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  ســــــــــم هللا الرحمن الرحیمب

  ال�قـ�مـــة

)١(  

ُ�غ��ي في ال�ف�ات ال�ال�ة ، أن أسـُ�َد القّ�َة ال��ث�َة ألع�ِق 

 م�ّ�ناِت ال�����ِة ال�ّ�انّ�ِة ال�ي ت��ُل ُرقعًة م� غ�ِب "ال�ام" .

ها ال��اسي ق�ل ق�ٍن تق���ًا ت�� اس� "ال��ه�رّ�ة اك���� اس�قاللَ 

الل��انّ�ة" ، ن��ًة إلى قل�ها ال�غ�افي وال��اسي ج�ل "ل��ان" . أع�ي 

م� م�ا��ي ه�ه ال��ه�رّ�ة . واخ��ُت له�ه "القّ�ة" اس�ًا  ال��عةَ 

ُأخ�� ع��ْت ال�ه� ، ألن�ي رأیُ�ه  م� ب�� خ�اراتٍ  "ش�عة ل��ان"

ْ�ع والل�ان . م رأیُ� أّن ث� �ّد�ًا لف��ة ال��اب ، خ��فًا على ال�َّ

فأضفُ� إلى ، �ه� علأو ال��عة به�الء  ال��َء األك�َ� م� تار�ِ�ِه دارَ 

 ل�ار��هاس� ال��اب "
ّ
ه�ا مّ�ا ت�اهلُه " . و�الوال���لُ� ال���قي

األرض �ان على ه�ه ق� ل�ال�ا ت�اهَل ه�الء أن أش�اُه ال��ّرخ�� . 

م�� الِقَ�م ق�ٌم ه� ال�ی� ب��ه ، �أك�� م� مع�ى م� معاني ال��اء . 

ل�ا م��ئّ�ًا ف��َة أّن ه�اك ما ُ��ّ�ى ق�ّ ت ن�� ول�ال�ا ت�اهل�ا أّن�ا ، إن

 عل��ا أن ال ن�فَخ �عَ� األح�اِث (ُم��لقات) في ال�ار�خ ، فإّن 

ًا . في مقابل ل����ه� ح��ًا فارغًا ن�ُأل �ه تار��ًا أج�ف وال�جالِ 
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لها وله� م� األث� ما ی�اُل حّ�ًا  ، ال���ت ال�امل ع� أدواٍر وأ��الٍ 

  ح�ى ال��م . 

خّ��ي أن أح�ي للقار� قّ�ًة في ال�مان وال��ان . وص�ًال 

واالج��ا�ّ�ِة القائ�ِة  ال��رِة ال�ّ�انّ�ِة وال�قا�ّ�ةِ  َم�ارفِ  �َ��اِرها إلى

ت ، وأنا أخّ� ه�ه ال�ل�ا، أن�ي  القار�َ  ها . وأنا ال أك��ُ اآلن أل��الِ 

ل�� م�أّك�ًا اآلن م� أّن�ي ،  ُأف�ُح بها ع� س���تي وق���

��امل تفاص�لها ق�ٍة م����ٍة  سأصُل في نها�ة ال�عي إلى عْ�ضِ 

ت��ي واقَع ال�ال م�ل�ا �ان ، ���� ت��ن وس�ل�ي ُألع�� القارَ� 

  �َ�ْ�سي . 

في وال�أّمل ��ُ� قل�ًال م� ال��ق�� ثل� ق�ٍن أو ی أث�اءَ ذل� أن�ي 

ُم��لف الُ���فات ذات العالقة �ال��ض�ع ،  ن��ُ� في أن أِصَل 

ٍ وُم����ٍ 
ّ
على سل�لة اإلش�الّ�ات ال�ي ُ��ِ�ُلها  إلى َحْ�ٍس جلي

و���ّ�ُ�ها ع��اُن ال��اب. ول�� أْن أُْع�� القار� ��ا ح�لُ� عل�ه 

 ت�� ال����، ف�ل� شأٌن آخ�.�ف�ل ال��� وال�أّمل ال�ائَ��� �ل ها

حالٌة إب�ا�ّ�ٌة ُت�ُئ عقَل صاح�ه بل��ٍة . ل�ّ� ه�ه العل�يُّ ال��ُس 

في  الل��ة ما �ان� ل���ل ل�ال ال�أّمل ال���ل وت�اك� ال�الح�اتِ 

في غفلٍة ع� صاح�ه ح�ى  للعقل أن ���َ�ها به�وءال�ه� ، تار�ًا 

ح���ٌّ ل�اح�ه ، ل�� . ُأر�� أن أق�ل أّن ه�ا ال�ْ�س ه� ِملٌ� 

ال���  م� ال�هل أن ی�قَله إلى قارٍ� غافٍل ع� ال��ض�ع . م���ُ 

له ُأص�ُله الُ��ّ�رة ، ه� ، ذات الّ�لة  ، ب�صفه ت����ًا للُ��ئّ�ات
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، ����  ٌ� م��لٌف ج�رّ�ًا ع� حالة ال��س. و�ن ��� یه��� �هأم

ل��ع ���� الق�ل أنه ل�اله َل�ا ت�ّ�ن ال�افُ� ل�� ال�اح� 

  ال�عل�مات وت����ها .

ال�احُ� وه� ُی�ّ�ُ� إن�ا یه��� ��ا ل��ه م� ح�ٍس ساب� .  

ول�ّ�ه وه� �فعل م���ٌم لل�اّدة ال�ار��ّ�ة ال�ام ال�ي ب�� ی��ه ، 

ها ��ل ع�اص� القّ�ة . فه�ا اع��اٌر م� القار� عّ�ا ق� وم�� وفائِ 

  ���ه م� ثغ�ات في قّ�ة " ش�عة ل��ان " . 

)٢(  

  هاه�ا س�اٌل ال بّ� م� ��حه وال��اب ع�ه ق�ل أ� �الم :     

  ال���وع اآلن ؟  /  و ُ��ّ�ُغ أ��وحَة ه�ا ال��ابما ال�� ُی�ّ�رُ 

أل�� االه��ام �ال�أر�خ ل�ل �ائفٍة �ائفٍة م� ��ائف ال����ع الل��اني 

  تع���ًا لالنق�ام ال�ائفي ؟ 

س���هي إلى اس���ار ما أل�� إح�اُء ذل� ال�ار�خ على ن�ٍ� م��وٍء 

�ه تار�خ بل�نا م� ص�اعاٍت دام�ة إلى الّ�اك�ة ال�ْ��ّ�ة ، وقاع�ًة  لَ حفِ 

  الس���ات ال���� م� ال�آسي ؟ 

ل��� . ول�� أصَل ال�ع�لة ف�ه م��وٌع وال ر�� ال��ال ب�

بل في حقائ� ال�ار�خ  ،في ال�أر�خ وفي ع�ل ال��ّرخ عل�ه 

. ث� أّنها في ال��هج ال�� ال��ا�ّ�ة  الّ�اك�ةال��ض��ّ�ة ال�ي ت��ُ� 

  ج�� اع��اُده ح�ى اآلن في ص�اغة (تار���ا) ال�س�ي . 

ه� ���ا ج�� ت���ُ� ال��ان ال��اسي لـ  أصُل ال�ع�لةِ 

 �ْ� . أ� في ال�اّدة ال�ي ُع�ة الل��انّ�ة" م�ه أرضًا و���اً "ال��ه�ر�ّ 
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ال��اعات الُ��انّ�ة ال�ي  . وما هي إالال��ه�رّ�ة ال��ی�ة م�ها ���ةُ 

ها ال�اص ال��ف�ل . الُ��ّ�ُ� م� ل�ّلٍ م�ها تار��ُ ح�� ُ . تع��ها

ها ه�ا ال��ء أو ذاك م� األرض ، مع ما ح�ل�ه ن�ولِ  و���ّ�ةِ  ل��ةِ 

كلٌّ م�ها م� ذاتّ�اتها . وم�ها ��عًا ثقاف�ها ال�اصة ��ّل م�ّ�ناتها 

أّنها غال�ًا ل� ت��اصل � سل��ّ�ة . وفي وما ت���� عل�ه م� ح�اف

ول�� ذل� .  وغ�� دم��ةإال ���ا ن�� ب��ها م� ن�اعات دم�ّ�ة 

ء �األم� الِ�ْ�ع وال ال�ادر. ب�ف�ه 
ّ
الُ���اد� ول�� تأث��ها ال�ي

على  ت�افقْ� فه�اك ُدَوٌل ����ٌة �الق�ور ال�ق�ور ال�� المفّ� م�ه . 

 ص�غٍة جامعٍة �ع� ��ل ن�اع . ول�ّ� خ�����ا ال���� أّن م��وعَ 

  م��وَع َغَلَ�ة .  أتى ب�صفهال��ه�رّ�ة ع��نا 

ال��ان ال��اسي  ن�اُل أّن ه�ه الُ�ع�لة �ان� أماَم أر�ابِ 

�وا إل�ها إال ��انّ�ة" . ون�اُل أّنه� ل� یـ" ال��ه�ر�ة الللـ ال��ی� 

ص�اغة و�ق�ار ما سُ�ع�َ�ُ�  ال���� إلـى في ب�صفها ع��ًة صغ��ةً 

ٍ لل��ان ال�ل�� ، م� ض�� خّ�ٍة 
ّ
أساسّ�ٍة تع�ُل م� تار�ٍخ رس�ي

ال��ان . وم� ض�� في في ال�مان و  ��َ ه العُ �ِ تأص�له وم�ْ على 

األسا��� ال��ّس�ة . و��ا أن الُ��ّ�لَة ال��اسّ�َة  ��عًا وضعُ  ذل�

 �ِ ألول�� اآل�اء ، ُرعاة والدة ال��ان الع��� ، �ان� ت�� تأث�� وهْ 

م����ي ال��ق ، فإّنه� ل� ���وا أدنى  ش�لَ  دولٍة دائ�ٍة ت��عُ 

ش��ّ�ًة تار��ّ�ًة ل���وعه� .  ال ���حُ  تار�خٍ  إزاحة �لِّ  دون صع��ٍة 
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على األقل ، قابًال لل�مج في ال��� ال�ار��ي  أو �أن ���ن ،

 ال��ع�م لل���وع . 

ه��ا ن�َ� ال�ار�ُخ ال�س�يُّ لـ "ال��ه�رّ�ة الل��انّ�ة" ، م���رًا 

و����ًا ،  بل  وُم�اَص�ًا �ُ�����اٍت م��ارٍة مّ�ا ه� مق��ٌل وم�اس�ٌ 

ج�ل "ل��ان" حْ��ًا.  على ح�اب  )تار�خ(لل���وع م� ، ُم��َل� 

  غاَء تار�خ أر�عة أخ�اس ال��� أرضًا و���ًا . إل

ال��اعات اُألخ��  تار�خَ  نّ ر�عة الُ�علَ�ة له�ا ال����� ه� أال�

و��ّ�ًا  اً �ع��ها ول�� تار�� مه�ا �ُ�� �ان�ًا ون��ًال ، ه� تار�ٌخ �ائفةٍ 

 وما �����ع ذل� ، س���ن ���ا�ة  . ث� أّن م�َ�ه
ّ
صفة ال�س�ي

  لف�� . ت���ٍ� وت���ٍ� على ا

م� ال�هل جّ�ًا ت�ب�ج ال��ّ�الت ، ب�انًا ِل�ا في تل� ال��اسة 

م� ب�س . ول�� إذا  مق��دة ، و��انًا ِل�ا في ف�ل�ِ�ها م� ُمفارقةٍ 

ن�� ت�اوزنا ما وراَء اُأل��وحة م� ن�ا�ا ومقاص� ، ووقف�ا وقفًة 

نق�ّ�ًة م� ف�ل��ها ، ل�أی�ا �� هي ُم�ان�ٌة لل��اب ، و�� هي �ع��ٌة 

  ع� الفه� ال���ح لل�ل�ك ال���� وم�ازعه . 

ب��ها  معُ األمُ� ال�ا . ُاّمٍة ه� م���ع تار��ات أ�ِّ  إن تار�خَ 

ُل مادتها على ن�ٍ� . وت�اوُ  واألرُض أو/  ها ال��اعةُ م�ض�عَ ه� أن 

ٍ ، مع الّ�ع� أّن ه�ا ه� ال�ار�خ وال شئ غ��ه ، ه� ه��قٌة 
ّ
إن�قائي

. نع� ، م� ال���� ، بل م� ال��ور�  ّ�ةال�ار��ال��ا�ة في مفه�م 
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أح�انًا ، إیالُء االه��ام ل�راساٍت ج�ئّ�ٍة  م�ف�لة ت�ل�لّ�ًا ، مقّ�مًة 

  �م�ها في ال�ّلي . ل

 الَ�ْ��ّ�ةَ  ث� أّن م� ال��اجة الُ�ف��ة أن ن��ّ�َر أّن الّ�اك�ةَ 

(ال�ع�فة) . وأّن�ا إذا ����ا ع�ها أس�اَبها ال�ا��ة  م�ه�نٌة �ال�ع�فة

سُ��ّ�ُرها مّ�ا س�� ف�ها ن���َة خ��اِتها الع�لّ�ة  خ��صًا القاس�ة 

ح�ى �ع� أن ُت��ى  حّ�ًة  أن ه�ا ال���ات س��قى م�ها . بل ال���قةُ 

م�  . وس��لُّ ت��ى ال��اقفَ أس�اُبها وت��َع م� ذاك�ة األف�اد 

. ال�اك�ُة الَ�ْ��ّ�ة اآلَخَ�، إن خ��ًا و�ن ش�ًا، إن وفاقًا و�ن خ�اماً 

ج�ٌء م� ال�قافة ال�ع�ّ�ة ، ت��ّ�ُك �ق�ان��ها ال�اصة بها، وال هي 

ال��� وال���.   عل�ها ن�� أهلَ  للُ��ى الف��ّ�ة ال�ي نع�لُ   ت��عُ 

بل ر��ا �ان ت�اهُلها م� ِقَ�له� في ال�قافة ال�اّصة الُ���َم�ة ما 

في الُع�اُل في ال�الم ، م�ل�ا ی��� ال�اُء  ال���ّ  ها ف�صةَ ����ُ 

  غ��ِة ال�واِء والُ��او� . 

ل��ا األّمَة ال�ح��َة ال�ي مّ�ت ُم�ّ�ناُتها ���ل ما ابُ�ل��ا �ه في 

، خاض� ض�َّ  ، م�الً  ال�ع�ُب األورو�ّ�ةُ  ���ا الق��� وال�ع�� .تار 

في الق�ن ال�اضي ح���� مه�ل�َ�� ، ُق�ل ف�ه�ا ال�ع� ها �عِ� 

ُمُ�ٌن �أك�لها . ومع ذل� فإّن�ا ل�  ال�الی�ُ� م� أب�ائها ، وُدّم�ْت 

. بل إن الّ�س�ي ن��ع َم� ُی�اد� �إلغاء ذل� ال��ء م� تار��ها 

�ي اق��لْ� �األم� ذل� االق��اَل ال�� جعَل م� العاَل� �ّله شع�َ�ها ال

م��انًا لها ، ن�اها ال��م وق� ت�ّح�ت �ع� عّ�ة عق�د �اخ��ارها ال�ّ�. 
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ال���ع �ع�ُد  وما م� ر�ٍ� في أّن ج�ًء م� الف�ل في ه�ا اإلن�از

الف�� ف�ها ل� ی�عامل�ا مع ذل� ال��ء ال��ل�  إلى أن م�ّرخ�ها وقادةَ 

. بل درس�ه و�ّ���ا  تار��ها تعاُمَل ال�عامة إذ ت�� ال��َ� القادمم� 

أس�ا�ه وجعل�ا م�ه ع��ًة أمام شع��ها . وه�ا درٌس ل�ا حق�ٌ� �أن  

  نق�أَه  ون��ع�َ�ه . 

  ،إّن ال�اَب الُ�ف�ي إلى ال��َ�ِج ال�ح�ِ� م� أزم��ا الُ������ة

ُتعّ�ُ� ع� نف�ها به�ا اإل�قاع ال�اب� النف�ار الع�ف ال ت�ف�ُّ ال�ي 

في أن نق�أ تار���ا ق�اءًة م��لفة ، أّوُل كّل ��ع عق�د ، هي 

" تع�ي أّنها ال ُتلغي أ� شاملةشاملًة أوًال و�ن�انّ�ة ثان�ًا . ح�� "

��ٍ� ، وال أق�ل �ائفة ، م� أ��اف ال����ع الل��اني . وح�� 

 ع�ای�ها على اإلن�ان ، في مقابل " تع�ي أنها ت��ُّ إن�اني"

وه� ����ُب في ش�ون ال��اة  العاد�ُّ  ال�ار�خ ال�ل��� . اإلن�انُ 

ة وعامًال على ، سا��ًا ومف��ًا وُم���ًا وُم��عًا وأم��ًا على ال�قاف

ال���قي ل���ة ال�ار�خ . أّما  الخ. ه� ال�انعُ ال��امي بها . . 

، بل وغال�ًا جّ�ًا ، �ائٌ� اس�البيٌّ ال�ل�ة في تار���ا فإّنها غال�ًا 

  �ف�ليٌّ ل���ة ال�ار�خ ، ��ل�ه ق��ًة و�ل�ًا وان��ا�ًا .

، أّن ال�ی� ع�ل�ا  �ه�انإثارًة للع�� واالس ّ� اُألم�رِ شم� أ 

 ل�ل�نا  على ص�اغةِ 
ّ
 ، ق� ح��ه ب�م�زٍ ولّق��ه ألب�ائ�ا ال�ار�خ ال�س�ي

، و�ا  وان��ا�ًا . م���ها �ةً م� أس�أ ن�اذج ال�ل�ة ق�ن����ها ا

للغ�ا�ة ، دورًا و���ًا تاس��ّ�ًا م�ع�مًا. ث� ها ن��  ن�اه� ی��اءل�ن 



[18] 
 

وُ��ّق��ن ع� عّلة ضعف وه�اشة االن�ماج ال���ي ل��ّ�نات شع��ا 

،  ل��اب أش�ال االن��اء ال��ائفي ذات الّ���ة . وع� عّلة ه�ا 

ل�ی� أّس��ا آساَس اإل�قاع الُع�في . دون أن ُی�ر��ا أّنه� ه� ا

زع��ها أ��اًال .  نّ���ا أمام األج�ال ن�اذجَ  ذل� ح��االن��اف ، 

غ�ق�ا وأغ�ق�ا شع��ه� في ال��س ش�ه�ن وما ه� إال مقا�ع�ّ�ة َقَ�لة 

وال�ماء . في ح�� غّ���ا م�ه �ّل ال��اذج اإلن�انّ�ة ال���لة ، ال�ي ال 

  . ��ل� م�ها تار�ُخ أ� ��ٍ� م� أ��اف م���ع�ا 

)٣(  

األساسّ�َة الُ��ّ�كة وراء ه�ا ال��اب ه� ��ا�ُة تار�ٍخ  إن الف��ةَ 

ٍ غ�� م���قٍ 
ّ
ُوّفقُ� إلى أنا ِلَ�ْ�ٍ� م� أ��اف م���ع�ا. إن  إن�اني

في م�ش�ر،  ال���ِ  ُم�اد� ، ف����ُن ع�لي أش�َه ب����� ض�ءِ 

ل ه�ا �ُ��ّللُه إلى أ��افه دون أن ُیل��ه . إّن�ي على �ق�� م� أّن م�

ال���وع م��ٌ� �ال���ة ل�ّلِ أ��اف م���ع�ا . ض�ورَة أّنه ما م� 

ٍ خامٍ� ت�اَه ع�ل م�ّرٍخ ُ��ِ�ُ� ق�اءَة م��لف 
ّ
ت��ٍُّع ����ٍّ س��ني

ض�وب ال��ا� اإلن�اني ، وُ���ُ� ت���َ�ها في قّ�ٍة م����ة . 

ك�ا أّن�ي على �ق�ٍ� أ��ًا م� أّن�ا في نها�ة ال�عي س���ُن م� 

��� ، بل وم� ال��ور� جّ�ًا ، أن ن��َ� تار��ًا جامعًا ُ��ّ�ُر ال�

ذاك�ت�ا م� إرث آثام ال�ار�خ ال�ل��� . س���ن ه�ا أش�ه �ع�� 

  ال��َء الُ���� دون أن ُیلغي أ��اَفه . تأث�� ال��ش�ر، ُ��ه�ُ 
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. ��ا�ُة ال�ار�خ اإلن�اني ل���  �ال�أك�� الُ�هّ�ة ل��� سهلةً 

ُم�ّ�د ع�ل أكاد��ي ن���ٍّ ، ���ُ� أل�ٍّ ُمغامٍ� أن ی��ّ�� له . 

 ها في ُ�ُ�� ال�ار�خ الَ�َ�ثي�أن ُ�قّ�َ� ماّدَة ع�له م� م�ادرِ 

��ا ج�� ، ، ث� ُی�ّ��ها �ال��ل�ل ال�� ح�ثْ� ��ه  وُم��لف ال�ثائ�

، ب�صفه أم��ًا للُعلى . و��ل� ی�ّد� ق��ه عل�ه ����ون و���� 

ها . بل على الّ�لة ب�� ما ه� م� ذات القار� ال�ع��ّ�ة و��� م�ا�عِ 

ٍن ُم��ٍ� إلى ما ح��ًا م� ع�ل إن�ا) (ك�ا�ُة ال�ار�خ اإلن�انيهي 

ٍ واضٍح   ��ْ�سٍ  ی�ّرُخ له ، م���نٍ 
ّ
ل���ة ال��ا� ال���ّ� وم�قع حي

، مه�ا ���ن ع�له بّ�انّ�ًا فاقَ� ال�وح مف�داته .  م� دون ذل� س

 ألول�� ال�ی�. ول�� رث�ُ� تفّ�َ� الُ��فّ���ن في ت�ب��ه وت����ه 

���م�نها �����ن ما ی�ع��ن أّنه تأر�ٌخ ، اس��ادًا إلى ف��ٍة ُم����ة 

 ، أو فق� إلى معل�مات قّ���ها م� الُ�ُ�� . إن أقّل م�ادرِ 

هي ما في ُ�ُ�� ال�ار�خ الَ�َ�ثي ،  ���ةً ال���قي ال�ار�خ اإلن�اني 

ل��� �ال��ورة ، ال�ي �ع��ُ�ها ال��ّرخ�ن غال�ًا . ب���ا أك�ُ�ها  ال�ُّ

أه�ّ�ًة ت��ُ� في األدب وال���ة واألدبّ�ات ال�ی�ّ�ة �أن�اعها وال�غ�ا��ا 

، ��عًا  ال�ل�ان وال�حالت . ول�ل� فإّن الع�َل عل�ه �ق��ي /

�ّجه ، مع�فًة واسعًة �����ة ه�ه ال�عارف �اإلضافة إلى ال�ْ�س ال�ُ 

. ول�ل� ، ���ا أحَ�ُ� ،  ی��ُر ع��نا ال�ع�ّ��ن به�ا الف� الّ�امي 

  م� ف��ن ال��ا�ة ال�ار��ّ�ة . 
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)٤(  

أرج� أن ال أك�ن ق� أثقلُ� على القار� به�ه ال�قّ�مة ال���لة 

الُ�عّق�ة . وال���قُة أّن�ي ل� أضْعها مق�مًة ل��� ال��اب ، ال�� 

سهَل ال��اول، إال اع�قادًا م�ي ���ورة �ل م�ج�ًا أف�َ�ُض أن ���َن 

م�ها . ما �ان م�ها نق�ّ�ًا ، ی�مي إلى ت���� عقل القار� ف��ٍة ف��ٍة 

م�ه�ّ�ًا ، م�ها ما �ان ث� ��ّقه .  � ال����ه الُ�َ�عّ�� ال�� ارُت��َ م

ی�مي إلى ب�ان ال��هج ال�� س�ل��مه ال��لُف في معال�ة م�ض�ع 

ه�ه ال�ق�مة �إمعان . فإن ه� ال��اب . وأنا أرج� القار� أن �ق�أ 

َ� أف�ارها على حّ�ٍ مق��ٍل م� ال�جاهة واإلق�اع ، فلُ��ا�ع ق�اءَة وجَ 

ال��� . و�ال ف�ا عل�ه إال أن ُ���َ� ال��اب و����َف ع�ه . وأنا 

على ثقٍة م�� اآلن �أن قارئي ل� ��ل� أن ���َن واح�ًا م� ه�ی� 

  االث�ّ�� . 

  وال��� � رب العال���                                      

  هـ ١٤٣٤ش�ال �١٥عل�� في 

  م  ٢٠١٢أیل�ل  ١          
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 الف�ل األول 

  ـــــــــــــــــ

ّ�انّ�ة ال��رةُ    ال�ُّ

  ال�ّ� ال����م في تار�خ ل��ان  )١(

على ُوض�ِحها ، "ل��ان" وأس�اِره ال����مة  تار�خِ  م� غ�ائ�ِ 

 ��افةِ   م� م�احله ، هي ه�ه الُ����ّ�ةُ أّنه في م�حلةٍ وقّ�ِتها ، 

 ش�هُ . رقعٌة م� األرض �ها ح�ى ال��م ، ی��ُأ م� الّ�ف�ع�اص

ّ�ان ، ت���ُّ ��ًال على ساحل ال�� � م� ش�ال خال�ٍة م� ال�ُّ

" ، وع�ضًا م� ش�ق "�عل��" إلى "ص�ر "��ابل�" ح�ى ج��ب

  ال�احل . 

  تل� ال��حلة هي الف�ح اإلسالمي .    

ّ�اني  أّنه ، ذل� أّن م� أك�� ن�ائج ه�االف�ح على ال�ع�� ال�ُّ

ّ�ان األصل��� رومًا وع��ًا  على األث�ب�َأ   .حالَة ن�وٍح هائلٍة م� ال�ُّ

"آس�ة ال�غ��" . ��ع� أن خاَض ال��ُ� إلى "األناض�ل" و ات�هْ� 

 ج�اَدْی�" و"أُ هي معارك ����  ر مع ال��ل��� ثالثَ ال�وميُّ ال�ّ�ا

ّف�" و "ال��م�ك" ، و  ���ها االس��الُء على عاص��ه "م�ج ال�ُّ

ف�ًال ع� معارك ُأخ�� أقّل أه�ّ�ًة ن��ْ� في  اإلقل��ّ�ة "دم��" ،

"اُألرُدّن" ووس� "س�ر�ة"، خ��ها ج��عها ، ـ ل� ی�َ� أماَمه إال 

ال�الُء ع� "ال�ام" ، ُم��هًا إلى ال�قعة ال�ئ��ة ل�ول�ه وعاص��ها 
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. و�ان أن ت�ع�ه ج��ُع ”Constantinople“"الق������ّ�ة" 

ور��ا �ة غ�ان ول�� وُج�ام وعاملة ��ّ�ِ ال��ائل ال��انّ�ة الغف��ة ال�ُ 

في ق�ال ال�وَم ال�وَم ُم�ار�ًة ق�ّ�ًة  ، �ع� أن شار�ْ� غ�ُ�ها 

  ال��ل��� . 

فإّما أن ه�الء ال�ی� ن�ح�ا في أعقاب الفل�ل الّ�ومّ�ة ل� ی�وا 

خ�ج ف�ها  .ب�وّ�ٍة للَ�َ�� ُأخ�� غ�� غ�وٍة اإلسالمي في الف�ح 

ال�ل� وال�ه� . ح�ى إذا  � شه�ةُ �اًة ُت�ّ�كهُ األع�اُب م� ال���اء غُ 

 ام�ألت أی�یه� بها ان�فأوا عائ�ی� إلى ص��ائه� ، ��ا ح�َث غ��َ 

. و�ّما أّنه� اع�ق�وا أن ال�ولة الّ�ومّ�ة ال�ّ�ارة ل� ت��َ�  مّ�ٍة م� ق�ل

ال�اسعة . وأّنها س�عان  إم��ا��ر��ها ، ج�ه�ةِ  على خ�ارة "س�رّ�ة"

درسًا قاس�ًا الُ�غ�ّ�ون ه�الء الُغ�اة  قّ�َتها وأمَ�ها وُتلّق�ُ  ما س�����عُ 

وعلى �ّلِ حال . �ُح ألن�ارها �اَب الع�دة ع���ًا ل� ی���ه ، وتف

فإّن م� ش�ه ال��ّ�� أنه ل� �ُ�� ی�وُر ��ل�ه� أن ه�الء الُغ�اة الُ��اة 

��قة في الُ�غ�ّ�ون ُ���� أن ُ��ّ�ث�ا أنفَ�ه� �االس��الِء على �قعٍة ع

وله�ا أو الِ��ارة �ـ "ال�ام" م� ال�ولة الّ�ومّ�ة ث� ُح�ِ�ها و�دارِتها . 

ت��ُّ  .في أعقاب الفل�ل ال�ومّ�ة الهار�ة �أس�ه� ذاك خ�ج�ا 

خ�اُه� ف�ُق الُ��اردة ال�ي نّ��ها ال��ل��ن ل��ان إخ�اجه� 

"ال�ام" . ل���ل�ا م�ا�َ� م� "األناض�ل" ، أرض نهائّ�ًا م�

ًا في "أدرنة" و"سال�ن��" ، ح�� ما ی�اُل أعقاُبه� ح�ى وخ��ص

  ال��م .
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  االنه�ار ال��اني في ال��احل )٢(

ال���قُة رجاَلها وُح�اَتها ، أن  م� الُ���ّقع ، وق� خ��ْت 

م�ل ب��ٍة انف�ق� ج�راُنها فان�اَح ماؤها.  .ُسّ�انّ�ًا  ت��اعى وت�هارَ 

و���ا ���ُّ س�احَلها الغ��ّ�ة ، وم�ها ��عًا س�احُل "ل��ان" ، فإن 

ُمُ�َنها �الُ�ُف� ، م��ف��ی� م� خ��ته�  �فق�ا ُ�غادرونَ ال�ائ��� أهلها 

ومّ�ة  في اإل��ار ب�صفه� س�انَ  س�احل ، وأ��ًا م� ال����ة ال�ُّ

ه ال�ئ��ُة "��ابل�" و"ُج��ل" ال���. وه��ا خَلْ� ُمُ�نُ َة على الُ��َلقَ 

و"ب��وت" و"ص��ا" و"ص�ر" م� أهِلها . في ح�� أّن الُ�ُ�َن نفَ�ها 

�ان .  �ق�ْ� قائ�ًة سال�ًة ��ا �ان� م� ق�ل ، ول�ّ�ها خال�ةٌ  م� ال�ُّ

في ذل� األوان ی����ن ُسل�انًا �ان�ا ، وق� ع�ف�ا أّنه�  ألّن ال�ومَ 

 على ال���، دأب�ا على ت���� غاراٍت ���ّ�ٍة ُمفاج�ٍة على ُم�لقاً 

هار��� . ��ق�ل�ن و��ه��ن وُ���ق�ن ث� ی���ن لُ�ُ�داالقّلِة ُسّ�انها 

  ه� . ه� أو ُم�اردتِ ، في �ّل ع�ِ� ال��ل��� ع� م�عِ �ُ�ُف�ه�

  

  ��ان�ة لال��رة ال��انّ�ة لل��ال ال )٣(

"ل��ان" ال��الي ، ال��  ل� تُ�� أح�َ� حاًال . ج�لُ  ال��الُ 

�ف�ُله ع� ال����ي "���ُ� ال�ام" ال��ل�ُك ح�ى ال��م ، �ان خال�ًا 

ت�امًا م� الُ�ّ�ان . ���� ات�� م�ه شع�اُء ال��ّ�ف والع�فان رم�ًا 

  و�ل�ًا ل��اٍة خال�ٍة ، � والُ�ع� ع� ال�ل� ـلل���ُّ 

  .  �ال�الئ�العالئ�ِ  ل��ادة هللا مق��عةِ 
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َ� فق� �ان أح�ال�ع�وف بـ "ال��ف"  م�ه ، ال����يُّ  أّما الق��ُ 

 ال�ار��ي حاًال ُسّ�انّ�ًا �قل�ل ، �ف�ل ات�اله �ال���� االس��ات��ي

ال��صل إلى بّ� "ال�ام" ع�َ� "واد� ال���". ول�ّ�ه ل� ���لئ أو 

أب� ال��اسي ال�ل�فُة ُ�قارب االم�الء إال �أن اس�ق�م 

��ائَل ال���خّ�َة م� "معّ�ة م) ال٧٧٤هـ/١٥٨(ت:جعف�ال����ر

ال�ع�ان" وأس��ها ال��اَل الُ���فة على "ب��وت" . و��ل� أن�أ دون 

  . ح�ى ال��م  أن �ق�� عامًال ُسّ�انّ�ًا ما ی�الُ 

أما الق�� ال��الي م� "ال�ل�ل"، ال�ع�وف أك�� ح�ى ال��م و 

ورس�ّ�ًا �اس� ، ن��ًة إلى (عاملة) الق��لة ، �اس� "ج�ل عامل" 

 خاٍل ، �اس���اء �ع�ِ  فق� �ان ه� اآلَخ� ش�هَ (ل��ان ال����ي) ، ـ 

َ�س" و"كَف���ال" ُق�� صغ��ة هي "قَ  ال��ارع الفق��ة الُ���اث�ة ، وثالثِ 

الّ�املُة ِل�". �ع� أن �ّ�ح� اله��ُة ، "كَفْ�ِكال" ال��م ، و"م��ل سِ 

اسَ�ه . ول�  ی� ، ال�ي م���هُ �ق��لة عاملة ال��انّ�ة ذات الّ���ة والع�

إال ما ت��ُ�ه خلَفها ، وم�ه "ج�ل عامل" ، ی�َ� م�ها في "اُألردّن" 

ح��ٌة ُسّ�انّ�ٌة ���� م� أف�اد ، حاَل س�ٌ� أو غ��ه دون ال��اقه� 

عاملي) ن��ًة إلى الق��لة . مع ال�ق�مه� . نع�فه� م� َحْ�له� لق�(

ن��ًة ، �ع� ق�ون  ��ا شاعَ ض�ورة ال����� ب��ه و��� اللق� نف�ه 

�ف�ِل  ال��ل الّ�اه�ال��ان ال�قافي ال��ی� ال�� ن�َأ في إلى 

  . نه��ِه الُ���� 

 ل��ان  خالصة ال�ضع ال��اني في )٤(
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  ص���َة الف�ح اإلسالمي

�اني لـ "ل��ان" على ال���  ه��ا ���� تل��� ال�ضع ال�ُّ

  ال�الي :

� ، ال �ع�ُ�ها إال �عُ� ال��ا���� ، ال�ی خال�ةٍ  ش�هُ  ـ ال��احلُ 

�اَء له�ا ال�غ� أو ذاك ، �اع��اره ع�ًال ُ��ّ��ون أنف�ه� �اخ��اره� ُخف

ه�ا  لُ�قلقة لل�ولة عالجو�ان م� اله��م ا  م� أع�ال ال�هاد .

�اني ، ِل�ا له م� آثاٍر س الف�اغ ��ٍة على األم� الع���� ال�ُّ

ُمُ�ِنه ال�ال�ة أق�امًا م� الُف�س وغ��ه� وال��اسي . ف�ان� ت�قُل إلى 

، تأتي به� م� "�عل��" و "ح��" و "إن�اك�ة" ،  وح�ى م� 

"ال���ة" و "ال��فة" . ألنها ، ���ا ی��و ، ل� تُ�� ت�ُ� �ال�قا�ا القل�لة 

م� ال�وم في ال��احل . و�ان ه�الء ال�اقلة وال��ا���ن ُ�����ن في 

� غ�وات ال�وم ال���ّ�ة الُ�فاج�ة . أب�اٍج ُم�ّ��ة ، ل��ای�ه� م

و�ان ب�اُء ه�ه األب�اج ع�ًال م� أع�ال ال��� واإلح�ان، ی��ّ�ُع �ه 

�ها وخفارتها ُم����ًا ال��س�ون األت��اء . وق� �ّل االه��ام ب����

اله���/ال�ادس ع��  ال��� ال��ل��ي في الق�ن العاش�ح�ى أواخ� 

ُف�ِ  وت�ل�حِ �افع �ه�ر ال�َ ول� �ف�ّ� إال �ع� و����  .ال��الد�  ال�ُّ

بها . ��ات� األب�اُج غ�� ذات ���� ج�و� للُ��افع�� . وما ت�اُل 

ُم�افًا إلى م�اقُع ����ة على ال�احل ت��ل ح�ى ال��م اس� "ُب�ج" 

:  أو ُم�افًا إل�ه، "ب�ج ال��الي" "ُب�ج ال��اج�ة" ، �ان�ه : ُب�ج حّ��د"

في "ب��وت" وض�اح�ها . و�ع�ها ما ی�ال  "ساحة الُ��ج" ، وأك�ُ�ها
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م� تل� األب�اج  ال�ا��ةُ  قائ�ًا في ال��ال . وهي ج��ُعها اإلماراتُ 

  وم�اقعها . 

م� ت�امًا تق���ًا  خاٍل فق� �ان م�ها ماه� غام�ٌ  ـ أّما ال��الُ 

ال��الي م� ج�ل "ل��ان" و "ج�ل عامل" ،   �ال��ان . وم�الها الق�

ح�ى الق�ن ال�ادس اله��� / ال�اني ع�� الل�ی� ���ا ��ل� 

ّ�انّ�ة الهائلة  ال��الد� .  ول� ����ا عام�َ�� إال ���� ال�ع��ة ال�ُّ

ف . وم�ها ما �ان ال�ي �ان س�ُ�ها الغ�وات ال�ل��ّ�ة ��ا س�ع� 

، ��ا ُقل�ا ق�ل  الق�ُ� ال����ي م� ج�ل "ل��ان"، وم�الهُ عام�ًا ج�ئّ�اً 

 قل�ل . 

