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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

م بدأ افرأي افعام يسؿع فغة جديدة مل 1975 كقسان 13ظـد اكػجار احلرب األهؾقة ذم 

 .يسبؼ فف أن تعرف ظؾقفا مـ ؿبؾ

افتل أخذت تصدر مـ خالل افبقاكات احلزبقة افؽتائبقة , ودرجت هذه افؾغة

بشر  (افؼقات افؾبـاكقة)وبعدها ذم خطب ؿائد , وافترصحيات افققمقة فبقار اجلؿّقؾ

ظذ ترسيب كقع مـ األفػاظ وافتعابر , ـؿقؾ صؿعقن (اجلبفة افؾبـاكقة)اجلؿّقؾ ورئقس 

 .اظتزها افبعض ظػقية أو ردة ؾعؾ كادمة ظـ أحداث افبؾد

ؾتح األظغ , وإسارها ظذ اشتخدام األفػاظ وافتعابر كػسفا, وفؽـ تؽرار هذه افؾغة

 .خطقرة ما جيري ظذ األرض بغ خمتؾػ ؾئات افشعب افؾبـاين

األؿؾقة )وـان رئقس افؽتائب أـثر األضراف اشتخدامًا هلذه ادصطؾحات مـ كقع 

  (ادسقحقة اخلائػة
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و  (افصقغة)و  (افتعددية)و  (افؼاـة)و  (االـثرية اإلشالمقة ادحقطة بؾبـان)و

محاية ادسقحقغ مـ )و  (افضامكات األجـبقة)و  (افذـاء افؾبـاين)و  (افتػقق افؾبـاين)

جغراؾقا فبـان )و ( ادخاوف ادسقحقة)و ( افدور افؾبـاين)و  (األـثرية اإلشالمقة

ذم , افتل اشتخدمفا بقار اجلؿّقؾ, افخ وؿد شاهت هذه افؾفجة افسقاشقة . . .(ادختؾػة

إذـاء كار احلرب وذم ؾتح مؾػ خطر ذم ادـطؼة يتـاول مشؽؾة االؿؾقات ادسقحقة ذم 

 .افؼق ودور اإلشالم ذم هذه ادسلفة

وفؽـ هلجة اجلؿّقؾ افسقاشقة مل تؽـ هل أشاس ادشؽؾة وإكام ـاكت ادػتاح افذي 

بقاشتطف ؿام حزب افؽتائب بؽشػ مؾػ األؿؾقات ادسقحقة واألـثرية اإلشالمقة ذم 

 .ادـطؼة

وافؾفجة افتل حتدث مـ خالهلا بقار اجلؿّقؾ بافسقاشة افققمقة مل تؽـ حديثة وال وفقدة 

اصدؾة بؾ إهنا كتاج تػؽر مـفجل اكعزايل ؿديؿ افعفد يؼقم ظذ مدارس وإرشافقات 

وبعتؿد ظذ افؽثر مـ افدراشات واألبحاث وافؽتب افتل صاؽت األشس , ـثرة

 .وادـطؼالت افػؽرية فؾسقاشة االكعزافقة ذم فبـان

ؾام هل أدوات هذا افػؽر؟ وـقػ برز إػ افسطح؟ وما هل مـطؾؼاتف افـظرية؟ وما هل 

أبعاده افسقاشقة؟ وـقػ اشتغؾفا حزب افؽتائب؟ وـقػ اظتؿدها بقار اجلؿّقؾ ذم إضار 

؟ وما هق دور حزب افؽتائب؟ وـقػ يؽؿـ ملزؿف افتارخيل ذم ظدم (اجلبفة افؾبـاكقة)

 ؿدرتف ظذ االشتؿرار ذم افسقاشة االكعزافقة؟
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 من منطؾؼات الػؽر آىعزايل

فعؾف مـ افـادر أن دمد ممرخغ اجتؿعقا ضؿـ كؼا مشسـة فؾدؾاع ظـ مرحؾة معقـة ـام 

اجتؿع بعض ادمرخغ افؾبـاكقغ افذيـ اتػؼقا ظذ ـتابة افتاريخ افؾبـاين ضؿـ صقغ 

وؿقافب جاهزة وبائدة فتلـقد بعض ادػاهقؿ وإلبراز بعض األدوار فرضورات ؾرضتفا 

 .طروف حمددة

ؾافؽتابات افصادرة ذم افتاريخ افؾبـاين افؼديؿ واحلديث تشؽؾ أحد أؾضؾ افـامذج افتل 

يؿؽـ أن كستـتج مـفا ما جيب أن كػعؾف اآلن ؿقاشًا دا ؾعؾـاه ذم ادايض أو كستـد إفقفا 

إن هذه افؽتابات افتل تـتؿل . فتزير ما كؼقم بف اآلن اكطالؿًا مـ إحياءات افؼرون افغابرة

شقاشقة واحدة تتػرع مـفا ظدو أشافقب ومـاهج هل بافػعؾ أرؿك -  إػ مدرشة ؾؽرية 

هذه افؽتابات هل ذم . ما تقصؾ إفقف افػؽر االكعزايل ظذ تعاؿب مراحؾف وتعدد اؾرازاتف

فذفؽ . هناية افتحؾقؾ ومهقة أـثر مـفا تارخيقة هتدف إػ تػسر أحداث ووؿائع تارخيقة

ؾافتعاضل معفا ال يؽقن اكطالؿًا مـ ادادة افتارخيقة ظقـفا ؾؼط وإكام ظذ أشاس افسجال 

ؾافـؼاش ذم افقؿائع افتارخيقة يضع مادة تارخيقة . ضد افغالف افقمهل افذي يؾػفا أيضاً 

وفؽـ . جديدة تشؽؾ افـؼقض افػعع وادباذ ضد ـؾ افؽتابات افتل فقت ظـؼ احلؼائؼ

يبؼك هذا افـؼاش دون ادطؾقب إذا مل يتطرق إػ اجلذر افػؽري افذي جيؿعفا واإلضار 

 وافـؼاش ذم ادادة. افعام افذي يقحدها
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وهق رؽؿ رضورتف يبؼك ؿاسًا , افتارخيقة يشؽؾ ظؿاًل مقازيًا فعؿؾ افؽتابات األخرى

بقـام ادطؾقب اخساق . ظـ اخساق ذفؽ احلاجز افقمهل أو افساتر افرمع بغ تقار وتقار

ذفؽ احلاجز فؾقصقل إػ ادادة افتارخيقة وإزاحة ذفؽ افساتر فدؾع تقار ظذ حساب 

وإال تبؼك ادسلفة شباؿًا ذم بحر مـ افقؿائع افتارخيقة افتل يستؼل مـفا ـؾ ممرخ , آخر

. معؾقمتف فقسجؾ األحداث بـاًء ظذ آرائف افسقاشقة

كؼقل هذا افؽالم فقس ألن افتاريخ يستؿد ؿقتف مـ هذه الكعزافقة افػؽرية بؾ ألن هذه 

ؾافتاريخ باظتباره ؿقة تراثقة مساـؿة ظز ظؿؾقة . االكعزافقة تستؿد ؿقهتا مـ هذ افتاريخ

وافتاريخ . افرصاع هق ذم افقؿت كػسف ؿقة دؾع جديدة تشد أضراف افرصاع إػ مقاؿعفؿ

هق ذم افؾحظة ظقـفا صاظؼ تػجر , بقصػف يشؽؾ ظـرص متاشؽ فؽؾ ؾؽرة تستـد ظؾقف

فذفؽ ؾافسجال ضد ؾؽرة دمد ظـاس متاشؽفا . وآفة حتطقؿ ـؾ ؾؽرة تسر ظذ كؼقضف

وافسجال ضد أؾؽار دمد مزرها افتارخيل ذم . ذم واؿع معغ هق شجال ضد افقاؿع كػسف

رـام مـ افساث افذي يؾػف افغبار هق شجال ضد ـاؾة افؼـقات افتارخيقة افتل تشؽؾ 

ومـ هـا ـان ال بد مـ . خزان ضخ فتجديد احلقاة ذم ظروق هذه االؾؽار أو تؾؽ

افػؽرة )افسدال ضد هذه افؼـقات فؼطع افريؼ ظذ ظـاس احلقاة افتل متد هذه 

وهذا افسجال ؿطعًا فقس شجاالً شقاشقًا وإكام . بؼقة افدؾع واالشتؿرار (االكعزافقة

شجال ضد ؾؽرة اكعزافقة دمد ظـاس متاشؽفا ذم تربة ؿابؾة فتجديدها باشتؿرار أو 

تستؿد زخؿ ؿقهتا مـ رـامات تارخيقة وجد افبعض ؾقفا مـفاًل إلؽـاء خصقبة هذه  

 



 
 

9 
 

فـ يؽقن كؼاصـا هـا مع االكعزافقة ؾؼط وإكام مع ظـاسها , اكطالؿًا مـ ـؾ هذا.افسبة

وفذفؽ فـ كدخؾ ذم ادادة افتارخيقة ظقـفا فتلشقس خط آخر ومـاؿض هلا . وؿـقاهتا أيضاً 

فـسحب , وظـد افرضورة, وإكام شـؽتػل باالشتـاد ظذ هذه ادادة ذم بعض األحقان

 .افبساط مـ حتت أؿدام ما يسؿك بافػؽر االكعزايل
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 الؽتابةآىعزالوة لؾتاريخ الؾبناين

 .إن افسؿة افعامة فؽتابة افتاريخ افؾبـاين هل افسؿة االكعزافقة

واالكعزافقة هـا فقست إضارًا فتجؿقع ظـاس افؼقة فالكدؾاع جمددًا ؾؼط وإكام ؿـقات 

هلا  (ؾاالكعزافقة افؾبـاكقة)مـ هـا . تسحب مزر وجقدها إػ ظؿؼ افتاريخ افؾبـاين أيضاً 

 .وطقػة مستؼبؾقة تػرس افقاؿع افراهـ فتزر أهداؾفا ادؼبؾة: وطقػتان

وذم احلافتغ يؾعب افتاريخ افؾبـاين اخلاص دوره ذم إجياد افؾحؿة هلذه افػؽرة االكعزافقة 

 .افتزيرية

وإذا كظركا إػ أؽؾب افؽتابات افتارخيقة كجد أن افقجفغ يؾعبان افدور كػسف ويتبادالن 

إذ كرى ذم بعض األحقان أن افتزير افػؽري االكعزايل يلخذ . افقاؿع ذم افؾحظة ظقـفا

صػة تارخيقة وذم أحقان أخرى كرى افتاريخ افؾبـاين يسر وؾؼ ؿـقات ومهقة دمد ؿـاظاهتا 

 .افسقاشقة ذم تربة افقضع افراهـ

. ومـ هـا ال يؿؽـ افػصؾ بغ افتلريخ االكعزايل فؾبـان وبغ تاريخ هذه االكعزافقة كػسفا

إذ ذم افؾحظة افتل بدأت ؾقفا هذه االكعزافقة بافتشؽؾ فتلخذ ضابعفا ودورها  ادؿقز 

 بدأت هذه األؾؽار االكعزافقة تلخذ صؽؾ أداة تػسر
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وطقػة تزير كػسفا : أوالً , وحتؾقؾ فؾتاريخ افؾبـاين وذفؽ فتحؼقؼ وطقػتغ رضوريتغ

وطقػة تػصقؾ افتاريخ افؾبـاين ظذ ؿقاشفا : ثاكقاً . ـلؾؽار متؽامؾة تؾعب دورًا راهـاً 

 .إلجياد افتامشؽ افداخع افضابط هلا وافداؾع فقجقدها واشتؿرارها

وجففا افتارخيل مـ جفة  (االكعزافقة افؾبـاكقة)وهؽذا فـ كستغرب إذا وجدكا هلذه 

ـام أكف فقس صدؾة أن كجد هذه االكعزافقة ذم شقاق . ووجففا افراهـ مـ جفة أخرى

تزير افتاريخ افؾبـاين مـ كاحقة وأن كجد افتاريخ افؾبـاين مػصاًل ظذ مؼاشات هذه 

وكذه إػ أـثر مـ ذفؽ إذ فقس مػاجئًا فـا أن كؾؿس افقضع . االكعزافقة مـ كاحقة أخرى

. افراهـ ذم افؽتابة ظـ افتاريخ افؾبـاين وال أن كرى افتزيرات افتارخيقة ذم وضعـا افراهـ

ؾفذه االكعزافقة مل . وفعؾ هذا أشاس كشلهتا ومزر وجقدها واشتؿرارها ذم افقؿت كػسف

إن . تلِت مـ ؾراغ وإكام جاءت بػضؾ افتاريخ كػسف وهـا بافضبط ظـرص متاشؽفا وؿقهتا

هذه االكعزافقة افتل تبدو فؾقهؾة األوػ وـلهنا جاءت ضد افتاريخ هل ذم حؼقؼة االمر 

إحدى كتاجاتف افتل دمد جذورها ؾقف بعض األحقا ن وافتل تستؿد ؿقهتا ومتاشؽفا مـ 

 .افقاؿع افراهـ ذم أحقان أخرى

ودمديد أصقهلا فقست ـامـة ذم ذاهتا ؾؼط , إذن هذه االكعزافقة فقست مؼطقظة االصقل

ومـ هـا ؾافـضال ضدها ال يؽػل أن يؽقن مـ اخلارج . وإكام داخؾة ذم تربة افقاؿع أيضاً 

وتلشقس ـتابات جديدة تلخذ بؿـاهج وحتافقؾ , وإكام يتطؾب افدخقل  إػ ظؼر دارها

 .واشافقب ظؿؾ أخرى
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ؾاالكعزافقة هذه تتطؾب مـا افدخقل إػ ؿـقاهتا كػسفا دعرؾة أصقهلا مـ األشاس 

وظـاس ؿقهتا افؽامـة ذم تربة واؿع خصب ومرصح دائاًم إلظادة دمديد اكتاجفا ـؾام 

 .حاكت ؾرصة اؾؼادها ظقامؾ تقازهنا ومتاشؽفا

وفعؾ أبرز ما يؿقز رجال هذه االكعزافقة هق حماوالهتؿ افدائؿة فتػسر افتاريخ وؾؼ 

. مـطؼتفا فؾؿحاؾظة ظذ افقضع افراهـ مـ جفة وفتزيره مـ تارخيقًا مـ جفة أخرى

ومـ افرضوري . ريخ افؾبـاين هل ـتابة اكعزافقة ذم األشاس=وفذفؽ ؿؾـا إن ـتابة افتاب

افسجال ضد هذه االكعزافقة ـؿؼدمة إلظادة صقاؽة افتاريخ افؾبـاين مـ جديد وؾؼ 

 افؼـقات افتل تشؽؾ –وهذا ال يتؿ إال بدراية األشس . مـظقر إشالمل مستؼؾ ظـفا

 .(االكعزافقة افؾبـاكقة)ؿاظدة افتلريخ ظـد رجال 
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 ُأسس وقنوات الؽتابة الػؽرية آىعزالوة 

ذم ـتابة وتػسر افتاريخ  (االكعزافقة افؾبـاكقة)إن األشس وافؼـقات افتل تعتؿدها 

جيد . افؾبـاين هل األشس وافؼـقات كػسفا افتل تعتؿدها ذم تزير افقاؿع افؾبـاين افراهـ

ومـ هـا كشلت هذه افعالؿة ادتبادفة بغ احلافتغ . تػسره ذم افتاريخ وضعـا افراهـ

 .فتزير ؿقام هذه االكعزافقة

وكريد أن كذـر هـا بلن هذه االكعزافقة فقست مقحدة ذم وجفات افـظر إػ درجة افتطابؼ 

وإكام ظذ افعؽس ؾفـاك افؽثر مـ افتؾقن وافتعدد افتل مل تشؽؾ حتك اآلن خطرًا ظذ 

ؾاالكعزافقة افؾبـاكقة . وحدهتا كظرًا فؾؿقاطبة ادديدة ظذ مدها بعـاس افؼقة وافتامشؽ

رؽؿ افتشؼؼ احلاصؾ ذم بـقتفا حاؾظت ظذ وحدهتا بسبب ؿدرهتا ظذ افتؽّقػ مع 

إذ كرى أكف ذم ـؾ ؾسة يغؾب . افظروف ادستجدة وافتلؿؾؿ مع ـاؾة االحتامالت ادؼبؾة

ممقز ؾقفا ظذ شائر االدماهات مع االشتؿرار ذم ادحاؾظة ظذ ظـاسها األوفقة ادؽقكة 

. إذ ربام تليت طروف خمتؾػة ؾتؽقن جاهزة فتسحب كػسفا ظذ ادرحؾة اجلديدة. هلا

ؾتارة . ؾافتعدد ذم االكعزافقة افؾبـاكقة فقس تعددًا ذم االدماهات حسب متطؾبات ادرحؾة

يزز وجف معّغ ظذ حساب افقجقه األخرى وضقرًا يزز وجف آخر ظذ ـاؾة افعاكاس 

 .األخرى ادؽقكة هلا
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هذه افؼدرة افرسيعة ظذ افتؽّقػ هل أشاس وحدةاالكعزافقة افؾبـاكقة وظامؾ مفؿ ذم 

وفعؾ تؾقن هذه االكعزافقة يشؽؾ . متاشؽفا وؿقهتا ظذ االشتؿرار ذم خمتؾػ افظروف

وفؽـ هـا ظؾقـا االكتباه مـ أن . أشاس وحدهتا افـظرية ادػتقحة ظذ ـاؾة االحتاالت

يرـبـا افقهؿ وكعتؼد بلن االحتامالت ادختؾػة ادػتقحة ظؾقفا هذه االكعزافقة حتتؿؾ 

 .افسر ذم رـاب خط أمحر أو ادماه مغاير ألشسفا وؿـقاهتا افرئقسقة

إن ضقاظقة هذه األؾؽار االكعزافقة ومروكتفا وتؾقهنا وؿدرهتا افعجقبة ظذ افتؽقػ هلا 

. حدود معقـة ال تستطقع ختطقفا وإال أصاهبا افتشؼؼ وؾؼدت ظـرص تقازهنا ومتاشؽفا

فذفؽ ؾحدود ضقاظقتفا مرشقمة شؾػًا ومشدودة أبدًا إػ كؼطة مرـزية تشؽؾ حماور 

 .تزير متايز افشخصقة افؾبـاكقة راهـًا وتارخيًا ومستؼبالً : تؽقػفا وهل

بقصػفا تزيرًا فؾقضع افراهـ مـ جفة  (االكعزافقة افؾبـاكقة)ومـ هـا يبدأ افسجال مع 

 .وبؽقهنا حماوفة فصقاؽة أداة فتػسر افتاريخ بام خيدم هذ ا افتزير مـ جفة أخرى
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 املػاتوح الرئوسوة لؽتابة التاريخ آىعزايل

مـ مػاتقح رئقسقة تشؽؾ إضارًا ظامًا فتاميزها افذايت مـ جفة  (االكعزافقة افؾبـاكقة)تـطؾؼ 

وهذه . ومدخاًل أشاشقًا فؽتابة افتاريخ افؾبـاين وؾؼ تصقرها اخلاص مـ جفة أخرى

ومـ . ادداخؾ تدور ـؾفا حقل تزير افقضع افؾبـاين وتػسره افتارخيل أيضاً -ادػاتقح 

هـا يؿؽـ اظتبارها أدوات معرؾة ومػاهقؿ تشؽؾ مـفجًا متؽاماًل ومطاضًا فػفؿ 

وشاحاًل بقدكا يساظدكا ذم حتديد مؼاتؾ وكؼاط ضعػ هذا افػؽر  (االكعزافقة افؾبـاكقة)

 .االكعزايل

إن هذه ادػاتقح افػؽرية مـثقرة ذم خمتؾػ ـتابات ممرخل افتاريخ افؾبـاين وؾؼ مـظقر 

 .هذه االكعزافقة

تتاميز ظـ ؽرها بشدة مروكتفا وتؽقػفا ومطاضقتفا  (وحدة)وهل تشؽؾ ظذ تعددها 

. وذم افقؿت كػسف بؼدرهتا ظذ متثقؾ افقاؿع افؾبـاين ومطابؼتفا فدوره افتارخيل افراهـ

