح نفدو لسجمذ الذيػخ عغ والية بػالتيغ حتى عاـ 

(, وخالؿ مجة رئاستو أقاـ عالقات دبمػماسية 6986-6977جة )جػرجيا، وأصبح رئيدًا لمػاليات الستحجة األمخيكية لمس

http://www.un.org/ar/about-un/index.html
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.لمسديج أنطخ:حدغ 6978مع الريغ، وسحب قػاتو مغ تايػاف، وسعى إلى أنجاح  مباحثات كامب ديفيج في عاـ
،رسالة ماجدتيخ كمية 6988-6964مالح ناصخ، مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ مذكمة روديديا الجشػبية 

؛ غفار جبار جاسع الجليسي، سياسة الػاليات الستحجة 262(،ص2864معمـػ االندانية،)جامعة البرخة،التخبية ل
؛ 685،ص2862، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة تكخيت، 6986-6974االمخيكية تجاه مرخ

 ؛275أودو زاوتخ، ،السرجر الدابق،ص
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/Jimmicarter. 

،مجمة كمية 6989-6978( نريخ محسػد شكخ الجبػرؼ، السرالح االمخيكية والدػفيتية في جشػب افخيؿيا (23
 .362، ص2828، الجامعة السدتشرخية، 687التخبية االساسية،العجد

(24) Gisela Hübner-Dick and Reimund Seidelmann, Simulating Economic Sanctions 
and Incentives: Hypothetical Alternatives of United States Policy on South Africa, 
Journal of Peace Research , Vol. 15, No. 2 1978, p. 155. 

جيشة نفديا، ، وتخخج مغ الس 6928( والتخ مػنجيل: ولج في ميشيدػتا في الخامذ مغ شيخ كانػف الثاني عاـ (25
حرل عمى شيادة في  6956، خجـ بعجىا في الجير األمخيكي خالؿ الحخب الكػرية، وفي عاـ  6956في عاـ 

، ًأصبح 6968القانػف ،عسل محامًيا في ميشيابػليذ، عيشو الحاكع أورفيل فخيساف بسشرب الشائب العاـ في عاـ 
اختاره جيسي كارتخ  6976، وفي عاـ 6972و 6966اـ عزػًا في مجمذ الذيػخ األمخيكي واعيج انتخابو في األعػ 

ليخافقو في التخشيح الجيسقخاشي لمخئاسة، وتسكغ كارتخ ومػنجيل مغ ىديسة الخئيذ جيخالج فػرد ونائبو بػب دوؿ في 
اال انيسا ىدما اماـ رونالج ريجاف ونائبو جػرج  6988نتيجة متقاربة. أعاد مػنجيل تخشحو مع الخئيذ كارتخ عاـ 

.  تػفي مػنجيل في 6996، وتقاعج في عاـ 6993ش ، عيشو الخئيذ بيل كميشتػف سفيخ البالد في الياباف في عاـ بػ 
 . لمسديج مغ التفريالت يشطخ: 2826التاسع عذخ مغ شيخ نيداف عاـ 

The American Presidency Project, Cited in: https://www.presidency .ucsb.edu /people/ 
other /walter-f-mondale. 

ػ ومغ ثع عمى الجكتػراه   6939، حرل عمى البكالػريػس مغ جامعة بيل  6967سايخوس فانذ : مغ مػاليج  (26)
، خجـ فانذ بالبحخية ومارس ميشة السحاماة ، ومغ ثع تجرج  بعجة مشاصب ، حيث شغل  6942في القانػف في 

، وقاـ بالعجيج مغ االعساؿ الجبمػماسية والسباحثات الجولية ، ليذغل في  مشرب وزيخ الجفاع في حكػمة جػف كيشجؼ
شغل مشرب مبعػث االمع الستحجة لمبػسشة ،  6993وزيخ الخارجية االمخيكية في عيج كارتخ ، في عاـ  6977عاـ 

ايخوس . لمسديج مغ التفريالت حػؿ فانذ وسياستو يشطخ : عبج الدتار جعيجخ عبج ، س 2882وتػفي في عاـ 
 ؛  2866، الجامعة العخاؾية ، 98فانذ وسياستو الخارجية تجاه الذخؽ االوسط ، مجمة كمية االداب ، العجد 

https://history.state.gov 

، في نيػ أورلياند في6932أنجرو يػنغ: ولج في آذار عاـ   (27) لػيديانا، بجأ مديختو كقذ، وكاف قائجا في حخكة  
مجيخًا تشفيحيًا لسيتسخ الؿيادة السديحية الجشػبية )الحقػؽ السجنية، وعسل  SCLC  .وكاف مقخبا مغ مارتغ لػثخ كيشغ )

وأخح يجافع عغ حقػؽ الدػد ويحارب التسييد العشرخؼ وقاؿ في مقابمة لو "أنو يتحكخ تػتخات التسييد العشرخؼ في 
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األمخيكية لجؼ األمع الستحجة في مجة نيػ أورلياند"، وأخح يتقمج السشاصب حتي أصبح سفيخ الػاليات الستحجة 
الدبعيشيات مغ القخف الساضي اذ أصبح يػنغ نقصة االتراؿ األولية لمدياسة الخارجية إلدارة كارتخ في إفخيؿيا وآسيا. 
مغ خالؿ استخجاـ شبكة االتراالت التي كانت تتصػر مشح الخسديشيات مغ القخف الساضي ، لعب دوًرا نذًصا في 

أصبح يػنج الحقا  رتخ مغ حقػؽ اإلنداف والخأسسالية الميبخالية في روديديا وجشػب إفخيؿيا وانغػال،تػضيح مػقف كا
نذصا في الدياسة، اذ دخل مجمذ الشػاب األمخيكي عغ جػرجيا، ثع سفيخ الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع 

مغ التفريالت يشطخ:الستحجة، وأخيخا عسجة مجيشة أتالنتا. لمسديج   

-https://www.congress.gov/member/andrew-young/Y000028; 
https://history.house.gov/People/Detail/21064.2 

االكاديسية البحخية  ، تخخج مغ 6923تخنخ : اميخاؿ في البحخية االمخيكية ، ولج في ىايالنج في شيكاغػ عاـ  (28)
- 6972االمخيكية كسا درس ىشجسة الكيخباء، شغل مشاصب عجة، اوليا رئيذ الكمية الحخبية البحخية بيغ عامي 

، ثع قاد االسصػؿ الثاني لمػاليات الستحجة ليشتقل بعجىا إلى مشرب القائج االعمى لحمف شساؿ االشمدي  6974
= =، واشخؼ خالليا عمى متابعة تصػرات 6988-6977السخكدية  ، ومغ ثع مجيخ االستخبارات  6977 – 6975

االفغانية، وبعج خخوجو مغ االستخبارات اتجو إلى تأليف العجيج مغ الكتب كأحج -الثػرة االيخانية ، والحخب الدػفيتية 
 . يشطخ :  2868الخبخاء الدياسييغ الكبار . تػفي عاـ 

The Washington Post  Journal , January 18 , 2018 , https://www. washingtonpost.com 
(29)Presidential Review Memorandum/NSC–4, Washington, January 21, 1977,  Cited in: 
Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XVI, Southern Africa, 
United States Government Publishing Office ,Washington,2016, P: 745. (Hare after Will 
be Cited as: F. R. U. S.). 

 .6977الى شيخ أيار عاـ  6975( استسخ في عسمو مغ شيخ تسػز عاـ (38
(31)Memorandum of Conversation1, Washington, January 25, 1977, 5 p.m.  Cited in: F. 
R. U. S., Vol. XVI, , P:747. 
(32)Ibid , pp:749-751. 
(33)Memorandum of Conversation1, Washington, January 28, 1977, 10 a.m.  Cited in: 
F. R. U. S., Vol. XVI, , P:753. 
(34)Ibid , p:754. 
(35)Ibid , p:755. 
(36)Memorandum From Secretary of State Vance to President, Washington, February 
3, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, , P:756. 
(37)Summary of Conclusions of a Policy Review Committee Meeting, Washington, 
February 8, 1977, 3–4:15 p.m., Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:784. 

https://www.congress.gov/member/andrew-young/Y000028
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(38)Ibid , P:784. 
(39)Ibid , P:785. 
(40)Ibid , P:785. 
(41)Ibid , PP:786-787. 
(42)Ibid , PP:788-789. 
(43)Memorandum From Secretary of State Vance to President Carter, Washington, 
February 9, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:784. 

، وىػ زعيع في ناتاؿ ، جشػب أفخيؿيا  6928جاثذا بػثيميدؼ : ولج في الدابع والعذخيغ مغ شيخ اب عاـ (44) 
. انتخب رئيًدا 6953الدولػ وزعيع حدب الحخية إنكاثا. يشحجر مغ سيتذػايػ ، وتػلى ؾيادة عذيخة بػثيميدؼ في عاـ 

بعج االنفراؿ عغ السيتسخ  6975وأعاد إحياء إنكاثا في عاـ  6972لػالية كػازولػ الدػداء غيخ السدتقمة في عاـ 
لكػازولػ ، وعسل داخل السيسدة البيزاء إلنياء الفرل العشرخؼ . في  الػششي األفخيقي، رفس االستقالؿ الكامل

انخخط في صخاع شخس عمى الؿيادة مع حدب السيتسخ الػششي األفخيقي. قتل اآلالؼ في اشتباكات  6998-6994
لمذيوف  ، عيشو نيمدػف مانجيال وزيخاً  6994عشكاثا وحدب السيتسخ الػششي األفخيقي. بعج االنتخابات الػششية عاـ 

 . لمسديج مغ التفريالت يشطخ:2884الجاخمية . شغل السشرب حتى عاـ 
https://www.britannica.com/summary/Mangosuthu-G-Buthelezi;https://people.com 
/archive/a-cool-man-on-a-lion-hunt-south-africas-john-vorster-tries-to-head-off-a-
race-war-vol-6-no-14/. 

حدب الحخية إنكاثا: ىػ حدب سياسي في جشػب إفخيؿيا يزع أعزاء قبيمة الدولػ، وقج أسذ الحدب في   (45)
قاـ زعيع  6975طاـ السمكي لقبيمة الدولػ، وفي عاـ عذخيشيات مغ القخف العذخيغ بيجؼ تػفيخ الجعع الجساىيخؼ لمش

الدولػ مانجػسػثػ بػثيميدؼ بإحياء إنكاثا، وكاف مغ ضسغ أىجافو تحخيخ اأُلفارقة مغ االستعسار األبيس وإنياء 
سياسة التفخقة العشرخية، وفي الثسانيشيات، دخل حدب الحخية إنكاثا في تشافذ مخيخ، وعشيف مع حدب السيتسخ 

ـ لحدب األغمبية السيتسخ الػششي 6994اإلفخيقي، ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ فقج انزع حدب إنكاثا في عاـ  الػششي
اإلفخيقي لتذكيل أوؿ حكػمة في جشػب إفخيؿيا اختارىا الشاخبػف مغ جسيع األعخاؽ، لمسديج مغ التفريالت يشطخ : 

ػب افخيؿيا الى الجيسقخاشية، تخجسة فياد سخوجي، سػزاف كػلغ ماركذ، مخاؾبة الخيح وحل الشداعات خالؿ انتقاؿ جش
 .295،ص2884،دار االىمية، عساف ، 6ط

(46) William E. Schaufele, Jr., U. S. Relations in Southern Africa, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science , Vol. 432, Africa in Transition, 
Julay, 1977, p. 117. 
(47) Ibid, p. 117. 
(48)Minutes of a National Security Council Meeting, Washington, March 3, 1977, 9:30–
10:45 a.m, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:793. 

https://www.britannica.com/summary/Mangosuthu-G-Buthelezi;https:/people.com
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(49)Presidential Directive/NSC–5, Washington, March 9, 1977, Cited in: F. R. U. S., 
Vol. XVI, P:804. 
(50)Ibid, P:804. 

، 6خارشة التشافذ الجولي في افخيؿيا "متصمبات السرالح واختالؼ االىجاؼ"،ط ( مثشى فائق مخعي، واخخوف،(56
 .32،ص2826االفخيقي لمجراسات االستخاتيجية، العخاؽ،  –السخكد العخاقي 

(52) Javan David Frazier, Op. Cit., pp.109. 239:241. 
(53) William Raiford, South Africa: Foreign Investment and Separate Development, 
Journal of Opinion, Vol. 9, No. 1/2, Spring - Summer, 1979,  p. 33. 
(54)Memorandum of Conversation, Washington, March 23, 1977, 2:30 p.m, Cited in: F. 
R. U. S., Vol. XVI, P:805. 
(55)Ibid, P:806. 
(56)Ibid, P:807. 
(57)Ibid, P:807. 
(58)Ibid, P:808. 
(59)Message From South African Prime Minister Vorster to President Carter, March 23, 
1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:811. 
(60)Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
(Brzezinski) to President Carter, Washington, April 13, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. 
XVI, pp:812-813. 
(61)Telegram From the Department of State to the Consulate in Cape Town, 
Washington, April 16, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:. 
(62)Telegram From the Embassy in South Africa to the Department of State, 
Washington, April 19, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:815. 
(63)Ibid, P:817. 

 .24ىيئة التحخيخ، السرجر الدابق، ص   (64)
(65)Telegram From the Department of State to Secretary of State Vance, Washington, 
May 10, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, pp:821-822. 
(66)Ibid, pp:821-822. 
(67)Memorandum of Conversation, Vienna, May 19, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. 
XVI, pp:821-824. 
(68)Ibid, pp:829-835. 
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(69)Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs 
(Brzezinski) to the Heads of Executive Departments and Agencies, Washington, May 
20, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, p:841. 
(70)Memorandum of Conversation, Vienna, May 20, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. 
XVI, p:842. 
(71)Ibid, p:846. 
(72)Ibid, pp:847-849. 
(73)Ibid, p:850. 
(74)Ibid, p:851. 
(75)Memorandum From the Executive Secretary of the Department of State (Tarnoff) to 
the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski), Washington, May 
28, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, p:853. 
(76)Ibid, pp:853-854. 
(77)Memorandum From Secretary of Defense Brown to the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Brzezinski), Washington, June 4, 1977, Cited in: F. R. U. S., 
Vol. XVI, p:855. 
(78)Ibid, pp:853-856. 
(79)Ibid, pp:853-856. 
(80)Memorandum From Secretary of State Vance to President Carter, Washington, June 
24, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, p:857. 
(81)Ibid, p:858. 

بحجود يـػ الخابع والعذخوف مغ ، ألف اإلجابة كانت 6977( يعتقج الباحث انيا في نياية شيخ حديخاف مغ عاـ 82)
 الذيخ السحكػر.

 لمسديج مغ التفريالت يشطخ:  (83) 
Memorandum From the President’s Assistant for National Security Affairs (Brzezinski) 
to President Carter, Washington, undated, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, pp:862-866. 
 (84)Paper Prepared in the Department of State, Washington, undated, Cited in: F. R. 
U. S., Vol. XVI, p:867. 
 (85)Ibid, p:867. 
 (86)Ibid, p:876. 
 (87)Ibid, p:876. 
 (88)Ibid, p:877. 
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 (89)Ibid, pp:878-879. 
 (90)Ibid, pp:880-886. 
 (91)Summary of Conclusions of a Policy Review Committee Meeting, Washington, July 
22, 1977, 9:30–11 a.m, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, p:891. 
 (92)Ibid, p:893. 

ىيئة التحخيخ: مػقف القػػ العطسى مغ قزية جشػب أفخيؿيا، مجمة الجراسات الجبمػماسية، معيج الجراسات   (93)
 .24، ص 6998، الدعػدية،7الجبمػماسية، العجد 

وكانت رائجة عالسيًا في الترػيخ الفػتػغخافي الفػرؼ تقـػ بترشيع  6978بػالرويج: ىي شخكة أنذأت عاـ  (94) 
كاميخا ومدتمدمات الكاميخا الفػرية كسا قجمت مشتجات الترػيخ  688نػعًا مغ األفالـ وأكثخ مغ  58وبيع أكثخ مغ 

 الفػتػغخافي الفػرؼ. لمسديج مغ التفريالت يشطخ:
 https://www.referenceforbusiness.com/history2/65/Polaroid-Corporation. html. 
(95)ACOA, Annual Report 1977, January 1 ,1978,p. 3. 
(96) David Wiley, Anti-Apartheid Movements versus Government Policy in the U.S. 
and U.K, Africa Today , Vol. 26, No. 1 ,1st Qtr., Indiana University Press,  1979, p. 
61. 

في مقاشعة ليغ في  6928 عاـ  أيمػؿ 64( ديظ كالرؾ: ىػ سياسي أمخيكي مغ الحدب الجيسػقخاشي، ولج في 97)
كانػف الثاني  3يػخ األمخيكي عغ والية آيػا في السجة بيغ عامي )الػاليات الستحجة، وقج انتخب عزػ مجمذ الذ

 (. لمسديج يشطخ:  6979كانػف الثاني  3 – 6973
https://bioguideretro.congress.gov/Home/MemberDetails?memIndex=C000448. 

ػيػرؾ، وقج انتخب في ني 6934حديخاف  26( جػف تػني: ىػ سياسي أمخيكي مغ الحدب الجيسػقخاشي، ولج في 98)
، وانتخب في مجمذ الذيػخ في 6976-6965عزػ مجمذ الشػاب األمخيكي عغ دائخة كاليفػرنيا في السجة مغ 

 . لمسديج يشطخ:6977-6976السجة مغ 
 https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/john-tunney-former-u-s-senator-
california-dies-83-n837426 

تذارلد ديجد :كاف سياسيًا أمخيكيًا مغ والية ميذيغاف األمخيكية وعسل في مجمذ الذيػخ ومجمذ الشػاب ( 99)
األمخيكي. وكاف عزػًا في حخكة الحقػؽ السجنية، انتخب أوؿ رئيذ لمكػنغخس التجسع األسػد. كاف مغ أشج مشتقجؼ 

 نطاـ الفرل العشرخؼ في جشػب إفخيؿيا. لمسديج يشطخ:
 . https://history.house.gov/People/Detail/12254 

(100) David Wiley, Op. Cit., pp. 61-62. 
(101) Ruth Milkman, Apartheid, economic growth, and U.S. Foreign policy in South 
Africa, Berkeley Journal of Sociology , Vol. 22 , Regents of the University of California 
,1977-1978,  p. 45. 

https://www.referenceforbusiness.com/history2/65/Polaroid-Corporation
https://www.referenceforbusiness.com/history2/65/Polaroid-Corporation


 موقف الواليات املتحدة االمريلية مً قضية الفصل العيصري يف دولة جيوب أفريقيا بني عامي

(7711-7717) 

  ا.د.ىاظه رشه معتوق                                                              و.د.سيف معتز عنر 

   و(2222كاىوٌ االول  – 33العدد مةلحق )  ةلة دراسات ااريخيةجم 
618 

 

618 

                                                                                                                                                                            

مبادغ سػليفاف: سسيت كحلظ ندبة الى القذ ليػف سػليفاف وىػ وزيخ أمخيكي مغ أصل أفخيقي وكاف عزػًا  (682)
في مجمذ إدارة جشخاؿ مػتػرز، وترادؼ أف جشخاؿ مػتػرز ىي أكبخ جية عسل لمدػد في جشػب إفخيؿيا، وقج تع 

فرل العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا، وشسمت ىحه لمحج والزغط عمى حكػمة ال 6977تصػيخ ىحه السبادغ في عاـ 
( مسارسات التػضيف الستداوية 2( عجـ تفخقة األجشاس في جسيع مخافق األكل والخاحة والعسل، )6السبادغ اآلتي: )

( أجػر متداوية لجسيع السػضفيغ الحيغ يقػمػف بعسل متداٍو أو مذابو لشفذ السجة 3والعادلة لجسيع السػضفيغ، )
لذخوع في بخامج التجريب وتصػيخىا سػاء كاف الدػد وغيخىع مغ غيخ البيس لمػضائف اإلشخاؼية ( ا4الدمشية، )
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 مجينة العمارة في كتابات الرحالة األجانب

 البصرةفي تربية المديرية  - نهر الهجى جاسب صالح .مم.

 ميسانفي تربية المديرية  - ر مهاوي. دمحم نزامم.

  ممخصال
، عرػر، اذ كان مخكد الحزاراتانحاء العالع عمى مخ الشيج العخاق شيخة واسعة في جسيع      

ولو مػقع جغخافي متسيد، يخبط بيغ الغخب والذخق، واثار عطيسة جحبت الييا انطار السيتسيغ بيحا 
السجال، فزال عغ خيخاتو الكثيخة، كل ىحه االمػر وغيخىا جعمتو مقرجا لمعجيج مغ الخحالة االجانب 

وضاع تيجف ىحه الجراسة الى تدميط الزػء عمى االفتخة التي تمتيا، ج العثساني و شػال فتخة العي
)العسخانية واالجتساعية واالقترادية( باالعتساد عمى ما كتبو الخحالة، اذ اىتع الخحالة مجيشة العسارة 

وحطيت مجيشة العسارة ببعس مغ ىحا االىتسام، اذ  شسل جسيع الشػاحي، بجشػب العخاق اىتسام كبيخ
مغ بغجاد الى البرخة  تخحاليععمى الصخيق مغ بغجاد الى البرخة، كان الخحالة اثشاء  انيا كانت

ونالت اىػار العسارة الجدء ؛ وىشالظ رحالة اىتسػا بأىػار العخاق اىتسام واضح  ،يسخون بسجيشة العسارة
لجسيع االكبخ مغ ذلظ االىتسام اذ استقخ بعس الخحالة فييا لدشػات عجة قجمػا لشا وصفا دقيقا 

 نػاحي الحياة في القخػ واالىػار.  
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The city of Emarah in the writings of foreign travelers 

Assist lecturer. Nour Al-Huda Jaseb Saleh - Directorate of Education in 

Basrah 

Assist lecturer. Muhammad Nizar Mahawi - Directorate of Education 

in Maysan 

 

Abstract 

      Being the center of civilization and having a distinct geographical 

location – that links between the west and the East, Iraq has witnessed 

extensive fame all over the world during different ages. Moreover, Iraq's 

great monuments and natural resources make it the destination for many 

Foreigner travelers throughout the period of Ottoman Empire and the period 

after it.                                                                                                   

     This study aims to shed light on the conditions of the city of Al-Amara in 

all its aspects (urban, social and economic). Based on the manuscripts of the 

travelers. Since ancient times, the southern Iraq, including A-Amara, gained 

a great  part of their attention considering all these aspects. As the travelers 

had to pass through  Al-Amara in their to Baghdad because it is located on 

the road between Basra and Baghdad. There were also some travelers who 

paid attention to the Iraqi marshes- mainly Al-Amaras marshes. And some 

of them settled there for many years and gave us an accurate description of 

all the aspects of life  in the villages and marshes                                                                                               
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 مقجمةال
اذ زار العخاق مشح قجيع العرػر  تذكل كتابات الخحالة االجانب مرجرا ميسا لكتابة تاريخ العخاق،   

تشػعت شبيعتيع واختمفت تػجياتيع واالسباب التي جاؤوا مغ اجميا، فسشيع مغ ، العجيج مغ الخحالة
، ليعواخخون لمعسل في التشقيبات االثخية وجسع السخصػشات لرالح متاحف دو لمتبذيخ،  اتى

لمتحقق مغ بعس االماكغ السحكػرة في  الستكذاف السشاشق، واخخون  ةيسكبعثات عم جاؤواوبعزيع 
 ومشيع قجم ألغخاض سياسية وما الى ذلظ . ،الكتب الجيشية السديحية والييػدية

، فالخحالة بفزل مذاىجتو التاريخي التػثيق في ججا ميسة يديخة و غيخ تاريخية تعج كتبيع ثخوة    
السشاشق التي يختادىا، ويترل اترال مباشخ بأىل السجن التي يدورىا، واشالعو عغ كثب عمى 

 يحتفطػن أحػاليا وسيخ امػرىا وادارتيا، يعصيشا صػرة واضحة قخيبة مغ الػاقع، فزال عغ انيع 
 الى الحال بيع وصلو  ،احجاث مغ بو يسخون  ما عغ ويػمية شاممة معمػمات فييا يػثقػن  بدجالت

لسجن، وعمى الخغع مغ ذلظ البج مغ التعامل مع كتب الخحالة بححر؛ لكػنيا ا في ندوليع ساعة ذكخ
 قج تحتػؼ احيانا عمى نقائس وىفػات، فزال عغ السبالغات واخح االمػر بذكل سصحي. 

