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واإلاضاعؽ ال٣غآهُت" 1و٧اهذ لهظٍ

اإلامل٨ت

بغورهاىفيىأفروقواىبونىتحدواتى

ٖال٢ت م٘ مهغ وصاع ٞىع جخمثل في الخجاعة

الواقعىوآفاقىالمدتقبل(.تذادى

والخباص ٫الث٣افي ،ولَ ً٨ظٍ الٗال٢ت لم
جىٗ٨ـ ٖلى الخٗلُم في ّ
وصاي ولم جىهج

أنموذجاً) ى
د/بخوتىرثمانىجبارةىتقلى ى

الخٗلُم في مهغ ؤوفي صاع ٞىع بال في ٖهض

جامعةىالفاذر_ىاىالدودان ى

الؿلُان نا بىن (1815 -1805م) خُث
ً
ً
ً
ؤؾـ هٓاما حٗلُمُا بؾال مُا للممل٨ت بةوكاء

اإلاخلصو :
َّ
بن اللٛت الٗغبُت واخضة مً ؤ٢ضم اللٛاث وؤٖغ٢ها في
ً
وقُجا باإلؾالمٞ ،إ ًىما َّ
خل
ؤٞغٍُ٣ا ،واعجبا َها
َّ
ؤلاؾالم ،خلذ مٗه اللٛت الٗغبُت ،واعجباٍ حمهىعٍت
حكاص باللٛت الٗغبُت ،بمىٗ٢ها الجٛغافي ًخىؾِ
ً
ال٣اعة ألاٞغٍُ٣ت .و٧اهذ بد٨م َظا اإلاى ٘٢مٗبرا لُغ١
ال٣ىاٞل الخجاعٍت التي جهل قغ ١ال٣اعة بٛغبها،

مضاعؽ وزالوي ٢غآهُتٞ ،اط َغث اإلامل٨ت في
الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي باإلا٣اعهت م٘ بُ٣ت
اإلامال ٪ؤلاؾالمُت آهظا.٥
وفي َظا الهضص ً٣ى( : ٫بن الخٗلُم في
ً
ً
ّ
وصاي ٧ان ؤ٦ثر ج٣ضما واهدكاعا مما ٧ان ٖلُه

و٧ان مً حغاء طل ٪ؤن قهضث هجغاث واؾٗت وٞضث

في اإلاىاَ ٤ألازغي بىؾِ ؤٞغٍُ٣ا ،خُث ٧ان

بليها ،جل ٪الهجغاث الٗغبُت التي وٞضث مً واصي
ً
الىُل قغ٢ا وبالص اإلاٛغب قماال ،خاملت مٗها الضًً

الخٗلُم باأل٢الُم الخابٗت لها ؤ٦ثر مً زالزماثت

ؤلاؾالمي واللٛت الٗغبُت .وَظا البدث اإلاىؾىم(ؤزغ
اهدكاع اللٛت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحر َافي ؤ ٞغٍُ٣ا بحن
جدضًاث الىا ٘٢وآٞا ١اإلاؿخ٣بل حكاص همىطحا) و٢ض

مضعؾت زاهىٍت ،و٧اهذ اإلا٣غعاث اإلاُب٣ت هي
مهغٍت وحكمل ٖلى ٖلىم اللٛت مً هدى
ونغ )ٝوفي ال٣غهحن  19-17وحضث ماؾؿاث

حٗلخه في ٖضة ه٣اٍ وزاجمت وهخاثج للبدث

لخٗلُم التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاؿاحض

والخىنُاث و٢اثمت للمهاصع واإلاغاح٘ وؤولها.

واإلااؾُ ،٪ؤو اإلاضعؾت ال٣غآهُت ،وبضؤ الخٗلُم

ً
ؤوال :ؤزغ اهدكاع اللٛت الٗغبُت في حكاص بحن

ؤلاحباعي في ماؾؿاث الخٗلُم الخ٣لُضي ومً

الىا ٘٢واإلاإمى٫
اقتهغ ؾالَحن ّ
وصاي بدب الٗلم واإلاٗغٞت

ؤَم اإلااؾؿاث في جل ٪الٟترة ٧اهذ اإلااؾُ،٪
وال٨خاجِب و الصالوي ،والخٗلُم في َظٍ
اإلااؾؿاث ،حهض ٝبلى خ ٟٔال٣غآن ال٨غٍم

والخمؿ ٪باإلؾالم ٩ٞاهذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت
صؾخىع الؿلُىت و٢اهىجهاَّ ،ؤما اللٛت الغؾمُت

اإلااؾؿاث ؤي مضاعؽ ؤَلُت بمٟهىمها

لها في ؤلاصاعة والٗال٢اث الصاعحُت في اللٛت

الخضًث ،وْهغث اإلاضعؾت بمضلىلها الاحخماعي

واؾدُٗاب ٖلىم الضًً واللٛت ،وجدىلذ َظٍ

الٗغبُت ،و٧اهىا ًىٞضون البٗثاث الضعاؾُت بلى

والخًاعي في ه٣ل الُ٣م والترار الث٣افي

ألاػَغ الكغٍ ٠والدجاػ وؾلُىت ؾىاع

وألازالقي مىظ ؾىت 1943م ٖىضما جم بوكاء

بالؿىصان لخل٣ي ٖلىم الضًً واللٛت الٗغبُت،

(مسجض ؤم ؾُ٣ى) ،اٖخبر َظا اإلاسجض بمثابت

ولضي ٖىصتهم جاؾـ لهم اإلاٗا َض الضًيُت

ؤو ٫مضعؾت ؤَلُت ًخم الخضعَـ ٞها بك٩ل
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خل٣اث مىخٓمت زم جدىلذ بلى مضعؾت ٖغبُت

َّؤما الخٗلُم الٗغبي في ٧اهم٣ٞ ،ض اؾخُإ

ؤَلُت لخٗلُم ٖلىم الضًً بُغ ١ج٣لُضًت ،زم

٧اهم جإ محن مؿخ٣بل ممل٨تهم بخإؾِـ

جُىعث بلى مضعؾت هٓامُت ؤَلُت ؾىت

ماؾؿاث حٗلُمت

بؾالمُت في الٗهىع

1969م ،خُث ًخٗلم الُالب في َظٍ اإلاضعؾت

الىؾُى  ،و٧ان اإلاسجض مً ؤَم اإلااؾؿاث

حمُ٘ اإلاىاهج التي جضعؽ في اإلاضاعؽ الٗامت،

الخٗلُمُت في ٧اهم و٢ض جسغج مً َظٍ اإلاؿاحض

واهخٗكذ مضاعؽ ؤزغي في ؤ٢الُم الخابٗت

ٖلماء ؤحالء ،ؤها عوا الُغٍ ٤ؤمام مىاَىيهم،

لىصاي ،وعًٞذ اإلاضاعؽ الٗغبُت ألاهٓمت

و٢امىا بضوعَم في بعؾاء ٢ىاٖض الخًاعة

الٟغوؿُت ومىاهجها ألؾباب صًيُت وؤزال ُ٢ت

الاؾالمُت في بالص ٧اهم ،وْهغ اإلااؾُ ٪في

وخًاعٍت ،ل٣ض ص ٘ٞالخُىع الاحخماعي

ال٣غي الهٛحرة التي ال جىحض بها .وللماؾُ٪

وال٢خهاصي بلى جإؾِـ ماؾؿاث خضًثت

صوع مهم في الخٗلُم الاؾالمي ،

لخٗلُم اللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت ٖام 1970م،
ً
ً
وجُىعث َظٍ اإلاضاعؽ جُىعا مُغصاٟٞ ،ي

الٗغبُت وبٗضٍ ًإحي صوع ال٨خاجِب لخٟٔ

واللٛت

ال٣غآن ال٨غٍم  ،وجالوجه وحٗلُم مباصت ال٣غاءة

الؿىت الضعاؾُت 1996م1996 -م بلٛذ
مضاعؽ ّ
وصاي( )21مضعؾت ابخضاثُت ٖغبُت
ً
ً
وٞغوؿُت ،وٖضص جالمُظَا ط٦ىعا وبهازا

مضعؾت ٧اهم التي ؤؾؿها الكُش مدمض ،

( ، )8101وبلٖ ٜضص جالمُظ ؤي اإلاضاعؽ

وؤصزلذ ُٞما بٗض في مضاعؾها مىاهج حٗلُمُت

الٗغبُت الابخضاثُت في الٟترة هٟؿها خىالي

هٓامُت مؿخٗاعة مً مهغ والؿىصان ولُبُا،

( )5000جلمُظ وجلمُظة ؤي ؤن وؿبتها ؤ٦ثر مً

واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ولبىان  ،وٍبلٜ

جالمُظ " 2اإلاضاعؽ الٟغوؿُت ،وجُىعث
ً
اإلاضاعؽ ٦ما ما بحن الٟترة اإلاايُت والؿىت

ٖضص مضاعؾها الابخضاثُت خؿب بخهاثُاث
ٖام 200-1999م  )171(،مضعؾت ٖغبُت

الضعاؾُت 200-1999م،بط بلٖ ٜضصَا()243

وٞغوؿُت ،ومً بُنها )42(،مضعؾت ٖغبُت،

مضعؾت ٖغبُت وٞغوؿُت وٟ٢ؼ ٖضص جالمظتها

وٖضص جال مُظ َا ًبل )29748(ٜجلمُظ وجلمُظة

بلى( )44850جلمُظ وجلمُظة " 3واإلاضاعؽ

 ،وٍبلٖ ٜضص جالمُظ اإلاضاعؽ الٗغبُت()6686

الٗغبُت بلٛذ( )236مضعؾت ٖغبُت ،ووؿبتها

وَم ؤ٢ل وؿبت مً

ؤٖلى مً اإلاضاعؽ الٟغوؿُت  ،وهي جًم
اإلاضاعؽ الٗغبُت الثىاثُت( اإلاؼصوحت) ،

وال٨خابت باإل ياٞت بلى مٗغٞت ٞغوى الضًً،
واهخٗكذ بٗض طل ٪مضاعؽ ٖغبُت مً ؤقهغَا

جالمُظ اإلاضاعؽ الٟغوؿُت"

5

والٗغبُت الخجاعٍت والٗغبُت وألاَلُت  ،وبلٜ

وؤما الخٗلُم الٗغبي في بىع٦ى وجُبؿتي،

ٖضص جال مُظ اإلاضاعؽ الٗغبُت في مجمىٖها

و٢ض صؤبذ َظ ٌ اإلاىُ٣ت ٖلى حٗلُم ؤبىا ئها

( )21375جلمُظ وجلمُظٍ" 4ولم ًُغؤ ؤي حُٛحر

مباصت التربُت ؤلاؾالمُت وز٣اٞتها ًٖ َغ ً٤

في مىاهجها اإلاؿخٗاعة.