هاتان افصػتان تشؽالن ؿاظدة هذه االكعزافقة ذم وحدهتا افـظرية وؿابؾقتفا فؾسر ذم 

 .ادماه افتعددية وافتـقع

وفعؾ مـ أبرز ممثع هذه اددرشة وافعامؾغ ظذ دمديدها ومدها بعـاس افؼقة وافتامشؽ 

ويقشػ افسقدا وؽرهؿ , ـامل صؾقبل, بطرس ضق, ؾقؾقب حتل, جقاد بقفس: هؿ

 .مـ ادمرخغ افؾبـاكقغ افذيـ يعجـقن افتاريخ وؾؼ تصقراهتؿ افسقاشقة
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االختالؾات افؼائؿة واحلاصؾة بغ , أوالً : وكريد هـا أن كستبؼ األمقر فـمـد ظذ كؼطتغ

ظدم اصساط رضورة وظقفؿ , ثاكقاً . همالء رؽؿ دمؿعفؿ ذم افـفاية ذم مصب واحد

فؾدور افذي ؿامقا بؾعبف رؽؿ ؿـاظتـا أن افبعض ؿد ؿام بتؿثقؾ دوره ظـ شابؼ تصقر 

وفؽـ ما هيؿـا ذم ادقضقع اآلن هق اصساك اجلؿقع بقظل أو دون وظل وذم . وتصؿقؿ

افصقاؽة افػؽرية هلذه االكعزافقة وإظادة دمديدها باشتؿرار بعـاس حلؿتفا افقاؿعقة 

 .وافسقاشقة

إن بعض همالء ادمرخغ افذيـ ذـركاهؿ ؿد وضعقا بافػعؾ ادػاتقح افرئقسقة فؾؽتابة 

االكعزافقة ذم افتاريخ افؾبـاين افتل تشؽؾ بدورها ظـرصًا أشاشقًا مـ ظـاس تشؽؾ 

 .(افػؽر االكعزايل)

, اجلغراؾقا وافطبقعة: وهذه ادػاتقح تتعدد وؾؼ كظريات ومـطؾؼات متـقظة أبرزها

وافؼاـة أو افعؼد , افتاميز االجتامظل وافثؼاذم, افتػقق وافتعايل, افتعددوافتـقع

ادـطؾؼات ظذ تػاوهتا ومتقجفا تشؽؾ ؿقاظد االدماه –إن هذه ادػاتقح . االجتامظل

 .(االكعزافقة افؾبـاكقة)افسقاد ادتؿقز فعـاس 
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 منطؾق اجلغرافوا

كبدأ أوالً بلهؿ وأخطر ادػاهقؿ افـظرية هلذه االكعزافقة وهل افتل تـتطؾؼ مـ اجلغراؾقا 

ظذ  (تاريخ فبـان ادطقل)يعتتؿد افدـتقر ؾقؾقب حتك ذم ـتابف . افسقاشقة–افطبقعقة 

افقصػ اجلغراذم وافسـقب اجلققفقجل فتحديد شامت فبـان افطبقعقة واالجتامظقة 

واجلبال هل , ؾافسفقل ظـده هل مقدان افعالؿات افداخؾقة وافعامل اخلارجل. وافسقاشقة

مقدان افعزفة واالـتػاء افذايت واحلرية واالشتؼالل  وممذ فالدماه كحق افغرب ال 

واألدوية وافؼؿؿ مرـز اشتؼطاب فألؿؾقات واجلامظات اهلاربة مـ , افؼق  افصحراوي

واجلبؾ ؿد متتع خالل . فبـان جبؾ بؽؾ ما ذم افؽؾؿة مـ معـك): يؼقل حتك. االضطفاد

وحتك ال حيصؾ ذم ذهــا االفتباس ويشط . (األجقال بـعؿة االشتؼالل اجلزئل وافؽامؾ

كظركا كحق شؾسؾة جبال فبـان افؼؿقة ادطؾة ظذ افداخؾ افعريب واإلشالمل حيسؿ 

. (احلؼقؼل أو فبـان األصقؾ هق شؾسؾة اجلبال افغربقة)ادقضقع رأشًا فقؼقل إن فبـان 

ؾؾبـان بـظفره مـذ أؿدم األزمـة مرورًا بافعفد افػقـقؼل واكتفاء بافعفد افروماين هق 

جمؿقظة مدن  مـتؼة ظذ ضقل افساحؾ يعزهلا ظـ افداخؾ افعريب شؾسؾة جبال ـثقػة 

إن . مـعت افتقاصؾ احلضاري بقــا وبغ افشعقب ادجاورة براً , افغابات ؿؾقؾة افسؽان

أما اجلبال ؾغابات ـثقػة ؿؾقؾة , شؽان فبـان ذم األشاس ـاكقا يسؽـقن افسقاحؾ

 افسؽان بدأ افتقضـ ؾقفا صقئًا ؾشقئًا ومل يصبح افعدد ـثقػًا إال ظـد أواخر افؼرن افرابع 
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ذم تػسره فػسة افػتح افعريب اإلشالمل أن فبـان  (حتل)ويرى . مـ احلؽؿ افبقزكطل

اجلبؾ مل يستفق ؾرشان افدوفة وافبدو افرّحؾ ؾسـقه إػ افساحؾ وأشؽـقا ؿبائؾ ظربقة 

 .ظذ افثغقر افبحرية

أما ادمرخ جقاد بقفس ؾقدؾع امـطؾؼ اجلغرذم إػ مداه األؿىص إػ درجة أكف ال يرى 

يرى بقفس ذم ـتابف . ؽره ـلشاس فػفؿ وتػسر افتاريخ افؾبـاين وؽره مـ افتقاريخ

تعقش  (صخصقة جغراؾقة)أو بتعبر آخر  (أمة جغراؾقة)أن فبـان يمفػ  (تاريخ فبـان)

ويرى أكف إذا ما اشتثـقـا  . (أمة–صعب )ذم داخؾف مـذ أزمان بعقدة جمؿقظة إكساكقة 

افديـ واالشؿ افتل تعتز برأيف ظـاس ثاكقية ؾتاريخ فبـان هق , افؾغة, مسائؾ اجلـس

يتعفد احلرية , صلكف صلن شائر اجلبال, ويرى أن جبؾ فبـان. صخصقة جغراؾقة مجاظقة

وجيد بقفس أن صغر رؿعة أراضقف افصاحلة فؾػالحة وظدم ـػاية مقارده . واالشتؼالل

ويؼسؿ بـاء ظذ . افزراظقة محؾت شؽاكف دومًا فالظتامد ظذ افـشاضات افتجارية وادالحقة

اإلفسامل حقث ؿامت حقاة –افشطر أو افعفد افؼاري : ذفؽ تاريخ فبـان إػ صطريـ

ويذهب ذم ذفؽ ـام ذهب ؾقؾقب حتل إذ يرى أن . افقراظقة-افبؾد ظذ اإلؿطاظقة افريػقة

ادد افبدوي افذي ؽؿر افصحاري واهلضاب افعربقة اصطدم بادرتػعات اجلبؾقة دون أن 

 .يستطقع اـتساحفا اـتساحًا حؼقؼقاً 

 إكام هق وفقد اجلغراؾقا  (شقاد وؿقمل)ـتؽقيـ , ويرى بقفس أن فبـان ذم أيامـا هذه 
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افؾبـاكقة ظـده ؽر مبـقة ظذ افعـرصية وـذفؽ ؾفل ؽر ؿائؿة ظذ . ؾافقحدة. وافتاريخ

وافتعدد ذم افتجؿعات افطائؼقة ذم هذه افبالد إكام هق أحد ثقابت تارخيفا , افديـ

وحاالت افبالد اجلغراؾقة هل افعـاس افثابتة افتل مفدت دومًا فتؽقيـ مجاظات ضائػقة 

ـام فقس ؿاريًا ذؿقًا , بحرًا بقجف ظام–وبرأيف أن فبـان فقس بؾدًا متقشطقًا , متؿقزة

. إكامهق مرـب مـ افعـاس  ادختؾػة افتل يتؽقن مـفا ادجتؿعان ادذـزران معاً , ـامالً 

هل إفزامقة , فذفؽ ؾنن ظالؿات فبـان بافبؾدان افؼارية ـام ظالؿتف ببؾدان ما وراء افبحار

ويرد جقاد . فؽقهنا مػروضة ظؾقف مـ خالل حاجات وجقده احلققية, ذم االدماهغ معاً 

بقفس ـؾ ذفؽ إػ اجلغراؾقا إذ اجلبؾ يضػل ظذ افبؾد شؿتف وؾرادتف األشاشقة ؾقؽقن 

وافشاضئ ومراؾؼف وشفقفف إكام هل , اخلؾقة افسقاشقة وافعسؽرية افتل تقفد االشتؼالل

ذم ـتابات , (واجلق افـػز يتػؼ واجلق اجلغراذم, افقحدة ذم افتـقع). أشاس اؿتصاده

شقاء ذم االؿتصاد أو ذم افسقاشة كجد هذا االكجذاب ادزدوج افذي ـان , جقاد بقفس

 .حمػقرًا ذم افبدء ذم اجلغراؾقا

 (االكعزافقة افؾبـاكقة)إن ادـطؾؼ اجلغراذم يشؽؾ ؿاظدة أشاشقة مـ ؿقاظد 

ان اجلغراؾقا هل . إذ كجدها ثابتة ذم ـؾ مؽان وذم خمتؾػ ادػاتقح افـظرية

افعؿقد افػؼري افتل تتقزع مـفا ـاؾة افػروع وافضؾقع افـظرية األخرى 

ؾـجدها أشاس ادقؿع وافدور . خاصة ظـد جقاد بقفس وؾقؾقب حتل
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 (افؼاـة)و  (افتػقق)و, (افتعدد)وأشاس  (ادؾجل)وكجدها ذم , ادؿقز

 .(افتؿقز االجتامظل وافثؼاذم)و, (افرصاع)و , (االحتاد)و

هذا افتػسر اجلغراذم هق أشاس خمتؾػ افتػسرات افتارخيقة واالجتامظقة 

وهق , وافسقاشقة فالكعزافقة افؾبـاكقة ومـف تتػرع ـاؾة افـظريات ادتـقظة وفف تعقد

 .ادػتاح افرئقز فإلمساك بؽاؾة ادػاتقح افـظرية األخرى وؾفؿفا ظذ حؼقؼتفا

افطبقعة افسقاشقة يعتز مـ أهؿ مـطؾؼات - يالحظ مما تؼدم ان مـطؾؼ اجلغراؾقا

إذ كجده ماثاًل أمامـا ذم ـؾ مؽان . االكعزافقة افؾبـاكقة وأخطرها ظذ اإلضالق

 .وأشاس ـؾ تزير فتاريخ فبـان اخلاص ودوره ادؿقز ذم ادـطؼة

ؾافػرادة  ذم االكعزافقة افؾبـاكقة تؽؿـ ذم افشخصقة اجلغراؾقة ادؿقزة افتل ضؿت 

وهذا افتػرد . أمة ممقز بػضؾ افتاريخ اجلغراذم–أؿؾقات وحتقفت إػ صعب 

, واالؿتصادي-  وافتػرد االجتامظل–اجلغراذم ـؾ أشاس افتػرد افتارخيل 

إذ ذم ادـطؾؼ . وهق شقؽقن أشاس ـؾ تػرد مؼبؾ, افؼقمل- وافتػرد افسقاد

 .اإلشالم-افعرب وافديـ-اجلغراذم يؽؿـ افتاميز ظـ افصحراء

, (االكعزافقة افؾبـاكقة)افطبقعقة افسقاشقة تزر ـؾ رء بـقان –ؾافـظرية اجلغراؾقة 

 إػ بدء تغؾغؾ افدول االوربقة ؾافدور افقشقطل افذي يؾعبف فبـان ال يعقد

 إػ ظؿؼ افتاريخ وإػ افرأشامفقة ذم مـطؼة افؼق افعريب وإكام يرضب جذوره

ؾقـقؼقة –اإلشالمل ويعقد إػ أول مديـة ــعاكقة - مرحؾة تسبؼ افػتح افعريب
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ؾافقشاضة ذم االكعزافقة افؾبـاكقة ال ترتبط بؿرحؾة . ؿامت ظذ افساحؾ ادتقشطل

اؿتصادي حمدد وإكام تؽؿـ ذم األشاس ذم افشخصقة  تارخيقة وببـقان اجتامظل

اجلغراؾقة افثابتة مـذ األزل وشتبؼك إػ األبد مفام تعاؿبت ادراحؾ وتغرت 

إن رجال هذه االكعزافقة جيدون بلن افؾبـاين وشقط . افظروف وتبدفت افعالؿات

ؾافبقئة اجلغراؾقة . وشقبؼك ـذفؽ بحؽؿ مقؿعف اجلغراذم ال  االجتامظل وافسقاد

هل افتل أظطتف هذه افصػة وهل افتل ضبعتف هبذا افتاريخ وبافتايل ال جمال 

وـام . الشتبدال هذه افصػة وافطبقعة افبؼية فـفا مغروشة باجلغراؾقا ذم األشاس

وشقط ذم افتجارو ووشقط ذم األدب وافػـ )أن افؾبـاين متػرد ذم دوره افتارخيل 

االؿتصادي إذ ـؾ أبطال –ـذفؽ هق متػرد ذم ترـقبف االجتامظل  (وافػؽر

االكعزافقة جيؿعقن ظذ أن افعاؿات االجتامظقة افـامجة ظـ افسـقب االؿتصادي 

ؾافساتب االجتامظل هق تراتب ـان . مسلفة خاصة بافشخصقة افؾبـاكقة اجلغراؾقة

وادؾؽقات االؿتصادية شببفا جغراذم أيضًا وال ظالؿة , حصقؾة افبقئة افطبقعقة

ؾصغر مساحة . فؾؿرحؾة  افتارخيقة ذم حتديد افستقب االجتامظل ومؾؽقة األرض

وصعقبة اجلبؾ , األرض أدى إػ تػتقت ادؾؽقة وؿقام مؾؽقات متقشطة وصغرة 

وضقؼ جمافف احلققي أتاحا ؿقام ظالؿات اجتامظقة ممقزة ظـ ادـطؼة افعربقة 

ادجاورة وخمتؾػة ظـ أصؽال ادؾؽقة وافعالؿات االجتامظقة ذم شقريا وؾؾسطغ 

إذن هـا أيضًا اجلغراؾقا ـاكت افسبب ذم كشقء هذا افـقع اخلاص مـ . وؽرهيام

وال ظالؿة فؾؿرحؾة افتارخيقة , ادؾؽقات وافعالؿات االجتامظقة وافساتب اهلرمل
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االؿتصادي افعام افذي ـان –افتل ـاكت متر هبا ادـطؼة وافتـظقؿ االجتامظل 

,  افؼقمل –ـذفؽ اجلغراؾقا دمد كػسفا أشاس افتػرد افسقاد  (!)حيؽؿفا 

 ؿقمقة متؿقزة وافبقئة افطبقعقة –ؾافشخصقة اجلغراؾقة اكتجت صخصقة شقاشقة 

أمة )ضبعت صعب هذه افبالد بطابع ممقز صّؽؾ ظذ امتداد احلؼبات افتارخيقة 

 مؽتؿؾة افؼوط ضؿـ جمؿقظة ظربقة وإشالمقة دمؿعفا معفؿ طروف  (مستؼؾة

ادؿقز افذي أتاح  (افؽقان افسقاد)احلقاة وادد احلققي مع ادحاؾظة دائاًم ظذ 

بحؽؿ جغراؾقتف اخلاصة فألؿؾقات افديـقة اهلاربة مـ االضطفاد وادالحؼة 

افؾجقء إفقف وافتـّعؿ بجق احلرية ادتقؾرة بػضؾ افبقئة افطبقعقة دون ؽرها مـ 

وـاكت اجلغراؾقا أو افبقئة افطبقعقة تؼقم بدورها ذم مزج ـؾ أؿؾقة . أألشباب

بافبقتػة افعامة أو ظذ األؿؾ بطبعفا باخلصائص افذاتقة هلذه افبالد مما صؽؾ ظذ 

افؼقمل ادؿقز ظـ ؽره مـ ـقاكات شقاشقة –امتداد افعصقر هذا افؽقان افسقاد 

ؿبؾ افبدء ذم كؼاش مـطؾؼ اجلغراؾقا ال بد مـ افتؿققز بغ كقظغ مـ . جماورة

هـاك أوالً ؾئة مـ ادمرخغ ظذ رأشفؿ . (افػؽر االكعزايل)افػفؿ فف وشط رجال 

افقظاء افذي حيتقي –جقاد بقفس تعتز أن اجلغراؾقا هل افبقئة افطبقعقة أوافبقتؼة 

جقاد بقفس مثاًل يرى أن فؾجغراؾقا حدودها . ظذ افػئات واألؿؾقات اهلاربة إفقف

افطبقعقة ادرشقمة شؾػًا مـذ األزل وـؾ ؾئة أو أؿؾقة دخؾت كطاق هذه احلدود 

اجلغراؾقة ضبعة بطابع افبقئة اخلاصة وأصبحت جزءًا مـفا وـؾ ؾئة أو أؿؾقة خارج 

وهـاك ؾئة مـ . هذا افـطاق ادحدود بحقاجز ضبقعقة فقست مـف وختتؾػ ظـف

وهـاك ثاكقًا ؾئة مـ . ادمرخغ هل افطبقعة افسقاشقة وهل فقست مـف وختتؾػ ظـف
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ادمرخغ ظذ رأشفؿ ؾقؾقب حتل تعتز أن اجلغراؾقا هل افطبقعة افسقاشقة وهل 

 فقست مرشقمة احلدود شؾػًا وفقس ذضًا أن يؽقن هلا حقاجز جغراؾقة فؾتؿقز 

. ؾافطبقعة افسقاشقة هل ضبقعة متحرـة أـثر مـفا ضبقعة جغرؾقة ثابتة. ظـ ؽرها

واحلدود افطبقعقة هـا حدود شقاشقة تارخيقة متتد وتتؼؾص حسب ؿقة افبالد 

وضعػفا وفقست بافرضورة مرهقكة بافقظاء األبدي افرسمدي وال حمدودة 

بافبقتؼة اجلغراؾقة افت ال تتزحزح مـ مؽاهنا مفام تعاؿبت ادراحؾ افتارخيقة 

 .واختؾػت افظروف وتبدفت افعالؿات

حتاول ـؾ مـفا تػسر افعامؾ  (االكعزافقة افؾبـاكقة)إذن كحـ أمام وجفتل كظر ذم 

. افتارخيل–األمة افؾبـاكقة وؾؼ هقاها افسقاد –اجلغغراذم ذم تؽقيـ افشخصقة 

, وال صؽ أن وجفة افـظر افثاكقة أؿرب إػ ادقضقظقة افعؾؿقة وافصحة افتارخيقة

فقس ذا دالفة  (جبؾ فبـان)إذ مجقع افدراشات وادمفػات افتارخيقة دمؿع ظذ اشؿ 

ؾحتك افؼركغ افسابع ظؼ وافثامـ ظؼ مل يؽـ اشؿ جبؾ . جغراؾقة ذم ـؾ زمان

افبسون , فبـان يشتؿؾ شقى ادـاضؼ اجلبؾقة افشامفقة مـ افبالد وهل بؼي

بلشامء , أما ادؿـاضؼ األخرى مـ ـرسوان إػ اجلـقب ؾؽاكت تعرف, وجبقؾ

حمؾقة وخمتؾػة وبؼقت ـذفؽ إػ بدايات افؼرن افتاشع ظؼ حقث بدأ االشؿ 

 .يتعؿؿ ظذ جمؿقع ادـاضؼ اجلبؾقة افؾبـاكقة ادعروؾة حافقاً 

أن افشخصقة افؾبـاكقة - هؾ صحقح: افسمال افتايل, اآلن , ادفؿ ذم ادقضقع

دمد أشاشفا ذم افبقئة  (افسقاد- االؿتصادي- االجتامظل)ودورها افتارخيل 

 .افطبقعقة واجلغراؾقا افسقاشقة؟ بافطبع ال

 ؾافؽالم   ظـ دور  افقشقط افتجاري اخلاص ذم ادـطؼة  يبدوشطحقًا ؿبؾ بدء 
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اخلصائص )واحلديث ظـ افشخصقة افؾبـاكقة ذات, افتغؾغؾ  افرأشاميل األورويب 