كتب الخحالت، ليحا   لع يشل لػاء العسارة االىتسام الكافي مغ قبل الباحثيغ السختريغ بجراسة    
حاولت الباحثة في ىحه الجراسة التصخق الى جسيع الخحالة االجانب الحيغ مخوا بسجيشة العسارة، ابتجاء 

م، وتججر  1165م( الحؼ يعج اول رحالة زار السجيشة عام 1173 -م1131) (1)مغ بشياميغ التصيمي
االشارة الى إن ىشالظ رحالة ذكخوا السجيشة بقجر قميل مغ السعمػمات، وبعزيع اكتفى بحكخ اسسيا 
فقط عشج السخور بيا ألنيا لع تكغ بقجر اىسية مجيشة البرخة آنحاك، ولع يكغ بيا شيء يجحب االنتباه 

الة الحيغ يبحثػن عغ ما يدحخ العيػن، واغمبيع لع يتػغل في السجيشة، خػفا مغ تعخضيع لبعس الخح
لمدمب والشيب مغ قبل بعس العذائخ لحلظ اتخحوا الصخيق الشيخؼ. وىشا واجيشا صعػبة في 

 الحرػل عمى معمػمات وافية عغ مخكد السجيشة واوضاعيع آنحاك. 
الذخقي مغ العخاق، تأسدت مجيشة العسارة الحجيثة في عيج يقع لػاء العسارة في الجدء الجشػبي     

، وكان العامل العدكخؼ مغ اىع اسباب نذػء السجيشة، بدبب (2)م1861الحكع العثساني عام 
الرخاعات العذائخية، والسيسا التي كانت بيغ قبيمة بشي الم والبػ دمحم، فزال عغ السذاكل التي 

الزخائب، وقصع نيخ دجمة بػجو الدفغ التجارية مغ قبل تدببيا العذائخ لمدمصة مغ عجم دفع 
،   لحلظ ارسمت الحكػمة العثسانية حسمة عدكخية، إلخساد التسخدات وحفع االمغ واستقخ (3)الذيػخ 

وعسج  (4)جشػد الحسمة في مكان يقع بيغ نيخ دجمة والكحالء سسي "األوردؼ"  وتعشي السعدكخ،
لحػانيت بجػار السعدكخ وىحا ادػ الى اتداع الحخكة العسخانية سكان السشصقة الى بشاء السشازل وا

 .(5)وتكػيغ السشصقة التي اخحوا يصمقػن عمييا العسارة
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م (  قبل تأسيديا بفتخة شػيمة، اذ زارىا عام 1689 –م 1623) (6) ذكخىا الخحالة سبدتياني       
 (8)خحالة جان باتيدت تافخنييةم، مخ بيا ال1678، وفي عام (7)م، وصفيا بالقخية الكبيخة1656

 مشازليا كانت اذ ،سجيشةمل واضح عسخاني تصػر ىشالظ يكغ لع انو الى واشار (  م1689 – م1615)
 . (9)، ومخ بسشصقة السجخ و العديخ واكتفى بحكخ اسسيسا فقط بالمبغ مذيجة قمعة وجػد والحع  بديصة

 المظاهر العمرانية
 األضرحة والمراقج -

 واكثخ ،االجانب الخحالة كتابات مغ كبيخا حيدا عامو برػرة لمعخاق العسخانية السطاىخ شغمت        
 وفي ،االحيان اغمب في رسسػىاو  وكتبيع محكخاتيع في ودونػىا ،السقجسة السخاقج ىػ اعجابيع اثار ما

 زاره رحالة واول، بالسجيشة مخوا الحيغ الخحالة كل باىتسام "عدرا" الشبي ضخيح حزي العسارة مجيشة
 وجامع لمييػد كبيخ كشيذ عدرا قبخ جانب الى يػجج انو ، وقالم1165 عام التصيمي بشياميغ ىػ

 ويؤدون  السقام يجمػن  ،وصفاء وئام عمى كانػا والسدمسيغ الييػد ان بشياميغ ووضح ،لمسدمسيغ
 .(11)فيو الرالة

 عام العسارة زار الحؼم( 1832 -م1751) (11)سيدتيشدي دوميشكيػ االيصالي الخحالة وذكخ         
 مغ صغيخ معبج:" قائال السدار ووصف ،عسيقة بكخامة السدمسيغ عشج يحطى عدرا قبخ انم، 1781
 ومثميا عالية، نخمة الفشاء وسط في وىشالظ االخزخ، القاشاني بالخدف مغصى فيػ القبخ اما االجخ،

 . (12)"االربع الدوايا في
 لمسدار الييػد حج مشاسبة مع العسارة لسجيشة زيارتو وقت صادف قج (13) لجان كيػم الخحالة اما   

 يقع بديط بشاء" قائال لمزخيح وصفا وقجم الفتخة، تمظ في الحجاج بالسدافخيغ تكتع القػارب وكانت
 اؼ عغ يسيده شيء فال الخارج مغ اما الجاخل، مغ والشحور باليبات غشي وىػ الشيخ، ضفة عمى
 .(14) "اسالمي مدار
 بكثخة لجان مع م،1869 عام العخاق زار الحؼم (1882 -م1841) (15) ريفاديشيخا ادولفػا  ويتفق   

 مغ بجيعة قبة ذو مقاما"  قائال السقام ووصف ايار شيخ في السقام يحجػن  الحيغ الييػد الحجاج
 دائسا وتعشى ترمي التي الييػدية االسخ لتمظ مخررة السدار داخل غخف عجة ىشالظ الخدف،
 .(16)بالسدار

 الفخع غيخ اليادغ بالسخقج  م1881 عامم( 1916 -م 1851) (17) ديػالفػا ِجيغ مجام ووصفتو   
 غخفة مداحة أذ قجر السخقج تفاصيل ادقم ( 1934 –م 1857)  (19)بجج وضح حيغ في، (18)

 قاشاني و كتاباتتحتػؼ عمى  بيس، بانيا ذات لػن أوججرانيا ووصف مخبعا، قجما ثالثػن الزخيح ب
 صغيخة مخبعات اركانيا وفي ،السمػن  بالسخمخ ويتارض وفخشت ، العيػن  يبيخ واحسخ واصفخ ازرق 



 مديهة العنارة يف كتابات الرحالة األجانب

                                                                  مهاوي حمند نزارم.م.                                                            صاحل م.م. نور اهلدى جاسب

 

   م(2222كانون االول  – 33العدر مةلحق )  ةلة رراسات ااريخةةجم 
623 

 

623 

 صشجوق ، نفدو الزخيح يقػم مباشخة الكبة وتحت الغخفة وسط وفي فييا مقحع ومخمخ سػد حجارة مغ
 .(21)اعسجة بأربعة معمق اخزخ بقساش مغصى خذب

 _ مرقج عمي الذرقي 
فيسا يخز مخقج عمي الذخقي فمع يحكخه مغ الخحالة سػػ بجج ولع يقجم لو اؼ وصف يحكخ اذ    

، اذ كان السخقج عمى الزفة الذخقية لمشيخ ورأػ االعخاب بغجاد الى شخيقو فيشاىج وىػ في القارب  
 .(21)مغ بعيج ومعيع نداؤىع واشفاليع يحىبػن الى السخقج

ىا احج مغ الخحالة سػػ اوبشيايع واكتفى فقط بقػلة لمسدمسيغ في اما جػامع السجيشة فمع يحكخ    
 . (22)العسارة ثالث جػامع 

 _ المنازل
 سجيشةال مخكد يقجمػا اؼ وصف لسشازل لع انيع حتى لبداشتيا ،الخحالة انتباه سشازلال لع تثيخ    

واالىػار،   الخيفية لسشاشقمفرل لبيػت ا شخح ، في حيغ قجمػا(23)ووصفيا تافخنييو فقط بالبديصة
 ذكخ و .(25)البشاء بديصة اكػاخ عغ عبارةبأنيا  العديخ مجيشة مشازل (24)سدتيشي وصف وىشا

 وتدسى القاعات تذبو الحرائخ مغ اكػاخ في يدكشػن  عذائخال انم (1849 -م 1861)(26)اوبشيايع
 وضج الذسذ حخ ضج حساية افزل السقبب سقفيا بفزل وتػفخ والقرب الحمفا مغ يبشػنيا صريفه

 . (27)والسصخ البخد
معجبيغ كثيخا بأىػار العخاق حتى ان ، النيع كانػا بيػت االىػارواسيب الخحالة في وصف     

 شخحالحلظ نججىع قج قجمػا  وكالفغ ماكدػيل (28)، امثال ويمفخد ثديجخبعزيع سكغ بيا سشػات عجه
 وذات ،صغيخة العسارة اىػار فكانت بيػت الصبقة الستػسصة في ،لجسيع جػانب الحياة ىشاك وافيا

 الغخفة ارضية اما ،القرب مغ قميل عجد يزع قػس كل اقػاس خسدة عمى تحتػؼ  مشخفزة اسقف
 فجسيعيا الفقخاء بيػت اما. (29) وسادتيغ فػقيا وضعت ثع مسدقة حريخة فػق  فاخخة بدولية فسفخوشة
 مغ ستارة ىشالظ البيت، مقجمة في القاع عمى ممقاه والبخدؼ االسل مغ حريخة تحتػؼ  متػاضعة
 حيث والصبخ، الشداء شخف لتفرل البعيجة الشياية باتجاه الججار عمى مشترف الى تختفع القرب

 مسدقة ووسائج (31)وفاالت مجاذيف ، وحبػب رز اكياس الدقف تقػس في ضباب كانو الجخان يعمػ
 ىي االشياء ىحه اخخ، صغيخ خذبي وصشجوق  مكدػرة بسفاصل قاتع عتيق خذبي صشجوق  ،

  (31).البيت في السخئية

 وتتسيد القخية في كػخ اكبخ بانو (32)،ماكدػيل يف لمذيػخ وصفوايػجج في قخػ االىػار مز    
 كانػا وان حتى بيا ويذخبػن  يأكمػن  ،الزيػف إليػاء وتدتخجم السزايف بيحه االرياف قخػ  جسيع
 وتغصى قجما عذخون  شػلو يبمغ ،عسالق قرب اقػاس مغ صف مغ السزيف تكػن ، يغخباء
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 الى دائسا يكػن  السزيف ومجخل ،فخديا دائسا يكػن  االقػاس وعجد ،بالبػارؼ  الخارج مغ االقػاس
 بفخش الخجم يقػم الزيف يرل حالسا ولكغ ،مفخوشات او اثاث عمى السزيف يحتػؼ  وال ،القبمة

 القيػة اواني مػقجويػضع  قخمديو او خزخاء وسائج عمييا يزعػن  ثع ،القرب بػارؼ  فػق  الدجاد
 (33).السزيف مجخل عشج السدافة ثمث في

 المظاهر االجتماعية 
وذلظ الن الكثيخ مغ  ،ان دراسة السطاىخ االجتساعية لسجتسع العخاق ليذ باألمخ الديل   

السؤرخيغ الحيغ درسػا تاريخ العخاق لع يتصخقػا الى االمػر االجتساعية اال عخضا؛ وليحا شكمت كتب 
الخحالة االجانب السرجر االساس لجراسة االوضاع والسطاىخ االجتساعية وعجت كتبيع مفتاح ليحه 

العادات  وان اكثخخ الخحالة الجراسات ومع انو يجب التعامل معيا بححر ألنيا تعكذ وجيو نط
 .غخيبة عشيع تكػن والتقاليج 

اكثخىع مغ دمسيغ والشرارػ والييػد والرابئة، و مغ الس ان سكان مجيشة العسارة ىع خميط متشػع   
نحػ  و ،وخسدػن بيتا ييػديا ،يػجج بيا عذخون بيتا مديحياالسدمسيغ واضح اوبشيايع الى انو 

 الف حػالي بيشيع، ندسو 9511 م 1895 عام العسارة مجيشة سكان وبمغ (34) ،خسديغ بيتا لمرابئة
 وبيغ كافغ .(35)والالتيغ واالمخيكان الكمجانييغ الكاثػليظ مغ شخز 611و الرابئة مغ شخز

 11111، واصبح اعجادىع 1915 في العام م ( ازدياد سكان السجيشة 2111 –م  1928) (36)يػنغ
 مدالسػن  اناس العسارة مجيشة سكان ان 1911 عام االمخيكي السبذخ بارني . ورأػ(37)ندسة

 ألداء مشيع معارضة اؼ نجج ولع السديحية الكتب بيع مكاتب في يدورونيع  ،االخخػ  لمصػائف
 (38). التبذيخ في اعسالشا

، الخحل البجو، والغشع الجسال مخبػ الذاوية البجو :مشيا فئات اربع الى العسارة عذائخ تشقدع     
 ادنى يذكمػن  الحيغ السعجان الصبقات ىحه الى يزاف استػششػا الحيغ البجو اؼ الفمحالخحل،  نرف
 ان اذ، البجو يحتقخىا اعسال وىي الحرخان وندج والريج الجػاميذ تخبية مغ يعيذػن  النيع ،شبقة
 يبجو شكميع ان عغ فزال ،البجوؼ  أعيغ في الكيسة قميل شخرا العخبي مغ يجعل الدسظ صيج
 جمػدىع، الذسذ حخقت، اضافخىع ازدياد شػل الى ادػ السدتشقعات في فالخػض اقخانيع عغ غخيبا

 اماكغ يغيخون  الفالحيغ فبعس واحج مكان في يثبتػن  ال والسعجان الفمح ان الى االشارة وتججر
 بجو واالخخيغ متشقميغ زراعييغ عسال اوبشيايع وسسياىع السياه خمف يجخون  والسعجان عسميع
 .(39)اىػار
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، اذ كانػا اساس مجيشة العسارة آنحاك ىع وعذائخ الم البشػ الى عذائخ (41)ايشيػلت لجقة انتباه و   
 11665راجال و 51641خيسة و 19171خعا او اسخة قػاميا ف 81الى  قدع البشػ الم  البػ دمحم،

 وىع محاربػن وزراع في نفذ الػقت يدرعػن الحشصة والذعيخ وحتى الخز في اىػار مشاشقيع  ،فارسا
الف جامػسة وىع  46الف بعيخ و 35الف ثػر وبقخة و 21الف راس غشع و 351مػاشييع ب  قجرو 

الحيغ يجيدون بغجاد بسا تحتاجو مغ المحػم والدبجة ويخسمػن ايزا جدء مغ اصػافيع بيشسا يقػمػن 
 .(41)القدع االخخ وندجو لعسل مالبديع  بغدل

 _ ازياء الدكان وصفاتهم العامة 
وال ريب ان االزياء اول ما  ،الرفات التي يتحمػن بيا فزال عغالخحالة السطيخ العام لمفخد  بيغ   

، اذ قال بجج ان في لباسيع لغة ومعتقجاالخحالة في بالد تختمف عغ بالده، حزارة، ديشا،  يثيخ انتباه
حدب قػل   الػحذية مخايل عمييع وتبجو خذشة سسات العسارة عذائخ لخجالو  ،(42)متعة لمشاضخيغ 

 او البمػط بمػن  الرػف مغ شػيل فزفاض ثػب عغ عبارة ساذجة بديصة مالبديع ديػالفػا، و
  وفي( العقال) الجسال صػف مغ حبل يسدكيا( الكهفية) بسشاديل رؤوسيع ويغصػن  ازرق  بمػن 

ويمبذ بعس الذيػخ رداء مغ اقسذة اغمى  (43)،وخيالء بغخور عمييا يتكئػن  شػيمة عري ايجييع
خ واالثخياء فػق الثػب ما يدسى الذيػ  ، وايزا يمبذفػق الثػب وانيع يذتخكػن جسيعا في العباءة 

" ىػ رداء يبمغ الكاحل يذبو القفصان يرشع مغ الرػف او الحخيخ، اكسامو شػيمو ثبتو الزبهن "
 (44)مغ االعمىبالحدام ، ال يحتػؼ عمى ازرار 

يقرج الخحالة ىشا الدادة ) ويختمفػن  العقال مع السخقط واليذساغ العباءة االىػار رجال يختجؼ   
 سػداء كػفياتيع تكػن  اذ بمبديع العادييغ الشاس عغ (يشتدبػن الى احج أئسة اىل البيت الدادة الحيغ

. وشباب االىػار الفقخاء ال (45)كبيخا احتخاما ليع تكغ والشاس سادة بانيع تسيدىع عالمة وىحا المػن 
يسمكػن اكثخ مغ دشاديذيع حدب وصف يػنغ التي تكػن مرشػعة مغ القصغ او الخير الخدؼء، 

قمجون االحدمة والخشاجخ، ورغع فقخىع اال ان مطيخىع كان اغصية رؤوسيع مغ الكػفيات والعكل ويت
ميسا لجييع ويذيخ الى ذلظ يػنغ قائال " عشج عػدتشا الى القخية ...، يتخك االوالد مجاذيفيع، ويغخفػن 
الساء لغدل ايجييع ووجػىيع، يشدلػن اكساميع، ويعجلػن كػفياتيع وعكميع بعشاية، ويسعشػن الشطخ 

 .(46)لمتأكج مغ ان مطيخىع عمى احدغ ما يخام" بسخأة صغيخة مجورة 

مغ صفاتيع الكخم وقخػ الزيف ولكشيع يحتقخون الشاس الحيغ يتاجخون معيع وال يحتخمػن سػػ     
السحاربيغ الحيغ يدسحػن ليع بالتشقل في اراضييع بكل امان ويذيخ الخحالة الى ان بشػ الم مغخمػن 
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مع  يكي تفق جػن فان ايذ السبذخ االمخ وي(47) ولمكثيخ مغ رجاليع اكثخ مغ زوجة واحجه ،بالشداء
اوبشيايع بكخم وشيبة اىالي العسارة واشار الى ذلظ قائال بجت االيام الثسانية التي قزيتيا مع 

نػا غة بدبب شيبتيع فالجسيع كار ة ولع تسخ عميشا ساعة مسمة او فاساعات قميم كأنياالتاجخ  "الحجي"
 .(48)يحخصػن عمى ان تكػن اقامتي شيبة 

الى تفاخخ عذائخ مجيشة العسارة بأصالتيع ونقاوتيع وعجم وجػد اؼ  (49) ويذيخ ابخاىام بارسػند  
فقخائيع كادحػن مججون ججا، اما السدشػن والسخضى والعسيان  بيشيع ، و متدػليغكدالى او 

 .(51)عمى العسلاس، حيشسا ال يقػن والعخجان فيخعاىع عامة الش

اذ حياتيع عبارة عغ عسل شاق في التجحيف او قػة وصالبة كبيختيغ،  رجال االىػاريستمظ    
استعسال السشاجل في قصع الدسظ او البط أو قزاء ساعات في الغصذ خمف الجػاميذ او 

 .(51)ػتيعػنغ بانو لع يقابل شخرا بقالحذير او االسل او البخدؼ لمعمف او لمبشاء او لمبيع ويذيخ ي

 نداء فقط الخحالة  ذكخوا  السجيشة مخكد نداء عغ الخحالة كتب في اشارة اؼ تخد فمع اما الشداء   
فيتكػن زؼ السخأة العذائخية مغ ثػب ازرق غامق او اسػد مرشػع مغ القصغ  ،واالىػار االرياف

 ،فزفاضة مالبديغ مجىر، بذكل جسيالتوىغ  ،بأكسام شػيمة ويػضع عمى الخأس غصاء
 وىغ ، بالفزة تخصع شػيمة ججائل شكل عمى شعخىغ ويزفخن  ،انػفيغ في الخزامة الحمي ويزعغ

 .(52)الجػارب في التصخيد رسػم تذبو بخسػم والكػاحل والخجميغ واليجيغ الػجو يػشسغ االغمب عمى

 االساور بعس ببخاعة، السرشػعة الخاقي الشػع مغ وغالبا الحمي يختجيغ االىػار نداء جسيع
 (53) الرابئة برشعيا بخع وقج الفزة مغ ترشع الخأس وزيشة الخالخيل

وصف جػن اشخ نداء بشي الم بقػلة "ىغ عمى جانب غيخ يديخ في الجسال، في اشكاليغ،   
واتفقت معو ديػالفػا في ان نداء بشي الم" جسيالت السالمح... بقامات فارعة،  (54)وحخكاتيغ"

 .(55)وسسات جحابو، وشعخ مزفػر متجلي" 

وقجرتيغ عمى عبػر الشيخ بالتيار الدخيع وىغ واقفات متساسكات  1817ذكخ وليع ىػيج الشداء عام 
 .(56)القرب او يحسمشو إلصالح اكػاخيغ في قػاربيغ، وىغ يقسغ ببيع

 االوضاع االقترادية
 الزراعة 
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 شاسعة بسداحات يدتأجخونيا الذيػخ ان اال العخاقية لمحكػمة االراض جسيع ممكية تعػد    
، اذ يعج لػاء العسارة مغ اىع الػية (57) لمدراعة صالحة اغمبيا بالفعل، اراضييع كأنيا ويدتثسخونيا