الخل٣حن والخ٣لُض واإلادا٧اة ولم ج ً٨في باصت
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ألامغ ماؾؿاث زابخت وهٓا مُت في مىاَ٣هم

قهغ صٌؿمبر 1913م وهي مٗغوٞت بؼاوٍت ٖحن

وَظا مغصَه بلى هجغاتهم اإلاخ٨غعة ب لى مىاَ٤

٢ال ه٩ا.

هٟىطَم ؤوزاعحها ،وحضث مؿاحض نٛحرة
في ؤٖالي جُبؿتي ،مىُ٣ت "بىو" و٧اعا وجُضًمي
جل ٪اإلاىُ ٤التي لم ًؼعَا هاحخٛا ،٫وْهغ
٣ٞهاء مً ؤبىاء َظٍ اإلاىُ٣ت ،ؤمثا ٫قغٍ٠
نالح ؤعصًمي ،ومالىمابىقغي ،وٚحرَم مً

مضعؾت ػاواع لخٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت  ،وهي
ج ٘٣في حبا ٫جُبؿتي في الكما ٫الٛغبي
الدكاصي ،وجمحزث َظٍ اإلاضعؾت بخٗلُم ال٣غآن
ال٨غٍم.

الكُىر٣ٌٗ ،ضون خل٣اث صعاؾُت ،لخٗلُم

و٢ط ى الاؾخٗماع ٖلى َظٍ اإلااؾؿاث

الضًً ؤلاؾالمي ،ومباصثه ،و٦ثحر مً ؤبىاء
ً
اإلاىُ٣ت ؤزظ ٢ؿُا مً الخٗلُم في الٟ٨غة

لٟغى ز٣اٞخه وصًىه ٖلى ألاَالي مما حٗل

وٞؼان وبغهى ولم حؿخٟض منهم اإلاىُ٣ت اؾخٟاص
ة  ،جظ٦غ ،أل تهم َاحغوا وب٣ىا في اإلاىاَ٤
ً
التي حٗلمىا ٞيها ،وٚالبا ما ٧ان قُىر ٧اهم
ّ
ووصاي ولُبُا ًؼعون اإلاىُ٣ت ول٨نهم ٌٗملىن
إلاهخلختهم الصانت ،ولم ً٣ىمىا بخٗلُم ؤَالي
اإلاىُ٣ت ،وٖىض ملُٛخىمىن ٌٗىصون بلى
ؤصعاحهم ،ومً اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت ،التي
٧اهذ في َظٍ اإلاىُ٣ت ما ًلي:

مً ؤولُاء ألامىع حهغٖىن بإوالص َم بلى لُبُا
ً
ً
ؤو الىُجغ صٞاٖا ًٖ خًاعتهم ،وخٟاْا ٖلى
َى ًتهم ؤلاؾالمُت  ،وصٞاٖهم ٖلى حٗلُم
ٖلىم الضًً وجد ُٟٔال٣غآن ال٨غٍم"

7

وٖىضما جىٚل ٞيها الاؾخٗماع ٖٖ ٠٨لى
بػالت اإلاٗالم ؤلاؾالمُت ال٣اثمت في اإلاىُ٣ت
بغمتها إلاداعبخه وَغصٍ،

ولم حؿخ٣غ َظٍ

اإلاىُ٣ت ختى بٗض الاؾخ٣ال٫

والؿىىاث

اإلاىالُت  ،ولم حؿخُ٘ مجاعاة ماييها في بٖاصة

اإلاضعؾت ال٣غآهُت التي ؤؾؿها ؾلُان

جل ٪اإلاضاعؽ الٗغبُت ،وبلٖ ٜضص مضعؾها
8

قهاي بىٚغمي ُٞ ،براصي ،ج٣ىم َظٍ اإلاضعؾت

خؿب بخهاثُاث 1999م2000 -م" مضعؾت

بخٗلُم مباصت الضًً ؤلاؾالمي ،وٖ٣اثضٍ

عؾمُت هٓامُت وال جىحض مضعؾت ٖغبُت واخضة

وخ ٟٔال٣غآن ،وقغح الخضًث وحٗلُم اللٛت

مً بُنها و ال مؼصوحت ،وٍ٣ضع ٖضص جالمُظَا

الٗغبُتً ،م٨ث الُالب في َظٍ اإلاضعؾت ؾذ

ب )3996( :جلمُظ وجلمُظة ،جضعؽ ماصة اللٛت

ؾىىاث وبٗض َا ًيخ٣ل بلى مضاعؽ لُبُا في

الٗغبُت في مضا عؾها بةَما ٫قض ًض ،وٍخم

الضازل لؼٍاصة جإَلُه الٗلمي ؤ و الضًني"

6

حٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت  ،وجد ُٟٔال٣غآن
ال٨غٍم في اإلاؿاحض و الصالوي ٖلى هُا١

مضعؾت ٞاًا التي ؤقغٖ ٝلى ؤصائها الكُش
ً
اإلاهضي الؿني ،وحمٗذ َالبا مً مسخل٠
ً
٢ابا ثل اإلاىُ٣ت وَ ٠٢ظا الكُش مجاَضا

ً
زاهُا :ؤَمُت اللٛت الٗغبُت في هٟىؽ اإلاؿلمحن

يض الٟغوؿحن الظًً اؾخىلىا ٖلى ٞاًا في

ومؼاًاَا في حكاص.

يُ. ٤
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ً
 /ؤوال :ؤزغ اللٛت الٗغبُت في حكاص /حٗخبر حكاص مً الضو ٫ؤلاٞغٍُ٣ت طاثالُاب٘ الٗغبي ؤو ؤلاٞغٍ٣ي الؼهجي مً خُث
ألانالت ،و٧ان َظا الُاب٘ َى الظي ٌؿُُغ
ٖلى البالص مً الىاخُت الث٣اُٞت ؤو الاحخماُٖت
ؤو اللٛىٍت ؤو ال٨ٟغٍت ،وال ًظ٦غ وحىص للٛت
َ
ً
الٗغبُت ،ول٨ىىا هغي الُىم وحىصا خايغا للٛت
الٗغبُت ٞمً ؤًً لها َظا الىحىص؟
َّ /بن ؤزغ اللٛت الٗغبُت في حكاص ًغح٘ بلى

ً
ٖلُه وؾلم -ومنهم مً حاء َاعبا مً الٗضالت،
ً
ً
ومنهم مً صزل الحئا َاعبا مً َالبحن له،
مثل ألامىٍحن الظًً ٧اهىا في ألاعاض ي اإلاهغٍت،
واإلاٛغب ألاصوى بسانت وقما ٫ؤٞغٍُ٣ت بٗامت
خحن ؾُ٣ذ زالٞتهم في ؤًضي بزىاجهم الٗبا
ؾحن ،مً خُث ال مىٟظ لهم بلى الكغ ،١وال
مسغج لضحهم هدى ألاهضلـ بلى ؤزيهم الخا٦م
َىا .٥وال مىجى لهم ،وال مخلجإ ٖىض َم بال
اإلاىُ٣ت الدكاصًت وباقي ب٣إ وصاصي الىُل،
وؤعاض ي حىىب الصخغاء ٖمىما ،وَظا الىىٕ
ً
ً
مً الهجغة ٚالبا ما هٟظوَا ؤٞظاطا .وَىا٥

الهجغاث الٗغبُت ألاولى التي صزلذ حكاص
ً
بدثا ًٖ اإلاغعى ؤ ومً ؤحل الخجاعة  ،بال ؤن

هىٕ آزغ مً الهجغة جدؿم ب٨ىجها حماُٖت ؤو

َظٍ الهجغاث ألاولى لم ج ً٨طاث ؤزغ واضح في

ؤؾغٍت ماي جطح بٗض()10

اإلاجخم٘ الدكاصي ألن َىاٖ ٥ضم الخٗاٌل
بحن الؿ٩ان ألانلُحن الظًً ٌكخٛلىن
بالؼعاٖت وبحن ال٣باثل الٗغبُت الغخل ،و٧ان
َىا  ٥هؼإ صاثم مً

ؤحل اإلاغعى ؤو

الؼعاٖت ،وْل الخا٨َ ٫ظا ال ؤزغ واضح
ًظ٦غ للٗغبُت بلى خحن صزى ٫ؤلاؾالم في
ً
ً
حكاص ،وَظٍ الٟترة هي التي لٗبذ صوعا مهما
في جاعٍش حكاص ،خُث جغجب ٖلى ؤزغ صزى٫
ؤلاؾالم في حكاصُ٢ ،ام زالزت ممال٧ ٪ان لها
َّ
الضوع ألاو٫
والٟٗا ٫في اهدكاع اللٛت الٗغبُت
ألجها اٖخى٣ذ ؤلاؾالم وؤنبدذ جضًً به
والخساَب باللٛت الٗغبُت وؤنبدذ اللٛت
الٗغبُت لٛت َظٍ اإلامال ٪في صواوٍنها )9(،و٢ض
َاحغ بلى َظٍ اإلاىُ٣ت ٦ثحر ممً ًىُ٣ىن با
للٛت الٗغبُت مً اإلاؿلمحن هجغة ٞغصًت
ً
وحماُٖتٞ ،منهم مً حاء صاُٖا الىاؽ بلى
صًً هللا الخىُ ٠وؾىله مدمض -نلى هللا

 /و٢ض ٧اهذ لهظٍ الهجغاث في ٖهض َظٍاإلامال ٪ؤلاؾالمُت ،والبٗثاث الضعاؾُت بلى
ألاػَغ الكغٍ ٠وحام٘ الؼٍخىهت و٦ظل ٪بٗثاث
الدج ألازغ البال ٜفي اهدكاع ؤلاؾالم وجُىع
وج٣ضم اللٛت الٗغبُت في حكاص ،وما ؤن صزل
اللٛت الٗغبُت ٧ان لها الاعجباٍ الًٗىي م٘
ً
الضًً ؤلاؾالمي وما ؤن صزل ؤلاؾالم ب٢لُما
َّ
بال و٧اهذ اللٛت الٗغبُت مٗه ،وما ٧ان للٛت
الٗغبُت ؤن جهل بلى حكاص لىلم جدملها
مىا٦ب الضٖاة ألاواثل وؾُلت لى٣ل ؤ٩ٞاعَم
وز٣اٞاتهم بلى ؾ٩ان البالص ،وما ٧ان لها ؤن
جىدكغ وحكُ٘ وحؿخسضم لىلم ٌؿخجُب ؾ٩ان
11