وافبحث , يبدو رضبًا مـ ادحال ؿبؾ ظفد األمر ؾخر افديـ ادعـل افثاين (ادؿقزة

ظـ افدور افتارخيل ادؿقز ذم ادـطؼة ذم افعصقر افغابرة هق ـؿـ حياول احلراثة ذم 

 .مقاه افبحر

إن ـؾ حماوالت إجياد افتػسر افتارخيل فؾشخصقة افؾبـاكقة وافدور افؾبـاين ذم 

–ظامؾ افبقئة افطبقعقة واجلغراؾقا افسقاشقة افتل تعقد إػ ما ؿبؾ افعفد افؽـعاين 

افػقـقؼل وخالفف وبعده ؾقفا افؽثر مـ ادبافغة وافتضخقؿ وافتزيقػ وال دمد ما 

يزرها شقى حماوالت تزير افقاؿع افراهـ ظذ أشاس االشتـجاد بافتاريخ مع 

 .فقي ظـؼ احلؼائؼ افثابتة

ألن , ؾقـقؼقة ؾقف افؽثر مـ افتزوير افتارخيل- ؾافؽالم مثاًلظـ دوفة ــعاكقة

اددن افػقؼقة مل تشفد أي كقع مـ مرـزية افدوفة ادقحدة ادـطبؼة ظذ –افدول 

وافدول هذه ـاكتدائاًم ذم حاالت كزاع وخالف مع ؾسات شؾؿ . وضعـا افراهـ

ـاكت تـشل ؾقفا احتادات ثـائقة أو ثالثقة تـػؽ وتـؼسؿ حسب افظروف ادحقطة 

واحلديث مثاًل ظـ دور دماري وشقط مع داخؾ ادـطؼة مـذ افعفد . هبا ذم ادـطؼة

افدول ادـتؼة ظذ ضقل –ؾاددن , افػقـقؼل هق رضب مـ اخلقال أيضاً –افؽـعاين 

افساحؾ مل تؽـ حافة خاصة تػرد هبا فبـان مـذ األزل وإكام ـاكت مرحؾة تارخيقة 

 .ظامة تؾػ ادـطؼة مجعاء وخمتؾػ مـاضؼ ذق افبحر ادتقشط

افدول ـاكت ذم األشاس دمارية شقاء وؿعت ظذ افبحر أم داخؾ  -ؾفذه اددن

 اددن افبحرية ـاكت متتد دماريا إػ –افز مع متايز بسقط بقـفام وهق أن افدول 
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اددن افزية ـاكت تتقشع ظسؽريًا فؾسقطرة –شقاحؾ افبحر وظؿؼف بقـام افدول 

افػقـقؼل ـان ظفد تـازع وساع دماري -وافعفد افؽـعاين. افتجارية ظذ افساحؾ

 ظسؽري بغ مدكف مـ جفة وبقـفا وبغ ـاؾة اددن افبحرية وافزية مـ جفة –

وهذه احلافة فقست خاصة وإكام ظامة جدًا وتـطبؼ ظذ خمتؾػ ادـاضؼ ذم , أخرى

 .تؾؽ افعفقد

مـ , اكطالؿًا مـ افتػسر اجلغراذم, أما حماوالت تلـقد ؾرادة افشخصقة افؾبـاكقة

كاحقة افسـقب االؿتصادي وافساتب اهلرمل االجتامظل أو مـ كاحقة اخلصقصقة 

افؼقمقة افؾبـاكقة ؾفل حماوالت تزيرية متط افقاؿع افؾبـاين ذم مرحؾتف –افسقاشقة 

افراهـة إػ جذور تارخيقة تـػل حصقل مثؾ هذه افقؿائع خاصة تؾؽ افدراشات 

ؾافعفقد افتل شبؼت . اإلشالمل- افتل تذهب إػ ظصقر ما ؿبؾ افػتح افعريب

افػتقحات اإلشالمقة تؽاد دمزم ظذ ادستقى افتارخيل أكف فقس هـاك أي 

 (افسؽاين)افديؿقؽراذم –باظتبار أن االكتؼال افبؼي  (خصقصقة ؿقمقة فبـاكقة)

 (اداصقة واإلبؾ)ـان مسلفة ظامة تشؿؾ ادـطؼة ـؾفا وتـتؿل إػ مرحؾة رظقية 

وـؾ خصقصقة جيري افؽالم ظـفا . شبؼت ظؿؾقات مرـزة افدوفة اإلؿطاظقة

تـطبؼ ذم األشاس ال ظذ اجلبال افؾبـاكقة وإكام ظذ ـؾ ادـاضؼ اجلبؾقة ادؿتدة مـ 

أما احلؼبات افتل تؾت مرحؾة افػتح . صامل شقرية حتك ؾؾسطغ وحقران

اإلشالمل ؾنهنا تتؿقز ببعض افظقاهر افتل يؿؽـ إضاؾتفا فؾعقامؾ - افعريب

افسؽاين افذي –وذفؽ كظرًا فالكؼالب افديؿقؽراذم , االؿتصادية–االجتامظقة 

 أحدثتف افػتقحات وكظرًا إػ خصقصقة افدول اإلشالمقة افتل ؿامت ذم ادـطؼة
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افعربقة مـ افدوفة األمقية وافدوفة افعباشقة إػ افدوفة افعثامكقة مرورًا بدوفة 

ؾفـا افطابع افديـل فالكتؼال وافـزوح افبؼي ـان يتشابؽ ويتداخؾ مع . ادامفقؽ

افعقامؾ االجتامظقة واالؿتصادية فألؿؾقات ذم ساظفا مع بعضفا افبعض مـ 

 .جفة أخرى وذم ساظفا مع األـثرية مـ جفة أخرى

وفؽـ ما كريد افتلـقد ظؾقف ذم هذا ادجال أن هذه افسؿة مل تؼترص ظذ اجلبال 

افؼقمل  وإكام اصتؿؾت ـؾ جبال -افسقاد -افؾبـاكقة فـعطقفا ضابعفا اخلصقيص 

ادـطؼة حقث صعدت إفقفا األؿؾقات ادذهبقة اإلشالمقة ـاإلشامظقؾقة وافعؾقية 

فذفؽ ؾافصحقح فقس افؽالم . وافدرزية  وافـصرية  وخمتؾػ افػئات ادسقحقة

 شقاشقة وإكام افبحث ظـ –ذات خصقصقة تارخيقة  (ؿقمقة فبـاكقة)ظـ 

افطابع )خصقصقة ضائػقة فألؿؾقات افديـقة تذهب إػ حد إظطائفا بعض شامت 

 .إذا صح افتعبر (افؼقمل

باحلؼائؼ افتارخيقة ما ظؾقـا  (افؼقمقة افؾبـاكبة)وإذا أردكا أن كؼرن اكعدام مسلفة 

شقى افعقدة إػ بعض افدراشات واألبحاث افتل تـاوفت خمتؾػ هذه اؿضايا 

ؾماد ؿازان مثاًل ذم اجلزء . بؿـفج واؿعل يرى األحداث بؿـظار تارخيل ال جغراذم

يمـد أن اثغقر افػقـقؼقة ـاكت حمط (تاريخ فبـان ذم حمقطف افعريب)األول مـ ـتابف 

فذفؽ فقس مـ ادستغرب وجقد , ؿقاؾؾ افتجار افعرب وال شقام ذم اجلـقب

جافقات ظربقة أتت مـ افداخؾ تستقضـ افثغقر افبحرية وأن تديـ ـؾفا أو 

 بعضفا باإلشالم ظـد طفقره ومـذ ظفد افدوفة وذم ايام معاوية وبعد ؾستف ظؿد 
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وكؼؾ ظدد ـبر مـ ادسؾؿغ افعرب  (افساحؾ افػقـقؼل)اخلؾػاء ظذ حتصغ 

وادستعربغ ؾضاًل ظـ ادسؾؿغ مـ افعراق وبالد ؾارس فالشتقطان ؾقف فصد 

حماوالت افبزكطقغ ثؿ افصؾقبقغ ذم جعؾ اجلبال ادؼؾة ظذ افساحؾ مـطؾؼًا 

ويؼقل ؿازان ذم مؽان آخر مـ ـتابف أكف بعد شحب . فؾغزوات ادخربة ذم افداخؾ

ادردة افغرباء مـ صامل فبـان بؼل ادقازكة ذم تؾؽ ادـطؼة يالزمقن أوديتفؿ 

وذم ظفد اخلؾقػة افعباد أبق جعػر , وتالهلؿ دون أن يـؽد اخلؾػاء ظقشفؿ

 .شابؼاً . ادـصقر اشتؼدم افتـقخقغ واشؽـفؿ مؽان ادردة

هذه دحة رسيعة تعطقـا ؾؽرة ظامة ظام اشؿقـاه بخاصقتف افتحقل واالكتؼال 

إذا كؾحظ بلن هذه , اإلشالمقة- افسؽاين  بعد افػتقحات افعربقة–افديؿغراذم 

فسد افثغرات افسقاشقة , افطائػقة–ادسلفة بدأت تلخذ بعض افسامت افديـقة 

–باإلضاؾة إػ افسؿة االجتامظقة , وافعسؽرية ذم جسؿ افدول اإلشالمقة

 . افرظقي–االؿتصادية فالكتؼال افبؼي 

وافساتب  (مسلفة األرض وادؾؽقة)أما مـ كاحقة افسـقب االؿتصادي 

االجتامظل ؾنهنا مسلفة بافغة افتعؼقد وافتػرع وتدخؾ ذم أـثر مـ باب كظري ذم 

وفؽـ أبطال افـظرية اجلغراؾقة يقـدون ظذ أن صغر  (االكعزافقة افؾبـاكقة)

ادساحة افطبقعقة فؾبـان ـان افسبب ذم تقّزع األمالك وتػتقتفا إػ مؾؽقات 

صغرة شامهت إػ حد ـبر ذم كشلة كظام اجتامظل متؿقز ومتػقق ظذ افبؾدان 

 .ادجاورة وبافتحديد شقريا وؾؾسطغ
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وفؽـ إذا كظركا مؾقًا كرى بلن افؽثر مـ افدراشات واألبحاث تـاهض هذا افرأي  

 .أو تقاؾؼ ظؾقف جزئقًا وحتك اآلن ال تزال هذه ادسلفة ؽر حمسقمة هنائقاً 

ضبعًا هـاك صبف امجاع ظذ أن افـظام اهلرمل االجتامظل ذم ادـاضؼ افؾبـاكقة 

وفؽـ , ادختؾػة فقس ظائدًا فبقئتف افطبقعقة وفقس وفقد اجلغراؾقا واجلققفقجقا

االؿتصادي بادؼاركة –هـاك اختالف حقل ماهقة هذا افـظام وتراتبف االجتامظل 

ؾافبعض يمـد ظذ افتقاؾؼ وافبعض يغؾب افتاميز . مع األكظؿة افسائدة ذم ادـطؼة

وشـعقد إػ هذه . ضؿـ افتقاؾؼ افعام وافبعض اآلخر يمـد ظذ افتاميز اخلاص

 .ادسلفة ذم األبقاب األخرى
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  اخلوف–الدور واملؾجي - منطؾؼًا املوقع

كـتؼؾ إػ ادـطؾؼ افثاين افذي يدور حقل حقل كظرية ادقؿع وافدور ادؿقز افتل 

دسـا خققضفا األشاشقة ذم مـطؾؼ اجلغراؾقا افذي يدخؾ ذم إضاره افعام خمتؾػ 

وهـا أيضًا يؾعب ـؾ مـ ؾقؾقب حتل وجقاد بقفس افدورادؿقز ذم . االدماهات

 .صقاؽتفا

مثاًل ظـ افػتقحات اآلرامقة ذم ادـطؼة أهنا اجتاحت اجلؿقع  (حتل)يؼقل 

باشتثـاء جبؾ فبـان حقث ظاصت اجلافقات احلثقة حمتػظة باشتؼالهلا وصاظت 

رؽؿ أن بطرس ضق ذم , افؾغة اآلرامقة بػضؾ افتجارة وطؾت حتك افػتح افعريب

ـتبف ظـ تاريخ ادقازكة يمـد أن اآلرامقغ مـ أصؾ فبـاين وهؿ افذيـ ؾتحقا 

يرى ذم ادقؿع ادؿقز أشاس  (حتل)ادفؿ ذم األمر أ ن . . . ادـطؼة ال افعؽس 

افدور افؾبـاين مـذ ما ؿبؾ افعفد افػقـقؼل إذ بػضؾ هذ ا ادقؿع ظاش فبـان بظؾ 

وبػضؾ هذا ادقؿع ـان , شقادتف وحؽؿ كػسف حؽاًم مستؼاًل دون شقادة أجـبقة

افػقـقؼل وشقطًا ذم حؼع افتجارة وافصـاظة وـان وشقطًا ذم حؼؾ افػؽر وافػـ 

ويرى حتل . وبػضؾف ـان افؽـعاكققن يؼقؿقن معابدهؿ ظذ ادرتػعات, وافديـ

أيضًا أكف ذم افعفد افسـل ـان األمراء افؾبـاكققن بػضؾ مقؿعفؿ اجلغراذم 

, ال يشسـقن ذم جقش افسؾطان, يقرثقن أوالدهؿ: يامرشقن حؽاًم ذاتقًا مستؼالً 

 .ويػرضقن افرضائب وجيـقهنا
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أما جقاد بقفس ؾرى أن مقؿع فبـان ـان شببًا ذم شعادتف وصؼائف إذ بػضؾ 

مقؿعف ودوره ادؿقز حرمت اددن افػقـقؼقة مـ كشاضفا افبحري بعد افػتح 

ؾادمفت إػ افؼسؿ اجلبع مـ افبالد واشتثؿرتف زراظقًا وتؼفؼرت , اإلشالمل

. اددن وحتقفت إػ ؿرى ظادية وحؾ االؿتصاد افريػل مؽان افتجارة افبحرية

 اإلشالمل ـان مقضـًا جلامظات –بادؼابؾ يرى أن جبؾ فبـان إبان افػتح افعريب 

ؾسـفؿ افعرب , مسقحقة يرأشفا رؤشاء حمؾققن خيضعقن فالمزاضقر افبقزكطل

ويك بقفس أكف اكطالؿًا مـ ـقن فبـان . ظذ هذه احلافة مؽتػغ مـفؿ بتبعقة اشؿقة

بريًا حماضًا بافؼق األشققي جيعؾف مشدودًا إػ هذا افؼق بروابط –بؾدًا ؿاريًا 

وفؽقكف مـ افـاحقة اجلغراؾقة واالؿتصادية وافثؼاؾقة , ضبقعقة ال يؿؽـ حتطقؿفا

وافتارخيقة ؿطعة مـ اخلارضة افسقاشقة وافعسؽرية فؾؼق افعريب ؾفق جزء 

وبافتايل يؽقن فبـان حسب رأي بقفس جامعًا . مؽؿؾ مـ افؼق افؽـقشطل

ضرف افؼق األشققي وضرف افبحر ادتقشطل مما يعطقف دورًا : ادجد مـ ضرؾقف

 .ممقزًا ذم ادـطؼة ـؾفا

, اخلقف مـ ادحقط وافرصاع افدائر ذم ادـطؼة–أما بافـسبة إػ مـطؼؾؼ  ادؾجل 

ؾـؾؿس أيضًا افبعد اجلغراذم وادساحة افطبقعقة واجلققفقجقة افطاؽقة ظذ هذا 

ؾفـا أيضًا اجلبال وافقديان وافسفقل واهلضاب وافغابات افؽثقػة . ادػتاح افـظري

حتتؾ مؽاهنا افبارز ذم اددرشة افػؽرية ظـد خمتؾػ افؽتاب وادمرخغ افؾبـاكقغ 

وفعؾ أؾضؾ مـ أظطك . افذيـ أشسقا االكعزافقة افؾبـاكقة ظذ مستقها افـظري
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اجلغراذم ـان جقاد بقفس –هلذه افـظرية ادزدوجة ظؿؼفا وتػسرها افسقاد 

 إن اجلبؾ هق ذط وجقد هذا افبؾد ما أظطاه ادالمح االشاشقة ): أيضًا إذ يؼقل 

ويضقػ . (فتػرده ؾحامه كؿ احلؽؿ افسقاد وافعسؽري ومـحف االشتؼالل

حتقل اجلبؾ ـتطقر ضبقعل إػ مؾجل ديـل وحتقل إػ )مؽؿاًل ظـاس كظريتف 

وبذفؽ أصبح , مؾجل فألؿؾقات افباحثة ظـ احلرية واألمـ ظذ اختالف أكقاظفا

إذن . . . (هلذا اجلبؾ صخصقة متػردة شقاشقًا وؿقمقًا وال تزال فف حتك اآلن 

ؾاألشاس افسقاد وافؼقمل فؾبـان هق ـقكف , بقفس ؿاضع وواضح ذم رأيف هذا

جباًل وألكف ـذفؽ حتقل إػ مؾجل يقؾر احلقاة واحلرية واألمـ ألؿؾقات ادـطؼة 

ؾاجلغراؾقا أيضًا هـا هلا دورها ذم تؽقيـ األمؿ شقاشقًا . اهلاربة مـ االضطفاد

ومـ هـا يرى بقفس بلكف مـذ ؾخر افديـ ادعـل افثاين بدأ ادجـؿع . وؿقمقاً 

احتاد خمتؾػ )افذي يؿؽــا حسب ؿقفف أن كسؿقف ضؿـًا  (افؼقمل افؾبـاين)

إذ أن مجقع هذه افطقائػ ادجتؿعة ظذ , بدأ يعل وحدة مصره (ضقائػ افبالد

ؾادجتؿع . إكام هل متحافػة شقاشقًا واؿتصاديًا حتت والء ؿائد واحد, افقالء فألمة

وحدود هذا , افؼقمل إذن هق كتاج احتاد األؿؾقات اخلائػة واهلاربة مـ االضطفاد

 .ادجتؿع هق حدود ادؾجل افطبقعل ذم اجلبؾ

اخلقف أن - يالحظ مـ خالل ظرض ـؾ مـ ادـطؾؼغ امقؿع افدور وادؾجل

 . افطبقعة افسقاشقة–هـاك جامعًا مشسـًا بقـفام هق اجلغراؾقا 

 :ظذ مستقيغ (االكعزافقة افؾبـاكقة)وجيد هذ ادـطؾؼ مؽاكف ذم 

بطرس , ؾقؾقب حتل, جقاد بقفس), مستقى اخلاصقة اجلغراؾقا افؾبـاكقة, أوالً 

 .(ضق وؽرهؿ
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مستقى اخلاصقة االجتامظقة افؾبـاكقة افتل يؿثؾفا ظذ أؾضؾ وجف ـامل , ثاكقاً 