الشيار الجارية مغ دجمة  لكثخة تفخعاتالعخاق مغ ناحية الدراعة، ووفخة الحاصالت؛ نتيجة 
يدرعػن القسح والذعيخ والحرة  الرفخاء  فيع ،تشتذخ الدراعة بيغ العذائخ بذكل كبيخو  ،(58)بأراضيو

االراضي  ، حدب شبيعة التخبة ووسائل الخؼ تدقىفزال عغ الشخيل وبعس الخزخوات والخز
يخة فػق العسارة ق ثالث قشػات كبيخة ىي البتعغ شخي الدراعية الػاقعة، عمى الزفة اليسشى لشيخ دجمة

  (59)والسجخ الرغيخ الصبخ والسجخ الكبيخ

االولى بالبحور والثانية تو، لدراع انشخيقت تشتذخ زراعة الخز في االىػار بذكل كبيخ، تػجج    
 شخيقة الدراعة بالبحور في االراضي  خوتشتذ ،(61)بذكل اوسع الصخيقة الثانية ، انتذخت الذتالتب
في حيغ تدرع القخػ التي يكػن مػقعيا عمى حافة االىػار الذمب بكمتا  (61)بعيجة عغ االىػارال

 . (62)الصخيقتيغ

 نيخ عمى تقع انيا :قائال العسارة لسجيشة االقترادؼ لمػاقع وصفا االمخيكي مػردياك وليع قجم    
 واالرز والذعيخ القسح مدارع فييا تشتذخ اذ العخاق في خرػبة السشاشق ألكثخ مخكد وىي ، دجمة
 . (63) بكثخة

، اذ صادف وجػده مع اخخ مػسع وضح بارسػند شخيقة حراد محاصيل الحشصة والذعيخ   
لحراد الحبػب، ورأػ الخجال والشداء واالشفال جسيعيع مذغػليغ بالحراد، وىع يحرجون مختيغ 

اكياس  مرشػعة مغ حدم البخدؼ السحبػكة ببعزيا، ثع يزعػن عميو في الدشة يشقمػنو بأشػاف في 
التبغ، ويقف عميو رجالن واقفان ويقػمان بالتججيف بذكل عسػدؼ عبخ الشيخ، ويدتػعب الصػف 

 .(64)الكبيخ اربعة رجال، ويرف بارسػند عخض نيخ دجمة آنحاك كعخض نيخ التايسد عشج بخج لشجن

 االراضي كل ان ايزا تافخنيية الحع ،ػا يخبػن الحيػانات الجاجشةوالى جانب الدراعة ايزا كان   
 عا مخ  عمى تحتػؼ  لكػنيا ، الدمصان يستمكيا التي االراضي افزل مغ ىي وبغجاد البرخة بيغ السستجة
  والجػاميذ الخيػل واالغشام والساعد سيسا ال الحيػانات مغ كبيخة اعجاد فييا يخبى ومخوج واسعو
 مغ العجيج وجػد والحعالدمن  الجىغ مغ وافيو مقاديخ مشو ويدتخمز وفيخة بكسيات حميبا تجر التي

 .(65)اصحابو مغ تذتخيو التي الدفغ
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يا الدبب االساسي لترخيف دورا  بارز في الشذاط االقترادؼ، ألن لمتجارة :التجارة -
 شافية بحدمة مخبػط القرب مغ صغيخ ليكل عغ عباره حػانيت القخػ  في ، يػجج(66)االنتاج

 برل، معجنيو، بعمب تبغ بيارات،، القيػة، القرب، يتدودون مشو بالبزائع التالية: الذاؼ، مغ
 وان وفمفل. ممح ، كبيخة قػالب في سكخ ، مخايا الزغط، لسرابيح فتائل لخبسا تسخ، خيار، ابخ،

 مغ او االىػار خارج االسػاق مغ يذتخونيا القخػ  سكان فان الحانػت في البزائع ىحه تتػفخ لع
 واالخخ الحيغ بيغ صغيخ بسذحػف الييع يجيء متجػل بائع

 تجيد االخخػ  حاجاتيع اما ،(67)
 والدالسل الحبال لرشاعة او كػقػد الستعسالو اضافة  والحرخان البيػت لبشاء القرب ذاتيا

 والقسح الخز اليػر مغ والدسظ الجامػس مغ والمبغ الحميب الخئيدية االغحية اما لمعمف واالسل
   . (68) السحمييغ الفالحيغ مغ

الحيػانات الجاجشة الى التجار والسدافخيغ مشتجاتيع التي تتكػن مغ  الدكان يبيعػن       
واشار تافخنييو الى ان الدكان يبيعػن الدسغ الى الدفغ التجارية ويذتخونو  (69)والرػف والدسغ

 (71)مشيع بكسيات كبيخة حتى انو رأػ في بعس القخػ خسذ وعذخون سفيشة محسمة بالدسغ 
 كبيخة كسيات السشاشق ىحه سكان يرجرون  اذ بالدسغ الستاجخة واتفق فشذشدػ مع تافخنييو بعسمية

واوضح فشذشدػ ان اسعار (71)مشو  القخيبة االماكغ سائخ والى البرخة الى الستجية بالقػارب مشو
مغ الججاج وخخوفيغ بأسعار  السػاد الغحائية في ىحه السشصقة بخدة ججا اذ اشتخػ العجيج

، واتفق معو ابخاىام بارسػند في زىج االسعار اذ تدود ىػ واصجقائو الكثيخ مغ االغحية (72)زىيجه
وكان لمشداء الجور الكبيخ في عسميات  (73)ى البرخة بأسعار قميمة ججاالصازجة عشج سفخىع ال

البيع ووضح ذلظ ليػنيارت قائال: ان الشداء يقسغ بعخض مشتجاتيغ مغ االلبان لمبيع عمى 
 (74)السدافخيغ السارة في االنيخ وتزع الشدػة المبغ في اكياس مغ الكتان ال يتدخب مشيا 

 جئغ وقج... والبيس والدبجة الحميب لبيع الدوارق  ويالحقغ االشفال مغ جيذا يرصحبغ بعزيغ... 
، فزال عغ ان عذائخ البشػ الم (75) التحخر مغ الكثيخ سمػكيغ عمى يبجو جميو ببخاءة مخكبشا الى

 (76)ىع الحيغ يجيدون بغجاد بسا تحتاجو مغ لحػم وزبج ويخسمػن ايزا جدء مغ اصػافيع الى بغجاد.

االىػار تجارة بيع الجامػس بذكل كبيخ، اذ يتجػل بيشيع "الجالبو" يذتخون  تشتذخ بيغ سكان    
 (77)لتي ماتت خالل مػجات الػباء.مشيع الجػاميذ، وكحلظ يذتخون جمػد الحيػانات السحبػحة او ا
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 يقػم  مباشخة العثسانية الحكػمة قبل مغ تفخض عذخ الدابع القخن  في كانت الزخائب واما    
 بان وعمع السشاشق ىحه ضخائب عغ تافخنيو استفدخ لمدمصان، القدصشصيشية مغ دار الجفتخ  بجبايتيا
 كل وعمى الدشة في القخش ونرف قخش  انثى ام كان ذكخ جامػس رأس كل عغ تجفع األىالي

 . (78) قخشان يجفع فخس

 الحكػمة كمفت اذ  اختمفت عسمية جباية الزخائب وفي القخن التاسع عذخ ومصمع القخن العذخيغ  
دمحم الحيغ يقصشػن  البػالبشي الم و  والبج مغ اإلشارة الى ان عذائخ ،الزخائب بجابية العذائخ شيػخ

السجاورة، وجباية رسػم  اية الزخائب مغ بعس قبائل عمى الجانب االيسغ لشيخ دجمة عسجوا الى جب
يخ في نيخ دجمة آنحاك كانت جسخكية مغ الدفغ؛ وحتى الدفيشة البخارية االنجميدية التي كانت تد

 .(79)تخزع لجفع الخسػم الجسخكية 

يسارسػن الحخف اليجوية البديصة اذ يرشعػن ما يحتاجػنو بأيجييع، فالبجو يرشعػن خيسيع  الرناعة
بأيجييع مغ شعخ الساعد االسػد  او صػف الغشع السشدػج يجويا والخيسة سيمة الصي، وىي تختمف 

د باختالف حالة الذخز فالفقخاء، خياميع ذات عسػد واحج، وتدداد االعسجة بازدياد الغشى، ويبمغ عج
اعسجة الذيخ خسدة اعسجة، ولمسخأة الجور الكبيخ في صشاعة الخيع فيي تحيكيا مغ شعخ الساعد او 

 .(81)صػف الغشع 

واحدغ الخيام التي تحيكيا نداء قبيمة بشي الم، فيي ذات سػاد داكغ، وسسيكة ومطيخىا حدغ، مغ 
يا االكياس واالغصية، اعسال السخأة ندج قساش الخيسة واالقسذة الخذشة االخخػ التي ترشع مش

 الغشع  صػف بغدل الشدػة تقػم .(81)وبعس االحيان القسران، في حيغ يغدل الخجال الرػف
 عبخ يسخ الدشارة يدسى حجيجؼ قزيب مغ يتألف الحؼ" السغدل" ويدتعسمغ والساعد االبل وشعخ

 مذعبة في يػضع تغدالة يدسى الحراع بصػل مذعب ذلظ الى يزاف فمكو يدسى خذبي لػح
 الصقة مادة بػاسصة بعزيا الى السغدل قصع وتثبت" الغدل" السدسى الرػف ، التغدالة فع السدسى

 قزيبيغ، عمى السصمػب جلمشدي الالزم والعخض بالصػل الدالسل تذج الرسغ، مغ تالف قػية
 فرل ويجخؼ  االرض، عمى يدق بأكسمو الشديج ان بحيث اوتاد، اربعة بػاسصة باألرض مثبتيغ
 ضيخ عمى تػضع التي والخخجة االبدصة الشداء . وتشدج (82) اليج بػاسصة البكخة وتسخيخ الخيػط
 الدتائخ وندج الثياب، لرشع شخاؤىا يتع قساش قصع وخياشة خام اقسذة ندج عغ فزال ،الجواب

ويرشع سكان االىػار مشازليع بأيجييع، وىي عبارة عغ اكػاخ مغ القرب  (83) الخيسة تقدع التي
 (84)والحرخان السعسػل يجويا وتدتشج عمى االعسجة 
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وىي جخاب مرشػع مغ جمػد الحيػانات الغشع او  القربةمغ الرشاعات االخخػ التي يرشعػنيا   
اتيع التي يعسمػن بيا بأيجييع ، وكحلظ يرشعػن ادو (85)الساعد لشقل الساء مغ االنيخ الى السشازل 

   (86)مثل شباك صيج الدسظ ، والفالة التي يدتخجميا السعجان لريج الدسظ

يقػمػن باإلعسال الجقيقة التي تحتاج الى ميارة وفغ كسا وصفيع ماكدػيل عشجما  (87)الرابئةو    
مغ مخيع الى  وبعزيع يشتقل(88)، ووضع عخوة ججيجة لدكيشة فالحذىب الييع إلصالح فالو صجيقة 

ويؤيج كاليفخؼ ماكدػيل  (89)اخخ لرشاعة او ترميح الحمى الحىبية والفزية التي يختجييا الشداء،
 .(91)بسيارة الرابئة في اعساليع والسيسا في مجال الفزيات والحىب

 فيسا يمي ججول بأسساء الخحالة وجشدياتيع والدشة التي زاروا فييا مجيشة العسارة 

 سنة الرحمة      جنديته      اسم الرحالة          التسلسل
 م 1165     يههدي       التطيمي  بنيامين    1  
 م 1656     ايطالي       سبدتياني   2  
 م 1656     ايطالي      فنذنده 3  
 م 1678     فرندي       تافرنييه 4  
 م  1774     اسكتمنجي    ابراهام بارسهنز 5  
 م 1781     ايطالي           سدتيني  6  
 م  1817     بريطاني      وليم ههيج  7 
 م  1864     بريطاني     جهن اشر  8 
 م 1866     ههلنجي      تنكه اينههلت    9 
 م 1866     فرندي      كيهم لجان  11 
 م 1869     اسباني      ادولفها ريفادينيرا 11 
 م 1881     فرندية       ديهالفهامجام    12 
 م  1889     بريطاني     سيراليس بجج  13 
 م 1893     الماني     ماكس اوبنهايم 14 
 م 1911     امريكي     إف بارني  15 
 م 1911     امريكي     ادوين كاليفري  16 
 م1958-1951 بريطاني    ويمفرد ثيدجتر  17 
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 م 1952      بريطاني    كافن يهنغ   18 
 م 1956     بريطاني     كافن ماكدهيل 19  
 م 1913      امريكي     جيمس مهردياك 21  

 الخاتمة
شكمت كتابات الخحالة االجانب مرجرا ميسا لكتابة تأريخ العخاق، والسيسا الجانب االجتساعي  -   

مشو، اذ لع يتخكػا كبيخة وال صغيخة اال وذكخوىا في كتاباتيع التي تعج ثخوة تأريخيو كبيخة، ألنيا 
 درست جػانب ميسة مختمفة اغفمت السرادر التاريخية عغ ذكخىا.

مخ بسجيشة العسارة العجيج مغ الخحالة،  بعزيع كان مدافخا مغ البرخة الى بغجاد، وبالعكذ،  -  
وفي اثشاء سفخىع الحت ليع مجيشة العسارة، وذكخوىا في مجوناتيع، واخخيغ جاءوا قاصجيغ ألىػار 

زيع عاد السشصقة وعاشػا بيا سشػات عجة مثل ويمفخد وماكدػيل، اذ سحختيع بذكل كبيخ حتى ان بع
الييا بعج سشػات شػيل كسا فعل ماكدػيل، وقجمػا وصفا مفرال ودقيقا لجسيع جػانب الحياة ىشاك، 

 بأسمػب جسيل ججا يجعل القارغ يحىب معو الى وقت الحجث .

قجم اغمبيع اذ لع يكغ جسيعيع شخحا وافيا لزخيح الشبي عدرا في مجيشة العديخ، ولع يحكخوا السخاقج  -
ي السجيشة ، ويعجو سبب ذلظ الى ان السخقج كان عمى شخيق سفخىع حتى انو كان االخخػ التي ف

يمػح ليع وىع في القارب في شخيقيع الى البرخة، فزال عغ الييػد في تمظ الفتخة كانػا يدورونو 
 اعجاد كبيخة والسيسا في اوقات الحج وىحا ما اثار انتباىيع كسا شاىج كيػم لجان وادولفػا ريفاديشخا .

لع يقجم الخحالة وصفا لسشازل مخكد مجيشة العسارة واؼ جػانب عسخانية اخخػ واكتفػا بحكخىا  -   
بعبارات صغيخة وىشالظ مغ ذكخ اسسيا فقط وذلظ الن السجيشة آنحاك لع تكغ معخوفو لجييع كسعخفتيع 

رغع حبيع  لسجن العخاق االخخػ امثال بغجاد وبابل والبرخة وكخبالء ىحا مغ جانب ، ان الخحالة
الكتذاف السشاشق والتػغل فييا اال انيع تخػفػا مغ مجيشة العسارة آنحاك لعجم التعخض لمدمب مغ 

 قبل ابشاء العذائخ واتخحوا الصخيق الشيخؼ مغ اجل الحفاظ عمى سالمتيع 

ع النيع اثارت ازياء سكان السجيشة انتباه الخحالة وقجمػا ليا وصفا وافيا والريب في ان االزياء تثيخى -
مجتسعا يختمف عغ مجتسع الخحالة بذكل كبيخ وكانت مالبذ الدكان تستع الخحالة واشار الى ذلظ 

 بجح قائال في لباسيع متعة لمشاضخيغ  .
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بيغ الخحالة اىسية لػاء العسارة اقتراديا، والسيسا مغ ناحية الدراعة واتفق اغمبيع عمى ان السجيشة  -
  ة آنحاك. مغ افزل واخرب السشاشق الدراعي

                                                           

 ههامش البحث
: ىػ الخابي بشياميغ بغ يػنو التصيمي االنبارؼ االنجلدي، رحالة ييػدؼ، قام بخحمة  مغ سشو بشياميغ التصيمي (1)

مارا بالبالد العخبية، عشي في رحمتو بجراسة احػال الييػد في االقاليع السختمفة ، م، بمغ الريغ 1173 -م1159
 .793، ص2111لمسديج انطخ: السػسػعة العخبية السيدخة، السجمج االول، الصبعة الثالثة، بيخوت، السكتبة العرخية، 

 .99، ص1989لعخبية، بغجاد، جبار عبج هللا الجػيبخاوؼ، تاريخ ميدان وعذائخ العسارة، مكتبة اليقطة ا  (2)
 .56ص ،1958المية، دار الخشيج، بغجاد، مرصفى عباس السػسػؼ، العػامل التاريخية لشذأ وتصػر السجن االس (3)
 .211، ص1986، بغجاد، 1جسال بابان، اسساء السجن والسػاقع العخاقية، ج  (4)
 .21، ص1947جاح، بغجاد، دمحم باقخ الجاللي، مػجد تاريخ عذائخ العسارة، مصبعة الش  (5)
م ،عشجما شب اتجو الى سمظ الخىبشة، وعشج اعالن نحوره الخلبانية، ارسل 1623سباستياني: ولج في ايصاليا عام (6)

، لمسديج يخاجع: سبدتياني، رحمة سبدتياني  االب 1656الى مشاشق اسيا لجراسة احػال الشرارػ، زار العخاق عام 
، الجار العخبية لمسػسػعات، ، 1م ، ت: بصخس حجاد،  ط1666الكخممي الى العخاق سشو جػزية دؼ سانتا ماريا 

 .9-8، ص2116بيخوت 
 .37السرجر نفدو، ص  (7)
، كان ابػه مغ مذاىيخ 1615جان باتيدت تافخنييو: تاجخ جػاىخ، ورحالة فخندي، ولج في باريذ، عام  (8)

خ الخامدة عذخ، زار في رحالتو مسالظ اسيا، وجدر اليشج الذخقية الجغخافييغ والشقاشيغ، ابتجأت رحالت جان مغ عس
، واليابان ، وجشػبي افخيكيا، لمسديج يشطخ: جان باتيدت تافخنييو، رحمة تافخنيو في القخن الدابع عذخ، ت: كػركيذ 

 .11-9، ص2116، الجار العخبية لمسػسػعات، بيخوت، 1عػاد، ط
 .69السرجر نفدو، ص   (9)
 .321التصيمي، السرجر الدابق، ص بشاميغ (11)
م، كان اميغ مكتبة، واستاذ، 1751عالع اثار، ومدكػكات نقجية ايصالي ولج في فمػرندا عام  :دوميشكػ سدتيشي (11)

ومدتكذف، وعالع في الصبيعة واالثار، ومغ ىػاة جسع العسالت. قام بعجة رحالت زار خالليا الذخق االدنى  و 
 م، لمسديج يشطخ: 1832عام الذخق االوسط، تػفي في 

Wikisource- حياة عمساء الشقػد االيصالييغ الالمعيغ، ندخة محفػضة عمى مػقع واؼ بالك ميذغ 
، دار ومكتبة البرائخ، بيخوت، 1م، ت: بصخس حجاد، ط1781سدتيشي، رحمة مغ اسصشبػل الى البرخة عام  (12)

 .65،  ص2111
غ السشاشق في اسيا وافخيكيا، م، محبا لمدفخ والتخحال، اذ زار العجيج م1828كيػم لجان: سائح فخندي، ولج عام  (13)

يخاجع لمسديج: لجان، م، 1866الحبذة( زار العخاق عام ، ورحمة الى الف عغ كل بمج زارة  كتابا)مشيا رحمة الى الشيل
 .57، ص1983، 12، مجمج 3، تخجسة: بصخس حجاد، السػرد "مجمة"، العجد 1866كيػم، رحمة لجان إلى العخاق 

 .81-81السرجر نفدو، ص  (14)
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م ، درس في عجد مغ البمجان االوربية، 1841ادولفػا ريفاديشيخا: دبمػماسيا اسبانيا، ومدتذخقا، ومحخرا، ولج عام  (15)

وتعمع سبع لغات مغ ضسشيا المغة العخبية، ويعج مغ ابخز الخحالة االسبان الحيغ زاروا البمجان العخبية، لمسديج يشطخ: 
 فاديشيخا في بالد العخب ،  الخحالة االسباني ادولفػا ري2122)صخاؼ، 

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2020-02-06-1.3770842  
 .51.ص 2119، بغجاد،1ريفاديشيخا، ادولفػا ، مغ سيالن الى دمذق، ط (16)
، في جشػب فخندا، تمقت تعميسيا في دار لمخالبات، 1851أديبة ومؤرخة فخندية، ولجت عام  ِجيغ ديػالفػا : (17)

، بسارسيل السيشجس الذغػف باألثار، رافقت زوجيا في رحالتو التي ابتجأت 1871وتعمست عجت لغات، تدوجت عام 
 يغ دجمة والفخاتب 2117الشاصخؼ،  م . يشطخ  صباح1916، تػفت عام 1881، زارا العخاق عام 1879عام 

https://sabahalnassery.wordpress.com/2017/04/18) 
، ت:عمي البرخؼ، دار مشذػرات البرخؼ ، بغجاد، 1881ديػالفػا ، رحمة مجام ديػالفػا الى كمجه العخاق عام  (18)

 34ص 1958
والسرخية ،ودرس المغات بجج: عالع اثار بخيصاني، لو معخفة كبيخة االثار البابمية واالشػرية الديخ واليذ  (19)

، لمسديج يخاجع :  كػركيذ عػاد، السعخب مغ كتب الخحالت االجشبية الى العخاق، 1886زار العخاق عام القجيسة، 
 .65، ص 1964، ايمػل، 1مجمة االقالم، الدشة االولى، ج 

 21، ص1966ذ بجج، رحالت بجج، الديخ والي  (21)
 .23السرجر نفدو ،  ص  (21)
، 2119، دار الػراق، لشجن، 1ماكذ فػن اوبشيايع، مغ البحخ الستػسط الى الخميج العخبي، ت: دمحم كبيبػ،  ط (22)

 .338ص
 .68تافخنيو، السرجر الدابق، ص (23)
م وألىسية رحمتو  تع نقميا الى لغات عجة 1781: رحالة ايصالي في القخن الثامغ عذخ، زار العخاق عام سدتيشي (24)