ال�قاع" ، ل� �ُ�� ��ه م�  هلُ ة ، وأك�ُ�ها "سل�ّ ال�اخ ه�لُ ـ ال�

. ال�ي �ان� ی�م ف��ها ال��ل��ن ق��ًة صغ��ًة  الع��ان إال  "�عل��"

ها ال�ار��ّ�ة ال����ة . م�ان�ها ال���ّ�ة ���ق وج��ب قلع�ِ  ُت���ُ 

ها ال����ة ، . و��ات��ُ  وال�ه�د سّ�اُنها م� الع�ب وال�وم والُف�س

"رأس الع�� ، " في غ��ها وش�الها . �اإلضافة  الُ��ت��ة م� ن�ع

���ار ح��ٍن ، �ان  إلى �ع� الق�� ال�غ��ة ال�ي نه�ْ� 

ال�ومان ق� شادوها ل�فارة ال���� االس��ات��ّ�ة ال��ّد�ة إلى "دم��" 

ك" . و�اإلضافة أ��ًا إلى ��ع ، هي "الل��ة" و"ق��ن�ا" و"ال�� 

"ب�ارش" ، ال�ع�وفة ال��م بـ ام" . نع�ُف م�ها  ُق�� على "���� ال�

  "ب�ارج" ، و "ق�� ال�اس" ، "قّ� ال�اس" ال��م ، و "بّ� ال�اس" .
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  ج�ل ل��ان ال������ن ش�الَ  )٥(

ّ�انّ�ة لـا "ل��ان" ص���َة الف�ح ، ال ُبّ� م� س���امًا لل��رة ال�ُّ

أن ن��َ� ُنّ�اَل األعالي ال��الّ�ة ل��ل "ل��ان"، بل�ة "�َ�ّ��" وما 

، م� ال������� ال�� ُی���ون ت�� اس� ال��اج�ة والَ�َ�َدة  واالها

،  ب�� ال���ف�� في ُه�ّ�ة �ّلٍ م� ه�الءوال��ارنة ، على اخ�الٍف 

وخالٍف أك�� في تار�خ ن�وله� تل� ال�قاع . وال�� ُ�قال إج�اًال أّن 

م� أق�ى ش�ال"ال�ام"، ح�� تل�قي ح�وُده ���ود  ج��َعه� ق�مْ� 

  .  ال�ولة الّ�ومّ�ة

وعلى �ّل حال ، فإنه� ��ع�ا في تل� األعالي مّ�ة ث�اني ق�ون 

ّ�اني ال�� ن�أ . إلى أن أصاب�ا ف�ص�َ عّ�ًا  ه� ال�ار��ّ�ة �الف�اغ ال�ُّ

ها ُسّ�انِ  "ج��ل" و "ال��� " �ع� إجالءِ "الف��ح" وفي "ك��وان" و 

الق�ن ال�ام� اله��� / ال�ا�ع ع��  أوائل  ل��عة ع�ها قه�ًا فيا

. فان�لق�ا ها���� م� معاقله� ال���عة ، ��ا س�ع�ف ال��الد� 

�ادئ�� ح��ًة ُسّ�انّ�ة  ، أوصل�ه� �ع� خ��ة ق�ون إلى ح�ود 

�اني  "فل����" ح�� ال ی�ال�ن . ل�� ُم��ل��ا مع ه�ا العامل ال�ُّ

ُن�ّ�ُ� ص�رًة ُسّ�انّ�ة لـ "ل��ان" ص���َة اآلَن ن�� ال�الغ األه�ّ�ة ، و 

دخ�له�  تار�خَ  ، أن�ا ال نع�ف �ال���ی� َم� ه� وال الف�ح اإلسالمي

، على �ّل حال ، عامٌل  رة الع���ة . و�ن�ا ن���ه� ألنه�في ال�� 

ُسّ�انيٌّ هاٌم ، ���ف ال��� ع� ُه�ّ��ه وتار�خ دخ�له في ص�رة 

  ال���قة . 
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 دور اله��ات في   )٦(

  ال����ل ال��اني لل��ان ال��ی�

ه��ا ، فإّن "ل��ان" ، بل و"ال�ام" ع��مًا ، في الق�ن األول 

اله��� / ال�ا�ع ال��الد� ، �ان ُ�عاني م� فقٍ� ش�یٍ� جّ�ًا 

ّ�ان . ���� أّنه ل� �غَ� و���لئ أو ُ�قارب االم�الء إال �ف�ل  �ال�ُّ

 وصغ��ًة ، قادمًة إل�ه أك�َ� ما �ان  وأّوَل ��ه ����ةً  اله��اِت ال�ازلةَ 

ها م� "ال���" . وس���ن عل��ا ���ا ما �ان م� "الع�اق" ، و�عُ� 

���ُل ��ّ�ة ال��اب . وأن نِ�َف نع�ُفه م�ها و س�أتي أن ن��َ� ما 

تأث�َ�ها االج��اعي وال�قافي وال��اسي �القْ�ر الُ��اح . نق�ُل ه�ا مع 

أش�نا ال��ارنة ، ال��اج�ة / /ى ه��ة الَ�َ�َدة ت�فٍُّ� ال بّ� م�ه عل

"ال�ام" ق�مْ� م� أقاصي ش�الوحَ�ها ع��ار أّنها ، �اإل�ه ق�ل قل�ل

 .  

ذل� الف�اغ ، ال�ي ال �ق�أُها وال یه�ّ� وم� اإلمارات ال��ّ�ة على 

س�� ال��رخ اإلن�اني ، أّن�ا أث�اَء س���ج مغ�اها ع�ُل على او�بها 

الق�ن ال�ي تَلْ� الف�َح اإلسالمي ، ال ن�ُ� في  ون�فِ  الق�نِ 

األدبّ�ات ، خ��صًا في ُ�ُ�ِ� رجال ال��ی� ، ذ��ًا ألحٍ� م� 

ال�جال م����ًا إلى بلٍ� م� بل�ان "ل��ان". فق� اب��اًء م� ال��ف 

على  ن��ُأ الع��رَ ، ال�اني لله��ة / ال�ام� لل��الد ال�اني م� الق�ن 

"الُ���لي" ، "ال��ني" (ن��ًة إلى  ،  �ي""ال��ابل أن�اٍب م� م�ل

"ج�ن�ة" ، بلٌ� على ال�احل مع�وٌف �االس� نف�ه ال��م) ، 
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، "ال��ر�" ، "ال�عل��ي" . إلى غ�� ذل� "ال���او�" "ال���وتي" ، 

  مّ�ا �عُ�ُ� اس�ق�اؤه و�ح�اؤه . 

ُل ما نع�فه م� أّن أول�اَء اُألم�ر ه�ه اإلمارة ُت�از� وُت��ِ 

�ال�ار�خ نف�ه ع� اس���اد ال�جال إلى ال��اقع ال�احلّ�ة اس�غ��ا 

  .  �فعل�ن م� ق�ُل ل�فارتها ، ��ا �ان�ا 

 تل� أنّ اإلمارتان ت�قا�عان ب�الل�ه�ا ع�� نق�ٍة واح�ٍة ، هي 

مأه�لًة �ال�اس . عام�ًة �َ�� الف�ح  �عـ�ُ� ال�ل�ان م� "ل��ان" ل� تْغـ

ها ، إال ال��َ� م� ُن��ة أهلِ �ق�ُم ��ف�ها ، وعام�ًة ��� �����ُّ 

وم� ال�اضح أّنه�ا ب�ل� ت�ل�ان إشارًة ض��ّ�ًة إلى ب�ل� ال�ار�خ . 

ٍ لَ��ِء ام�ال
ّ
أ� �ال�الي  ِء تل� ال�ل�ان �ال�هاج��� إل�ه تار�ٍخ تق���ي

 الُ����ّ� ح�ى ال��م . 
ّ
  َب�ِء تار��ه اإلن�اني ال�ي

 

 القاع�ة ال�ي ���قُ� عل�ها  )٧(

  ل��انم��ل� تار�خ 

 �ار�خال���قي للُ���َلُ� الهي ذ� القاع�ة ال�ي اس�قّ� عل�ها 

له إال  "ل��ان" . وع��ًا ُ��اوُل ال����ن�ن ب�ار�ٍخ ال وج�دَ  اإلن�اني لـ

�ا . إذ ��ع�ون تار��ُ ـ ح��ًا ـ أّن ه�ا ه� في أذهانه� ، مع الّ�ع� 

لى �ه إلى الف���ق��� وال��عان��� وال�وم . م� شع�ٍب سادْت ع

أرض�ا ف��ًة م� ال�مان ، ث� �ادْت دون أن ت��َك أث�ًا ُی�َ��، مّ�ا 

  ی���ه األسالُف في األخالف  . 
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ال�ار�ُخ اس���اٌر م�ل نهٍ� داف� . ع�ُل ال��ّرخ عل�ه ت���ُ� 

�ه ال��رة ـ. ل�ّ� هال��ان في و ْ�ُد قّ�ٍة م����ٍة في ال�مان ـوسَ 

احَ�ها أل��اٍل آخ��� ُمفِ�َ�ًة س�ُل ف��ًال وت�ق�ع ، الع���ة ق� ت���

ر���ا ال���� وص�غ�ا ال��اَة �ِ��غ�ه� . و��ل� غ�ا ما س�قه ُجُ�د 

رم��ا . رم�ُ� تار�ٍخ نق�أُه ��ا نق�أ تار�َخ غ��نا ، ول�� ��هٍ� ن�� 

 . و 
ّ
  الف�ُق ب�� االث��� ���� . م� ال�اضح أّن اس���اُره ودفُقه ال�ي

* * *  

، إن�ا ب��ٍ� أك�� ت��ی�ًا . ما ب�أُت �ه نهي ه�ا الف�ل ���لسأُ 

خ��ًة جّ��ًة ن�� غای��ا .  ، على صغ�ه، ها ن�� ق� خ��نا ��ه 

لق� أص���ا اآلن نع�ف م� أی� ن��أ ، وما هي اإلش�الّ�ات ال�ي 

عل��ا أن ُنعالَ�ها . ���ُ� �ات ب�سع�ا أن نق�ل ، إّن ُ�غ���ا هي 

��َ��ات األح�اث ، اب��اًء م� ق�اءُة ذات�ا وهي ت��� في ال�مان ومُ 

 أسالٍف ل�ا ع��وا ه�ه األرض ، ف�ان�ا الُ��َ�َلَ� ال���قيَّ ل�ار�خٍ 

 ٍ
ّ
  "ل��ان" .  لـ  إن�اني

  ـــــــــ
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  الف�ل ال�اني 

  ـــــــــــــــــ

  

  ـ ال�هاج�ون األّول�ن  ١

  كالٌم على ال��هج  )١(

 غ�ا ���ا �ع��ا ـلِ ، ، اإلن�انيُّ حْ��ًا  ال�ار�ُخ ال�يُّ ی�ت�ُ� 

ارت�ا�ًا وث�قًا به��ت�� ، في أساسه وم��ئه ، " ال��ه�رّ�ة الل��ان�ة"

، إح�اه�ا ُ���� ، وال�ان�ة أصغُ� ق�م�ا م� "الع�اق" رئ���َ�� إل�ه 

�ان ال��ان���، وال�ان�ة ه��ة ب�ي م�ها . اُألولى هي ه��ة ب�ي ه�ْ 

ّ�اني.  ��الُ����ّ ر��عة    �ات�اه االم�الء .  به�ا ب�َأ ال�غّ�ُ� ال�ُّ

ُنعّ�ُف أن س���ُن عل��ا في أّول ما س�أتي أن ُنعّ�َف ��ل��ه�ا. 

��تَ�� ، ث� ُنعّ�ف ب���عة اله به��ان أوُل ب�صف ه��تها أك��َ 

ول�ّ�ها أقلَّ ع�ی�ًا في ال�مان وال��ان  ه��ًة ُم�از�ةً  ب�صِف ه��تها

في م�ض�ع ال��اب ، . وال�ع��ُ� به�ه وتل� ُی�ّ�ُ� وُ��ّ�ُغ نْ�َقه�ا 

. ��ا س���ن عل��ا أن ُن�ّ�َ�  إل�ه ����تَ���� ه��تب�صفه�ا أّوُل 

م�ازَله�ا ، وما ت�ّتَ� على ن�وله�ا م� تأث�ٍ� ُسّ�اني ، ث� ما ت�ّتَ� 

على ه�ا ب�وره م� تأث�ٍ� مع��� ثقافي ، مّ�ا ت��ُله معها ال���اُت 

ّ�انّ�ة . ض�وَة أّن ال��اعاُت  اإلن�انّ�ُة وهي ت��ّ�ُك في األماك� ال�ُّ

في م�ا��ها  ل��ُ��َ ، ت��ُل معها م�اصفاِتها ال�قا�ّ�ة ، ل��رعها و 

  ال��ی�ة . 
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  هْ�ـ�ان  )٢(

أّما ه��اُن فهي ق��لٌة ��انّ�ة . د�اُرها األصلّ�ُة ش�ُق "ال���" أ� 

"ح��م�ت". و��ه�ِر أمِ� اإلسالم �ایَ� ش�ٌ� ���ٌ� م�ها م�ا�َعه ، 

" في ال�ُّقعة اإلسالمّ�ة اآلخ�ِة في ال��ّسع . و�ان� "ال��فةُ وتفّ�ق 

م��َ� ال��ّ�ع ال�ئ�� له�ه الق��لة خارَج "ال���" . ���� أّنه ل�� 

  ت����ها فازت ه��اُن �ُ��ع ال��ی�ة ال��ی�ة . 

وم� ال�عل�م ال��ه�رأّن صلًة م���ًة ج�ًا قام� ب�� ه��ان 

ه�ه الّ�لة تع�ُد إلى تار�ٍخ ُم�ّ��.  . وأنّ  (عل�ه ال�الم)واإلمام علي 

 أهَلها�ع� �اب� عّ�ه إلى "ال���" ی�ع� (صل�ات هللا عل�ه وآله) ح�� ال��ي 

إلى اإلسالم . فأسل�ْ� ه��اُن على ی�ه . وأّنه أقام ب��ه� مّ�ة س�ة 

تق���ًا ، ف�فّقه�ا في ال�ی� عل�ه . ه�ا ، �اإلضافة إلى ش��ّ�ة 

ش��ًة خاصًة ل��ي ه��ان معه . ف�ان� ع�اَد اإلمام ال��ّث�ة ، ب�ى و 

 الُ��ّ�اة (ُش��ةُ ل��ه ع���ه في "صف��" ، و�ان م�ها قّ�اُت ال�ُّ��ة 

  ال����) . 

أصاب� ه��اُن ف��َتها ال�ه�ّ�ة مع ارتفاع شأن "ال��فة" ، �ع� 

أن ات��ها اإلماُم عاص�ًة لـه . في تل� الف��ة ال�افلة �األح�اث 

�اُن صاح�َة الّ�ور الُ���� ، ال�� ال ُی�ان�ه �، صارت ه الِ��ام

دوُر أ� ق��لة ُاخ�� في مع��� "الع�اق" . وع��ما انف�َ� عق� 

ن�امه إث� دا��ة ال����� ، ف��ج م�ها الُ��ّ��ة (ال��ارج) ، ومال 

  ق�ٌ� ض��ًا إلى معاو�ة ، �ّلْ� ه��اُن على صالبِ�ها و�خالِصها . 
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في ه�ه الف��ة الفاصلة اك���� ه��اُن ال��رَة ال�ي دخل� بها 

ال�ار�خ وأذهان ال�اس ، ب�صفها ق��لًة ش��ّ�ًة خال�ة . وذل� ما 

ص�ع تار�َ�ها في ال�م� اآلتي . و�ان ل�ا في "ل��ان" م� ه�ا 

  ال�ار�خ ن��� . 

  ر��عة )٣(

أّما ر��عُة فهي ق��لٌة م� ع�ب ال��ال واسعُة االن��ار. ل�ّ� 

م� ی�عّلُ� به� ال��ُ� ه� ��ٌ� م� ���نها اس�ه (ع�� ال��� . 

) . وه� ذوو "الع���"ولفائ�ة القار� ال�ُّلعة نق�ُل أّن ال���ُة إل�ه 

تار�ٍخ أقـلُّ وض�حًا في تف��الته م� تار�خ ه��ان . نع�ُف أّن 

صلّ�ة في "ال�����" و"ُع�ان" . ول��� "ال�����" هي ه�ه م�ا�َعُه األ

ال�ع�وفُة ال��َم به�ا االس� ، بل هي م� ش�ِق ش�ه ال����ة الُ�ُ�ر 

. ، فهي إذن ���ار "ُع�ان" الع��ّ�ة ، ال�ي ُتع�ُف ال��َم بـ "األح�اء" 

ونع�ُف أّن ه�ا ال��� ان�اَح في اإلسالم إلى "الع�اق" ، ف��ل 

قّل "ال��فة". ونع�ف أّن إخالَصه لل���وع ال��اسي "ال���ة" وأ

ال�� قاده اإلماُم ل� �ُ�� �أقّل م� إخالص ه��ان . ول�ّ� دوَره ل� 

ه�ه أك��  ��� ُی�اني دوَر ه��ان . وذل� �ال��� إلى أّن ع�ی�َ 

. وأ��ًا �ال��� إلى أن ه��ان قادمٌة م�  تل� ����� م� ع�ی�ِ 

���� خ��اتها ال�ار��ّ�ة على  م���ٍع ح���ٍّ م�ی�ي ، أق�رُ 

  االس��عاب واالن�ماج في  ال����ن ال��ار� لل���وع نف�ه . 
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  األس�اُب ال�ار��ّ�ة له��ته�ا )٤(

كان� �ارثُة "صف��" ، وخ��صًا خ�عُة ال����� ، ب�ا�َة 

(عل�ه ال�الم) ال�ها�ة ل���وع اإلمام . ث� �ان اغ��اُل اإلمام ال��� 

ها إّن "ال��فة"  . �ُعْ� م� �ع�ها �ارقُة أمل �ي ل�نق�َة ال�ها�ة ، ال

ق� فق�ْت زه�َة رجالها . وها إن إماَمها وقائَ�ها ق� اغ��ل ، وها إن 

 خل�فَ�ه ُمقّ�ٌ� ب���د ال�لح ال�� وّقعه أخ�ه و�ماُمه . 

ه��ا ��عِ� ال��ی�ُة ال����ُة ال�ه�ومُة عاج�ًة ، ت���ُ� ان�قاَم 

ال م�الة . ولقـ� أتى �الفعل . ول�� معاو�ة ال�ي تع�ُف أّنه آٍت 

مّ�ا ی��ُل ��اج��ا م� هـ�ا الّ��د أن نق�َل ��� . ال�هّ� أّنه في 

نها�ة ال��اف �ان ل�� ه��ان وع�� ال��� م� األس�اب ما ��في 

ُع له� . وعلى �ّل حال ، �ق�� أّن "ال��فة" ل� تُعْ� تّ��ل�عل��ا علَ� ال

ع��قًا في الُ���ة ال���ّ�ة ،  وه�  فإّن ج�وَره� ل� تُ�ْ� ق� ض��ْ� 

  ال�ی� ل� ی��ل�ها إال م�� ُق�ا�ة عق�ی� م� ال���� . 

ه��ا خ�جْ� تل� ال���ُع م� "ال��فة" ل���َل م�ازَل ج�ی�ة 

ُم��اع�ة . ���� أّن �عَ� ه��ان ن�ل "م�َ�" و"األن�ل�". ول�ّ� 

 م� أرض أك�َ�ها ، ���ا ت�لُّ عل�ه ال�الئل ،  ن�َل �قاعًا معل�مةً 

"ال�ام". وم� ه�ه ما آَل أمُ�ُه �ع� ق�وٍن وق�ون إلى أن ���َح م� 

ٍ . �ّل ی�فاعُل 
ّ
"ل��ان" ال��اسي . و��ل� غ�وا قاع�ًة لعامٍل ُسّ�اني

و���� �اس���ار ُن�ّ�ًا ُأُف�ّ�ًا وع��دّ�ًا . ُأُف�ّ�ًا �ان��اره في األم��ة ، 
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ه� حاُل غ��ه م� وع��دّ�ًا ����ره ال�قافي وال��اسي . ��ا 

  أ��اف . 

ولُ�ّب قارٍ� ی��ائُل اآلن ، ��ا ت�اءلُ� : ول�� ��� أن ه�الء 

ال�ی� خ�ج�ا ناج�� �أنف�ه� م� ��� معاو�ة ، ل�أوا إلى أح�انه 

؟ وم� ال�عل�م أن بالد "ال�ام" �ان� إذ ذاك ت��ُع لُ�ل�انه 

  الُ��َل� . 

ّنها ثاب�ٌة ��ا ال ه�ا ال��اؤُل ال ی��ُ� إلى أصِل ال�اقعة ، أل

ٍ ی��و غ�� ُم���ٍ� 
ّ
�ق�ُل اّل��� . ول�ّ�ه ��لُ� تف���ًا ل�ل�ٍك جْ�عي

  مع ���عة اُألم�ر . وه�ا م� ح� القار� . 

وال�� أراه �ع� ��ل تأّمل ، أّن�ا ��ُ� أن ن��َ� إلى األم� 

�عقِل وع��ي معاو�ة . ذل� ال�ا��ة ال�� ال ُ���� ش��ًا �قْ�ر ما 

��َع خ��َمه ب�� خ�ارَ��، أحالُه�ا �ع�ًا في ف�ه ، ُ���ُ� أن 

  أقلُّه�ا م�ارًة في أف�اهه� . 

م� ال�اضح أّن اس��قاَء معاو�ة أش�َّ أخ�امه عل�ه في ال���ة 

ال�اض�ة له� ، أ� "ال��فة" ، ل� �ُ�� إال ���ا�ة تأج�ل لل�ع��ة أو 

ر��ا  ال�عارك ال�ال�ة ح��ًا . س��قى حاجاُت ال�ف�ِس ��ا هي، بل

ت��ُ�ها آالُم اله���ِة ح�ارًة . أف�ُل حّلٍ س�اسي  لل�ع�لة أن 

، ع�ی�اً س���ن�ن م���ر��  ����ه� ث� ُ�ع�ُ� نْ�َ�ه� م� ج�ی� ، ح��

� س�اسّ�ًا وثقا�ّ�ًا . أش�ُه �الالج��� ال�ی� ال ���ع�ن �أك�� مغل���

��ع�� ��ه ع� �ل تار��ه� ، مق���قّ�ون ��ه م� م�اٍن آمٍ� 
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. إذ ذاك س���ن�ن في م�قع الُ����َعف ��ل ال�قای�� ، �عهوم�ا

ُم���عف�ن �ال���اس الع�د� ، وُم���عف�ن �ال���اس ال��اسي ، 

وُم���عف�ن �ال���اس ال�قافي . خ��صًا إذا ه� ُن��وا في 

ج�اعاٍت صغ��ٍة . ح�� س��و��ن م�ل ق�عة ز�ٍ� ت�� حّ� ش�ٍ� 

 �أن ی�اه�  حام�ة . ه��ا ف�َض معاو�ُة أو ، على
َ
األقّل ، رضي

ی��ع��ون في ال�ل�ان م� "ال�ام" إلى "م��" إلى "األن�ل�" ور��ا 

. ح�� ضاع أك�ُ�ه� . ول� ی�َ� م�ه� إال م� ال�ل�ان في غ�ِ�ها 

أس�اٌء م����ٌة إلى أح� الف��ق�� : (الهْ��اني) ، (الع���) ، حف��ها 

  ل�ا ُ�ُ�ُ� األدب وال���ة ورجال ال��ی� .  

ا ال��ب�� ال�اك� أّسَ� معاو�ُة ، ��عًا دون أن �ق�� ، به�

"ال�ام" ، خالفًا ل�ّل ال��ّقعات وال�ه�ُّ�ات .  ال��رة الُ�ّ�انّ�ة لـأساَس 

وفي ه�ا درٌس م� دروس ال�ار�خ ، نق�ُأ ��ه أن الُ�غاَة ق� �ف�ض�ن 

����� ال��ا�اِت اآلنّ�ة ��ا ل�یه� م� ُسل�اٍن �اٍغ . ول��ه� أع�ُ� 

� أن ُ�����وا على ال�ها�ات . ذل� أّن ال��ا�ات فعُل َم� إذا أراَد م

. أّما ال�ها�ات فهي فعُل ق�ان�� ال�ار�خ ، أو م� ذو� الُ�ل�ان فعل 

  إرادُة رّب ال�ار�خ . ول�ّ� أك�َ� ال�ُّغاِة ال �عل��ن . 

  

  م�ى وأی� ب�أت اله��ات )٥(

� / العق� في وقٍ� ما م� العق� ال�ادس م� الق�ن األول اله�� 

ال�اسع م� الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ��َ� أول�� ال�هاج�ون م� 
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ه��ان وع�� ال��� ، القادم�ن م� "ال��فة" ، أو �عُ�ُه� أرَض 

"ل��ان" . ق�ٌ� م�ه� ن�َل أ��اَف "�عل��" ، وال�اني اله�اب الُ���فة 

وال��اورة  ل��ی�ة "��ابل�" . وما ن�ر� �ق��ًا ل�اذا ان���وا إلى 

س�اسة معاو�ة . ولق� ض�� َ�� ُم��اع�َی�. ولعّل ذل� �ان م� ش�� 

�ان� في أن م� م�ل��ه ، ور��ا م� خّ��ه ،  ُقل�ا ق�ل قل�ل أنّ 

  َ�ه� في ج�اعاٍت صغ��ة الع�د ، ح�� ت�ُهُل ال����ُة عل�ه� . ی��

ّ�ة ، على ُشحِّ ُنالحُ� أ��ًا أّنه� ن�ل�ا ال��اَل وال���قَة ال�اخل

القارس، واج����ا ال�ل�اَن ال�احلّ�َة ال�اف�َة واألغ�ى م�اردها و��ِدها 

�ة ، ���ارِدها . وه� القادم�ن م� "الع�اق" ، وق�ُل م� ش�ه ال���

��ًا ش�اًء وحارٍّ ص�فًا . وه�ا أمٌ� ��ُ� أن و�ّلها ذاُت م�اٍخ دافٍئ ن�

، ال�� وعى قلُ�ه ما قل�اه  ���َن س�ُ�ُه مفه�مًا ل�� القار� ال����

ّ�ة األم�ي ال���� ، الُ�هّ�د لق�ل قل�ل على وضع ال�ل�ان الّ�اح

 في ذل� األوان �الغارات ال���ّ�ة ال�ومّ�ة الُ�فاج�ة عل�ها . 

 الُ�ه�ُّ أّن �ال ال���َ�� ب�أ م� م��له ال��ی� تار��ًا ج�ی�اً 

ألرض ال�ي ن�ل�ها . ، وج�ی�ًا �ال���ة لت�امًا. ج�ی�ًا �ال���ة إل�ه�

أّما �ال���ة إل��ا ، ن�� ال�اح��� ع� األس�ار ال����مة ل�ار�خ بل�نا 

، فإّنه ���ُ��ا عامًال وقاع�ًة ُسّ�انّ�ًة م���ًة وواض�ة ، ���ُ� أن ن��َأ 

م�ها تار��ًا إن�انّ�ًا ، نع�ُل عل�ه  �أن ن��ّ�َعُه في م��لف ت�ّ�الته 

  وت�ّل�اته . 

 هاج��� تار�ُخ ه��� ال� )٦(
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  أرَض ل��ان

  ی�قى س�اٌل أو ت�اؤٌل ال ُبّ� م� ال�ق�ِف ع��ه :       

هل ُ���� أن ن�َع تار��ًا أك�� دقًة له��� أول�� ال�هاج��� 

  و��� ؟ 

  وفي ال��اب نق�ل :      

ن�� ال ن��ُع �أن نِ�ـَ� في ُ�ُ�ِ� ال�ار�خ الّ�س�ي ذ��ًا ُم�اش�ًا 

م� ال�ار�خ ال ی�لي اه��اَمه إال ل�ّ�ٍث �ه�ا . ألّن ه�ا ال��� 

للُ�ل�ِة ورجاِلها وأخ�اِره�. و�����ُف ع� ذ�� ماس�� ذل� م� 

ن ی�قا�َع خ�ٌ� م� أخ�ارالُ�ل�ة مع أ �ثُ إال ح�� ��.ش�ون ال��اد

  شأٍن م� ش�ون ال�اس . 

ومع ذل� فإّن�ا ل� ُنع�َم وس�لًة الخ��اق ال��اب ال�� ُ���لُه 

 ال�ار�خ اإلن�اني . واع�ق� أّن القارَ� ال����َ ال�ار�ُخ ال�س�يُّ على 

  ق� �ات �ع�ُف أن �لَّ ��اب�ا ه� م� ه�ا الق��ل . 

م� ال�اب� أّن ه��اَن و ع�َ� ال��� �ان�ا م� ال��ّ�نات 

األساسّ�ة والفاعلة في ف��� اإلمام في ال��اسة وفي الق�ال . ث� أّنها 

ف�ها اإلماُم  �ي �افحَ شار�ْ� �قّ�ٍة في م��� األح�اث في الف��ة ال

إلنقاذ ما ُ���� إنقاُذه . ث� ان�فأوا ف�أًة م� ال�ار�خ (عل�ه ال�الم) ال��� 

  م .  ٦٧٠هـ /  �٥٠ع� اغ��اله س�ة 

م ، وما س�قُه م�  ٦٨٠هـ /  ٦١ل� نَ�ُه� في ی�م "ك��ال" س�ة 

ٍ عاٍم ، ��ا ��ه م� اج��اعاٍت حاش�ٍة وُم�اسالٍت ����ة 
ّ
ن�اٍ� س�اسي
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م� "ال��فة" م���ًا  لْ� ل� نَ�ُه� في ح��ة ال�ّ�اب�� ، ال�ي جع. و 

ٍ لِ��اٍك س
ّ
ٍ عل�ي

ّ
ُمعاٍد لُألم���� . وج�� اإلع�اُد لها عل�ًا أ��ًا  �اسي

على م�� خ�� س��ات . ول� نَ�ُه� في ح��ة ال���ار، ال�ي ثّ�ْ� 

على ح��ة ال�ّ�اب�� . ورفع� شعاَر االق��اِص مّ�� �اش� ق�ل 

ه�ه  وأهَل ب��ه وأن�اره . وال��اهُ� غ��ُ (عل�ه ال�الم) ل���� اإلمام ا

 ك���ة . 

�ال��� إلى تل� األح�اِث وت�ار�ِ�ها ، فإّن�ا ُن�ّجُح �قّ�ة أن 

هـ  ٥٠ه��َ� أول�� ال�هاج��� أرَض "ل��ان" ق� ح�َل ُ�ع�� ال��ة 

. وم� ال�عل�م (عل�ه ال�الم)�قل�ل ، أ� على أث� اغ��ال اإلمام ال���

أن تل� الل��ة �ان� قاس�ًة جّ�ًا على ال��عة في "ال��فة"، ال�ی� 

عان�ا ص��َف ال���اِت م� ق�ل . ث� جاء اغ��اُل إمامه� وقائِ�ه� 

  ل�ق�ي على ال��ّ�ِة ال�ا��ِة م� األمل ل�یه� . 

على أّن ه�ه ال����ة ال تع�ي �ال��ورة أّن تل� اله��ة 

ه ی�قى االح��اُل قائ�ًا أّنها ق� ال���� ق� ح�لْ� دفعًة واح�ًة . وعل�

ح�ثْ� ب�فعاٍت صغ��ٍة ن��ّ�ًا . بل ه� األرجح . وفي ه�ا ، ر��ا ، 

س�ٌ� آَخ� لع�م االل�فات إل�ها ���ا ت���ه األخ�اُر وال����الت م� 

  ذل� األوان . 

* * *  

�الق�ل ، إّن ماس�دناه على اله��ت�� ال  ن��ُ� ه�ا الف�لَ 

ك ه��اٌت صغ��ٌة غ��ها . ق�اُمها ج�اعاٌت �ع�ي أّنه ل� �ُ�� ه�ا
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ت�ّ�ل� ُ���َة االس�ق�ار . فالف�ُح ألغى ال��وَد ال�ي �ان� قائ�ًة ب�� 

"ال�ام" م� جهة و��� "الع�اق" و"ش�ه ال����ة" م� جهٍة ُأخ�� . 

وعلى �ل حال ، فإّن م� ال�عل�م أّن "ال�ام" �ان دائ�ًا م�ّ�ًا 

ألن�اء .  و�ّل ما فعله الف�ُح أنه ألغى م� تل� اإل�ه له��اٍت قادمٍة 

ال��وَد ال��اسّ�َة ، فف�َح �اَب اله��ِة على م��ا��ه . وال�� ���ُ� 

ّ�انّ�ة الُ���� ال�ي �ان  ُكُ�َ� الف��ح �قُع على ذ�ٍ� ل�ج�ه ال���ة ال�ُّ

ام�الء "ال�ام" . ون�� إّن�ا ل� ن�ُ��ها في ����ا في ف�ُل اللها 

ش�ٍ� م� ش�و�ه ، ه� مع�فُة الُه�ّ�ِة ال�قا�ّ�ِة فألنها تف�قُ� إلى 

  لل�هاج��� . م�ل�ا نع�ُفُه ل�� ه��اَن ور��عة . 

  ــــــــــــ
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  الف�ل ال�ال�

ــ ــــــ  ــــ

  �عل�� وال�قاع ال�عل��ي

  

  اله��انّ��ن في "أ��اف" �عل�� )١(

ن��ُ� م�ی�َة "�عل��" ، في س�اِق �الم�ا على ال�هاج��� 

األّول�� وم�ازِله� ، ل�� ألنها ب�ف�ها �ان� م� م�ازله� . بل ال�ابُ� 

ع��نا ، اس��ادًا إلى نّ�ٍ نادٍر م� الق�ن ال�ال� اله��� / ال�اسع 

ال��الد� ، أّن م�ازَله� �ان� في "أ��اِف �عل��" . وس�قُف ال�قفَة 

   على ال�ع�ى الفعلي له�ه ال��ارة الُ�ل���ة . ال��اس�ةَ 

، دوَن�ا دل�ٍل ُم�اشٍ�، أّن ن�وَله� ه�ه  و�ّن�ا ل���ُّ �ّ�ًا ق�ّ�اً 

ال��ی�ة ، ل� ��ْ� أم�ًا مّ�ا ���ُ� أن �ق�َلُه معاو�ة . لق� �ان ال�جُل 

دهاًء م� أن ���َح له�الء ال�ی� ال �أمُ� جانَ�ه� ، بل  أذ�ى وأك��َ 

ه� أع�اؤه ال�ار��ّ��ن ، �أن ی����ا س���َته� الع�دّ�ة على م�ی�ٍة 

لـ "�عل��" . بل ُ���ُ�  األه�ّ�ةِ  ال�الغةِ  االس��ات��ّ�ةِ  ال��انةِ  ���لِ 

الق�ُل أ��ًا ، أّن ال�هاج��� أنف�ه� �ان ل�یه� م� األس�اب ما 

ٍ ، ح�� ت��ُن س��ُة  ی�ع�ه�
ّ
إلى ال�أ� �انف�ه� ع� م��ِ� م�ی�ي

  ال�ولة وأجه�ِتها أق�� ما ���ن . 

أّما "ال�قاُع ال�عل��ي" ف���ُ� �ه الق�َ� ال��قيَّ م� "سهل ال�قاع" 

. �ف�لُه ع� ��ّ�ة الّ�هل م� ���ُّ ش�اًال ح�ى "واد� العاصي"، ال�ُ 
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لع����" ، "���ُ� ال�ام" ، الغ�ب ، وُ��ّ�ى ت����ًا له بـ "ال�قاع ا

  ال��س�ُم ال��َم ح�� �ان م� ق��� ال�مان . 

  

  سّ� تار��ي ومف�اُحه )٢(

  ال��� ع�إلى  �اع��اإن 
ّ
لل��رة الُ��انّ�ة لـ ال�ّ� ال�ار��ي

مع��رًا  ل� نع�فه في اإلسالم إال �ا، ه� في أنّ "ال�قاع ال�عل��ي" 

س�اًال ����ًا، ه�: مّ�ا ���ُح على ال��أّمل  . �ال��عة ، ��ا ال ی�الُ 

���ُ� في تل� ال��ارة ّ�ُه سإلى ُول�ج ال�ح�� مف�اح�ا و م� أی� أت�ا ؟ 

" وفي  وصف�اها ق�ل قل�ل بـ "الُ�ل���ة" القائلة :أش�نا إل�ها و ال�ي 

  أ��اِفها [ �ع�ي �عل�� ] ق�ّم م� ال���" . 

ا ، على غ��ِضها ، وم� ال�اضح أّن ���َة ه�ه ال��ارة ل����

هي في أّنها ُت��ُ� إلى أساِس وم��إ ُوج�د ال��عة في ال���قة ، 

خالفًا ل�ّل تهّ��اتها الّ�اتّ�ة . وم� الُ�ف�� أن ُن�ّ�َ� القار� ��ا �ان 

 �ائٍ� . األمُ� ال�� �فُ�ُض 
ّ
عل�ه ال�هُل إج�اًال م� وضٍع ُسّ�اني

� ح��ًا في وافٍ� على عل��ا أن ن��� ع� سّ� ُوج�د ه�الء ال��ان��

 ، م� خارِجها . وه�ا واضح . ��"ال���قة ، أ� أ��اف "�عل

م) في ٩٠٥هـ / ٢٩٢:حوال��ارُة هي الب� واضح ال�عق��ي (

ك�ا�ه ال���� (الُ�ل�ان) . وال�عق��ي ُبل�انيٌّ َثْ�ٌ� ، ال�ع�وُف ب�� أهل 

ِنه ال��� أّنه م� ��ار العارف�� في زمانه �أق�اِر"ال�ام" و�ل�ا

وُعّ�اِرها ، وأنه ال ���ُر ���ا �ق�ُلُه إال ع� مع�فٍة ُم�اِش�ة . ون�� 
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نأخُ� م� نّ�ه ال�ادِر إج�اًال أنه في أواس� الق�ن ال�ال� اله��� / 

ال�اسع ال��الد� �ان ُسّ�اُن أ��اف "�عل��" م� أهل "ال���" . ول�� 

، ال ثق��ا ���ق قائله ث� ثق��ا ��ّ�ة ص�ور ه�ا ال�ّ� ع�ه ، 

ت�في ِل�ا ی�فُع ����ا اآلن . مادام ال��ُّ على ه�ا ال��� م� 

 الغ��ض واالبهام . 

  " ؟ أ��اف �عل��ف�ا مع�ى "

  " ؟ ق�م م� ال���وم� ه� أول�� الـ "

  وم�ى ن�ل�ا م�ازلَه� تل� ؟ 

تل� هي األس�لُة ال�ي ی��ّقُف على ال��اب ع�ها م�� اس�فادِة 

س���ُأ ب��ل�ل مف�داِته األساسّ�ة ، مع فإّن�ا ��ِ��ا م� الّ�ّ� . وعل�ه 

ت���� دالل�ها و���احه ��ا ت�� ی�نا م� معل�مات ، ن��ق�ها مّ�ا 

ت��ه أهُلها م� معالَ� ماّدّ�ٍة وَم�وّ�ات . وهي م� ال��ادر األك�� 

  أه�ّ�ًة لل��ّرخ اإلن�اني . 