 . افصؾقبل وؽره باالشتـاد إػ بقفس وحتل

ومػفقم اخلقف , افطبقعل–إن مػفقم ادؾجل يقازي ادقؿع ظذ ادستقى اجلغراذم 

ؾافػئة األوػ تػرس جلقء األؿؾقات افديـقة . يقازي افدور ظذ ادستقى االجتامظل

إػ اجلبال افقظرة افؽثقػة  افغابات افؼؾقؾة افسؽان ظذ أكف كتاج ظامؾ جغراذم 

وهذا افؾجقء مل يؽـ , شاهؿ ذم اجتذاب افػئات اهلاربة مـ االضطفاد وادالحؼة

حيصؾ فقال مقؿع فبـان افطبقعل افذي يؼػ شدًا مـقعًا بقجف ـاؾة حماوالت افغزو 

أما افػئة افثاكقة  ؾتؼدم افدواؾع االجتامظقة افديـقة ظذ افداؾع . واالحتالل

اجلغراذم وترى اخلقف مـ االكصفار ذم افبقتؼة افديـقة افؽزى شببًا ذم اهلروب 

اإلشالمل مما أتاح هلا مع افزمـ -وافؾجقء إػ اجلبال ادحقطة بافداخؾ افعريب 

 .فعب دور ممقز فف خصائصف افذاتقة ي إضار ادـطؼة

وال صؽ أن االدماهغ اجلغراذم واالجتامظل تشفدمها جقامع مشسـة ترى ذم 

فبـان مـطؼة جبؾقة صعبة ادـال تعطل األمان واحلرية فؾػئات اهلاربة وفألؿؾقات 

اخلائػة مـ افظؾؿ واالضطفاد ومالحؼة األـثرية افغافبة ذم ادـطؼة ادحقطة 

بسؾسؾة اجلبال هذه افتل متتعت حسب اددرشة االكعزافقة ظذ امتداد افػسات 

 .افتارخيقة بؿقؿع ممتاز ودور ممقز
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ؿبؾ بدء افـؼاش مف هذه افـظرية ادتشعبة ال بد مـ افتلـقد وادقاؾؼة ظذ أن هذه 

وفؽـ ما جيب , اجلبال أخذت صػة ادؾجل إػ حد ما ذم بعض ادراحؾ افتارخيقة

فبـاكقة )إن هذه افصػة فقست خاصقة , أوالً : االكتباه إفقف هق كؼطتان مفؿتان

شقاء ظذ ادستقى اجلغراذم أو ظذ ادستقى االجتامظل إذ أن ـؾ اجلبال  (ؿقمقة

افداخؾة ذم ادـطؼة ادجاورة كافت هذه افصػة دون أن تشؽؾ بافرضورة ـقاكًا 

إن هذه اجلبال مل تؽـ هلا أمهقة بتاتًا ؿبؾ , ثاكقاً . شقاشقًا ؿقمقًا مستؼاًل ظـ ادحقط

. إذ ؿبؾ هذ افتاريخ ـاكت جمرد ؽابات ـثقػة ؿؾقؾة افسؽان, افؼرن افرابع ادقالدي

ومـذ افعفد افبقزكطل حتك افػتقحات اإلشالمقة بدأت تستؼطب بعض افػئات 

 .االجتامظقة ادتـؼؾة وافـازحة ألشباب اؿتصادية ذم افدرجة األوػ

أبق خاضر , وهـري, ؿازان, حتل, ضق, دمؿع خمتؾػ افؽتابات افتارخيقة بقفس

ظذ أكف بعد مترـز افػتقحات اإلشالمسة افتل شحؼت افتقاجد افبقزكطل افسابؼ 

بدأت هذه  (ألمقيغ)ذم ادـطؼة وبدء تؽقن هذه افدوفة افعربقة اإلشالمقة األوػ 

اجلبال تتحقل إػ مالجئ ال فؾػئات واألؿؾقات افديـقة اهلاربة واخلائػة مـ 

-اإلشالم ـؿت يتصقر افبعض وإكام إػ حصقن وؿالع اشستقجقة شقاشقة

افتل أرشؾتفا , حقث أخذت ؾرق ادردة, ظسؽرية فبؼايا افـػقذ افبقزكطل

باإلؽارة ظذ ادقاؿع اإلشالمقة واشتطاظت مـذ دخقهلا صاميل فبـان , افؼسطـطقـقة

وأكشلوا  (ؾؾسطغ)م افسقطرة ظذ شؾسؾة افؼؿؿ وصقالً إػ افؼدس 677شـة 

أمام هذا افقضع اضطر معاوبة بـ . دوفة مستؼؾة تضايؼ افدوفة األمقية باشتؿرار

 أيب شػقان إػ ظؼد صؾح مع ادؾؽ افبقزكطل ؿسطـطغ افرابع فؽػ ذ ادردة 
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واشتؿرت هذه . فؼاء جزية يدؾعفا فف وذفؽ بسبب اكشغافف ذم احلروب افداخؾقة

م حقث حصؾت جماظة ذم أول حؽؿ 685افبقزكطقة إػ افعام -ادعاهدة األمقية 

ظبد ادؾؽ بـ مروان ؾعادت ؽارات ادردة تضايؼ مرـز افدوفة اإلشالمقة ذم 

ؾاضطر احلاـؿ األمقي إػ ضؾب دمديد افصؾح مع االمزاضقر افبقزكطل , دمشؼ

ؾقاؾؼ . يقشتـقاكقس األخرم فؼاء جزية ـبرة مؼابؾ مـع ادردة مـ افغزوات 

 افػًا مـ ادردة إػ جبال ـقؾقؽقة مما أتاح 12امزاضقر افؼسطـطقـقة وؿام بـؼؾ 

 .م686افػرصة فعبد ادؾؽ فرضهبؿ ذم افعامل اتايل شـة 

م مل تؽـ اجلبال افؾبـاكقة ؿد أخذت صػة ادؾجل بادعـك 686إذن حتك افعام 

ؾافصػة هذه مل . (االكعزافقة افؾبـاكقة)االجتامظل  ـام يشر بعض رجال -افديـل 

تتبؾقر إال بعد حادثة رضب ادردة  حقث احتج ادقاركة ظذ ؾعؾة اخلقاكة ايت 

ارتؽبفا بحؼفؿ حؾقػفؿ االمزاضقر افبقزكطل يقشتـقاكقس األخرم ؾؼامقا ذم 

افسـة كػسفا بنظالن ماريقحـا مارون بطريرـا ظؾقفؿ وأظؾـقا االكشؼاق ظـ 

ؾفرب ادقاركة بؼقادة ماريقحـا مارون إػ , ؾطاردهؿ افروم, افؽـقسة افبقزكطقة

واشتؿر افؼتال بغ . (ؿؾعة ظؿر)م وكزل ذم مـطؼة جبقؾ 687صامل فبـان شـة 

م حقث حصؾت أظـػ ادعارك وأذشفا وتتقجت 694افطرؾغ إػ افعام 

وفؽـ ذم هذه .  مـ رهباكف500بؿفامجة افروم دير مار مارون ذم شقريا وؿتؾ 

افػسة وؿع اكؼالب ذم افؼسطـطقـقة تقػ ؾقف المزاضقر الوون افسؾطة حمؾ 

. األخرم وظؼد صؾحًا مع ادقاركة ظادت بـتقجتف افعالؿات إػ شابؼ ظفدها

 م حــقل ادشـقئة افـقاحــدة وادشقئتغ 727وفؽـــ اخلالف ما فبــث أن وؿـع شـة 
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م 742وذفؽ شـة , وهنائقًا هذه ادرة, ؾاكشؼ ادقاركة جمدداً  (ضبقعة افسقد ادسبح) 

وبدأت مـذ ذفؽ افقؿت افعالؿات . واكتخبقا افبطريرك اشطػاكقس رئقسًا هلؿ

. اداروكقة مع روما بافتقثؼ وافتقضد وذم افقؿت كػسف تؿ اكدماج ادقاركة وادردة

أبرز احلرـات افتارخيقة )ويعتز جقاد بقفس هذه افـؼطة اكدماج ادقاركة مع ادردة 

 .(ذم ادجتؿع اداروين افؾبـاين

 :فؼد ؿدمـا هذا افعرض افتارخيل افرسيع فـمـد ظذ كؼطتغ

أن حتقل اجلبال إػ مالجئ فألؿؾقات افديـقة اهلاربة واخلائػة مـ االضطفاد , أوالً 

اإلشالمقة وإكام بسبب حتافػات –مل يؽـ ذم االشاس بسبب افػتقحات افعربقة 

األؿؾقات وظذ رأشفا ادقاركة مما شبب هلؿ احراجات ـثرة ذم افعالؿات 

افعسؽرية  بغ افدول وجؾب هلؿ افـؽبات وافقيالت -االشساتقجقة افسقاشقة 

 .ظذ امتداد تاريخ ادـطؼة

أن االضطفاد مل يؽـ مصدره اإلشالم ذم افبدء وإكام شقاشة االمزاضقرية , ثاكقاً 

افبقزكطقة ومصاحلفا واشتعامهلا فألؿؾقات ـلدوات جمؾقة ذم جماهبة افدول افعربقة 

افذي ـان  (افتعايش افديـل)ؾادصادر افتارخيقة ـؾفا تمـد ظذ . اإلشالمقة

حاصاًل ذم افعفد األمقي باشتثـاء ؾسة حؽؿ  ظؿر بـ ظبدافعزيز افذي ـان 

هذه افـاحقة ال )متشددًا ال ذم حؼ ادسقحقغ ؾؼط وإكام ذم حؼ بعض ادسؾؿغ 

 ؾافباحث افدـتقر ظبد افعزيز افدوري يرى ذم ـتابف . (يتػؼ ظؾقفا ـؾ ادمرخغ
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أن ظؿر بـ ظبد افعزيز ـان متساحمًا مع  (مؼدمة ذم افتاريخ االؿتصادي افعريب)

وحصؾت . (ـؾ افػئات وادذاهب افديـقة وؾؼ ما متؾقف ظؾقف افؼيعة اإلشالمقة

افـزظات )أيضًا بعض افرصاظات ذم بعض ؾسات افدوفة افعباشقة كتقجة 

وهذه فسقت . افسقاشة ادحؾقة افتل ـاكت تـشب ذم أضراف افدوفة (االشتؼالفقة

ألهنا ؿامت ذم ظجة أمؽـة وظذ مراحؾ مـ افعرص ,  (ؿقمقة فبـاكقة)خاصقة 

 .افعباد

اشتخالص خصائص  (االكعزافقة افؾبـاكقة)فذفؽ مـ افعبث حماوفة رجال 

ذم افعفد افعباد ومقؿػ اإلمام  (ادـقطرة)مـ وراء حقادث  (ؿقمقة وديـقة )

األوزاظل مـفا ؾفذه فقست األوػ ومل تؽـ األخرة وفقست وؿػًا ظذ اجلبال 

ادـاضؼ افؾبـاكقة وإكام ـاكت طاهرة ظامة حصؾت ذم ظدة أمؽـة مـ أضراف افدوفة 

 .افعباشقة وظذ ظدة مراحؾ تارخيقة متعاؿبة

, ـام يذهب جقاد بقفس وبعض ادمرخغ (اخلاصقة اجلغراؾقة)هذا ظذ صعقد 

خاصة وبلن افتجاء  (ؿقمقة فبـاكقة)حقث الجظـا أن صػة ادؾجل مل تؽـ صػة 

م بسبب افدواؾع افديـقة وإكام ألشباب اؿتصادية 686األؿؾقات مل يؽـ ؿبؾ افعام 

ومل تصبح األشباب افديـقة داؾعًا فؾـزوح . ـام ـان حيصؾ ذم خمتؾػ بؼاع ادـطؼة

واالكتؼال اال بعد وؿقع اخلالؾات وادعارك افعـقػة بغ اتباع افؽـقسة افبقزكطقة 

, وفقس بسبب افظؾؿ واالضطفاد األـثريغ (افػاتقؽان)واتباع افؽـقسة افرومقة 

ـام حياول افبعض اإلصارة إػ ذفؽ وإكام ــتاج ظؿع فسقاشة افتحافػات افتل 

ظؼدهتا اإلؿؾقات ومـفا ادقاركة مع افؼقى األؿؾقؿقة ذم ذفؽ افقؿت دحاربة 

 .اإلشالم
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افتل يؼقل هبا ظدة ممرخغ ظذ رأشفؿ  (اخلاصقة االجتامظقة)أما ظذ صعقد 

افؼقمقة )وافتل حياول افبعض اشتـتاج بعض اخلصائص , مجال افصؾقبل

ؾنكـا كمـد بلن ال ظالؿة أوالً فؾؿساحة اجلغراؾقة , اشتـادًا إفقفا (افؾبـاكقة

ـؾ مـ بطرس ضق وؾقؾقب , بادقضقع وبلكف ثاكقًا فقس صحقحًا ما يذهب إفقف

ذم افؼقل أن افـظام االجتامظل افسائد ذم بعض ادـاضؼ , وحتل وجقاد بقفس

اجلبؾقة افؾبـاكقة مـاؿض ـؾقًا وخمتؾػ بصقرة أشاشقة ظـ األكظؿة االجتامظقة 

اإلؿطاظقة ذم ادـاضؼ ادجاورة إذ ان جمؿقع افدراشات تمـد ظذ أن األكظؿة 

ـاكت متشاهبة مع بعض افتؿققز افبسقط افذي ال يؿؽـ أن كستـتج ظذ أشاشف 

 .أصقالً وخصائصف ؿقية

أكف مع  (اخلاصقة االجتامظقة افؾبـاكقة)يؼقل جقاد بقفس ذم حماوفة فف فتػسر هذه 

مع كؿق افـظام اإلؿطاظل ذم افؼق اإلشالمل كشل كظام افتؽتالت أو افتجؿعات 

وـان افطابع ادؿقز فإلؿطاظقة افؾبـاكقة هقـقن اجلامظة اإلؿطاظقة ممفػة , افطائػقة

صبف مستؼؾ , مـ دمؿع إؿؾقؿل وضائػل مـظؿ حيؽؿف رئقس ضائػل مـ ادقاضـغ

ويضقػ بقفس ذم مؽان آخر أكف ذم جبؾ فبـان . يسقد بعض اإلؿطاظات افصغرة

ـان افـظام اإلؿطاظل خمافػ فؾشؽؾ ذم شقرية وؾؾسطغ إذ اظتؿد افسقادة 

افريػقة أي افسقد هق ادافؽ وادترصف بؿؾؽف يؼقؿ بغ ؾالحقف وهؿ حماصة 

 .افؼـاء ذم ادحصقل
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أما ؾقؾقب حتل ؾقؿقز ذم افعفد ادؿؾقـل بغ اإلؿطاع افسائد ذم ادـطؼة وبغ 

ؾقعتز أن اإلؿطاع ادؿؾقـل ـان ؽر وراثل بقـام اإلؿطاع . اإلؿطاع افؼائؿ ذم فبـان

ـام ذم شقريا ومرص ألن اإلؿطاع ـان  (ؿـا)ذم اجلبؾ ـان وراثقًا وافػالح مل يؽـ 

فذفؽ كشل كظام كظام ادحاصصة  (ؿرية إػ ظؼة ؿرى)صغرًا يشؿؾ مـ 

 (اخلاصقة االجتامظقة)ويستـتج حتل مـ هذه . وادـاصػة فضبط هذه افعالؿة

ـان األمراء افؾبـاكققن , ثاكقاً . ـان فبـان يؼقم شائر ادـاضؼ زراظة, أوالً : أمران

 .ويػرضقن افرضائب وجيـقهنا,يامرشقن حؽاًم ذم جقش افسؾطان

ؿبؾ بدء افـؼاش مع خمتؾػ هذه اآلراء فـرى ما يؼق ؾماد ؿازان حقل مسلفة 

يذـر ؿازان أن كظام األرض وافرضائب . اإلؿطاع ذم فبـان ذم تؾؽ ادراحؾة 

إذ يؿؽـ افؼقل إن , وإكام فف ممقزاتف اخلاصة, االؿطاظل شاد ذم فبـان بصقرة ظامة

طفقر األمالك افعؼارية افؽبرة ادؿؾقـة مـ االرشتؼراضقة )اإلؿطاظقة ؾقف 

يرجع تارخيفا إػ افؼركغ افثافث أو افرابع ادقالدي وـاكت تشغؾ  (ادسقحقة

. (ادالحظ هـا أن ؿازان خيتؾػ مع بقفس وحتل)مجفرة مـ افعبقد واألؿـان 

وبؼل هذا افـظام شاري ادػعقل إػ أن اشتـػذ افـظام افرؿقؼل امؽاكاتف االكتاجقة 

ؾاكدؾع ادجتؿع إػ مرحؾة ادرابعة وادشارـة وادحاصصة ـشؽؾ أرؿك 

كالجظ هـا أيضًا أن ؿازان ال يعطل ادقزات اجلغراؾقة )فؾعالؿات اإلؿطاظقة 

واخلصائص االجتامظقة أمهقتفا ادبافغ هبا وإكام يؽتػل بافتػسر االجتامظل 

ويضقػ ؿازان ذم . (االكعزافقة افؾبـاكقة)افتارخيل ظذ ظؽس ؽره مـ أبطال 

 :ادقضقع
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وظـد طفقر اإلشالم وافػتح افعريب ـاكت ادؾؽقة اإلؿطاظقة ثؿ افػالحقة 

 (ادؾؽقة اإلؿطاظقة)افصغرة ؿد برزت متامًا ذم اجلبال افسقرية ثؿ أخذت األوػ 

–صؽاًل ظسؽريًا شقاء ذم افسفقل أو اجلبال وذفؽ ظذ أثر افػتح افسؾجقؿل 

ويعتز ؿازان أن وجقد افسالجؼة ذم افبالد ضبع اإلؿطاظقة بطابع . افسـل

ومع تطقر األوضاع ـاكت ارشتؼراضقة أرض ال تـتخب رئقسًا , ظسؽري

وأصبح افرئقس مع مرور افزمـ حيؿؾ فؼب , ظسؽريًا فتـسقؼ افعؿؾ احلريب

يليت بعده ادؼدمقن وادؼاضعجقة  (وهق ذم األشاس فؼب ظسؽري)األمر 

 .وادشايخ وهق افـظام افذي شاد اجلبؾ حتك ؿقام ادترصؾقة

إذن كرى مـ ـتابات ؾماد ؿازان أن افـظام االؿطاظل افسائد ذم مـاضؼ اجلبؾ مـذ 

افؼرن افرابع مل يؽـ ظذ كؼقض افـظام اإلؿطاظل افؼائؿ ذم ادـطؼة رؽؿ وجقد 

وبغ ؽره مـ  (كظام اإلؿطاظل افؾبـاين)بعض ادؿقزات افؼائؿة فقس بغ 

وإكام حتك بغ األكظؿة االؿطاظقة افسائدة ذم ادـاضؼ اجلبؾقة افثالث ذم , األكظؿة

ـام أن افـظام اإلؿطاظل افذي شاد اجلبؾ . (واجلـقب, افقشط, افشامل)فبـان 

خالل ؾسات احلؽؿ ظائالت افبحسيغ وادعـقغ وافشفابقغ ـاكت ؿاظدة تؽقكف 

 .م1860واشتؿر بعد ذفؽ إػ افعام  (افغزو افسؾجقؿل افسـل)افتارخيقة ؾسة 

ـاكت هذه احلروب تدخؾ تعديؾت ذم افـظام ): ويؼح ؿازان هذا افرأي بافؼقل

رجؾ حرب يػرض  (خاصة إبان شقطرة األتراك افسالجؼة)اإلؿطاظل ادسقحل 

وهؽذا . (ظذ ؾالحقف وأؿـاكف امتشاق افسالح مؼابؾ محايتفؿ مـ افغزو اخلارجل

 طفرت ذم فبـان ما يؿؽـ بتسؿقتف باألمارة هق فؼبؽان ظسؽريًا أـثر مـف مدكقًا 
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أما ظـ . مـ مشايخ ومؼدمغ (ادؼاضعجقة)ؾاألمر يـتخبف ادالـقن افؽبار أي 