 .61مغ ضسشيا الفخندية والعخبية ، لمسديج انطخ: كخكيذ عػاد، السرجر الدابق، ص 
 65سيدتيشي، السرجر الدابق، ص (25)
م وصف بانو اخخ مدتكذفي االثار اليػاة في 1861: رحالة وعالع اثار ودبمػماسي ولج في كػلػنيا عام اوبشيايع (26)
 /https://www.marefa.orgذخق االوسط لمسديج انطخ : مػسػعة السعخفة  ال
 339ماكذ فػن اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (27)
، ابغ لدفيخ بخيصانيا في اديذ ابابا، سافخ إلى كل 1911ويمفخد ثيدجخ: رحالة بخيصاني، ولج في الحبذة، عام  (28)

مغ الجديخة العخبية والعخاق وإيخان وباكدتان وغخب أفخيكيا وكتب عشيا عجة كتب أشيخىا كتاب "الخمال العخبية" وعخب 
م ، لمسديج انطخ: ويمفخد 2113ة أوكدفػرد، تػفي عام . ثيديجخ تمقى تعميسو في جامعMarsh Arabsاألىػار 

 . 11-8ص 2112ثيدكخ، فػق الخمال العخبية، ت: دمحم دمحم عبج القادر، 
 .277. ص2112ويمفخد ثيدكخ، عخب االىػار، ت: احسج ضياء الجيغ الحيجرؼ، دار دجمة، بغجاد،   (29)
 الفالة : الو تدتخجم لريج االسساك في االىػار. (31)
 112.ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (31)

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2020-02-06-1.3770842
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فغ ماكدػيل، قرب لكاػار العسارة والشاصخية .لمسديج: كالفغ ماكدػيل: عالع بيئة اسكتمشجؼ، عاش سشيشا في اى (32)

 .121في ميب الخيح، ت: صادق التسيسي، دار مكتبة الحياة ، بيخوت، بال،  ص
 32السرجر نفدو، ص (33)
 338اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (34)
العخبية ، السؤسدة 1(، ط1935-1911خالج البدام، ثخثخة فػق دجمة )حكايات التبذيخ السديحي في العخاق  (35)

 . 135، ص2114، لمجراسات والشذخ، االردن
عسل في شخكة لمذحغ البحخؼ كافغ يػنغ: رحالة بخيصاني، درس التاريخ الحجيث في جامعة اكدفػرد،  (36)

: ػار وذىب معو الييا. لمسديج أنطخالبخيصاني، أرسمتو الذخكة لمبرخة وىشالظ التقى ولفخيج، الحؼ تحجث لو عغ االى
 ، االىػار العخاقية في السصبػعات  الغخبية.. رؤية غخبية، مخاجعة عخاقية 2117الصائي، 

https://hdf-iq.org    
 .76، ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (37)
 .42خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (38)
، ت: دمحم كبيبػ، دار 1، ط3ماكذ فػن اوبشيايع، البجو،)شسال ووسط الجديخة العخبية والعخاق الجشػبي(، ج (39)

 .299. ، ص2114جن، الػراق، لش
، درس في ىػلشجا وسػيدخا، درس المغة العخبية في باريذ، ارتحل الى 1837ايشيػلت : رحالة ىػلشجؼ، ولج عام  (41)

 -1866تشكػ ايشيػلت، رحمة ايشيػلت اليػلشجؼ الى العخاق سشة   السانيا ايصاليا وشسال افخيكيا، لمسديج انطخ:
 .17-16، ص2112، دار الػراق، بغجاد، 1، ت: ميخ برخؼ، ط1867

 .145-144السرجر نفدو، ص (41)
 .23الديخ واليذ بجج، السرجر الدابق، ص (42)
 .36ديػالفػا، السرجر الدابق، ص  (43)
، اشخوحة دكتػراه، جامعة دمشيػر، 1958-1811عذائخ العخاق عمي عفيفي، رؤية الخحالة لكيع وعادات (44)

 .172 -171، ص 2114
 .19،  ص1998كافغ يػنغ،   (45)
 .111-118السرجر نفدو ، ص (46)
 . 148اوبشيايع، مغ البحخ..، السرجر الدابق، ص (47)
 .91خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (48)
 1767في بجاية حياتو العجيج مغ البمجان، قائجا لدفغ تجارية ، عيغ عام ، زار بارسػند: رحالة اسكتمشجؼ مابخاىا (49)

ق الجولة مغ قبل شخكة الميفانت قشرال ووكيال بحخيا في ميشاء االسكشجرونة الدػرؼ قام بعجة رحالت في مشاش
( ، ت: 1775-1774: بارسػند، ابخاىام، رحمة ابخاىام بارسػند مغ حمب الى الخميج العخبي )العثسانية. لمسديج انطخ

 . 11-11ص2113، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 1انيذ عبج الخالق محسػد، ط
 .111السرجر نفدو، ص (51)
 .114و 64كافغ يػنغ، السرجر الدابق،  ص (51)
 .65ص ،السرجر نفدو (52)
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 .118كافغ يػنغ، السرجر الدابق، ص (53)
 .174ص ،2117جػن اشخ، "مذاىجات جػن اشخ في العخاق"، ت: جعفخ الخياط ، دار الػراق لمشذخ، لشجن،  (54)
 .167ديػالفػا، السرجر الدابق،   (55)
 .65. ص2111وليع ىػيج، رحمة مغ ساحل ماالبار الى القدصشصيشية، ت: سعاد دمحم خزخ، الدميسانية،  (56)
 .112كافغ يػنغ، السرجر الدابق، ص  (57)
 .114، ص1959، مصبعة الشعسان، الشجف، 1عبج الدتار البعاج، ماضي العخاق وحاضخة، ج (58)
 .683البجو،  السرجر الدابق، ص  ماكذ فػن اوبشيايع، (59)
 .281ويمفخد، السرجر الدابق، ص  (61)
 .687ماكذ فػن اوبشيايع، البجو، السرجر الدابق، ص  (61)
 .281ويمفخد، السرجر الدابق، ص (62)
 .188خالج البدام، السرجر الدابق، ص (63)
 .112بارسػند، السرجر الدابق، ص   (64)
 .68تافخنييو، السرجر الدابق، ص  (65)
  ،1918-1798 عذخ، التاسع القخن  عبخ انصباعات و دراسات االرز، مػشغ في الفخنديػن  الخحالة أميخة جبخ، (66)

 . 315، ص1993 بيخوت، ، لمصباعة خميفة مؤسدة
 .133ص السرجر الدابق، ماكدػيل، (67)
 .117ص  السرجر الدابق،ػنغ، كافغ ي (68)
 .87، صالسرجر الدابقاوبشيايع، البجو،  (69)
   . 68صالسرجر الدابق،  تافخنييو، (71)
-82ص3،1976ع ،5مج السػرد، مجمة حجاد، بصخس: ت عذخ، الدابع القخن  في العخاق الى فشذشدػ رحمة (71)

82.  
 .82السرجر نفدو، ص (72)
 .113، ص2113بارسػند،  (73)
، 1977 بغجاد، التكخيتي، شو سميع: ت وفمدصيغ، ولبشان وسػريا العخاق الى السذخق  رحمة راولمف، ليػنيارت (74)

 .118ص
 .65، صالسرجر الدابق يػنغ، (75)
 .144، صالسرجر الدابقايشيػلت،  (76)
 . 81، صالسرجر الدابقلجان،  (77)
 .69،  صالسرجر الدابقتافخنييو،  (78)
 .692، صالسرجر الدابقاوبشيايع، البجو ،   (79)
 .216 السرجر الدابق،، عفيفي (81)
 .152ص السرجر الدابق، ،...اوبشيايع، مغ البحخ  (81)
 .222-221، ص السرجر الدابق عفيفي،عمي   (82)
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، ص 2118 ،25العجد تبيغ، مجمة في مشذػر بحث الغخبييغ، الخحالة كتابات في البجوية السخأة  ،عفيفي عمي (83)

133. 
 .25، صالسرجر الدابقويمفخد،  (84)
 .112ص السرجر الدابق، ، ...اوبشيايع، مغ البحخ (85)
 .111ص ،السرجر الدابقيػنغ، كافغ   (86)
العخبية ، الجار 2نعيع بجوؼ، غزبان روحي، طالسشجائيػن، ت: الرابئة يشطخ: دراوور، الرابئة و عغ شائفة  (87)

 .2115لمسػسػعات، بيخوت، 
 .195صالسرجر الدابق،  مكدػيل، (88)
 .118، صالسرجر الدابقيػنغ،   (89)
 .136، صالسرجر الدابقالبدام،  (91)
 

 والمراجع المرادر
 والمعربة العربية الكتب: اوالا 

: ت ،( 1775-1774) العخبي الخميج الى حمب مغ بارسػند ابخاىام رحمة بارسػند، ابخاىام -1
 .2113 بيخوت، والشذخ، لمجراسات العخبية السؤسدة ،1ط محسػد، الخالق عبج انيذ

 .2119بغجاد، ،1دمذق،ط الى سيالن مغ ريفاديشيخو، ادولفػا -2
 التاسع القخن  عبخ انصباعات و دراسات االرز، مػشغ في الفخنديػن  الخحالة جبخ، اميخة -3

 .1993 بيخوت، ، لمصباعة خميفة مؤسدة  ،1918-1798 عذخ،
 .2112 ، االمارات حجاد، عدرا: ت ، التصيمي بشياميغ رحمة التصيمي، بشياميغ -4
 برخؼ، ميخ: ت ،1867 -1866 سشة العخاق الى اليػلشجؼ ايشيػلت رحمة ايشيػلت، تشكػ -5

 . 2112 بغجاد، الػراق، دار ،1ط
 الجار ،1ط عػاد، كػركيذ: ت عذخ، الدابع القخن  في تافخنيو رحمة تافخنييو، باتيدت جان -6

 .2116 بيخوت، لمسػسػعات، العخبية
 بغجاد، العخبية، اليقطة مكتبة العسارة، وعذائخ ميدان تاريخ الجػيبخاوؼ، هللا عبج جبار -7

1989. 
 .1986 بغجاد، ،1ج العخاقية، والسػاقع السجن اسساء بابان، جسال -8

 لشجن، لمشذخ، الػراق دار ، الخياط جعفخ: ت ،"العخاق في اشخ جػن  مذاىجات" جػن  اشخ -9
2117. 
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 ،(1935-1911 العخاق في السديحي التبذيخ حكايات) دجمة فػق  ثخثخة البدام، خالج -11
 .2114 االردن، والشذخ، لمجراسات العخبية السؤسدة ،1ط

 مشذػرات دار البرخؼ، عمي:ت ،1881 عام العخاق كمجه الى ديػالفػا مجام رحمة ديػالفػا، -11
 .1958 بغجاد، ، البرخؼ 

 م1666 سشو العخاق الى الكخممي ماريا سانتا دؼ جػزية االب  سبدتياني رحمة سبدتياني، -12
 .2116 بيخوت ، لمسػسػعات، العخبية الجار ،1ط  حجاد، بصخس: ت ،

 دار ،1ط حجاد، بصخس: ت م،1781 عام البرخة الى اسصشبػل مغ رحمة سدتيشي، -13
 .2111 بيخوت، البرائخ، ومكتبة

 .بيخوت ، الحياة مكتبة دار التسيسي، صادق: ت الخيح، ميب في قرب ماكدػيل، كافغ -14
 .1998 سػريا، السجػ، دار ،1ط الجشابي، حدغ: ت االىػار، الى العػدة يػنغ، كافغ -15
 شو سميع: ت وفمدصيغ، ولبشان وسػريا العخاق الى السذخق  رحمة ، راولمف ليػنيارت -16

 .1977 بغجاد، التكخيتي،
 . 1959 الشجف، الشعسان، مصبعة ،1ج وحاضخة، العخاق ماضي البعاج، الدتار عبج -17

: ت1ط ،3ج ،(الجشػبي والعخاق العخبية الجديخة ووسط شسال)البجو ،اوبشيايع فػن  ماكذ -18
 . 2114 لشجن، الػراق، دار كبيبػ، دمحم

 دار ،1ط  كبيبػ، دمحم: ت العخبي، الخميج الى الستػسط البحخ مغ ،اوبشيايع فػن  ماكذ -19
 .2119 لشجن، الػراق،

 .1947 بغجاد، الشجاح، مصبعة العسارة، عذائخ تاريخ مػجد الجاللي، باقخ دمحم -21
 الخشيج، دار االسالمية، السجن وتصػر لشذأ التاريخية العػامل السػسػؼ، عباس مرصفى -21

 .1958 بغجاد،
 خزخ، دمحم سعاد: تخجسة القدصشصيشية، الى ماالبار ساحل مغ رحمة ىػيج، وليع -22

 .2111 الدميسانية،
 بغجاد، دجمة، دار الحيجرؼ، الجيغ ضياء احسج: ت االىػار، عخب ثيدجخ، ويمفخد -23

2112. 
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 .2112 القادر، عبج دمحم دمحم: ت العخبية، الخمال فػق  ،ثيدجخ ويمفخد -24
 واالطاريح الرسائل: ثانياا 

 دكتػراه، اشخوحة ،1958-1811العخاق عذائخ وعادات لكيع الخحالة رؤية عمي عفيفي، -1
 .2114 دمشيػر، جامعة

 والجراسات البحهث: ثالثا
1- Wikisource- واؼ مػقع عمى محفػضة ندخة الالمعيغ، االيصالييغ الشقػد عمساء حياة 

 ميذغ بالك
 ، 5مج السػرد، مجمة حجاد، بصخس: ،ت عذخ الدابع القخن  في العخاق الى فشذشدػ رحمة -2

 82ص3،1976ع
  والفخات دجمة بيغ 2117 الشاصخؼ، صباح -3

https://sabahalnassery.wordpress.com//  
 البيان مجمة ، العخب بالد في ريفاديشيخا ادولفػا االسباني الخحالة  ،2122 صخاؼ، -4

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage         
 مخاجعة غخبية، رؤية.. الغخبية  السصبػعات في العخاقية االىػار ،2117  ،الصائي صادق -5

 .    https://hdf-iq.orgعخاقية
  ، تبيغ مجمة في مشذػر بحث الغخبييغ، الخحالة كتابات في البجوية السخأة  ، عفيفي عمي -6

 .2118 ،25العجد
 الدشة االقالم، مجمة العخاق، الى االجشبية الخحالت كتب مغ السعخب ،عػاد كػركيذ  -7

 .1964 ايمػل، ،1 ج االولى،
 ،3 العجد ،"مجمة" السػرد حجاد، بصخس: تخجسة ،1866 العخاق إلى لجان رحمة ،لجان كيػم -8

 .1983 ،12 مجمج
  العممية المهسهعات: رابعا

 .2111 العرخية، السكتبة بيخوت، الثالثة، الصبعة االول، السجمج السيدخة، العخبية السػسػعة -1
 /https://www.marefa.org  السعخفة مػسػعة -2

https://sabahalnassery.wordpress.com/
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  ، تبيغ مجمة في مشذػر بحث الغخبييغ، الخحالة كتابات في البجوية السخأة  ، عفيفي عمي -6

 .2118 ،25العجد
 الدشة االقالم، مجمة العخاق، الى االجشبية الخحالت كتب مغ السعخب ،عػاد كػركيذ  -7

 .1964 ايمػل، ،1 ج االولى،
 ،3 العجد ،"مجمة" السػرد حجاد، بصخس: تخجسة ،1866 العخاق إلى لجان رحمة ،لجان كيػم -8

 .1983 ،12 مجمج
  العممية المهسهعات: رابعا

 .2111 العرخية، السكتبة بيخوت، الثالثة، الصبعة االول، السجمج السيدخة، العخبية السػسػعة -1
 /https://www.marefa.org  السعخفة مػسػعة -2
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فغ ماكدػيل، قرب لكاػار العسارة والشاصخية .لمسديج: كالفغ ماكدػيل: عالع بيئة اسكتمشجؼ، عاش سشيشا في اى (32)

 .121في ميب الخيح، ت: صادق التسيسي، دار مكتبة الحياة ، بيخوت، بال،  ص
 32السرجر نفدو، ص (33)
 338اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (34)
العخبية ، السؤسدة 1(، ط1935-1911خالج البدام، ثخثخة فػق دجمة )حكايات التبذيخ السديحي في العخاق  (35)

 . 135، ص2114، لمجراسات والشذخ، االردن
عسل في شخكة لمذحغ البحخؼ كافغ يػنغ: رحالة بخيصاني، درس التاريخ الحجيث في جامعة اكدفػرد،  (36)

: ػار وذىب معو الييا. لمسديج أنطخالبخيصاني، أرسمتو الذخكة لمبرخة وىشالظ التقى ولفخيج، الحؼ تحجث لو عغ االى
 ، االىػار العخاقية في السصبػعات  الغخبية.. رؤية غخبية، مخاجعة عخاقية 2117الصائي، 

https://hdf-iq.org    
 .76، ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (37)
 .42خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (38)
، ت: دمحم كبيبػ، دار 1، ط3ماكذ فػن اوبشيايع، البجو،)شسال ووسط الجديخة العخبية والعخاق الجشػبي(، ج (39)

 .299. ، ص2114جن، الػراق، لش
، درس في ىػلشجا وسػيدخا، درس المغة العخبية في باريذ، ارتحل الى 1837ايشيػلت : رحالة ىػلشجؼ، ولج عام  (41)

 -1866تشكػ ايشيػلت، رحمة ايشيػلت اليػلشجؼ الى العخاق سشة   السانيا ايصاليا وشسال افخيكيا، لمسديج انطخ:
 .17-16، ص2112، دار الػراق، بغجاد، 1، ت: ميخ برخؼ، ط1867

 .145-144السرجر نفدو، ص (41)
 .23الديخ واليذ بجج، السرجر الدابق، ص (42)
 .36ديػالفػا، السرجر الدابق، ص  (43)
، اشخوحة دكتػراه، جامعة دمشيػر، 1958-1811عذائخ العخاق عمي عفيفي، رؤية الخحالة لكيع وعادات (44)

 .172 -171، ص 2114
 .19،  ص1998كافغ يػنغ،   (45)
 .111-118السرجر نفدو ، ص (46)
 . 148اوبشيايع، مغ البحخ..، السرجر الدابق، ص (47)
 .91خالج البدام، السرجر الدابق، ص  (48)
 1767في بجاية حياتو العجيج مغ البمجان، قائجا لدفغ تجارية ، عيغ عام ، زار بارسػند: رحالة اسكتمشجؼ مابخاىا (49)

ق الجولة مغ قبل شخكة الميفانت قشرال ووكيال بحخيا في ميشاء االسكشجرونة الدػرؼ قام بعجة رحالت في مشاش
( ، ت: 1775-1774: بارسػند، ابخاىام، رحمة ابخاىام بارسػند مغ حمب الى الخميج العخبي )العثسانية. لمسديج انطخ

 . 11-11ص2113، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 1انيذ عبج الخالق محسػد، ط
 .111السرجر نفدو، ص (51)
 .114و 64كافغ يػنغ، السرجر الدابق،  ص (51)
 .65ص ،السرجر نفدو (52)
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م ، درس في عجد مغ البمجان االوربية، 1841ادولفػا ريفاديشيخا: دبمػماسيا اسبانيا، ومدتذخقا، ومحخرا، ولج عام  (15)

وتعمع سبع لغات مغ ضسشيا المغة العخبية، ويعج مغ ابخز الخحالة االسبان الحيغ زاروا البمجان العخبية، لمسديج يشطخ: 
 فاديشيخا في بالد العخب ،  الخحالة االسباني ادولفػا ري2122)صخاؼ، 

https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2020-02-06-1.3770842  
 .51.ص 2119، بغجاد،1ريفاديشيخا، ادولفػا ، مغ سيالن الى دمذق، ط (16)
، في جشػب فخندا، تمقت تعميسيا في دار لمخالبات، 1851أديبة ومؤرخة فخندية، ولجت عام  ِجيغ ديػالفػا : (17)

، بسارسيل السيشجس الذغػف باألثار، رافقت زوجيا في رحالتو التي ابتجأت 1871وتعمست عجت لغات، تدوجت عام 
 يغ دجمة والفخاتب 2117الشاصخؼ،  م . يشطخ  صباح1916، تػفت عام 1881، زارا العخاق عام 1879عام 

https://sabahalnassery.wordpress.com/2017/04/18) 
، ت:عمي البرخؼ، دار مشذػرات البرخؼ ، بغجاد، 1881ديػالفػا ، رحمة مجام ديػالفػا الى كمجه العخاق عام  (18)

 34ص 1958
والسرخية ،ودرس المغات بجج: عالع اثار بخيصاني، لو معخفة كبيخة االثار البابمية واالشػرية الديخ واليذ  (19)

، لمسديج يخاجع :  كػركيذ عػاد، السعخب مغ كتب الخحالت االجشبية الى العخاق، 1886زار العخاق عام القجيسة، 
 .65، ص 1964، ايمػل، 1مجمة االقالم، الدشة االولى، ج 

 21، ص1966ذ بجج، رحالت بجج، الديخ والي  (21)
 .23السرجر نفدو ،  ص  (21)
، 2119، دار الػراق، لشجن، 1ماكذ فػن اوبشيايع، مغ البحخ الستػسط الى الخميج العخبي، ت: دمحم كبيبػ،  ط (22)

 .338ص
 .68تافخنيو، السرجر الدابق، ص (23)
م وألىسية رحمتو  تع نقميا الى لغات عجة 1781: رحالة ايصالي في القخن الثامغ عذخ، زار العخاق عام سدتيشي (24)

 .61مغ ضسشيا الفخندية والعخبية ، لمسديج انطخ: كخكيذ عػاد، السرجر الدابق، ص 
 65سيدتيشي، السرجر الدابق، ص (25)
م وصف بانو اخخ مدتكذفي االثار اليػاة في 1861: رحالة وعالع اثار ودبمػماسي ولج في كػلػنيا عام اوبشيايع (26)
 /https://www.marefa.orgذخق االوسط لمسديج انطخ : مػسػعة السعخفة  ال
 339ماكذ فػن اوبشيايع، السرجر الدابق، ص (27)
، ابغ لدفيخ بخيصانيا في اديذ ابابا، سافخ إلى كل 1911ويمفخد ثيدجخ: رحالة بخيصاني، ولج في الحبذة، عام  (28)

مغ الجديخة العخبية والعخاق وإيخان وباكدتان وغخب أفخيكيا وكتب عشيا عجة كتب أشيخىا كتاب "الخمال العخبية" وعخب 
م ، لمسديج انطخ: ويمفخد 2113ة أوكدفػرد، تػفي عام . ثيديجخ تمقى تعميسو في جامعMarsh Arabsاألىػار 

 . 11-8ص 2112ثيدكخ، فػق الخمال العخبية، ت: دمحم دمحم عبج القادر، 
 .277. ص2112ويمفخد ثيدكخ، عخب االىػار، ت: احسج ضياء الجيغ الحيجرؼ، دار دجمة، بغجاد،   (29)
 الفالة : الو تدتخجم لريج االسساك في االىػار. (31)
 112.ص1998، دار السجػ، سػريا، 1كافغ يػنغ، العػدة الى االىػار، ت: حدغ الجشابي، ط (31)
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 (89)Ibid, pp:878-879. 
 (90)Ibid, pp:880-886. 
 (91)Summary of Conclusions of a Policy Review Committee Meeting, Washington, July 
22, 1977, 9:30–11 a.m, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, p:891. 
 (92)Ibid, p:893. 