البالص لإلؾالم ( )وباهدكاع ؤلاؾالم في َظٍ
اإلاىاَ ٤اهدكغ الىٖاّ واإلاغقضون لُيكغوا
الضًً ؤلاؾالمي

وٍ٣ىمىن بخٗلُم اللٛت

الٗغبُت لٛت ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى جإؾِـ
اإلاضاعؽ ال٣غآهُت في ٧ل َظٍ اإلاىاَ ٤الخابٗت
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للمال ٪ؤلاؾالمُت ،وناعث اللٛت الٗغبُت لٛت

ً
وجىوـ وجغُ٦ا وؤزحرا الؿىصان وواصي الىُل،

مخضاولت ُٞم مسخل ٠اهداء البالص ،وناعث

بُغ ١الاجها ٫التي ٧اهذ مٗغوٞت ،وما

لٛت الخٗامل بحن ال٣باثل اإلاسخلٟت طاث

اؾخدضزىٍ مً َغ.١

ألالؿً اإلاسخلٟت و٦ظل ٪اٖا٢ت صواوًٍ
اإلامال ٪واؾخمغ الخاٖ ٫لى َظ اإلاىىا ٫وْل
ً
الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت ٢اثما بالغٚم مً
ازخال ٝالؿالَحن واإلالى ٥بلى ؤن ه٨بذ
البالص بضزى ٫اإلاؿخٗمغ الظي خاو ٫ؤن ًؼٍل
ؤي وحىص للترار ؤلاؾالمي الٗغبي٦ ،إؾلىبه

 /و٢ا ٫الكُش مدمض ٌٗ٣ىب ٖبض الىاخض":ولهم في طل ٪ؤؾباب ٦ثحرة منها ؤن اإلامل٨ت-
والؿ٨ت في ؤًضحهم ٧ان َىا  ٥اجها ٫مباقغ
بمهغ ٖلى ألا٢ل ٧ل ؾىت لها وٞىص عؾمُت م٘
مهغ و جغُ٦ت ٦،ما وعص في الخاعٍش ٢بل صزى٫
الاؾخٗماع()12

الظي اجب٘ م٘ ؾاثغ البالص التي وٗ٢ذ جدذ
ً
ؾُُغجه وفي ٢بًت اخخالله مؿدبضال طل٪

ً
زالثا :الخدضًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت في

بث٣اٞخه وخًاعجه ول ً٨م٘ طل ٪بُ٣ذ اللٛت

حكاص.

الٗغبُت لٛت ٢ىٍت وقبه ٢ىمُت ًخٟاَم
وٍخٗامل بها اإلاىاَىىن لً٣اء خاحاتهم
اإلاسخلٟت.
 /وهجغة الٗغب بلى حكاص هجغاث حماُٖتمً قتى ٢باثل الٗغبٞ ،ال بض ؤن ًخهىع ؤن
ج٨ىن هجغتهم حماُٖت ،ألجهم ؤصخاب ما٫
حي ؤي مىاش ي ،وَم ال ًتر٦ىن ماقُتهم
َىاُٖت ،و٦ما ؤجهم لِؿىا بمؿخعجلحن في
الىنى ٫بلى اإلا٩ان الظي ً٣هضوهه ماصامذ
ً
مىاقيهم مٗهم ،وما صامىا ًجضون لها مغحٗا
ً َّ
ومكغبا بال ؤن ً٨ىن وعاءَم َالب ،وَظٍ
الهجغة منهم بلى َظٍ اإلاىُ٣ت ؤي صاع وصاي
٢ضًمت.
 /و٢ض ٧ان لهظٍ اإلامل٨ت اجها ٫بالٗالمً
الصاعجي ٢ضًما الظي ٌؿخسضم اللٛت الٗغبُت
ً
ً
في قاون خُاتهم ٦ال ؤو حؼءا ٢بل الاؾخٗماع
الٟغوس ي لها ولكٗىبهم ،مثل مهغ ولُبُا

الهٗىباث والخدضًاث التي جىاحه اللٛت
الٗغبُت في حكاص والضو  ٫ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاؿلمت،
ؤمثا ٫حكاص وٚحرَا في اإلاىُ٣ت ،بن الضو٫
الاؾالمُت ؤلاٞغٍُ٣ت  ،التي جخمضص مً خؼام
ً
الصخغاء ال٨بري قماال وبلى ٚاباث الؿاٞاها
حىىبا وبلى اإلادُِ ألاَلس ي ٚغبا في جاعٍسها
ال٣ضًم  ،و٢بل الاؾالم ٧اهذ ٖباعة ًٖ
حماٖاث بضاثُت جد٨مها ؤهٓمت ج٣لُضي
جامً باألؾاَحر والصغٞاث وٖباصة ألاوزان ،
جإوي بلى الجبا ٫وألا٦ىار ،بلى ان حاء
الٟخىخاث ؤلاؾالمُت ،وج٨ىهذ لضحهم اإلامال٪
ؤلاؾالمُت التي قغٖذ بلي جإؾِـ ماؾؿاث
بؾالمُت ،وجمثلذ في اإلاؿا حض والؼواًا و
الصلىي ال٣غآهُت وال٨خاجِب ؤلاؾالمُت ،وهي
مً ٚحر مىاػٕ حٗخبر مً ؤ٢ضم اإلااؾؿاث
الخٗلُمُت اإلاىٓمت في َظٍ اإلاىُ٣ت ،واوكغث
َظا الىىٕ مً الخٗلُم في و٢ذ مخإزغ ،بط
ٌٗىص جاعٍسه في ال٣غن ألاو ٫الهجغي ،اإلاىا٤ٞ
الؿاب٘ اإلاُالصي لخٗلُم ال٣غآن ال٨غٍم
والخضًث الىبىي الكغٍ ٠وال٣ٟه ؤلاؾالمي]،
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و٢ض ٧ان الكُىر الظًً ّ
ًضعؾىن في َظا اإلاض
عؽ ال٣غآهُت ًىز٣ىن صعوؾهم في ق٩ل قغوح
مىٓمت مسُىَت بالُض ؤو مُبىٖت بٗض ؤن
ْهغث الُباٖت الخضًثت واهدكغث ،ومنهم مً
وكغ َظٍ الكغوح ،لِؿخُٟض منها َلبت الٗلم،
و٢ض ًًٗىن ٖلى الكغوح خىاش ي ،إلًًاح
بٌٗ ٖبا عاتها ومؿاثلها الٛامًت ،ؤو إل٦ما٫
ما ٞيها مً ه٣و في الخ٣اث ٤والكغوٍ التي لم
ُ
ٌؿخىٞها الكغح .و جدب٘ الخىاش ي ؤخُاها بـ :
)الخ٣اعٍغ( ،وهي حٗلُ٣اث ٖلى الخىاش ي إلبضاء
13
مالخٓاث ؤو بجمام ه٣و ..
ولهظا الىٓام في الخإلُ ٠والخٗلُم ٞىاثض مً
هاخُت الخضعج في الخدهُل الٗلميٞ ،اإلاخٗلم
ًضعؽ ؤوال اإلاتن وٍخٟهم ما جًمىه مً خاث٤
مىحؼة ،زم ًيخ٣ل بلى الكغح وَى ؤوؾ٘ وؤوفى،
زم ًغج٣ي بلى الخاقُت والخ٣غي ا عث لِؿخىفي ما
ٞيها مً جمدُهاث وػٍاصاث لِؿذ في الكغح،
والى حاهب َظا ٧ان خ ٟٔاإلاتن ًٖ ْهغ ٢لب
ٖىها ٖلى ؤلاإلاام بالخ٣اث ٤الٗلمُت وؾهىلت
14
اؾخدًاعَا.
ختى حاء الاؾخٗماع في بضاًاث ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي و٢ط ى ٖلى الخٗلُم
ً
ً٢اء
الٗغبي ؤلاؾالمي ،واللٛت الٗغبُت
ً
ممىهجا إلخال ٫الخٗلُم الاؾخٗماع ي
الٟغوؿحن بمٟهىمه الاحخماعي الجضًض
للمضاؽ في ماؾؿاث الخٗلُم الٗغبي بمنهاحه
15
التي حٗؼػ الخبُٗت"
وؤؾؿذ ماؾؿاث حٗلُمُت هٓامُت ،
لُمـ الهىٍت والث٣اٞت ؤلاؾالمُت ،ومدى
الخٗلُم الٗغبي وماؾؿاجه الاؾالمُت  ،وببٗاص

قبابها ٞخً٘ إلاضاعؾها اإلاىاهج التي جباٖض
بحن اإلاىاَىحن وجاعٍسهم ؤلاؾالمي وال٣ىمي.
ول٨ؿب وصَم لجإث الخ٨ىماث اإلادلُت م٘
اإلاؿخٗمغ بلى جإؾِـ هٓام مضعس ي زىاجي
الخٗلُم وج٨ىن لٛت الخٗلُم بةخضي لٛاث
الاؾخٗماع م٘ اللٛت الٗغبُت ،م٘ ٖضم اإلاباالة
ً
لهظٍ ألازحرة عؾمُا ،و٦غص ٗٞل ٣ٞض ؤوكئذ
مضاؽ ؤَلُت ٖغبُت بؾالمُت ،بضٖم مً
اإلاىٓماث

الٗغبُت

وؤلاؾالمُت

الضولُت

والصحرًت والخ٨ىماث الٗغبُت.
وؤو ٫مً جبنى ؾُاؾت الخٗلُم الثىاجي هي
ٞغوؿا ٖىض ما ؤؾؿذ ؤو ٫مضعؾت ٖغبُت ٞغ
وؿُت في اإلاىُ٣ت ،وهي مضعؾت ؾان لىي
بالؿىٛا ٫في ٖام 1905م ،وٖلى ٚغاعَا هٟظث
َظٍ الؿُاؾت هٟؿها في ٧ل مً مالي والىُجغ
وبىع ُ٦ىا ٞاؾى ،وال٨مغون  ،وهُجغٍا وحكاص
وٚحرَا ،ومً َظا الؿغص وا ٘٢اللٛت في حكاص
والخدضًاث اإلاٗانغة وُٞما ًلي بٌٗ الى٣اٍ
التي جمثل ٢اؾما مكتر٧ا لىيُٗت اللٛت
الٗغبُت في حكاص وٚحرَا مً البلضان ؤلاٞغٍُ٣ت
٦ما ًغاَا الباخثىن.
 -1ز٣اٞت زاعج الؿُا ١اإلادلي جخمحز الث٣اٞت
الٗغبُت في حكاص اإلاٗانغة بإجها زاعج الؿُا١
اإلادلي ٞال ًىحض للٗغبُت وحىص ز٣افي مؿخ٣ل
في اإلاداٞل الىَىُت في حكاص.