إن افـظام افسقاد ـان ذم بدايتف أؿرب إػ ادؾؽقة ): ادـاضؼ افدرزية يؼقل ؿازان

افتل يسأشفا زظقؿ ديـل وتطقرت هذه افعالؿة إبان احلروب بغ افشقع 

, أوالً : اإلشالمقة ؾاكتؼؾت افسؾطة إػ زظامء ظسؽريغ ظؾقفؿ ثالثة واجبات

محاية , افدؾاع ظـ ادـاضؼ افتل اشتؼروا ؾقفا ثافثاً , ادحاؾظة ظذ ادذهب ثاكقاً 

 .(افثغقر مـ افبقزكطقغ

إذن كرى هـا أيضًا بلن افـظام اإلؿطاظل ذم اجلبؾ مل يؽـ مقحدًا خاصة بغ 

 .وشـليت ظذ هذه ادسلفة ؾقام بعد. افطائػتغ افؽبرتغ ذم ذفؽ افقؿت

بعد هذا افعرض افتارخيل افرسيع فؾقضع االجتامظل افذي ـان يسقد جبال فبـان 

وادـطؼة كستطقع أن كستخؾص بعض افـؼاط ادفؿة افتل تعارض آراء رجال 

. مل يؽـ خيتؾػ ـثرًا ظـ افـظام اإلؿطاظل ذم ادـطؼة (االكعزافقة افؾبـاكقة)

 .ؾاإلؿطاظات اجلبؾقة افؾبـاكقة ادتعددة ـاكت جزءًا مـ ـؾ يشؿؾ ادـطؼة ـؾفا

وإكام ـان هـاك  (كظام اؿطاظل فبـاي مقحد)مل يؽـ هـاك ما يؿؽـ بتسؿقتف , ثاكقاً 

جمؿقظة أكظؿة إلؿطاظقة ذم ادـاضؼ اجلبؾقة تتقحد ذم إضار إؿطاظل ظام فقس وؿػًا 

ظذ جبؾ فبـان بؾ يؿتد حسب طروف ـؾ إؿؾقؿ ظذ مستقى ادـطؼة اإلشالمقة 

 .ـؾفا
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إن كظام االمارة افذي كشل ذم جبؾ فبـان وامتد وتؼؾص ظذ ؾسات تارخيقة , ثافثاً 

متتد جذوره إػ  (تبدأ مـ األمراء افبحسيغ وادعـقغ وتـتفل باالمارة افشفابقة)

مرحؾة افغزوات افسؾجقؿقة افسـقة افتل صؿؾت ـاؾة افـاضؼ ادجاورة ومل 

 .تـحرص ذم جبؾ فبـان وحده

إن كظام ادحاصصة وادرابعة مل يبدأ مع بدء تشؽؾ افعالؿات االؿطاظقة , رابعاً 

 (اجلبال افؾبـاكقة)وإكام هق كظام الحؼ درحؾة افعبقد واألؿـان افتل مرت هبا 

إذ أن ؾماد ؿازان يمـد ظذ أن . (االكعزافقة افؾبـاكقة)وذفؽ ظذ ظؽس آراء أبطال 

ال االؿطاظل وال أوالده ـاكقا يعؿؾقن ذم األمالك االؿطاظقة بؾ افػالحقن 

واألؿـان ومجاظات ـاكت تليت مـ افسفقل افداخؾقة أـثرها مـ افسقريغ 

ادسقحقغ ختقؾًا مـ احلروب وبسبب اخلالؾات افديـقة مع افػئات ادسقحقة 

 .األخرى

هـاك كؼطة واحدة يؿؽـ افؼقل أهنا حتقفت ؾقام بعد إػ مقزة خاصة ذم جبؾ فبـان 

وهل هذ االكعؼاد أو افتشابؽ بغ اإلضار افطائػل فؽؾ أؿؾقة ديـقة كزحت إػ 

 .اجلبؾ وبغ افعالؿات االجتامظقة االؿطاظقة افسائدة ذم ادـطؼة واجلبال افؾبـاكقة

مل تلخذ هذه افصػة افسقاشقة ذم افسابؼ بسبب تؽقهنا ذم  (ادقزة اخلاصة)وهذه 

وفؽـ مع ؾسة بدء تغؾغؾ افرأشامفقة األوربقة . خمـؾػ ادـاضؼ ادجاورة فؾبـان

 مقؿعفا اخلاص ضؿـ افرصاظات افسقاشقة اجلارية بغ  (ادقزة)أخذت هذه  
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.  مد افدول االوربقة كػقذها وشقطرهتا ذم ادـطؼةتافدوفة افعثامكقة وحماوال

-افرصاع افدرزي)وهؽذا كشلت ذم اجلبؾ مشؽؾة ال كزال كعاين مـفا حتك اآلن 

وهذه تدخؾ ضؿـ مـطؾؼات افتعددأو افؼاـة وافعؼد االجتؿعل افتل  (اداروين

 .(افػؽر الاكعزايل افؾبـاين)تشؽؾ جزءًا مفام مـ بـقان 
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 التػّوق- منطؾؼًا التعدد 

 العؼد آجتامعي- والرشاكة 

 افتػقق وافؼاـة افعؼد االجتامظل حبث كؾؿس مـ –كـتؼؾ إػ مـطؾؼل افتعدد 

افذي يشؽؾ أشاشفام  (افطبقعة افسقاشقة)خالهلا أيضًا بصامت ادـطؾؼ اجلغراذم 

 .افػؽري أيضاً 

ويؿثؾ هذيـ ادـطؾؼغ أؾضؾ متثقؾ ـؾ مـ جقاد بقفس واألب بطرس ضق رؽؿ 

. بعض االختالؾات بقـفام ذم وجفات افـظر وذم تػسر بعض افظقاهر افتارخيقة

ؾجقاد بقفس يرى ذم افتعدد أشاس افتػقق وافتاميز بقـفام األب بطرس ضق يرى 

احتاد )واخلالف هـا أن األول يرى ذم . افتػقق ذم ارشافة اداروكقة كػسفا

حافة خاصة وحضارية متّقز فبـان ظـ ؽره بقـام يرى افثاين ذم ادقاركة  (افطقائػ

 .ؾؼط حافة خاصة ومـفؿ يـظر إػ ـاؾة األمقر

فؼد ـاكت اجلامظات افؾبـاكقة ذم هذه احلؼبة تبحث خالل ): يؼقل جقاد بقاس

افعؼائد افديـقة ظـ كؼطة ارتؽاز ورابطة شقاشقة هلا مـ أجؾ اكتظامفام ذم تؽتالت 

ؾادجتؿع افؾبـاين افؼقمل حسب رأي . (أو احتادات اجتامظقة وثؼاؾقة متامشؽة

أو أكف ذاـة بغ خمتؾػ افعـاس افطائػقة ذم , بقفس إكام هق كتاج كقع مـ االحتاد

ذم بالد واحدة ورؽبة ذم , إرادة ذم افعقش معاً , وؿد صدت أواسها معاً , افبالد

 .افتعاون وافـضال مـ أجؾ افبؼاء
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كرى رأيًا آخر يتؿثؾ ذم ـتابات األب , مؼابؾ رأي بقفس ذم تػقق فبـان بتعدديتف

بطرس ضق افذي يتؿقز ظـ ـاؾة افؽتاب وادمرخغ افذيـ أشسقا ؿقاظد 

 .افـظرية (االكعزافقة افؾبـاكقة)

إن بطرس ضق ذم جمؾداتف ظـ تاريخ ادقاركة حيؾ تؾؽ االزدواجقة أو االصؽافقة 

افتل يعاين مـفا ـاؾة ادمرخغ افؾبـاكقغ افذيـ أتقـا ظذ ذـرهؿ وهل اظساؾفؿ 

ظريب ؾرضت ظؾقف ذم بعض احلاالت ادعقـة - بقجقد فبـان ضؿـ إضار مؼؿل 

أما . افتل يؾعب دورًا حمددًا ال يرؽب بف كتقجة مقؿعف ادؿقز ودوره ادزدوج تارخيقاً 

ؾفر . بطرس ضق ؾؼد حؾ ادشؽؾة بـػقف هلا أو بعؽسفا وؿؾبفا بادماه اآلخريـ

إذ مـف , يرى أن فبـان ـان مـذ األزل مصدر ؿقة فغره ومصدر ضعػ أيضاً 

ومـف ـاكت افسقطرة ظذ اآلخريـ ال ـام , اكطؾؼت ـاؾة افػتقحات ال افعؽس

ؾاألب ضق يمضد ظذ أن األمقيغ واآلرامقغ اكطؾؼقا مـ . درشـا ذم افتاريخ

– آرامقة –وأن افؽؾداكقغ وافبابؾقغ مـ أصقل امقرية , جبؾ فبـان ومل يلتقا إفقف

ومستـؽػًا مـ وراؾضًا فؽؾ ما صدر مـ ـتب وحتؾقالت ودراشات  (فبـاكقة)

 .ظؿؾقة تؼقل ظؽس مرجعف افقحقد

ويتقج األب ضق رأيف افتػقؿل هذا وؾؼ افتعريػ افذي ؿدمف فؾؿقاركة ذم مؼدمة 

اداروكقة رشافة أي ): إذ يؼقل باحلرف (تاريخ ادقاركة)اجلزء افثافث مـ ـتابف 

 ؿقة روحقة مـاضؾة أو جقهرة إهلقة المعة ذم هذا افؼق حترشفا وتصقهنا ؿقة
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ؿقة ظسؽرية باشؾة ـام حترس افصدؾة افدرة افثؿقـة وـام يصقن اإلضار افؾقحة 

وهذا اإلضار مـ ادادية افعسؽرية مؽـ افرشافة اداروكقة مـ افبؼاء . افرائعة

 .وافـؿق وافسطقع بافرؽؿ مـ األخطار افتل أحاؿت هبا ظذ مر األجقال

, وافتاميز االجتامظل وافثؼاذم (افعؼد االجتامظل)أما بافـسبة دـطؼ افؼاـة أو 

ؾنن بطؾ هذه افـظرية افشائعة ـثرًا هذه األيام افدـتقر ـامل افصؾقبل وذفؽ ذم 

 .(تاريخ فبـان احلديث)ـتابف ادفؿ 

أن افشعب افؾبـاين مل )يـطؾؼ افصؾقبل مـ هذه افؼاظدة ـلشاس فتحؾقؾف وهل 

وإكام ـان جمؿقظة مـ , يؽـ ذم ادايض أمة واظقة فؽقاهنا مقحدة ذم أهداؾفا

, وتاريخ فبـان. افطقائػ مجع بقـفا حؾػ هق أؿرب ما يؽقن إػ افعؼد االجتامظل

افعؼداالجتامظل وأثره )تاريخ تطقر ,ذم ادؼام األول, هق , مـذ افؼرن افثامـ ظؼ

ويرى افصؾقبل اكطالؿًا مـ هذا ادـظقر أن تاريخ فبـان احلديث . (ذم كؿق افبالد

هق تاريخ ضقائػ ذم كشلهتا وساظفا أواحتادها  افػدرايل أو افؽقكػدرايل افذي 

وبذفؽ يؽقن . صؽؾ كقظًا مـ افتعاؿد أو افؼاـة افسقاشقة ذم احلقاة افؾبـاكقة

ويؼقم هق . افصؾقبل ؿد أشس مـحك جديدًا ذم ـتابف افتاريخ افؾبـاين افعام فؾبالد

وفؽـ يبؼك . بدور أويل ذم بحث أصقل افطائػة اكطالؿًا مـ دراشتف فؾطقائػ

 –هـاك ثغرة ذم ـتابات فصؾقبل وهل ظدم بحثف ظـ األصقل االجتؿامظقة فؾبـان 

 افطقائػ واؿصارها ظذ إضار دراشة افطائػقة ـتػسرأحادي اجلاكب فؾرصاع
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افطائػل وذفؽ بؿعزل ظـ افتطقر االجتامظل وتشابؽف مع كؿق افعالؿات 

افسقاشقة افطائػقة ـنضار كاضؿ هلذا افتطقر ذم مرحؾة افغزو األوريب  فؾسؾطـة 

 .افعثامكقة 

 افؼاـة أو افعؼد االجتامظل كقد أن –وؿبؾ افبدء ذم بحث أصقل مـطؾؼ افتعدد 

كعقد ؿؾقاًل  إػ افقراءحلسؿ كؼطة مفؿة وهل مسلفة االؿطاع ذم افؼق اإلشالمل 

وتداخؾفا مع األؿؾقات افديـقة ادتقاجدة ذم مرحؾة افػتح افعريب افتل صؽؾت 

مشؽؾة أشاشقة مـذ بداية تغؾغؾ افرشامقؾ االوربقة واذدياد مطامع االشتعامر ذم 

 . افسقطرة ظذ ادـطؼة

افعربقة  وما بعد - فؼد متقزت افدوفة االؿطاظقة ذم مرحؾة افػتقحات اإلشالمقة 

اشتؼرارها بخصائص معقـة ال يؿؽـ كؽران اختالؾفا ظـ كؿق افعالؿات 

 .االؿطاظقة ذم أوروبا وتشؽؾ افدوفة االؿطاظقة هـاك

افعربقة كشلت ظذ امتداد ؾسات تارخيقة مديدة ـاكت حتؽؿفا - ؾافقفة اإلشالمقة 

ؿقاكغ ظامة أو مبادئ أشاشقة متثؾت بسقطرة افدول ظذ األمالك وإذاؾفا ظذ 

اجلباية ادافقة وباشطة مقطػغ فدهيا ـام يذهب وجقف ـقثراين ذم ـتابف 

 – 1860االدماهات االجتامظقة افسقاشقة ذم جبؾ فبـان وادؼق افعريب )

هذه افؼقاكغ أو ادبادئ مستؿدة ذم األشاس مـ افؼيعة افدكقة افتل  . (م1920

ال يعطقفا ادمرخـ حؼفا ذم افتلثر ظذ احلقاة االجتامظقة واالؿتصادية افتل ظرؾفا 

رؽؿ أهنا شامهت ذم  حتؼقؼ مجؾة كتائج ال تزال تارـة , تاريخ ادـطؼة اإلشالمقة

 .بصامهتا إػ ظرصكا احلديث
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وـان مـ كتائج جلقء افدوفة اإلشالمقة إػ هذا افـفج اإلشالمل ذم بـاء افدوفة 

افتارخيل فؾعالؿات االجتامظقة واحلد مـ تراـؿ رأس ادال - ظرؿؾة افـؿق افطبقعل

دون أن يؿـع ذفؽ مـ كؿق افعالؿات ضؿـ كؿط خاص كؿ احلقاة االؿتصادية 

افسقاشقة افديـقة ودون أن يعطؾ إمؽاكقة تراـؿ رأس ادال ذم إضار خاص مـ 

اإلشالم )افتحايؾ ظذ افـصقص وافؼائع ـام يذهب مؽسقؿ رودكسقن ذم متابف 

 .(وافرأشامفقة

هذا افـؿط اخلاص مـ افعالؿات االكتاجقة افذي شاد بشؽؾ ظام خمتؾػ افعصقر 

بغ اأـثرية احلاـؿة  (افتعايش افديـل) أتاح كشقء كقع مـ – افدول اإلشالمقة –

ؾافتعايش افديـل صؽؾ مـ أصؽال اظالؿة افتل . واألؿؾقات افديـقة األخرى

 افعربقة  مع ؽرها مـ افػئات افدائرة ذم ؾؾؽفا ومـ –كسجتفا افدوفة اإلشالمقة 

 .افؼقى اخلارجقة ظـفا

أن دخؾت األؿؾقات افديـقة ذم  (افديـل افسؾؿل)وـان مـ كتاج هذا افتعايش 

ومػاصؾ ادجتؿعات اإلشالمقة إػ داخؾفا بػضؾ تؾؽ افعالؿات  (مسام)

ومـ هـا . اخلاصة افتل حاـتفا افدول اإلشالمقة ظذ افػسات افزمـقة ادتالحؼة

تلشس ؾقام بعد ما يسؿك بؿشؽؾة األؿؾقات افديـقة ذم افؼق ظـد بدء تغؾغؾ 

وما كريد افتلـقد ظؾقف هـا هق أن . افرشامقؾ األوربقة وازدياد كػقذها ذم ادـطؼة

هذه األؿؾقات مل تؽـ تشؽؾ مسلفة ؿائؿة بحد ذاهتا ؿبؾ افتدخالت افتل حصؾت 

 افؼقمل بعد شؾسؾة –مـ افدول األوربقة وافتل أظطتفا بعدها افسقاد 

 ادؽتسبات افتل اكتزظتفا مـ يد شؾطة افباب افعايل ذم ظفد افدوفة افعثامكقة وافتل 
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وؽرها مـ افؼقاكغ وافتؼيعات احلديثة افتل  (باالمتقازات األجـبقة)ظرؾت 

 .ؾرضتفا أوروبا ظذ اإلشالم

ومـ كاحقة أخرى فؼد ظرف افتاريخ اإلشالمل ظز خمتؾػ , هذه مـ كاحقة

ادراحؾ أكف تاريخ افرصاع بغ ادرـز واألضراف حقث ـاكت افدوفة تشؽؾ مرـز 

االشتؼطاب أو ثؼؾ احلقاة افسقاشقة واالؿتصادية وافثؼاؾقة بقـام األضراف ـاكت 

تشؽؾ مالحؼ هامشقة تستؼؾ وتتقحد مع ادرـز حسب طروف ؿقة افدوفة 

 .وضعػفا

وـان هذا افـؿط مـ افعالؿات افسقاشقة اخلاصة أشاس افعـػ افذي كشل ظذ 

 افعربقة وضال مـ ضال مـ  –ؾسات متؼطعة ذم ـاؾة مراحؾ افدول اإلشالمقة 

وفؽـ ما كمـد ظؾقف هـا . افؼقى االجتامظقة وافػئات افطائػقة واألؿؾقات افديـقة

هق أن صؽؾ افعـػ مل خيرج ظـ ـقكف ظـػًا أشاشقًا ؿبؾ ـؾ رء آخر حتك وفق 

ـام أكف مل يؽـ ؿرصًا ظذ مـاضؼ . ضبع ذم بعض األحقان بافؾقن افديـل اخلاص

معقـة مـ افدول اإلشالمقة وإكام ـان يشؿؾ خمتؾػ ادـاضؼ افتل حصؾ ؾقفا هذا 

وذفؽ ظذ ظؽس تلـقدات جقاد بقفس ذم . افـقع مـ افرصاظات افسقاشقة

مؼاركتف بغ ادماهات افدوفة األمقية وادماهات افدوفة افعبسقة حقث يعتز أن 

 (فبـان ذم افطؾقعة)األخرة اكحؽؿت وجفة ساظفا مع أضراف ادـطؼة ادؼؿقة 

 .دون ؽرها مـ ادـاضؼ

 ـان ال بد مـ هذه ادؼؿة افصغرة فتظفر صقرة افقضع ذم ادـاضؼ اجلبؾقة افؾبـاكقة
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افتل حتاول  (االكعزافقة افؾبـاكقة) مـعًا فالفتباشات افـادمة ظـ تزيرات رجال 