ىيئة التحخيخ: مػقف القػػ العطسى مغ قزية جشػب أفخيؿيا، مجمة الجراسات الجبمػماسية، معيج الجراسات   (93)
 .24، ص 6998، الدعػدية،7الجبمػماسية، العجد 

وكانت رائجة عالسيًا في الترػيخ الفػتػغخافي الفػرؼ تقـػ بترشيع  6978بػالرويج: ىي شخكة أنذأت عاـ  (94) 
كاميخا ومدتمدمات الكاميخا الفػرية كسا قجمت مشتجات الترػيخ  688نػعًا مغ األفالـ وأكثخ مغ  58وبيع أكثخ مغ 

 الفػتػغخافي الفػرؼ. لمسديج مغ التفريالت يشطخ:
 https://www.referenceforbusiness.com/history2/65/Polaroid-Corporation. html. 
(95)ACOA, Annual Report 1977, January 1 ,1978,p. 3. 
(96) David Wiley, Anti-Apartheid Movements versus Government Policy in the U.S. 
and U.K, Africa Today , Vol. 26, No. 1 ,1st Qtr., Indiana University Press,  1979, p. 
61. 

في مقاشعة ليغ في  6928 عاـ  أيمػؿ 64( ديظ كالرؾ: ىػ سياسي أمخيكي مغ الحدب الجيسػقخاشي، ولج في 97)
كانػف الثاني  3يػخ األمخيكي عغ والية آيػا في السجة بيغ عامي )الػاليات الستحجة، وقج انتخب عزػ مجمذ الذ

 (. لمسديج يشطخ:  6979كانػف الثاني  3 – 6973
https://bioguideretro.congress.gov/Home/MemberDetails?memIndex=C000448. 

ػيػرؾ، وقج انتخب في ني 6934حديخاف  26( جػف تػني: ىػ سياسي أمخيكي مغ الحدب الجيسػقخاشي، ولج في 98)
، وانتخب في مجمذ الذيػخ في 6976-6965عزػ مجمذ الشػاب األمخيكي عغ دائخة كاليفػرنيا في السجة مغ 

 . لمسديج يشطخ:6977-6976السجة مغ 
 https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/john-tunney-former-u-s-senator-
california-dies-83-n837426 

تذارلد ديجد :كاف سياسيًا أمخيكيًا مغ والية ميذيغاف األمخيكية وعسل في مجمذ الذيػخ ومجمذ الشػاب ( 99)
األمخيكي. وكاف عزػًا في حخكة الحقػؽ السجنية، انتخب أوؿ رئيذ لمكػنغخس التجسع األسػد. كاف مغ أشج مشتقجؼ 

 نطاـ الفرل العشرخؼ في جشػب إفخيؿيا. لمسديج يشطخ:
 . https://history.house.gov/People/Detail/12254 

(100) David Wiley, Op. Cit., pp. 61-62. 
(101) Ruth Milkman, Apartheid, economic growth, and U.S. Foreign policy in South 
Africa, Berkeley Journal of Sociology , Vol. 22 , Regents of the University of California 
,1977-1978,  p. 45. 
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(38)Ibid , P:784. 
(39)Ibid , P:785. 
(40)Ibid , P:785. 
(41)Ibid , PP:786-787. 
(42)Ibid , PP:788-789. 
(43)Memorandum From Secretary of State Vance to President Carter, Washington, 
February 9, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:784. 

، وىػ زعيع في ناتاؿ ، جشػب أفخيؿيا  6928جاثذا بػثيميدؼ : ولج في الدابع والعذخيغ مغ شيخ اب عاـ (44) 
. انتخب رئيًدا 6953الدولػ وزعيع حدب الحخية إنكاثا. يشحجر مغ سيتذػايػ ، وتػلى ؾيادة عذيخة بػثيميدؼ في عاـ 

بعج االنفراؿ عغ السيتسخ  6975وأعاد إحياء إنكاثا في عاـ  6972لػالية كػازولػ الدػداء غيخ السدتقمة في عاـ 
لكػازولػ ، وعسل داخل السيسدة البيزاء إلنياء الفرل العشرخؼ . في  الػششي األفخيقي، رفس االستقالؿ الكامل

انخخط في صخاع شخس عمى الؿيادة مع حدب السيتسخ الػششي األفخيقي. قتل اآلالؼ في اشتباكات  6998-6994
لمذيوف  ، عيشو نيمدػف مانجيال وزيخاً  6994عشكاثا وحدب السيتسخ الػششي األفخيقي. بعج االنتخابات الػششية عاـ 

 . لمسديج مغ التفريالت يشطخ:2884الجاخمية . شغل السشرب حتى عاـ 
https://www.britannica.com/summary/Mangosuthu-G-Buthelezi;https://people.com 
/archive/a-cool-man-on-a-lion-hunt-south-africas-john-vorster-tries-to-head-off-a-
race-war-vol-6-no-14/. 

حدب الحخية إنكاثا: ىػ حدب سياسي في جشػب إفخيؿيا يزع أعزاء قبيمة الدولػ، وقج أسذ الحدب في   (45)
قاـ زعيع  6975طاـ السمكي لقبيمة الدولػ، وفي عاـ عذخيشيات مغ القخف العذخيغ بيجؼ تػفيخ الجعع الجساىيخؼ لمش

الدولػ مانجػسػثػ بػثيميدؼ بإحياء إنكاثا، وكاف مغ ضسغ أىجافو تحخيخ اأُلفارقة مغ االستعسار األبيس وإنياء 
سياسة التفخقة العشرخية، وفي الثسانيشيات، دخل حدب الحخية إنكاثا في تشافذ مخيخ، وعشيف مع حدب السيتسخ 

ـ لحدب األغمبية السيتسخ الػششي 6994اإلفخيقي، ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ فقج انزع حدب إنكاثا في عاـ  الػششي
اإلفخيقي لتذكيل أوؿ حكػمة في جشػب إفخيؿيا اختارىا الشاخبػف مغ جسيع األعخاؽ، لمسديج مغ التفريالت يشطخ : 

ػب افخيؿيا الى الجيسقخاشية، تخجسة فياد سخوجي، سػزاف كػلغ ماركذ، مخاؾبة الخيح وحل الشداعات خالؿ انتقاؿ جش
 .295،ص2884،دار االىمية، عساف ، 6ط

(46) William E. Schaufele, Jr., U. S. Relations in Southern Africa, The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science , Vol. 432, Africa in Transition, 
Julay, 1977, p. 117. 
(47) Ibid, p. 117. 
(48)Minutes of a National Security Council Meeting, Washington, March 3, 1977, 9:30–
10:45 a.m, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:793. 
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األمخيكية لجؼ األمع الستحجة في مجة نيػ أورلياند"، وأخح يتقمج السشاصب حتي أصبح سفيخ الػاليات الستحجة 
الدبعيشيات مغ القخف الساضي اذ أصبح يػنغ نقصة االتراؿ األولية لمدياسة الخارجية إلدارة كارتخ في إفخيؿيا وآسيا. 
مغ خالؿ استخجاـ شبكة االتراالت التي كانت تتصػر مشح الخسديشيات مغ القخف الساضي ، لعب دوًرا نذًصا في 

أصبح يػنج الحقا  رتخ مغ حقػؽ اإلنداف والخأسسالية الميبخالية في روديديا وجشػب إفخيؿيا وانغػال،تػضيح مػقف كا
نذصا في الدياسة، اذ دخل مجمذ الشػاب األمخيكي عغ جػرجيا، ثع سفيخ الػاليات الستحجة االمخيكية لجػ األمع 

مغ التفريالت يشطخ:الستحجة، وأخيخا عسجة مجيشة أتالنتا. لمسديج   

-https://www.congress.gov/member/andrew-young/Y000028; 
https://history.house.gov/People/Detail/21064.2 

االكاديسية البحخية  ، تخخج مغ 6923تخنخ : اميخاؿ في البحخية االمخيكية ، ولج في ىايالنج في شيكاغػ عاـ  (28)
- 6972االمخيكية كسا درس ىشجسة الكيخباء، شغل مشاصب عجة، اوليا رئيذ الكمية الحخبية البحخية بيغ عامي 

، ثع قاد االسصػؿ الثاني لمػاليات الستحجة ليشتقل بعجىا إلى مشرب القائج االعمى لحمف شساؿ االشمدي  6974
= =، واشخؼ خالليا عمى متابعة تصػرات 6988-6977السخكدية  ، ومغ ثع مجيخ االستخبارات  6977 – 6975

االفغانية، وبعج خخوجو مغ االستخبارات اتجو إلى تأليف العجيج مغ الكتب كأحج -الثػرة االيخانية ، والحخب الدػفيتية 
 . يشطخ :  2868الخبخاء الدياسييغ الكبار . تػفي عاـ 

The Washington Post  Journal , January 18 , 2018 , https://www. washingtonpost.com 
(29)Presidential Review Memorandum/NSC–4, Washington, January 21, 1977,  Cited in: 
Foreign Relations of the United States, 1977–1980, Volume XVI, Southern Africa, 
United States Government Publishing Office ,Washington,2016, P: 745. (Hare after Will 
be Cited as: F. R. U. S.). 

 .6977الى شيخ أيار عاـ  6975( استسخ في عسمو مغ شيخ تسػز عاـ (38
(31)Memorandum of Conversation1, Washington, January 25, 1977, 5 p.m.  Cited in: F. 
R. U. S., Vol. XVI, , P:747. 
(32)Ibid , pp:749-751. 
(33)Memorandum of Conversation1, Washington, January 28, 1977, 10 a.m.  Cited in: 
F. R. U. S., Vol. XVI, , P:753. 
(34)Ibid , p:754. 
(35)Ibid , p:755. 
(36)Memorandum From Secretary of State Vance to President, Washington, February 
3, 1977, Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, , P:756. 
(37)Summary of Conclusions of a Policy Review Committee Meeting, Washington, 
February 8, 1977, 3–4:15 p.m., Cited in: F. R. U. S., Vol. XVI, P:784. 
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؛ ضارؼ رشيج الدامخائي ، الفرل والتسييد العشرخؼ في ضػء القانػف الجولي العاـ ، دار 23،ص6982،بيخوت،2ط
 .369، ص6983العخاؽ ، الخشيج لمشذخ ، 

(15) Patrick Henry Martin, Op. Cit., p. 52. 
 .95ص-93( عراـ عبج الحديغ نػماف الجليسي، السرجر الدابق، ص(66

( حدب السيتسخ الػششي األفخيقي: كاف الجكتػر بيكدمي سيع أوؿ مغ شعخ بأىسية تذكيل حدب سياسي يزع 67)
غ حقيع بالسداواة في بالدىع. ودعا إلى عقج اجتساع لدعساء الؿبائل االفارقة االفارقة وجسيع الفئات السختمفة ويجافع ع

. شاركت في فئات وندب 6962لتأسيذ الحدب. انعقج السيتسخ في بمػمفػنتيغ في الثامغ مغ كانػف الثاني عاـ 
ج وزعساء الؿبائل ، مختمفة مغ شعب جشػب إفخيؿيا ، بسا في ذلظ السثقفػف االفارقة الحيغ أكسمػا دراستيع في الخار 

ورجاؿ الجيغ ، والسحامػف ، وصغار التجار. لقج أكج الحدب في بيانو األوؿ وحجة األفخيقييغ والتحخر الػششي ، وأف 
األفخيقييغ ىع أغمبية مزصيجة ، وأستشكخ العشرخية في جشػب أفخيؿيا. كسا أتفق السيتسخوف عمى تدسية الحدب أوؿ 

  (The South Africa Native National Congress)ػششي لجشػب أفخيؿيا (  األمخ بػ ) السيتسخ األىمي ال
  ((African National Congress، ثع تغيخ أسسو إلى ) حدب السيتسخ الػششي األفخيقي (  6962وذلظ في العاـ 

، ؛ لصفي جعفخ فخج 36-35(. لمسديج يشطخ: سييخ عػاد أيػب الكبيدي، السرجر الدابق،صANCويخمد لو ) 
، بغجاد  34حدب السيتسخ الػششي األفخيقي ودوره في ؾيادة الشزاؿ في جشػب أفخيؿيا ، مجمة السيرخ العخبي ، العجد 

، 6؛ ريتذارد جيبدػف، حخكات التحخيخ االفخيؿية الشزاؿ السعاصخ ضج االقمية البيزاء، ط629، ص 6988، 
 .69،ص2882تخجسة: صبخؼ دمحم حدغ، القاىخة، 

(18) Richard Goldstone, Op., Cit, p. 813. 
(19) Javan David Frazier, Atomic Apartheid: United States-South African Nuclear 
Relations from Truman to Reagan, 1945-1989, Unpublished thesis, Faculty of Auburn, 
Auburn University, May 11, 2006, pp.303-304. 

كاف الخئيذ  دولة، 693،وتتكػف حتى االف مغ 6945مشطسة دولية تأسدت عاـ  ىياالمع الستحجة: ( (28
( ىػ اوؿ مغ استخجـ مرصمح االمع الستحجة والحؼ استخجـ بعج Franklin Rooseveltاالمخيكي فخانكميغ روزفمت )

 في خزع الحخب العالسية الثانية لمتفاصيل يشطخ: 6942ذلظ لإلعالف عغ االمع الستحجة في عاـ 
http://www.un.org/ar/about-un/index.html.  
(21) Charles Denton Johnson, African Americans and South Africans: the Anti-
apartheid Movement in the United States, 1921-1955, Unpublished thesis,  Faculty of 
the Graduate School, Howard  University, 2004, p. 255. 

(، ولج في تذخيغ 6986-6977جيسي ايخؿ كارتخ: رئيذ الػاليات الستحجة األمخيكية التاسع والثالثيغ لمسجة ) ((22
شػب في بميشد بػالية جػرجيا ، وأكسل دراستو االبتجائية والثانػية في مدقط رأسو، التحق بجامعة ج 6924األوؿ 

( 6953-6946غخب جػرجيا ، ثع بسعيج جػرجيا لمتقشية، ثع التحق باألكاديسية البحخية األمخيكية لسجة سبع سشػات )
فاز كارتخ بسشرب السحافع لػالية  6978، وفي عاـ 6967رشح نفدو لسجمذ الذيػخ عغ والية بػالتيغ حتى عاـ 

(, وخالؿ مجة رئاستو أقاـ عالقات دبمػماسية 6986-6977جة )جػرجيا، وأصبح رئيدًا لمػاليات الستحجة األمخيكية لمس
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عشجما قامت شخكة اليشج  6652قزية التسييد العشرخؼ بجشػب أفخيؿيا في عاـ ( مغ الججيخ بالحكخ بجأت (6
الذخؾية اليػلشجية بإنذاء محصة تجارية في مشصقة الكاب بجشػب أفخيؿيا وعسمت عمى االستفادة مغ األراضي ىشاؾ 

يا في استدراع ولكشيا اصصجمت بالدكاف السحمييغ فعسمت عمى استقصاب العجيج مغ العائالت اليػلشجية لسداعجت
عقيل جعيد شسخي الديالني، سياسة التسييد العشرخؼ في اتحاد  . لمسديج مغ التفريالت يشطخ:األراضي ىشاؾ

 2868كمية التخبية لمعمـػ االندانية، جامعة البرخة، ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة،6966-6968جشػب افخيؿيا
 .39،ص

الستحجة االمخيكية والتي كانت تعتسج عمييع في كل السجاالت  ( أخحت احػاؿ الدػد تدداد سػًء في الػاليات(2
خرػصًا في الػاليات الجشػبية، وىشالظ حاوؿ العبيج االفارقة تشطيع حخكات لمتسخد أبخزىا حخكة )ناف تػرنخ( عاـ 

اـ لشكػلغ في فخجيشيا والتي تالىا تراعجًا في الداحة الدياسية االمخيكية، ومع وصػؿ الخئيذ الجسيػرؼ أبخى 6836
في الػاليات الجشػبية،  يشز عمى الغاء العبػدية وتحخيخ الدػد 6862،اصجر مخسػمًا عاـ  6866لدجة الحكع عاـ 

تع اقخار  6868وبعج ذلظ صجرت عجة قػانيغ ججيجة تحدغ مغ حالة الدػد في الػاليات الستحجة االمخيكية، ففي عاـ 
تع اعصاء حق الترػيت لمحكػر الدػد، كسا تع انتخاب  6878وفي عاـ مشح السػاششة الكاممة لألمخيكييغ االفارقة، 

)ىيخاـ رودس ريفيمد( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الذيػخ و )جػزيف ىايشي ريشي( اوؿ نائب اسػد في مجمذ الشػاب. 
؛ 648ص-92لمسديج يشطخ: عقيل جعيد شسخي الديالني، السرجر الدابق، ص

https://www.noonpost.com/content/37451. 
(3)Patrick Henry Martin, American Views on South Africa, 1948-1972, Unpublished 
thesis, Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, Louisiana 
State University, 1974, p. 51; Richard Goldstone, Ambiguity and America: South Africa 
and US Foreign Policy, Social Research , Vol. 72, No. 4, winter, 2005, p. 811. 

،اشخوحة دكتػراه  غيخ مشذػرة، 6983-6966( احسج صالح السعسػرؼ، االوضاع الدياسية لجولة جشػب افخيؿيا (4
؛ ىذاـ مدوجي، نمدػف مانجيال وكفاحة ضج التسييد العشرخؼ 44، ص 2826ية، جامعة بابل،كمية التخبية االندان
قصب شتسة،  –، رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة، كمية العمـػ االندانية واالجتساعية 2863-6968في جشػب افخيؿيا 

 .68، ص2865-2864جامعة دمحم خيزخ بدكخة،
ػف في جشػب افخيؿيا يختمف ىيالء عغ الدنػج ببذختيع البشية السرفخة ( وىع مغ سالالت الدنػج الحؼ كانػ يدكش(5

وقاماتيع القريخة وجباىيع البارزة وعيػنيع الزيقة. لمسديج يشطخ: ججيػف س.ويخ، تاريخ جشػب افخيؿيا، تخجسة: 
 ؛22ص-69، ص6986عبجالخحسغ عبجهللا الذيخ، دار السخيخ، الخياض، 

https://www.hindawi.org/books/39490260/1.8/. 
،مجمة 6948( اسامة حيسج خميل، الرشاعة في ضل التفخقة العشرخية في جسيػرية جشػب افخيؿيا حتى عاـ (6

 .28،ص2828، 44،العجد 66الجراسات التاريخية والحزارية، السجمج 
، مجمة كمية 6998-6652عبج الػىاب دفع هللا احسج: التصػر التاريخي لدياسة التفخقة العشرخية في جشػب أفخيؿيا    (7)

، كانػف االوؿ 25اآلداب، العجد   .44ص-36، ص: 2887، جامعة الخخشـػ
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خكات التحخر لدياسة الدػرية تجاه حروال احسج الحاج قاسع وعبج السجيج زيج الذشاق, ا -;
 .=89:, 9, ممحق رقع :>, مجمة دراسات االردنية, السجمج9A>;–9A?8الفمدصيشية عام 

عبج العديد العجيدؼ, خصف الصائخات بيغ السشصق الثػرؼ واالمغ الجولي, مجمة الدياسة  ->
 .9A?8, بيخوت, تذخيغ االول, ::الجولية, الدشة الدادسة, العجد 

شارق كاضع العسيجؼ وشارق ميجؼ عباس الجبػرؼ, سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية فؤاد  -=
) دراسة في  >?9A>A – 9Aتجاه كػريا الجشػبية في عيج ادارة الخئيذ ريتذارد نيكدػن 

 .89A:, 9, العجد Aالجانب الدياسي (, مجمة بابل لمجراسات االندانية, السجمج 
 السػسػعات :

االعالم والسرصمحات الرييػنية واالسخائيمية, مخكد مجار الفمدصيشي جػني مشرػر, معجع  -9
 .88A:لمجراسات االسخائيمية, رام هللا, 

 . 9A?Aعبج الػىاب الكيالي, مػسػعة الدياسة, الجدء االول, بيخوت,  -:
 .9A@9_________, مػسػعة الدياسة, الجدء الثالث, بيخوت,  -;
 .9AA8ذ, الصبعة الثانية, بيخوت, _________, مػسػعة الدياسة, الجدء الخام ->
 (. >9AA_________, السػسػعة الدياسية, الجدء الدابع, ) بيخوت,  -=
 .;88:فخاس البيصار, السػسػعة الدياسية والعدكخية, الجدء الثالث, عسان,  -<

 السػاقع االلكتخونية :
 .9A>Aاب عام  8;, @?:98التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, العجد  -9

http:// ssyrmh.com/2020/10/11  
 .9A>Aتذخيغ االول >9, 8::;العجدالتاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة االنػار البيخوتية,  -:

https://syrmh.com/2020/10/13/% - 
 ثػار مشاضمػن, ليمى خالج, الخحالت الفمدصيشية.  -;

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/ 
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(69)

, تخخج مغ كمية 9A:Aعام  كانػن الثاني 99 مجيشة حسز في ولج فيسياسي سػرؼ, نػر الجيغ االتاسي :    
وصػل  وزيخًا لمجاخمية بعج يغعُ , قاد العجيج مغ الحخكات الصالبية والسطاىخات, ==9Aالصب جامعة دمذق عام 

, ثع عزػا في مجمذ ><9Aعام  ، ثع أصبح نائبًا لخئيذ الػزراء;<9Aاذار  إلى الدمصة في حدب البعث
 A: ) , بعجىا رئيدا لمػزراء لمسجة<<9A عام شباط =:في  , اصبح رئيدا لمجسيػرية=<9Aرئاسة الجولة عام 

 ,9A?8عام  ةالترحيحيأزيح مغ مشربو بعج الحخكة (,  9A?8تذخيغ الثاني  @9A>@ – 9تذخيغ االول 
يشطخ : قائسة رؤساء سػريا, مجمة  لمسديج .كانػن االول مغ الدشة نفديا ;ى في تػف ,:9AAأشمق سخاحو عام 

  topic-https://almsbah.0wn0.com/t4091ممتقى نػر الرباح الثقافي االلكتخونية. 
(70)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(71)

, في قخية ستادبي غخوميكي, تخخج مغ كمية 9A8Aتسػز  @9انجريو غخوميكػ : سياسي سػفيتي, ولج في    
,  وعسل خبيخا اقتراديا في معيج االقتراديات في مػسكػ, دخل وزارة الخارجية الدػفيتية <;9Aالدراعة عام 

, ;>9Aفي واششصغ حتى عام , برفتو مدؤوال عغ الذؤون االمخيكية فييا, ثع عيغ سفيخا لبالده 9A;Aعام 
, اصبح اول مشجوب لالتحاد الدػفيتي في ىيئة االمع الستحجة ثع سفيخا في بخيصانيا لمسجة <>9Aوفي عام 

9A=: – 9A=; 9, تػلى مشرب وزيخ الخارجية لالتحاد الدػفيتي بيغ عاميA=? – 9A@= كسا تقمج ,
عيج غػرباتذػف عمى التشحي عغ مشربو, , ثع اجبخ في =@9Aمشرب رئيذ مجمذ الدػفييت االعمى عام 

. يشطخ : انجريو غخوميكػ, مغ الحاكخة, الجدء االول, تخجسة  دمحم احسج شػمان 9A@Aتسػز  :تػفى في 
 .<9, ص 9A@Aواخخون, بيخوت, 

(72)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(73)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Action Memorandum From the 

Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Davies) 

to Secretary of State Rogers, No. 27, dated 1n 25 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(74)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 28, dated 1n 28 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(75)
 .9A>Aتذخيغ االول  >9, 8::;البيخوتية,  العجد نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة االنػار    

 -https://syrmh.com/2020/10/13/%   
(76)

, عسل نائب االمخيكية ردا, درس في جامعة ىارف=:9Aولج في بػلشجا عام سياسي اسخائيمي : يػسف تيكػاه    
, ثع مجيخ شؤون اليجنة بػزارة الخارجية ?=9A<A – 9A لمسجة االسخائيمية السدتذار القانػني في وزارة الخارجية

9A=< – 9A=@ مثل حكػمة اسخائيل في مجمذ االمغ وعسل كسشجوب اسخائيل الجائع الى االمع الستحجة ,
9A=@ – 9A>8 9وA>@ – 9A?= 9, وسفيخ في البخازيلA>8 – 9A>: , سفيخ الى االتحاد الدػفييتي و
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(56)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 19, dated 1n 10 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(57)

 Ibid, P.1.  