مىاهجها مً الخٗلُم الغؾمي ،وبوكاء

 -2بٟٚا ٫عؾمي للخٗلُم الٗغبي.

ماؾؿاث حٗلُمُت جبكحرًت ألن الضو٫
ً
ً
الاؾخٗماعٍت لم جٟل ًٖ التربُت ،ؾخلخا مايُا

 -3ال٣ٟغ واإلاجاٖت وألامغاى.
 -4مداعبت ممُخت للُٗ٣ضة والخًاعة و

في بزًإ الكٗىب اإلاؿخٗمغة ويمان والء

والث٣اٞت واإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت.
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 -5اوٗضام هٓام جغبىي واضح ًىُل٤

الكاٖغ ألاوِٖ: ٫س ى ٖبض هللاٌٗ :خبر َظا

مىه الخٗلُم الٗغبي واللٛت الٗغبُت

الكاٖغ في وحضان الدكاصًً  ،قاٖغَم ألاو،٫

 -6الاٞخ٣اع بلى ٦ىاصع مخسههت في

وطل ٪بمثابت قىقي ،في مهغ والٗالم
ؤلاؾالمي،

مجا ٫التربُت.
 -7اوٗضام مىهج الخٗلُم الٗغبي الظي
ًدمل جغار وُ٢م الكٗىب ؤلاٞغٍُ٣ت
اإلاؿلمت.
 -8يٗ ٠ماؾؿاث الخٗلُم الٗغبي
ألاَلي والغؾمي مً خُث اإلاضزالث
والٗملُاث واإلاسغحاث.
 -9بَما ٫وتهمِل صوع اإلاثٟ٣حن باللٛت

اإلاىاؾباث الضًيُت  ،والىَىُت.
 /ال٣هُضة ألاولىً :ا خما ة الٗغبُتللكاٖغ ِٖس ى ٖبض هللا
ً
....ؾاثال بٗض ّ
حاءُّ ٥
جدُت
٧ل ضخُت.......
 ٠ُ٦والٗؼمت ّ
خُت
في خماة الٗغبُت

الٗغبُت.
ٖ -10ضم ٢ضعة اإلااؾؿاث الخٗلُمت
الٗغبُت ٖلى جلبُت خاحاث ومُالب
ؤٞغاصَا وخاحت جل ٪اإلااؾؿاث بلى
حشجُ٘

الضو٫

 ٠ُ٦ج٣ص ى ّ
٦بُت ؟
ّ
ّ
مغاث
ؤحض ع اإلااجمغاث
.....بالغئي والخ ِ
ً
الٛمغاث
منهمغاث .....بط ًسىى
ٖىىة
ِ
ِ

هٓام جغبىي مدضص وواضح.
ٖ -11ضم

وَى ً٣لض مدمض ب٢با ٫في

الٗغبُت

لخلخ٨ىماث ؤلاٞغٍُ٣ت بخُىٍغ الخٗلُم
الٗغبي اإلاٗخمض ٖلى هٓام وٞلؿٟت
جغبىٍت مً ألاَضا ٝالٗامت في جل٪
الضو.٫
 -12اإلاىاهج الٗغبُت اإلاؿخسضمت هي
واٞضة مً البلضان اإلاجاوعة مثل
الؿىصان ومهغ ولبىان  ،ومًُغبت

ً
ُ
ُ
غاة
حامٗا
ِ
لل٣ضعاث ...ق ٍ
ضاة وؾ ِ
ُ
ىىػ الظَبُت
٧الِ ٨
الوٗخا ١الٗغبُت
ُّ
ٌ
وخضة صون ّ
َىٍت
لم جهغ – ٢ – ِ٢ىٍت....
ٞإ صٖمىَا ّ
بغوٍت..........ال بضٖىي ألابىٍت

الٞخ٣اعَا بلى اإلاٗاًحر الٗلمُت،

في حكاص ال٣غوٍت .......واإلاغاعي البض وٍت

واٞخ٣اع الىؾاثل الخٗلمُت ٖلى

ابٗثىا ّ
الغوح ؤبُت:

الؿبىعة وال٨خاب والال٣اء
ً
عابٗا :صوع ألاصب الٗغبي في وكغ اللٛت الٗغبُت

ّ
ؤنلىا للٗغبُت
ِ
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ُ
ُ
.........ؤهخم الُىم خما ة
لِـ حٛني ال٩لماث
ُ
ب ن ٖغتها ؤ ػما ث َ ......ضص ال٩ل مما ث
ُ
ُ
ال ًضا عٍه نما ث ٞ....ا لٗغي متهما ث
والٗض ُّو الٗهبُت
في ؾبُل الٗغبُت
ُ
وخضة الض ِاع مهمت ....مً جغي ٌكُغ ؤمه؟
ٌ
ى٣ظ الىخضة ؤمت
بن جهض ّ ث إلالمت......ج ِ
ُ
وخضة صون مظ متٖ .......هضَا ؤوز ٤طمت
بجها – بٗض  -نبُت
جدذ ٖحن الٗغبُت
ؤهجمُىا
في 2000/10/20م.
هٓمذ َظٍ ال٣هُضة في بَاع الخٗبئت للماجمغ
الجام٘ خى ٫وي٘ اللٛت في حكا ص"

16

ً
وال٣هُض ة الثاهُت :للمٟخضي ؤبضا
ألازُبىٍ ًض .....ختى
َالذ_ مثل طعإ
ِ
وٖؼ اإلاُ ُّض واإلاض صُ
ُق ْلل َذَّ ،
ْ
جل ٪العجا  ٝمً ألاٖىام ٦م سخ٣ذ....مً
مهجت ،ومكذ بال٩ي ُ
جدئض
ٍ
ً
ؾامذ عبىٖ ٪ججغٍضا ومسمهت ....ماطا،بغب٪
ؤب٣ذ مىً ٪ا بلض؟؟
حاج ٪بالٗل ٤الٛضاع ٞاوٛغؾذً.....إحىج
ج٣هض بط مإحىج جؼصعص
هاخُت٧....ي ًغٗ٦ى٥
مؿخٗمغون ؤجىا مً ٧ل
ٍ
وؤهذ الها مض الهمض

ًا لُتهم عخلىا خحن اهخًٟذ ولم....جإزظ ؤما
٦نهم بكمغ٦ت ُح َض ُص
ُ
ألازال ٝمً ٞئت.....تهىي الٛلى،٫
ال خبظا ٞئت
ِ
ؾضاَا ال ُِّ ٛل والخؿض
ال٣لىب ٦مً للكغ ًضٗٞهم .خ٨م
ُٖ ْم ُي
ِ
الٗغٍؼة ؤو ما جٟغػ الٛضص
ُ
ؤ٢ىاث ٖاثلهم....،والِٗلُ
مً بٌٗ ماؾغ٢ىا
ُٞث٣ت مىبٌٗ ماوؤصوا
ؤُٖا مىاثض َم بهخاج بُضعها....ل ً٨مُٗمىا
ُ
ؤلاخغاج وال٨بض
ً
نغها يُى ٝزغاما وكخه ٦ؿغا...مً زبزها،
وَم الٗاصون ٢ض جخضوا
حىعى وٗلل باآلحي و٢ض بُىىا....بئـ اإلاسضع
للمؿخًٟٗحن ُ
ٚض
ل ً٨الجبل اإلاىهى ٢غجهمى.....إلااهُ٣ذ ولم
ًمذ الهضي ؤخض
ٞاؾخنهًذ لبيُ ٪الظ٦غٍاث عئي....مايُ٪
ًمألٍ الاًمان والجلض
ى مًذ ٖؼماث مىُٞ ٪هٞ ،ما.....الهذ
ما ٍ
٢ىاج ٪ؤو ؤَا ٥مًُهض
ً
إلاا َضًذ تهاصي ألامـ مىبٗثاَ....ىبى إلاً
ؾل٨ىا اإلانهاج خحن َضوا
ً
ُ
ٚغبذ ٖى ٪ػماها لم ً٨ض ًغوي...بال خلُ٠
ٖىاء ًىمه ألابض
ً
والُىم ًغحٗني قىقي ٞها ؤها طا...مؿخضع٧ا
ً
مؿترحٗا ُ
ٖمغي
ؤٞض
بٗض الُٛاب ؤها آث وبي م٣تي.......بإحىبتي آث
ومجتهض
آث بلُ٦ ٪ما ًإحي الصغٍ ٠وبي ...قى٢ى
ُٖاء مثلما ٌٗض
ووٖض ُٖا
ٍ
ٞالٗىص ؤخمض وآلاما ٫لِـ جهي ......ماصامذ
مكخٗل الىحضان جخ٣ض
جغهى بلى ػمً ًضوي مُامدىا....ال ِٖل حهىإ
وألاخالم جبخٗض
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ً
لهٟي ٖلُ ٪وؤهذ اإلاٟخضي ؤبضا بط ٌٗترً٪
ٖلُىا الهم وال٨مض
بضوه -٪بال وَم بانغة.....هدً الٓال ٫وؤهذ
الغوح والجؿض
ً
ؤهذ اإلاسجض لإلوؿان مىُل٣ا.....واإلاىجب
الىجباء الٛغ بط جلض
جب٣ى وؤَل ٪ال جل٣ى بباع٨٢م مهما حغي
وحٟاء ًظَب الؼٍض
ُّ
ؽ ٖلى ؾجن
ؤؽ الُ٣حن بإن هللا هانغها...عؤ ٍ

ٞغاح ًٟغَ ٙا٢اجه في ٦خابت الكٗغ ،وال ٚغو

هلل جًُغص

ؤن هجض قٗغٍ ًخم بال٣ل ٤والخمغص والاهٟٗا،٫

ؤهجمُىا،في1996/3/3م

مً

ٖىانم

باإلاخىاً٢اث

الضو٫
مً

خُث

ؤلاٞغٍُ٣ت-

حعج

ألاًضًىلىحُاث

والٗاصاث والٗهبُاث واللهجاث ،بياٞت بلى
الخغوب ألاَلُت آلا٧لت لألزًغ والُابـ،
وطا٢ذ حكاص طل ،٪وٖاهذ مىه في خغبها
ألاَلُت ٖام 1980م ،لظلٞ ٪ةن قاٖغها لم
ٌكٗغ بالغيا وال ٖغ ٝالغاخت والؿٗاصة،