افـتلـقد ظذ متايز افشخصقة افؾبـاكقة مـذ ؾجر افتاريخ ودورها اخلاص  ذم ادـطؼة 

بقـام افصحقح هق أن اخلصائص افذاتقة فألؿؾقات مل تؽـ وؿػًا ظذ أؿؾقة . افعربقة

 .واحدة مـ جفة أخرى

ـاكت ظامة جدًا  (االكعزافقة افؾبـاكقة)ؾاخلصائص افذاتقة افتل يتؽؾؿ ظـفا أبطال 

وتشؿؾ افعديد مـ مـاضؼ كػقذ افدول اإلشالمقة وافظقاهر ادؿقزةافتل يؼقل هبا 

ادمرخقن االكعزافققن وجدت ذم األشاس فتزير افقضع افراهـ وـاكت بدورها 

 .صائعة جداص ذم مـاضؼ إشالمقة ذم ذفؽ افقؿت

كؽتشػ بلهنا  (االكعزافقة افؾبـاكقة)وإذا أردكا افتػصقؾ ذم وجفات كظر ؿادة 

 :خاضعة فـقظغ مـ افتػؽر

يتجف كحق افتلـقد ظذ متايز افشخصقة افؾبـاكقة ـؽؾ وذفؽ الشتـباط : األول

. افتل تتحد ؾقفا خمتؾػ افطقائػ وافػئات (افؼقمقة افؾبـاكقة)صؽؾ مـ أصؽال 

ويـطؾؼ هذا االدماه مـ مرحؾة ؾخر افديـ ادعـل افثاين حقث جيد ؾقفا األشاس 

األمة افؾبـاكقة افتل متتد جذورها  (اكدماج افشخصقة)ادادي وافتارخيل فتبؾقر 

 !افػقـقؼل- األصؾقة إػ ظؿؼ افتاريخ ومـذ ما ؿبؾ افعفد افؽـعاين 

يتجف كحق افتلـقد ظذ متايز افشخصقة افؾبـاكقة مـ حقث ـقهنا ذم األأصؾ , افثاين

 مـذ بدء هجرهتا إػ ادـاضؼ اجلبؾقة (اداروكقة افؼقمقة)متايز واشتؼالل افشخصقة 
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إذ اكدمج ادقاركة اثـقا مع ثالثة , افشامفقة ذم افؼركغ افسادس وافسابع وبعدمها

 .وصعقب افبحر ظذ اختالؾفؿ, اآلرامققن, افػقـقؼققن: ظـاس شابؼة هلؿ هؿ

وهق , هذان افـقظان مـ افتػؽر يقحدمها مـطؼ واحد ذم افسقاشة االكعزافقة

االظساف بقجقد متايز بغ افػئات وافطقائػ افؾبـاكقة دون أن يؽقن ذفؽ ظائؼًا 

ذم افـتلـقد ظذ متايز افشخصقة افؾبـاكقة تارخيقًا وؿقمقًا ظـ ؽرها مـ صعقب 

 .ادـطؼة

افؼقمل )إذ أن االدماه األول يذهب إػ إظطاء مرحؾة ؾخر افديـ صػة افتقحقد 

مع بدء ؽؾبة ضرف ظذ اآلخر بقـام االدماه افثاين يذهب ذم أألشاس إػ  (افؾبـاين

مـذ مرحؾة  (افؼقمل افؾبـاين)إظطاء ادقاركة صػة االشتؼطاب افتارخيل وافتبؾقر 

 .دخقهلؿ واكدماجفؿ بافشعقب افسابؼة هلؿ ذم افساحؾ افػقـقؼل واجلبال افؾبـاكقة

وإذا كظركا مؾقًا إػ هذيـ افـؿطغ مـ افتػؽر كجد أهنام يذهبان بعقدًا ذم ادغاالة 

, ـام ؿؾـا (ؿقمقة فبـاكقة)ذم تػسر بعض افظقاهر افتارخيقة افتل فقسخ خاصقة 

ؾاالدما افؼقمل هـا ادماه مػتعؾ جاء ؾؼط فتؾبقة احتاجات افقاؿع افؾبـاين مـذ 

أخذت افرشامقؾ األجـبقة بافتغؾغؾ ذم مسام افدوفة افعثامكقة وذم افقؿت كػسف 

 (افؼقمل افؾبـاين)ؾاالدماه . جاء أيضًا فؾدؾاع ظـ افقضع افراهـ وادحاؾظة ظؾقف

هـا ادماه ايديقفقجل شقاد حياول أن جيد تزيره ذم افتاريخ افؾبـاين اكطالؿًا مـ 

متثؾ مقؿع شقاد معغ ذم خريطة افرصاع افدائر ذم ادـطؼة خاصة ذم جبؾ فبـان 

 .مـذ افـصػ افثاين مـ افؼرن افتاشع ظؼ
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ذم االدماهغ ادذـقريـؼقمقة ايديقفقجقة  (افؼقمقة افؾبـاكقة)وفؽـ إذا اظتزكا أن 

ذم أشاشفا افتارخيل وافتزيري افـظري هؾ تـتػل ظـدكا ادشؽؾة وتصبح مسلفة 

 افتعدد جمرد ـالم ذم اهلقاء ال جذور فف ذم أرض افقاؿع؟ ال بافطبع

فقست شقى جزء مـ ترـقبة  (ؿقمقة فبـاكقة)ؾافتعددية مـ كاحقة ـقهنا مسلفة 

وافتعددية مـ كاحقة ـقن ـؾ ؾئة ظذ حدة تشؽؾ ؿقمقة . االكعزافقة افؾبـاكقة

خاصة هبا مستؼؾة ظـ ؽرها فقست أيضًا شقء جزء مـ تراـامت افتزيرات 

 . افتارخيقة افتل تؼدمفا فـا مـقظات افػؽر االكعزايل افؾبـاين–افـظرية 

 اجتامظقة فألؿؾقات –أما افتعددية افتل تذهب إػ افبحث ظـ خصقصقة ضائػقة 

 افسقاد ؾنهنا – افتارخيل –متايز افؼقمل =افديـقة دون افسؼقط ذم مؼقفة افب

 .حؼقؼة جيب االظساف هبا واالكطالق مـفا فتجاوزها ال فتؽريسفا

ؾافتعددية هـا فقست شقى كتاج افتطقر االجتامظل اخلاص افذي حؽؿ ادـطؼة 

ظامة وصؽؾت ذم جبؾ فبـان مع ازدياد افـػقذ افرأشاميل االجـبل مشؽؾة خاصة 

أتاحت فالشتعامر ادزيدمـ افـػقذ مـ جفة وشامهت ظدة ظقامؾ ذم اشسارها 

ضؿـ ؿـقات تؼيعقة ودشتقرية طفرت مع ترـقبة مترصؾقة فبـان كؿ جفة 

 .أخرى

 االجتامظقة فألؿؾقات افديـقة ذم جبؾ –ما هل هذه خلصائص افذاتقة افطائػقة 

 إذا صح ذفؽ؟ (افزي افؼقمل)فبـان افتل تذهب إػ حد ارتداء 
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تؽاد خمتؾػ افؽتابات وافدراشات افتارخيقة دمؿع ظذ أن افـؿق االجتامظل فؽؾ 

ـان كؿقًا متػاوتًا أّدى  (ادقاركة وافدروز)مـ افطرؾغ األشاشقتغ ذم جبؾ فبـان 

افطائػقة وإػ اختالف ذم ادقؿع - إػ تشؽؾ كقع مـ افتاميز ذم افسـقبة االجتامظقة

 .افسقاد وافدور افتارخيل افذي مثؾتف ـؾ مـ  افطائػتغ

هذا افـؿق االجتامظل ادتػاوت بغ افطائػتغ تشابؽ مع افساتب اهلرمل افديـل 

فؽؾ مـ األؿؾقتغ ؾلدى إػ ساظات شقاشقة حادة تداخؾت ؾقفا افعقامؾ 

االؿتصادية وافدواؾع افديـقة ذم صبؽة مـ افعالؿات افتل فقست معزوفة ظـ مجؾة 

افتطقرات احلاصؾة ذم مـطؼة ادؼق افعريب إبان ازدياد وتغؾغؾ افـػقذ األجـبل 

افرأشاميل افذي تراؾؼ مع ضؿقح ـؾ مـ افطائػتغ فؾسقطرة ظذ افقضع او 

 .فؾدؾاع ظـ مؽتسبات ومقاؿع شابؼة

إن ـؾ مـ افؽتابات وافدراشات افتارخيقة تمـد ظذ هذا افـقع مـ افتاميز افذي 

أظطك فؽؾ مـ افطائػتغ األشاشقتغ ذم ذفؽ افقؿت خصائص ذاتقة جعؾتفا ذم 

 .مقؿع تصادمل مع األخرى

ضؿـ هذا اإلضار , بشؽؾ رسيع,  اخلصائص–ويؿؽـ تؾخقص هذه افتاميزات 

 .افتارخيل

 مـذ أن شتؼر ادقاركة ذم صامل فبـان واكدجمقا مع بؼايا ادردة ذم أواخر فؼرن افسابع 
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, األوػ: ادمفت افؽـسقة اداروكقة إػ حتؼقؼ ؿاظدتغ فـؿقها واشتؿرارها

اشتـجدت بادردة ـؼقة ظسؽرية حؾقػة ومـدجمة دجاهبة االظتداءات والشتؽامل 

االكػصال ظـ افؽـقسة افبقزكطقة وافتقجف كحق افؽـسقة افػاتقؽاكقة ذم افغرب 

ممارشة افزراظة ـلشؾقب اكتاج ؾالحل مع االدماه كحق افتؿؾؽ إلجياد , وافثاكقة

وهؽذا كؿت افؽـقسة اداروكقة وتقشعت مؾؽقتفا افعؼارية . مقارد ثابتة فؾؽـقسة

افديـقة ذات - فألرض وذفؽ ظذ أشاس تراتب هرمل مـ افعالؿات االجتامظقة

افرهبان جـقد وادطاركة وافبطارـة ؿادة ـام يؼقل بطرس )افطابع اظسؽري 

 .(ضق

مـ جفة افطابع افشعبل حقث افرهبان وأتباع : هذ ا افـؿق ضبع افؽـسقة بطابعغ

ومـ جفة أخرى بطابع ادافؽ , افؽـقسة ؾالحغ يامرشقن افزراظة بقشط افـاس

واشتؿر هذا . افعؼاري افذي أخذ يؿتد فقضج ادزيد مـ افؼقة وافتامشؽ فؾؽـقسة

افـؿق  واالمتداد فؾؿقاركة حتك وجف ادامفقؽ رضبة ؿاشقة فؾشقعة ذم ـرسوان 

م ؾـزل ادقاركة مـ اجلبال افشامفقة واحتؾقا مقؿعفؿ وأمؽـتفؿ 1305شـة 

وفؽـ هذا افـؿق واالمتداد فؾؽـسقة . وأرضفؿ ومـازهلؿ ـام يمـد ـاؾة ادمرخغ

اداروكقة ـان يساؾؼ مع كؿق وامتداد اإلؿطاع اداروين حقث صؽؾ ـؾ مـ 

اإلؿطاع وافؽـسقة ؿطبل االشتؼطاب ذم افقشط افشعبل مما أدى إػ اكػجار 

افتـاؿض بقـفام ظذ ؿاظدة ازدياد افتغؾغؾ افرأشاميل األورويب ذم جبؾ فبـان ظذ 

 .امتداد افؼركغ افثامـ ظؼ وافتاشع ظؼ
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وبام أن افؽـقسة اداروكقة أـثر افتصاؿًا بافقشط افشعبل وأـثر ؿدرة ظذ افتلثر 

 بافقشط افػالحل ادعادي فإلؿطاع اشتطاظت افؽـقسة تؼؾقص كػقذ اإلؿطاع 

 

ورضبف ذم ظدة مـاضؼ وذفؽ بافساؾؼ مع اكػتاحفا وتداخؾفا ظذ افرأشامفقة 

 .افـامقة وافتابعة فؾغرب األورويب

إذن فؼد كؿت افؽـقسة اداروكقة بافتـاؿض مع اإلؿطاع اداروين ال بافتحافػ معف 

هذا افتـاؿض شؿح فؾؽـقسة اداروكقة . ـام مان حاصاًل ذم وشط افطائػة افدرزية

بافـؿق ظذ حساب اإلؿطاع مـ كاحقة مؾؽقة األرض واالمتداد وافسقطرة ذم 

وشط افػالحغ ومـ كاحقة االمتداد افشعبل فؾؽـقسة ـؿحاوفة فتقشقع ؿاظدهتا 

 .االجتامظقة ضؿـ ؿـقات افتغؾغؾ افرأشاميل األوريب

. مؼابؾ هذا افقضع ذم افقشط اداروين ـاكت افطائػة افدرزية تـؿق كؿقًا خمتؾػاً 

ؾادمشسة افديـقة افدرزية ـاكت متامثؾة ومقحدة بادمشسة االجتامظقة أو بافساتب 

 رجؾ افديـ هق ادافؽ أو افػالح كػسف –ؾافشقخ . اإلؿطاظل افدرزي- اهلرمل

وصاحب األمالك هق صاحب افسؾطة افديـقة وافسطقة ظذ . وافعؽس أيضاً 

وبسبب كؿق ادمشسة افديـقة افدرزية بافتضامـ مع اإلؿطاع افدرزي . افػالحغ

وهذا . أتاح فؾطائػة افدرزية ادزيد مـ افقحدة وافتامشؽ ضد افعدو اخلارجل

األمر شاهؿ ذم اكغالق افطائػة وحد ؾقفا بعد مـ ؿدرهتا ظذ االكػتاح ظذ 

. افظروف االجتامظقة اجلديدة افـامجة ظـ كؿق وازدياد افتغؾغؾ افرأشاميل األوريب 

ؾافطائػة افدرزية بحؽؿ هذا افتداخؾ وافتشابؽ بغ رجال افديـ واإلؿطاع .

ـاكت صديدة احلساشقة مـ األضر اخلاجقة ادحقطة هبا وحذرة مـ أي حماوفة 
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ومـ هـا كؿت افعالؿات . فالفتػاف حقهلا الؿتـاص مؽتسباهتا وامتقازاهتا

 االجتامظقة افؼائؿة ظذ ؿاظدة افـػقذ افرأشاميل األوريب احلديث ظذ هامش 

افطائػة افدرزية وظـدما وصؾ افـػقذ إػ ظؼر دارها وصؽؾ مزامحًا ؾعؾقًا هلا 

اختذت مقؿػًا دؾاظقًا ذاتقًا اتسؿ بطابع اظـػ افعسؽري ذم افرصاظات افسقاشقة 

 .مع ادقاركة

بػضؾ , وفؽـ مقزان افؼقى بدأ خيتؾ مـذ افؼرن افثامـ ظؼ حتك اكحسؿ هنائقاً 

ذم فـصػ افثاين مـ افؼرن افتاشع ظؼ دصؾحة , افتقازكات افدوفقة وادحؾقة

 .افطائػة اداروكقة ظذ حساب افدروز

 :كستدل مـ هذا افعرض افرسيع ظذ ظدة كؼاط متثز ـؾ ضرف ظـ اآلخر

 .متايز ذم افساتب اهلرمل اإلؿطاظل, األوػ

 .متايز ذم ترـقب ادمشسة افديـقة, افثاكقة

 .متايز ذم افـؿق االجتامظل ادتػاوت فؽؾ مـ افسـقبتغ, افثافثة

ؾادقاركة . متايز ذم ظالؿة وساع ـؾ مـ ادمشستغ افديـقة واإلؿطاظقة, افرابعة

وافدروز كؿت ممشستفؿ افديـقة , كؿت ــقستفؿ ضؿـ افتـاؿض مع اإلؿطاع

 .ضؿـ افقحدة مع اإلؿطاع

متايز ذم ضريؼة افتعاضل وافتداخؾ مع صبؽة افعالؿات االجتامظقة افتل , اخلامسة

 .كسجتفا افرشامقؾ األوروبقة افـاؾذة وؿتذاك ذم اجلبؾ
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متايز ذم ترـقبة ادمشسة افعسؽرية افتل اكعؽست ظذ أشافقب احلروب , افسادشة

 .وافؼتال بغ افطائػتغ

متايز ذم ادقؿع افسقاد وافدور افتارخيل ذم خريطة افرصاع افدائر ذم , افسابعة

ادـطؼة مـذ افغزو افصؾقبل إػ افػتح افعثامين وؾسة حؽؿ إبراهقؿ باصا واكتفاء 

حبث ـاكت ـؾ ضائػة تؾعب دورًا شقاشقًا مـاؿضًا , بافغزو افرأشاميل األورويب

 .فألخرى

إن جمؿقع هذه افـؼاط افتل ذـركاها يمـد ظؾقفا ـؾ مـ أشفؿ ذم افؽتابة افتارخيقة 

افؼقمقة )وفؽـ فقس ـؾ مـ جاء ظذ ذـرها ضرح صقغة , ظـ جبؾ فبـان

. شقاء وؾؼ افـؿط األحادي اجلاكب افذي يغؾب ضرؾًا ظذ ضرف آخر (افؾبـاكقة

صافقا وجافقا ذم هذا ادجال فعقامؾ  (االكعزافقة افؾبـاكقة)ؾؼط رجال وابطال 

 .تـحق إػ افدؾاع ظـ افقاؿع افؾبـاين ذم وضعف ودوره افراهـغ 

وكحــ هـا فسـا ذم معرض كؼاش احلؾقل وضرح افبدائؾ وؽـام ذم معرض تػسر 

. بعض افظقاهر افتارخيقة افتل حياول افبعض إظطاءها مضامغ مغايرة فؾقاؿع

وال مـ أكصار تؽريس افقضع  (افؼقمقة افؾبـاكقة)فؽـا فسـا بافتلـقد مـ دظاة 

ؾافتؽقن افتارخيل وافظرةف االجتامظقة . افراهـ حتت صعار افغؾبة فؾؿقاركة

وخمتؾػ افعقامؾ اخلارجقة وافداخؾقة افتل شامهت ذم تشؽؾ هذا افقضع فقست 

هل كػسفا افسائدة اآلن رؽؿ ـؾ حماوالت االؾتعال واالشتؿرار  ذم ضخ 

 .األوهام االكعزافقة افتل تصب ذم تربة ؿابؾة فؾتحرك واالصتعال
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إهنا تـسج ؿقاظدها  (االكعزافقة افؾبـاكقة)ويتبغ مـ ظرضـا دػاتقح ومـطؾؼات 

وؿدواهتا افػؽرية ظذ مؼاشات افقضع افؾبـاين وذفؽ بغقة تزيره وافدؾاع ظـف 

وادحاؾظةظؾقف اكطالؿًا مـ افعقدة إػ تارخيف وأصقل تؽقكف إلجياد ظـاس 

افتامشؽ مع ادرحؾة افراهـة وفضخ ادزيد مـ ظـاس افتامشؽ وصدها إػ هذف 

 .شقاد جيد مزره تارة بػضؾ افتاريخ وضقرًا رؽاًم ظـ أكػف

ذم ؿراءة افتاريخ افؾبـاين إهنا (فالكعزافقة افؾبـاكقة)ودسـا أيضًا مـ األشس افـظرية 

 مداخؾ رئقسقة –فقست أشسًا ومهقة وإكام هل ؿقاظد ظؿؾ مـفجقة هلا مػاتقح 

تعتؿد ظؾقفا فتلـقد متايز افضخصقة افؾبـاكقة ظز افتاريخ ودورها اخلاص ذم مجؾ 

 .افتـاؿضات افتل حؽؿت تاريخ ادـطؼة افعربقة اإلشالمقة

هلا وطقػة راهـة وهل تزير افقاؿع  (االكعزافقة افؾبـاكقة)ومـ هـا ؿقفـا ؾؽرة 

افؾبـاين ذم مرحؾتف احلارضة وافدؾاع ظـف فؾحػاظ ظذ دوره ادؿقز ذم 

وجاءت ؿراءة افتاريخ  افؾبـاين وؾؼ مـظقر إيديقفقجل راهـل ـنضار .ادستؼبؾ

هلذا افتزير وـلشاس مـفجل خيدم هذا افدؾاع ويضخ إفقف ظـاس افتامشؽ 

 .وافقحدة ادـػتحة ـادروحة ظذ ـؾ االدماهات

وافسمال افذي يطرح كػسف هق ـقػ كجحت افسقاشة االكعزافقة ذم فعب دورها 

 اخاص ذم تػجر افقضعافؾبـاين؟ 

وـقػ حتقفت هذه االؾؽار افتزيرية فتاريخ فبـان إػ أدوات حتريض شقاشة ضد 

 ادسؾؿغ حتت صعار افؼتال ضد افغرباء ومحاية ادسقحقغ مـ  األؽؾبقة افعددية؟
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 املــيزق

 