  

  مع�ى "أ��اف �عل��"  )٣(

�ًال �ه دون أن وال��ُف م� ال�ئ أو ال��� ما ���ن ُم�

���َن م�ه . أ� أّن "أ��اف �عل��" ما ل�� م� ج�� ال��ی�ة ، 

على  ول��ه م� ض�اح�ها أو ج�ارها . وه�ا ت���ٌ� ض��يٌّ واضحٌ 

  أنه� ل� ی��ل�ا ال��ی�ة . 
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 ُم�ّ�دٍ  و"ق�ٌم م� ال���" ن�ٌّ واضٌح أ��ًا ، ول�ّ�ه عامٌّ غ��ُ 

ِ �ه ل
ّ
، ، أ� "ال���" الق�� الق�يُّ . ِل�ا نع�ُفُه م� أّن ه�ا ل�ع�ي

�ّل �ق�ُف �أب�ائه ن�� "ال�ام" ق�ونًا ، م� ق�ِل اإلسالم وم� �عِ�ه . 

وعل�ه ف�ا ال�� ی�لُّ على أّن ه�الء ال��ان��� ه� أسالُف ال��عة 

ال�� ع��وا وما ی�ال�ن "ال�قاَع ال�عل��ي" ؟ أل�� م� ال���� أن 

  ���ن�ا مّ�� هاج� إل�ه ق�ل الف�ح ؟ 

ونق�ل : إن ه�ه الفَ�ضّ�ة ت��افى مع قاع�ة االس���ار في     

ال�ار�خ . إّن تف��َ�نا ی�وُر على ُمع�لٍة ت�لُ� تف���ًا ألمٍ� ثابٍ� 

"  في اإلسالم إال ش��ّ�ًا  م�ّ�ٍ�  ، ه� أّن�ا ال نع�ف "ال�قاَع ال�عل��يَّ

. و��� أی�ی�ا ثابٌ� آَخ� ه� ه�ا ال��ُّ . وُمق��ى قاع�ة 

  �ارأن نِ�َل ذه�ّ�ًا ب�� ال�اب�َ�� . إال أن ی��َ� الع�� . االس��

 

  �اب ه��ان في �عل�� وداللُ�ه )٤(

ث� أّن هاه�ا ُن��ٌة غ�� ُم��ّقعة ، ت��ُ��ا إّ�اها ال����غ�ا��ا 

ح�� ���ُّ ال�ار�خ ، ت�ّ�ُ� صّ�َة ذل� الَ�ْصل ال�ه�ي  ، وض��ًا 

ُ�ّ�ًة صغ��ة ، ی��ّلُل  صّ�َة قاع�ة االس���ار . ه�ه ال���ة تف�ُح ل�ا

م�ها ���ُ� ض�ٍء ض��ٍل . ول��ه �اٍف إلنارة س��ل�ا �ات�اه حّل 

الُ�ع�لة. هي أّن أح� أب�اب م�ی�ة "�عل��" �ان ���ُل اسَ� "�اب 

هْ��ان" . یِ�ُد ذ�ُ�ه ����ًا في م��لف ال��ادر. ه�ا ال�اب �ان 

��ّ�ه "رأس الع��" ال��ی�ة ، ح�� ال��َم و�ان دائ�ًا مُ  �ال���ی� ج��بَ 
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ال�ع�وف ، ال�� ُ��ّ�ى في �ع� ال��ادر "ال���ان األخ��" . 

 "في ال���ان األخ��، خارَج �اب هْ��ان ب�عل��" . 

وم� ال�عل�م أّن أب�اَب ال��ی�ة اإلسالمّ�ة �ان� ُت�ّ�ى �ال��� 

إلى ما ُتف�ي إل�ه خارَجها . أ� �ال��� إلى ال��ان أو ال�ل� ال�� 

�اُس عادًة وه� ی��لق�ن م�ها خارج�� . ذل� ألنه �ال��ِ� �ق�ُ�ُه ال

لل�اخِل إلى ال��ی�ِة فإّن �ّل األب�اب ُتف�ي إل�ها ، فال ت��اُز ب�ل� 

�ا�ًا ع� �اب . والغا�ُة م� ال����ة واألس�اء في ه�ا وفي غ��ه إن�ا 

ه� ال����� . إذن ، ففي اسِ� ه�ا ال�اب دل�ٌل ال ِم�اَء ��ه على أّنه 

ن ُ�ف�ي إلى ح�� ُ���ُ� ت��ٌُّع ُسّ�انيٌّ م� ب�ي هْ��ان . وأّن ه�ا كا

ال��ّ�ع �ان م� ���ة الع�د ���� �ان األب�َز في ال��ان ال�� 

ُ��امُ� ذل� ال�اب ، ���ُ� أ�لَ� عل�ه ال�اُس اسَ�ه ال����ب إلى 

  هْ��ان . 

ون�� نفهُ� م� ال�ّ� أّن "�اب هْ��ان" �ان �ف�ُح على 

األخ��" ، أ� على م�ج ال��ی�ة ، ال�ائِ� ت�� ن�ع رأس "ال���ان 

. ول�� ل�� ح�ى ال��م الع�� . وه� م� معال� ال��ی�ة ال�ع�وفة 

�ع� ال��ِج فال��ِع إال اله�اُب وم� �عِ�ها ال��ال . فال�ائُ� م� 

ج�ارال��ع �ات�اه ال���ب ال��قي س�ِ�ُل �ع� ��ع خ��ات إلى 

ه�اب وال�ف�ح ، ل��قى �ه م�افَة أم�ال َبـ�ِء ال���� ال�اع� إلى ال

إلى سل�لة ج�ال "ل��ان" ال���ّ�ة ، ح�� ت�ع�ُف �ات�اه م�ی�ة 

 "ح��" في وس� "س�رّ�ة" . 
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إذن ، ه�اك �ان� م�ازُل هْ��ان في"أ��اف �عل��"، ال�ي 

 اس��ًعْ� ت���َة �اب ال��ی�ة الُ��ّد� إل�ها"�اب هْ��ان". واح�ف�َ 

ع��  الق�ن ال�اني ع��لله��ة/ال�ام� ئلأوا ال�اُب �اس�ه ه�ا ح�ى

 مع �ّ� األ�ام . 
َ
  لل��الد على األقّل. ث� ضاَع وُن�ي

�اُن ال��عُة ال�ی� س�ع��ون ال�ف�َح  م� ه�اك ��� ال�ُّ

ال����ّ�َة الغ��ّ�َة الُ��ّلُة على "سهل ال�قاع" . وم�ها أ��ًا ُس�اُن 

م�ها آل ال��ف�ش إلى ق���ي "الُ�ّ�ة" و "ع�ال ال�رد" ال�ي س�ه�� 

"س�ع��" . ث� لُ��ا�ع�ا م� ه�ه ه��َ�ه� ض�� ح��ٍة ُسّ�انّ�ٍة ����ٍة 

ت��ّ�ك ب��ٍئ �ات�اه ال�هل . ث� لُ�����ا ُأم�اَء ال���قة لعّ�ة ق�ون 

ٍ س�قُف 
ّ
. ول����وا م� "�عل��" قاع�ًة لُ���ه� ، في س�اٍق تار��ي

  عل�ه ���ا �أتي م� ه�ا الّ��د .

  

  أسالف�ا في ُج�د �عل�� آثار )٥(

  ال��قي

ومّ�ا ��ُ�ُر ب�ا ذ�ُ�ُه ه�ا ، أّن األود�َة ال����َة ال�ي ُ��ادُفها 

الُ���ّ�ُع في "ُجْ�ِد �عل��" ال��قي م�ل�ٌة ح�ى ال��م �آثار ُق�ً� ����ٍة 

َخِ�َ�ٍة . م��ّ�ٍة ب�اًء م���ًا �األح�ار الُ���َ�َعة م� ال���عة ال��ّلّ�ة . 

األراضي وت���َ�ها ك�ا ت�� ف�ها أی��ا ت�ّجهَ� آثاَر اس��الح 

لل�راعة ، ���ل سالسَل وُجل�ل ال حّ� ل�ع�اِدها . م��ّ�ِة هي اُألخ�� 
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ٍ على شٍئ م� ال����ة ، 
ّ
�األح�ار، اب�غاَء ت���ِ� ُع�ٍ� ت�ابي

  وم�ِعه م� االن��اف مع ال��اه الها��ة . 

ه�ه ، م� "�اب هّ��ان" إلى آثار ال��اك� واألراضي 

ُ� ال�اّد�ُّ ال�يُّ على قّ�ة ال�ع� ال�� الُ����ّلّ�ة ، هي ال�اه

ن�ل تل� اله�اب . �ع� أن وصَل إل�ها قادمًا م� "ال��فة" ، ُن�وَل 

�ائٍ� ُمهاجٍ� ق� أض�اُه ��ُل الَ����. في وضٍع أش�ُه �الهائ� على 

وجهه . �ع� أن ق�َع م�اِت األم�ال ، في ��وٍف إن�انّ�ٍة ال نع�ف 

ُ��افَح لُ�ّ�ة ق�ون ل����ّ� و��قى حّ�ًا . م�ها ش��ًا. ث� �ان عل�ه أن 

ُم��ِ�عًا ما ی��ّلُغ �ه م� قلِ� األرِض ال��لّ�ِة الّ����ة . ول�� ُت�في 

م� آالِف الق�� ال�غ��ة ، ع�   ه�ه القّ�ُة في ع��ِمها

الُ�عاناِة الهائلِة ال�ي لق�ها ُأول�� ال�اُس القادم�ن م� "الع�اق" ال�افئ 

في تل� اله�اب ال��داء القاس�ة ال��اخ .   ال���� ، ل���قّ�وا

و�� خ��وا م� ال��ا�ا ق�ل أن ی����ا في ال���ُّ� مع ال���عة 

القاس�ة ل���ه� ال��ی� . ول�ّ�ه� ما أن سقَ� ال�اجُ� ال�ف�يُّ ال�� 

ح�ل�ُه معه� م� ت����ه� الُ�ّ�ة في "الع�اق"، وا��ًا مع ال��ّ�الت 

 غ�َ� �ع�� ، �اإلضافة إلى ع�� ال��اسّ�ة ال��رّ�ة ال�ي ح�لْ� 

ب�أوا  ح�ىم�ارد األرض ع� ُم�اراة ال��ادة الُ�ّ�انّ�ة ال����ّ�ة ، ـ 

یه�ُ��ن م� معاقله� ، ُم��ه�� أوًال إلى ال�ف�ح األك�� خ��ًا 

  ودفًء ، ث� إلى م�ی�ِة "�عل��" .
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 م�ى ن�ل أسالُف�ا اله��انّ��ن  (6)

  ش�ق �عل�� ؟

ذل� الّ��ُد ُ���ُ� ع� س�الّ�� م� ال�الثة . ی�قى ال��اُب ع� 

 ال�ال� . 

  م�ازَله� تل� ؟  أول�� الهْ��انّ��ن  م�ى ن�لَ    

ولق� عال��ا م�َل ه�ا ال��ال م� ق�ل وأج��ا ع�ه أعاله 

�ال���ة له��ة الهْ��انّ��� و��ي ر��عة ع��مًا . اّما ه�ا فإّنه ��لُ� 

ج�ا�ًا ع� ه��ته� إلى "�عل��" ون�اِقها خ��صًا . ُم�اعاًة الح��اٍل 

ال ُ���ُ� إغفاُله ، ه� أن ت��َن تل� اله��اُت ق� ح�لْ� على ن�ٍ� 

ث� هاه�ا فائ�ٌة ُأخ�� م� ��ح ال��ال وفي ت�ار�خ ُم�فاوتة .   ُم�فّ�قٍ 

الس�فادة م� �ّلِ ما نقُع عل�ه م� أدّلة على ه�ا ال��اؤل أو ه� ا

  ذاك . 

ه�ا أ��ًا ُی��ُ�نا معلٌ� م� معال� م�ی�ة "�عل��" . ���ُ� أن 

القائ�ُة الُ�ه��ُة ُ��اعَ�نا على ال��اب ع� ه�ا ال��ال . ه� ال��ائُ� 

غ�َ� �ع�ٍ� ع� ال��ان ال�� �ان �ق�ُم ��ه "�اُب هّ��ان" . ول�ّ� 

ال�اَب تهّ�م وضاع� آثاُره ، م�ل�ا تهّ�َم� وضاع� آثاُر األب�اِب 

األر�عِة ال�ا��ِة لل��ی�ة : "�اب س��ا" ، "�اب ن�لة" ، "�اب ح��" 

قائ�ًة ، ، "�اب ال�ام" . أّما خ�ائُ� الَ�ْعَل� الُ��ار إل�ه فإّنها ما ت�اُل 

  ت�هُ� على ما �ان عل�ه م� ع��ٍة وج�ال . 
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نق�ُ� ب�ل� ال��ائَ� الُ�ه��َة القائ�َة ح�ى ال��م على َجْ�� 

ُ��ّ��ها أهُل ال��ی�ة "م��� رأس ن�ع "رأس الع��" م� غ��ّ�ه . ال�ي 

ُت�ّ��ها �عُ� ال��ادر ال�ار��ّ�ة ال��أّخ�ة ن��ّ�ًا والق��ُد ال����" ، و 

ب���س". وال���قُة  ��ی�ّ�ِة اآلثاِر الل��انّ�ة "م��َ� ال�اه�الّ�س�ّ�ُة ل

له�ا ال�ل�ان ال��ل��ي �ه ، س�� أّنه   أّنه ل�� م���ًا ، وال شأنَ 

ه� ال�� رّم�ه ق�ل ُزهاء ث�ان�ة ق�ون ، ��ا ��هُ� ر��ٌ� م�ق�ٌش 

على ال��� ما ی�اُل ثاب�ًا على أح� ج�رانه ال�ارجّ�ة . في ح�� 

. ٌة ح�ى ال��م "م�هَ� رأس ال����"ّ�اٌت شف�ّ�ة ُم��اَولَ ُت�ّ��ه م�و 

. وما م� م��ٍ� ات خل�ُّ ال��ائ� م� أثِ� مأذنةال��و�ّ  ی�ّ�ُ� هـ�ه

  دون مأذنة م� ق�ل ه�ا وم� �ع�ه . 

ل�ل� فإّن�ا ن�هُ� إلى أّن أصَلُه أحُ� ال��اهِ� ال����ة ال�ي ب�أ 

إلى ، ُوص�ًال "ال��صل"  في م�اضع ����ة ، ت��ُ� م�ب�اَءها ال�اُس 

، ح���ا حّل ال���ُ� ال���� ال�� ساَر م� "ال��فة" "دم��" 

ب�ؤوس شه�اء ی�م "ك��ال" ون�اِئه� وأ�فاِله� ، إلى أن وصَل به� 

و�ان� "�عل��" �ال�أك�� م� ال��ّ�ات ال�ي ن�َلها .  .إلى "دم��" 

��ة على ل� یه�ّ� ب��م��ه إال لل�غب���س ك�ا نع�ُف أّن ال�اهَ� 

  صف�ه ال��ه�ّ�ة ه�ه ، م�ل�ا فعَل �غ��ه م� ال��اه� . 

وعلى �ّل حال ، فإّن ب�اَء م��ٍ� في ذل� ال��ان ، ال�� 

كان ب�ار�خ ت�م��ه �ع��ًا م�افًة غ�� ق���ة ع� س�ر ال��ی�ة ، له� 

أمٌ� ُم���َعٌ� ج�ًا . في ح�� أّن ن�وَل ذل� ال���� ��ان� ال��ع 
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، ُی�اسُ� حاَله� ومقاصَ�ه� . ألّنه ُی�ّفُ� له� ال�ع�� ع� ال��ی�ة 

الّ�الَل وال�اَء ال�ارد ال�ل���ل ال�ی� �ان�ا �أَمّ�ِ ال�اجة إل�ه�ا �ع� 

��ل الّ�ف�. ��ا أّن ُ�عّ�ه ع� ال��ی�ة ���ُل دون اخ�ال� ال�اس 

�ال��اء ومع�فة َم� ه� في ال���قة . األمُ� ال�� �ان أول�اُء 

 ال��ر . وه� ال�ی� �ان�ا ُ��ادع�ن ال�اس ال���� ���رونه أش�َّ 

  " . ه�الء خارج�ن على أم�� ال��م����الق�ل : "

  

 العالقة ب�� ال��ه� وتار�خ ن�ول )٧(

  له��ان��� أ��اف �عل��ا             

واآلن ، ما هي عالقُة ه�ه الف�ل�ة ال�ار��ّ�ة �ال��ال    

  ال�ال� ال�� ب�أناها �ه ؟ 

  ونق�ُل في ال��اب : 

: م�ى ن�ل أسالُف�ا قُة في أّنها ُت��ُل ال��اَل م�العال

م�ازَله� تل� ؟ إلى : َم� �ان أول�� ال�ی� ب�أوا ب�اَء ذل�  اله��انّ��ن 

  له ؟ ب���س ال��ه� ق�ل ت�م�� ال�اه� 

ال��اُب ال�ح�ُ� ال�ق��ُل ع�ه ، ه� أّنه� ل� ���ن�ا إال أول�� 

�ون و��وح�ن �ان ال��قُع في ���قه� ، وه� �غـ الهْ��انّ��ن ، ال�ی�

م� "�عل��" و�ل�ها . م� "�اب هْ��ان" إلى م�اك�ه� في األعالي 

و�الع�� . وه� ال�ی� �ان�ا ی�ون ال���َ� وَم� ��ه في غ�ّوه� 

ورواِحه� . فل�ا ان��ف� له� ال���عة ، ��ا ان��فْ� ل�� غ��ه� 
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�ا أّن ه�الء ل� ���ن�ا إال على ��ِل ���ِ�ِ◌ ال���ِ� ال����، وع�ف

ب��ه وأص�ا�ه م� ال�ه�اء،  وأهلِ (عل�ه ال�الم) ال����اإلمام رؤوَس 

  ب�ا�ةِ وأّن ال���َة ل� ��ّ� إال ن�اَءه� ، ح�ى خّل�وا ال���َل �إقامةِ 

على ��ل ال���� ال���ل  أ��اً ل غ��ه� م�هٍ� ��ه ، ��ا فع

� �ان�ا �ع�ف�ن حّ� . وه� ال�ی الُ���ّ� م� "ال��صل" إلى "دم��"

أ�اه وناص�وه  هِ ال�ع�فة َم� ه� صاحُ� ال�أس ، وع�ف�ا م� ق�لِ 

غ��ه� ، �ادَر إلى ذل� م� � وقاتل�ا معه . وم� الُ��اِل أن ���َن مَ 

و�ّما م� ال�ه�د إّما ألن ه�ا الغ�� ل� �ُ�� في "�عل��" ی�م ذاك إال 

م� الع�ب الُف�س ، ور��ا �ان معه� ُم��أم�ٌة م� ال�وم و  م�

أن یه�ّ��ا ب�ضع أصل ذل� أو �ع�ه� الُ���ّ���� . وأّنى له�الء 

 ال��ه� ! 

ث� م��ُ� األح�ان ق� ال����ُة أّنه �ال��� إلى أّن ی�م "ك��ال" 

�ال��� إلى أّن الهْ��ان���  . ث�م  ٦٨٠هـ /  ٦١ح�َل في ال��ة 

�أن ه��َته� فإّن�ا نق�ُع  .كان�ا ب�ل� ال�ار�خ في "�عل��" ��ا أث���ا 

تل� ال��ة ، أ� ُ�ع�َ� اغ��ال اإلمام  لَ ��إلى أ��افها ق� ح�ل� قُ 

وُن�ّ�� القار� �أّن�ا م .  ٦٧٠هـ /  ٥٠س�ة (عل�ه ال�الم) ال��� 

ال�ي ب�أت ب��م  اف�ق�ناه� م� ق�ُل في سل�لة األح�اث ال���� 

أق�� األدّلِة  . ونق�ل ، إن ه�ا ال�قاُ�ع م� وما تاله"ك��ال" 

. بل ه� االم��ان األك�ُ� ُع��ًا ل��ائج ال��� ال�ار��ي  ال�ار��ّ�ة

  . وت���ِ� ُمف�داِته 
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  األ��اف اُألخ�� ل�عل�� ) ٨(

  ی�قى ت�اؤٌل أخ�� :     

، ب�صفها م�ازَل �عل��" أ��افال�عق��ي ت�ّ�ث ع� "إّن 

. ول�ّ� ما اله��ان���ل�هاج�ون األّول�ن م� لَ�� صّح ل�ی�ا أّنه� ا

، ه� ُنّ�ال اله�اب فق�  ف�ا عل�ه ح�ى اآلن ه� ��ٌف واح�ٌ وق

ما ل�  ��اًء على قاع�ة أصالة صّ�ة ال��. و العال�ة ش�َق "�عل��" 

ع� عارٍف م�ث�ق ، فإّن وصل�ا ، خ��صًا وأّنه  ی��ْ� الع��

 عل��ا أن ُن�ا�َع ال��َ� ع� م���ٍن 
ّ
 ّ�اً ما ی�اُل خ�في ال�ّ� إضافي

  .  عل��ا

ن�لها لـ "�عل��" فهل ثّ�َة م� ��ٍف أو أ��اٍف ُأخ�� 

  ؟ م� ال��ان��� مهاج�ون م� هْ��ان أو م� غ�ِ�ها 

��ا وَم�وّ�اُتها ع�ّ�ُة ال��ّلّ�ُة �ا أ��ًا ُت��ُ�نا الّ�اك�ُة ال�ه

"�عل��" ق���ان ع��ق�ان ،   في ن�اقَ��في وُ���� .  ذل� أّن 

، ما ی�ال أب�اؤه�ا �ف��ون ب���ه� إلى  ُأس�ٌة ����ةم�ه�ا تق�ُ� �ًال 

هْ��ان . ه�ا "إ�عات" إلى ال��ال م� ال��ی�ة ، و "ت����" إلى 

 الغ�ب م�ها . 

ال�ل�تان ت��الن اس�ًا آرامّ�ًا ، مّ�ا ی�لُّ ��ا ال �ق�ُل الّ��َ� 

ا مّ�ا ، ول���ْ اإلسالمي على أّنه�ا �ان�ا قائ��َ�� ع��ما ح�َل الف�ح 

ال�هاج��� اله��ان��� ف�ه�ا أمٌ�  . إذن ، ف��ولُ �عَ�ه  ـّ� ت���ُ�هج
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أو على األقّل ال مانع  ،م� جهة تار��ه�ا م��ئّ�ًا أو ُم��ٌ� مق��ٌل 

م�ه . ور��ا �ان أهل�ه�ا األصل��ن مّ�� ن�ح�ا مع ال�ازح�� في 

 م��لف بل�ان أهل ، شأَن أك��ِ �ات�اه "األناض�ل" أعقاب ال�وم 

أو . ف�اء ال�هاج�ون الهْ��انّ��ن ووج�وا ال�ل�تَ�� خال��َ��  "ال�ام"

في أق�ار"ال�ام"  ح�ل ����اً فق���ه�ا . وه�ا وم�ُله ش�ه خال��َ�� 

  ��ا ع�ف�ا. الف�ح ع� �

آل � ُأس�ٌة ُتع�فأع�ُق ساك�ي "إ�عات" وأك��ه� ع�ی�ًا ه� 

آل (�اس��) . و�ل�ا ال���ا (ع�� ال�ات�) ، وم�ُله� في "ت����" 

اُألس�تَ�� ��ا أل���ا تق�الن و���ُ� ال�اُس له�ا أّنه� ه��انّ��ا األصل 

 .  

ّ�انّ�ة لل���قة  �ع�ُف أّن ال��عَة م� ، والعارُف �ال�����ة ال�ُّ

ال�ف�ح ال���ّ�ة وال����ّ�ة لـ الق�� وال�ل�ان الُ�����ة على ُعّ�ار 

، وما واالها م� ال�هلع" "سهل ال�قا الُ���فة على"ج�ل ل��ان" 

إلى "ك��وان" و  أك��ُه�ی����ن قا��ًة �ُأص�له� إلى ال��ل ، و 

"ج��ل" . ال اس���اَء م� ذل� إال هاتَ�� اُألس�تَ�� . مّ�ا ی�لُّ داللًة 

  ق�ّ�ًة ج�ًا على صّ�ة ما تق�الن . 

� ه�ا ما أو مّ�ا قال ن�لُ� م� ذل� إلى أّن هات�� الق����

   �عق��ي "أ��اف �عل��" . ��ه ال��ّرخ ال

* * *  
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في م��قة  إلى أّن األص�َل اُألولى للُ�ّ�ان �ق�ُدناه�ا ال��ق�� 

هي م�  ، الميش�ه ال�ال�ة �ع� الف�ح اإلس، ال�ي �ان� "�عل��" 

لل��الد  ٦٧٠لله��ة/ �٥٠هاج��� الهْ��ان��� . ن�ل�ها ُ�ع�� ال��ة ال

�اإلضافة إلى ع�ٍد غ��  ."سهل ال�قاع" في بل�تَ�� م� بل�ان

د "�عل��" ُج�ْ ه�اب و في  وٍف م� الق�� وال��ارع ال�غ��ةمع� 

ور��ا أ��ًا نع�ُف م�ها ق���ي "الُ�ّ�ة" و "ع�ال ال�رد" ،  ال��قي

أس�اؤها  ضاعْ� . أّما ال��ّ�ة فق� ق��ة "عِ���ي" الق���ة م� "�عل��" 

اث�ة في ال��ال ش�ق الُ����ع� أن ان�ث�ت ، ول� ی�َ� م�ها إال أثاُرها 

  .  ال��ی�ة

  ــــــــ
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  الف�ل ال�ا�ع

ــ ـــــ   ــــ

��ابل� وش�ال ج�ل ل��ان   

 مالح�اٌت أّولّ�ٌة على  )١(

  ت ال���إش�الّ�ا

 م�ل�ا ب�أنا ال�ار�َخ 
ّ
�ع� الُ��ّ�� في ن�اق "�عل��" الُ�ّ�اني

ب�ٍ� وح�� ، ف��ل� األمُ� �ال���ة ل�ار��ه� الف�ح اإلسالمي 

في ال��ال ، على ال�قَل� اآلخ� ل��ل "ل��ان" ، الفاصل الُ��از� 

"��ابل�" على ال�احل . م�ی�ة " في ال�اخل و ال�قاع ال�عل��يب�� "

ف�أّن ح��َ� ه�ا الع�ل َم���ٌة �ال���ص الف���ة . وما هي في 

ال���قِة م�ألُة ح��� . ول�ّ��ا نع�ُل في ال�ان� غ�� الَ��أ�ِّ م� 

ُأول�� لل�قا�ِة الُ��َ�َ�ِة ال�ي وّجهْ� ع�َل ال�ار�خ . ح�� ن��ُع 

، ف�ّجه�ا ع��ًا ع�راء ل��ون ال����ب ال�ی� سّ�ل�ا ال�ار�َخ ال�س�يَّ 

ال�ُّ��اء ق� أكلها ال��اُب م�� ُأول�� ح�ى و�ْن تُ�� ع��ُن  .ال��اد 

  ق�ون . 

 " وم�ل�ا ب�أنا ال�أمَُّل ه�اك م� أّن�ا ال نع�ُف "ال�قاَع ال�عل��يَّ

 ش��ّ�ًا ، فإّن�ا ه�ا نق�ُل أّن�ا ال نع�ُف م�ی�ة "��ابل�" وما واالها إال

�ع� اإلسالم ، إال ش��ّ�ًة م� ُع�ِ�ها  ، في الق�ون ال���ة اُألولى

. ال ن����ي م� ذل� إال م�ازَل أسالف ال��ارنة ، ال�ي أش�نا أ��ًا 

  إل�ها وع�ف�اها في الفق�ة ال�ام�ة م� الف�ل األول . 
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إّن�ا ن��ُح ه�ا ال��اَل نفَ�ه ال�� ��ح�اه ه�اك . وعل�ه ف

وُن��ُ� ع�ه ���اٍب م��أ�ٍّ م�ل ال�� أج��ا �ه ه�اك . خالص�ه أّن�ا 

�ان ح�� ن��اءُل ع� عّلة وج�د ُأول��  في "��ابل�" ال��عة ال�ُّ

، ألس�اٍب واض�ٍة جّ�ًا ل�� القار� ، فإّن عل��ا وما واالها 

ٍ ٍل أن ن��َ� ع� عامال���� ، 
ّ
ن�ل ال���قَة م� خارِجها ُسّ�اني

ح��ٍة ُسّ�انّ�ٍة ����ٍة ، ح�لْ� إل�ها ه�ا العامل ال���� ع� . أ� 

  . وثقاف�ه 

  

 ل��ول الهْ��ان��� ال�ُ� ال�ف�اح  )٢(

  ن�اق ��ابل�

 و�ال��ل ال�ع�وف �الّ�ّ���� م� ال�ام ف�قٌة م��ق�ُل الّ��ُّ : "

و��اِنه . ل� ن��ّ�ع ���له في ". وه� ن�ٌّ ُم�هٌل في وض�حه هْ��ان

كل ما عال��اه م� أم� ن�اق "�عل��" وغ��ها . و�ْن أنَ� فال أن�ى 

أّن�ي ، ی�َم وقعُ� عل�ه ألّوِل مَ�ٍة ح�� ل� أُك� أح��� ، ُأص�ُ� 

��ا ُ���ُه الّ�ع�َة ل��ِع دقائ� . فلق� �ان ف�َق ما أت�ّ�ى . ف�أّنه 

ن مف�اَح . وال���قُة أّنه �امىأصابْ� قلَ� ال��  ع� غ�� ق��ٍ  رم�ةٌ 

�اني ل�الّ�ِة كّلِ ما ���ُ�ُه على إش �ع�   ل���قَة ال�امّ�ةَ االم�الء ال�ُّ

ف�ها . ���ُ� أّن�ي �فقُ� م�   خالفًا ل�ّلِ ال�ه�ُّ�ات ال�ام�ةالف�ح 

�ع�ه ُأنّقُ� ع� ال���ص ذات العالقة وأق�أُها ق�اءَة َم� �ع�ُف عّ�ا 

ٌم ی��� .    في آلّ�ِة ال��� .  ����ٌ وه�ا تق�ُّ

 



[57] 
 

  ت�ل�ُل ال�ّ�  )٣(

  مه�ا �ُ�ْ� ، فإّن ال��َّ ُم�ّ�ٌ� م� ع���َ�� : 

  ����ٌّ ه� "ال��ل ال�ع�وُف �الّ�ّ����" .  ـ جغ�اف��

  ـ إن�انيٌّ ه� "ف�قٌة م� هْ��ان" . 

ال����ُّ ُم�ّ�ٌن ب�وره م� ع���َ�� . أّولُه�ا  ال�غ�اف��

  .ّ�انيٌّ ه� "الّ�ّ����" ���عيٌّ ه� "ج�ل" ، وال�اني سُ 

 ع� ال�عل�� . اإلش�اُل م���ٌر ف
ً
ي أّما "ج�ل" فه� �غ�ى

 : "الّ�ّ����" 
ّ
. ول�ل� فإّن عل��ا أن ُنعالَ�ه ��ا الع��� الُ�ّ�اني

ُ���� . ول�ّ��ا نق�ُل ق�ُل أّن االسَ� ما ی�اُل ُم��اوًال ح�ى ال��م ، �ع� 

ّ�ّ�ة" . وه� ت�ّ�رٌ  مفه�ٌم ، وم� ض�� ق�اع�  أن ت�ّ�ر إلى "الّ�ِ

ان�قال ال�ل�ة م� الُف��ى إلى العاّمّ�ة . ح�ُ� ت��ُل إلى ما ه� 

  أخفُّ على الل�ان . 

أّن �ل�ة "الّ�ّ����" تع�ي ف�قًة ش��ّ�ًة الُ���اَوُل وال�ع�وُف 

ل���قة . س��ْ� ال��َل ال����َب إل�ها . وم�ُل ه�ا أمٌ� شائٌع في ا

، ال�� �ان ُ��ّ�ى "ج�ل العل����" ال��مال��ُل الُ��ّ�ى  وم� ذل�

م� ق�ل "ج�ل ُبَه�اء" ، ن��ًة إلى ��ٍ� م� ق��لة ُق�اعة ال�امّ�ة . 

و"ج�ل عامل" أو "عاملة" ، ن��ًة إلى ب�ي عاملة ال��ان��� . و 

"واد� الّ���" ، ن��ًة إلى ب�ي ت�� هللا ب� ثعلَ�ة . وه�ه ال����اُت 

"ال�ام" . س�اٌء  علىم� ق�ة ال���ُّالت الُ�ّ�انّ�ة ًال ُمه�َ ت��ي جان�ًا 

تل� ال�ي ح�لْ� ق�َل اإلسالم أم �عَ�ه . ��ا ت��ي الُ��ّ�َ�َب 
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العق���َّ ال�� خاض ��ه ال����ع اإلسالميُّ . فهي إذن وثائُ� 

  ث���ٌة ونادرُة ، ُسّ�لْ� ف�ها أج�اٌء م� تار�ٍخ ضائع . 

�ا نع�ف ، ف�قٌة ش��ّ�ٌة أو ل�ّ� ال���لَة أّنه ل�� ه�اك ، ��

، أو أ�َّ اسٍ� ���� أن ُت���َّ م�ه  "الّ�ّ����"غ�� ش��ّ�ٍة ح�ل� اسَ� 

ن��ٌة �ه�ه . وم� الّ�ع� جّ�ًا ق��ُل ف��ِة أّن ف�قًة أو أهل م�ه�  

ت��ُن م� ال���ة ���ُ� ت�ُأل م��قًة واسعًة وت��ُ�ها اسَ�ها، ث� ال 

ل����ة ال��ض�عة على إح�اء الِف�ق ن�ُ� لها ذ��ًا في الُ��ّ�فات ا

اإلسالمّ�ة . وهي ال�ي اع��� ب��� ت��ُ��اٍت م�ّق�ٍة وصغ��ة ، 

دارْت على ُأم�ٍر تافهة ، ث� �ادْت دون أن ُت�ّلَف أ�َّ أثٍ� على 

صع�َ�� الف�� وال�اس . أضف إلى ذل� أّنه م� الُ����َعِ� ج�ًا أن 

ال�� ��ي �الَ���ة والُ�ع� ع� ُت�لَ� ف�قٌة على نفِ�ها م�ل ه�ا االس� 

 ال�ق�� . 

"الّ�ّ����" ه� اسَ� إلى الق�ل أّن م�ّق�ًا ل�ل� فإّن�ا ن��ُل 

ٌ� على أ� أّنه ساب ،آراميٌّ م�ًال  ت���ٌ� ع� اسٍ� غ�� ع��ي ،

  اإلسالم . 

 مغ�اه  ومع ذل� فإّن للق�ِل �أّنه لف�قٍة م� ال��عة
ّ
غ�� ال�في

في أّن ال�ی� ت�اقل�ه ل� ���وا تعل�ًال له ����  �ام�ٌ  .�ال���ة ل����ا 

س�� �الق�ل أّنه و���اسُ� مع ما ه� ُم�ت�ٌ� في األذهان ، ق��ُله 

 مأخ�ٌذ م� اس� ج�اعٍة ش���ٍة ع��ته . مّ�ا ُ���ُ� إلى ارت�اٍز ق��ٌّ 

أنه� ح��ًا �ق�ُل ،  ���� ال ���� ت�اوُزهوم�ضُع ت�اُل� وم�ه�ٍر 
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ُر ال�ار��ّ��ن له�ا ال��ل . ه�ا االرت�از ی��ُل م� ال��عة ، الُعّ�ا

 ٍ
ّ
م���ّ�ًا ح�ى  نع�ُف و�ع�ف�ن م�ه ما ��في ، �لّ ، ���اٍق تار��ي

  ال�ل���ّ�� . 

 أّن ل�ل�ة "الّ�ّ����"  عالقةً  �ا الن�� فإنّ  وعلى ه�ا

  ��ا ن�� ��ه . م�ض��ّ�ًة 

  

  س�االن ���ُحه�ا ال�� )٤(

�ال���ة لل��ِّ ال�اني م� ال�ّ� "ف�قٌة م� هْ��ان" فإّنه ���ُح 

  س�الَ�� : 

ـ أّوله�ا ُم�اِشٌ� ی�عّلُ� ���� ال�ج�د الهْ��اني في "ج�ل 

  الّ�ّ����" ، ذل� الُ��ار إل�ه بـ "ف�قة"" . 

ـ ثان�ه�ا غ�� ُم�اِش� ، ول�ّ�ه ج�ٌء أساٌس م� ���عة ع�ل 

  ذل� ال�ج�د . ال��ّرخ ، ی�عّلُ� ب�ار��ّ�ة 

أّما �ل�ة "ف�قة" فإّنها ال ت�لُّ ب�ف�ها على ع�یٍ� ُ���� 

 . ول�� مادام ه�ا ال�ج�د مل���ًا ���� 
ّ
ت��یُ�ه ، و�ن ب��ٍ� تق���ي

ُسّ�َل ، على ال�ُّغ� م� أّنه ���ق�ُّ في �قعٍة �ّلْ� ل�ّ�ٍة ���لٍة �ع��ًة 

�دًا �ارزًا وم� ع� م��� األح�اث ، فإّن ه�ا ی�لُّ على أّنه �ان وج

  ع�یٍ� ���� . 

 ی��ُل �ال��ال ال�اني ل�ّ� ال�ل�َة ت���� 
ً
. ه� على مع�ى

أّنه� ، أع�ي الهْ��ان��� الّ�ازل�� "ج�ل الّ�ّ����" ، ه� ج�ٌء م� 
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ج�اعٍة اف��قْ� إلى غ�� ف�قة . واس�ع�اُل ال�ل�ة �ال�ات ُ���ُ� إلى 

ق ، وأّن ذل� �ان أّن ه�ا االن��ار الهْ��اني �ان على ن�� ِف�َ 

. غ��ها�مع�وفًا م���زًا في أذهان الُ���ل�� به�ا ال�أن ب�رجٍة أو 

ٍ في أق�ار "ال�ام" 
ّ
ك�ا أّنه ی��اسُ� مع ما نع�ُفُه م� ان��اٍر هْ��اني

. وقف�ا عل�ه في أ��اف "�عل��" . ف�ًال ع� م�ی�ة "ح��" وعّ�ة 

 � م��ان ����ا . ُق�� في ن�اق "دم��" ، مّ�ا ���ُج ال�الُم عل�ه ع

ه�ا ال��ل�ُل �ُ���له ذو فائ�ٍة ُم�دوجٍة ِل�ا ُنعال�ُه اآلن . 