وَظٍ هدُجت َبُُٗت ألزغ البِئت وما عآٍ وما
ٖاهاٍ مً مخٛحراث وخغوب ؤَلُت ؤلهبذ

(وهي ؤو٢ ٫هُضة ًىٓمها الكاٖغ ٖ٣ب

مكاٖغٍٞ ،احؿم قٗغٍ باالججاٍ الخجضًضي

ٖىصجه بلى حكاص في جهاًت اٚتراب صام ؤعبٗت

الثاثغ ،وقٗغٍ لم ًجم٘ ختى آلان في صًىان،

ٖكغ ٖا ما)

ٖلى الغٚم مً الكاٖغ ؤعجط ى ؤن ٌؿميها
ً
"بٖهاع في ٞااص" وخ٣ا ؤحاص الكاٖغ في َظٍ

الكاٖغ الثاوي) ٖبض ال٣اصع مدمض ابه:
ً
خُاة وببضاٖا:
قاٖغ حكاصي ٌٛلب ٖلى قٗغٍ َاب٘
الخجضًض ولض في مضًىت ؤهجمُىا ؾىت 1965م،
ً
ووكإ الكاٖغ ًدُما ،زم ؤصزل الكاٖغ بالصلىة

الدؿمُت ،الجٟا٢ها الخام م٘ مًمىن وق٩ل
هخاحه الكٗغي.
ٖىامل مخًاٞغة ؾاٖضث ٖلى الاججاٍ
الخجضًضي الدكاصي:

"ال٨خاب" ل٣غاءة ال٣غآن ال٨غٍم ،زم الخد٤

بن خُاة عواص الخجضًض في الكٗغ

باإلاضعؾت الٗغبُت بمضعؾت الجام٘ ال٨بحر ؾىت

الٗغبي الدكاصي ،بما ٞيها مً آما ٫وآالم،

1972م ،وها ٫الكهاصة الابخضاثُت زم خهل

وؤٞغاح وؤجغاح ،واهخهاعاث واه٨ؿاعاث،

ٖلى قهاصة ؤلاٖضاصًت ؾىت 1982م ،زم ها٫
ً
الكهاصة الٗغبُت مً ال٣ؿم ألاصبي ،وؤزحرا

ؾاٖضث بك٩ل ٢ىي ٖلى حكُ٨ل قٗغَم
ً
ً
حكُ٨ال ججضًضًا ،لم حٗغٞه الؿاخت الدكاصًت

الخد ٤بجامٗت ؤهجمُىا وصعؽ في ٢ؿم اللٛت

مً ٢بلٗٞ .لى الغٚم مً الكبه ال٣ىي بحن

الٗغبُت ،وها ٫قهاصة اللِؿاوـ ؾىت 1990م
ً
وَٗمل خالُا في مجا ٫جضعَـ اللٛت الٗغبُت؛

خُىاتهم اإلاسخلٟت بك٩ل ٖام ،وٖلى الغٚم مً
الخٟاوث الجلي بحن مغاخل خُاتهم ،بال ؤجهم-

وخُث بن الكاٖغ وكإ في الٗانمت ولم ًبرخها

ٖلى الغٚم مً ٧ل طل٧ -٪اهىا مخ٣ٟحن ٖلى

بلى ٚحرَا مً اإلاضن ،بال ؤن الٗانمت –ٛ٦حرَا

يغوعة الخجضًض الكٗغيٞ ،ؿاعوا في صعوب
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الخجضًضٖ ،لى َضي مً ببضإ الكٗغاء الٗغب

هيخ٣ل آلان بلى ط٦غ ؤَم الٗىامل التي
ً
ق٩لذ قٗغ عواص الخجضًضٞ ،جٗلخه حضًضا
ً
ً
ق٨ال ومًمىها:

ول٩ي ؤ٦ىن ؤ٦ثر ص٢ت ؤ٢ى :٫بن الخجضًض هدُجت

 -1الىًَ وحماله ،وٖك ٤الخغٍت:

اإلاجضصًً.
وبىٓغة ٖمُ٣ت م٩للت بٗك ٤ؤلابضإ،
َبُٗت لٗاملحن :ؤولهما :صازلحن وآلازغ:
زاعجي ،امتزحا ؤخضَما في آلازغٞ ،ك٨ال
ْاَغة حضًضة حضًغة بالبدث والضعاؾت
والخإنُل.
وؤٖني بالٗامل الضازلي :ما ٧ان في
خُاة الكاٖغ الدكاصي وَى في صازل وَىه،
وما في وَىه الظي ًيخمي بلُه الكاٖغ.
والٗامل الصاعجي :ما ٧ان ٖلُه الكاٖغ زاعج
خضوص وَىه .وٖىضما هل٣ى هٓغة ؾغَٗت ٖلى
عاثض الخجضًض "ِٖس ى ٖبضهللا" وحؿإلني إلااطا

وكإ ِٖس ى ٖبضهللا وكإة عٍُٟت بضوٍت،
٩ٞان للم٩ان بجماله وبؿاَخه وسخغٍ ؤ٦بر
ألازغ في جٟجحر قاٖغٍخه اإلاكٗت بالجما،٫
والٗاق ٤ل٩ل حمُل .لظل٦ ٪خب ٢هُضجه
ً
(للمٟخضي ؤبضا) ٖلى اإلاخ٣اعب ً٣ى:٫
ُٖىٝ
وعٍ ٠وعٍ ٠وهىع * ومغعى
ًجى٫
ونُض
َغٍ٠
و٢ىضو٫
ِٖل * بط طا٢خه :ال ًمل
اإلالُل
جىاصي
وحٛنى قاٖغها بجما ٫بلضٍ في ٢هُضجه

٧ان َى عاثض الخجضًض؟ ؤ٢ى ٫بهه ًمثل ْاَغة

"ل٨غفي" ٖلى اإلاخ٣اعب.

ببضاُٖت ٞغٍضة مً هىٖها ،ومغخلت ٞىُت ٦خبذ
ً
قٗغا ججضًضًا ب٩ل ما حٗىُه ٧لمت حضًض،

٣ٞا:٫

بياٞت بلى ؤن الجُل الهاٖض مً اإلاجضصًً
بٗضٍَ ،م بمثابت بٞغاػ َبُعي لِٗس ى ٖبض هللا
ولىخاحهٞ ،ؿاعوا ٖلى صعبه وا٢خٟىا ؤزغٍ.
و٢ض ٢ا ٫مدمض ٞىػي

()17

ؤن عواص

الخ٣لُض ٗ٦باؽ ٖبضالىاخض ،وخؿب هللا
ًٞل هللا ،وٖمغ الٟا ٫بضءوا مً خُث اهخهى
ٖبضالخ ٤الؿىىس ي

() 18

بدب وَىه ،وؤ٢ؿم ٖلى طل ٪في ٢هُضجه
"بلضي" ٣ُٞى:٫
بلضي ؤ٢ؿمذ بٗؼتها ؤال ؤوؿاَا

٩ٞ ،اهىا زلت مً

ألاولحن ،وؤن ِٖس ى بكٗغٍ وز٣اٞخه وزىعٍخه
ً
وخُاجه ٧ان عاثضا بال مىاػٕ للكٗغ الخجضًضي
في حمهىعٍت حكاص.

حال * ٫وماء ػال ٫وَغٝ
بالصي
٦دُل
خال٫
وسخغ
هي الغمؼ ٖىضي * ٚنى في سصاء و٣ٞغ
هبُل
اإلاٗاوي
ومٗنى
والكاٖغ ٖبضالىاخض الؿىىس ي ،ولٗب

٧لماث ه٣كذ في قٟتي وب٣لب ً٨مً
مٗىاٍ
زم حٛنى بجما ٫بلضٍ في ٢ىله مً
ال٣هُضة طاتها ٣ُٞى:٫
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الؿهل ألازًغ ًيسجم بهٟاء مُاٍ
قىاَُ٪
وحبا ٫جبؿتي قامست والكاعي ع١
ًىاحُ٪

في نٟى ٝزىعة "ٞغولُىا"( ، )19وجغ ٥صعاؾخه
الجامُٗت؛ عٚبت في ؤن حكغ ١قمـ الخغٍت
ٖلى جغاب وَىه٣ُٞ .ى ٫في ٢هُضة :خؼٍغان
ؾذ وؾخحن"(: )20
٨ٞم بالبُىالث ٧اهذ ٖ٣ىص الؿىا خاٞلت

وؤجها بلضٍ هب٘ بلهامه ً٣ى:٫

و٦م
الخب

ًا عمؼ
بإخالمي
ًا ٧ل مىاب٘ بلهامي

بلضي ًا بؿمت *
ؤًامي
بلضي ًا بلؿم *
آالمي
والكاٖغ ٖبضال٣اصع ٌؿترٞض الجما٫
ً
مً َبُٗت وَىه الٟخاهتُٛٞ ،ني قٗغا في
٢هُضجه "عؾالت مً الجبهت" ٣ُٞى:٫
ؾالمي بهه خبي
حبالي بجها خبي

جطخُاث

صعب

لخظلُل

جغامي

مضي الُغٌٗ ٝلى! و٦م زُىة حىضلذ
مؿتهاما!
وٖىضما اوك ٤بٌٗ عحا ٫زىعة
ٞغولُىا ،نغر ٞيهم ِٖس ى بهىث مغج ٟ٘في
٢هُضجه "ؾمؿغة" ٣ٞا٫
الثىعة

جطخُاث

الثىعة

خ٤

ولُض

الثىعة

صم
والكاٖغ

قٗبىا
حغخه
هللا

قهُض
ٖبضالىاخض

الٗغبي
ما

بغي
ًإحغٍ

الؿىىس ي،

وصخغاوي بلىن الظَب مٟغوقت

ً ٌُٟقٗغٍ ٖظوبت وحِكان ججاٍ وَىه،

ً
حٗاه ٤حبتهي صوما

ل٨ىه ًدؼن إلاا في وَىه مً ٞؿاص ،وما ؤنابه

و٧ان لالهسغاٍ في الٗمل الؿُاس ي
والٗؿ٨غي ؤزغَما ال٣ىي في ْهىع الخجضًض
ٖىض َاالء الغواص ،وزانت ٖىض ِٖس ى
ٖبضهللا ،وٖبضالىاخض الؿىىس ي .بط هجض ؤن
ؤ٦ثر قٗغ ِٖس ى ٚىاء لخلخغٍت بمٟهىمها
الىاؾ٘ ،ولِـ في بَاعَا الًُ ،٤بمٗنى
خغٍت الٟغص ،وخغٍت اإلاجخم٘ ،وخغٍت الىًَ.
وٖىضما اط٦غ الخغٍت ٞال ًيبغي ؤن هًٓ ؤجها
الخدغعٞ .الخدغع ٞىض ى وَغج ومغج وال
ؤزال ،١ؤما الخغٍت ٞهي التزام وجُ٣ض بًىابِ
ألازال ١ال٨غٍمت.
وِٖس ى ٖبضهللا مىظ وٗىمت ؤْٟاعٍ
ٌٗك ٤الؿُاؾت؛ ألحل الخدغٍغ وؤلانالح.
ولِـ ألحل الخ٨بُل والٟؿاص .ولظل ٪اهسغٍ

مً ٢غوح وج٨مُم لألٞىاٍ٣ُٞ .ى ٫مً
٢هُضجه "ٖلى ٦ىبت":
وَني..