(58)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From Secretary 

of State Rogers to President Nixon, No. 20, dated 1n 17 September 1969, Vol. E-1, 

P.1  
(59)

 Ibid, P.1.   

(60)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 21, dated 1n 19 September 

1969, Vol. E -1, P.1.  
(61)

في اتفاؾيات جشيف يشطخ: خشداء دمحم جاسع الذسخؼ, السادة الثالثة السذتخكة مغ اتفاؾيات  :>لالشالع عمى السادة    
  .@9:, ص <89:, ?:العجد ) اتفاؾية مرغخة (, مجمة كمية السأمػن الجامعة,  9A<Aجشيف االربعة لعام 

(62)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 22, dated 1n 19 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(63)

 Ibid, P.1.  

(64)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the U.S. 

Mission to the United Nations to the Department of State, No. 23, dated 1n 20 

September 1969, New York, Vol. E -1, P.1.  
(65)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 24, dated 1n 20 September 

1969, New York, Vol. E -1, P.1.  
(66)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the 

President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, 

No. 25, dated 1n 21 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(67)

 Ibid, P.1.  

(68)
, انزع الى وزارة 9A9Aتذخيغ االول عام  9;جػزيف ج سيدكػ : سياسي امخيكي, ولج في والية شيكاغػ في    

وزيخ الخارجية في السجة  مداعج مدؤواًل عغ األمع الستحجة. شغل مشرب نائب كان ، :=9A عام الخارجية في
9A>= – 9A?>9السشطسة الجولية لمسجة  قزية ، وكان مدؤواًل عغA>= – 9A>A والذخق األوسط ،
, فزاًل عغ ذلظ, ;?9A>A – 9A, والدياسية لمسجة ;?9A>A – 9Aلمسجة  آسيا وجشػب
تذخيغ الثاني  ;:تػفى في  الذخق األوسط. نداع في الػساشة في الذخق األوسط دبمػماسية رئيذ أصبح
  ؛ >8>ص  , 9A@9مػسػعة الدياسة, الجدء الثالث, بيخوت,  ,عبج الػىاب الكيالي. يشطخ :  >88:

https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9 
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 (9191اب عام  29) (TWAاجلوية العاملية االمريكية ) 
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  يػامرال
                                                           

(1)
عمى الخغع مغ ان الباحث ال يعتخف بػجػد دولة اسخائيل ومتفق مع مرصمح الكيان الرييػني, اال انو استخجم    

 التدسية بجون اقػاس حفاضًا عمى مشيجية البحث واالبتعاد عغ التكخار.
(2)

لى , انتقمت مع اسختيا ا>>9A عام نيدان Aولجت في مجيشة حيفا بفمدصيغ في سياسية فمدصيشية, ليمى خالج :    
بالجامعة , ، والتحقت 9A=A في عام ، انتدبت إلى حخكة القػمييغ العخب@>9Aمجيشة صػر المبشانية عام 

التحقت بالسقاومة , @<9Aمدصيغ عام انزست الى الجبية الذعبية لتحخيخ فو , ;<9A عام األميخكية في بيخوت
انتخبت ، <@9A عامفي , و الفمدصيشية في لبشان، ونذصت في األمانة العامة لالتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية

، عزػًا في المجشة السخكدية لمجبية الذعبية ;9AA عام فيانتخبت  ثع ،سشطسة السخأة الفمدصيشيةسكختيخة ل
. لمسديج يشطخ : عبج في السكتب الدياسي لمجبية الذعبية ، انتخبت عزػاً =88: عاموفي  ,لتحخيخ فمدصيغ

؛ ثػار مشاضمػن,  88<, ص 9AA8الػىاب الكيالي, مػسػعة الدياسة, الجدء الخامذ, الصبعة الثانية, بيخوت, 
 ليمى خالج, الخحالت الفمدصيشية.                  

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/                                       
(3)
 .9A>Aاب عام  8;, @?:98نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, العجد    

 -m/2020/10/11/https://syrmh.co   
(4)

 TWA Sky liner , NO. 18,Vol 32, 8 September, 1969, P.1.    
(5)

ولج في اشتابػال في والية اوىايػ, خجم كقائج لدالح الجػ االمخيكي شيار امخيكي, الكابتغ ديغ أ. كارتخ :     
كعزػ في فخقة الشسػر الصائخة اثشاء الحخب العالسية الثانية, وشارك في العسميات الحخبية في مدخح الريغ 

دة جة خسلس ( TWA) بعج انتياء الحخب العالسية الثانية عسل في شخكة عبخ العالع الجػية و وبػرما واليشج, 
 . يشطخ :899:ايمػل عام  ;وثالثػن عامًا, تػفى في 

   TWA Sky liner , Op, Cit, P. 3.  
 -fl/dean-pierce-https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fortDignity Memorial 

-carter   
(6)

يقتزي ىبػط أؼ شائخة اضصخاريا ان يترل قائجىا ببخج السخاؾبة في السصار السحجد لميبػط ليدسح لصائختو     
باليبػط, وبسجخد ىحا االترال يقػم بخج السخاؾبة بشقل اشارة قائج الصائخة الى الجية السدؤولة عغ شؤون الصيخان 

صات الدياسية السدؤولة لمحرػل عمى مػافقتيا عمى السجني في الجولة, وتقػم تمظ الجية بجورىا باالترال بالدم
اليبػط, وعشج حرػل ىحه السػافقة يجخؼ ابالغ قائج الصائخة بيا, وتتخح في الػقت نفدو االجخاءات الػقائية 
الالزمة في السصار كإعجاد سيارات االشفاء وقػة مغ الحخس ويخرز عادة مكان ليبػط الصائخة بعيجا عغ 

دة, ويسشع االقتخاب مغ ذلظ السكان, وفي الػقت نفدو اخبار وزارة الجاخمية باألمخ حيث تتػلى بشاية السصار الخئي
 يشطخ :الؿيام باالترال بدفارة الجولة التي تعػد الصائخة الييا بجشديتيا لتخسل الييا مغ يسثميا الى السصار. 

شذػرة مقجمة الى مجمذ كمية ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, جخيسة اختصاف الصائخات, رسالة ماجدتيخ غيخ م
 .9A – @9, ص ص =?9Aالقانػن والدياسة, جامعة بغجاد, 



 (8491-8491محالت احلكومة السوفيتية املهاوئة لليهود االوكرانيني يف أواخر حكم ستالني )

م.م. آمال ماجد خلف                                                                                                                        أ.د. فرقد عباس قاسم

 

   م(2222االول كانون  – 11العدد ملحق )  لة دااسات ااايخيةجم 
493 

 

493 

                                                                                                                                                                            

13. Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert 
Chandler and others, New York,2009. 

14. Yaacov Roi , The Struggle for Soviet Jewish Emigration 
1948-1967,  New York : Cambridge University Press , 1991 . 

15. Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and 
the Soviet Ruling Circle,1945-1953, Oxford University Press. 

 ثامشًا: الكتب الخوسية:
1. Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 

“Cosmopolitism”, 1946–1953.Cited in: https://doi.org/ 10.1080 / 
13501677408577195. 

2. Diogo Pires Aurélio, Sovereign Justice, Walter de Gruyter, Berlin, 
2011. 

3. Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: 
https:// yivoencyclopedia .org/ article. aspx/jewish_anti-
fascist_committee . 

4. Katrin Boeckh, Jüdisches Leben in der Ukraine nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945-1953) Jahrgang 53 (2005). 

5. Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 
2000.  

6. ЗалесскийК.А.ИмперияСталина.Биографический 
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ОРГАНИЗАЦИЙ В СПАСЕНИИ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ В ГОДЫ 
ХОЛОКОСТА, Журнал Белорусского государственного 
университета. 2018. 

8. Кондиев У.И, Дело врачей - 60 лет спустя, Научный журнал, 
Министерства здравоохранения Украины, Выпуск 2 (3) 2013 . 
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(139)Yaacov Ro'i, Op. Cit.,P. 94. 

ْت في عاـ السامذ الحاخامي األمخ كي(ٓٗٔ) ، تزع الحاخامات األرثػذكذ الحيغ تمقػا تعميسيع ٖٕٜٔ: مشطسة ُأَسدَّ
في الػاليات الستحجة األمخيكية ، ومغ ثَّع فإف أعزاءىا يتدسػف يأنيع أكثخ تحخرًا مغ أعزاء اتحاد الحاخامات 

، السرجر ٘وكشجا. عبج الػىاب السديخؼ، الييػد والييػدية والرييػنية، السجمج  األرثػذكذ في الػاليات الستحجة
 ..ٖٙٛالدابق، ص 

(141)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
،  ٕٜ٘ٔ-ٜٙٗٔ، أصبح رئيدًا لألرجشتيغ ) ُٜ٘ٛٔوِلَج في الثامغ مغ تذخيغ األوؿ  خؽان دوميشغؽ بيخون: (ٕٗٔ)
السجرسة العدكخية في سغ الدادسة عذخة . خجـ في تذيمي ( ، التحق بيخوف بٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ ، ٜ٘٘ٔ-ٕٜ٘ٔ

إلى عاد . ٜٓٗٔ-ٖٜٛٔبػصفو ممحقًا عدكخيًا، وسافخ إلى إيصاليا لسخاقبة صعػد الفاشييغ والشازييغ خالؿ 
( ، وكاف أحج السداىسيغ في  G.O.LU، وانزع إلى مجسػعة الزباط الستحجيغ ) ٜٔٗٔاألرجشتيغ في عاـ 

حؼ أشاح بالحكػمة السجنيػة فػي األرجشتيغ ، تػلى مشاصب عجة مشيا وزيخ العسل والخعاية ال ٖٜٗٔانقالب عاـ 
( مشرب زيخًا لمحخب،  ثع نائبا لمخئيذ فاريل  ٜٙٗٔ-ٜٗٗٔ، تقمج بيخوف بيغ عامي ) ٜٗٗٔاالجتساعية في عاـ 

 ٖٜٚٔانية بجأت في عاـ ( ، والثٜ٘٘ٔ-ٜٙٗٔ، وبعجىا رئيدًا لجسيػرية األرجشتيغ لسخة األولى بيغ عامي ) 
 .ٜٗٚٔوأنتيت بػفاتو في األوؿ مغ حديخاف 

https://www.britannica.com/biography/Juan-Peron. 
(143)Yaacov Ro'i,Op.Cit., P.95. 
(144)Ibid. 

 السرادر:
 أواًل : الؽثائق:    
  السشذؽرة:الؽثائق 
 وثائق وزارة الخارجية الدؽفيتية السشذؽرة: -

1. BorisMorozov  (ed.), Documents on Soviet Jewish emigration 
London,2015. 

2. Vladimir Khanin(ed.), Documents on Ukrainian-Jewish Identity and 
Emigration,1944-1990, Abingdon: Frank Cass Publishers, 2003. 

  وثائق وكالة السخابخات السخكد ة األمخ كية السعخوفة اخترارًاCIA  السشذؽرة  مى السؽقع
 اإللكتخوني :

https://www.cia.gov/readingroom/  
 ثانيًا: الكتب الؽثائقية:

1. American Jewish Year Book ,Vol. 51 ,The Jewish Publication 
Society of America, (Philadelphia,1950). 
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يػة الخئيدػة الخابعػة بػػزارة الرػحة فػي اتحػاد عسمػت فػي السجيخ و ليشيغ "لمسداعجة السقجمة لمحكػمة فػي فزػح األشبػاء ". 
 .ٖٜٛٔتػفيت في الدادس مغ أيمػؿ و  .ٜٗٙٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية إلى أف تقاعجت عغ العسل في عاـ 

Костырченко Г. Сталин против , власть и еврейская интеллигенция в СССР. М, 
РОССПЭН, 2009,C. 224. 
(110(Central Intelligence Agency, Information Report, Committee of State Security/ The 
Doctors' Polt and Its Reversal, 24 September 1954, Approved For Release 17Jun 
2009, P.2.  

السدتػػ لجػ أمغ ، كاف ضابصًا رفيع ٜٙٛٔيار الثاني والعذخيغ مغ آ: ُوِلَج في نيكؽالي سيجوروفيتر فالسيغ (ٔٔٔ)
ُوِلًج فالسيظ لعائمة  .ٕٜ٘ٔ- ٖٜٔٔالجولة الدػفيتي، وُعِخَؼ بػصفو رئيدًا لألمغ الذخري لجػزيف ستاليغ لمسجة 

فالحية فقيخة في قخية بػبيشيتذي في سمػنيسدكي أويدد بسحافطة غخودنػ )ىخودنا فػبالست الحالية في روسيا 
، وحرل عمى صميب  ٜ٘ٔٔتع تجشيجه في الجير الخوسي في آذار  البيزاء( التابعة لإلمبخاشػرية الخوسية،

كاف بختبة عخيف، وبجأ الخجمة  ٜٚٔٔالقجيذ جػرج خالؿ الحخب العالسية األولى. وبحمػؿ قياـ ثػرة أكتػبخ في عاـ 
 في ميميذيا مػسكػ. شغل مشاصب شخفية في قدع العسميات، وشسمت حساية رؤساء الحدب والحكػمة. وشغل فالسيظ

، وكانت ىحه الخجمة تابعة مباشخة ٖٜٔٔمشرب رئيذ خجمة الحساية الذخرية لدتاليغ في الكخمميغ بْجءًا مغ عاـ 
لدتاليغ، ومدتقمة عغ الذخشة الدخية عغ مفػضية الذعب لمذؤوف الجاخمية . وأصبح أيزًا ، في جػىخه ، أحج أفخاد 

، عسل أيزًا مجرسًا ألشفاؿ ستاليغ. وتػفي ٕٖٜٔفا في عاـ عائمة ستاليغ، بعج وفاة زوجة ستاليغ، ناديججا أليمػيي
 .ٜٚٙٔعاـ 

Власик Н. С. Моя биография //Логинов В. Тени Сталина. М., 2000. С. 136. 
في  ٖٜٔٔأيمػؿ في األوؿ مغ : ضابط سػفيتي، رئيذ وزارة أمغ الجولة ، ُوِلَج ر ؽميؼ ميخائيل دميتخ يفتر (ٕٔٔ)

ارتبط بالعجيج مغ القزايا الدياسية، مشيا تدمع زماـ األمػر الخئيدة  مشصقة كػباف في االتحاد الدػفيتي ألسخة ييػدية،
، وكاف مغ بيغ الستيسيغ باإلعجاد لمسؤامخة ما ُعخؼ باسع مؤامخة األشباء. وبعج وفاة ستاليغ، أنتيت قزية األشباء 

 . يشطخ: ٜٗ٘ٔفي حديخاف  ريػميغ، وحػكع في مػسكػ، رميًا بالخصاص وتع الكبس عمى التي استيجفت ستاليغ،
 ;ٚٗص  ٜٚٙٔعسخ حميق، مػسكػ واسخائيل ، الجار الدعػدية لمشذخ , 

Vaslly Grossman, everything flows, Translated by Robert Chandler and others, New 
York,2009, P.246. 

، انزع إلى الحدب الذيػعي في عاـ ٜٗٓٔسياسي أوكخاني ُوِلَج في عاـ  سيسيؽن دي إجشاويف : (ٖٔٔ)
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي في جسيػرية بػريات السشغػلية، ثع سكختيخًا لمحدب الذيػعي  ٖٜٛٔ.وُعِيَغ عاـ ٕٜٙٔ

قدع المجشة السخكدية تع استجعاؤُه إلى مػسكػ، وُعيغ رئيدًا ل ٜٓ٘ٔ، وفي كانػف األوؿ ٜٛٗٔفي بيالروسيا في عاـ 
لمحدب الذيػعي لالتحاد الدػفيتي، وتخأس جياز كي جي بي خالؿ محاكسة األشباء، وبعج وفاة ستاليغ وجيت لو 

وُدِفَغ في مقبخة نػفػديفيتذي في  ٖٜٛٔالرحف تيسًا مغ خالؿ محاكسة األشباء، وتػفي ألسباب شبيعية في عاـ 
 تية.مػسكػ مع العجيج مغ أعزاء الشخبة الدػفي

Семен Игнатьев: самый «бескровный» министр госбезопасности Сталина , 
https://www.business-gazeta.ru/article/ٖٖٜٔٙٛ. 
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   (48  ( Yaacov Ro'i,, Op. Cit.,P.49. 

      (49   ( American Jewish Year Book، 1950, Vol .51, P.339. 
(50(American Jewish Year Book,Vol.52,The Jewish Publication Society of America, 
(Philadelphia,1951)، P.330. 
(51 (  American Jewish Year Book,1950, Vol .51, P.340. 
(52  ( Quoted in  :Ibid, P. 334. 

، سياسي سػفيتي مغ أصػؿ أوكخانية، كاف عزػًا ومخشحًا  ٜٙٓٔ: ُوِلَج في ماليشكؽف ليؽنيج جؽرجياؽ تر (ٖ٘)
، الحؼ جاء مغ عائمة زراعية بديصة، العسل في مرشع لمدكخ، عشجما  ماليشكػؼحدب الذيػعي. بجأ الرئاسة لييأة 

كاف في الخابعة عذخ مغ عسخه. وعشجما بمغ سغ الخشج، بجأ حياتو الدياسية، وكاف الدكختيخ األوؿ لمجشة اإلقميسية 
- ٕٜٛٔ. وأدػ خجمتو العدكخية في الجير األحسخ لمسجة ٕٜٛٔ- ٕٜٗٔلجسعية شباب كػمدػمػؿ بيغ عامي 

بجعع مغ جػزيف ستاليغ. في البجاية كاف الدكختيخ  ٖٜٚٔ. بجأ صعػده داخل االتحاد الدػفيتي في عاـ ٖٜٓٔ
الثاني لمحدب الذيػعي في دونيتدظ أوبالست، قبل أف يربح مشطسًا في قدع اختيار السػضفيغ في المجشة السخكدية 

ا( في مجمذ الدػفييت األعمى التحاد كاف أيًزا عزػًا )نائبً  ٜٗ٘ٔ- ٖٜٛٔلمحدب الذيػعي. وبيغ عامي 
، تع تعييشو الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في جسيػرية ٕٜٗٔالجسيػريات االشتخاكية الدػفيتية. في عاـ 

، وكاف ٖٜ٘ٔكازاخدتاف االشتخاكية الدػفيتية، لكشو تػلى بعج ذلظ مشرب الدكختيخ األوؿ لمحدب الذيػعي في عاـ 
لمجشة الجولة لإلشخاؼ عمى الدالمة في الرشاعة والتعجيغ في مجمذ وزراء اتحاد الجسيػريات رئيدًا  ماليشكػؼليػنيج 

 . يشطخ:ٜٔٛٔحتى وفاتو في عاـ  ٜٙٙٔاالشتخاكية الدػفيتية مغ شباط 
:https://www.britannica.com/biography/Leonid-Melnikov 

شيجت أوكخانيا، بعج انتياء الحخب العالسية الثانية تقجمًا بصيئًا في عسمية إعادة البشاء الرشاعي. اما عغ قصاعيا  (ٗ٘) 
الدراعي السيع لمغاية فقج تػقع القادة الدػفييت في مػسكػ أف تػفخ أوكخانيا، وىي مشصقة زراعية غشية كسيات كبيخة 

أوؿ  ٜٚٗٔ، ليذيج خخوتذػؼ في عاـ ٜٙٗٔفاؼ دمخ أوكخانيا في عاـ مغ السػاد الغحائية لبكية البالد، لكغ الج
ىديسة سياسية لو. ومغ السفارقات، أفَّ الشطاـ الحؼ اوصمو إلى مخاكد قيادية عميا رفزو في تمظ السجة . وبعج 

اجباتيع مشاقذات حادة عغ سبب األزمة، خمرػا إلى أفَّ السدؤوليغ السترجييغ لسخكد السدؤولية قرخوا في أداء و 
، انتقج أنجريو أنجرييف ، عزػ ٜٚٗٔالسكمفيغ بيا. وفي تقخيخ عغ الدراعة في اجتساع المجشة السخكدية في شباط 
بدبب عجـ كفاءة االنتاج في أوكخانيا.  ،السكتب الدياسي والسذخؼ عمى البخامج الدراعية في البالد، الدمصات السحمية

لحدب إعفاء خخوتذػؼ مغ ميامو سكختيخًا اواًل لمحدب الذيػعي قخر ا ٜٚٗٔوفي الثاني والعذخيغ مغ آذار 
األوكخاني، فشفح القخار رسسيًا بإعفائو مغ ميامو سكختيخًا لمحدب الذيػعي االوكخاني في الدابع والعذخيغ مغ آذار، 

باتو نائبًا لخئيذ وُأبقي في مشربو رئيدًا لسجمذ الػزراء ، وُعيَّغ کاجانػفيتر بجاًل عشو، مع إعفاء األخيخ مغ واج
مجمذ وزراء اإلتحاد الدػفيتي. وحاوؿ کاجانػفيتر تحديغ الػضع في أوكخانيا، لكغ مغ دوف ججوػ، وجاء مػسع 

ستاليغ بعج ثسانية شيػر، ليعػد خخوتذػؼ إلى مشربو أقالو ليؤكج وجية نطخ خخوتذػؼ، لحا  ٜٚٗٔالدراعة لعاـ 
سكختيخًا أواًل لمحدب الذيػعي األوكخاني، تقجيخًا لجيػده في الحخب ، وتع تعييشو ٜٚٗٔالدابق في تذخيغ الثاني 

، ليربح الدكختيخ األوؿ ٜٜٗٔالعالسية، وبقي في ىحا السشرب حتى تست دعػتو مخة أخخػ إلى مػسكػ في عاـ 
 .٘ٛ-ٗٛلمجشة اإلقميسية في مػسكػ. لمسديج يشطخ: سسيخ   إسساعيل الػزيخؼ، السرجر الدابق، ص
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Joshua Rubenstein, Jewish Anti-Fascist Committee, Cited in: https:// yivoencyclopedia 
.org/ article. aspx/jewish_anti-fascist_committee . 
(19)Quoted in: American Jewish Year Book، 1950, Vol.51, P.338. 