يالحظ مـ خالل افـظرة افرسيعة افتل أفؼقـاها ظذ ادـطؾؼات افـظرية فالكعزافقة 

يشؽؾ جقهر ادسلفة افتل يتخدها ممرخق  (افتاميز ظـ ادحقط )ان مبدأ , افؾبـاكقة

 .ومـظرو افػؽر االكعزايل

ؾافتػقق ظذ افغر وظؾة اآلخريـ هقرضورة ماروكقة ال بد مـفا فتلشقس تارخيقة 

ـام أكف خطقة ال  (افديـ)واإلشالم  (افصحراء)االختالف افؾبـاين ظـ افعرب 

 .بديؾ ظـفا فؾتؼدم كحق تلشقس االكؼسام افداخل افؾبـاين

اإلشالمل تارخيقًا جيد جقابف افسقاد اداروين - وافتاميز ظـ ادحقط افعريب

 .افراهـ ذم االختالل افداخع افؾبـاين بغ ادسؾؿغ وادسقحقغ

وظذ هذا ادـفج افـظريافذي اظتؿد ظذ ظدة مـطؾؼات تزيرية فؼراءة ما تسؿقف 

وظـ افعرب   (ؿبؾ اإلشالم)االكعزافقة بافتاريخ افؾبـاين ادستؼؾ ظـ ادحقط 

ؿامت افزامج واددارس واإلرشافقات واألحزاب  (بعد افػتح اإلشالمل)

وؽرها  مـ األدورا فتلـقد ما ذهبت إفقف افتػسرات , وادـظامت وادقؾقشقات

وتػقق هذه اخلصقصقة ظذ خمتؾػ  (اخلصقصقة افؾبـاكقة)افتارخيقة دسلفة 

 .وافثؼاؾقة, واالؿتصادية, وافسقاشقة, ادستقيات اجلغراؾقة واالجتامظقة

 

 

 



 
 

59 
 

ومل تؼترص وطقػة هذه األدوار ظذ ضخ األؾؽار االكعزافقة افتل تزر مصافح 

وشقاشة افطائػة اداروكقة بؾ دماوزت هذا احلد إػ مستقى افتلثر ظذ فعبة 

ؾلخذت تعؿؾ ظذ تلشقس , فؾبـاين (افؽقان افسقاد)افتـاؿضات افتل يعقشفا 

وؿائع مؾؿقشة ظذ األأرض فعرؿؾة أية حماوالت فؽرس افتجزئة افتل رشؿفا 

 . افػركز ذم خريطة افسؾطة افعثامكقة–االشتعامر افزيطاين 

, وإذا ـاكت بدايات اكؼسام ادـطؼة اإلشالمقة ؿد شبؼت احلرب افؽقكقة األوػ

  (آخر صؽؾ مـ أصؽال افعالؿات افسقاشقة اإلشالمقة)كتقجة ضعػ افسؾطـة 

إال أن األشاد ذم تػتقت افسؾؿغ ـان تغؾغؾ افغرب ذم مـاضؼ تقاجد الأؿؾقات 

ومراـز كػقذهؿ ذم ادجتؿع اإلشالمل بحقث اشتخدم افغرب األؿؾقات ؽز 

اإلشالمقة ـلدوات داخؾقة واشتخدمت األؿؾقات افغرب ـلداة خارجة ضد 

 .ادـطؼة

أرضًا  (جبؾ فبـان ذم افػسة افعثامكقة)وـان مـ افطبقعل أن يشؽؾ بؾد مثؾ فبـان 

خصبة فتزير افتدخؾ األورويب وذم افقؿت كػسف مـطؼة كػقذ فف تعتؿد ظذ إظطاء 

 .األؿؾقات صػة شقاشقة خاصة ومستؼؾة ظـ ادحقط

 (محاية األؿؾقات اخلائػة مـ ادحقط اإلشالمل)وبافتلـقد مل يؽـ ضؿقح افغرب 

ـام يبدو األمر فرئقس افؽتائب بقار اجلؿّقؾ بؼدر ما ـان ضؿقح افغرب هؿ 

اشتخدام األؿؾقات حلامية أضامظف وكػقذه ذم ادحقط مـ اإلشالم ووحدة 

 .ادسؾؿغ

 

 



 
 

60 
 

وظذ هذا ؾؾقس صدؾة أن يؽقن تغؾغؾ افغرب االؿتصادي ذم ادـطؼة مؼدمة 

 .فتؼدم األؿؾقات افسقاد ظذ حساب األـثرية اإلشالمقة

وذم احلافتغ صؽؾت ادـطؾؼات افـظرية فالكعزافقة افؾبـاكقة أدوات ؾؽرية وظؿؾقة 

 .الخساق ادـطؼة وخردؿتفا ظذ ـؾ ادستقيات

واضحًا , بافـسة فؾغرب واألؿؾقات ظذ افسقاء, وذم ـؾ احلاالت ـان اخلطر

وادخاوف افتل أثارها افغرب مـ أإلشالم . وهق اخلطر اآليت مـ اإلشالم , دائامً 

بافتقاؾؼ مع األؿؾقات مل تلِت كتقجة اختقار ؾؽري بؼدر ما ـاكت تعؽس حاجة 

 .مقضقظقة وترد ظذ واؿع يـبغل متزيؼف حتك تسفؾ ظؿؾقة تطقيؼف واشتقعابف

وفذفؽ مل تالق األؾؽار االكعزافقة مؼاومة تذـر ذم وشط األؿؾقات ألهنا وجدت 

ؾقفا حاجة تؾبل رؽبات ذاتقة تعقض ظـ ضعػفا افعددي دماه األـثرية وذم 

 .افقؿت كػسف تؾؿس مـ خالهلا ضريؼ ادقاجفة افقاؿعقة ضد اإلشالم

بقـام كرى بادؼابؾ أن األؾؽار االكعزافقة مل حتظ بافتليقد وشط ادسؾؿغ باشتثـاء 

بعض افتقارات احلداثة وافتغريب افتل رأت ذم اإلشالم ؿقة مؼاومة فؽؾ تغؾغؾ 

 .خارجل شقاء أتك مـ أوروبا أو أمرـا أو الحتاد افسقؾقايت

 وشط هذا افـزاع افذي صفده جبؾ فبـان ذم افـصػ افثاين مـ افؼرن افتاشع ظؼ 
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م تلشس افطريؼ افػؾسػل 1918وصقالً إػ اهنقار افسؾطـة افعثامكقة ذم افعام 

 .وادـفجل وافػؽري دؼاومة ـؾ وحدة إشالمقة

ووشط هذا افـزاع افذي تؽرر أيضًا ذم دوفة فبـان افؽبر بغ احلربغ افعادقة 

األوػ وافعادقة افثاكقة تلشس افطريؼ افسقاد فالكعزافقة افؾبـاكقة دؼاومة ـؾ 

 .(وحدة افعرب )أو جزئقة (وحدة إشالمقة)وحدة صامؾة 

وذم إضار هذا افـزاع ادعؼد وادرـب افتؼط بقار اجلؿّقؾ هذا افتـاؿض بغ اإلشالم 

م 1936وافغرب ؾؼام بتشؽقؾ حزب افؽتائب افؾبـاكقة ذم تؼيـ افثاين مـ افعام 

بدظؿ مؽشقف مـ االكتداب افػركز افذي ـان ؿد أذف بدوره ظذ ضؿ 

 م؟1920ذم أيؾقل , االؿضقة االربعة إػ جبؾ فبـان

وؿد وجد بقار اجلؿقؾ ؾرصتف افتارخيقة فرـقب مقجة االكؼسام ذم افـطؼة بقاشطة 

حزب حديث وؾؽر اكعزايل ؿديؿ يستؿد ؿقتف مـ اآلراء افتل شامهت االدوات 

 .ذم ضخفا وبؾقرهتا ؾؾسػقاً 

وإذا ـان ال بد مـ حتديد افػسة افتارخيقة فـشقء ادـفجقة افػؾسػقة االكعزافقة افتل 

فؾؽقان افؾبـاين ؾنهنا بافتلـقد تؼع بغ  (احلضارية)و  (اجلغراؾقة)تزر ادعطقات 

 .احلربغ افعادقتغ

افذي  (افؽقان افؾبـاين)وـان مـ افطبقعل أن يراؾؼ افػؽر االكعزايل إػ كشقء 

 م إذ مـذ ذفؽ افقؿت بدأت افؽتابات 1920أظؾـ ذم صقغتف افراهـة ذم افعام 
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وافتحؾقالت وافتزيرات االكعزافقة تظفر إػ افسطح ظز مؼاالت وأبحاث 

ؾؾسػقة )وؽرمها مـ افذيـ شامهقا ذم بؾقرة , يقشػ افسقدا ومقشال صقحا 

 .فؾسـقبة افؾبـاكقة (ـقاكقة

م 1943ذم افعام  (ادقثاق افقضـل)ومـ خالل هذه افتػسرات افػؾسػقة اشتؿد 

ذم دوامة مـ  (اجلؿفقرية افؾبـاكقة)صقغتف افسقاشقة افتل ظذ أشاشفا شارت 

 .م1975 كقسان 13افرصاظات ادتعّرجة حتك اكػجار احلرب األهؾقة ذم 

ودون صؽ ـان حزب افؽتائب هق أبرز ممثؾ فؾػؽر االكعزايل افؾبـاين بحقث 

كجح ذم اشتقعاب ـؾ تؾؽ افؽتابات افتارخيقة وافتزيرات افػؾسػقة افتل ؿدمفا 

 .ظؼات مـ ادـظريـ ادقاركة وادسقحقغ

وؿد شاهؿ حزب افؽتائب ذم إضػاء افصػة افؼظقة افرشؿقة ظذ تؾؽ األؾؽار 

ـام أكف كجح ذم حتقيؾفا إػ مؼوع , االكعزافقة مـ خالل مشارـتف ذم افسؾطة

 .ذم افشارع اداروين وادسقحل (صعبل)يتؿتع بـػقذ  (متامشؽ)شقاد 

وفؽـ كجاح افؽتائب ذم اشتقعاب افؽتابات االكعزافقة وحتقيؾفا إػ مؼوع 

ذم افشارع ادسقحل ال يعـل ظذ اإلضالق أكف كجح ذم  (مسؾح بعد ؾسة)شقاد 

 .حتقيؾ هذا ادؼوع إػ شقاشة فبـاكقة ظامة

 وهـا بافضبط تؽؿـ أزمة ادؼوع االكعزايل ؾفق مـ جفة يالؿل ؿبقالً ذم افشارع 
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وأدى هذا  األمر . ادسقحل ومـ جفة أخرى يالؿل مؼاومة ذم افشارع اإلشالمل 

إػ كقع مـ االكؼطاع بغ مسقحقة ادؼوع االكعزايل وبغ إمؽاكقة حتقفف إػ 

 .يالؿل افتجاوب ادطؾقب ذم اجلاكب اإلشالمل (مؼوع فبـاين)

ومع األيام حتقفت أزمة ادؼوع افسقاد االكعزايل حلزب افؽتائب إػ معضؾة 

 .ضائػقة بصعب دماوزها ؿبؾ إجراء افتعديالت افالزمة ظؾقف

وبؾقر أؾؽاره  افـظرية , وفؽـ احلزب افذي كشل ذم االشاس ذم االضار اداروين

وشاهؿ ذم حتقي ادـفجقة افػؾسػقة افتل , مستـدًا إػ ادـطؾؼات افػؽرية االكعزافقة

يصعب ظؾقف أن يتحقل إػ حزب , بررت افؽقان افؾبـاين إػ مؼوع شقاد

 .فبـاين بافسفقفة افتل تقهؿ بشر اجلؿقؾ مـ بعد أكف ؿادر ظؾقفا

ؾشؾ  (معضؾة ضائػقة)وأمام هذه األزمة افسقاشقة افتل حتقفت صقئًا ؾشقئًا إػ 

 .احلزب ذم اشتؼطاب افػئات اإلشالمقة إػ جاكبف

وكتقجة افػشؾ حتقل ادؼوع افسقاد إػ مؼوع صدام مسؾح مع ادسؾؿغ ذم 

حتك اكػجار احلرب األهؾقة افتل ما تزال  (االشتؼالل)ظدة ؾسات زمـقة مـذ 

 .مستؿرة مـذ تسع شـقات

وشامهت احلرب األهؾقة ذم زيادة ظزفة ادؼوع االكعزايل وحؼه ذم افقشط 

 .ادسقحل بعد ؾشؾف ذم اخساق افشارع اإلشالمل

وأدت هذه افعزفة إػ مػاؿؿة ادؼوع وحتقفف إػ حمؿقظة أؾؽار حتؿؾ ظدة 

 .خطقط شقاشقة حتاول أن متد اخلققط إػ وشط ادسؾؿغ
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مشدودًا ذم األشاس إػ مصافح  (افػؽر االكعزايل)ورؽؿ هذه ادحاوالت بؼل 

افقشط ادسقحل ألكف ـان وال يزال يعتز كػسف مداؾعًا كظريًا ظـ خماوف األؿؾقات 

 .ذم فبـان وافؼق

واظسف افؽتائب هبذه افعزفة افسقاشقة ظـ ادسؾؿغ مل يساهؿ ذم ؾؽ افطقق ظـ 

أخذ  (مضاداً )ادؼوع االكعزايل بؾ أخذ يقاجف وباظساف مـف يضًا مؼوظًا 

 .يتبؾقر ويـضج ذم معظؿ األوشاط اإلشالمقة

ؾضاًل ظـ ذفؽ أخذ ادؼوع افؽتائبل يقاجف ملزؿًا ذم ظالؿاتف مع  ادسقحقغ 

افتل  (اجلبفة افقضـقة)وذم شقاشتف افتحافػقة مع افؼقادات ادسقحقة ذم , أكػسفؿ

 .تضؿ تـقيعات وفؽـفا ذم افقؿت كػسف ال ختتؾػ ظـف ـثراً 

وؿد حاول احلزب مرارًا تصػقة االدماهات ادسقحقة األخرى افتل يرى أهنا 

وفؽـف ـان دائاًم يعقد افـظر بسقاشتف افتصػقية هذه ألكف , تشؽؾ ؿقة مـاشبة فف

 .(اجلبفة افؾبـاكقة)يشعر بلكف بحاجة إػ محاية مسقحقة فف تتؿثؾ ذم كؿقذج 
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 (اجلبهة الؾبناىوة)موقع الؽتائب يف 

مرـز افثؼؾ  (اجلبفة افؾبـاكقة)ال ؽـك ظـ افؼقل إن حزب افؽتائب يشؽؾ داخؾ 

وظـرص االشتؼطاب افرئقز شقاء اتسعت رؿعة اجلبفة أو تؼؾصت وشقاء 

ؾافؽتائب ـاكت وال تزال تشؽؾ ؿقة افػعؾ . ازدادت أضراؾفا أم بؼقت ظذ حاهلا

داخؾ اجلبفة وذفؽ فقس ؾؼط فدورها ادؿقز خالل األحداث وإكام إػ ظدة 

افسـقبة افتـظقؿقة , ثاكقاً . أؿدمقة احلزب تارخيقاً , أوالً : ظـاس مرـبة أيضًا مـفا

امتداده افشعبل افذي جعؾف أـثر أضراف , ثافثاً . وافعالؿات اهلرمقة افـاشخة فف

اجلبفة ؿدرة ظذ افتؼاط مطافب افـاس وافتعبر ظـفا رؽؿ أن هذا االمتداد بؼل 

حمصقرًا ضؿـ مـاضؼ جغراؾقة حمددة وظذ أشاس ؿقى بؼية تـتؿل ذم معظؿفا 

 .إػ افطائػة اداروكقة

ؿدرة  (اجلبفة افؾبـاكقة)وفؽـ خاصقة حزب افؾؽتائب هذه مل دمعؾف أـثر أضراف 

ؾافؽتائب ؿادرة ظذ افتؼاط . ظذ ؾرض ادقؿػ افسقاد ظذ ادستقى افعام

ادقؿػ اخلاص وافتعبر ظـف ذم ادـاضؼ اجلغراؾقة ادحددة وفؽـفا ظاجزة ظـ 

ومـ هـا أزمة افؽتائب . افتلثر ظذ ادقؿػ افعام وافػعؾ ؾقف إال بحدود كسبقة

. أزمة ظذ مستقى ؾؼد ادقؿػ اخلاص وجعؾف مقؿػًا وضـقًا ظاماً , أوالً : ادزدوجة

أزمة ظذ مستقى ؾرض ادقؿػ اخلاص وترجقح ـػتف ظذ مستقى أضراف , ثاكقاً 

 . فقس ؿرارًا بافرضورة (احلبفة افؾبـاكقة)ؾافؼرار داخؾ . ظقـفا (احلبفة افؾبـاكقة)
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إذ رؽؿ افقزن األشاد حلزب افؽتائب ورؽؿ افثؼؾ افرئقز افذي يؿثؾف ظذ 

ؾنن افؼرار دائاًم فقس ؿراره وإكام كسقج , مستقى بعض ادـاضؼ اجلغراؾقة احلاصة

. متثؾفا ـاؾة أضراف اجلبفة وذم ضؾقعتفا رئقسفا ـؿقؾ صؿعقن (وحدة متـاؿضة)

إن صؿعقن هق ادؿثؾ افػعع فؾؼرار افسقاد ظذ ادستقى افعام فؾجبفة افؾبـاكقة 

وافؽتائب هل ادـػذة افػعؾقة ألي ؿرار شقاد ظذ ادستقى اخلاص ذم ادـاضؼ 

ومـ هـا كشلت تؾؽ اإلصؽافقة دراخؾ اجلبفة وباتت تشؽؾ . اجلغراؾقة ادحددة

ذم بعض احلاالت كقظًا مـ االزدواجقة بغ تؼدير افقجفة افعامة وبغ حتؿؾ 

 .كتائجفا ذم كطاق افقاؿع ادؾؿقس

احلبفة )بقد أن ملزق افؽتائب ظذ ادستقيغ افقضـل افعام وادقؿع اخلاص داخؾ 

يؿـعفا مـ افتؿقز ظـ باؿل أضراف اجلبفة بعدة خصائص دمعؾفا  (افؾبـاكقة

افطرف األؿدر ظذ افتؼاط احلس افشعبل ادحصقر بؿـاضؼ معقـة ظـد حصقل أو 

ظشقة وؿقع أزمة ظامة ذم افبؾد شقاء ذم افؼضايا افقضـقة أم ذم افؼضايا 

وهذه افؼدرة ظذ افتؼاط ادقؿػ اخلاص كادمة ظـ ـقن حزب . االجتامظقة

افؽتائب أـثر افتصاؿًا مـ ؽره بؼضايا افـاس كظرًا المتداداتف افشعبقة ذات 

 .افطبقعة اجلغراؾقة ادعقـة

 :هذه اخلاصقة ادحددة دمغت تاريخ حزب افؽتائب بطبقعتغ ال ثافث هلام

. ضبقعتف االكػجارية إبان األزمات افعامة أو ظشقة وؿقع حادث معغ, أوالً 

 ؾافؽتائب هـا بػضؾ افتصاؿفا افتارخيل بافػئات افتل متثؾفا وبػضؾ آفتفا احلزبقة 
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وترـقبفا افتـظقؿل جعؾفا ذم ضؾقعة أضراف اجلبفة إدراـًا فؾؿقؿػ وأخذ ادبادرة 