وَني..

ؤها

وَني

عجاب

وًَ بطا خضزخ٨م ٖىه بإل٢ ٠هُضة..
٢هُضة
ما ٧ان لي ٞهل الصُاب ..وَني ؤها ..وَني
عجاب
٦ظل ٪جٟجغث ًىابُ٘ الخجضًض ٖىض
ٖبض ال٣اصع ؤبه؛ لٗك٣ه وَىه ،ول٩ل وؿمت
مً وؿماث الخغٍت ،وججلى في ٢هُضجه
"مال "٥خُث ًى٣ض الخ٨م الض٦خاجىعي ،الظي
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٦مم ألاٞىاٍٞ ،ال٣هُضة جمغص مً ؤحل
الخغٍاث ،ومً ؤبُاتها ٢ىله:
مىٗخم

الُحر

طل٪

وٍدً ٖبضالىاخض الؿىىس ي بلى وَىه،
ٞخجِل مكاٖغٍ ب٣هُضجه "في بدغ الٛغبت"

ؤٚاعٍض

وؤلخاها

ٖلى الىاٞغ ،وٍخٗم ٤الكاٖغ في الغمؼٍت،
ُ
وٍغمؼ بلى وَىه باؾم "٦بري وؾمغا"،

قغبخم صمىا اإلاؿٟىح ..بٗخم ٧ل ٢خالها

ِٞشصو وَىه في نىعة حمُلت٦ ،إهه امغؤة

بدغ ١الٓلم ؤحمٗه وهبني الهغح ٢غآها

خؿىاء ًىاحيها ب٩ل بقغا ١وجٟائ ،٫وؤمل

 -2الٛغبت:

ً٣ى:٫

الٛغبت بىىٖيها "الضازلُت والصاعحُت"

مؿاء الصحر ًا *
٦بري
مؿاء الخب والظ٦غي

ٖىاَٟهم ،وخىىا بلى ؤوَاجهمٞ .ةطا بالٛغبت
جلهمهم ال٨خابت وؤلابضإ والخجضًض ،وزانت –

ؤعي ُٖيًُ ٪ا *
٦بري
إلااطا الضم٘ ًا ٦بري *

ٖلى بٗض اإلاضي
ٖبري
إلااطا الخؼن ًا ؾمغا

وهدً وٗلم -ؤجهم اعجدلىا بما للٗلم، ،بما

ؤما ؾىٗىص ًا ٦بري *

بلى ؾىٗىص ًا ؾمغا

مً الٗىامل اإلاهمت التي ؤزغث في قاٖغٍت عواص
الخجضًض،

مكاٖغَم،

ٞغ٢ذ

والتهبذ

للغػ ١وبما ألمً٩ٞ .ان منهم مً اؾترعى
اهدباَه وؤً ٔ٣مكاٖغٍ عوٖت وحما ٫بالص
ً
الٛغبت التي ٖاف ٞيها٨ٞ ،خب لها قٗغا
ً ٌُٟبالجما .٫مثلما ٦خب ِٖس ى ٖبضهللا-
الظي ٢ط ى زمـ ٖكغ ؾىت زاعج وَىه،
ً٢اَا بهبر حمُل في الؿىصان وفي لُبُا.
ٟٞي لُبُا –ٖلى ؾبُل اإلاثا٦ -٫خب ٢هُضجه
"ألابهى في مىا٢ب ؾبها" ٖلى البدغ الىاٞغ،
وٖلى هٓام اإلاُ٣ىٖاث ،و٧ل مُ٣ىٖت مً
زمؿت ؤبُاث جسخل٢ ٠ىاٞيها ،ل٨نها ب٣اُٞت
مىخضة ،ومً ؤبُاتها ٢ىله:
ججى٫

في

ٞمهما

حلذ

وال
ٞؿبها

ؤػهى

حىان

ٖلى
ملخ٣ى

هللا

٢مم

ؾبها

لً

جغي

ؤبهى

ؤلاَال١

مً

ؾبها

ٞيها

الصخغاء

باألخالم

مؿاء
ؾمغا

الصحر ًا

وخ ٤اإلا٣لت الٗبري
ولٖ ً٨بضالىاخض لم ً٣ٟض ألامل
لىَىه٨ٞ ،خب ٢هُضة ؤزغي بٗىىان "ٖىصة
الُٟل" ٞيها الخىحن بلى الىًَ ،و٢ض عمؼ
لىَىه حكاص باألم ٣ُٞى:٫
َل ؤها ؤماٍ ٢ض ٖضث و٢ض َاُٚ ٫ابي
ً
ً
خامال ٢لبي ٖلى ٟ٦ي حىابا في ُٚابي
ٞما ؤحمل الٛغبت ٖىضما جٟجغ مل٨ت
ؤلابضإٞ ،خاحي زماعَا في هخاج حضًض بُٗم
حضًض وق٩ل حضًض لم وٗهضٍ مً ٢بل في
عٍاى الكٗغ الدكاصي.
والكاٖغ ٖبضال٣اصع ؤبهٖ ،لى الغٚم
مً ؤهه لم ًظ ١ؤلم الٛغبت اإلا٩اهُتٞ ،لم ًبرح
وَىه حكاص ،بال ؤهه ٧ان ٌكٗغ بالٛغبت
ً
الؼماهُت ،بط ٧ان مخمغصا ٖلى ما في وَىه مً
ٞؿاص واهدغا ،ٝلظلْ ٪هغث في ؤقٗاعٍ هؼٖت
الخؼن وألاس ى والا٦خئاب ٖلى ٚغاع
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الغوماوؿُحن٣ُٞ .ى ٫في ٢هُضجه "حغاعها"
:

جؼا ٫جظزغ بمهابُذ الهضي مً عحا ٫الضًً

حغاعها

ألاجُ٣اء واإلا٨ٟغًٍ والكٗغاء .بياٞت بلى ما في

مملىءة

بالخ٣ض

والٛباء

مٗغوٞت

بالغٍاء

واإلا٩اء

زضوصَا
قىاعٕ

البىابت الكغُ٢ت لكغ ١ؤٞغٍُ٣ا ،و٧اهذ وما

باًَ ؤعيها مً زغواث َاثلت "الُىعاهُىم،
والبترو ،٫والبى٦ؿاًذ "،وإلاا اؾدكٗغ
اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي الصبِث الصُغ الظي
ؾُخلخ ٤به مً َظٍ اإلاضًىت الٗاإلات اإلاجاَضة،

والضماء

٢ام بجم٘ الٗلماء وألاثمتٞ ،ظبذ ؤعبٗماثت

الضمىٕ

ٞالكاٖغ ًهب خمم ًٚبه ٖلى
ْاَغة الؿٟىع التي جٟكذ في ؾ٩ان
الٗانمت بك٩ل مكحن.

منهمٞ .هٗضث ؤعواخهم بلى باعئها في حىاث

 -3ألاخضار ال٨بري في الٗالم ؤلاؾالمي،
واؾدكغا ٝالخاعٍش:

الىُٗم ،ول ً٨ؤوالصَم وؤخٟاصَم خملىا عاًت
الجهاص مً بٗضَم بلى ؤن جُهغث حكاص مً
بغازً اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي ؾىت 1960م.
ٞاإلاظبذ هُ٣ت ؾىصاء في جاعٍش ٞغوؿا
الهلُبُت ،ونٟدت بًُاء مً نٟداث

بن قٗغاء الخجضًض في حكاص َم ؤخٟاص
ً
ً
قهضاء مظبدت ال٨ب٨بٞ ،خإزغوا جإزغا ٦بحرا
بما خضر ألحضاصَم الٗلماء مً ٢خل ٖلى
ؤًضي الٟغوؿُحن٩ٞ ،اهذ ؤنضاء َظٍ اإلاظبدت
مً ؤَم الٗىامل التي ٞجغث ٖىضَم عوح
الخُٛحر والخجضًض في قتى مىاحي الخُاة،
وزانت الكٗغ وطل ٪بى٣له مً َىع
اإلاىٓىماث الخٗلُمُت والىبىٍت بلى مغخلت
الخجضًض ،ب٩ل ما ٌٗىُه اإلاهُخلح.

الٗهغ ألاه٨ض٨ٞ ،خبىا وؤبضٖىا ،وولىا

وؤوص في َظٍ الؿُىع بل٣اء الًىء

بكٗغَم هدى اهٟخاح ال٩لمت ؤلابضاُٖت،

ٖلى مظبدت ال٨ب٨ب؛ لُٗغٞها ٧ل ٖغبي وإ،

واحؿإ الهىعة الكٗغٍت بسُا ٫واؾ٘

.بن َظٍ

اإلاظبدت الكهحرة ،مً ٞهى ٫جاعٍش الجهاص

مدكٗب ،واوؿُاب ؤلاً٣اٖاث ،لُجضوا
ً
مخىٟؿا بٗض ؤن يا٢ذ نضوعَم بما ًدضر

ألاٞغٍ٣ي في الٗهغ الخضًث يض اإلاؿخٗمغ

خىلهم مً ؤخىا ٫حكِب منها الغئوؽ .ولِـ

الٟغوس يٞ ،إخضاثها وٗ٢ذ ؾىت 1917م ،في

ؤصٖ ٫لى طل ٪مً ٖىاوًٍ صواوٍنهم ٞازخاع

ب٢لُم "وصاي" اإلاٗغو ٝآلان باؾم "ؤبكه".

ٖبضال٣اصع لضًىاهه اؾم "بٖهاع في ٞااص"

وهي مضًىت ج ٘٣قغ ١حكاص ،مخازمت لخلخضوص

ولٗبضالىاخض الؿىىس ي "عٞغا ٝال٣لب"

الٛغبُت م٘ الؿىصان م٘ صاعٞىع وحٗض ؤبكه

ولِٗس ى "خظو ما ٢الذ خظام".