في مجيشة ديشابػرغ في روسيا، كاف والجه ابغ تاجخ. درس  ُٜٓٛٔوِلَج في الخابع مغ آذار  سؽلؽمؽن ميخؽليد: (ٕٓ)
، وفي سغ الثالثة عذخة بجأ يجرس بذكل ٖٜٓٔوتخخج فييا عاـ ، ( Heder)السجرسة الييػدية االبتجائية الجيشية لمبشيغ 

. ُثعَّ أصبح فييا مجرس ٜٛٓٔوتخخج فييا عاـ  ٜ٘ٓٔمشيجي العمـػ العمسانية والمغة الخوسية. فجخل مجرسة ريغا في عاـ 
(، لكشو لع يدتصع ٖٜٔٔ-ٜٔٔٔ( ، ودرس ايزًا في معيج كييف لمعمـػ التجارية لمسجة )ٜٓٔٔ-ٜٜٓٔخالؿ السجة )
، ثع التحق بكمية الحقػؽ بجامعة  ٜٛٔٔ- ٜ٘ٔٔفقج ُشخد ؛ بدبب مذاركتو في اضصخابات الصالب لمسجة  -التخخج فييا 
، عسل في ٕٜ٘ٔ – ٜٜٔٔدرس في السجرسة الييػدية لمفشػف السدخحية. مشح عاـ  ٜٜٔٔ-ٜٛٔٔوخالؿ السجة  بتخوغخاد.

السجيخ الفشي والسجيخ الخئيدي ليحا السدخح.  أصبح في  ٜٕٜٔمدخح ستػديػ السدخح الييػدؼ. ومغ ثع أصبح في عاـ 
ضي الذعب في اتحاد الجسيػريات االشتخاكية عزػًا في السجمذ الفشي لمجشة الفشػف التابعة لسجمذ مفػ  ٜٖٜٔعاـ 

(. JAC، وبسبادرة مغ الكيادة الدػفيتية، رئيدًا المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية )ٕٜٗٔالدػفيتية.  واختيخ في شباط 
السالي  سافخ إلى الػاليات الستحجة األمخيكية، وكشجا، والسكديظ ،وبخيصانيا مع مياـ الجعاية لتشطيع الجعع ٖٜٗٔوفي عاـ 

، عسل جشبا إلى جشب مع الذاعخ أيتدظ فيفخ والكاتب ٜٗٗٔلمعسميات العدكخية في االتحاد الدػفياتي. وفي شباط 
. وتػفي في   ٖٔابذتايغ، وقيل انو كتب رسالة إلى ستاليغ شمب فييا تشطيع الحكع الحاتي الييػدؼ في شبو جديخة القـخ

 دظ، بدبب تعخضو لحادث سيخ مجبخ مغ الحكػمة الدػفيتية.، خالؿ رحمة إلى ميشٜٛٗٔكانػف الثاني عاـ 
М. М. Гейзер. Михоэлс. Жизнь и смерть. — М.: Журналистское агентство 
«Гласность» Союза журналистов РФ, 1998. 

، وعج كاليشيغ مقابل وعج بمفػر مغ أفذل مذخوع الػشغ القػمي لمييػد، RTبخنامج رحمة في الحاكخة، قشاة  :نقاًل عغ (ٕٔ)
  https://arabic.rt.com  ٕٕٓٓ-ٔٔ-ٕ٘حػار أجخاه خالج الخشج مع الجكتػر كشايجؼ في 

(22  ( Quoted in: Олег Бажан, Собр. Соц. ,C.220. 
(23   ( Yoram Gorlizki and Oleg V. Khlevniu, Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling 
Circle,1945-1953, Oxford University Press,P.2004,P.75. 
(24    ( Yaacov Roi ,Op. Cit.,P.34. 
(25)Ibid,P.40. 

الفجراليػة (، ىػػ وكالػة ائتسػاف ترػجيخ رسػسية تابعػة لمحكػمػة Ex-Im Bank) بشغ االستيخاد والتررجتخ األمخ كري (ٕٙ)
دْت في عاـ  خس فػي جبأمخ تشفيحؼ، لتأسيذ وكالة مدتقمة في القصاع التشفيحؼ، الحؼ أقخه الكػػن ٖٜٗٔاألمخيكية. ُأسَّ

، بيجؼ تسػيل وتأميغ لمسذتخيات األجشبية مغ الدمع األمخيكية لمعسالء غيخ القادريغ أو غيخ الخاغبيغ في ٜ٘ٗٔعاـ 
ي تأسػػيذ وتعديػػد لمػضػػػائف األمخيكيػػة بػسػػاشة السبيعػػػات الساليػػة لمرػػػادرات قبػػػؿ مخػػاشخ االئتسػػػاف. ميسػػة البشػػظ ىػػػ

األمخيكيػػة لمسذػػتخيغ الػػجولييغ. ويسػػشح الكػػػنغخس األمخيكػػي البشػػظ مػاثيقػػو عمػػى أنػػو مؤسدػػة حكػميػػة، ويحػػجد السيثػػاؽ 
خػػاص، لكشيػػا سػػمصات البشػػظ وحػػجوده، حدػػب مػاثيػػق البشػػظ، وأف عمػػى البشػػظ أال يتشػػافذ مػػع السقخضػػيغ مػػغ القصػػاع ال

بجاًل مغ ذلظ تػفخ التسػيل لمسعامالت التي ال يقـػ بيا السقخضػف التجاريػف غيخ القادريغ أو غيػخ الػخاغبيغ فػي قبػػؿ 
 السخاشخ التجارية والدياسية في الرفقة.
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فيسا يعخؼ بسؤامخة األشباء الييػد الحيغ تعسجوا اىساؿ صحة الكيادييغ في الحدب الذيػعي، وكاف ججانػؼ  ٜٛٗٔعاـ 
 مغ أبخز ضحايا تمظ السؤامخة. 

V. M. Zubok and Konstantin Pleshakov. Inside the Kremlin's Cold War: from Stalin to 
Khrushchev, Harvard, 1996, P.119. 
(12)Gyoo-Hyoung Kahng, Zionism, Israel, and the Soviet Union: A study in the Rise and 
Fall   of Brief Soviet -Israeli Friendship from 1945 to 1955,Institute for Korean 
Unification Studies, Yonsei University, Korea, Vol. 27, No. 4,1998, P.100. 

مرصمح يعشي اإلبادة الجساعية ، أو السحخقة التي تعخض ليا الييػد في السانيا واروبػا فػي أثشػاء الحػخب  الهؽلؽكؽست:(ٖٔ)
العالسية الثانية عمى أيجؼ ىتمخ ومعاونيو مغ الشازييغ االلساف ، عبخ حخقيع فػي أفػخاف الغػاز ، بحجػة سػخقة ونيػب الثػخوات 

األلسػػاني بكافػػة شبقاتػػو ومدػتػياتو.  لقػػج وضػػف ىػػحا السػضػػػع ماديػػًا  واألمػػاؿ ، ودورىػػع فػػي انحػػالؿ الخمػػق وإفدػاد السجتسػػع
ومعشػيػػػُا وسياسػػػيًا لػػػجعع الكيػػػاف الرػػػييػني فػػػي مجسػػػل خصصػػػو وحخوبػػػو اإلجخاميػػػة. نػػػجػ الذػػػكيفي، اليػلػكػسػػػت حكيقتيػػػا 

لع بػيغ يػجؾ . ؛ أحسػج   صػفػة ، العػآٔٔ، ص  ٕٔٔٓواالستغالؿ الرييػني ليا،  اصجار باحث لمجراسات ، بيخوت، 
 .ٓٔٔ، ص ٕٚٔٓقرة بشي إسخائيل " الييػد" مغ البجاية إلى الشياية . مؤسدة األمة العخبية لمشذخ والتػزيع، مرخ ، 

(14)Albert S. Lindemann  , Antismitim: A history,Oxford Unversity Press ،New York, 
2010,P. 187. 
(15)Quoted in: Benjamin Pinku, Soviet campaigns against “Jewish Nationalism” and 
“Cosmopolitism”, 1946–1953, p59.Cited in:  
https://doi.org/10.1080/13501677408577195. 

فيي ليجة السانية تكتب بػ حخوؼ عبخية، وىي لغة الييػد االشكشاز في : ليدت لغة أساسًا، وتدسى تجاوزًا . اليجيذية(ٙٔ)
(، ألف ٖٓ٘ٔ-ٓٓٓٔشخؽ أوربا مشح العرػر الػسصى حتى العرخ الحجيث، وضيخت المغة اليجيذية لمسجة بيغ عامي )

ل برفة الييػد كانػا بحاجة إلى تعبيخ خاص بيع يعبخ عغ نسط حياتيع الخاصة، بػصفيع جساعة وضيفية وسيصة تعس
خاصة بالتجارة والخبا. وانتذخت اليجيذية عشجما ىاجخت أعجاد مغ ييػد ألسانيا إلى أوربا الذخقية. لمسديج يشطخ . عبج 

، دار الذخوؽ، ٔ، طٔالػىاب السديخؼ، مػسػعة الييػد والييػدية والرييػنية، السػسػعة السػجدة في جدئيغ، مجمج
 .ٖٖٙ-ٖٖ٘، ص ٕٗٓٓالقاىخة، 

(17)Quoted in: American Jewish Year Book, 1950,Vol. 51, P.338. 
بكيادة سػلػمػف ميخػيمد إلى  ٕٜٗٔ: مشطسة ييػدية سػفيتية ،ُأنذئت في عاـ  ماشة اليهؽدية السشاهزة لمفاشيةال (ٛٔ)

ودعع  ،جشبيجانب أربع لجاف أخخػ مشاىزة لمفاشية ) لمشداء والذباب والعمساء والدالؼ (، ىجفت لكدب الخأؼ العاـ األ
التحالف ضج ألسانيا الشازية. وكانت جسيعيا تعسل تحت اإلشخاؼ السباشخ لدػلػمػف لػزوفدكي .وبجأت المجشة عسميا في 

خالؿ الحخب العالسية الثانية. أدت المجشة الييػدية السشاىزة لمفاشية دورًا إيجابيًا، إذ عدزت إلى حج ما  ٕٜٗٔنيداف 
ضج الفاشية األلسانية، وجسعت األمػاؿ في الغخب، وشجعت الجعع لمتحالف بيغ االتحاد  حذج الييػد في الخارج لمكفاح

الدػفيتي وحمفائو الجيسقخاشييغ. ومع نياية الحخب، انتيى دور المجشة، بعج أف أضيخت تحقيق أجخاه قدع الدياسة الخارجية 
 :    يشطخأف نذاشيا أصبح مزخًا سياسيًا . 



 .5102 – 5102سًاسة روسًا االحتادية جتاه تطىرات املمف الهىوٍ اإليرانٌ 

  ضن الهجارأ.م.د. عالء رزاك فا                                                                                          
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. لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: دمحم جػاد 5103(، بعجىا اصبح وزيخًا لخارجية ايخاف في عاـ 5114-5115الستحجة )
        .5106ضخيف، سعادة الدفيخ دمحم جػاد ضخيف، تخجسة: دمحم العصار، بيخوت، 

(31)Joint Statement by Catherine Ashton and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif following the talks in Vienna, Bruxelles, 24 November 2014. 
(32) Pierre Canova, Op.Cit., P. 35. 

. درس في معيج مػسكػ الحكػمي لمعبلقات 0621سيخغي الفخوؼ: ولج في مػسكػ لعائمة أرمشية روسية عاـ  (33)
(. تع تعييشو ممحقًا دبمػماسيًا في الدفارة الدػفيتية في سخيبلنكا في سبعيشيات القخف العذخيغ، MGIMOالجولية )

، تع تعييشو مسثبًل 0661وعشجما عاد الى ببلده عيغ في إدارة السشطسات الجولية بػزارة الخارجية الدػفيتية. وفي عاـ 
جولي في مشاسبات عجة. اصبح وزيخًا لمخارجية لخوسيا في األمع الستحجة، حيث شغل مشرب رئيذ مجمذ األمغ ال

 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع: 5111اذار  6الخوسية مشح 
Robert A. Saunders, Vlad Strukov, Historical Dictionary of the Russian Federation, 
Historical Dictionaries of Europe, No. 78, UK, 2010, p. 344. 
(34)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным 
директором МАГАТЭ Ю.Амано, NO. 220, 07-02-2015. 
(35)О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром 
иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом,  NO.582, 30-03-2015 
(36)Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова во встрече 
«шестерки» международных посредников по иранской ядерной программе,  NO. 
585, 30-03-2015. 
(37) Gary Samore, Decoding the Iran Nuclear Deal Key questions, points of divergence, 
pros and cons, pending legislation, and essential facts, United States of America, 2015, 
PP. 6 - 8. 
(38)Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова МИА «Россия 
сегодня», Москва, 6 апреля 2015 года,  NO. 656, 06-04-2015. 

. درس القانػف في جامعة ليشيشغخاد الحكػمية 0625تذخيغ االوؿ  4( فبلديسيخ بػتيغ: ولج في ليشيشغخاد في 36)
)لجشة أمغ الجولة(، واستسخ كحلظ حتى  KGB، وفي ذلظ العاـ اصبح ضابط استخبارات في 0642وتخخج مشيا عاـ 

اصبح رئيدًا لخوسيا بيغ عامي (. ثع 5111 – 0666. شغل مشرب رئيدًا لمػزراء بيغ عامي )0661عاـ 
 . لمسديج مغ التفاصيل يخاجع:5105(، وعاد ليتػلى السشرب نفدو في عاـ 5111-5115)

Encyclopedia Britannica,Cited in: https://www.britannica.com/biography/Vladimir-Putin.                  
(40)Заявление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по 
поводу решения Президента России об отмене запрета на поставку в Иран 
зенитно-ракетных комплексов С-300, Москва, 13 апреля 2015 года,  NO. 700, 
13-04-2015. 
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  ،تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ رحيع خدتػ
 ش.1350قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

  1335زاده،انقالب مذخكشيت ايخاف، بو كػشر عديد هللا عمي زاده،تيخاف،سيج حدغ تقي. 
  ميالني، مباحثی باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. عباس

 .1550ناشخاف بازتاب ، ساربخكکغ ، آلساف ، 
 گی سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنج،عمی افتخارؽ ركزبيانی

سياسی ك فکخؽ سيج حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك 
 .ش1350تاريخ ايخانی، 

 في: اميخ        فخيبا رزيشو باؼ،تبخيد شيخ جياف كششى كو افكار تقى زاده را شكل داد
 .1350قخبانى، معسارػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف ، تيخاف ،

 ق. ؽ.1325، تيخاف، 4ى عديد،ايخاف درا پيمػؽ ، ج مرصفى عمسػت 
 اميخ قخبانىميخزاد بخكجخدػ، تقي زادة بو دنباؿ مجرف سازػ ركح جامعو ايخاف بػد، في : 

 .ش1350معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك تاريخ ايخانی، 
  ،مػركاف شػستخ ، تخجسة أبػ الحدغ مػسػؼ ، شيخاف ، مشذػرات صافي عمي شاه

 ش.1300
 -الكتب العربيو والمعربو: -

  4411،جامعة كاششصغ،1504-1434افذيغ مخاشي، تأميع ايخاف الثقافة كالدمصة كالجكلة. 

 -المقاالت والبحوث الفارسيو: -
 تاريخ معاصخ ايخاف، ابػ الحدشى  مشحر عمى، مذخكشو كرژيع پيمػؽ؛ پيػنجىا ك گددتيا ، 

 ـ(.4444ق(،) 1335، پاييد ك زمدتاف )12ك  11شساره 
  4-1جسذيج بيشاـ، تقيداده ك مدئمو تججد، مجمو ايخاف نامو ساؿ بيدت ك يکع، شساره ،

 ش.1342بيار ك تابدتاف 
 فػرمشامو    رليافتی ركششفکخانو بخاؽ تججد ك ىػيت ايخاف،،ركزنامو کاكه، حديغ آبادياف  

 .ش 1340ـ( 4441)بيار،41مصالعات ممی،شساره
 ،ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، حديغ بيسشيار

 .ـ(4443ش)1344، بيار ك تابدتاف 44
  1325، باييد 3اف ششاسى، شساره عباس ميالنى، مجمة كاكه كمدألة تججد، مجمو ايخ. 
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 ( ىساف مشبع.24)
 . 143( عباس ميالنى، مجمة كاكه..، مشبع قبمي، ص 23)
 .11، مشبع قبمي، ص(عمی افتخارؽ ركزبيانی20)
، بيار ك تابدتاف 44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، بيسشيار،ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، حديغ(21)

 53ص ، ـ 4443ش،1344
نطافة السمبذ كالسدكغ ( كذكخ مشيا تقي زاده، التي اعتبخىا مغ السػركث الحزارؼ لمجكلة الفارسية، كمشيا 22)

كالساء ،كاضيار األخالؽ الحسيجة، كتخؾ البحاءات القبيحة في الذارع .... كالقجـك في كصحة كنطافة السسخات 
السػاعيج كتجشب الثخثخة ... كإضاعة الػقت، كاالىتساـ بالعمع، كدراسة كبشاء دار العمـػ كشبيعة الكتاب، كاالىتساـ 

الفداد كالخشػة ،كاالبتعاد عغ  بذؤكف السخأة كتجشب تعجد الدكجات كالصالؽ غيخ السبخر .. كالرجؽ كمحاربة
الذعارات الدائفة، مسغ يجعػف التجيغ، فسثال إذا تع اإلعالف عغ االجتساع في الداعة الثالثة كالشرف،  فيجب اف ال 
يكػف ىشاؾ خسذ كستة كنرف، الخئيذ ال يشبغي أف يحىب إلى قاعة االجتساع النتطار نرف ساعة أخخػ 

نزيع كفت عذخكف دقيقة عمى الدجائخ كالذاؼ اثشاء االجتساعات ، يجب الفائجة لمػصػؿ إلى األغمبية، كيجب اف ال
مغ كل العادات االجتساعية الجيجة لمغخب ، لدػء الحع لع نأخح مغ حزارة الغخب اال الجعارة كالعبػدية، كلع نتعمع 

غخيب ك ديار غخب، في: تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد شيئ ا سػػ إنكار األدياف. رحيع خدتػ، 
 .05ش، ص1350اميخ قخبانی، معساػ تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .1،ص1541تذخيغ االكؿ،  3، 14كاكه، دكره ججيج،شساره ( 23)
 .( مؤسذ كمدؤكؿ مػقع مػسػعة ايخانيكا في الػاليات الستحجة االمخيكية24)
؛ادكارد جی بخاكف ، تاريخ 4، ص.  1544كانػف الثاني 44،  1[ کاكه ، دكره ججيج ، ساؿ پشجع ، شساره 1](25)

 .53بيسشيار، مشبع قبمي،ص ؛ حديغ042-041ادبيات ايخاف ، ص 
 .11ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد...(، مشبع قبمي، ص( 34)
در انگمدتاف، ، تيخاف، انتذارات فخزاف  از دكراف سفارت تقيداده حدغ تقي زاده، نامو ىاػ لشجف،( ايخاج افذار،31)

 .14؛  رحيع خدتػ، مشبع قبمي، ص21، مشبع قبمي، صركز
يجب عمى اإليخانييغ أف يعخفػا تاريخ حزارتيع القجيسة كأف يتعسقػا في "أعساؽ الحزارة األكركبية". إذا كانػا ( (34

كيجب أف نتحكخ أف الصخيقة الػحيجة إلنقاذ إيخاف يعخفػف إيخاف بذكل صحيح ، فمغ يتع "تخىيبيع" أك "سحخىع" عبث ا ، 
ىي التكيف مع الحزارة الغخبية. في مكاف آخخ ، يؤكج تقي زاده أف "ىجؼ إيخاف ىػ التقجـ ، كيجب أف نعمع أف 
األجانب لغ يداعجكنا بيحه الصخيقة ، لكشيع ليدػا أعجاءنا دائس ا ، كال يشبغي أف نمـػ كل االضصخابات عمى عػامل 

ية ... إذا كشا حق ا" نخيج ، لغ نخغب. "" الذيء العطيع في إيخاف ىػ مغ الخارج ، كليذ شخيق الخالص ، في خارج
 .41جسذيج بيشاـ، مشبع قبمي،ص ."إبعاد األجانب ... ال يػجج خصخ كبيخ مغ الخارج ، إنو مغ الجاخل

 .1544شباط  11، 41( كاكه، شساره 33)
 .3، ص 1544كانػف االكؿ،  11،  14كاكه ، دكره ججيج، شساره  (30)
 .52حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص( 31)
 .3-2،ص1512يػليػ  14، 11كاكه، شساره ( 32)
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يسكغ أف يؤدؼ إلى خمع التجانذ كالتكامل الػششييغ، ألف العجيج مغ الكمسات العخبية السدتخجمة بالمغة الفارسية تخبط 
ي البمج ، كإال فمغ يتسكغ الشاس مغ التػاصل مع بعزيع البعس كيسكغ أف يربح بيغ الستحجثيغ بيحه المغات ف

االغتخاب أسػأ، إذا امتألت المغة الفارسية في زمانشا بالتجريج بالكمسات الفارسية، ك الكمسات غيخ السعتادة كالستيالكة  
كالفارسية لدكاف خػزستاف كأذربيجاف، لألزمشة الدامانية أك الداسانية ، فمغ يكػف ىشاؾ فخؽ بيغ المغتيغ الريشية 