ؾنذا ـان افؼرار ذم بعض األحقان فقس ؿرارها ؾنن . وافتصدي واالشتجابة فف

افػعؾ ذم ـؾ احلاالت وافظروف هق ؾعؾفا بافدرجة األوػ وفقس فغرها وهذا ما 

هذه افطبقعة االكػجارية حلزب . . . حصؾ ضقال األحداث افؾبـاكقة األخرة

ؿدرة ظذ  (احلبفة افؾبـاكقة)افؽتائب إذا صح افتعبر جعؾتف أـثر األضراف داخؾ 

افتعبئة واالشتؼطاب  وافتـظقؿ وبافتايل أـثرها امتدادًا ودمذرًا داخؾ أواشط 

 .افطائػة اداروكقة

رـقده افـسبل ذم حاالت افسؾؿ واهلدوء إذ كرى أكف يؾجل إػ كقع مـ ادروكة , ثاكقاً 

ذم افتعاضل مع افقاؿع افؾبـاين معتؿدًا ذم ذفؽ ظذ دظؿ افدوفة وخاصة رئاشة 

وفقؽسب بعض افقطائػ فتؾبقة  شقاشقةلذوط مقاؿعف ااجلؿفقرية فقحسـ 

 .احتقاجات ؿاظدتف وفققزع ادغاكؿ ظذ بعض حمازبقف

هذه اخلاصقة ادزدوجة حلزب افؽتائب ذم حاالت افسؾؿ وأوؿات األزمات 

 : جعؾتف حزبًا يـطؾؼ مـ ؿاظدتغ

افتامشؽ ظذ ادستقى افداخع أن  مـ كاحقة افتؿثقؾ االجتامظل أو افسابط : أوالً 

إذ ذم احلاالت االكػجارية يؿتد ويستؼطب افػئات االجتامظقة . افتـظقؿل

ادحصقرة جغراؾقًا ذم مـاضؼ اكتشار افطائػة اداروكقة ؾقؽسب إػ ؿقاظده ؿقى 

ويستؿد . متـاؿضة شقاشقًا وفؽـفا متجاكسة ضائػقًا ومتجاورة ذم اؿساهبا ادـاضؼل

هذا افتامشؽ ؿقاه ذم احلاالت االكػجارية افظرؾقة مـ أصقل ؾؽرية اكعزافقة تشد 

 افتـاؾر االجتامظل إػ وحدة تشؽؾف كؼطة االرتؽاز دقاجفة اخلطر اخلارجل ادؿثؾ 
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ذم ؽافب األحقان بؿؼاومة افغرباء افػؾسطقـقغ وافشققظقة افدوفقة واألـثرية 

 .اإلشالمقة

افتؿقج افسقاد افذي يلخذ ادماهات متعددة ـادروحة دون مغادرة ادقاؿع : ثاكقاً 

إذ ذم حاالت افسؾؿ تـخػض كسبة االكتسابات وتزداد كسبة . . . األصؾقة بافتلـقد 

وهـا يؽقن افتعقيض بؿحاوفة . افعـاس وافػئات ادغادرة فؼقاظد احلزب

اشتعادة بعض افصداؿات افؼديؿة وافغالؿات افتؼؾقدية مع األضراف األخرى 

وبدراشة احلسابات افؾبـاكقة افعامة ومد اخلطقط واخلققط إػ بعض األضراف 

 .افعربقة

وال صؽ أن هذه األزمة ذم ادراحؾ افسؾؿقة شؿحت حلزب افؽتائب أن يامرس 

تلهقؾ كػسف فؾعب دور شقاد ظذ كطاق افبالد , أوالً : دوره ادؿقز ظذ مستقيغ

وافدوفة أن مـ كاحقة مشارـتف ذم افقزارات وحتسغ مقؿعف ذم أجفزة افدوفة 

وـام حصؾ اآلن ذم افقصقل إػ رئاشة . 1958وإدارهتا ـام حصؾ بعد افعام 

اشتؼطاب فؾؿثؼػغ وافؽقادر ذم افطائػة اداروكقة ظذ تـقظاهتؿ , ثاكقاً . اجلؿفقرية

 .وادماهاهتؿ ألكف يعؽش بافـسبة إفقفؿ كؼطة دمؿع فالكطالق بادماهات متػرؿة

هذه افطبقعة اخلاصة وادزدوجة حلزب افؽتائب شؿحت فف بافتؽقػ حسب 

افظروف واالشتجابة دتطؾبات افقضع ـام هق ذم أوؿات األزمات وذم حاالت 

احلبفة )افسؾؿ مما شاهؿ ذم ؾؽ افعزفة ظـف ذم بعض األحقان ظذ ظؽس أضراف 

 األخرى حقث اتصػت باالكغالق وافتؿسؽ ببعض افشعارات ذم  (افؾبـاكقة
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 .طروف أخرى دون تؽّقػ جدي مع افقضع ودون اشتجابة ؾعؾقة دتطؾباتف
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 حدود ميزق الؽتائب

ظدا ظـ  أزمة افؽتائب ادزوجة ادؿثؾة ذم ظدم كؼؾ مقؿػفا اخلاص وتعؿقؿف 

فتحقيؾف إػ مقؿػ وضـل ظام مـ جفة وذم ظدم ؿدرهتا ظذ أخذ افؼرار افسقاد 

 :افعام داخؾ أضراف ادآزق اخلاصة بحزب افؽتائب كػسف وهل

ؾؼدان افـظرية ادتؽامؾة وادتامشؽة وكزظتف افتجريبقة افدائؿة افتل شؿحت , أوالً 

 .بـشقء كقع مـ افتؿقجات افسقاشقة ذم ممارشتف إبان افػسات افسؾقؿة

ترـقبتف افعضقية وافتارخيقة وامتداداتف اجلغراؾقة ادـعؽسة ظذ مستقى , ثاكقاً 

 .متثقؾف االجتامظل وافسقاد وافطائػل

ـؾـا يعؾؿ أكف خالل االحداث افؾبـاكقة أخذت افؽتائب , بافـسبة فؾؿلزق األول

ادبادرة ـعادهتا ظذ كػسفا وـاكت أول مـ ضرح مؼوع وصقغ افال مرـزية 

بؿـقظاهتا اإلدارية وافسقاشقة واجلغراؾقة وافسؽاكقة وافطائػقة وذفؽ تبعًا فتقازن 

اآلن إن خمتؾػ أضراف اجلبفة خاصة حزب افقضـقغ األحرار . افؼقى ذم داخؾفا

اكتزع ادبادرة وأمسؽ هبا وضقرها ظذ يد مقشك بركس بادماه ضرح صقغة 

وظـدما خػت وترة احلرب وظاد اهلدوء وافسالم افـسبل إػ فبـان . افؽاكتقكات

ظذ أثر االجتقاح االرسائقع افذي أوصؾ ظائؾة اجلؿقؾ إػ شدة رئاشة 

 اجلؿفقرية أظادت افؽتائب افـظر ؾب مؼوظاهتا ادتعددة وتبـت صقغة أؿرب 
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دون أن تؼػؾ باب  (ادقثاق افقضـل)إػ افعؿؾ افتقحقدي فؾبالد ظذ ؿاظدة 

وفؽـ أضراف . افعقدة إػ مؼوع افالمرـزية وذفؽ ضبؼًا فؾظروف ادستجدة

خاصة حزب افقضـقغ , األخرى أبؼت ظذ مؼوظفا األصع (احلبفة افؾبـاكقة)

 .مما خؾؼ كقظًا ظذ وحدهتا واشتؿرارها, األحرار 

هذا ادثؾ أبؾغ دفقؾ ظذ دمريبة افؽتائب افتل كراها متؿثؾة ذم مجؾة مـ افدراشات 

وادؼاالت افتارخيقة وافتحؾقؾقة وافسقاشقة ادـشقرة ذم افعدد اخلاص افذي 

 .1977بؿـاشبة ذـرى تلشقسف ذم افعام  (افعؿؾ)أصدره احلزب ظـ جريدة 

افسقشققفقجل ظـ - ؾافدـتقر جان ذف يؼقل بام معـاه ذم بحثف افتارخيل

األزمة افؾبـاكقة إن ادسلفة فقست خالؾًا شقاشقًا وإكام ذم أصؾ افتؽقيـ وافـشلة 

وادشؽؾة فقست ذم ادقثاق افقضـل بؾ ذم . افتارخيقة وافسـقب االجتامظل فؾبـان

فذفؽ ؾؽتابة افتاريخ . افقضعقة االجتامظقة وافتارخيقة افتل شامهت ذم صـعف

افؾبـاين جيب أن ال تؽقن مـ زاوية ايديقفقجقة وال وضـقة وإكام مـ زاوية ضائػقة 

ؾطبقعة االجتامع . إذا أردكا ؾعاًل أن كلخذ واؿعـا ـام هق فـػفؿف ظذ حؼقؼتف

, افسقاد ذم فبـان ـام يراها ذف مـذ ظفد االمارة هل تعاؿدية وفقست تؽامؾقة

إذ ـؾ ؾئة هلا خصائصفا وكظرهتا وتؽقهنا وداخؾ ـؾ ؾئة جمؿقظة وحدات ؾئقية  

. ؾادجتؿع افؾبـاين فقس وحدة متؽامؾة وإكام ضقائػ حقل أمر أو رئقس. ؿبؾقة

واالكؼسام ذم ادجتؿع صؽؾ اكؼسامًا ذم افسؾطة ورئقس افسؾطة حؽؿ وفقس 

 .حاـامً 
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هـا ؾافبحث فقس ذم ادقثاق وإكام ذم معطقات وجقدكا افسقاد واالجتامظل 

 .وتؽقكـا افتارخيل

أما افدـتقر ؾماد أؾرام افبستاين أحد أؿطاب اجلبفة ؾؾف رؤية أخرى وكظرة حتؾقؾقة 

أكف يـظر إػ افتطقر افسقاد افؾبـاين مـ اخلارج وفقس مـ افداخؾ ـام . مغايرة

ويعتؿد اجلغراؾقا افسقاشقة بدالً مـ افسققشقفقجقا , ذهب جان ذف

ؾاجلغراؾقا ظـد أؾرام افبستاين . . . االجتامظقة ذم حتؾقؾف افتارخيل ظذ كؼقض ذف

فذفؽ يرى أن تاريخ فبـان مـذ أواخر افؼرن , ال تتغر وافتاريخ وفقد اجلغراؾقا

افثامـ ظؼ إػ أواشط افؼرن افعؼيـ هق كتقجة افرصاع بغ افسقاشة افػركسقة 

 (افؼسؿ افسـل )هق ذم . . وافسقاشة االكؽؾقزية الؿتسام ترـة افدوفة افعثامكقة 

ويؼسح صقغة فبـاكقة صبقفة . ادؼف ظؾقف وافتدخالت االكؽؾقزية وافػركسقة

 .بصقغة ادترصؾقة وفؽـ حتت شؾطة فبـاكقة

 .إذن هـاك خطان يصبان هبدف واحد وـؾ ظذ ضريؼتف اخلاصة

ؾؾـر بادؼابؾ رأي ـؾ مـ ابراهقؿ كجار وـريؿ بؼرادوين ذم ادقضقع ومها 

 .ظضقان ذم ادؽتب افسقاد حلزب افؽتائب ذم ذفؽ افقؿت

 (أـثرية)حتؽؿ  (أـثريغ)يرى كجار أن هرم احلؽؿ افؾبـاين يتخؾص بلؿؾقة 

 مؿ  جعؾ إمؽاكقة حؾ ادشؽؾة افؾبـاكقة مستعصقة ذم األؾؼ ادـظقر رؽؿ . أؿؾقات
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ويرى بلن أهؿ ما أؾرزتف احلرب هق ربط . افطروحات ادتعددة واحلؾقل ادتـقظة

افؼضقة افؾبـاكقة بؼضايا افؼق األوشط وربط ادقاالة وادعارضة بافتقارات 

ويرى بلن احلرب أثبتت أن افدوفة ادرـزية رضورة . افعربقة وساظات ادـطؼة

وهذه افؼاظدة تـاؿض . ماشة وأثبتت أهنا فقس بؿـلى ظـ افرصاظات افعريبة

افعادة افؾبـاكقة ادستسؾؿة دقازيـ افطقائػ افتل هل مـ كقع افػقدرافقة 

وفذفؽ يرى . االجتامظقة افتل تسقطر ظذ افػقدرافقة افسقاشقة االؿتصادية افؼائؿة

 .كجار بلن ادسلفة تدور ذم حؾؼة مػرؽة وال حؾ هلا إال باحلؾ ظذ مستقى ادـطؼة

ؽذ أكف يرى أن افسالم ذم ادـطؼة ذط رضوري . ؽر أن بؼرادوين فف رأي آخر

وافسالم ذم . ؾافسالم يؽقن فبـاكقًا أو ال يؽقن. وفؽـ ؽز ـاف فؾسالم ذم فبـان

ألن افتؼسقؿ مؼوع مستحقؾ بسبب افدور افسقري وافرؾض . وحدة افؾبـاكقغ

 .افعريب افتؼؾقدي وادقؿػ األمرـل اجلديد

وهؽذا كرى بادؾؿقس أن افتؿقج افسقاد داخؾ اجلبفة وافتعارض ضؿـ 

افؽتائب فقس بسقطًا وإكام مرـب ظذ ظدة مداخؾ ومـطؾؼات تصؾ إػ درجة 

 .افتـاؿض ال افتـقع ذم افقحدة ـام حيؾق فألب مقشك مقكس أن يؼقل

افعدد , هذا ما يتعؾؼ بادلزق األول أما ما يتعؾؼ بادلزق افثاين ؾقؽشػف ما يؼقفف

ؾضاًل ظـ افطائػل , اخلاص ظـ ترـقب افؽتائب االجتامظل واجلغراذم وافسقاد

 .ظذ ذـره بافتػصقؾ, (افعؿؾ)افذي مل يلت افعدد افصادر ظـ جريدة 
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يعسف تؼرير حزب افؽتائب ظـ وضعف افداخع بعد األحداث بلن األـثرية 

ؾة معقـة وفؽـف يرى بلن ذفؽ حال خمتؾػ \افساحؼة مـ األظضاء يـتؿقن إػ ضا

. األحزاب افعامؾة ظذ افساحة افؾبـاكقة

: وإذا دماوزكا هذه ادسلفة ادفؿة كرى مـ جفة أخرى األمقر افتافقة

 بادئة مـ أظضاء افؽتائب هؿ مـ 90ظذ مستقى افتؿثقؾ االجتامظل أن , أوالً 

أصحاب ادفـ احلرة واحلرؾقغ وادستخدمسغ واصحاب احلقاكقت وادصافح 

 10وتتقزع . افصغرة وادتقشطة وادقطػغ ذم افؼـات واددرشغ وافطالب

بادئة افباؿقة ظذ جمؿقع افػعافقات االؿتصادية وادافقة واددراء افؽبار وادالـغ 

أي أن افػئات افعافقة افغافبة ذم احلزب . وادزارظغ وافصـاظقغ وافسامرسة

حسب تصـقػفؿ االجتامظل يـؼسؿقن إػ ؿسؿغ ؾئة افدخؾ ادتقشط وهؿ 

. االـثرية وؾئة ادقرسيـ وهؿ األؿؾقة

افسؽـ )يعتؿد احلزب ظذ ادؼقاس االداري : ظذ مستقى افتقزيع اجلغراذم, ثاكقاً 

ؾـرى بلكف ال ؾرق ( األصؾ افقراثل وافديؿقؽراذم)واالكتخايب  (اجلغراذم وادفـل

صديد بغ افقضعغ إال بحدود كسبقة إذ يتػؼ افػرز ذم افـفاية ظذ ان بروت 

وجبؾ ,  بادئة مـ األظضاء20تشؽؾ  (االذؾقة وافرمقؾ وافصقػل وافدورة)

 15افشامل ,  بادئة 50يشؽؾ  (ادتـان اجلـقيب وافشاميل ـرسوان حتديدًا )فبـان 

. بادئة4وافبؼاع ,  بادئة11اجلـقب , بادئة
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أما ظـ وجقد احلزب وتقزظف ذم ادـاضؼ ادذـقرة اكطالؿًا مـ ترـقبتف االدارية 

 بادئة  مـ ؿرى 25 بادئة مـ ؿرى جبؾ فبـان و45واالكتخابقة ؾنكف مـتؼ ذم 

أي أكف فقس هـاك .  بادئة مـ ؿرى افبؼاع23 بادئة مـ ؿرى اجلـقب و28افشامل و

تـاشب بغ ؿقاه األشاشقة وتقزظف اجلغراذم ذم افؼرى ؾحقث هق ؿقي ذم جبؾ 

وحقث هق ضعقػ ذم افبؼاع ,  بادئة ؾؼط مـ افؼرى45فبـان كرى أكف مقجقد ذم 

هذا يعـل أن هـاك مترـزًا ؿل .  بادئة مـ ؿراها22كرى بلكف مـتؼ ظذ امتداد 

 .بعض افؼرى حقث وجقده ـثقػ ومتزؿًا ذم يعض ادـاضؼ حقث وجقده ضئقؾ

 :ظذ مستقى تـاشب األظامر ذم ؿقاظد احلزب, ثافثاً 

كرى بلن ادتائب افتل مر ظع تلشقسفا افعام افقاحلد واألربعقن ظـد صدور افعدد 

م ال يقجد ؾقفا أي دماكس ظذ مستقى االشتؿرارية ذم 1977اخلاص ذم افعام 

 25 إػ شـ 14إذ أن أظضاء احلزب مـ شـ . األظضاء وافتؽاؾم ذم األظامر

 46ومـ ,  بادئة 50 يشؽؾقن 45 شـة إػ شـ 26 بادئة ومـ شـ 41يشؽؾقن 

 . بادئة1 وما ؾقق 60ومـ ,  بادئة8 شـة يشؽؾقن 60إػ 

هذا افتػاوت ذم كسب اأظامر داخب احلزب دفقؾ ظذ ـثرة افداخؾغ إفقف ورسظة 

 5إذ تبؾغ كسبة أظضاء احلزب اجلدد ادـتسبغ إفقف مـذ مدة شـة إػ . اخلارجغ مـف

, 7 شـة 15 إػ 11ومـذ ,  بادئة8 شـقات  10 إػ 6ومـذ .  بادئة80شـقات 

وهذا يعـل أن . . . بادئة ؾؼط2  25 إػ 21 بادئة ومـذ 3 شـة   30 إػ 16ومـذ  

افعديد مـ أظضاء احلزب يؿرون بف مرور افؽرام أما دصؾحة أو فظرف شقاد 
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ويتبغ . ورسظان ما يزول اكتساهبؿ إفقف بزوال تؾؽ ادصؾحة أو ذفؽ افظرف

أيضًا أن معظؿ أظضاء احلزب هؿ مـ افشبان افذيـ اكتسبقا إيل افؽتائب خالل 

 .ؾسة احلرب حتت وضلة احلامس وافتجققش افطائػقغ

ال يتؿثؾ , ظدا افعام, اكطالؿًا مـ ـؾ هذا كرى بلن ملزق حزب افؽتائب اخلاص

 –ؾؼط بؽثرة متقجاتف افسقاشقة وكزظتف افتجريبقة وإكام أيضًا بسـقبتف افبؼية 

وفعؾ ادلزق ـامـ ذم األشاس ذم تؾؽ . افطائػقة ومستقى متثقؾف االجتامظل

 .افسـقبة افتارخيقة افتل اختذت مـ االكعزافقة افؾبـاكقة ؿقة فتامشؽفا افػؽري

ومـ هـا ال يصعب ظؾقـا اـتشاف أشباب تؾؽ افطبقعة االكػجارية ادتؿثؾة ظذ 

ؾافرـقد افـسبل ممداه دائاًم وأبدًا ادزيد مـ افتؼؾص ذم . امتداد تارخيف افسقاد 

رؿعتف احلزبقة ادصقرة أصاًل ذم ؿؾب جبؾ فبـان وادعدومة كسبقًا ذم أضراؾف 

اهلامشقة بقـام ذم احلاالت االكػجارية كراه يتصدر ـاؾة األضراف ادسقحقة ذم ـؿقة 

ألكف ؾؼط ذم مثؾ هذه احلاالت , الئحة األظضاء اجلدد أو ادجدديـ اكتساهبؿ إفقف

االشتثـائقة جيد حلؿتف افػؽرية ـبديؾ ومهل ظـ افؾحؿة افػعؾقة افتل يػتؼدها 

 .افؽقان افؾبـاين وبافتايل جيد خمرحف أو مفربف مـ أزمتف افتارخيقة
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