فه� ، م� جهٍة ، ی�لُّ على أّن ع�یَ� الهْ��ان��� ال�� ن�ل�ا "ج�َل 

ل� �ُ�ْ� قل�ًال . وه� ، م� ، قادم�َ� م� "ال��فة" وال ر�� ، الّ�ّ����" 

ي ال�ق� نف�ه ال�� ن�َل جهٍة ثان�ٍة ، ی�لُّ على أّن ُن�وَله� ح�َل ف

إخ�اُنه� م�ازَله� اُألخ�� ، ور��ا غ�َ�ها مّ�ا ف�قٌة أو ِفَ�ُقٌ◌ م� ��ه 

  ل� ُنِ�ْ� �ه عل�ا . 

ث� أّنه إذا صحَّ أّن أسالَف ال��ارنة ق� ش�ع�ا ی��ل�ن أعالي 

ج�ل "ل��ان" ال��الّ�ة في أواخ� الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ، �ع� أن 

م�ا��ه� ال�ا�قة ، ��ا ُی�ّجُح أك�ُ� ال��ّرخ�� اض��وا إلى ت�ك 

الُ���ّ��� ، ـ فإن اخ��اَره� األعالي ال�اردة القاحلة ، دون اله�اب 

العال�ة األدفأ وذات األراضي الّ�هلة االس��الح ن��ّ�ًا ، أع�ي 

ّ�ّ�ة" ، ل��لُّ داللًة ش�َه أك��ٍة على أّن ه�ه  "ج�ل الّ�ّ����" أو "الّ�ِ

  ّ�ان في ذل� األوان . ���ُ� حاَل ـ �ال�ً كان� مأه�لةً 

  ذل� ب��ه� و��� ن�وِلها ، وأل�أه� إلى ذل� االخ��ار األس�أ . 
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  ب�� ر��عة في ال���قة )٥(

ال�ي ��� أن نع��َ�ها  ضافة إلى تل� اله��ة الهْ��انّ�ة�اإل

ال�ار��ي في ش�ال "ل��ان" ، وتال�ًا  االم�الِء الُ�ّ�انياألساَس في 

في ساحله ، و�األخّ� في م�ی�ة "��ابل�" الُ��اورة ��ا س�ع�ف ، 

ـ فق� رص�نا ُوج�دًا م�از�ًا ل��ي ر��عة في م��قٍة م�اورة . ولق� س�� 

(عل�ه ل�ا أن وقف�ا على شٍئ م� تار�خ ر��عة الُ��اِن� لإلمام علي 

ال�ان�ة م� الف�ل ال�اني . مّ�ا ��ُلُح بـ "ال��فة" في الفق�ة ال�الم) 

  دل�ًال وا��ًا على ت��ُّعها ، و�ال�الي ُم�ّ�غًا ل�ْ��ها في ه�ا ال��� . 

َقة" ، ال�ي �ق�ُل الُ�ل�انيُّ اب� واضح ُن��� ب�ل� إلى "ِع�ْ 

ال�عق��ي أّنها �ان� في الق�ن ال�ال� اله���/ال�اسع ال��الد� 

في الُع�ف اإلدار� ال��م . م��ُ�ُه "ك�رة" ، أ� ما ُ���ه الق�اَء 

م�ی�ٌة ت��ُل االسَ� نف�ه ، �ِ�ُفها �أّنها "ق���ة" . وهي ال��م دارسة 

  ، على ه��ٍة غ�� �ع��ٍة ع� "��ابل�" إلى ال��ال م�ها .

الُ�ه�ُّ أّنه ���ُ� �الَمه عل�ها �الق�ل : "و�ها ق�ٌم م� ر��عة"  

 .  

ّ�ائ� الع��� على ون�� ق� ع�ف�ا ���ا م�ى ف�َل ه�ا ال

َقة" م� معل�مات ، ما �و ل�ا اآلن ���ا سّ�له على "ِع�ْ ����ا . و��

َ�ه وِح�َصه على اس�قاء معل�ماته م� الُ�الح�ة ال���قة  ی�ّ�ُ� ل�ا ت��ُّ

د ال��اش�ة ل��ض�عها . و��ع�نا إلى األخ�  ��ا �ق�له على دون ت�دُّ
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 ی�خُل في ن�اق ����ا مّ�ا ال�����ة الُ�ّ�انّ�ة لل�ل�ان ال�ي رصَ�ها ، 

 . 

، سّ�َل ف�ها  ، ال��ّلفة م� ��ع �ل�ات ه�ه ال��ارة

 دون أن �ق��
ُ
في ، ألّنه  ، بل ر��ا دون أن �ع�َف ���َ�ها ال�عق��ي

، ـ معل�مًة في  جغ�افيٌّ ی�صُ� و�ِ�ُف ما ی�اه ول�� م�ّرخاً ه�ا 

"ل��ان" . ومّ�ا  الُ���� لله��ِة إلى��ا�ات الغا�ة األهّ�ّ�ة ع� إح�� 

��ُ�ُر ب�ا ذ�ُ�ه أّنه سّ�َل أ��ًا ���ارٍة ُم�اثلٍة ت�امًا ُوج�دًا ل���عة 

نفِ�ها في "الغ��ة" الُ���فة بـ "دم��" . وه� خارَج دائ�ة ����ا ، 

َقة" ، م���رًة بـ "ِع�ْ ول�ّ�ه ُ���ُ� ض��ًا إلى أّن ه��َة ر��عة ل� تُ�� 

�ه��ة هْ��ان . و�ن تُ�� ه��ة ر��عة  أ� أّنها �ان� ُم�عّ�دَة ال��ازل

  أقلَّ ات�اعًا م� ه�ه ���ا ی��و . 

  ل�ّ� ه�ه ال�عل�مة ت��ُح إش�ال��َ�� .

ـ اإلش�الّ�ة األولى ت��ُح س�اًال ع� تار�خ ه��ة ر��عة 

  قة". ون�وِلها "ِع�ْ 

وال���قُة أّن�ا �ع� ال��� ل� ن�ف� �أ�ِّ دل�ٍل خاٍص أو 

�اع� على جالء ه�ه ال�ق�ة . ل�ّ� ما ُ��ّفُف م� تُ  أو إشارةٍ  ُمال�َ�ةٍ 

ه�ا ال�ق� ، أّنه ما م� س�ٍ� ی�ع�نا إلى الق�ل أنها �ان�  عِ وقْ 

ب�ار�ٍخ ُم��لٍف ع� ه��ة الهْ��ان��� ، ما دام� أس�اُب اله��ة هي 

هي ع�� ه�الء وُأول�� . خ��صًا وأّنها ل� تُ�� قل�لَة الع�د لُ�قال ، 

، م� آالف  قل�الً  تق��ُ� على اُألس�ة فأك�� م�ًال ، أّنها ه��ةٌ 
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اله��ات ال�غ��ة ال�ي ت�ّفق� على "ال�ام" ، و�ّل� ت�ا�ُع مّ�ًة 

. ولها ی�یً� "ال�ام" �االم�الء ، قادمًة غال�ًا م� "الع�اق" ���لًة 

ٍ عق� الف�ح اإلسالمي . 
ّ
  ُسّ�انّ�ًا ، �ع�ما عاناه م� ف�اغ ُسّ�اني

ن ه��ة ر��عة إلى "ِع�قة" وغ��ها ق� ل�ل� فإّن�ا ُن�ّجُح أ

س�ة خ���� (عل�ه ال�الم) ح�ل� أ��ًا �ع� اغ��ال اإلمام ال��� 

  لله��ة . 

ـ اإلش�الّ�ُة ال�ان�ة ت��ُ� إلى ما س�� ل�ا أن ُقل�اه ، أّن 

�ع� الف�ح ، ُزهاَء الق�ن ون�ف ، ال��ل��� �ل�ا لُ�ّ�ٍة ���لٍة 

، خ��َة الغارات ال�ومّ�ة ال���ّ�ة  ������ن ُس��ى ال��احلاإلسالمي 

�� م�قعها على ال�احل . ف��� ن��ُع ب�� ه�ا ، و�الُ�فاج�ة 

ال��م) ب�صفه م��ًال لل�هاج��� األوائل م� " (ساحل ق�اء"عّ�ار

  ر��عة ؟  

وال���قُة أّن ال�� دعاني إلى إثارة ه�ه اإلش�الّ�ة ، ه� أن 

�أّنها على الّ�ارسة "ِع�قة" م�قَع ال�غ�ا�ّ�ة ال��ی�ة ت�ُف  ال��ادرَ 

قار� ما الق� ی�دُع في ذه�  األمُ� ال��ساحل ق�اء "عّ�ار" ال��م .

ه ذ��ناه م� تعارض . ول���ا �ع� ز�ارة ال��قع ت�ّ�� ل�ا أن ما تق�لُ 

م�قع ال��ّ�ز في �ل�ة "ساحل" ، وأن  تل� ال��ادر ه� ��ٍئ م�

ل� م��ات ، و��تفُع هاء ال�الث ��ی�عُ� ع� شا�ئ ال��� زُ "ِع�قة" 

ُزهاء ال�ائ�ي م�� . وه�ا �اٍف ل���ه مق�ارًا  �اءالع� م���� 
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، و��عل ن�وَل  ال�ومّ�ة كا��ًاً◌ م� ال��انة ت�اَه الغارات ال���ّ�ة

  أول�� ال�هاج��� ��ه أم�ًا مق��ًال م� ح�� ال���أ . 

* * *  

أص�ح �ع� ق�ون"ل��ان"ال��اسي  ال�يُّ ِل�ا�ار�ُخ اله��ا ب�أ 

���وده ال�ع�وفة . بل ه��ا ، مع األخ� �ع�� االع��ار ن�وَل 

 ج�ل "ل��ان" ، ب�أ ال�ار�ُخ ال���قيُّ لـ "ل��ان" 
َ
أسالِف ال��ارنِة أعالي

  ، ��ا ه� ُم����ٌّ ح�ى ال��م . 

  ــــــــــ
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  ال�ام�الف�ل 

ـــــــ   ــــــ

  

  ال��ی�ةال�هاج�ون في م�ا��ه� 

  

  في أ��اف �عل��  )١(

ل��ا نع�ُف ال قل�ًال وال ����ًا عّ�ا اض��َب ��ه ال�ازل�ن في 

أ��اف "�عل��" سهًال وج�ًال . ل�ّ��ا ما ن��ُّ في أنه� ��ع�ا ح�ُ� ه� 

 حّ�ةً  �ا�. ج�اعاٌت ُمهّ��ًة ��ّل ال�عاني . ال ت��ُ� إلى أ�ع� م� ال�ُ 

 ٍ
ّ
ی��ُ� إل�ه� �ع�� الّ��� وأك��، ن��ًا قاهٍ� . في �ّل ن�اٍم س�اسي

  ل�ار��ه� الُ�عاد� . 

، أّن  �ُه إلى غ�ِ�هَمع�� موال  ون��ّ�ُر ت�ّ�رًا ال ب�یَل ع�هُ 

"ت����" في ال�هل اع���وا في أم� م����ه� قا��ي ق���ي "إ�عات" و

، دون ���� م�ّقٍة ، على زراعة األرض إلى جان� ت���ة ال��اشي 

� "ال���" ، حامل�� معه� خ��اٍت ُم�قّ�مًة في ه�ا . وه� القادم�ن م

  وذاك . 

اله�اب ال���ّ�ة لـ "�عل��" وُجْ�ِدها ، فق� �ان  اأّما قا��� 

وضُعه� أك�َ� صع��ًة ��ا ال ُ�قاس. �ان عل�ه� أن ی���ع�ا لق�َة 

���ه� م� األرض ال���ّ�ة الّ����ة . وفي س��ل ذل� ع��وا 

   على الُ���َ�رات ، اب�غاَء ت���� إلى ب�اِء ال�ل�ِل ال���ّ�ةِ 
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ٍ خلَفها على شٍئ م� ال����ة . وال ت�ال 
ّ
ه�ه آثاُر ت�ّ�ٍع ت�ابي

ال�ل�ُل ت�ُأل اله�اَب في سالسَل ال نها�َة لها ، شاه�ًا ماد�ًا حّ�ًا 

  على الُ�عاناة الهائلة ال�ي ر��ها أسالُف�ا ه�اك . 

مع ب���ه� ،  ال��يءه� ، وت�ُ�فه� یولعّله� مع ت�امي ع�د

�فق�ا ُی���ن ق�عاَن ال�ع�� لالس�فادة م� ل��مها وم� أل�انها 

ال���ازة . وأ��ًا ما ت�ال آثاُر ال��احاِت الُ��ّ�رة ، الُ��ّ��ِة 

احات) ، ت�ُأل اله�اَب �َ (مْ ال��َم ل�ف� الق�عان ل�ًال ، الُ���اُة 

والُ��د . وال�اهُ� أّنه� �ان�ا یه���ن ب��اع�ه� م� األل�ان 

ُسّ�ي  م� ه�اإلى م�ی�ة "�عل��" ال��اورة ل����فها . و واألج�ان 

�اُب ال��ی�ة ال�� �ع��ونه داخل�� وخارج�� "�اب هْ��ان"، ��ا 

حّ�ٍ ع�ف�ا ���ا فات . مّ�ا ی�لُّ على أن ال���َة ��ه �ان� على 

  ُم�اسٍ� م� ال��افة . 

  ، وح�ى ال��م أ��ًا فإن ال���� الُ�ف�ي إلى األعالي

ان�القًا م� ال��قع ال�� �ان ��ه  "�اُب ه��ان" ،  ما ی�اُل ��ـهُ� 

في ال��اك�� ، خ��صًا في ف�لي ال���ع وال��� ، ق�افَل ال�ُّعاة 

ال�رد" ، "ع�ال ال، خ��صًا م� ق���ي "الُ�ّ�ة" والقادمة م� ال��

ت��ُل األل�اَن واألج�اَن ال�ّ��ة إلى ح�� ���� ت���ُفها في ال��ی�ة 

 .  

�رة ِل�ا اض��َب ��ه ُأول�� األسالف ، ل��  ن�سُ� ه�ه ال�ُّ

َم� ع� نّ�ٍ م���ب ومعل�ماٍت ُم�ّ�رة . وأّنى له�الء ال��اك�� 
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م�ّرخ�نا ��ونه� ، و�ه�ّ� ���ا�ة تار��ه� ! وم�ى �ان ����ُث به� و�

األشاوس ی�م�ن �أن�اره� إلى أم�اِله� . وه� الُ�عّلق� القل�ب �أخ�ار 

و�ّن�ا ع� ما تق���ه ال��وف ال����ّ�ة  !أهل الُ�ل�ة ؟

واالج��ا�ّ�ة ال�ي عاش�ا ت�� تأث��ها ، وما ُت�ل�ه عل�ه� وُت��ُ�ُه 

ل����ل ُلق�ة ال��� . ومعل�ٌم في م�اكِ�ها له� م� ُض�وب الّ�عي 

،  �هوم� �ع�ِ  ه�الء م� ق�لِ وما ����ح�نه لل�قاء سل�َك ال�اس  أنّ 

س�اٌء على ه�ا الُ����� أم على ما ه� أك�� تعق��ًا ،  ما ه� إال 

  مع ال��وف والُ���� .  م���عُة ت��ُّفاتٍ 

العارَف الُ���ّ�َس ال���ه�ُ� أب�ًا اإلن�انيَّ ث� أّن ال��ّرَخ 

م� تل� ال�الح�ات وم�ِلها ، قائٌ� ح�ى ال��م ��غ�� ماه� فعليٌّ 

أول�� ال�هاج���  ���ِ  ص�رٍة لُ���َ��اتِ  ال�ي ان�لق�ا م�ها لع�ارةِ 

ّن عالقاِت االن�اج ����ًا ما ت��ُب ع��قًا في أع�اق أل. ذل� 

ال�ار�خ ، ُم����ًة �اس���اِرها إلى تقال�َ� ن��ْ� واس��ْت وث��ْ� ق�ل 

 ت�عًا ل�غ�ُِّ� تل� ال�قال�� ، وه�ه تَ�عًا ل�غ�ٍُّ� ���ٍ� ق�ون . وال ت�غّ�ُ� إال

  في أدوات اإلن�اج أو ال����� . 

على أّن ذل� ال �ع�ي أّن حاَل ُأول�� ج��عًا ق� ث�َ� ع�� 

تل� ال��رة ال����ة . بل إّن ه�الء ال�ی� وصف�ا حاَله� ال��م ، وقل�ا 

عالقاٍت وتقال�َ� ع�ٍل أّن ن�َ� ح�اته� و�ن�اَجه� ه� اس���اٌر ل��ام 

ل���ا إال اس���ارًا لل��� ، ��ا ��ه م� حالٍة ُسّ�انّ�ٍة وتقال�ِ�   تار��ّ�ةٍ 

ع�ٍل ، ق� ���ُن �عُ�ها سا�قًا عل�ه� . أّما ال�هاج�ون األول�ن 
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أنفُ�ه� فق� خ�ع ُوج�ُده� ���ا �عُ� لق�ان�� ُأخ�� . في رأسها 

�ی� قا���ها . وع��ما ال��اُس� ب�� �اقة األرض اإلن�اجّ�ة وع

�ان ، ت��ُأ ح��ٌة ُسّ�انّ�ٌة  ی���ُ� ال��اُس� ، ���� ال��ّ� الع�دّ� لل�ُّ

إلى ح�ُ� ���ل�ن على حاجاته� األساسّ�ة . وس�قُف ���ا �أتي 

على ما نع�فه م� ت�ّ�ر األح�ال �أول�� ال�هاج��� ��ا ی��اسُ� مع 

  ه�ا القان�ن . 

  

  في ش�ال ل��ان )٢(

 ، أ� هْ��ان�� "ج�ل "ل��ان" ج�ًال وساحالً  �الِ أّما ُنّ�اُل ش

ّ�ِّ�ة"  / ال�ّ����" ُأخ��  قة" ، فإّن له� قّ�ةٌ "ِع�ْ  ُنّ�الو��� ر��عة "الّ�ِ

 .  

ب�� الق��َ�� ه� م� اخ�الف ال��وف ال�ي  وم��ُأ االخ�الفِ 

 األرضِ  اض��َب ف�ها ه�الء وُأول�� . و�ال�رجة اُألولى م� خ���ةِ 

"ِع�قة" . في و  ة لل�راعة في ه�اب "الّ�ّ�ّ�ة"وقابلّ��ها ال���از 

ي تل� اله�اب الُ���فة على ف�اإلضافة إلى ن��ة األم�ار العال�ة 

��ّ�اٍت ����ٍة م� ال��اح الُ��َ�َعة في م�قِعها ت��ق�ُل  ح��ال��� ، 

في غ��ه  أو ن��ً في م�س� األم�ار ، لُ�ف�غها ���ِل م�ٍ� �ال����ة 

ُنّ�الها ، مه�ا  ع�ی�ِ  ���ُ� ���ُ� أن تق�َم �����ة أضعافِ . 

فق�  ت��رناه ����ًا. في ُمقابل ُشح األرض وال���، أو ُشّح ال���

  . أو ذاك م� ُنّ�ال أ��اف "�عل��" ، �ال���ة له�ا الف���
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ح�� ه� ه�اك ما نُ��ُّ في أّنه� ��ع�ا مع ذل� فإّن�ا ول�ّ��ا 

ُمهّ��ٌة ال ت��ُ� إلى أ�ع� م� الُ���ا على ق��  أ��ًا ، ج�اعاتٌ 

�ُّ في ال��اة ، لل��� نف�ه ال�� ُقل�اُه على إخ�انه� . ث� أّن�ا ما ن�ُ 

 م� األرض. و�ن �ُ�ْ� األمُ� أسهلَ ه� ��أّنه� ان��ع�ا أس�اَب م��

  �ال���ة إل�ه� . ����� 

الف��قَ�� ���ا ل�ّ� ما شّ�َل الفارَق ال�ار��يَّ ال���َ� ب��    

، ُنّ�ال أ��اف "�عل��" �ع� �ع�، ه� أّن الِ��اَك ال�الي �ال���ة ل

خ�َع ، فق� أع�ي �ال���ص ُنّ�ال اله�اب والُ��د ش�ق "�عل��" 

لقان�ن ال��اس� أو ان��اره ب�� �اقِة األرِض اإلن�اجّ�ِة وت�اُثِ� 

ّ�ان .  إلن�اجّ�ُة ا���� ی�ق�ن ح�� ه� �ال�ا �ان� �اقُة األرِض ال�ُّ

ُم��ّ�ل�� إلى ح��ًا تق�م �أوده� . ح�ى إذا ع��ْت فإّنه� س����ع�ن 

ُس��ى أرٍض غ�ّ�ها . خ��صًا وأّن ال�هَل الُ��اوَر �ان ما ی�اُل 

��ى ُفَ�صًا سهلًة له� فق��ًا �ال��ان ، ���ُ� ُ�قّ�ُم    . لالن��اع وال�ُّ

�اُكُه� القادم حِ اّما �ال���ة لُ�ّ�ال ش�ال "ل��ان" ، فق� خ�َع  

للف�صة ال����ة والُ�غ��ة ال�ي �ان� �ان��اره� ، �االن��ار ها���� 

إلى ح�� م�ی�ة "��ابل�" الُ��اورة . وهي ال�ي ع�ف�ا أّنها �ان� 

سال�ًة ماّدّ�ًا ، ول�ّ�ها ع���ٌة أم�ّ�ًا . أ� أّن الِ��اَك ال�الي ، على 

�َ�� ، �ال��� إلى حالة اخ�الف ُم�ّ�كاِته ، �ان ح��ّ�ًا �ال���ة لالث

الفق�الُ�ّ�اني ال�� �ان "ل��اُن" �عاني م�ه في ذل� األوان . ���ُ� 

ُ�قّ�ُم ُف�صًا س�ّ�ة ل�ّلِ َم� ُت�ّ�ثه نفُ�ه ، ل��ٍ� أو غ��ه ، كان 
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�اس���ال و��ه . س�اٌء �ان قادمًا م� ال�ارج ، أم ُم���ًال م� 

  ال�اخل .

  ــــــــ
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  الف�ل ال�ادس

ــ   ـــــــــــ

"�عل��" ون�اِقها بـ ت�ّ�ر األح�ال  

  اله��انّ��ن غائ��� م� ال�ار�خ  )١(

م�ل�ا ه� ُم��ّقّ◌ٌع ، فإّن ُنّ�اَل ه�اب وُج�د "�عل��" م� 

�غ���ن م� ال�ار�خ ت�امًا �ع� ف��ة اس�ق�اره� الهْ��ان��� ال�هاج��� 

اُألولى . وذل� أمٌ� مفه�م جّ�ًا ، ��ا أّنه مع�وُف األس�اب ل�� 

. ف�� ذا ال�� یه��ُّ ب��� شعٍ� م� ال�ُّعاة ال���� القار� 

وال��ارع�� ، �����ن ُم�ع�ل�� في ال��ال . فل� ُنالح� أدنى ذ�ٍ� 

� ال���ل ألدنى إشارٍة ، له� ��اَل ق�ون . وال���قُة  أّن�ي �ع� ال��صُّ

ُ���� أن ت��ن ذات عالقٍة به� و���ونه�  في م��لف ال��اّن 

على ت�ّ�عها ، ل� أقْع على ما �����ُّ ال��� . نع� ، اإلشارُة 

ال�ح��ة ل�ج�د ش�عٍة في تل� ال�قاع ت�جُع إلى ال���ات األخ��ة م� 

ني لـ "ال�ام" ، أ� في خ�ات�� العه� ال��ل��ي ، ع�ّ�َة الف�ح الع��ا

الق�ن ال�اسع لله��ة/ال�ام� ع�� لل��الد . وذل� في أح� م�ادر 

شهاب ُم�ّ��ات  اني ال�ادرة في اإلسالم ، أع�ي ب�ل�ال�ار�خ اإلن�

في ، ال�� حّققُ�ُه ون��ُته ال����ة أح�� ب� ��ق ال�م�قي ال�ی� 

ُم�اورٍة ل���قة  �ع��ان (ال�عل��) . وه� م� أب�اء م��قةٍ "دم��" 

  ع�ل�ا . 
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في ُم�ّ��اته �قُف ب�ا ابُ� ��ق ��َع مّ�ات على ذ�� ُأس�ت�� 

وهي ق��ٌة  .ها ، ت���ان في ق��ة "الُ�ّ�ة" ون�اقِ  ����ت�� ش�عّ����

ول�ّ�ها غ�ت  .في ال��ال ش�ق "�عل��" ما ت�ال ُتع�ف �االس� نف�ه 

�ان�ا ت��ازعان  . وأن اُألس�ت��ض�� أراضي ال��ه�ر�ة ال��رّ�ة 

. ه�ا ، أ� جابي ض�ائ� وُم��س  ُمقّ�م)��فة (ال��ّلّ�ة  ال�عامةَ 

�ان ل�ّلٍ م�ه�ا وأّنه آل (ال��ف�ش) وَم� ُ��ّ��ه� آل (عل��ة) . 

وهي معل�مٌة ��ازالن �َ��ٍع ���� . �ا تع��ّ�ٌة ����ة ، ���� �ان

ها. وت�ّل ال ثاني لها في �ّل ما وصل�ا ع� تل� الف��ة وق�ل، ف���ٌة 

مّ�ا على تل� ال���قة . ُسّ�انّ�ًا ، وس���ِته� على ��افة ال��عة 

  ُ���ُ� اع��اُره اس���ارًا ل����ِته� الُ�ّ�انّ�ة ال�ار��ّ�ة .

 ، ، ح�َ� اب� ��ق  آل (عل��ة) وال��یُ� �ال��� أّن أخالفَ 

ما ی�ال�ن وما ت�ال أمالُكه� في اله�اب ال���ّ�ة لـ "�عل��" ح�ى 

ن��ُّ أّن ما أث��ه اب� ��ق  ( ، ال��م، ح�� ُ�ع�ف�ن �آل (الع��ة)

) . وما ذل� إال ن���ٌة الن��ار خ��مه�  على اس� اُألس�ة خ�أ

مع��ة ال�ف�ذ. فان�فأوا ح�� ه� وما عل�ه� في آل (ال��ف�ش) 

  ی�ال�ن . 

ّ�انّ�ة العالقة ، (ال��ف�ش)  لُ أّما آ فإّنه� ساروا مع ال���ة ال�ُّ

 ل��ان" ال���ّ�ة الُ���فةِ ج�ل " ، ال�ي سل�ْ� ش��ًا ف���ًا سف�َح سل�لةِ 

. ل���قّ� بها و�ه� ال�قاُم لُ�ّ�ٍة في بل�ة "س�ع��" على "سهل ال�قاع" 

ح��  و�عِ� ُق�اها ،. ث� ل�ه���ا م�ها إلى م�ی�ة "�عل��" ال��لّ�ة 
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ح�� ان�ه�ا ث�  مای�اُل له� �ع� األمالك العقارّ�ة ح�ى ال��م .

� في ال�مان ��ع ّ� إمارُته���قي .  ول�قاع" ال�ُأم�اَء على �امل "ال�

ق�ون . ول���ّ� في ال��ان ح��ًا إلى م�ی�ة "ح��" وس� "س�ر�ة" 

و�لى �ع� أج�اء "ال�قاع" الغ��ي . وس�قُف على تف��ل �ّل ذل� 

  أتي . ���ا س�

  

  في �عل�� وسهل ال�قاعالهّ��انّ��ن )٢(           

أّما على ال�قل� اآلخ� م� "أ��اف �عل��" ، ح�� قل�ا أّن 

ف��قًا آخ� م� ب�ي هْ��ان ن�َل ال�هَل الُ���َ� بـ "�عل��" ، فق� 

ّ�انيُّ عّ�َ� ع�   ُم��لفًا . ال��اُثُ� ال�ُّ
ً
ّ�انّ�ة م��ى أخ�ت ح��ُ�ه� ال�ُّ

نف�ه �االن��ار في أن�اء ال�هل ، ح�� ت��ّفُ� الُف�ُص ال���ازُة 

ن�اج ال�راعي واالن�اج ال���اني الّ�د��  . ول�� �ان ه�اك أ��ًا لال

 أن ی��َه 
ّ
إغ�اُء ون�اُء ال��ی�ة الُ��اورة . وعل�ه فق� �ان م� ال���عي

ّ�انّ�ِة الُ���ای�ِة ن�� "�عل��" . ال�ي �ان� في  ق�ٌ� م� ال��افِة ال�ُّ

ال��اكِ�  ذل� األوان ، و�ان� الق��ة الُ��اورة لها "ی�ن��" ، أح�َ 

ال���لّ�َة ال�ادرة في ال���قة ال�امّ�ة إج�اًال . ولعّل تل� ال���َة 

: ٌم�ارع�ن �ق��ون 
ّ
العالقَة ق� أخ�ْت في ب�و أم�ها ش�َلها الّ�َ��ي

ال��ی�ة ل����� إن�اجه� وللل��ّود ��اجاته� . ث� ل���ق�َّ �عُ�ه� 

�ح��ة ت�غّ�ُ� �ات�اِه ف�ها . وه��ا ب�أْت ُب��ُة ال��ی�ِة ذاُت الُه�ّ�ة ال

ُه�ّ�ٍة ُم�دوجٍة ح��ل�ٍة ـ ش��ّ�ة . ول�ّ� ال�غَ� ال��عيَّ ل� ی��ّقف . 
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ألّنه ی��ّوُد ��ادٍة ال ت��قُف هي أ��ُا ع� ال��اُث� في الُ���� . 

وش��ًا ف���ًا ب�أ ح�ابلُة ال��ی�ة یه��ونها �ات�اه حي "الّ�ال�ّ�ة" 

م إلى إخ�انه� القادم�� م� ال��ی� في "دم��" . اب�غاء االن��ا

"الق�س" . وال��م ل� ی�َ� م� آثاره� في "�عل��" إال م��ُ� ال��ی�ة 

اٌة ت��ّ�ٌة ت�ّزُع الق��� الُ��ّ�ى "م��ُ� ال��ابلة" . و�لى وقٍ� ق��ٍ� ق�

م� ن�ع "راس الع��" �ان اسُ�ها ال��ی�ة الق���ة ب��ت ال�اَء على 

  . �� ال��ابلة" ألنها ُتغّ�� "م�"ماُء ال��ابلة" 

  

  ت�ّ�الت الُ���ة الُ��انّ�ة ل�عل�� )٣(

في الُ�ّ�انّ�ة ه�ه ال��ّ�الت ال��رّ�ة في ُب��ِة ال��ی�ِة  نق�أُ 

س��ِة رجل�� م� معارف أب�ائها (وفي ه�ا ت��یُ� ق�ل�ا أّن ِسَ�َ� 

ال�جال م� أهّ� م�ادر ال�ار�خ اإلن�اني). أّوُله�ا اب� معقل 

  ال���ي ، وال�اني ابُ� مّلي ال�عل��ي . 

 ٦٤٤ت�ام اس� األّول : أح�� ب� علي ب� معِقل (ت�في : 

ال�� دخل ال�ار�خ م) . الف��ٌه والُلغ��ٌّ وال�اع� . ١٢٤٦هـ / 

وعاش في "ح��". ول�ّ�ه   ف��ه ش�عي نع�ُفه ُولـ� ب�صفه آخ�َ 

أح�اُلها ، ت�عًا لل��غّ��ات ال��اسّ�ة بها ه�� م�ی��ه �ع� أن تغّ��ْت 

ة" ، ب�أث�� الع�اصِ� ال��رّ�ة ال�ي ن�لْ� ب�س� وش�ال "س�ر�ّ 

 ، راك�ًة الع���ّ�ةِ 
ّ
 جهادِ  م�جةَ  القادمِة م� أ��اف العاَل� اإلسالمي

  الُغ�اة ال�ل����� . 
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ن�َل ابُ� معقل م�ی�َة "�عل��" . ح�� ال�قى �الُ��غّ��  

ّ�اني العال� ف�ها ، ال�� �ان آخ�ًا ب�غ��� وجه ال��ی�ة ش��ًا  ال�ُّ

ف���ًا ، تغ���ًا ����ًا ول�ّ�ه ثاب� . و�ان� ال��ی�ُة ی�َم ن�لها إمارًة 

األشه� بل��ه به�ام شاه ال�اعُ� ���ُ�ها أم�ٌ� أی��يٌّ ه� األم�ُ� 

(ال�لُ� األم��) . ال�� اس��ّ�ْت إمارُتُه عل�ها ت�عًة وأر�ع�� س�ًة 

م). مّ�ا �ان س��ًا في ١٢٢٩ـ١١٨٢هـ / ٦٢٧ـ٥٧٨ق��ّ�ًة عّ�ًا (

ض�اِن حّ�ٍ م� االس�ق�ار واله�وء في م��قة ُح��ه . وه�ا ی�لُّ على 

�اسّ�ٍة ودی�ل�ماسّ�ة م��ازٍة . م� ب�اعٍة س�ه ی��ّ�ُع األم�ُ� ما �ان 

مّ�َة ن�ف ق�ٍن  �فاِ� �إمارته على ال��ی�ة���� أّنه أفلَح في االح

، في ع�ٍ� �ان الُ��ُ� ��ه . وه� إن�اٌز غ�� عادّ� بل ف���  تق���اً 

ت��ًة أّی��ّ�ًة ، ی��ازُعها ُأم�اُء الُ�ُ�ن األی��ّ��ن ���ا ب��ه� . ال ی��ّرُع 

ل�ة ع� وس�لٍة م� وسائل ال��ب أو دس��ٍة أحُ�ه� في س��ل ال ُّ�

  م� دسائِ� ال��اسة . 

ُ�غ�ُ��ا م� ه�ا الّ��د أن نِ�َف العالقَة ال����َة وال��ی�َة ال�ي 

قام� ب�� الف��ه واألم�� ، وما ت���� عل�ه م� داللٍة تار��ّ�ٍة . 

وذل� اس��ادًا إلى ما سّ�له ع� ه�ا وذاك م�ّرخان ُمعاص�ان ����ان 

ا ال�ه�ي وال�ف�� ���اراٍت ُم�فاوتٍة في ب�اع�ها وقّ�ِة ت����ها . ه�

ٍ نع�ُفُه ع�� ��ار 
ّ
ول�ّ�ها ، على �ّل حال ، صادرٌة ع� حّ�ٍ تار��ي

  ال��ّرخ�� . 
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وال�� ی�خُ� م� �الم ال��ّرخَ��، أن الف��َه ال�� ن�ل "�عل��" 

�ا قّ�َر ن�وَل �الِ� أم�، ق� ح�ي ع�� األم�� ونفَ� عل�ه ، وأّن ه

له رات�ًا معل�مًا (جام�ّ�ة) . وذل� أمٌ� على ال��ّرخ ال��َم أن یل�قَ� 

مغ�اه . وما م� ر�ٍ� في أن ال�غ�� �امٌ� ���ا �ع�ُل عل�ه و��ج�ه 

ه�ا وذاك . ث� مام� ر�ٍ� في أّن األم��، وه� ال�� ع�ف�اه س�اسّ�ًا 

�� وج�ُد ق��ات ُم�ّ��ًا ، �ان �عي ��ا ��في أّن م� أّول�اِت ف�ِّ ال�

ال��ه�ر ورأِس الُ�ل�ة. نع�ُفُه ال��َم ���ل  ات�ال ب�� ع�اص�ِ 

م�ّس�اٍت س�اسّ�ٍة . ول�ّ�ها �ان� في تل� األّ�ام ��اداٌت م� درجٍة 

ال ُبّ� له م� ب�اء ق�اة وم� ه�ا فق� �ان �عي ح��ًا أّن  ما .وصفٍة 

ّ��ا على م��ِ� ُأول�� ال��عة الُ���اث��� ال�ی� ان�ات�ال ب��ه و��� 

�ه� في الق�ال� ��ا ال ُبّ� م� الع�ل على دمْ  .م� أ��اِفها إمارته 

. �ع� أن أص���ا ف�ها ال��ی�ة خ��صًا  لقائ�ة فياالج��ا�ّ�ة ا

  ال ُ���ُ� ت�اُهُلها .  قائ�ةً س�اسّ�ًة ُسّ�انّ�ًة ـ ح��قًة 

كلُّ ما ع��نا م� ن��ص ال��ّرخَ�� ، ی�لُّ ��ا ال �ق�ُل 

الّ��َ� على أّن اب� معقل ن�َح في ُمهّ��ه ذات ال��احَ�� ن�احًا 

�اه�ًا . ن�ح في عالق�ه مع األم��، ���� أّنها �ّل� م��ازًة ��لَة 

أّن ما �ان للف��ه  الُ�ّ�ة ال�ي �قي ف�ها ه�ا في ُسـّ�ِة اإلمارة ، ب�ل�لِ 

. ون�ح في رعا�ة ش�ون أب�ائه  ا�قل� إلى ضّ�هم� ح��ٍة ل� ت

��عة في "�عل��" وم��قِ�ها ، وفي رفِع وتق��ِة م�قِعه� ف�ها . وق� ال

عّ�� �لٌّ م� ال��ّرخَ�� ع� ذل� ���ارٍة ت��لُف م� ح�� س��عها ، 
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�ه ـ  ان�فعول�ّ�ه�ا ت��الن ال��ّد� نف�ه . ح�� قال ال�ف�� : "و

أ� �اب� معقل ـ راف�ُة تل� ال�اح�ة" ، أ� "�عل��" ون�اقها . أّما 

�ه راف�ُة تل� ال�اح�ة" . وه�ه ال��ارة ت�ُع  عاشفقال : "و ال�ه�ي

ها الُ�ف�َ�ض .  القارَ� وجاَه حالٍة تغ���ّ�ة ان�قالّ�ة ب�� "عاش" وضّ�ِ

أ� ما �ان� إل�ه حالُة ال��عة ه�اك ، ب�� ما �ان�ا عل�ه م� ق�ل 

  . �ف�له اب� معقل ، وما صاروا إل�ه م� �ع� 

أح�ُ� ب� ُم�ّ�� ب� مّلي  أّما ت�اُم اسِ� ال�اني فه�:

ٍ ١٢٩٩هـ/ ٦٩٩األن�ار� ال�عل��ي (ت�في : 
ّ
م) . أّوُل ف��ٍه ش�عي

ٍ أن���ه "�عل��" . "أحُ� أذ��اِء ال�جال وُف�الئه� في الفقه 
ّ
إمامي

الفل�فة والع��ّ�ة والُ��اّ�َ�ة". ب�ل� وصفُه ال��ّرُخ واُألص�ل وال�ّ� و 

���َ� الف�ائل ، أس�ًا في  . "كان ُم��ّ��ًا في العل�م ،ال�افعي

الُ��اّ�َ�ة، ف��َح ال��ارة، ذ�ّ�ًا ، ُم��ّق�ًا، حاضَ� الُ�ّ�ِة، حادَّ 

  الق���ِة، مق�امًا". ��ا قال بل��ُُّه ال��ّرُخ أ��ًا ال��ن��ي . 