عالكة عمى ذلظ، ححر مغ أنو إذا تع اتخاذ إجخاء "عشيف غامس" لإلحالؿ اإللدامي لمغتيع األـ ، فدػؼ يكػف لجيشا 
نفذ الػضع مثل بخيصانيا، التي حاكلت عغ قرج تجميخ المغة األيخلشجية خالؿ القخف الساضي دكف أؼ نجاح ، ألف 

ية كالسختفعات حافطػا عمى لغتيع كمغ ثع انتذخت إلى السجف الكبخػ، كاعخب حدغ تقي زاده عغ سكاف القخػ الشائ
اعجابو بالدياسة المغػية الستدامحة في امبخاشػرية ىابدبػرغ ، كذكخ أف ىحه اإلمبخاشػرية كاف لجييا أربعة مالييغ 

ع إمبخاشػرية متعجدة المغات في بخلسانيع ، حيث فقط مغ الشاشقيغ باأللسانية كلكغ بإدارتيع السستازة استصاعت أف تحك
تع استخجاـ تدع لغات مختمفة، كتع الدساح لألعزاء بالتحجث باأللسانية كالتذيكية كالبػلشجية كالدمػفيشية كالكخكاتية 

 . 22-13كالدمػفاكية كالرخبية. لمسديج يشطخ: ايخاج افذار، نامو ىاػ لشجف، مشبع قبمي، ص
 .340، مشبع قبمي، ص 3االت تقي زاده، جمجمق(ايخاج افذار، 01)
 .314( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص04)
( مخكد بخكسي اسشاد تأريخي كزارة اشالعات،رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد ساكاؾ(، 03)

 . 345؛دمحم عاصسي، مشبع قبمي، ص11ص
؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.، رجاؿ عرخ بيمػؼ) سيج 4-1ص، 1544كانػف الثاني44، 32( كاكه، دكره ججيج، شساره00)

؛ ادكرد بخاكف، تاريخ مصبػعات كأدبيات ايخاف در دكرة مذخكشت،، 11حدغ تقي زاده بو ركايت...(، مشبع قبمي، ص
 .041، صش1301تيخاف،،0تخجسة دمحم عباس، ج

ی سياسی ك فکخؽ سيج سياست ك ركششفکخؽ؛ از افخاط تا اعتجاؿ/ گدارشی از زنجگ،(عمی افتخارؽ ركزبيانی01)
رحيع ؛ 14ش،ص1350حدغ تقی زاده، بحث في:اميخ قخبانى، معساؽ تقی زاده، خانو کتاب ك تاريخ ايخانی، 

تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخقخبانی، معساػ تقى زاده،خانو خدتػ، 
رجاؿ عرخ بيمػؼ)سيج حدغ تقي زاده بو ركايت اسشاد..(، ؛ ـ.ب.أ.ت.ك.أ.،03ش، ص1350كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .11مشبع قبمي،ص
 .44، صـ(4443-ش1344بيار ك تابدتاف) ،44ك 41شساره  ايخاف نامو"تقی زاده كمدئمو تججد، مجمو "( 02(

كتب دمحم   زاده في بخليغ مختمف ا مع معتقجاتو، ففي رسالة كجييا إليو مغ باريذكاف رد فعل أصجقاء تقي  (03(
قاؿ البعس إف الديج تقي زاده كاف عمى حق ، كالبعس . قدكيشي: كاف ىشاؾ الكثيخ مغ الشقاش حػؿ الجدج كالخكح

كاضع زاده ، صجيق ."قاؿ إنو رغع أنو في الحكيقة عمى حق ، لكغ القػؿ إف ىحا صخاحة ضج الحيصة كضج الدياسة
قجيع كزميل لتقي زاده في مجمة كافيو ، يرف القزية بػ "السػافقة السذخكشة" في مجمة إيخانذيخ: نشرح كنستشع عغ 

كىػ تقميج ، كلكغ لجيشا إيساف كامل برحة ىحا االعتقاد ، كقج قمشا مخات عجيجة  .التصخؼ ، كىحا ليذ بجافع الخػؼ
انية كفكخية ، ضاىخي ا كداخمي ا ، كال يجب أف تبقى عمى حالتيا الحالية، بل يجب أف إيخاف ال يشبغي أف تربح ركح
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، تع تدييغ ىحا العمعك  ، كرفع مئدره الجمجؼ عمى الخمح كعمعكخمد لمسقاكمة كالػحجة األجشبي في إيخاف  كاصبح
زيغ في كقت الحق بالسجػىخات الثسيشة كأصبح رمد ا لمديادة  ،(niDerafsh) Kavia درفر کاكيانی السعخكؼ باسع

تع استخجاـ  ، لحلظمعخكة القادسية في الداسانييغ ، بعج ىديسةحتى تع تجميخه مغ قبل العخبالفارسية لسئات الدشيغ، 
الجسيػرية الفارسية  زيشت كانتػف عمع 1544كفي عاـ  ،1512قي زادة، في بخليغ في عاـ كاكه، كعشػاف لرحيفة ت

ىػ االحتفاؿ  سيخجافك )السعخكفة عمى نصاؽ كاسع باسع جسيػرية جيالف الدػفيتية(. االشتخاكية الدػفياتية
 34،جامعة كاششصغ، ص1504-1434لة عمى زاىاؾ، افذيغ مخاشي، تأميع ايخاف الثقافة كالدمصة كالجك  فخيجكف  بفػز

معساػ تقيداده مشازعو در انجيذو ك عسل/ حکايت مخد غخيب ك ديار غخب، في: اميخ قخبانی، رحيع خدتػ، ( 0)
 .03ش، ص1350تقى زاده،خانو كتاب كتاريخ ايخاف، 

 .04ىساف مشبع، ص( 1)
 .54، صمشبع قبمي،ركزنامو کاكه، رليافتی...،حديغ آبادياف( 2)
، بيار ك       44ك  41شساره   مجمة ايخاف نامو، ركزنامو کاكه ك امکاف تججيج حيات ايخاف، (حديغ بيسشيار،3)

 54ص، ـ 4443ش،1344تابدتاف 
ككاف ابخز مغ ترجػ لفكخة القػمية الفارسية في كقت مبكخ ىع كل مغ، عمی اکبخ خاف داكر،عمی  (4)

تذخيغ  13، 11كاكه. دكره ججيج، شساره  رازؽ.حديغ کاضع زادهء، ايخانذيخ،عبج للاّ   دشتی،مختزی مذفق، کاضسی
 . 01،ص1544الثاني 

دمحم عمي جساؿ زاده، دمحم قدكيشي،ابػ الحدغ حكيسي) شقيق ابخاليع حكيسي" حكيع السمظ، مشػ شيخ (كىع كل مغ :5)
خيدؼ،  كغيخىع. فخساد، حدغ عمػػ، ابخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زادة ايخانذيخ،شاىخ زادة بيداد،اسساعيل أميخ 

ش(، 1333ـ )1554، بيار كتابدتاف، 23ك  24، مجمو ايخاف نامو، شساره کاكه بخليغ ك کاكه مػنيخدمحم عاصسى،
  . 345ص

 .55مشبع قبمي، ص ( حديغ ابادياف،14)
 .54حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص (11)
 .53ىساف مشبع، ص( 14)
 .144( ىساف مشبع، ص13)
باب تاج دادكد دكست ايخاف )بحث در مػرد مجرنيتو در ايخاف(. ناشخاف بازتاب ، ميالني، مباحثی ( عباس 10)

 .40،ص1550ساربخكکغ ، آلساف ، 
 . 342( دمحم عاصسى، مشبع قبمي، ص11)
 .11-4، ص 1541كانػف الثاني 11، 1كاكه، ساؿ شذع، دكره ججيج ، شساره (12)
 .41عباس ميالنى، مباحثى باب...، مشبع قبمي، ص(13)
 .343 عاصسي، مشبع قبمي،صدمحم(14)

كمشيع حدغ عمػؼ، إبخاليع بػر داككد، حديغ كاضع زاده إيخانذيخ، كرضا تخبيات كشاىخ زاده بيداد     ((15
 .345-344كإسساعيل أميخ خيدؼ كغيخىع مغ السداىسيغ الفعاليغ في نذخ كاكه. ىساف مشبع،ص

 .2،ص1544تسػز  14، 2اره كاكه، دكره ججيج، شس؛ 53( حديغ بيسشيار، مشبع قبمي، ص44)



 

 م(9111-9191حسن تقي زادة ودوره يف نشر جملة كاوه )

 م.د.ماجد مطر عباس                                                         أ.د. طيبة خلف عبد اهلل  
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 الخاتمة
يتزح مغ خالؿ الجراسة، اف حدغ تقي زادة كرفاقو مغ خالؿ نذخ مجمة "كاكه"، كاف يبحث عغ    

شخيق خالص كنجاة ايخاف مغ االستعسار الخكسي البخيصاني مغ جية، كالبحث عغ نطاـ حكع يشقح 
 كيخخج ايخاف مغ تخمفيا كتأخخىا، في جػانب مختمفة مغ الحياة، مغ جية اخخػ. 

حدغ تقي زادة في سبيل ايجاد كسيمة حل كخالص بالده ايخاف مغ ىحيغ  كمشح زمغ فقج سمظ  
االمخيغ عجة شخؽ كمحاكالت، فكانت نتاجات سياسية كفكخية في نفذ الػقت، كما نذخ مجمة 

 "كاكه"، اال كاحجة مغ تمظ السحاكالت.
مغ الحكػمة  لحلظ قبل الجعػة االلسانية خالؿ الجخب العالسية االكلى، كذىب الى بخليغ، كتقخب  

األلسانية، كصخيقة لتحخيخ إيخاف مغ بخاثغ الخكس كالبخيصانيػف، كشكل حخكة سياسية كثقافية ايخانية 
 كبجعع الساني، كحػت كاكه ابحاث سياسية كادبية.

كلمخد عمى معارضيو الحيغ اتيسػه بسحاكلة شسذ الحزارة الفارسية، مغ خالؿ االخح بالحزارة   
 اثة ال يشبغي أف تتعارض مع الحفاظ عمى اليػيةالغخبية، اكج أف الحج

كاعتقجت أف أساس الحزارة اإليخانية لو جحكره في عرػر ما قبل اإلسالـ. لكشو تػصمػا في    
الػقت نفدو إلى نتيجة مفادىا أنو بدبب التجىػر الثقافي كاالجتساعي كانتذار الجيل كالخخافات 

عبية في إيخاف. في ذلظ اليػـ، فقج اإليخانيػف القجرة كالسػلبة كالتحيد الشاجع عغ السعتقجات الجيشية الذ
 لخمق حزارة أخخػ كتأسيذ حزارة تتشاسب مع احتياجات العرخ.

كاكج تقي زادة كجية نطخه، اف افزل شخيقة لمسجتسع اإليخاني، اف يححكا مسا مخ بو الغخبيػف في   
، كلع يكغ لجيو خيار سػػ قبػؿ متصمبات بشاء حزارتيع. الخخاج ايخاف مغ كادؼ التخمف كاالنحصاط

 الحزارة الججيجة.
 الهوامش

                                                           
1)) ، مخکد تحكيقات رايانو اؽ قائسيو، اصفياف،  زنجگيشامو مذاىيخ ايخاف ك جياف، جمج سـػ

 . 143ش(،ص1354ـ)4411

مصالعات   فػرمشامو    ،ركزنامو کاكه، رليافتی ركششفکخانو بخاؽ تججد ك ىػيت ايخاف،حديغ آبادياف (4)
  .51،صش 1340ـ( 4441)بيار،41ممی،شساره

ا أشمق انتفاضة كششية ضج Kavehكاف كاكه ) (3) األجشبي الذخيخ زىاؾ الطالع (، كفق ا لألساشيخ القجيسة، حجاد 
(Zahakبعج أف فقج اثشيغ مغ أبشائو أماـ ،) فقاـ بصخد األجانب كأعادكا حكع اإليخانييغ، كاعاد فخيجكف الحاكع  ،زىاؾ

الفارسية في السقاكمة ضج الحكع االستبجادؼ  الحؼ اراد اف يقتمو زىاؾ، كاعتبخ كاكه احج أشيخ الذخريات األسصػرية



ا عمى احلركة املشاكن االجتىاعًة واالقتصادية يف عهد الرئًس املصري حسين وبارك واٌعكاساته

 1111 - 1891العىالًة واملهًٍة 

 عبد السادة أ.د. جناه عبد الكريي                                             ً.د.ٌعًىة لطًف عبد اهلل
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قصاع األعساؿ الحخة ، حيث يذعخ ىؤالء بأنيع مغ العاشميغ ويجب الحرػؿ عمى عسل خخ . لسعخفة السديج مغ 
رخ ، التفاصيل يشطخ : محي أحسج سمساف عبج هللا ، ) الطػاىخ االقترادية واالجتساعية ألزمة البصالة في م

 . 838، ص  2334( ، القاىخة ، 2السؤتسخ الدشػي التاسع )إدارة أزمة البصالة وتذغيل الخخيجيغ، مرخ( ، مجمج )
 . 853محي أحسج سمساف عبج هللا ، السرجر الدابق ، ص  -23
أدارة عبيخ فخحاف عمي ، دور القصاع الخاص الرشاعي في مػاجية مذكمة البصالة ، السؤتسخ الدشػي التاسع ) -24

 . 234( ، القاىخة ، 6أزمة البصالة( ، مجاد )
 . 225محي أحسج سمساف ، السرجر نفدو ، ص  -25
،  6دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السجتسع والجولة في الػشغ العخبي في ضل سياسات الخأسسالية الججيجة ، ط-26

ؿ األنفار : يصمق عميو الدسدار الحي . مقاو  96، ص  6996مخكد البحػث العخبية ، مكتبة مجبػلي ، القاىخة ، 
يقـػ بجسع عجد كبيخ مغ العساؿ الحيغ يجتسعػف في مكاف مخرز ليع ويػفخ ليع فخصة لمعسل مقابل اخح ندبة 
مغ أجػرىع مغ صاحب العسل ، وىػ الحي يمتـد بيع وعمييع إشاعة أوامخه ، لمسديج يشطخ : عصية الريخفي ، تاريخ 

 . 62، ص63، مكتبة جديخة الػرد ، )د. ت( ، ص 6في مرخ والعالع، ط عساؿ الدراعة والتخاحيل 
 . 97دمحم عبج الفزيل وآخخوف ، السرجر نفدو ، ص -27
وىي حالة التعصل الطاىخ التي يعاني مشيا جدء مغ قػة العسل الستاحة ، أي وجػد أفخاد البطالة الدافرة :  -28

ائج ولكشيع ال يججوف عساًل ، وليحا فيع في حالة تعصل اليسارسػف قادريغ عمى العسل وراغبيغ فيو وحدب األجخ الد
أي عسل لفتخة قج تصػؿ او تقرخ حدب ضخوؼ االقتراد القػمي مثل بصالة الخخيجيغ الجامعييغ ، لسعخفة السديج 

 يشطخ : 
https://specialties.bayt.com                                                                             

 – 6952أنػر دمحم عبج العالي الشقيب ، غابت الحخية فزاعت التشسية ) االقتراد السرخي بيغ ثػرتيغ  -29
 663، ص  2366( ، مخكد القاىخة لكياسات التشسية ، القاىخة ،  2336

بصالة والحمػؿ مغ جية نطخ السدؤوليغ والذباب ، السؤتسخ الدادس إلدارة أحسج عبج هللا األستادي : أزمة ال-33
 . 397، ص  2336( ، القاىخة ،  6األزمات االقترادية في مرخ والعالع العخبي ، السجمج ) 

،  6992 – 6996كخيسة كخيع ، اآلثار االقترادية واالجتساعية لدياسة اإلصالح االقترادي في مرخ -36
السرخي والتحجيات والدياسات مغ السشطػر اإلسالمي والػضعي ، كمية االقتراد ، جامعة األزىخ  مؤتسخ االقتراد

 . 8، ص  6، ص  6997،  6995( ، تسػز  3 – 2مغ ) 
كساؿ عباس ، أوضاع العساؿ مرخ بيغ عالقات عسل ججيجة وتشطيع ثقافي قجيع ، دار الخجمات الشقابية -32

 . 65. ت ( ، ص  والعسالية ، مرخ ، حمػاف ، ) د
نطع التأميغ الحكػمية الستسثمة في ىيئتي التأميغ والسعاشات والتأميشات االجتساعية المتيغ أدمجتا في ىيئة قػمية 

 6975لدشة  79، ويغصي ىحا الشطاـ التقاعج والعجد والذيخػخة وإصابات العسل وفقا لمقانػف رقع  6994واحج 
الخاص بأصحاب األعساؿ والقانػف  6967( لدشة 638عاـ والقانػف رقع )الخاص بالعامميغ بالحكػمة والقصاع ال

الخاص بالتأميغ عمى العامميغ  6978لدشة  53الخاص بالعسالة غيخ السشطسة والقانػف رقع  6983لدشة  662
اء السرخييغ بالخارج ، وقج أجخيت عمييا تغييخات لتالئع بيا الطخوؼ الستغيخة عمى أوضاع العسالة السرخية سػ 



 ات األجهبية وأثرها يف احلياة االجتناعية يف الدولة العربية اإلسالمية اجلالي

 م(646-661هـ/41-232)

 أ.د. صبيح نوري خلف احللفي                                                 جهان نصوري امحد م.م.
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ديشية مثل عيج الفرح وعيج الكفارة  و اجتساعي ، ليحا نجج في الييػدية أعياد أخالقي أيزا نطام
والتي تمدم التػقف فييا عغ الكيام بسختمف األعسال ومعطع السيام اليػمية وتتصمب أيزا مشيع 

الريام، وىحه األعياد وإن كان ليا مطيخ ديشي أال أنيا مشاسبات احتفالية في جػانب دنيػية مغ 
 -ومغ اشيخ ىحه األعياد : تاريخ وتقاليج الييػد

 : راس الدنة -1
ل يػم (  65)  ويعتبخونو عيج رأس سشتيع ويدسػنو عيج )رأس ليذا( أؼ عيج رأس الذيخ                  ، وىػ أو 

ابشو فيو وفجاه بحبح  ويقػلػن إن هللا تعالى أمخ إبخاليع عميو الدالم بحبح إسساعيل مغ تذخيغ األول،
 عطيع.

 عيد صوماريا  : -2

وىػ عشجىع الرػم العطيع الحؼ يقػلػن إن هللا تعالى فخض عمييع صػمو، ومغ لع يرسو قتل     
مغ شيخ  الرػم خسدة وعذخيغ ساعة يبجأ فييا قبل غخوب الذسذ في اليػم التاسععشجىع، وفتخة 

 ( .  66)  تذخيغ االول، وتشتيي بسزي ساعة بعج غخوبيا في اليػم العاشخ
             عيد المظم ة: -3

أيام اوليا الخامذ عذخ مغ تذخيغ االول وكميا أعياد عشجىع، وىػ أيزا حج ليع،  ىػ سبعةو     
                                                                                     يجمدػن في ىحه األيام تحت ضالل مغ جخيج الشخل واشجار الد يتػن، ويدعسػن أن ذلظ تحكار مشيع 

 .(  67)  إلضالل هللا إياىع في التيو بالغسام 

 عيد الفرح: -4
ألن ىحه األيام  وىػ سبعة أيام يأكمػن فييا الفصيخ، ويقػمػن بتشطيف بيػتيع فييا مغ خبد الخيخ    

                                                                                    عشجىع ىي األيام التي خم ز هللا بشي إسخائيل مغ يج فخعػن وأغخقو، فخخجػا إلى التيو، فجعمػا 
 .(   68)  يأكمػن المحع والخبد الفصيخ وىع بحلظ مدخورون 

 لنرارى األعياد عند ا        ثانيا :
ولكل أصحاب محىب مشيع إن األعياد الشرخانية ىي مغ الذعائخ والذخائع الجيشية الستعمقة بالجيغ،   

أعياد تخريع وتخز كشائديع ورلبانيع ،اال انيع  يتفقػن عمى األعياد الكبخػ كعيج الفرح والسيالد 
في بعس أسبابيا ورأس الدشة والغصاس وإن اختمفػا في شعائخىا ومخاسع االحتفال بيا، أو 

 -وتفاصيميا، أو في زمانيا ومكانيا ،ومغ اشيخ ىحه األعياد :
 الذعانين الكبير:    -1



 (2022 لانىن االولوالثالثىن ) ثالثالالـعدد ملدق 
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تشذر البحهث عمى ان تتهافر فيها الجدة واألصالة والسشهج العمسي بسا يدهم في االثراء ـ 1
 الفكري في مجال البحث التاريخي .

لمشذر في أية مجمة داخل العراق او خارجو او تمك البحهث  مقبهل  يوهن مشذهرا   اوـ ان ال2
 التي سبق تقديسها لمجامعات او الشدوات العمسية .

 بالمغة العربية واالنجميزية ـ يجب ان يتزسن البحث ممخص3
 Simplified) ( وبخطCD( مع قرص )A4قياس ) يةورق تقدم البحهث بثالث ندخـ 4

Arabic ( وبحجم )44.) 
خبراء متخررين من ذوي السوانة العمسية  ثالثخزع البحهث لمتقييم الدري وترسل إلى ـ ت5

 .السعتسدةعمى وفق األعراف األكاديسية 
ـ يرتب البحث عمى وفق السعايير الستبعة في كتابة البحهث األكاديسية العمسية وتكهن 6

 في نهاية البحث.وقائسة السرادر الههامش 
الخ( عمى جهاز الدوشر ، صهر، ... ، رسهم تهضيحية خرائطحث )البـ تدحب السرفقات مع 7

 وتزاف عمى قرص البحث.
( ألف ديشار، وفي حال رفض البحث تدتقظع فقط 4550555ـ يرفق مع البحث مبمغ قدره )8
( ورقة يزاف مبمغ 45( ويعاد السبمغ الستبقي. وفي حال زاد البحث عن )550555)
 لكل ورقة.ديشار ( 2555)

سبمغ السخرص والتعديالت السظمهبة في البحث يسشح قبهل الشذر ما لم يدمم الباحث الـ ال 9
 .من قبل السقهمين

، كمية التربية ، جامعة البررةمدير التحريررئيس التحرير او تعشهن السراسالت إلى ـ 45
  :ادناه مجمة دراسات تاريخية. او عن طريق البريد االلكتروني –بشات لم

info@histstj.edu.iq            abbas.alansary@uobasrah.edu.iq 
 وال يعوس اراء هيأة التحرير.ابه: ما يرد في السجمة يعبر عن آراء أصحامالحظة ،   
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