وٍإزظ منها الٗبر والضعوؽ
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الجهاص ؤلاؾالمي في حكاص.
ول٣ض ٖاف عواص الخجضًض جدذ لهُب
ألاخضار ال٨بري ،التي َؼث الٗالم ؤلاؾالمي
وما ػالذ مً ٚؼو ٨ٞغي ،واؾخٗماع نلُبي،
٩ٞان عواص الخجضًض زحر قهىص ٖلى َظا
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وهظ٦غ –ٖلى ؾبُل اإلاثاًُ٢ -٫ت
ٞلؿُحن ،وهي الًُ٣ت ألاولى في الٗالم
ؤلاؾالمي ٧له ٦خب لها ٖبضال٣اصع مً طل٪
٢هُضجه "ل ٪هللا ًا ٢ضؽ":
ؤًً الجهابظ في * ؤم ابخلىا ٞجإة
نبروا
ل٨نهم
ؤلاؾالم َل ٢بروا؟
ً
نبرا ً٩اص ً٨ىن * ٞإي نبر لىا والهىص
اهخهغوا
قُمخه
الُإؽ
ًاٞا وخُٟا وبِذ * ٢ض صوؿخه ب٣اًا
والٟ٨غ
الهىص
اإلا٣ضؽ م٣ضؾىا
ً
ٖار اليهىص ٞؿاصا * و٢خلىا ٢ىمىا نبرا
٢هغوا
و٢ض
مىاَىىا
في
ً
وٍؼصاص الكاٖغ حٗل٣ا بٟلؿُحن،
ً
ً
وَٗخهغ ٞااصٍ ؤإلاا وخؼها ٖلى ما خضر لهظٍ
البٗ٣ت اإلاباع٦ت ٨ٞخب لها ٢هُضجه بٗىىان
"الُىَم" وَظا الٗىىان بغمؼ ؤؾُىعي
للخٟائٖ ٫ىض بٌٗ ألاٞاع٢ت ٣ُٞى:٫
ٞلؿُحن
ً
ًا ههال حٛلٛل في ٞااصي واه٨ؿغ
ً
ًا حجغا ًلهب ال٣لب ؾاح واهههغ
ومً عواج٘ ٖبضال٣اصع ٢هُضجه "الضًً

٢ىمي

ال جضن الظثب مً * وحٗغى
لخلصُغ
اإلاغعى
وَِٗل ٖبضالىاخض الؿىىس ي مإؾاة
الكٗب الٗغاقي ،ؤزىاء الخهاع الكُُاوي
الظي ٞغيه الىٓام ؤلامبرًالي والهلُبي ٖلى
َظا البلض الٗغبي اإلاؿلم ،وْل قٗب الٗغا١
ً
ً
البُل نابغا نامضا ،بال ؤجها ٧اهذ مإؾاة
ؤٖ٣بتها مأس ي ٦بري٨ٞ ،خب ٖبضالىاخض
٢هُضجه "خُىا الٗغا "١نىع ٞيها ٖٓمت َظا
الكٗب الهامض الهابغ مً زال ٫لٛت
قٗغٍت حضًضة ٢ىٍت بةً٣اٖاث مخخالُت مخأػعة
جدخىي ٖلى اؾخضٖاء الشصهُاث الضًيُت،
ومً طل٢ ٪ىله:
خُىا الٗغا ..١خُىا الخًاعة والٗغا٢ت..
حؿمىان بلى مضي الؿب٘ الُبا١
خُىا الهمىص بىحه ما لِـ ًُا ..١خُىا
الخهبر
عٚم وٍء الجمغ عٚم الاخترا ..١خُىا الٗغا١
خُىا الٗغا ..١خُىا بالص الغاٞضًً ومخلجإ
الؿبُحن
وؤبي
الؿبُحن
ؤما ِٖس ى ٖبضهللا الكاٖغ الثىعي
اإلاسًغم٣ٞ ،ض ٖاف ً٢اًا اإلاؿلمحن في ٧ل
م٩ان ب٩ل ب٨ٟغٍ ووحضاههُٞ ،ا ٝبكاٖغٍخه

بغت" وٞيها اؾدكغ ٝالخاعٍش ؤلاؾالمي،

لُِٗل م٘ اإلاؿلمحن في "بعجغٍا" ؤًام حهاصَم

اإلاؿلمحن

يض ألازُىبُحن٨ٞ ،خب ٢هُضجه "ًا ؤؾمغا"

وألامغٍُ٨حن ،بٗض ؤخضار الخاصي ٖكغ مً

ؾىت 1974م ،بىٓام قٗغ الخُٟٗلت ،لُخي

ؾبخمبر ،وجخجلى ٖاَٟت الكاٖغ الهاص٢ت،

الثىاع ٖلى ؤمل بؼو ٙالىهغ ال٣غٍب:

وٍخىحه

بسُابه

ٞيها

بلى

وججضًضٍ اإلابضٕ ٣٦ىله في مُلٗها:
ًا ؤزا ؤلاؾالم ٚال *
نبري

ال حِٗ الدجت
للٟ٨غ

ًـ ـ ــا ؤؾم ـ ـغا
ًا ٢غٍت حمُلت *

ًا ؤحمل ال٣غي
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ًا مهبِ الغبُ٘ *

بل ًا حىت الظعي

حضًضة ،في ق٩ل حضًض مً زال ٫حكُ٨ل

بلًُ ٪ا حمُلتي ؤ٢ضم الؿالم

حمالي حضًض لم ٌٗهضٍ الكٗغ الدكاصي مً

مً بٗ٣ت ق٣ُ٣ت ؤؾغ الؿالم

٢بل ٖلى هدى ما ؾىىضح في ال٣ؿم

زم ٌؿدكغ ٝجاعٍش الخبكت ،وما ٧ان
ٖلُه اإلال" ٪الىجاش ي" مً زلُٖٓ ٤م بال ؤن
زلٟه زلٟهم الُُٛان والٟؿاص:
لُذ
مإمً
وؤَٟإ
وٖالج
ل٨ىه-

الخُبُ٣ي ،وٍيبغي ؤلاقاعة بلى ؤن وكإة الغواص
ً
ً
لٗبذ صوعا مهما في بؼو ٙججضًضَم الكٗغي،
ُٞظ٦غ لي ِٖس ى ٖبضهللا ،ؤن زمت ٖضة ٖىامل

آب
ال٣ضًم
الىجاش ي
الٗظاب
زكُت
اإلاهاحغًٍ
الخغٍ٤
الخغو١
ُٚاب
في
واخؿغجاٍ!!

زل ٠له ٌؿى١
وٚاب خ٨م الٗ٣ل ًٖ
ٍ
ال٣غي
الصغاب
بلى
ؤحمل

وٖاف ِٖس ى م٘ ؤم الً٣اًا ؤلاؾالمُت
"ٞلؿُحن" ٨ٞخب ٖنها ٢هُضجه "ؤي َ
ص ْخ ِى"
وٍى٨غ ٖلى اليهىص ؤجهم قٗب هللا اإلاسخاعٞ ،هم
قٗب هللا اإلالٗىن ،وقغطمت نهُىهُت

ً
اإلاجضصًً ،جُغح ؤ٩ٞاعا حضًضة ،ومىيىٖاث
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٣ُٞى:٫
قخاث الوٛغاؽ
ؤصُٖاء في بني * مً
ٍ
واختزاػ
حاءوا
ٌٗ٣ىب
َل إلؾغاثُل مً * في ٞجاج ألاعى
الا٦خىاػ
خمى
عمتهم
وؿل
ألاَٟا٫
ال ..وال نىإ * ٢اجلي
الاختراػ!
٢هض
مً
نهُىهُت

ؾاٖضث ٖلى ج٨ىٍىه الكٗغي ومُله للخجضًض
مىظ وٗىمت ؤْٟاعَا منها " :اإلادٟىْاث
اإلاضعؾُت ،واإلا٨خباث ،وٖك٣ه للٛت الٗغبُت،
وخًىعٍ الخٟالث واإلاىاؾباث الغؾمُت،
والجمُٗاث ألاصبُت ،وزىعة ٞغولُىا بياٞت بلى
باعوصي حكاص ٖبضالخ ٤الؿىىس ي" ،وخُث بن
ِٖس ى اؾخٟخذ خُاجه بالضعاؾت في الؿىصان،
مما ال قُٞ ٪ه ؤهه جل٣ى ز٣اٞاث مسخلٟت
٧الٗغبُت الٟهُدت وؤلاهجلحزًت ألانُلت
بياٞت بلى اللٛت الٟغوؿُت اللٛت ألاولى م٘
الٗغبُت في حكاص٧ ،ل طل ٪حٗله ٌِٗل م٘
ؤخضار ٖهغٍ ،وٍخاب٘ ما ًمىج ُٞه مً آما٫
ً
ً
وآالمٞ ،اؾخجاب لها زىعٍا وٖبر ٖنها قٗغٍا
وقَ ٤غٍ٣ه الخجضًضي ب٩ل ببضإ وابخ٩اع،
ولِـ ؤصٖ ٫لى طل ٪مً ٚؼاعة هخاحه
ً
ً
الكٗغي٦ ،ما وُٟ٦ا بما ًدخىي مً حٗضص في
اإلاىيىٖاث ،وألاق٩ا ٫واإلاىؾُ٣ى الكٗغٍت،
ٖ ًٗٞك٣ه للٛت الٗغبُت ،وصٖىجه بلى الاجداص

ؤًْ ؤن عواص الخجضًض الدكاصًحن

مً زال ٫الالخٟا ٝخى ٫اللٛت الٗغبُت -مما

اؾخجابىا ل٩ل صٖىاث الخجضًض بمضاعؾها

ًض٦ ٫ظلٖ ٪لى هؼٖخه ؤلاؾالمُت٦ -خب

اإلاخٗضصة واإلاسخلٟت في الٗالم الٗغبي مىظ

٢هُضجه "ًا خماة الٗغبُت" ،ومً ؤبُاتها:

ْهىع مضعؾت الضًىان ختى مضعؾت الكٗغ
الخغٞ ،إضخذ ال٣هُضة الدكاصًت ٖىض

لم جهغ٢ -ِ٢ -ىٍت * وخضة صون َىٍت
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ٞاصٖمىَا