ما یه�ُّ�ا م� س��ة ابِ� مّلي ، في س�اق ����ا ع� ال���ى 

األوان ی�ة "�عل��" في ذل� ل�ه ُب��ُة م�ال�� �ان� ت��ُه إ، ال��ّ�ر� 

  ، أم�ان : 

ـ األول : أّنه ت�ل�َ� على اب� معقل ال���ي ، ال�� غادْرنا 

، أّوُل ف��ٍه ��ا قل�ا أعاله  ما یه�ُّ�ا م� س��ته ق�ل قل�ل . فه�،

ٍ◌ أن���ه "�عل��" ش ٍ
ّ
ٍ إمامي

ّ
، ت�ل�� آلخ� ف��ٍه ش�عي أن���ه �عي

الُ��غّ��ة ق� ب�أت ُت�رك ذاَتها . وه�ا ی�لُّ على أّن ال��ی�َة "ح��"
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ا ی�لُّ على أّنها غ�ْت ت�لُ� الف�صَة ها . ��وما ه� م� ذاتّ��ِ 

لُ��ارسة ه�ه الّ�اتّ�ة ، ض�َ� حّ�ٍ مق��ٍل م� ال��ّ�ِة وال�ع�ر �األم� 

. وه�ه قاع�ٌة إن�انّ�ٌة عاّمٌة . فاُألَمُ� ال ُت��ُ� الُ��ّقَف 

ض�َ� ه�ه ال��و� . فإذا هي اف�ق�تها م� لُ����ي/الُع��� إال ا

  عُقَ�� . 

��ع  ِة ابِ� مّليإال أّن ال�ق�َة الُ����َة في س��  إلى حّ�ِ ال�ُّ

وال�أُل� . أّنه ن�َح في أن ���َن ض��َ� ق�مه ، بل وُأّم�ه ، في 

ل��ٍة تار��ّ�ٍة م� أشّ� الل��اِت ه�ًال وأق�اها. ی�م اج�اَح ال�غ�ُل 

دار اإلسالم م� م��ِقها ذل� االج��اُح الَ�ه�ُل . وش�َل اج��اُحه� 

هـ  ٦٥٨ل��" س�ة ال���قَة ال�امّ�َة ، وم�ها و�َ� اب� مّلي "�ع

م . ف�ان م�ه أن نّ�َ� وقاَد مقاومًة شع�ّ�ًة ناج�ًة ضّ�ه� ، ١٢٥٩/

في "�عل��" وج�اِلها . في وقٍ� تهاوت ��ه الُع�وُش ، ول� ت��� 

  ال���ش ، م� "ت����ان" إلى أب�اب "م��" . 

مّ�ا ُ�ف�ُ� ق�ُلُه في ال����ِة له�ا ال�ان� م� س��ة ال��ل ابِ� 

م� دالالٍت تار��ّ�ٍة ، أّن "�عل��" وم� ق�ِلها "دم��"  مّلي وما ف�ها

واس�عّ�ْت  اس��ل�� لل�غ�ل دون ق�ال . ول�ّ�ها �ان� ق� أعّ�ْت 

�ال��ن وال�جال والع�اد في قلع�ها ال�ه��ة ، ُمع���ًة على ح�انة 

لح ، ��عٍي م� أح�  القلعة ال�ي ال ُت�ال . ث� آل� األم�ر�لى ال�ُّ

 ال�ی� ال��ائ�ي . وه� رجٌل �عل��يُّ ال��ل� . أب�ائها الُ��ّ�ى ت
ّ
قي

اش�ه� ��ع�ف�ه ال�اسعة �ال��ائِ� الّ�ّ�ّ�ة وخ�ائِ�ها العالجّ�ة . 
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و�ه�ه ال�س�لة ال��� ��اش�ة ه�الك� ، و�ان في ِر�ا�ه ع��ما دخل 

ال�غ�ُل ال���قة . ل�ّ� ه�ه ال�لَّ االس��المي ل� ُ����� �لَّ ال�اس 

َعه� أخ�اُر الف�ائع ال�ه��ة ال�ي ارت��ها الُغ�اة . ، ال�ی� مألت أس�ا

  فه���ا ُمل����� إلى ال��ال الُ��اورة . 

ه��ا انق�َ� أهُل ال��ی�ة . ق�ٌ� ُم�اِلٌح ت�َع تقي ال�ی� 

ال�� نّ��ه نفُ�ُه ، ه�  ال��ائ�ي . وآخُ� ُمقاوٌم ه�ب إلى ال��ال

"ج�ع له ع��ة  ابُ� مّلي وقادُه ، ل��ّ��ا ح�ب ع�ا�ات .ال��ُخ 

آالف نف� . وأّنه ت�ّ�ى �ال�ل� األق�ع . وأنه� �ان�ا ی��ّ�ف�ن ال��� 

في الُ�ُ�قات ، خ��صًا في الل�ل . ألّن ال��َ� ما ی����ن في الل�ل" 

.  

ه�ا ال�ان� ال�ائع م� تار�خ "�عل��" ، ال�� ل� نّ�لع عل�ه 

، ��ا ول�اله ل�اع  ،إال �ف�ل اب� ال���قة ال��ّرخ  ال��ن��ي 

ُی��ُح ل�ا أن نِقَف ع�� فاصلٍة    ضاَع أك�ُ� تار���ا اإلن�اني ، ـ

�ار�خ ف�ها .ال ِم�اَء في أّنها �ان�، ��ا س��� ، ت�ع��ًا التال�ٍة م� 

و�عالًء ِل�ا �ان� عل�ه ُأم�ُرها في م�حلٍة سا�قة . أع�ي أّ�اَم ابِ� 

  معقل . 

ل��" ب�� أّن الف�َز ال�� ح�َل في"�ع ما م� نٍ� �ق�لُ 

ُمقاوم�� وُم���ل��� �ان ف�زًا م�ه�ّ�ًا . ل�ّ� العارَف ���ائع ال�الة 

ال��ه�ّ�ة ، وخ��صًا ب�قاف�ها وذاك�ِتها وت�اِرِ�ها ، ال ُ���� أن 

  ُ�غ�� ع���ه ع� ه�ا ال��ّ�ر . 
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وم� ال�عل�م أّن ُسّ�اَن "�عل��" ال��ی�ة �ان�ا آن�اك ح�ابلًة 

ی�جُع �ُأص�له  ال��ه�يَّ  الف�زَ  �ا أّن ه�اال��یُ� �ال��� هوش�عة . و 

إلى آخَ� أق�امي . ق�اُمُه الُف�ُس ال�ی� �ان�ا في ال��ی�ة ق�ل الف�ح ، 

ث� صاروا ���ا ال�ی� ُقل�ا سا�قًا أنه� ل� ���ن�ا ُف�سًا في ال���قة ، 

ال��عة ال�ی� �ان�ا في ال��انّ��ن �عُ� إلى ح�ابلة . والهْ��انّ��ن 

ل  أ��اِفها ، ث� غ�ا ان�قاُلُه� الُ���ّرُج إلى ُس��ى ال��ی�ة عامَل ال���ُّ

ّ�اني ال�� ی�وُر ح�َله ه�ا ال�ار�خ .    ال�ُّ

م� الُ����َعِ� جّ�ًا أن ی��اسى ال�اُس ج��عًا ، وه� ُی�اجه�ن 

 الُ���ق ، ُم�ّ�كاِته� ال�ل��ّ�َة ال�قل���ّ 
ّ
َة . وأن ت�قَ� ال��َ� ال�غ�لي

 ٍ
ّ
ع�امُل الف�ز الع��قة ال����ة . وت��َح ساحَ�ها خال�ًة لف�ٍز س�اسي

 . و���فُّ ش�عُ�ها 
ّ
ج�ی� . ����فُّ ح�ابلُ�ها وراء ف��ٍه ش�عي

 
ّ
أ� أن  .. بل القاع�ُة هي الع��وش�عُة ج�اِرها وراء رجٍل ح��لي

. و���َن تع���ًا ال�قل��ّ�ة  ���َل الف�ُز ال��اسيُّ اآلن ع�امَل الف�زِ 

أّن الع�َد ال�� ، ج�ی�ًا ع�ها . خ��صًا وأّن�ا ع�ف�ا ق�ل قل�ل 

، ال�غ�ل ق�ال في ح���ه ال�هادّ�ة ، وشارَك في اس��اب الب� مّلي 

كان "ع��ة آالف نف�" . ه�الء ال ُ���� أن ���ن�ا ج��عًا م� أهل 

في ذل� ها ال��ی�ة . ألّنه �ف�ُق ����� ما ن��ّ�ره م� ع�یِ� ُسّ�انِ 

 . فال ُبّ� م� أن ���ن�ا م�ها وم� ُسّ�ان الُق�� وال��ارعِ األوان 

  الُ���فة بها . وق� �ان�ا ج��عًا آن�اك م� ال��عة دون ر�� . 

  ال�اللة ال�ار��ّ�ة في س��ة ال��لَ��  )٤(
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ابَ� معقل ال��َخ الّ�ائَ� ، أّن ��امل ال�قة ه��ا ُ���ُ� الق�ُل 

إلى م�قٍع  "�عل��" اه�ًا في نقل ش�عةن�َح ن�احًا � ق�ال���ي 

 ٍ
ّ
  .  �ال��اس إلى ما �ان�ا عل�ه م� ق�ِلهُم�قّ�ٍم اج��اعي

ل��ا نع�ُف �ال���ی� ��� وال ماذا فعل �ال��� . ولعّل 

�ا �األمَ� ل� ی�ع�َّ أّنه ��ا �ان له م� م�انٍة ع�� أم��ها الُ������، و 

ُم���ٍ� إلى م�ان�ه العل�ّ�ة  في ال��ی�ةكان له م� ح��ٍر مع��ّ� 

ول�  .  م� الق��ل واالع��اف االج��اعيأك��ه� ن�عاً ق�  ،واألدبّ�ة 

ذات الل�ن  ِ�ها�على ُب�ال��ی�ة م� خارج �ع�دوا ُم�ّ�َد أف�اٍد �ارئ�� 

 
ّ
  ال�اح� . ال��ه�ي

وه��ا أ��ًا ُ���ُ� الق�ُل ، أّن اب� مّلي ب�ادرته ال��ادّ�ة 

�اعة  ، و�اس��ا�ة ق�ٍ� م� أهلها ، �ّله� أو ُجّله� م� ة والف���ال�ُّ

ق� نقله� إلى م�قٍع ُم�قّ�ٍم ، �ال��اس إلى ح�� وَضَعُه�   ال��عة ،

م� ق�ُل ش�ُ�ُه ابُ� معقل . فه� ب�ْضعه� على ���� ال�هاد ، وما 

اق��اه م� تع��ٍة وضْ�ٍ� و�ع�اٍد وع�ل ، �اإلضافة إلى ما ت�اه� 

�قف ال��اسي وفي ال��ادة ، ـ ق� حّقَ� نقلًة �ه م� ت�اُیٍ� في ال�

ن��ّ�ًة ����ًة ، ت��لف ����ًا ع� ال�ضع ال�ام� الُ��لّقي ال�� �ان�ا 

  ��ه . 

ه�ذا ابُ� مّلي ق� ن�ح في ت���� ال��عة في "�عل��" 

ون�اِقها ، ألول مّ�ة في تار��ه� ال��ّلي . وه� إن�اٌز ���� �ال��اس 
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. وم� ه�ه ال�ق�ة ان�لق�ا �ات�اه ب�اء  إلى ما �ان�ا عل�ه م� ق�ل

ٍ (إمارة) . �ّل حّ�ًا فاعًال ح�ى األم� الق��� . 
ّ
ٍ م�ّلي

ّ
  ك�اٍن س�اسي

  ـــــــــ
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  الف�ل ال�ا�ع
ــ ــــــ   ــــ

 ��ابل� ون�اقها�ت�ُ�ُر األح�ال 

  

 م�اجعٌة نق�ّ�ة ِل�ا ه� ُم��اَول  )١(

  م� تار�خ ��ابل�

"��ابل�"  ِقها ، فإّن تار�َخ "�عل��" ون�اخالفًا ل�ار�خ 

و�ع� ما واالها ح�ي و���ى ��ٍئ م� ع�ا�ة ال��ّرخ�� ق���ًا 

 ٍ
ّ
على ال�احل م��از وح�ی�ًا . ِل�ا له�ه ال��ی�ة م� م�قٍع جغ�افي

ال�امي الغ��ي الفائ� األه�ّ�ة ألك�ِ� م� اع��ار. ث� ِل�ا لها أ��ًا 

ٍ َحِ�ٍج ، جعل م�ها نق�َة مُ 
ّ
��ّس�ة ب�� األق�اب ، م� م�قٍع س�اسي

، وعلى وسِ� لق�� الُ�����ة على "م��" م� جهة ت��اذُبها ا

  ُأخ�� . جهٍة وش�اِل "ال�ام" م� 

ل�� تل� الِ���ة ، أع�ي ع�ا�َة ال��ّرخ�� بها و��ار�ِ�ها ، 

ال�ضى دائ�ًا ل�� ال��ّرخ ال�� ل��� �لُّها مّ�ا ی�عُ� على الّ��وَر و 

ال��م . ألّن �عَ� األوهام الُ��ِ��ة ق�  تار�َ�ها �ع�ُل على ت����

ت�خُل أح�انًا م� �اِب الع�ا�ة غ�ِ� الّ��ی�ة . األمُ� ال�� ُی�ّتُ� على 

هي أش�ه ب��ه�ِ� األرِض م�  .ال�احِ� ال��م ُمهّ�ًة إضا�ّ�ة 

اّنه �ان األع�اِب الّ�اّرة ق�ل زرِعها . س���ُن ُم��ّ�رًا م�ها ل� 

  م�  ��لقاِتِه ُ� ماّدَته ومُ ـ. �أخ امٍّ ـ�ع�ُل على تار�ٍخ خ
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و�ع�ُل على ت���ِ�ها وتف���ها مّ�ا ه� في  . الّ��اب� ال��ّ��ة

م�ض�ع ���ه م� ع�امَل ذاتّ�ة . خالفًا لل��ّرخ�� الّ�س���� ، ال�ی� 

ی����ن دائ�ًا ع� تف��ٍ� ُسل���ٍّ ل�ّل إش�الّ�ٍة ی�رس�َنها . و�أن 

 ال�ح�� الُ�ل�َة وأهَلها وأع�اَله� ه� 
ّ
 له  ،العامُل ال�ار��ي

َ
في ال ثاني

  وال ش��� .ذل� 

"��ابل�"  تف��ُ� ان��ارال��ّ�ع ب�� أهلِ ، م�ًال ، م� ذل� 

، �أّنها �ان� في وقٍ� ما م� ح�ى ال�ل�����  في ذل� األوان

، مّ�� ع�ف�ا أّنه� �ان ت��ُّ ع�اصَ� ُسّ�ان�ٍة فارسّ�ة  ماض�ها

أساُس ُوج�ِد  ه� وِع�ارِتها . ی�ع��ن أّن ه�الءارِتها ُ��َلُ��ن ل�ف

ال��عة ف�ها. وه� تف��ٌ� ی��ّدُد ����ًا ح�ى ل�� �ع� أهل 

ع�� العارِف �الُم َم� ال ال�ف��� االخ��اص ال�ارز�� . ول�ّ� ه�ا 

�ع�ُف ش��ًا ال ع� تار�خ ال��ّ�ع اإلمامي وان��اره ش�قًا وغ��ًا ، وال 

ارسّ�ة ، ال�ي ل� تُ�� "فارسّ�ًة" ع�� ع� ُه�ّ�ة تل� الع�اص� الف

��هادة ما وصل�ا  .ال��ق�� ، بل ه� ع�ٌب ق�م�ا م� ال�ل�ج الفارسي

به�ا ال�ع�ى ، أ� ن��ًة إلى ال�ل�ج  م� أس�اِء �عِ�ه�. فه� "ُف�ٌس"

�أّن قائَل ه�ا ال�ف��� ی��لُ� ث� الفارسي ، ول�� إلى بالد "فارس". 

 �ات�اه ال�اضي ، هي أّن الُف�س م� ف��ٍة إسقا�ّ�ٍة م� ال�اض�ِ 

كان�ا دائ�ًا ش�عة . وه�ا ت�ّ�ٌر �الُغ الّ��اجة . �ق�ُل ما ه� ع�ُ� 

ن��غي اآلَن أن ن��َض في ه�ا ال�أن �أك��  ��اال���قة ت�امًا . ول

  م� ه�ه اإلشارة . 
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وم� ذل� أ��ًا تف��ُ� اإلش�الّ�ِة نفِ�ها ب�أث�ٍ� م�ع�ٍم 

لفا���ي "م��" ، إ�ان الف��ة الق���ة ال�ي ح���ا ف�ها "��ابل�" . 

ول���ا إمام��� ���عة  إس�اع�ل���ش�عًة مع أّن ه�الء �ان�ا 

�ان�ا في ِص�اٍم ف���ٍّ مع ال��عة (الفا�����) . ومع أّنه�  "��ابل�"

�ار "ال�ـام" ، ِص�امًا �ان �ِ�ُل أح�انًا إلى حّ�ِ اإلمامّ�ة في أق

. ف�ًال ع� أّن م�ه�ه� �ا��ي  عق���ٍّ  الق�ل ل��ٍ� ف���ّ و ال��ِ� 

،  م� ق�اِمِه ال���اُن وثقافُة الّ�ّ� ، وما �ان ی�مًا دع�ًة ت����ّ�ًة . 

ب�ل�ل أّنه� ل� ی���وا م�ه�َه� في "م��" ال�ي ح���ها أم�ًا ���ال 

 . 

 الُ�����ق��/ذل� أ��ًا وأ��ًا أّن أح� الُ���ع����وم� 

"��ابل�" م� ب�ي  ُأم�اءِ  عالَج اإلش�الّ�َة نفَ�ها �الق�ل أن س�اسةَ 

عّ�ار هي ال�ي ف�ضْ� ال��ّ�ع ف�ضًا على ال�اس في م��قة ح��ه� 

أّن قائله ال �ع�ف ش��ًا  ال�ح��ُ   ارت�اليٌّ تافه . مغ�اهُ . وه�ا �المٌ 

، وما ساس�ا �ه ال ع� ُأم�اِئها الُ�������� ب�ي عّ�ارع� "��ابل�" و 

   ، مّ�ا س�قُف عل�ه �ع� قل�ل .��ال ف��ة ح��ه�ال�اس 

أِضّف إلى ذل� �ّله أّن ان��اَر ال��ّ�ع في أق�ار "ال�ام" ، 

�غَة الغال�َة على أهله ، ه�  ���� أّنه �ان في ی�ٍم م� األ�ام الّ�ِ

�رَس به�ه الّ�فة ، وان�القًا م� ، ی��غي أن تُ  إش�الّ�ٌة واح�ةٌ 

  ال��اب� القائ�ة في حقل دراس�ها . 
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  ت�ّ�راألح�ال ���ابل� )٢(

مه�ا �ُ�ْ� ، ف��� ق� غادرنا ال�الَم على "��ابل�" ون�اِقها 

  ، في خ�ات�� الف�ل ال�اب� ، ومع�ا ص�رٌة ُسّ�انّ�ٌة خالصُ�ها : 

  ـ جال�ٌة هّ��انّ�ٌة ����ٌة في "ج�ل الّ�ّ����" . 

  ـ جال�ٌة م� ر��عة أصغُ� م�ها في "ِع�قة" . 

ـ م�ی�ة "��ابل�" قائ�ٌة سال�ٌة بُ���ِ�ها ال�اّدّ�ة ، ول�ّ�ها 

ومّ�ة  خال�ٌة م� الُ�ّ�ان ال��ن��� ، ���� ال���ِة م� الغاراِت ال�ُّ

  . الُ�فاج�ة ال���ّ�ة 

  وُ�غ�ُ��ا اآلن أن ُن�ا�َع ت�ّ�َر أح�اِلها .     

���ا �ع� . وأّن  أم�ًا ���الً وال�اهُ� أّن ه�ه ال��رة ث��ْ� 

 الُ����ب  ال�� 
ّ
"��ابل�" خ��صًا �ق�� أس��َة وضِعها األم�ي

 ال��
ّ
ت���ّقه . في ح�� أّن جارت�ها "ب��وت" و   أعاَق الُ���َّ الَ�َ�ني

"ص�ر" �ان�ا أف�َل حاًال م�ها �قل�ل . ��هادِة أّن�ا ن�� ب�� رجال 

َم� ه�   � م� الق�ن ال�اني لله��ة /ال�ام� لل��الد �عَ� ال��ی

م���ٌب إل�ه�ا ، خالفًا لـ "��ابل�". و���و أّن ُق�َب ه�ه م� ال��انئ 

إلى ما ه� �ال��اس الّ�ومّ�ة ه� ال�� جعَل م�ها ه�فًا سهَل ال��ال 

 ها إلىم� أ�ع� م�ها على ال�احل . ی�ّ�ُ� ذل� أّن "الالذ��ة" ، األق�بُ 

�انئ الّ�ومّ�ة ، لق�ْ� األمّ��� م� غاراته� . إلى حّ� أّنه� أح�ق�ها ال�

  "الالذ�ّ�ة الُ��َ��قة" .لف��ٍة ، و�ق�� ل�مٍ� مه��رة ، ���� ُسّ��� 

 

 ن�� ��ابل� وارت�اُ�ُه ب���ّ  )٣(
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  ال���ّ�ة اإلسالمّ�ة

  في اآلتي ب��ّ� القّ�ة "��ابل�" م�ی�ة ه��ا ارت�� م��ُ�  

، ب��ٍ� ی���ُع م� ال�وم ال����َة الُ��لقَة على المّ�ة ال���ّ�ة اإلس

. األمُ� ال�� ل� ���ْل على ن�ٍ� ُم�ٍ� وم�ّثٍ� ،  ���� ال���

على ال���، إال على عه�  تفعْ� الّ����ُة ال�ومّ�ُة الُ��َلَقةُ ر ا

  م) .٩٠٤ـ ٨٦٨هـ/٢٩٢ـ  ٢٥٤ال��ل�ن��� في "م��"(

 ب� ��ل�ن علىم اس��لى أح�� ٨٧٧ـ / ه٢٦٤في ال��ة  

"ال�ام" ، فأولى م�انَ�ه ع�ا�ًة خاّصًة ، ف�ّم�ها وحّ��ها وش��ها 

ُف� الُ��ّ��ة للق�ال وال�قاتل�� . وفي عه�ه� زار ال�غ�افي  �ال�ُّ

م) ال��ی�َة ، ووصفها ذل� ٩٠٤هـ/٢٩٢اب� واضح ال�عق��ي(ح:

�ان اب� أبي ُس� أهُلها ق�ٌم م� الُف�س ، �ان معاو�ةُ ال�صف ال�ائ� : "

" . ال�� نفهُ� م�ه أّن ال��ی�ة ی�م زارها �ان� على حالها نقلُه� إل�ها

نفِ�ه أث�اَء الق�نَ�� ال�اض�َ��  ول� تُ�� ق� ب�أت االس�فادَة م� 

لُق�� ال���ّ�ة . وذل� أمٌ� ل�الِح ال��ل��� في اال��ی� ��ازن ال

 
ّ
به�ا مفه�ٌم . ض�ورَة أّن اس��عاَب ال��ه�ر لُ��غّ�ٍ� اس��ات��ي

  ال��� ، وت���ِ� ش�وِنه� ��ق��اه ، ال ُبّ� له م� وقٍ� �اٍف . 

ّ�اني لـ "��ابل�"  إّن أه�ّ�َة وصف ال�عق��ي لل�ضع ال�ُّ

ح�� ُنقارُنه ��ا وصفها �ه ال�ّحالُة وال�اعُ� اإلی�اني ل�ا ت�هُ� 

   ، �ع� ُزهاء الق�ن ون�ف . ناص� خ��و الُ��اد�اني 
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م زار  ١٠٤٧، ف��ای�  ش�ا� ٦هـ / ٤٣٨ش��ان  ٥ب�ار�خ 

ال��ی�ة ، ووصفها وصفًا ب��عًا ، ���ُع ب�� العَ��ِة  يُّ الُ��اد�ان

����ة ُم�ده�ٌة ح���ٌة ، ُم����لة الُ���ان عام�ٌة وال��ال : م�ی�ٌة 

وم�اِنعها ال���لة وم�اكِ�ها وم�اجِ�ها وأس�اِقها ال���� ���ِرها 

. ت��ق�ُّ وسَ� ُم�دَرٍع َم�و�ٍّ  ال�ائ�ة وم��ائها الف��� في م�اصفاته

  خ��� . 

���ُ� الُ��اد�اني مالح�اِتِه على "��ابل�" �الق�ل :"وُسّ�اُن 

 ��ابل� �لُّه� ش�عة" . ث� ُ���ي ما �قي م� نّ�ه ال���ل ب�صفِ 

  ال�عال� الُع��انّ�ة ال���ّ�ة م� م�اج� وم�اه� . 

ج�ی�ًا ال ُ���ُ� " كّله� ش�عة"ه�ا ال�صُف وال���قُة أّن 

إلى ما نع�فه ن�ُ� ع�ها ب��ٍ� أوفى . إن ل� نُقل  أّنه ُ��ّلُل القارَ� 

كّله� غ�َ� العارف . ذل� أّن م� ال��ّ�� أن ُسّ�اَنها ل� ���ن�ا "

" . بل �ان ف�ه� أقّلّ�ٌة م� م�اهَ� ُأخ�� ، وخ��صًا م� ش�عة

في  لُ ال�ال�ّ�ة . ومع ذل� فإّن�ا نفهُ� س�َ� ه�ه الُ��الغة . فال�ج

 الُ���ّ�عُ ال�ها�ة زائٌ� عاِبٌ�، اس�فاَد ُمعل�ماِته م� أب�ِز ما ی�اُه 

الغ��� دون ُجه� . ول� ُیَ�ْح له أن ی�ُفَ� إلى أع�اِقِ◌ الُ���ة اإلن�انّ�ة 

  لل��ی�ة. 

أمٌ� آخُ� ی��ُل به�ه الُ�الح�ة . ه� أّن الُ��اد�اني ، 

لل��� نف�ه ، ل� ُی�ْح له أن �ع�َف شـ��ًا ع� ال�الة الف��ّ�ة / 

في "��ابل�". مع آن�اك ال�ي �ان� عالقًة وال�ائعة ال�قا�ّ�ة ال��ی�ة 
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، بل و�ان� �اه�ًة �ارزًة على �الفعل ف�ها  أّنها �ان� ق� ب�أْت 

، �ف�ل ابِ�ها الع��� م��� ب� علي ب� �أك�لها  م���� ال���قة

، ال�� �ان آن�اك ف�ها م) ١٠٥٧هـ /٤٤٩(ت:ع��ان ال��اج�ي 

ر��ع "م��" و "فل����" م��لف في ُم��ّقًال �ع� أن أم�ى س��اٍت 

. ُم���ًا ح�َله ح���ا حّل ِح�اكًا ف��ّ�ًا غ�� م���ق . وم� ق�ِل ذل� 

�ه�ه في "الع�اق" . و الع���ة �ّ�ة ارتاَد الّ�لَة مع ال��اك� العل

أّسَ� ِل�ا س���ُن له ���ا �ع� أ�عّ� األث� في ال��اة  ال�ادرة الُ��هلة

وس��قى  .، ما ت�اُل آثاره ت��اُح ح�ى ال��م العقلّ�ة لل���قِة إج�اًال 

  . إن شاء هللا 

، فإّن ال�غ�� األساسي لل�قارنة ب�� وصفي  مه�ا �ُ��ْ 

ني لـ "��ابل�" ، ه� أّن ال��ی�َة ق� ت�ّ�لْ� م� ال�عق��ي والُ��اد�ا

حاٍل إلى غ��ه في مّ�ة ُزهاء ق�ٍن ون�ف الق�ن م� ال�مان . نَ�ْ� 

أث�اَءها ُسّ�انّ�ًا وُع��انّ�ًا و�ن�اجّ�ًا . م� ثغٍ� َم��ٍف ،  ��فُ�ُه 

ُم�ا���ن م�ّق��ن م�ل���ن ، إلى م�ی�ٍة غ�ّ�ٍة ت�جُّ �ال���ّ�ِة 

�ا ح�� ن�قُل ��َ�نا ب�� ال�صفَ�� ن�اُد ن�� ال��ی�َة وال��ا� . و�نّ 

  وهي ت��� .

   

 وال��ّ�ر  ك�� ح�ل ال���ُّ الُ��اني  )٤(

  ل��ابل�؟الع��اني 
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�رة أص���ا اآلن ن�� ال�ی�  ن�لُ� ف��ًة �ّ��ًة ع� ال�ُّ

ّ�انّ�ة ال�ي �ان� ت��ق�ُّ في قل�ها "��ابل�"  ق�ل نه��ها ال�ُّ

ن���ُ� نّ�ًا نع�ُف سلفًا أّنه ل� �أتي ، م� ، ال الع���ة وال�ائ�ة 

م�ّرٍخ �ق�ُل ل�ا ��� ول�اذا ح�َث ذل� ال��ّ�ر الع��اني الفائ� 

إلى أب�ًا ��اجٍة   �ال�، في ال�ق� نف�ه  ��ا أّن�الُ��عّ�د ال�ج�ه . وا

��� ح�لْ� ه�ه ، دون اس���اج أح� ، ن�� تامٍُّل ل�ق�َل  ك���ِ 

ّ�اني الّ�ف�ةُ  ـ االج��اعي  ـ ال�ي ُت��ُه الُ�ع��ة ��قای�� ال��ّ�ر ال�ُّ

  . ال����� 

ن���َة  ما م� ر�ٍ� في أّن ذل� ال��ّ�ر ال���ع ق� ح�لَ 

 ان�ّ� على "��ابل�"
ّ
م� خارِجها . ول�� ن���َة  دفٍ� ُس�اني

 
ّ
ٍ ���عي

ّ
 . ألّن ما ح�َل �ف�ُق �����ٍ مه�ا ��� م�ات�ًا ت�اُثٍ� ُس�اني

. وعلى �ّل حال ف��� ی�م�اك ُمعّ�الِت ال��اُثِ� ال���عي  جّ�اً 

نع�ُف أّن ال��ی�َة �ان� م� ق�ُل خال�ًة إال م� ُخف�ائها األغ�اب 

ال�ی� �ان�ا ���قّ�ون ف�ها ��ق�ار ال��ورة . أ� �ال�ا �ان� حاُل 

وه�ا ال��� . على ال��ی�ة ال�وم   م�غاراتٍ ���ِل ال��� ت��ُح �

��ى  . وه�ا  ی�ّد� إلى ت�اُثٍ� مل���ال ���� أن ��ّق�ة الم� ال�ُّ

  واضح

 ال�هاج�ون فإّنه ل�� في ال��� إال، ض�َ� ه�ا ال��ّ�ر 

 اب�� ر��عة قا��� "ج�ال الّ�ّ����" وج��اُنه�  ام� اله��ان��� قا��� 

ه�الء ال ُبّ� أّنه� ق� ت�اث�وا أث�اء الق�ن�� ذل� أّن "ِعْ�قة".  م�ی�ة
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قادم�� م� مهاج���  عاف ع�ی�ه� ی�م ن�وله�َ�� إلى أضال�اض�

  "الع�اق" . 

 ع� ال�ل�ل وال��هان ، أّنه �ُ��ّ�د ، ه��ا 
ّ
فإّن مّ�ا ه� �غ�ي

إع�ار ال��ی�ة ال����ة ال�� �ان ���ُل ب�� ُأول�� و��� زوال ال�انع 

��اٍل مق��لة م� ح�� الع��ان ما ت�اُل الُ��اورة ، ال�ي �ان� 

  ال�اّدّ� ، ح�ى �فق�ا ی��ّفق�ن عل�ها . 

ه�ا ُ�فّ�ُ� ل�ا ن��َّها الع��� في ال�م� الق���. ��ا أنه 

  ُ�فّ�� ُوج�َد األك��ّ�ة ال���ّ�ة الُ���� ب�� ُسّ�اِنها . 

إذن فع�َ� ه�ا ال��ّ�ر ال���قي ی�قا�ُع تف��ُ� إش�الّ��َ�� 

. ل� یل�ْ� ال��ّرخ�ن ُأوالُه�ا َ�� في تار�خ ال��ی�ة أساس��تار��ّ��َ�� 

ّ�انّ�ة ب�� جال�َ�ي ر��عة وهْ��ان و��� ن��  ، أع�ي العالقَة ال�ُّ

، أ� غل�ة ال��ُ�ع على ، وحاروا وماروا في تف��� ال�ان�ة "��ابل�" 

. تف���ًا ی���ُ� مع ���عة اُألم�ر ، ومع ح�اف� ال�ل�ك ع�� أهِلها 

م� الُ���غَ�ب جّ�ًا س���ُن ع�ن في م�اكِ�ها . بل إّنه ال��� وه� ��

�ال��ی�ة الُ��اورة وال��ار أن ال ����َث ُأول�� ال�اك��ن في األعالي 

ها رغ�� ل�اك��ها، ���قعِ  الع��ى لَ�� ���ُ�ها ، وما ُت�ّف�ُه م� ���ٍ 

، و��ا في أر�اِضها م� أرٍض خ��ة ، و��ا ُ�قّ�مه م��اؤها ازالُ���

  م� ُف�ٍص تف�ُق ال��� .  ال�اسع

ه�ا ال�قاُ�ُع م� أق�� األدّلة ال�ار��ّ�ة . بل ه� أق�اها    

  على اإل�الق . 
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ّ�اني إذن ،  في ه�ا اإل�ارال�ار��ي ح�َل الُ��غّ�� ال�ُّ

ال�امل ، ال�� �ان م� أهّ� آثاره أن �ّ�أ األساَس والقاع�َة ل�ه�ض 

ّ�ًا وثقا�ّ�ًا . هي أّوُل نه�ٍة "��ابل�" نه�ضًا شامًال س�اسّ�ًا وُع��ان

  م� ن�عها ع�فها تار�ُخ "ل��ان" في اإلسالم . 

  ـــــــــ
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  ال�ام�الف�ل 

  ــــــــــ

  ��ابل� ، الّ�ه�ُة اُألولى في ل��ان

  

  ت�ه�ـ�

، على ال��ّ ��ا س�ع�ُفُه شّ�َل ازدهاُر "��ابل�" الُ���اِمُل 

 م���قٍة  نه�ًة غ��َ 
ّ
 أك��ِ في ، على م���� العاَل� اإلسالمي

ع�اص�ها . وأخ�ُّ �الّ�ك� م� ذل� ت�اُمَلها ، ���� أّنها �ان� 

ل�ّل ما ه� أص�ٌل و��اسيٌّ في ح�اة ال��� وما ی�َزُن نه�ًة شاملًة 

ُمه�   .أو ت�لُّفُه� �ه تق�ُّ

مع��ّ�ًة في نه�ًة . ُم��املًة تل� �ان� نه�ًة مع��ّ�ًة ـ ماّدّ�ًة 

نه�ًة ن�امها ال��اسي ، وفي ال�الة الف��ّ�ة ـ ال�قا�ّ�ة الُ��قّ�مة . و 

إل�ه  الُ��قّ�م وما قادَ ماّدّ�ًة في ُع��اِنها ،  وفي ن�� ال���ّ�ة واالن�اج 

���ا قام ف�ها م� م�ّس�اٍت و�ن�ازاٍت م�نّ�ٍة أ��ًا م� رفاٍه وغ�ى . و 

  وع���ّ�ة . 

 ، الُ��ه� في  علىتأك��ًا خاّصًا ��ّ�ُ� �ّن�ا لو 
ّ
ن�اِمها ال��اسي

�ي الال�ائ�ة الّ���ّ�ِة مفا��� ّ�مّ��ه �ال��اس إلى ع��ه و�لى تق

ل��ّ�ة . و�ّما مف�ضٌة �القّ�ة ��ه  ّسائ�ةً كان�  . إّما �قّ�ِة ال�قافة االسُّ

على أّن رفاَهها وغ�اها قاما على قاع�ٍة م� خ��صًا . ث� والغَلَ�ة 

َخَ�اجّ�ًا عي ال��اعي وال��ار� . ول� ��� رفاهًا إن�اِجها الّ�اتي الّ�را 
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، قائ�ًا على ت�ّف� ال��اج إلى ال��ی�ة والقه� �القّ�ة ُ�ف�لّ�ًا ُم��عارًا 

م�ل�ا �ان شأُن وال�ع�� غال�ًا ، م� خارج م�اها ال���� اإلن�اجي ، 

  كّل الُ�ُ�ن اإلسالمّ�ة الع���ة . 

.  ب�وح هْ��اَن ال���مّ�ة، ّن�ي أُح�ُّ ه�ا ، ِح�َّ ال��ّرخو�

�ُّ شعٍ� ت�َ�س م� ق�ُل هي سـذات ال�ج�ه ال�ارقُة تل� اإلن�ازاُت 

عادلة �الِ��ارة . ول��� فق� إب�اعاُت ��ادٍة ، مه�ا تُ�� ح���ًة و 

و�لُّ ه�ه م� ش�و� ��ام أ� نه�ٍة (حازمًة وصاح�َة ُرؤ�ة و 

. ح�� بل� ِح�ارةٍ  قادمٌة م�ال��انّ�ة . ومعل�ٌم أّن هْ��اَن ح���ّ�ة)

ّ�ها معها ، ل��رَعها وت��� س الُ���ّقِع وال�فه�ِم أن ت��لَ  س���ُن م�

  .  و���� ح�� تِ�ّل و���ق�ُّ بها ال�قام

، أوًال ، زدهاَر "��ابل�" ونه�َضها ی�ّ�ئُ مه�ا �ُ��، فإّن ا

(ه�ا ال�صف  "م��اٍء ع���"ب�� ُم�دَرٍع خ��� و، على م�قعها 

، ثان�ًا، على ُم�ادراِت ع�ٍد م�  . و��ّ�ئُ  لل�عق��ي) األخ�� للُ�ل�اني

،  بل على رأِسها،  �اذ في ال��اسة وال�قافة . وم�هارجاِلها األف

سعُ�ه� ال�اجح الك��اب االس�قالل وال��ّ�ة . وسعُ�ه� ال�اجح أ��ًا 

  تّ�ة ألهلها . لل��امي �ال�قافة الّ�ا

وما ه� أك�ُ�  �و� ، بل�ّل ه�ه ال�أن  ل�� ��� أن ن�ّ��َ 

م�ها �����، ���ُ� أن ���َن غ�� ذ� مع�ى ، في ��اب اإلن�ان 

 ٍ
ّ
ال�� ُ���ُ� ت���َفها والع�َل عل�ها ���ا �أوُل إلى تقّ�ٍم اج��اعي

شامل . وأنا أع�ي ه�ا اإلن�اَن العاد� ، ال�� ����ُب في ش�ون 
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 الّ�انعع��نا صفَة �عًا و�ان�ًا . و��ل� �����ُّ ال��اة ُم���ًا وُم�

 لل�ار�خ . 
ّ
 ال���قي

�ال���ِة ل�� خ��صًا إّن ال���َة اإلضا�ّ�ة له�ه ال�ه�ة ، 

���� نه�ٍة  ل����ا ، هي أّنها أّولَ ال���قي ���ُ� ال�ار�َخ اإلن�انيَّ 

شه�ها . ح�ٌّ أّنها ُقِ��ْ� وهي في أوجها �ال�الء ال�ل��ي ��ا 

. ول�ّ��ا  ال�اضيم� س�ع�ف . و��ل� ضاعْ� إن�ازاُتها وغ�ْت 

س�ع�ُف أ��ًا أّن سا�قَة "��ابل�" وج�ْت َم� ی��ي عل�ها ���ا �ع� 

وجه ال�ن�ا م�  ا نه�اٍت ، بّ�لْ� وُ�علي ال��اء . ث� ل�ِلَ� نه�ُ�ه

  . ح�ِلها  وما ت�ال

ه�ا ��حُّ في االج��اِع ال���� ما ��حُّ ، ���ا ُ�قاُل ، في 

  �ف�ى .  ق�ان�� ال�اّدة : ال شئ ی�قى ، ال شئ

  

* * *  

ذا ت�ه�ٌ� ال أب�غي م�ه إال ته��َة القار� لل��وج م� أوهام � ه

ال�ار�خ الُ�ل��� . وس���ُن عل��ا ���ا �قي م� ه�ا الف�ل أن 

ُنفّ�َل ال�الَم على ُوج�ه نه�ة "��ابل�" الع���ة في ال��اسة 

وفي الف�� وال�قافة . مع ، وفي ال����ة واالن�اج وال��ام ال��اسي ، 

ال�أك�� على ُم�اه�ة �ّلٍ م� ه�ه ال�ج�ه في ص�اعة ال�ه�ة . 

على ما ب�� ه�ه الع�اص� ال�الثة م� َت�تٍُّ� . أ��ًا ومع ال����ه 

ت����ٍة ناج�ة ،  فال�أُن ال��اسيُّ ال�ش�ُ� ش�ٌ� م� ش�و� ��ام حالةٍ 



[96] 
 

فإن ه�ه ش�ٌ�  مه�ا تُ�ْ� أس�اُبها ال��ض��ّ�ة م��ّف�ة . و��ل�

ب�وِرها ل��اِم ح�اٍة عقلّ�ٍة ُم�قّ�مة  . ألن ال�اس عادًة إّن�ا ی�ل�ن 

األم�َر ال�ع��ّ�َة م� ف�ٍ� وأدٍب وف�ٍّ ما ت���قُُّه م� الع�ا�ة ، �ع� 

أن ی�تاح�ا و������ا إلى ما ه� ��ه ل�هة ُوف�ر حاجاته� األساسّ�ة 

 .  

  ــــــــــ
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 في ال��اسة أ ـ

  

  ت��ى اس�قالَلها ال��اسي��ابل�   )١(

ما أن غ�ت "��ابل�" على حٍ� م� الُع��ان ، ح�ى أص��� 

ج�ءًا م� اللُّ��ِة ال��اسّ�ِة لل��اِر م� ح�ِلها . ف�ارًة تا�عٌة لل�الي 

لى ن�� االس�قالل �ال�ال�ة ال�ّ�اسي على "دم��" ، وتارًة ل�اٍل ع

ة" الفا��ّ�ة . وال��ّرخ�ن ، تا�ٍع لـ "�غ�اد" ال�ّ�اسّ�ة أو لـ "القاه� عل�ها

ع� أس�اِء ه�الء الُ�الة . وال��ق�ِ�  الّ�س�ّ��ن ُ��ع��ن في ال���ِ 

ع�� ال��ّرخ اإلن�اني. ألن ه�الء الُ�الة جّ�ًا ول�ّ� ه�ا أمٌ� ثان��ٌّ 

ل���ا في ح��قة األم� إال ُج�اًة ألس�اده� . ال�ی� إّن�ا ����ل�ن على 

س���اِر الفائِ� م� الُقّ�ِة الع���ّ�ة بلٍ� و��ف��نه ��جٍه م� وج�ه ا

على َخ�اِجه والّ��ّ�ع �إنفاقها  أم�الِ  ال�ي ت�� أی�یه� ، اب�غاَء ج�ا�ةِ 

. ل�ل� نق�ل إن األمَ� في مع�فة ه�الء وع�ِمه ع��نا سّ�ان. مالّذِه� 

وال �����ُّ ع��نا الُ�ق�َف عل�ه إال ��ق�ار تل� اإلشارة . أو ح���ا 

��ا  ��صّ�ٍة َداللّ�ٍة ُت�خُلُه في س�اق م�ه��ا .ت��ُن له ن�ُ� خ

 س��� م�اَلُه �ع� قل�ل . 

على ال��ی�ِة َم� م� ذل� أّن ال�ل�فة الفا��ي جعل قاض�ًا 

علي ب� ع�� ال�اح� ب� ح��رة وال�ًا على "��ابل�" ، وم��ه  هُ اس�ُ 

صالحّ�اٍت واسعة . ���� �ق�ُد الع��� ، وُ���م االتفاقات مع ُحّ�ام 

الُ�ُ�ن وال���ن الُ��اورة ، و���ُ� نف�ذًا تاّمًا على ُمُ�ن ال�احل . 
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� ث� خلَفه م� �ع�ه ابُ�ُه ح��� . و�ّنا و�ن ُ�ّ�ا ال نع�ُف ما ُی�َ�� ع

ه�ا ال�الي القاضي ، ف�� قائٍل أّنه ُ��امي ، أ� م� ال�غار�ة ال���� 

ال�ی� جاؤا مع الُ�عّ� الفا��ي م� "إف����ا" . وم� قائل أّنه هْ��اني 

، أ� م� ُساللة ال�هاج��� ال�ی� شّ�ل�ا أك��ّ�ة أهل "��ابل�" ، �ع� 

ل� أن ����ا م� "ج�ال الّ�ّ����"  ـ ، فإّن تع��َ� قاض�َ�� ب�

ال�الحّ�ات ال�اسعة غ�� ال����قة في ه�ا ال���� ، أّسَ� ل�قل�ٍ� 

إلى اإلمارة . ول��  سلَ� س��َله ب�� عّ�ار ���ا �ع� ، ل�ِ�ل�ا عْ�َ�هُ 

م� ال��ّ�� أّنه �ان ب�� ُق�اة "��ابل�" اث�ان هْ��انّ�ان ش��ّ�ان ه�ا 

  ُع��� هللا واب�ه علي . َم� اس�اه�ا 

�ّد� إلى اس�قالل "��ابل�" على ی� �� س�في هـ�ا الّ��اق ال

ب�ي عّ�ار، ن��ـُ� أ��ًا وال�َة ناص� ال�ولة ح��� ب� ح�� ب� 

حْ��ان على ال��ی�ة . وه� م� ُسـاللة ال�ْ��ان��� ُأم�اِء "حل�" . 

ٍ م�ّ�� . مّ�ا ُ���� إلى ب�ا�ِة 
ّ
ٍ إمامي

ّ
وذل� ب�صفه أّوَل واٍل ش�عي

�ّ�ِة ال��ی�ة ، و���ورة الّ��اهي ال��اسي اع��اِف الفا����� ع�لّ�ًا بهُ 

مع ه�ه الُه�ّ�ة ، ب�ع��� واٍل عل�ها م� ال��ه� الغال� على أهِلها ، 

  وفقًا لُ�ق���ات الّ�هاء اال��اسي وفّ� الُ��� .   

   

 االس�قالل ش��ًا م� ش�و� ال�ه�ة )٢(

  ع�ار يودور ب�

  �ان م��َ� أّنه ـإّن اس�قالَل "��ابل�"، وق� ع�ف�ا مّ�ا س
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ي ح��ْ� ش�و� نه�ِضها، ی�ت�ُ� �ُأس�ة ب�ي عّ�ار الّ�ائّ�ة . ال� 

. ول� ت�ق� م� ال�ار�خ إال ���ِ� االح�الِل ال��ی�َة ُزهاَء ن�ف ق�ن 

 لل��ی�ة ، �ع� أن ض���ا
ّ
 في الّ�فاِع ع�ها أروَع األم�ال. ال�ل��ي

� جالئِل ها ، أت�ا م�ِ ، على ِقَ� ال����ة ول�ّ�ه� أث�اَء ف��ة ُح��ه� 

. �َ�ه� ال�ار�َخ م� أوسِع أب�اِ�هاألع�اِل ما أدخله� وأدخَل م�ی

وال��ّرخ�ن ُ���ع�ن على وصِف ُأم�ائها ��ّلِ ج��ل ، �عل�ه� 

وع�ِله� وَس�اده� و��اس�ِه� وعّف�ه� ع� الّ�ماِء واألم�ال وُ�ع� ن��ه� 

ْس�ات وجهاِده� . مّ�ا النِ�ُ� له ن���ًا في �ّلِ َم� نع�فه� م� األُ 

  ال�اك�ة . 

وال���قُة أّن س�ارًا ُم�َ��ًا م� الغ��ض ُ���ُ� �أصل ه�ه 

اُألس�ة ال�ل�لة . وذل� أمٌ� غ�� غ��ٍ� �ال���ة ُألس�ٍة م�ِلها ، ب�زْت 

ب�فِ�ها م� ُغ�ار ال�اس ، �ف�ل �فاَءِة أب�اِئها ، ع� غ�� سا�قٍة في 

ُه (عّ�ار) ، ه��ا الُ�ل�ة . ی�ّ�ُ� ذل� أّن ن�َ�ها ی��هي ع�� م� اس�ُ 

ُم�ّ�دًا ح�ى ع� ذ�ِ� اسِ� أب�ه . وفي ه�ا دل�ٌل على أّنه ل� �ُ�� 

ش��ًا م���را . وه� ال�� م�َح اُألس�َة اسَ�ها ال�� دخلْ� �ه ال�ار�خ ، 

ّوِل ُأم�اِئها أبي �ال� أم�� ال�ولة ع�� هللا ب� م��� األّوُل أل��ُّ الو 

  ب� عّ�ار. 

 اسَ� م�ّس� اُألس�ِة في أنّ  وم� آثاِر ذل� الغ��ض ،

. وذل� خ�ٌأ �ال�أك�� . على ما في أك�ِ� ال��ادره� (ح��)، الُ���

ی�لُّ على ذل� أّن الف��َه ال��ابل�يَّ ال�ل�َل م��� ب� علي ب� ع��ان 
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ال��اج�ي ، ال�� م� ال�اب� أّنه ع�َف األم�َ� مع�فًة ش��ّ�ًة م���ًة 

ة ��ا�ه ال�� صّ�فه ب�اًء على �ل�ه وم�ی�ة ، سّ�اُه (ع��هللا) في فات�

� سّ�اه أ��ًا �ان ال��ام) . و��ل� االسأو (��، وسّ�اه (ال���ان) 

ال�اميُّ ـ ال����ُّ ال�ق���� . وفي ذل� ، وفي غ��ه مّ�ا ل�   ال��ّرخُ 

  ن���ه ، دل�ٌل قاِ�ٌع على صّ�ة ه�ا ال�� ذه��ا إل�ه . 

 

 م�اجعٌة نق�ّ�ة لهف�ات ال��رخ��  )٣(

  ب�ي عّ�ارع� 

ذل� الغ��ض ، ه� ما ت�هُ� إل�ه عاّمُة  ول�ّ� أف�َح آثارِ 

ال��ادر ال�ع�ّ�ة ب�ار�خ "��ابل�" ، أّن ُأم�اَءها ب�ي عّ�ار ه� م� 

ال�غار�ة ال��ام��� ال����، ال�ی� ق�م�ا م� "إف����ا" مع الُ�عّ� 

ـ  ال�ي �ّ�ن� االرس�ق�ا�ّ�َة الع���ّ�ةَ ال����ة الفا��ي . الق��لَة 

 ال��اسّ�َة في ال�ولة الفا��ّ�ة �ال���ق . 

م��ُأ ه�ا ال��أ الفادح ، ���ا ن��ُ� ، أّنه ی�جُ� �الفعل 

االسَ� نفَ�ه . وم�ه� َم�  م� سادة ب�ي ��امة في "م��" أس�ٌة ت��لُ 

رأ� أحُ� أن �ا �ًة س�اسّ�ًة وع���ّ�ًة ف�ها . فشغَل م�اصَ� عال ت�ال�ا

عل�ًا على اُألس�ة ال�ي ح��ْ� "��ابل�" على ال��ّرخ�� االسَ� نفَ�ه 

اُألس�ة ال��ابل�ّ�ة عه� الفا����� ، ح�ى قاَل دون ت���� أّن ه�ه 

م� تل� . وت�اقَل ال�ُّّ�اُخ أش�اُه ال��ّرخ�� م� �ع�ه وح�ى زمان�ا ه�ه 

  . ن��إع�اِل أو الف��� االع��ا�ّ�ة دون ت�ق�ٍ� أو ت�ث�� 
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�ه ، أّن ذل� ی��افى مع �ّلِ ما وال�� ن�ّ�ُه ، بل ون�هُ� إل

ه� وأع�اِله� ، ه� وُه�ّ��ِ نع�فُه ع� ب�ي عّ�ار ال��ابل���� وس��تِ 

  وأ��ًا ع� �ّلِ ما نع�فه ع� ب�ي عّ�ار ال��ام��� ، ب�ل�ل : 

ـ أوًال : إّن ب�ي عّ�ار ال��ابل���� اك����ا اسَ�ه� م� اس� 

. اّما ب�� (عّ�ار) ، ��ا ه� ثاب�ّول ُأم�ائه� الُ��ّ�ى الُ��اِش�أل�ّ�ِ ال

عّ�ار ال��امّ��ن ف��لُّ ع�یُ�ُه� ال�اف� في "م��" على أّنه� ی�����ن 

إلى عّ�اٍر غ��ه ، ه� وال ر�� أع�ُق ����ٍ� م� س�ّ�ِه ج�ُّ 

  ال��ابل���� . 

. بل إّن أوائَله� في  ـ ثان�ًا : أّنه� �ان�ا ش�عًة إمامّ�ًة �ال�أك��

ل �ان�ا ُعل�اَء فقهاء . ��ا أّنه� أول�ا العلَ� على األق"��ابل�" 

  اه��امًا خاّصًا ، ورع�ا أهَلُه رعا�ًة م��ازة . 

م� ال���� أّما ب�� عّ�ار ال��امّ��ن فق� �ان�ا سادًة قَ�ل��� 

� ُ�ع�ف ع�ه� أدنى اه��اٍم �العل� . ل م� رجال ال��ب وال���و 

غ�ه� ال����ّ�ة . ��ا ٌ� ���عي �ال��� ُألص�له� ولُ وأهله . وذل� أم

  كان�ا م� أت�اع ال��ه� ال�س�ي لل�ولة ، أ� ش�عًة إس�اع�ل��� .

اس�غ�اًء ��ا قل�اه ، لغ��ه مّ�ا ل� ن���ُه أ��ًا و ل�ّلِ ذل� ، 

، ُأم�اَء "��ابل�" ه� ع�ٌب أق�اح  فإّن�ا نق�ل ، إن ب�ي عّ�ار

 . ُم����ی� ���ا ذه��ا إل�ه إلى ال
ّ
��ّرخ و�ال���ی� م� ب�ي �ي

ال�ق���� ، ح�� ساق ن�َ� ���ِ� اُألس�ِة وم�ّسِ� ُسل�اِنها أم�� 

  ال�ولة أبي �ال� ه��ا : 
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ع�� هللا ب� م��� ب� عّ�ار ب� ال���� ب� ق��س ب� ع�� " 

  هللا ب� إدر�� ب� أبي ی�سف ال�ائي " 

ُول� في "�عل��" ول�ّ�ه . ل�ق����ُّ م�ّرٌخ خ��ٌ� ذو ِم�اس وا

في "م��" . وع�فها وع�َف أهَلها مع�فًة م��ازًة .  وصّ�فَ  عاَش 

في تار�ِ�ها وناِسها وِخ�ِ�ها ُ�ُ��ًا مع�وفًة ُم��اوَلًة ُمع��َ�ًة  و���َ 

ح�ى ال��م . فل� اّن الق�َم �ان�ا ��ام��� ، ��ا زعَ� الّ�اع��ن ، لَ�ا 

 عل�ه ه�ا األم� ، وَل�ا ساَق ه�ا ال��� الُ�فّ�ل ، ال�� ��هُ� 
َ
خفي

  لى اّ�الٍع واسٍع أص�ل .ع

  

 القاع�ُة ال�ي ح�ل� ُأس�ة  )٤(

  ب�ي عّ�ار إلى الُ�ل�ة

، إلى أن وصلْ� إلى ما الّ�ائّ�َة �ِة ب�ي عّ�ار ـب�أ صع�ُد ُأس

 م� م�قِع زعامٍة م�ّلّ�ٍة . فأب� �ال� ع�ُ� هللان�القًا وصلْ� إل�ه ، 

ا��ه عاِلُ� وم� ه�ا خها، �ان قاض�ًا في "��ابل�" .  ، أّوُل ُأم�ائِ 

أبي  القاضي ال�ل�لال��ی�ِة ال�ل�ُل ال��اج�ي في أح� ُ�ُ��ه ه��ا : "

 ال�� �ال� ع�� هللا ب� م��� ب� عّ�ار
ّ
" . ول� ی���ُه بل��ِه الّ�س�ي

 ال��اج�ي ت�في س�ة اك���ه �اإلمارة �عُ� : (أم�� ال�ولة) . ذل� ألنّ 

، و�ال�الي ، و�عالُن القاضي اس�قالَل ال��ی�ة �إمارته م١٠٥٧هـ/٤٤٩

م على األقّل ١٠٦٧هـ/٤٥٩ل� ی�ّ� إال في ال��ة اك��اَ�ه لقَ� اإلمارة 

  . أ� �ع� وفاة ال��اج�ي �ع�� س��ات . 
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ل�ّ� أ�ا �ال� �ان ، ح�ى ق�ل ُوص�له إلى ُسّ�ِة اإلمارة ، 

ي ّ�ة ع��مًا ، ول�� فم� ال���ّ�اِت ال�ارزة جّ�ًا في ال���قة ال�ام

ق� أن ��َل إلى ُسّ�ة اإلمارة  ع�ف�ا ذل� م� أّنه ق�لَ  . م�ی��ه ح��ُ 

ت�ّسَ� إلنهاء ن�اٍع ب�� ال�ل�فة الفا��ي وأم�ٍ� على "حل�" . ون�ح 

  في م�عاه . و��ل� جّ�َ� ال��ی�َة ش�َّ ال��ب وأه�اَلها . 

رزًة ث� أّن أح�� ، أخا أبي �ال� ، �ان أ��ًا ش��ّ�ًة �ا

ُب�وزًا ُم�عّ�َد ال��ان� .   فال��اج�يُّ نفُ�ـه �ق�ل في فات�ة ��اٍب 

ال�ل�ُل أب� ال��ائ� أح�� ب� م��� ب�  أمَ� �ع�له ال��خُ صّ�فه له :  "

" . والقارُ� العارُف س�الحُ� دون صع��ٍة ه�ه الُ��اوجَة غ�َ� عّ�ار

فَهُ� م�ه أّنه �ان ال�� �ُ ال��خ ال�ل�ل" ، ال�أل�فِة ب�� لقَ�ي ال�جل : "

وه�لقٌ� ذو ن�هٍة ع���ّ�ٍة غ�� أب� ال��ائ�" ، فق�هًا �أخ�ه . و "

خ�ّ�ة . فه�ا ی�لُّ على ما �ان لُألس�ِة م� م�قٍع عاٍل ُم�عّ�ِد ال��ان� 

 في "��ابل�" ، ه� ال�� أوصلها في ال�قِ� الُ��اسِ� إلى اإلمارة . 

* * *  

كان� إمارُة ب�ي عّ�ار على "��ابل�" الف�صَة ال�ار��ّ�َة 

 ال�امع وال��اتي 
ّ
ال�ي اه��ل�ها ال��ی�ة . في ه�ا اإل�ار ال��اسي

تفاعلْ� ع�امُل وع�اصُ� الّ�ه�ِض اُألخ�� ، ال�ي س�ِقُف عل�ها 

عامًال عامًال وع���ًا ع���ًا ، لُ���َ� إح�� أع�� ال��ار�� 

�ا ، إن ل� تُ�� أع�َ�ها على اإل�الق . ول� اإلن�انّ�ة في تار��ِ 

ن��ي اآلن في تق��� ه�ه ال����ة ، بل س�ق�ُ� ال�الم اآلَن على 
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ال�اح�ة ال�ص�ّ�ة . تار��� تق����ا لها إلى خ�اِم هـ�ا الف�ل . �ع� أن 

، ال�ي س���ُأ ن��َن ق� اس��ف��ا ال�الَم على معالِ� نه�ضه اُألخ�� 

   على الّ�ّ� .َمْعل�ًا  َمْعل�اً بها و��صِفها 

  ــــــــــ
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  ـ في ال����ِة واالن�اج ب

 

 ال����ّ�ة  في القاع�ة ال����ّ�ة )١(

  ل��ابل�

 م��اُنه "��ابل�" ، ال�ي ُ�ع�ُف 
ّ
كلُّ ذل� الّ�ْ�د ال�ار��ي

م�قُعها ال��َم �ال���اء ، أو ��ا ی��ُقُه أهُلها ال��م : "ال���ه" . وه� 

��ارٌة ع� ش�ه ج���ة ، أع�ُض أج�اِئها ه� الغ��يُّ الُ��َ��ُّ في ال���. 

ت ت��ُل �ال��ِّ ��اص�ٍة أض�� قل�ًال م� ج�ِ�ها ، ذ� ال�عّ�جا

ال�� شّ�َل م��اَءها الغ��ي ، ذل� الع��قة . أك�ُ� تل� ال�ع�ُّجات ه� 

الُ�غَل� م� ثالث جهات ، وال�ف��ُح فق� على ال�هة ال��الّ�ة 

ال���ّ�ة . وح�ى ه�ا فإّنه َم��يٌّ �ع�ٍد م� الُ�ُ�ر الق���ة الُ��فاوتة 

م� تأث��  ال��احة . ول�ّ�ها �����ِعها ت�ّ�ُل ح�ا�ًة ن��ذجّ�ًة لل���اء

ال��اح واألم�اج العال�ة . وه�ا ال���اء ه� ال�� وصفه أحُ� ال�ل�ان��� 

 دخلِ  م�ادرِ  و�ان م� أع�دِ یّ��ُع أللِف م���" . الق�ماء �أّنه " 

ال��ی�ة ، ع� ���� ال���ة ال��ارّ�ة ال�ي ت�ُ�� ان�القًا أو وص�ًال 

� ال���س إلى ال���اء ، أ� االس���اد وال���ی�. وأ��ًا ع� ���

ف� القادمة  (ال��ائ� ال����ّ�ة) ال�ي ت�قاضاها إدارة ال��ی�ة م� ال�ُّ

م� ُم��لف ال�ل�ان . فُ�ف�ُغ ح��َل�ها في ال���اء ، ل���� نقُلها بّ�ًا 

  إلى أن�اء "ال�ام" أو"الع�اق" أو غ��ه�ا ، أو الع�� .  

إلى ال��ق م� ال��ی�ة الق���ة �ان سهٌل واسع خ��� ، 

 ال��َم ج�ُ� "��ابل�" ال�الّ�ة . وال�هُل ی�ت�� م� م�اه ���لُّهُ 
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نه�"قاد��ا" ، ال�� ُ�ع�ُف م�ّلّ�ًا بـ "نه�أب� علي". بل إّن ال�هَل 

 ال���� ل� ی��أ إال م� ت�اُك� م��وفات ال�ه� م� 
ّ
الغّ���ي

  ال��تفعات ال���ّ�ة أث�اء الع��ر الُ���اولة . 

ال��ی�ة ال��ّ� ال�ار��ي  أِضْف إلى ذل� أّنه إلى ال��ال م�

، الُ��ّ�ى م�ّ� "ح��" ، ذو األهّ�ّ�ة االس��ات��ّ�ة وال��ارّ�ة الفائقة 

افل ب�� ال�احل و��� قل� تع��ُه الق�   . وه� ��ارٌة ع� ُم��ف�ٍ 

أو ل���َل بـ "���� . . ل���ه م� ه�اك إلى واد� ال�اف�َی� "س�ر�ة"

.  ُوص�ًال إلى "ال���" ���ق ال�عـإلى ال� لِ ال��ِص ال���" ال�ه��،

  �اب "آس�ة" . بـ "  وم� ه�ا ُلّق�� "��ابل�

�ا ، ما ت�ّزَع في غ��ها ه��ا اج��ع في "��ابل�" م� ال��ا

ُ�ن :  م��اٌء ُم��اٌز ، وسهٌل واسٌع خ��� ، وم�قٌع ف��ٌ�  . م� ال�ُ 

ول� ی�َ� الس���ار ه�ه ال��ا�ا إال اإلن�ان ، ال�� ُ���ُ� إع�اَل تل� 

ل��ا�ا ل��ل�ِ� حالٍة إن�اجّ�ٍة ُم�قّ�مٍة . ت��ُن ال���َل ل��اِء م���ع �فا�ٍة ا

. وذل� ما ح�ل لل��ی�ة في ��ِرها اإلسالمي الّ�غ�� ق�ل ال�الء 

 ال�ل��ي . 

و�ّنه ل�� الُ���ن حقًا أّن�ا ال نِ�ُ� في �ّلِ ما س��ُه 

� ، ه� ال��ّرخ�ن أدنى ع�ا�ٍة ب�صف حاِلها في ه�ا الّ��اق . نع

ذ��وا غ�اها الُ��ه� عَ�ضًا ، في س�اِق أحادی�ه� على �فاِح أم�ِ�ها 

إلنقاذ ال��ی�ة م� ال�ق�� ب�� الُغ�اة . م� إنفاٍق على ش�ون ال�فاع 

في ال�م� ال��ی� . وم� إنفاٍق ُم�اٍز إلغاثة ال��ن��� الُ��اَص��� 
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، ل�و� ال�أن في ال���قة  وَض�ان ص��ده� . وم� ه�ا�ا �اذخةٍ 

غ�� الُ����ث�� ��ا ُتعان�ه "��ابل�" الُ��اَصَ�ة ، اس���اًء لع�نه� 

  إ�اها في م��ِ�ها . 

  

  وصُف ال��ی�ة ال�اه�ة  )٢(

ال�ح�ُ� ال�� ت�َك ل�ا وصفًا ُم�اِش�ًا ِل�ا عای�ه ب�ف�ه م� حال 

ال��ی�ة ، ی�م دخلها عاب�ًا قاص�ًا "م��" ، ه� ال�اع� اإلی�اني 

ناص� خ��و الُ��اد�اني ، ال�� ع�ف�اه م� ق�ل . ف�ّ�ل ل�ا ما رآه 

�ع��ه الغ���ة ال��ه�شة وصفًا ُمفّ�ًال . ��ه شٌئ م� ده�ة الغ��� 

وه� القادُم م� ه ألّوِل مّ�ٍة ، مّ�ا ل� �ُ�ْ� ق� رأ� م�ّله م� ق�ل ِل�ا ی�ا 

� ُ���ُ� ال�ع��َ� . و��ه شٌئ م� ب�اعة ال�اع� ال�بلِ� ح�ارٍة ع��قٍة 

. فأتى وصُفه جامعًا ب�� م�اه�الغ�ى وال��وة في ع� ذاِت نفِ�ه 

 ، و��� م�ادِر ذل� . ف�أّنه تق��ٌ� اح��افيٌّ خّ�ُه قل�ُ  "��ابل�"

  خ��� . 

ی��ّ�ُ� (ال�ق��ُ�) ثالثة ع�اص� مّ�ا ی�علُ� �ه غ�ُض�ا اآلن 

  م� ال��� : 

وح�َل ال��ی�ة ال��ارُع وال��ات�� و���ٌ� م� ـ االن�اج ال�راعي : "

ق�� الُ�ّ��وأش�اُر الّ�ارنج وال��نج وال��ز والل���ن وال��� . .  . . 

الع�� م� األ�ع�ة والف�اكه وق� رأیُ� في ��ابل� م�َل ما رأیُ� في بالد 

 ع� ال�عل�� . ول�ّ��ا ُنلفُ� م�ه مائة مّ�ة" .  . بل أح��َ 
ً
وال�ّ� �غ�ى
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ال����لى ذ��ه اإلس���اَر م� ق�� الُ�ّ��، لعالق�ه �الفق�ة ال�ال�ة . 

وق� أ��َ� ال�ل�ان�ُّ�ن في وصف ال��وة ال�را�ّ�ة لـ "��ابل�" . ل�ّ��ا 

  ني ُم��ّ�� . ال ح��ا أّن وصَف الُ��اد�ا

 ق��ِ ل  ال���فِة �راعةِ الـ ال����ع ال�راعي . وه� �ع��ُ� على 

ُت����ُم ع�ارُته في ح�� الُ�ّ�� ، وه�ه هي عّلُة االس���ار م�ه . 

ص�اعة ال��� األب�� ، ال�� �ان ُ��ّ�ُر ق�ٌ� م�ه ، ���� �ِ�ُل 

� ُع�ارِتها ُ���ُع ال�رُق م� أل�افه ال����ة �ع� أخ��ا إلى "ُأورو�ة" . 

. وق� وصف ناص� خ��و ال�رَق الُ��َ�َج في "��ابل�" فقال : 

و���ع�ن بها ال�رَق ال���َل ، م�ل ال�رق ال���ق��� ، بل أح�ـَ�  "

، �ادتَ�� �ان�ا م� ال��اد ال�ادرةوم� ال�عل�م أّن هات�� الم�ه" . 

على  ال��ل��ة �قّ�ة م� القادر�� على ش�اِئها . وه� ��ا قال �قُف ب�ا

سٍ� م� أس�ار غ�ى ورفاه ال��ی�ة . و�ّن�ا إذ نق�ُأ �ل�اته ل��ل�نا 

تار���ا ال����ب ، إذ ال نِ�ُ� ��ه أدنى إشارٍة ّ�ِ ـحِ الع�� م� بالدة 

خ��صًا  إلى ه�ا االم��از اإلن�اجي ال�الغ األه��ة . مع أّن ال�رقَ 

كان دائ�ًا مادًة ُم���رَدة . ول� ت��أ ص�اعُ�ها في ال��ارة اإلسالمّ�ة 

"��ابل�" ب�ماٍن ���ل ، وعلى ی� ُعّ�اٍل فّ���� إن�اِجِه في إال �ع� 

 ه��د . 

ـ الُع��ان والع�ارة . والُ��اد�اني ُ���ُ� ن��ّ�ًا في وصف إتقان 

أسل�ة ُ���لف الُ��ّه� �وج�ال ع�ائ�ها وم�افِقها . م� س�رها ال���� 

إلى  .إلى أب��ِ�ها ذات األر�ع وال��� وال�ّ� ��قات  .ال�فاع 
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ح�ى ل��ّ� أّن �لَّ س�ٍق م�ها ق�ٌ� ش�ارِعها وأس�اِقها ال���لة ال���فة "

  ُم�ّ�� " . 

  ـــــــــــ

   



[110] 
 

  ـ في ال�أن ال�قافي ـ الف���  ج

 

  في األصالة ال�قا�ّ�ُة لل��ی�ة  )١(

ا أّن أوائَل ُأم�اِء ب�ي عّ�ارعلى األقّل �ان� قل�ا ���ا س�� 

، وال الّ�ّ�� ���ُن له أثُ�ه ُعل�اَء ُفقهاء . األمُ� ال�� م� الُ���ّقِع أن 

 له �إ��ازٍ ه� في رعا�ِة العلِ� وأهِله ، مّ�ا س�ف�ُغ على س�اس�ِ ر�� ، 

  �ع� قل�ل . 

ل�ّ� م� ال�اب� أ��ًا أن "��ابل�" �ان� م� ق�له� مق��ًا 

، مّ�� ��ُ� القارُ� م� ُم��لف ال�ل�ان د�اء وال�ع�اء و�ل�ة العل� لأل

ذ�َ�ه� في م��لف ال��ادر . مّ�ا ُ���ُ� ض��ًا إلى ُأص�ِل ما ع�ل 

بل  والُ�ص�ِل �ه إلى م���ً� ر��ع .ب�� عّ�ارعلى رفعه وت����ه 

، م� �ع� فقهاء ، ب�صفه� ُعل�اء أنفُ�ُه� ما �ان�ا ه� أ��ًا إلى 

ف�ًال عّ�ا �ان ف�ها م� م���اٍت خاصٍة أو م�ق�فٍة ،  ث�اره .

ال�ام��ن إلى ز�ادة معارفه� أ��ًا �ق�ُ�ها م� غ�ِ�ها م� ال�ل�ان 

  لالس�فادة م� خ��ِ�ها . 

�اإلضافة إلى ���ة العامل�� في الِ�ه� ذات العالقة هـ�ا ، 

� وت�ل�� . مّ�� ن�ُ� ذ�َ�هَ  راقٍة ون�اخةٍ �ال����ات وال��اب ، م� وِ 

أ��ًا في الُ��ّ�الت . و���ُج ��ُ� ال�الم عل�ه� ع� غ�ِض�ا . وه�ا 

كلُّه ُ���ُ� إشارًة ُم��لًة ، ول�ّ�ها �ا��ة ، إلى أصالة ال��ی�ة في 

االه��ام �ال�أنَ�� ال�قافي والف��� . وأّن ب�ي عّ�ار�ن�ا نف��ا في ناِر 

  ُم�َق�ة ف�ادوها اتقادا وس��عًا . 
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���ان ت�ب�ُج ال�ف�اِت الّ��ال في أس�اء  �لةم� الّ�ه

. أث�اَء نه�ِضها ال�ع�اء م� أب�اء "��ابل�" وأع�اِله� و الُ��ّ�ث�� 

  ول�ّ��ا س����ُ� الق�َل ��ا یلي : 

م� الُ�الح� أّن الُ��ّ�ث�َ� األواِئَل ال������� إل�ها �ان�ا م� 

ال��ه�  �ُ� معل�مُم��لف ال��اه�. بل إّن ق��ًا غ�� قل�ٍل م�ه� غ

� َ�� وال�جال ��أِن م�اه�ه� على ن�� م��َّ . بل ���لُف أر�اُب الّ�ِ

إلى ض��ًا إذ ُ���ُ�  . ذو مغ�ً� ح��على أق�ال . وه�ا ب�ف�ه أمٌ� 

َ�� أّن الف�ارَق ال��ه�ّ�َة ل� تُ�� ب�ل� ال�ّ�ة  ���� تف�ُز ع�� ُ�ّ�اب الّ�ِ

لّ��ق وال��� وأّن صفاِت الُ��ّ�ث م� ح�� ا �ال����ِ� عل�ها .

كان� تأتي في االع��ار األّول . شأُنه� في ه�ا شأُن الُ��ّ�ث�� 

  األوائل ، ق�َل م��َ�ِة ال��ی� . 

ث� أّن�ا ُنالحُ� أ��ًا أّنه م�� الق�ن ال�ام� اله��� / 

�عُة ی����ن ُسل�اَنه� على ب�أ الفقهاُء ال� ال�اد� ع�� ال��الد�

. ون��ُّ أّن ال��َ� في ذل� ی�جُع  إج�االً الِ��اك الف��� في ال��ی�ة 

إلى العاِل� ال�ل�ل م��� ب� علي ب� ع��ان ال��اج�ي و�ادرِتِه 

لة ب�� م�ی��ِه و���  الع���ة ، ال�ي �ان لها الف�ُل في اف��اِح الّ�ِ

شّ� �ان أّوَل َم� ال���ِة العل�ّ�ة الع��قة الغ�ّ�ة في "�غ�اد" . وذل� إذ 

ا ��ع س��� �ق�أ على ش�ِ�ها ال�ل�ل ال��خ إل�ها ، فأقام به الّ�حالَ 

ال�ف�� . فل�ا رجَع ح�َل معه إلى ال��اِة الف��ّ�ِة في "��ابل�" خاّصًة 

 وت�ّ�عًا . �ع� 
ً
وفي ال���قِة عاّمًة ما م��ها روحًا ج�ی�ًة وزادها غ�ى
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أن �ان� فق��ًة ن��ّ�ًا. أك�ُ� ع�ایِ�ها �ال��ی� ، ال ت�اُد تع�وه إال إلى 

�ع�اء . وق� ت�ك ال��اج�يُّ ع��اِت الُ��ّ�فاِت في م��لف شع� ال

ال�عارف والف��ن . �عُ�ها ماالی�اُل م�ضَع الع�ا�ة ح�ى ال��م . ث� 

م� �ع�ه ع�� الع��� ب� ن���� ال�� عّ�َ�ُه سار على الّ�رب 

ال��ابل�ي ال�ه�� �اب� ال�ّ�اج ، ث� أسع� ب� أح�� ب� أبي روح 

الثة ه� أجلُّ َم� أن���ه� "��ابل�" في ال��ابل�ي . وه�الء ال�

 . م� العل�اءالق���ة نه��ها 

 ُم�ادرات ب�ي عّ�ار )٢(

  � الف��� لل��ی�ة�ات�اه ال�ع

في ه�ا الّ��اق م� ال���ی� واإلغ�اء ال ُ���� أن ن��ى 

ـ  ُم�ادراِت ُأم�اِء ب�ي عّ�ارالُ��عّ�دة وال����ة في ال���ان ال�قافي

ُمّ�ة  ام" ال�ح��ة ��لةَ ـ، ال�ي جعل� م� م�ی��ه� م�ارَة "ال� اإلع�اد�

  ح��ه� لها . 

ع�� هللا أم�� ال�ولة األم�� في رأس تل� الُ��ادرات تأس�ُ� 

ال���ة" ،  في زماِنها . ث� "دارَ  "داَر العل�" ، أك�َ� وأع�َ� م���ةٍ 

. ال�ي �ان ی�أُسها دائ�ًا أع�ُف عل�اء ال��ی�ة ال���� ال��رسة 

وت�ّ�ج� م�ها أع�اٌد غف��ة ، أك��ه� م�� ضاع ذ�ُ�ه� في ��ارث 

األ�ام اآلت�ة . و�ان أم�ُ� ال��ی�ة ی�فُ� عل�ه� ال��ا�ات ال��ّ�ة . 