بغوٍت * ال بضٖىي ألابىٍت

في حكاص ال٣غوٍت * واإلاغاعي

البضوٍت

وابٗثىا الغوح ألابُت
ّ
ؤنلىا الٗغبُت
وخُث بن ِٖس ى ٖاف في مُل٘ خُاجه
ِٖكت بضوٍت ،لظل ٪احؿم قٗغٍ ب٨خل
مىؾُُ٣ت وبؿغٖت ؤلاً٣إ ،واوٗ٨ـ طلٖ ٪لى
مل٨خه الكٗغٍت التي مالذ هدى الجغؽ
ً
اإلاىؾُ٣ي الغهان٨ٞ ،خب ٖضًضا مً ألاهاقُض
وزانت للثىعة٣٦ ،هُضجه "الىهغ لىا" ٖلى
اإلاخضاع ٥اإلاسبىن:
نٟى اإلاى٨ب

*

خظو اإلا٨ىب

هديي ط٦غي

*

لً هجٗها

*

ًىم ال٨ب٨ب
ً
صمٗا ٌؿ٨ب

َ
ل٢ ً٨ضما

*

ًمط ي اإلاى٦ب

وْهــىع منى
والىهغ لىــا
ً
وٍؼصاص ِٖس ى ج٣ضما ٦غاثض في ُٞل،٤
ًض ٘ٞحىضٍ هدى الىهغ ،بلٛت ٢ىٍت ومىؾُ٣ى
ً
ؤ٢ىي٣ُٞ ،ى ٫في ٢هُضجه "جٟى٢ىا" مساَبا
قباب وَىه ،ؤن ًمًىا هدى ألامام لحرقى
الىًَ هدى الٗؼ وألامان ٣ُٞى:٫

ؾهغ الٗلى ٖغ١
وصم وًَ
ص ٤ٞب٨م
ًبني
وٍى٣ظ مٗضم

جخجمض مىظ زالر ؾىحن ٖلى الخ٣ض
ٖبراث ؤس ى ؤلُ٠
هٓغاث  ًٞوٖظاب
ًخض٧ ٤ٞل ؤٚؿُـ في حؿمان
مكاٖغ مخض ٤ٞوؤٚؿُـ ؤب ٞال٣هُضة ٖلى
هٓام قٗغ الخُٟٗلت ٗٞلً ،وجضزل في ه٣ض
ألاويإ الؿُاؾُت ،التي ؤخضزذ ج٣لباث
وٖضم اؾخ٣غاع ،وٍالخٔ ؤن ال٨مُت ال٨ٟغٍت
جؼٍض ًٖ ال٨مُت الىحضاهُت.
-مهاصع ومغاح٘ البدث :

مٗنى وؾــىا

جٟى٢ىا ..وبلى
ألامام ج٣ضمىا

ههغ اإلاانل خُث ٖالج ؤو وقى
ً
ً
وجإزغ ِٖس ى جإزغا ٦بحرا بمضعؾت الكٗغ
الخغ ،مً خُث الخجضًض اإلاىؾُ٣يٖ ،لى
هٓام الخُٟٗلت اإلاىخضة ،والخسلي ًٖ ال٣اُٞت،
والىلىج بلى مىيىٖاث حضًضة لم ًُغ٢ها
الكٗغ الدكاصي ٢بل طل٣٦ ،٪هُضجه "ٞم
زامً آب":

* وبطا ج٩ازغث ؾضوص
ٞإَضمىا
* ال جبسلىا بهما
الٟضاة ٞخىضمىا
* ٞخٟى٢ىا ..لخٗم٣ىا..
ولخسضمىا

ا 24-ـالخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي في حكاص ،ص/مهُٟى
ؤخمض ٖلي مجلت ؤلاؾالم الُىم الٗضص الغاب٘
ٖكغَ1417ـ
2ا -للٛت الٗغبُت في ؤٞغٍُ٣ا الىا ٘٢والخدضًاث ،ص
الصًغ ٖبض الباقي مدمض مجلت الٗغبُت للىاَ٣حن
بٛحرَا حامٗت بٞغٍُ٣ا الٗاإلاُت الٗضص الثاوي
ٖكغ2011م
3ـإويإ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بٛحرَا في الٗالم ،ص ٖمغ
الهضًٖ ٤بض هللا ،مجلت الٗغبُت للىاَ٣حن بٛحرَا
حامٗت بٞغٍُ٣ا الٗاإلاُت الٗضص الثالث ٖكغ2012م
- 4ؤَم الخدضًاث التي جىاحه اللٛت الٗغبُت الٟهخىالىا ٘٢واإلاؿخ٣بل ،ص/مدمض ٚالب ٖبض الغخمً
مجلت ٧لُت اللٛت الٗغبُت حامٗت ؤم صعمان ا إلؾالمُت
الٗضص الؿاب٘2014م.
5ـ مجلت صعاؾاث بٞغٍُ٣ت حامٗت بٞغٍُ٣ا الٗاإلاُت
الٗضص الؿاب٘ وألاعبٗىن 2012مؼ
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6ـ الٗغبُت لٛت الخٗلُم والضواوًٍ والخجاعة في ؤٞغٍُ٣ا
ً
صولت حكاص همىطحا ،ص /خ٣اع مدمض م٣ا ٫ميكىع في
ألاهترهذ في مى ٘٢اإلاجلـ الضولي للٛت الٗغبُت.
 -7ألاصب الدكاصي ٖ،بض الٗؼٍؼ ؤب٨غ بدث ٚحر
ميكىع.
 -8ؤزغ اللٛت الٗغبُت في لٛت بغامبا ،للض٦خىعٖ ،بضهللا
ؤبى هُٟٓت ،بدث ٚحر ميكىع.
-9الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ الدكاصي" صعاؾت
جدلُلُت ه٣ضًت ،1ٍ ،مدمض نالح ؤًىب
الٗاإلاُت.2002 ،
 -10زىعة ٞغولُىا :وحؿمى حبهت الخدغٍغ الىَني
الدكاصي ؤؾؿذ ٖام  1966وهي خغ٦ت جدغٍغٍت
إلا٣اومت الىٓام ال٣اثم واهسغٍ بليها مٗٓم
الكباب الدكاصي وحٛىىا بها وبإَضاٞها الىَىُت.
ِٖ-12س ى ٖبضهللا :صًىان خظو ما ٢الذ خظام.
-13حغاعها :حم٘ حغة وهي آهُت جهى٘ مً الُحن
لخ ٟٔاإلااء وجبرًضٍ ،ووْٟها الكاٖغ ٦غمؼ
للمغؤة لهكاقتها وؾهىلت ٦ؿغَا.
 -15الضوع الاحخماعي والؿُاس ي للكُش ٖبضالخ٤
الؿىىس ي في صاع وصاي ،مدمض نالح ؤًىب
عؾالت ص٦خىعاٍ ،حامٗت ؤم صعمان ،الؿىصان،
 ،1998مٖ ،185بضالغخمً اإلااحي :حكاص مً
الاؾخٗماع ختى الاؾخ٣ال ،1ٍ ،٫الهُئت اإلاهغٍت
لل٨خاب .

-

الهىامل:

 - 1اهظش اإلالحم سكم(5 )3سظالت مؤسخت من ملك بشهى5
غمش بن محمذ ألامين الكاهمي إلي العلطان الؽشيف
ملك داس َّ
وداي(5313-5381م).
- 2حؽاد  ،جلشيش وصاسة التربيت والخػليم الػالي،
إحصائيت اإلاذاط 0222-5444ص .52
 _ 3اإلاشجؼ العابم،ص .52
 - 4هفعه ،ص.50
 - 5هفعه،ص.50
 - 6هفعه ،ص .48
- 7طشق جذسيغ اللغت الػشبيت ،ص .15
 - 8جلشيش وصاسة التربيت والخػليم الػالي ،ص.5 ،
- 9ألادب الدؽاد من خالل ؼػش ألاظخار غباط غبذ
الىاحذ ،لألظخار غبذ الػضيض أبكش ،بحث غير
منؽىسص.1،

 - 10أثش اللغت الػشبيت في بشامبا ،للذكخىس ،غبذ هللا أبى
هظيفت ،بحث في النذوة الػاإلايت الذوليت ،في جامػت
اإلالك فيصل حؽاد ،اللغت الػشبيت في حؽاد الىاكؼ
واإلاعخلبل في الفترة من  01-05من ينايش 0225م ص
.85
- 11الؽيخ غبذ الحم العنىس ي ،سظالت ماجعخير
للباحث،غبذ الشحمن حعين بحث غير منؽىسص.8
 - 12أثش اللغت الػشبيت في بشامبا ،أبىهظيفت ص .85
 - 13غيس ى ؼاغت 5أهميت اإلاخىن النحىيت في البرهامج
الخػليمي للضوايا الجضائشيت  ،مجلت الػمذة في اللعاهياث
وجحليل الخطاب ،كليت آلاداب واللغاث ،جامػت محمذ
بىضياف  ،اإلاعيلت  ،الجضائش ،الػذد ،0252 ،25
ص553
 - 14هفعه ،ص 553
- 15الخػليم الػالي والخنميت في ؼمال أفشيليا ،وسكت
هلاػ في اإلاشكض ألافشيلي للبحث والخذسيب ،طشابلغ
ليبيا.0228
 - 16حزو ما كالذ حزام ،ؼػش ،غيس ى غبذ هللا،
مجلغ الثلافت الػام ،طشابلغ ،ليبيا ،ص .021،
( )17محمذ فىصي مصطفى 5الاججاه ؤلاظالمي في
الؽػش الدؽادي" دساظت جحليليت هلذيت ،ط ،5الػاإلايت،
 ،0220ص.21
( )18اإلاشجؼ العابم ،ص.810
( ) 19ثىسة فشولينا 5وحعمى جبهت الخحشيش الىطني
الدؽادي أظعذ غام  5411وهي حشكت جحشيشيت إلالاومت
النظام اللائم واهخشط إليها مػظم الؽباب الدؽادي
وحغنىا بها وبأهذافها الىطنيت.
( )20غيس ى غبذهللا 5ديىان حزو ما كالذ حزام،
ص.521
( )21جشاسها 5جمؼ جشة وهي آهيت جصنؼ من الطين
لحفظ اإلااء وجبريذه ،ووظفها الؽاغش كشمض للمشأة
لهؽاؼتها وظهىلت كعشها.
( )22محمذ صالح أيىب 5الذوس الاجخماعي والعياس ي
للؽيخ غبذالحم العنىس ي في داس وداي ،سظالت
دكخىساه ،جامػت أم دسمان ،العىدان ،5443 ،ص،531
غبذالشحمن اإلااحي 5حؽاد من الاظخػماس حتى الاظخلالل،
ط ،5الهيئت اإلاصشيت للكخاب ص.055
( )23غيس ى ع العيرة الزاجيت للباحث5
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