  خّ�ّ�ا أّن ع�یَ� ُ�ّالبها ل� ��� قل�ًال .  ذل� وم�
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ذل� �ّله غ�ْت "��ابل�" في زماِنه� مق�َ� ُ�ّالب ف�ِل �

العل� . ومّ�ا ی�لُّ�ا على الع�ا�ة ال�الغة ال�ي �ان ی�ل�ها ُأم�اؤها 

م���ة الُ���ال�ن للعلِ� وأهِله ، أن األم�� جالل الُ�ل� جّ�َد ب�اَء 

"داَرالعل�" ، مع أّن ب�اَءها الّ�اب� �ان واسعًا وال ر�� ، ب�ل�ل ع�د 

  ال�ي ح�ته ، الُ�قّ�ر ح�� أقّل ال�وا�ات ��ائة ألف ��اب . ال�ُ�� 

  ـــــــــ
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  ـ تعق�ٌ� وت���ه د

 

 تق��� وُم�ازنة ُوج�ه  )١(

  نه�ة ��ابل�

اق��َ�ع�ُل�ا في األق�ام ال�الثة ال�ا�قة م� ه�ا الف�ل 

في ال��اسة وال����ة ال�الثة على وصِف ُوج�ه نه�ة "��ابل�" 

ال�ه�ُة اُألولى في تار���ا ال���ي ، وجهًا وجهًا  ب�صِفها، وال�قافة 

  �أوجِ� ما ُ���� . 

ُ���� وحَ�ُه ال ال��ادّ� ��ا أّن ال�صَف ال��ض�عيَّ و ول�� 

ومغ�� ماوصف�اه . ألّن ال�ه�َة أن �في ���ِّ ال�ع��� ��ع�ى 

مّ�ٌة إلى األمام في  ل��� إن�ازاٍت فق� ، و�ّن�ا هي أ��ًا ح��ٌة تق�ُّ

ه تار�خ . البّ� لفهِ�ها وتق��ِ�ها م� وضِعها في ِس�اِقها ال�اقعي م�ّلٍ ل

ما ت��ن . ل�ل� وِوفَ� ح�َ�  ال��ض�عي ، إّما ��ا�قٍة و�ّما ��قل��ٍ 

فإّن ال�اتَ� ی�� ِل�امًا عل�ه أن �ق�َل أی� �ال�ات ول�اذا م�َح م���َع 

  . ال���ازة تل� اإلن�ازات إن�ازًا إن�ازًا صفَة ال�ه�ة 

و����ه  إذا أردنا أن ُنعّق� على ال�صف ��ا ُ��ّ��ه ون��ُ 

�أخ�� �ل�ات  ات، وأن ُن�ّ�َه �اإلن�از ال�ع�ى وال��قع ال�� ����ّقه 

  ، فإّن�ي أر� أّن ه�ا الغ�ض ی��ُّ �الق�ل : 

إّن "��ابل�" في نه�ِ�ها ق� سل�ْ� س��َلها ال�اّص حْ��ًا . و�ّنها 

مّ�ة غ�� ال����قة .  كان� في �ّلِ ُوج�ِه نه��ها صاح�ةَ    الُ��ادرات ال�ق�ُّ



[115] 
 

  وعل��ا أن ُن�ّ�َ� ذل� وجهًا وجهًا 

  

  في ال��اسة وال��ام ال��اسي )٢(

وأح�� ما ی��غي لل��أّمل أن �ِقَف ع�ّ�ه م� وج�ه تل� 

ال�ه�ة ، ه� في أن �أتي في "��ابل�" عاِلٌ� ف��ٌه على رأس 

الُ�ل�ة ، �َق��ٍل ح�ٍّ م� أهِلها . ذل� ألّن تل� سا�قٌة في تار�خ األُم� 

الّ�امي اإلسالمّ�ة . وخ��صًا أّنها ح�ثْ� في ع�ٍ� �ان ال��ُ� 

ِ ال��� . ��ه أق�َ� ���ٍ� لل
ّ
  �ص�ل إلى ��سي

الُ�ل�ِة   �الّ��اق ال�� ت�ّ�ر ��ه مفه�مُ وال���قُة أّن العارفَ 

في تار�خ ال�قافة اإلسالمّ�ة ، ل��ل�ُه الع�ُ� أّنه في ذل� الع��، 

أش�اله ان��ا�ًا ال�� �ان ��ه ذل� ال�فه�ُم ی���ُر ���عٍة إلى أك�ِ� 

 الُ����قع قاع ، ُوص�ًال إلى 
ّ
ال�� صادَر �ّل شئ  ، ال��ل��ي

ل��ل�ة الع���تار�ا ال��ل��ّ�ة ، م� األراضي ال�ّ��ة إلى �اّفة 

في "��ابل�"  لع���ّ�ة صغ��ًة و����ة ـ ، ت��أُ ال��اص� ال��اسّ�ة وا

ُسل�ٌة على رأِسها ف��ٌه عاِلٌ� م� وزن أم�� ال�ولة أبي  دوَن غ�ِ�ها

س�ه وُح�� إدارِته �ال� ع�� هللا ب� م��� ب� عّ�ـار في عل�ه  و��ا

  ، إلى آخ� ما ع�ف�اه م� صفاِته وأع�اِله . 

 ل�جٍل ����ُقه  ��امل 
ّ
ه�ا ل�� ُم�َ�د إن�اٍز ش��ي

ال��ارة . بل ه� أ��ًا ، بل ق�ُل ُرت�ًة ، إن�اٌز َجْ�عيٌّ لُ����ٍع ل��ه 

ل�ة ، ال عالقَة له ��ّلِ ما ���� م� ح�ِله . وما  مفه�ٌم ُم�قّ�ٌم لل�ُّ
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في أّن ه�ا ال�فه�م ی��ُل �ال�اك�ة ال�ار��ّ�ة الق���ة الُ��َ�َ�ة  م� ر��ٍ 

للغال�ّ�ة الهْ��انّ�ة ب�� ُسّ�ان ال��ی�ة . وه� ال�ی� قاتَل أج�اُده� ، 

ِ  ال���وعِ  وقّ�م�ا زه�ة رجاله� في س��ل ُن��ةِ 
ّ
��ا ال   الُ��قّ�مِ ال��اسي

 ُ�قاس 
ّ
�فعِل أالع�ِ� . ث� �ان� ال����ة أن ُشّ�دوا (عل�ه ال�الم)لإلماِم علي

�ع�  .م� و��ه� ال�اني ال�� اخ�اروه ��لء إرادته� "ال��فة" ال��اسة 

غادروا و��ه� األصلي "ح��م�ت" . وم� الُ����َعِ� �ان�ا ق� أن 

جّ�ًا أن ���َن أخالُفه� �ع� ��ع أج�ال ق� ن��ا �لَّ تار��ِه� وجهاَد 

  .  ��� ال�� م���ه �لَّ ما ب�سعه�لعأسالفِه� والُ�ُلَ� ا

، م� تل� الّ�اك�ة ، فإّنه� ، ���ا ی��و ل�ا ، اس�����ا م� ه�ا

. ��ُهُل ق�ُل ذل� إج�اًال و�عُ�ُ�  ما دول�ه� الُ��فّ�دة ��فاِتها����قةٍ 

  � ال عالقَة له ��ّل ش�ون ال��� .ال�ف��ل . ألن تار���ا ال�ل�

  

  في ال����ة واالن�اج )٣(

في الّ��اق ال����� اإلن�اجي . فق� وقف�ا على ال��و� 

ال����ّ�ة ال��ات�ة ال�ي ت�ّ�عْ� بها "��ابل�" ، وُح�ِ� اس�فادِة أهلها 

ها ل��قِعها وم��ائوُح�ِ� س�اسِ�ه� وقادِتها ب��ائه� ون�ا�ه� 

  وُم�درِعها ال���� الَ��وّ� . 

م� ذات االم��از في ه�ا هي االن�قاُل ���عة  ل�ّ� ال�ق�ةَ 

ن�ٍ� م� اإلن�اِج إلى ن�ٍ� أرقى . على ما في ال��� األّول م� �فا�ٍة 

إلى ما ُن�ّ��ه ال��م  لَ�� اك�فى . وذل� ح�� ت�ّ�َل إن�اُجها الّ�راعيُّ 
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�فة ال�راعي . وهي م�حلٌة ُم�قّ�مة جال����ع  ّ�ًا على الّ�راعة الّ�ِ

اج�ة وُم���ة . وذل� �إن�اج ال��� وال�رق ��ّ�ّ�اٍت ����ة مه�ا تُ�� ن

، ���� �ان� تِ�ُل إلى "ُأورو�ة" . و��ل� �ان� م� أهّ� اس�اب 

  غ�ى ال��ی�ة ورفاِه أهِلها . 

  

  ي ال��اق الف��� ـ ال�قافيف

أّما في ال��اق الف��� ـ ال�قافي فق� ع�ف�ا أّنه في "��ابل�" 

 العل�" أّوُل م���ٍة ���� في ال���قة في تل� الف��ة ُأن��� "دارُ 

ال�امّ�ة ، و "داُر ال���ة" أّول م�رسٍة ُعل�ا ف�ها . مّ�ا �ان ال��َ� 

����� ��ً� أعلى �ة العل�ّ�ة ال���لة الفق��ة ف�ها إلى م�في دفع ال�� 

 � األوانِعها . ���� غ�ْت "��ابل�" في ذلافي ت�ّ�عها وات�

  ة . العاص�َة العل�ّ�َة اإلقل���ّ 

هـ�ا ال�قّ�م الف��� تّ�َجه عالُ� "��ابل�" ال�ل�ل م��� ب� 

علي ب� ع��ان  ال��اج�ي ب��ادته اف��اَح الّ�لَة العل�ّ�ة ال�ق��عة 

  ب�� "ال�ام" و"�غ�اد" . وهي أوُل �ادرٍة  م� ن�عها . 

ومع أّن "��ابل�" سق�� �ع� ال��اج�ي ب��ف ق�ن تق���ًا 

فإّن �ادرته ل� وغ�ت إمارًة الت��ّ�َة ال�جِه والل�ان ، ،  ب�� ال�ل����

ت�ه� �لُّها ُس�ً� . بل �ان� هي وما ت�ّتَ� عل�ها ���ا�ِة الّ�ا�قة 

أماَم ما سُ���ُح �ع� قل�ل أساَس ال�ه�ة العاملّ�ة ال���� . ال�ي 
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ان�اح� ب�ورها في األق�ار ، ُوص�ًال إلى "الع�اق" و "إی�ان" و 

  ًة ال�ه�اِت ح���ا حّل� . "اله��" . �ان�

  ــــــــــ
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   �اسعالف�ل ال

  ــــــــــــ

  في ِخَ�ّ� ال���ات

  

  ال�الُء ال�ل��ي وآثاره )١(

ع�� ال��الد�  �ع اله��� / ال�ال�كان� ب�ا�ُة الق�ن ال�ا

ُمّ�ة ق�ون ح�اًة  أهُلهُ  نها�َة الف��ة ال�ع��ة في "ل��ان" . ح�� عاش

م� أهِله  ال��عةُ آم�ًة ُم���ّ�ًة ال ُ��ّ�ُر صفَ�ها خ�ٌف وال أل� . ان��� 

 ّ�انٍ أث�اَءها في ُم��لف بل�ان ال�احل الل��اني ، و�ان م�ه� أك��ّ�ُة سُ 

"ص�ر" . ��ا �ان�ا م�ج�دی� أ��ًا ك���ٌة في "��ابل�" و"ص��ا" و

صغ��ٌة ال شأَن لها . ث� ن�َل في "ب��وت" . ال�ي �ان� ی�م ذاك ق��ًة 

  به� ال�الُء ال�ل��يُّ القادُم م� "ُأورو�ة" . 

تهاوْت ُمُ�ن ال�احل ج��ُعها �ال��الي أماَم الُغ�اة . و��عًا 

كان سق�ُ� �ّلٍ م�ها سق��ًا ألر�اضها وما ���ُ� بها م� ُق�ً� 

ُ�ها وم�ارع . وغ�ْت الُ�ُ�ُن ال�الث إماراٍت صل��ّ�ٍة ، �ق�ُ�ها و���

  ُغ��اُء ال�جه والل�ان . 

م� ال��ائج الُ��اش�ة له�ه األح�اث ال�ه�لة ، ال�ع��ُة 

ّ�انّ�ُة الهائلة ل�ّلِ ُسّ�ان ال�احل م� أدناه إلى أق�اه . و��ا  ال�ُّ

���ُث دائ�ًا في ه�ه ال�ال وم�ِلها ، فإّن ُس�ان "��ابل�" و "ص�ر" 

القاع�ة القائلة ، إّن �لَّ ل�أوا إلى أق�ب ال��ال إل�ه� . ه��ا ت�حُّ 
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انه�اٍر ل�الٍة ُسّ�انّ�ة ق� ���ُن قاع�ًة ل�الٍة ج�ی�ة ، تِلُ� ب�وِرها 

  تفاعالٍت ج�ی�ة . 

��ى م�� الف�ح اإلسالمي :  ه��ا َعُ�� ج�الن ل� �ع�فا ال�ُّ

"ج�ل ل��ان" َعَ�َ�ُه أهل "��ابل�" . و "ج�ل عامل" َعَ�َ�ُه أهُل "ص�ر" 

ال�ازح�� لل��� نف�ه م� واد� "اُألردّن"  ، ف�ًال ع� ج��عِ 

الُق�� وال��ارع الُ���فة وخ��صًا م� م�ی�ة "���ّ�ة" وع��ات 

�ع� ن�احي "فل����" . أّما أهُل "ص��ا" فإّن م� و ب����ِتها الع��ة 

ل� ی�لُه� ، ألن ُم��ّل�ها م� ال�ل����� اله�غار��� �ان�ا ِقّلًة  ال�ه���َ 

م� الُ�ّ�اج  م�ّق�ةٍ ل�ا عل�ها �ُ��اع�ٍة اس�� في أنف�ه� ، و�ن�ا 

ال������ وُأس��لِه� ، ال�ی� غادروا ال���قة �ع� ذل� ُم�اش�ة . ل�ل� 

فإن سادَتها الُ�ُ�د ت���ا أهلها ح�� ه�  ل�اج�ه� إل�ه� في الع�ل 

�" ال�الثة : أسع� ب� ف�ها عاش آخُ� ��ار عل�اء "��ابلله� . و 

في َم� غادرها ، وعاش  بلَ�ه ي  روح ، ال�� غادرأح�� ب� أب

س��اِت ُع��ه األخ��ة في "ص��ا" ، وُق�ل في وقعة االح�الل . وما 

ی�اُل ق�ُ�ُه ف�ها مع�وفًا َم���ًا . و�ن ُغّ�ْ� على ال�اس ح��قُة ش�ِ� 

  صاحِ�ه . 

  

  ج�ل ل��ان وُسّ�اُنه الُ�ُ�د )٢(

م� ل��ا نع�ُف ال���َ� عّ�ا اض���ْ� ��ه أح�اُل ال�ازح�� 

إلى "ج�ل ل��ان" ��اَل مّ�ة االح�الل ال�ل��ي ، ال�� "��ابل�" 



[121] 
 

هـ /  ٦٨٨ـ٥٠٣(عّ�ًا �اَل مائًة وخ��ًة وث�ان�� س�ة ق��ّ�ًة 

م) . ول�ّ��ا ما ن��ُّ في أّنه� ت�اث�وا في م���ه� ١٢٨٩ـ١١٠٩

ع� ال�َّع� ال�اف�ة ال�ي  ال��ی� . وأّن ل�َن ح�اَته� ��ه ق� اخ�لف ت�اماً 

م� ق�ُل في "��ابل�" . ��ا أّنه� ح�ل�ا معه� م�ها آ�اؤه� بها  ت�ّ�عَ 

أث�ًا ما لل��اة العقلّ�ة ال���ة ال�ي نُعَ� بها أسالُفه� . و�ن تُ�� 

معالُ�ها ق� ضاع� في ��ارث األ�ام القادمة . مّ�ا س�قُف عل�ه 

 وعل�ها �ع� قل�ل . 

ي وم� اآلثارالهْ��انّ�ة ال���مّ�ة ال�ا��ة ح�ى ال��م ف

ال��غة  "ك��وان" و"ج��ل" وما وااله�ا ، �ل�ة (أبي) ، به�ه

ه�اك م�ل�ًة وم���ّ�ًة :  ، في أس�اِء ���ٍ� ج�ًا م� اُألس�اتِ ت��ی�اً 

أبي ح��ر، م�ل��ن وم�����ن . أبي ه�ال ، م���ّ��ن . أبي رع�، 

أبي ناص�� ، م���ّ��ن . أبي م�ل��ن . أبي نادر، م���ّ��ن . 

���ّ��ن . أبي الّل�ع ، م���ّ��ن . وغ��ه� ، م�ل��ن ومی�ن�

  ك���ون جّ�ًا . وداللة ذل� ُم�دوجة ، وه�ا واضٌح . 

ال ُت��ُع في �ّلِ أق�ار ت��ی�ًا ه�ه ال�ل�ة به�ه ال��غة 

فهي في م�ا�قِه اُألخ�� "ال�ام" إال ه�اك . أّما ال��غُة ال�امّ�ة 

قل�لٌة في أس�اء اُألس�ات ، على �ّلِ حال ، (أب�) ح��ًا . وهي 

 ع��قةفي أس�اء اُألس�ات ال���وانّ�ة الال����ة . خالفًا لـ (أبي) ه�اك 

. وال�� ل��ه أدنى مع�فة �أس�اء اُألس�ات في "ح��م�ت" �ع�ُف 

ُت���ُ� أح�انًا إلى و ، في أس�اء األس�ات ك� ت��ع ف�ها �ل�ة (أ�ا) 
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 لق�اع� الُ��� في ْ� (�ا) . هي وال ش� أصُل (أبي) ، �ع� أن خ�ع

ث�  .ال�� ُ���ُل ن�َ� ح�ف األلف قل�ًال  وه� ،لل�ان ال�امي ا

  ُجعل� �ال�اء في ال��ا�ة الُ��فاص�ة . 

"ج�ل عامل" ، فق� أع�ي ،  أّما أح�اُله� في ال��ل اآلَخ�

، ول�ّ�ها غ�ت  كان� ُم�ابهًة ألح�اِل إخ�انه� في ال�ان� ال�عاشي

��ا أّنها في ال�ان� في ال�ان� العقلي .  ُم�قّ�مًة ��ا ال ُ�قاُس 

 ٍ
ّ
، ال�� ه� األم�� ح�ام ال�ی� ��ارة  ال��اسي ح��ْ� �قائٍ� تار��ي

 ال��لكان أّوَل ز��ٍ� أن��ه "ج�ل عامل" . �ان له دوٌر تار��يٌّ ب�قِل 

إلى و�ٍ� له أم�ٌ� ، نازح�� م� أماكَ� ُم��اع�ة م� مل�ٍأ لّ� ُش�ات 

ول�ُ�ْ� ه�ه ال�ل�ات إشارًة وت�ه��ًا س�ٍح م���ٍة .  فيرمٌ� قادُه 

  للف�ل اآلتي الُ��ّ�� لـ "ج�ل عامل" ونه��ه الع���ة القادمة . 

 ال��ال�� ُی�ا�ع�ن ما ب�أه ال�ل����ن  )٣(

  ه�ُم أك�� م�ی���� في ل��ان

م حّ�َر ال�ل�اُن ال��ل��يُّ قالوون ١٢٨٩هـ/٦٨٨في ال��ة 

األلفي م�ی�َة "��ابل�" م� االح�الل ال�ل��ي . ل�ّ�ه ات�َ� على 

األث� أغ�َب ق�اٍر ُ���ُ� ت�ّ�ُره في ه�ه ال��اس�ة ال�ه��ة . ق�ى 

ال����ة به�ِم ال��ی�ة الع���ة ، فُه�مْ� وُسّ��ْ� أس�اُرها العال�ة 

ألرض. و�ع� س���� َحّ�َر م�ی�ة "ص�ر" ،  و�ان م��ُ�ها وأب��ُ�ها �ا

م��َ� رص�فِ�ها . والُ�ّ�ُة ال�ي ُتقاُل وُت�ّدُد في ه�ا الع�ل الُ���هَ�� 
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، أّنه�ا ُه�م�ا خ��َة ع�دة ال�ل����� إلى االس��الِء عل�ه�ا 

� ف�ه�ا .   وال���ُّ

ا ل� ل�ّ� ه�ه الُ�ّ�ة ال�اردة ت��ُح س�اًال ����ًا ه� : ل�اذ

�ال���ة لـ "ب��وت" و "عّ�ا" ؟ مع أّنه�ا م�ی��ان  نفُ�ه الق�ارُ ُی��ْ� 

على ال�احل نفِ�ه ، وقـ� ُحّ�رتا في زم�ّ�� ُمقار�ّ�� ل����� "��ابل�" 

ال��ل��ّ�ة �ان� حقًا  و "ص�ر" . أِضْف إلى ذل� أنه ل� اّن الُ�ل�ة

ة ال��ی����، قلقًة م� اح��ال ع�دة ال�ل����� إلى ُم�اولِة اس�عاد

لُ�قاتل�� وال�الح ه�ا �ال�ان عل�ها أن تع�َ� إلى ت����ه�ا وت�و��ِ 

ا تق�ي أ��ُ� ت����ات ال�فاع . م� ُوجهِة ن�ٍ� واألق�ات ، ��

فإّن ال����َة الُ��اش�َة له�مه�ا ه� ح�ماُن م��قِ�ه�ا ، ذات  دفا�ّ�ةٍ 

ٍ أث�َ� فاعلّ�َ�ه 
ّ
ال��قع االس��ات��ي ال�الغ األه�ّ�ة ، م� م��ٍ� دفاعي

 م�� ما ق�ل الف�ح اإلسالمي �����. و�ال فل�اذا ی��ي الُ��افع�ن 

 �ار في أماكَ� ���ارونها ل��اصفاِتهاال���َن والِقالَع و��فع�ن األس

؟!  وم� ال�عل�م أّن ه�ه الُ��اصفات أو ل��ورِتها ال�فا�ّ�ة الُ���ازة 

ت��ّفُ� في ال��ی��َ�� ب�رجٍة عال�ٍة . بل إّن ذل� ه� ال��ُ� األساس 

  م . في ت����ِه�ا م�� الِقـ�َ 

م� الُ��ّ�� أّن ال��َ� ال���قيَّ له�م ال��ی��َ�� ، ل� �ُ�� 

��قُة ال�ي �ع�ُفها ال��رخ�ن جّ��ًا ال��ـ�َة م� ع�دة ال�ل����� . فال�

ال�ل��ّ�َة في م�ا�ِ�ها األصلّ�ة �ان� في ذل� األوان ق�  أّن ال���ةَ 

أص��ْ� ج�ءًا م� ال�اضي . ول� �ُع� م� الُ���ّقع أن ت��َن قادرًة 
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على أخ� ُم�ادراٍت ���� ان��اع م�ی��ّ�� �أه�ّ�ة "��ابل�" و "ص�ر" 

  �ان� آن�اك في ع�ِّ س��ِتها . ال�ي ، م� القّ�ة ال��ل��ّ�ة 

ل�ل� فإّن�ا ُن�ّجُح �قّ�ٍة ، بل ن�ّ�ُ� ، أّن الغ�َض ال���قي ل� 

 ّ�اِنه�ا األصل��� م� الع�دة إل�ه�ا .  وه� ال�ی�ـ�ُ�� إال م�ُع س

أن ُهّ��وا م�ه�ا ق� ل�أوا إلى   ف�ا مّ�ا فات ق�ل قل�ل أّنه� �ع�ع� 

ن ح�ى تار�خ ت����ه�ا ُ�����ن ف�ها ال��ال الُ��اورة . و�ان�ا ال ی�ال� 

. وس���ُن م� الُ���ّقع جّ�ًا ، أّن ه�الء ع��ما ی�ون م�ی���ه�ا 

الّ�ل���َ�� ق� ت�ّ�رتا وف�غ�ا م� س�انه�ا الُغ��اء ، أن ُ��ارع�ا إلى 

اله��� عائ�ی� إل�ه�ا . وح�ى مع فْ�ض أّن ذاك�َة ه�الء ل� تُعْ� 

أمٌ� �ع�ٌ� ج�ًا ، فإّن ُم�ّ�د الف�اغ  ُم�عّلقًة ب���ه� الق��� ، وذل�

الُ��اني لل��ی��َ�� الق����َ�� العام�تَ�� س���ُن ب�ف�ه حاف�ًا �ا��ًا له� 

لله��� إل�ه�ا . خ��صًا إذا ن�� أخ�نا �ع�� االع��ار أنه� �ان�ا 

آن�اك أك�َ� ال��ّ�عاِت الُ��انّ�ِة ���اره�ا . وأّن م�ازَله� ال�الّ�ة �ان� 

  لّ�ة وع�ة ش���ة . ال ُتقاُس بـ "��ابل�" و "ص�ر" . م�ا�َ� ج�

ل�ّلِ ذل� فإّن�ا نق�ل أّن ه�َم ال��ی��َ�� ی��رُج في ِخّ�ٍة 

رْت على أعلى الُ�����ات . نّف�تها  س�اسّ�ٍة ُعل�ا ، ی��و أّنها ُق�ِّ

الُ�ل�ُة ال��ل��ّ�ُة ���ٍم ودقٍة ، ���ف ال��� ع� ت�ِلفِ�ها ال�اّدّ�ِة 

ال��عة و��� أن �ع�دوا ُسّ�اِنه�ا ة . تق�ي �ال��ل�لة ب�� وال�ع���ّ 

إلى ما �ان�ا عل�ه م� ان��اٍر وُح��ٍر فاعلَ�� في ال���قة ق�ل 

ال�ل����� . خ��صًا في األماك� ذات األه�ّ�ة االس��ات��ّ�ة ، 
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وم�ها ، بل في �ل�عِ�ها ، م�ی��ا "��ابل�" و "ص�ر" . وس��� تّ�ًا 

ل��اسة ���ٍم ما �عَ�ه ح�م . تا�عْ� ُم�اردَة ال��عِة أّنها تا�عْ� ه�ه ا

ل�فعه� �ات�اه ال��ا�� ال�اخلّ�ة . ح�� ی�ع�ُم أو ��اد تأث�ُ�ه� 

ال��اسي . وس��� أن ملعَ�ها ال�الي في ال��قع األخ�� له� على 

  .وال��ل الُ���ف عل�ه ال�احل 

  

 ن��ة ���وان  )٤(

  الغ��سة والق��ة ت��عان ال�ار�خ

م ، أ� �ع� أر�ع س��ات م� ١٢٩١هـ/ ٦٩١في ال��ة 

ت����"��ابل�" ، وس�ٍة واح�ٍة م� ت���� "ص�ر" وه�ِمه�ا ، ح�َل 

خ�ج األم�� ب��را ، . فـ "ل "ك��وان"أّوُل ت��ٍُّش للُ�ل�ة ال��ل��ّ�ة �أه

نائ� الّ�ل��ة ب��ار م��، ومعه مع�ُ� الع���، إلى ج�ال ���وان م� جهِة 

 ال��ال . وعاد ب��را ِش�َه ال�ه�وم . واض��َب الع��ُ� ال�احل . فلقَ�ُه� أهلُ 

���ُر ب�ا ق�ُلُه وفهُ� مغ�اه ، أّنه ما م� أحٍ�  ومّ�ااض��ا�ًا ع���ا" . 

�ِ� ه�ا ها ن�َ� ب��ِ� شفٍة على عّلِة وسم� أهِل الُ�ل�ة وأل���ِ 

الع�ل الع���ّ� ال���� ، ال�� ت�أسُه ال�جُل ال�اني في ال�ولِة �ع� 

�ان . مّ�� س��� ص�ائَع الُ�ل�ة ، م� فقهاء وم�رخ�� ، ال�ل

ی�فّ���ن �ه �ع� قل�ل . أ� �ع� سق�ِ� "ك��وان" في ال��لة ال�ال�ة ، 

م�ه� �ال�خان  أو ال���ِ وتق��ِل أهِلها وته��ِ� َم� ل� ی�لُه ح�ُّ ال��� 

ٍ في العق��ة الع���ّ�ة  . مع أّن ه�ا الع�ل
ّ
ی���� على ت�ّ�ٍل أساسي

ال�� . ال�ی� ، م�� م�ّسِ� دول�ه� ب���س ال���ق�ار�، قّ�م�ا لل��
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أنفَ�ه� ُم�افع�َ� ع� ح��ة اإلسالم في وجه االج��اح ال�غ�لي، 

�ان��اره� ال�اه� في "ع�� جال�ت" . ث� في وجه االح�الل 

ٍض وُمُ�ن . ح�� ل� �فعل غ��ُه� إال اال�ل��ي ، ��ا حّ�روه م� أر 

و�ف�ل ه�ه االن�ازات ن���ا في االرتقاِء  الف�َل وال��الن واله�ان.

�أنف�ه� م� م�ال�� أرّقاَء إلى سال��َ� وُأم�اء. وغ�وا ��قًة ع���ّ�ًة 

ت��ُ� على �ّلِ مفاصِل الُ�ل�ة وال��وة . أّما اآلن فهاه� ی�ّجه�ن 

" إلى �قعٍة م� دار اإلسالم ُعّ�اُرها ِمع�� الع���ج��ًا َلِ��ًا ه� "

�ا م� أحٍ� �ّلَف نفَ�ه ع�اَء تق��� أ� ت���ٍ� م�ل��ن. ومع ذل� ف

  ل�ل� . 

ل�� ل�ی�ا أّ� أوهام على ��ائع ال��� ال��ل��ي ، ���� 

ُن�ال�ه �ال�فا�ّ�ِة والع�ِل وتق��ِ� ال��اب لل�اس عّ�ا �فعُل وما ال 

�فعل . ف��� نع�ُف جّ��ًا أّنه �ان ح�َ� ع������ ُم���ف�� ، قام 

ب�صِفها ال�س�لَة الُف�لى ل�ّلِ أ� ل�ة على ال��� وال���ة والغ

. ول�ّ��ا ُن�ّجُه ذهَ� القار� ن�� إج�اِء ُمقارَنٍة ذه�ّ�ٍة إش�اٍل س�اسي 

ب�� س��ت الُ�ل�ِة وأل��ِ�ها ، وعلى رأسه� فقهاؤها ، ع� ت���� 

الُ��اولة اُألولى الفاشلة . في ح�� ح��وا �لَّ ما ع��ه� م� ُح�ج 

  ل����� الُ��اولة ال�ان�ة ال�ي ان�ه� �االج��اح . كاذ�ٍة 

م ب�أت األع�اُل الع���ّ�ُة ال�ان�ة ١٣٠٥هـ/  ٧٠٥في ال��ة 

. ف��ّجَه  نهائّ�اً  الّ�ام�ُة إلى إخ�اج ال��عة م� "ك��وان" وما واالها

ٍ إلى م�اقع الق�ال . تقّ�مهُ 
ّ
 جْ�ٌع ع����ٌّ غ�ُ� م���ٍق في ن�اٍع داخلي
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ل ابُ� ت���ة ال�ّ�اني ، على رأس �ّلِ َم� ن�ح في  �ةِ ف��ُه ال�ُّ

ح��ه� م� ال�اس ت�� ُم��لف الّ�رائع . �اإلضافة إلى ع��ِ� 

الُ�ل�ِة القادِم م� "دم��" و "��ابل�" ، وع��ِ� �ع� اُألم�اء 

ال��ّل��� . فأحا��ا �ال��ل م� �ّلِ ناح�ٍة . و��أوا ال�ع�َد إل�ه م� 

"���جا" ال��م . في ح�� أّن ع��َ�  جهة ال�احل ، ُق�َب بل�ة

، في خّ�ٍة ت�مي إلى غ�� مع�وف  "��ابل�" صع� م� م�ٍل آخ�َ 

  فّ�ي �ّ�اشة .  وضِع أهلِه ب��

ل��ا ن�لُ� معل�ماٍت وا��ًة ع� َسْ�� الق�ال . ل�ّ��ا نفهُ� م� 

هام . وه� سالٌح  �ع� ال���ص أّن الُ��افع�� اع���وا سالَح الّ�ِ

��ا ُی�اسُ� ، ��ا ف�ها م� م�امَ� ����ّ�ة ،  َة ال��لّ�ةُی�اسُ� ال���ع

ال���َة الّ�ا��َة للُ�هاج��� . وأّن ال�عارَك دارْت لُ�ّ�ة خ��ة ع�� 

ُم�ّ�م . �ان الُ��افع�ن ی��اجع�ن أث�اَءها م�  ١٧و  ٢ی�مًا ب�� 

م�قٍع إلى م�قع . و�ان� ال�ع��ُة األخ��ُة �األعالي ، في ق��ة "ن��ّ�ة" 

ُق�� "ال��� ال��الي" . ح�� ل�أ الُ��افع�ن الُ��َه��ن ، ��� م� 

معه� م� ن�اٍء وأ�فاٍل ، إلى مغارٍة ����ٍة . ف�ا �ان م� الُ�هاج��� 

، ال�ی� تهّ���ا دخ�َلها خ��َة ال�ع�ُّض ل�هام الُ��افع�� و��ائ�ه� ، 

روع واألش�ار أشعل�  ها إال أن ع��وا إلى تق��ع �ّ�ّ�ٍة ����ٍة م� ال�ُّ

ع�� ف� ال�غارة . فق�ى �لُّ َم� ف�ها اخ��اقًا �ال�خان . وال�اهُ� أّن 

الُ�هاج��َ� اّت�ع�ا ه�ا اُألسل�ب ح���ا ل�أ الُ��اُن إلى ال�غاور 

  وال�ه�ف . وهي ����ٌة في تل� ال��ال . 



[128] 
 

ن��ُ� �الُ��اس�ة أّنه ق�ل ُزهاء ع���� س�ٍة ، أعل� وز�ُ� 

ص�في أّن أحَ� ُه�اة اك��اِف ال�غاور  ��ت��ٍ "ل��ان" �ال��احِة في 

على عّ�ة ال����ة وال�ه�ف في ال���قة ع�َ� في إح�� مغاور ال��ل 

م�ف��ًة ب��ٍ� ج��لة ج�� ، ما ت�اُل هي وما عل�ها م� مال�� 

أّن  ال���جّ�ٍ� ی�ع� إلى ال�ه�ة . وق� ع�فُ� ����ِد اّ�العي على 

ألّن وضَع ال��� به��ِ�ها أّوًال ه�الء م� ض�ا�ا ن��ة "ك��وان" . 

، ل�� وضَع دفٍ� وما عل�ها م� مال�� ال�ي ُوج�ْت عل�ها ، 

 ٍ
ّ
. مّ�ا ی�لُّ على أّنها �ق�� ح�� مات أص�اُبها . وثان�ًا ألن ش�عي

على  �ل تل� الق�ون ُ�فّ�ُ� حفَ�ها ُم�ًة �ا��ًة تع�ُّضها ل�خاٍن ���ٍ� 

ه� م� ال����  ال�عل�م أّن ال��خ���� ذل� ال��� الُ��ه� . ف

  حف� ال��اد الُع��ّ�ة .  أسال��ِ  أف�لِ 

و�دراكًا مّ�ي أله�ّ�ِة ه�ا ال��ف ، خ��صًا وأّن عّ�ة ُ�ُ�ٍ� 

(مّ�ا ی�لُّ على ح�ِص أول��  م����ٍة ق� ُوج�ت إلى جان� ال���

ال��اك�� الفائ� على ُ�ُ�ُ�ه� ، ���� ح�ل�ها معه� أث�اء ه��ه� م� 

آلثاَر الف��ّ�َة ال�ح��َة ال�ا��َة م� ال�اضي ، ق� ت��ُن اُم�اردیه�) 

قابلُ� فق� ال�قافي الّ�ائع ألسالف�ا في "ك��وان" ماق�ل ال���ة ، ـ 

م�یَ� ال���ف ال���ي ح�� ُحف�� اللُّقى . ث� وز�� ال��احة آن�اك 

. ول�ّ� �ل ول� م� �ع�� �ال�ًا اال�الع خ��صًا على الُ�ُ�� 

. و�ع� اإلل�اِح ووسا�ِة أدراَج ال��اح  ذه�ْ� م�اعيَّ في ه�ا ال���ل 

لي األمَ� �أن قال الُ����ُّ ح�َ� ال�ز�ُ�  ع�ٍد م� ��ار ال���ول��،
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، خ��صًا الُ�ُ�� ، هي م�ألٌة س�اسّ�ٌة  ، إّن ه�ه اللُّقى ما م�ّداه 

. �ع�ي أّن �ل ما ی��ُل ب�ار�خ "ك��وان" ه� م�ضع ت�اُذب �ام��از

أن غ�ا في م�ضع القل� م� م��وٍع ، �ع� ب�� م��لف ال��ائف 

 
ّ
ل�� له أن �ق�ي ف�ها م� ع��ه . ول��ا نع�ُف ف . ول�ل� س�اسي

 �ّن�ي ُأسّ�ُل ه�ه ال�عل�مة �ي ال ُت��ى ولعلّ و م��َ�ها م� �ع�. 

  . وع�ى

  

 ال��ائج االج��ا��ة وال��اسّ�ة الُ���اد�ة )٥(

  ل����ة ���وان 

ال���قة ال��لّ�ة في نها�ة ه�ا ال��اف الّ�امي اسُ����ْ� 

ال����ة ���ازاة ال�احل ، م� م�ّ� نه� ال�ل� ُق�َب "ب��وت" ج���ًا 

ح�ى "ال���ون" ش�اًال . أ� ما ُ�ع�ف بـ "ك��وان" و "ج��ل" و 

، وه� ����ون �َ�� ف�ه� م� ال��اء واأل�فال  "ال���". فُق�ل َم� ُق�ل

وم��ْ� .  �عل�� و�الد"والّ�ال� م�ه� تفّ�ق�ا في جّ��� و�الِدها وال�قاع . 

�قاًء م��و�ًا في و��ه� . أ� ُس�ح له� �ال�قاء  ال�ولُة ل�ع�ه� األمان"

  ح�� ما ی�اُل م� أعقاُبه� ح�ى ال��م .  ،

  ن��ُ� ه�ا الف�ل �اإلشارة إلى أم�َ�� : 

ـ األول : إن ن��َة "ك��وان" ق� نالْ� ���ا نال�ُه حالًة 

، ل�ان م� الُ���� أن ت��� ��الم ّ�ْت ُسّ�انّ�ًة واع�ًة ، ل� اّنها اس��

وت���� ، لُ���َ� ل��انًا ُم��لفًا ����ًا عّ�ا ه� �ع�ها. بل إّنها أّس�ْ� 
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 ، ال�� ن�أ 
ّ
 ال���ي

ّ
ل�الٍة ُسّ�انّ�ٍة ج�ی�ة . ذل� أّن الف�اَغ الُ�ّ�اني

�إخ�اج ال��عة م� ال���قة، ق� أّد� إلى رْفع ال�اج� ال�� �ان 

نة في األعالي ال��ال�ة و��� االن��ار ج���ًا . ���ُل ب�� ال��ار 

فان�لق�ا ها���� م� م���ه� ال�ار��ي ، ل�ِ�ل�ا أث�اَء الق�ون ال�ال�ة 

إلى ح�ود "فل����" . ��ا أّن ُج��َع ال����ان ال�ی� جل��ه� الُ�ل�ُة 

 ، ال��ل��ّ�ُة وأس���ه� م�اَن ال��عة ، في ُم�اولٍة ل�لء الف�اغ نف�ه

� ن�� ح�اته� ال�ي ال ُتالئ �� ال���عة ال��لّ�ة لل���قةل� ت��ح ��

ان���وا ث� ، ، فه���ا م�ها �ات�اه ال��احل   ب�صفه� ُرعاة أغ�ام

ان��ارًا م�ع�مًا م� "��ابل�" ال��ی�ة و "عّ�ار" إلى "ص��ا" . ���افة 

ل�ة اإلقل��ّ�ة .    م� ال�ُّ

اح ه��ا ن�� أّن الغ�َض ال��اسي ال�� �ان وراَء اج��

ُم��لفٍة بل ، ق� وصَل إلى ن�ائَج غ�� م����ة وما واالها "ك��وان" 

" ق� ت�ّ�لْ� ت�اَم االخ�الف . وأّن ال�غ�ا��ا ال���ّ�َة ال�الّ�ة لـ "ل��ان

"ك��وان" . ُم���ًة تفاعالٍت م� �ّلِ ما على قاع�ٍة م� خ���ِة 

ما ت�اُل ���ُ� �ال�ال : س�اسّ�ًة واج��ا�ّ�ًة ل� ت�ُل م� الع�ف ، 

  فاعلًة ُم���ّ�ًة ح�ى ال��م .

حالٌة ُسّ�انّ�ٌة ج�ی�ٌة ح�ل� أ��ًا في أّنها أن�أت ـ ال�اني : 

ال��اق ال��عي . فق� ع�ف�ا إج�اًال أّن ال���ة ق� ان�ه� إلى ته��ٍ� 

و"جّ���" و�الِدها  "ال�قاعسهل "إلى  �اواسٍع ل��عة "ك��وان" ، ات�ه
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ال��ی�ة  ال��اش�ة على م�ا�� ان��اره� . األم� ال�� �ان له ن�ائُ�هُ 

 .  

�ال���ة لـ "سهل ال�قاع" . فال�اهُ� أّن بل�ة "ال��ك" ق� نالْ� 

أك�َ� ع�ٍد م� الُ�هّ����. وذل� �ف�ل وق�ِعها على ف� ال���� 

ال��ل�ك ب�� ال�هل و "ك��وان". أ� أّنها أق�ُب ق��ٍة م� بل�ان 

 ال������� إل�ه ال�هل إلى ال��ل . ��هُ� على ذل� ���ةُ 

(ال���واني) في م��لف ال�ثائ� في أس�اء ساك�ي "ال��ك" أث�اَء 

في وثائ� الف��ة ل�ًا اغمّ�� یِ�ُد ذ��ه� عَ�ضًا ، الف��ة ال�ال�ة لل�ه���

الف��ه ال�ل�ل ال��� ب� ی�سف ، ال�ه�� �اب� وأشه�ه� . وم�ه� 

�اعَ� الفي ال���ق�ل الق��� الع��ة ال���واني ، ال�� س���ن 

"ال��ُك" ال�ار�َخ م� بل�ُه وال��ّسَ� لل�ه�ة العل�ّ�ة ال�ي س��خُل بها 

  أوسع األب�اب . 

أّما �ال���ة إلى "جّ��� و�الدها" ، فإّن�ا نقُف على آثاره� 

ح�� ت���ها ه� �أنف�ه� . وذل� في أس�اِء ع�ٍد م� الُق�� في 

"دارّ�ا" ، : ن�اق "جّ���" و "ال���ّ�ة" ، تع�اُدها أحَ� ع�� ق��ة هي 

،  ، "ق�اله" ، "كَف� حّ�ى"، "الق��ة"ل��ا" ، "الهاللّ�ة" ، "القّ���""ص

، "زغ���" . الّ�اللُة هي في أّن ه�ه "الق���ة" ، "ص��ا" ، "�ان�ح"

األس�اء نف�ها ن�ُ�ها أ��ًا في م��ح الع�لّ�ات الق�الّ�ة في 

ما  ال���� .���ِ�ها "ك��وان" و "ال���" . ه�ه ُم�اوجٌة غ�� عادّ�ٍة 

أّن ال�ازح�� ُ�عّ��ون ع� ال���� إلى أو�انه�  م� تف��ٍ� لها إال
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لق�� ال�ي ُ��ّ��ونها الفق��ة على ا بل�انه��إ�الق أس�اِء فق�دة ال�

تل� الق�� هي مّ�ا  أن�قّ�ٍة . وم� ه�ا فإّن�ا ُن�ّجُح في مهاج�ه� 

مّ�ا ی�خُل أ��ًا في �اِب ال�أث�ِ� . "ك��وان"   مّ��ه مهاج�و

 لل���ة . 
ّ
  الُ�ّ�اني

ولُ��ف إلى ذل� أّن�ا ن�ُ� في "جّ���" ، ��ا س�� أن 

وج�نا في "ال��ك" ، فق�هًا ���واني األصل ، ه� أح�� ب� إب�ا��� 

 "ال���واني ، ال�� ال نع�ُف م��َ�ه ال�اني . ول�ّ�ه عاش في "جّ���

�ال�أك�� ، ح�� درس على ال�ه�� األّول م��� ب� م�ي ال�ّ���ي ، 

  �اع�ًا وقائ�ًا لل�ه�ة في "ج�ل عامل" . �ع� قل�ل ال�� س�ع�ُفه 

  ـــــــــ
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   لعاش�الف�ل ا

  ـــــــــــــ

  م� ال���ة إلى ال�ه�ة

  

  ن��ة ���وان ب�صفها ق�عًا تار��ّ�اً  )١(

ُ���ُ� الق�ُل ��امِل الّ��ق أّن اج��اَح "ك��وان" ، وما 

، �ان َقْ�عًا ق�ًال وته���ًا ج�� ��ه م� ص��ف الق��ة الُ���ا��ة 

ب�� زم�َ�� ��ّلِ ما لل�ل�ِة م� مع�ى . إلى درجة أّنه �امًالً◌ تار��ّ�ًا 

  ُ���ُ� الق�ُل أ��ًا أن الشَئ مّ�ا �عَ�ه ُ���ُه ماق�َله . 

ال�ل����� م� ق�ُل ق� ����ا ُسل�انًا غ���ًا الُغ�اة ح�ٌّ أن 

ول�ّ�ه� ل�  . "ج�ل عامل"على اس�البّ�َا على �امل ال�احل الل��اني و 

ی�ت���ا ف�ه�ا م�ازَر ت�ه��ّ�ة على ن�� ما فعله ال��ال�� ، ب�رائَع 

، َم��ّ�ة على م���عٍة م� وا��ًة دّ��ها له� ابُ� ت��ّ�ة م� ع�ِ�ه 

. ح�ى ��ه . ول� ُی�ّم�وا أك�َ� وأح�َ� م�ی��ّ�� األكاذی� واألوهام 

ُ�ْ� لها ذل� ال�أث�ُ� ال�ع��َة الُ�ّ�انّ�َة الهائلَة ال�ي أح�ث�ها ، ل� �

الُ���اد� ال�� �ان ل��ِلها �الّ�ه��� ش�ِه ال�امِل ل�� ن�ا م� م���ة 

بل إّن �عَ�ها ر��ا �ان له .  هاال��عِة في "ك��وان" وما واال

مفع�ٌل إ��ابي . وم�ه االم�الُء الُ��اني لـ "ج�ل عامل" ، وما ت�ّتَ� 

اآلثار ال�ّ��ِة ما ، �ان لها م� عل�ه غ�� �ع�� م� نه�ٍة ���� 

وعلى �ّلِ حال ی�اُل خ��ًا و���ًة ح�ى ال��م . وس��قى إن شاء هللا . 
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ُغ�اٌة ، ع�ل�ا ِوفَ� خ�ٍة أع�اٌء � ه� ، في ال�ها�ة ، فإّن ال�ل��ّ��

ُم�اشٌ� ول� �ُ�ْ� له� شأٌن ذاتيٌّ . ت�مي لالس��الِء على األرض 

  �اإلن�ان . 

، فق� �ان�ا ال�ه�لة ان" أّما ال�ی� ارت���ا ج���ة "ك��و 

 م���عًة م� الَقَ�لة ، ع�لْ� �الق�ِل الّ�ر�ِع دون ت���� ث� �ال�ه���

 ٍ
ّ
ش�ِه العاّم على خ�ٍة اس��ا�ّ�ٍة ، ت�مي إلى إح�اِ� �ّلِ تأث�ٍ� س�اسي

ل�ع� ُم�ا���ه� ، �ي ال نق�ل : ( إخ�اِنه�) . ل�ل� فإّن�ي ال أجُ� 

"ك��وان" ، خ��صًا إن ن�� أخ�نا س��ًا ل�ْ��ان الق�ل : إن ُج�َح 

�االع��ار ت�ا��اِته الُ���ال�ة ال�ي س�قُف عل�ها ، ما ی�اُل فاغ�ًا ناِغ�ًا 

ی��ُح �ال�م القاني ح�ى ال��م . أق�ُل ه�ا ، ش�َ� أن ال ُ�فهَ� م� 

ه�  ی�قىإن ه�ا ق�لي أّن�ي أُهّ�ُن م� شأن ال�الء ال�ل��ي . بل 

  �ّلِ ما تالُه م� بال�ا . ل الفات�ة والقاع�ة واألساس

  

 م� ت�ا��ات ال���ة )٢(

  في ال��اق ال��اسي واالج��اعي

ان�هاء األع�ال الق�الّ�ة ب�أْت أه�ُّ تل� ال��ا��ات �ع� 

. ال�ی� ج�� ال�ه��ِ� ُم�اش�ًة ، ��لِ� ج��ٍع ����ٍة م� ال����ان و 

ال��ا�َ� ه� إلى م� ث�َّ نقلُ و ج�عُه� ���عٍة م� أن�اِء "ال�ام" . 

ب�صِف  ،ُأس���ا ف�ها ف .ال�اسعَة ال�ي شغ�ْت �الق�ل وال�ه���
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. اب�غاَء عالِج ما ح�ل زع�ائه� ُم���ف�� ف�ها على ن�� اإلق�اع 

 . ٍ
ّ
  ف�ها م� ف�اٍغ ُسّ�اني

 "ت���ان��ان"وال����اُن ق�ٌم ی�جع�ن �ُأص�ِله� إلى سه�ب 

لُغـّ�) . ، ح�� �ان�ا ُ�ع�ف�ن ق�ل اإلسالم بـ (ا "آس�ة ال�س�ى"في 

و�ان�ا في ع�� ال��� ی����ون في �افة األن�اء ال�ي ت��ُ�ها 

ال�ولُة ال��ل��ّ�ُة ع�ا "م��". و�ع�ُل عاّمُ�ُه�  في ت�ارة األغ�ام 

  ال�ي ����ردونها م� و��ه� األصلي. 

والقارُ� ال�� �ع�ُف أّنه �ان م� ��ائع ال��ال�� الغ�اُم 

�ُب ���ٍّ َم�َُّه� على أول�� �االس��الِء على اإلق�اعات ، َل���غ

ٍ ال�ُّعاة 
ّ
، ب�ل� ال�ُّقعة أو ع���� ال�ی� ل� �ُ�� له� أ�ُّ شأٍن س�اسي

ال�اسعة ذات ال���ة االس��ات��ّ�ة ال�الغة األهّ�ّ�ة . وال���قُة أّن 

األمَ� ل� �ُ�� َمّ�ًا وال ت��ُّمًا ، بل ألّن تل� ال�ُّقعة �ان� ج�لّ�ة خ��ة 

اسع ، على ال��� اإلق�اعي ال�� ���ار ال�راعي ال� ، ال ت�لُح لالس

دون�ا تع� . وعل�ه فق� م���ه� إّ�اها  اً مّ�ان�ّ  دخالً تي صاحَ�ه ی� 

ل���ّب�وا أمَ�ه� �إع�اِرها . و��ل� ی��ّقُ� لل�ولِة غ�ُضها ال��اسي ـ 

  األم�ي مّ�انًا . 

ل��َّ ال����ان ، ال�ی� خ�ج�ا م� "دم��" �ات�اه إق�اعه� 

ال��ی� ی�قّ�ُمُه� (ُأم�اؤه�) في جٍ� اح�فالي ، اك��ف�ا غ�� �ع�� أّن 

تل� ال�ع�ة غ�� الُ���ّقعة ل� تُ�ْ� ُت�اسُ� ُأسل�َب ���ه� . ألنه� 
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إال في األرض الّ�هل�ِة الُ�ع�َ�ة وُتع�ي ُرعاُة أغ�ام ، وه�ه ال ت��ُد 

  فان�لق�ا ها���� ن�� ال��احل و "سهل ال�قاع" .  .

كان� ه�ه ف�صُ�ه� ال����ّ�ة ال�ار��ّ�ة . خ��صًا �ع� أن 

ح�اسَة م��اء "ب��وت" ودروَب ال�ّ� م� �اه�ها  أو�لْ� إل�ه� ال�ولةُ 

ءًا م� جهاز ال�ولة �ود ع�ل "��ابل�" ، و��ل� غ�وا ج� إلى ح

ُأم�اَء ح��ق��� ، له� ع��ُ�ه� األم�ي ـ الع���� . ومع ال�ق� غ�وا 

وُأَسَ�ُه� ال�اك�ة . ی����ن ُسل�اَنه� على م��قٍة واسعٍة ، ت��ُل 

م�ی�ة "��ابل�" وال��ا�� اله�ابّ�ة ال�ا�عة لها ، �اإلضافة إلى 

�ف" ش�ق "ب��وت" ، ُوص�ًال  "ك��وان وساحِلها ، وق��ًا م� "ال�ُّ

� ق�ٍ� م� غ�ب "سهل إلى "ص��ا" وِن�اِقها في ال���ب ، ف�ًال ع

  ال�قاع" . 

ذل� االخ�الل الُ�ّ�اني الُ���اد� ، ال�� ب�أ وال���قُة أّن 

 م� مفات�ح �إجالء أهل "ك��وان" ع�ه ، ه� مف�اُح 
ٌ
تار�خ أساسي

�ا بل ه� ، لل�ی� یه�ّ��ن �و���ا ��ا ال ی�اُل ُم���ّ�ًا فاعًال . 

أف�َز  تل� (الُ���لقات) . ُم��لقاِت تار�ِ��ا ، أحُ� ور��ا أك��ُ ُ��ّ��نه 

ما �عُ�ُ� ُم�غّ��اٍت س�اسّ�ٍة واج��ا��ٍة أساسّ�ٍة . ��ا ن�َج ع�ه 

اآلخِ� �عُ�ها ب�قاِب �ع�. وم�ها الع��فة إح�اؤه م� األح�اِث 

ماَز تار�َ��ا ، وما ی�اُل ی��الى  ��َ�ُل ال��وب األهلّ�ة الّ�امي الُم�ل

ما م� ، ی��و و�أّنُه ق�ٌر مق�وٌر  ���� ���ا ُ���ُه اإل�قاَع ال�ابَ� ،

  س��ٍل إلى تفاد�ه . 
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ول�ّ�ه �ان أ��ًا الّ�ه�َ� ال��اسي ـ االج��اعي ل�ه�ِة 

  "ج�ل عامل" الع���ة . 

��ُ� أن ن�َع ما �ق�ُلُه م�ّرخ�ن في ه�ا اإل�ارال�ار��ي 

ّ�ة في ُمُ�ن ال�احل �ع�ُد إلى  ُم�َ�ث�ن ، أّن �ه�َر ال��ل��� ال�ُّ

 . و�ْن ه� ل� �قف�ا على ما وقف�ا عل�ه م� س�اق . 
ّ
العه� ال��ل��ي

  وال��ُ� م� ثّ� ���ل . وقف�ا م�ه على م�ضع ال�اجة . 

  

الت الُ���ة الُ�ّ�انّ�ة لل��ان )٣(   ت��ُّ

ما أل���ا إل�ه ه�ا وم� ق�ُل م� ت��ُّالٍت ُسّ�انّ�ٍة ُم�الِحقٍة ، 

، ن��ُّ �ال��� على ام��اد ال�احل ح�لْ� إلى ال��ل��� ال��عة 

ما رأوا ��ه "ص��ا" ون�اِقها و "ب��وت" و�ع� الُق�� الُ��اورة لها ، 

 على ال��ّ� ته�ی�ًا جّ�ّ�ًا لُ�ج�ده� ال�ار��ي . ال�غُ� ال
ّ
ّ�اني ُ�ُ�ن �ُّ

، ال�� �ان م�ع�مًا م� الُ�ل�ة ال��لّ�ة ال����انّ�ة ، و�ان ال�احلّ�ة

ال����ّ�َة ��عًاً◌ ، ـ ات�َ� ش�َل ضغٍ� ال��ل��ّ�َة ُی�ضي الُ�ل�َة 

مع���ٍّ �الِغ الّ�ّ�ة . وأخ�وا ُم� ذاك ���ف�ن م� أك�ِ� ُمُ�ن ال�احل ، 

� ل� ���ف�ا ، ل��ّل م�لَّه� جال�اٌت ت���انّ�ٌة . بل إّن �ع� مَ 

�ال��وح ��عًا ، ب�أوا ُی�ّ�ل�ن م�هَ�ُه� . وتل� �اه�ٌة ن�ُ�ها دائ�ًا في 

ه�ه ال�الة وما ُ���ُهها . ن�اها في الّ�رائع��� ، ال�ی� ُ�قّ�م�ن 

م�الَ�ه� الّ���ّ�َة على أ� اع��اٍر آَخ�. �َ��ّل�ن ما ی�اَله� م� 

األق�� . و��ا أّن األزمة العاّمة �إعالن ان��اِمه� إلى الغال� 
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لل��اع ه�ا ه� ال��ه� ، فإّنه� ُ�عل��ن ال��ّلي ع�  الع��اَن األب�زَ 

  م�هِ�ه� إلى م�هِ� الغاِل� . 

ذل� ه� الّ�ه�ُ� ال��اسيُّ ـ االج��اعيُّ ال�� ان�لَ� م�ه 

"ج�ُل عامل" إلى نه��ه القادمة ، �ف�ِل ابِ�ِه م��� ب� مّ�ي 

ل . حٌ� أّن "ج�ل عامل" ، و�َ� ال�ّ���ي ال�ه�� �ال�ه�� األوّ 

ْ� إصا�ًة ُم�اِش�ًة في ذل� الُ�َ�لَ�ل ذ� ال�لقات . ال�ه�� ، ل� ُ�َ� 

ل�ّ��ا ن�� أّن ال��عَة �ان�ا ال�اسَ� األك�َ� ، بل ال�ح�� ، في �ّلِ 

ماج�� م�� ن��ِة "ك��وان" . خ��صًا وأّن�ا ق� ع�ف�ا أّن ق��ًا ، بل 

له� ال�ه��� ق� ل�أوا إلى "جّ���" بل� ر��ا الق�� األك�� ، مّ�� نا

ال�ه�� و�لى م��قِ�ها . في ح�� أّن ق��ًا آخَ� ل�أ إلى "ال��ك" في 

"سهل ال�قاع" . وما م�ُل ه�ه األزمة َمَ�ّ�ًا ل�عِ�ِن اُألم� وال�جال . 

وس���ابُ� ال�ل�ان في وما م�ُل ه�ا الُ�ع�َ�ك ��فًا ل�ه�ر األ��ال . 

�ات�اه ال�ه�ة . وس���ُ� "ج��ُ�" " ، ث� ل�ل�َ� ال���ق�ل غ�� ال�ع�� 

  بها "ال��ك" . وفي ذل� دل�ٌل على ال�ال�ة في وجه ال���ة . 

  

 أع�ال ال�ه�� ب�صفها  )٤(

  على ت�ا��ات ن��ة ���وان اً ردّ 

في س��ِل فهِ� واس��عاِب ما ع�َلُه ال�ه�ُ� في الّ�ِ�اق 

، أّن ال�فَة ال�الغَة أوًال ال�ه���ِّ ، فإّن م� الالزم أن ُن�ّ�َه �ه 

االس��ارة في �ّلِ أع�اِله إلى حّ� إدهاِش�ا ، أّنه ل� ی��ْ� أب�ًا إلى 
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في �ّلِ ما ن�َل و���ُل �ق�مه م� الُ��اِش� اآلَخ�، ال�� �ان ال��َ� 

  ال�ال�ا ، ��ا �ق��ي ردُّ الفعل ال���عي الغ����. 

، ِوفَ� ِخّ�ٍة ُم�َ�َ�ٍة ، إلى رْفِع  جه�ِده �املَ ال�ه�ُ� وّجَه 

ِ ، وجْعلِه م��عًا على االخ��اق وُم��لف 
ّ
درجِة ُمقاومِة ال��ِ� ال��عي

ـ ع�امل ال�ه��� ال�ي �ان� عاملًة ���� ال��ف ال��اسي 

ٍ ه�ا ، . الّ�اغ� االج��اعي 
ّ
�الِغ ثقافي ف�ًال ع� عامٍل ذاتي

أّن ال��ّ�َع ال�� �ان سائ�ًا آن�اك ، ، ُ���ُ� تل��ُ�ه �الق�ل األه�ّ�ة 

"ج�ل عامل" ل� �ُ�� ���لُف في ل�� �ّلِ َم� �ق�ا في ال��احل و 

���� ��اِب الُ��ّقِف الُ����ي ـ  .ك���ًا ع� ال��ّ�ع الّ�امي ال�ام� 

ال��ض�عي ، ال�� ُ��ّ�لُه الف��ُه العامُل على الّ��امي �ال�قافة الّ�اتّ�ة 

ال��اج�ي في الّ�ائ� أخ�نا �االع��ار أع�اَل �ْن ن�� و ل���ه . ح�ى 

، وأع�اَل اب� أبي روح في "ص��ا" ، ث� و "���ّ�ة" "ص��ا" و "ص�ر" 

. ق�ل ال�ه��الُ���ال�� في "ج�ل عامل"  الِقّلةِ  الفقهاءِ  �ع�ِ  أع�الَ 

ق�ن�� ون�ف مّ�ِة ذل� أّن أع�اَل ه�الء ج��عًا �ان� ُم�فّ�قًة على 

، الف�قاِرها إلى  ان� م���رًة في أماك� ح�وِثها�أّنها ا �� .الق�ن 

أك�َ�  فإّن�ا ال ن��ُ�ها م� درجِة ال�أث���ّله . ول�ل� ال�فة الُ��ّس�ّ�ة 

م� ��ِنها عامَل اس���اٍر ، م�َع ��اَم حالِة قْ�ٍع �اّتٍ مع ما ب�أهُ 

الُ���ل ���اِقها �����ِعها و الّ�ائُ� ال��اج�ي، ���ُ� أّنها مّه�ْت 

  اِل ال�ه�� الّ�ه��ّ�ة . ألع�
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 ج��� رائ�ة ال�ه�ة ال�ان�ة  )٥(

  في ل��ان

ل��ا ن�لُ� ص�رًة واض�ًة ��ا ��ه ال�فا�ة عّ�ا �ان ���� 

في "جّ���" ���ادة ال�ه�� ، �ع� أن عاد إل�ها م� م�ی�ة "ال�ّلة" في 

"الع�اق" . ح�ُ� أم�ى ف�ها ��ع س��� م���فًا إلى الّ�راسة ث� 

ال��ر�� . وح�ُ� اك��َ� ُس�عًة �ائ�ًة ب�صفه فق�هًا م��ازًا . ول�ّ��ا 

ق�ل ع�دته واس�ق�اره في "جّ���" قاَم ب�حلٍة واسعٍة ، زار  نع�ُف أّنه

أث�اَءها ال�ل�اَن ذاَت الّ�ا�قة في إع�اِد الفقهاء . ولعّله �ان ی�مي م� 

رحل�ه ه�ه إلى االس�فادِة م� ت���ِ�ها في ه�ا الّ��اق ، ل�ضِع خّ�ِة 

اده ع�له في بل�ه . ولعّل سا�قَة إن�اِء م�رسٍة في بل�ه هي مّ�ا اس�ف

  م� ُمالح�اِته أث�اء تل� ال�حلة . 

مه�ا �ُ�� ، فال�اهُ� أّن م� أوائِل أع�اِله في "جّ���" أن 

في  ال�ار�خ ال�قافي، هي ال��رسُة ال�ان�ة في ����ًة أن�ـأ م�رسًة 

في "��ابل�" . ��ا اس���َ� معه م�  " ، �ع� "دار ال���ة"ل��ان" 

ُم�اع�ته اضل تالم�ته ، اب�غاَء فقهاء ع�اق��� م� أف"ال�ّلِة" ثالثَة 

  . و�ع����ا �ان ُ��ّ�ُ� له 

� ماعّ��ْ� م�رسُة "جّ���" أن غ�ْت تعجُّ �ال�ّالب القادم�

ل�قاع" . بل إن �عَ�ه� أتى هل "ام� ُم��لف أن�اء "ج�ل عامل" وس

. ت�ُ�ُبه� ُس�عُة ال�ه�� الُ��ّو�ة . "الع�اق" و "إی�ان"وم� "س�رّ�ة" 
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لّ�راسُة على معارف األسات�ة وال���خ ت���فًا ��عى ودائ�ًا �ان� ا

  إل�ه ال�ّالُب ال�ام��ن . 

، اب��اًء م� إع�اِد ال�ه�ِ� الُ���ّرج  الُ�هّ� أّن ه�ا الِ��اك

�إع�اِد وال����ة على ال�ل�ان ذات ال�ا�قة ال�اسعة ، ث� ج�لِ�ِه  نفَ�هُ 

�اإلضافة إلى اس���اِر ُأول�� الفقهاء ال�الثة معه ، ث� الفقهاء ، 

إن�اِء م�رسة ، ـ �لُّ ذل� ی�لُّ ��ا الر�َ� ��ه على � الّ�ائ�ةُم�ادرِتِه 

ع� ع�دته إلى أّنه �ان م�� ال��ا�ة ��ُع الِ�َ�َ� ِل�ا س��ه�ُ� �ه �

��اَل ال�� لق��ُه م�رسُ�ُه ّل��لُّ على أّنه غ�َس "ج���" . ث� أّن اإل

زرَعه في أرٍض خ��ٍة وم�ّلٍ قابٍل . ه��ا اج��عْ� ع�اصُ� 

ال�ه�ِة القادمِة : القائُ� ال�� ُ��ِ�ُ� ال����َ� وال�ؤ�َة وال����َ� 

وال����ُع ال�أزوُم ال�� تقّ�َل أع�اَلُه �َق��ٍل الع�ل ،  ووسائلُ والع�َل ، 

  حَ�� . 

لغ�َض م� ال�اضح جّ�ًا ع�� َم� ی��ّ�ُع ه�ا الّ��اق ، أّن ا

لل�ه�� م� وراِء ِح�اِكِه �ان إ��اَد ال�ُّ��ِة ، ال�ي س���ُن  الّ�هائيَّ 

�ان��اِرها الَ��روس أن ت��ّلى زماَم ��ادِة و �إع�اِدها ال�ق�� عل�ها 

ش��ه وت�ج�َهه وت���َ�ه . ه��ا ان��َ� الفقهاُء م� تالم�ِ� م�رسة 

�ع� أن . ح�ى "��ابل�" ال��احل في "جّ���" في "ج�ل عامل" و 

ال�ي ت���ُه� صالحّ�اٍت  ، � �أف�اره الفقهّ�ِة ال�ّ�اقةزّوده� ش�ُ�هُ 

. وم� ثّ� ال���مات وج�ا�ِة األخ�اسفّ�ِ الف��� و واسعٍة في 

ت��یُ�ها إلى جهٍة م���ّ�ٍة ، ل���� اإلنفاُق م�ها �إش�افِه ، ح�َ� ما 
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ل راكَ� ال��ّ�ُع �ق���ِه الع�ُل في الّ��اِق العاّم . وه�ه اآللّ�ُة في الع�

  . (عل�ه� ال�الم) خ��اٍت ���لٍة عل�ها م�� أّ�ام األئ�ِة 

م� ال�فه�ِم جّ�ًا أن ت�� الُ�ل�ُة ال��اسّ�ُة في ه�ا ته�ی�ًا 

لُ�ل�ِ�ها.  ُسل�ًة ُم�از�ةً  ُی��يءُ ًا لها ، ألّنُه على األقّل �ّ ح���

شع�ّ�ٍة عارمٍة ، س�اسّ�ٍة خ��صًا �ع� أن نهَ� ال��عُة ����ٍة 

"ب��وت" ح�ى أعالي "ج�ل عامل" "��ابل�" وال�احل في ام�ّ�ْت م� 

ِه  ّ�تِ م� ح�ِ�ِه وش، اع��اضًا على ما ی�اُله� م� س�اسِة ال�ولة . �ان 

ٍ في مقابله . و�ّن�ا اك�فْ� أّنها اج���ْ� ات�اَذ أ� إج
ّ
�اٍء ع�لي

 ٍ
ّ
ال�ه�یِ� وال�ع�� . ، ضّ���ُه ص��َف (ت���ع) �إص�اِر ب�اٍن س�اسي

وه�ا دل�ُل ع�ٍ� ، ال �أتلُف مع ما نع�ُفُه م� ِم�اج الع��� 

َ�ـّ�ِ ال��ل��ي ، ال�� ل� �ع�ْف في �ّلِ تار��ه عالجًا ل���الته إال �

  .  ال���

یه��ُّ ، ال�اخلي ل�ل� فإّنُه ان��َ� ح�ى رأ� وضَع ال�ه�� 

م��وعه .أ��اُلها ه�ِر ح��ٍة داخلّ�ٍة اع��اضّ�ٍة على ت�� و�أِة �

�عُ� َم� رأوا ��ه ما ُ��ّلفُه� وراَءه ، وُ�هّ�ُد م�الَ�ُه� في ال���� . 

فألقْ� عل�ه ال��َ�  وساق�ُه إلى "دم��". ح�ُ� ُح�� مّ�َة س�ٍة في 

ُم�اك�ٌة  تع�ل جاه�ًة على ت�ب��قلعِ�ها . �ان� الُ�ل�ُة أث�اَءها 

  .في رح�ة قلعِ�ها ال��� ح��ْ� عل�ه �الق�ل . فُق�ل � . ُمهل�ٍة له

  

 م��وع ال�ه�� ال�ه���  )٦(
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  �����ُّ م� �ع�ه

م� ال�اضِح أّن الُ�ل�َة ق� أرادت �����ِ�ها في حّ� ه�ا 

، و�ا لُ�ع� أْن ُتع�َ� عقارَب ال�اعة إلى ال�راء ث� ،  الع��� أن ُت��َ�ه

  . ه�ا ال��ل� 

وال��ُّ أن الف�َل في اس���ار م��وع ال�ه�� م� �ع�ه ، 

الع�َل على م��وعه  تا�ع�ا، م� أفاضل تالم�ته  ی�جُع إلى  ع�دٍ 

�ان ه� ی��اصُل معه� م� َم���ه حاّثًا و . ال���ل  أث�اَء َس��ه

إّ�اه� على الع�ل . ولعّل ح�َ�ه تل� الُ�ّ�ة ال���لة �ان� م� م�اسِ� 

ب��اته ، ��ا  ي . ح�ُ� �قي تالم�ُ�ُه ُمعّلقي األملال��ب�ِ� الّ�ّ�ان

على  ق�لهِ . ول� اّنها �ادرْت إلى ر��ا غ�� مّ�ة  �الفعل م� ق�ل ح�لَ 

ح��ُة  ق�َل ن�ف ق�ن نهاَر �لُّ شٍئ ، ��ا انهارْت االف�ر ، ل���ا 

ال�ي ع�لْ� على في "م��ل ِسِل�" . ال��ار� ابُ� أبي الغ�� الف��ه 

ل�ة ال��ل��ّ�ة  .ما ُ���ُه م��وع ال�ه�� . ول�ّ�ها ُق�عْ� على ی� ال�ُّ

و�أّنُه مای�اُل ، ه��ا اس��ّ� م��وُع ال�ه�� عامًال م� �ع�ه 

ی��ّ�ُك ���ادته ال�اه�ة . بل إّن م�رسَة "جّ���" أن��ْ� م� �ع�ه ع�دًا 

. ث� اج�ازته عاب�ًة م�ّ� نه� "ج�َل عامل" في م� ال��اك� العل�ّ�ة 

ُوص�ًال إلى "ال��ك" في وسِ� "سهل ال�قاع" . ت�الْ� ، "الل��اني"

ْ�َل الِ��عِل ال�� أوق�ه . ث� ان�احْ� إلى ال�ع�� ن�� "إی�ان" ح

على  ذل� دل�ٌل وال أس�عُ م�ا�� "اله��". وفي �ّلِ  و�ع�ِ ال�ف�ّ�ة 
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 �����ٍ  هم�ه�ص�اِب على و و�اع� ، ال�ه�ِ� �ف��ٍة  م��وعِ أصالِة 

  .  ُم�ِصل 

: ه��ا خ�ا ال�ه�ُ� ب�لِ�ِه وق�ِمِه ال���َة ال�ي ال ع�َد ع�ها و 

اّسَ� ح��ًة عل�ّ�ًة ُم��قّلًة ، ُم��لًة �أع�اِق ال�قافِة ال�اّصِة . ب�أْت 

 إلى ف�رًا ُتع�ُ� إن�اَج نفِ�ها ، �إن�اَج ُم�ّقف�� ُع��ّ��� . ات�ه�ا ف�راً 

: ف��ّ�ًة واج��ا�ّ�ًة وس�اسّ�ة . الع�ل في ُم��لِف ال��ادی�ُس�ِح 

ت�ّ�ٍ ال�ي �ان� في حالِة و��ل� م�َح الُ���َة ال�قا�ّ�َة ال�اّصَة ، 

الّ�اتّ�ة ،  ف�َ�ها الّ��اسي ال�اّص بها .   ل��اءِ ت�فٍُّ� ُوج�د�ٍّ و 

ف�ّودها ب�ؤ�ٍة ،  ووضَع أماَمها ه�فًا و�ْن �ُ�� �ع��ًا . و��ل� أغلَ� 

إلى األب� الُهّ�َة ال�ي �ّلْ� فاغ�ًة ُزهاَء ال���ة ق�ون م� االس�الب 

ُعْ� في ��ق أحٍ� أن ی���َع م�ها ه�ا والع�� ع� االن�الق . ول� �

  ال���� ال�ار��ي . 

إن تُ�ْ� ح��ُة ال�ه�� ق� ف�لْ� في أواِنها ف�ًال ش��ّ�ًا 

. فإّنها ن��ْ� ن�احًا  ال��لأّنها ان�هْ� �ق�ِل  وآنّ�ًا ، �الّ��ِ� إلى

تار��ّ�ًا �اه�ًا ن�اَح ال�ع�اِت الُ���� ، ال�ي ت��هي غال�ًا ��أساة . 

ل�مَ� وحَ�ه ���ُف أّن ق�َل ال��ل �ان أش�َه ب�ف�ُِّ� ال��رِة في ل�ّ� ا

ُ�ل�ِة األرض ق�ل أن ت��َج إلى ال��ء ل�غ�و دوحًة �اسقة : م�تًا 

  آنّ�ًا ش��ّ�ًا، وح�اًة ُم��ق�لًة ج�ا�ّ�ة . 

على ال�َّغ� م� ال�ها�ِة الفاجعِة ل�اعِ� ال�ه�ة ، فإّنها ف

�عِ�ه . ���ُ� جعلْ� م� و��ِه "ج�ل اس��ّ�ْت وان���ْت م�اكُ�ها م� 
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: "م�غ�ة" و "سهل ال�قاع" �ع� عامل" وم�اُه ال���ّ� ال�قافي في 

، لُ�ّ�ٍة ت��ُ� قل�ًال على الق�ِن ون�ِف الق�ن ، أك�َ� ال��ا�ِ� "ال��ك" 

 م� أدناه إلى أق�اه . أن�َج 
ّ
ح��ّ�ًة ف��ّ�ًة في �ّل العاَل� اإلسالمي

م���ًة �املًة في �ّلِ علٍ� وف�ٍّ . ضاَع أك�ُ�ها م� عل�اؤُه أث�اَءها 

 في أواِنها، ث� أنّ فعَلها ها فعلْ� أسٍف في ��ارِث األّ�اِم القادمة . ل��ّ 

القل�َل ال�� �قي م�ها وم� إب�اعاِتها ما ی�اُل م�ضَع الع�ا�ِة وال�أث�ِ� 

 والع�ِل ح�ى ال��م .

 ش�عِة وعلى ال�َّغ� م� أّن ال��ال�َ� ارت���ا ���ِّ 

"ل��ان"ج����َ�� مه�ل�َ�� ، �ق�ِ� إح�اِ�ه� س�اسّ�ًا وف��ّ�ًا : اج��اَح 

"ك��وان" وق�َل ��ِل ال�ه�ة ، فإّنه� ت���ا ال�ه�َة ورجاَلها �ع�ل�ن 

��امِل الُ��ّ�ِة �ّل تل� الُ�ّ�ِة ال���لِة . وما ذاك إال ألّنه� �ان�ا ��قًة 

�ُّها ���اسِة ام��اَزاِتها ال�اسعة . ع���ّ�ًة أج��ّ�ًة غ���ًة ، ی���ُ� ه

وال ُیلق�ن �اًال ، �ُ��ِ� ُغ�َ�ِ�ه� ، إلى ال�قافِة وُش�وِنها . �ان�ا ج��دًا 

جاهل�� ، أك�ُ�ه� ال ُ���ُ� الع��ّ�ًة إال ل�امًا . ل�ل� فإّنه� ت���ا 

 ش�وَن ال�قافِة و�ل�اِلها إلى أهِلها . ما َل� تق��ب أو �ق����ا اق��ا�ًا خ��اً 

م� الُ��وِد ال��اسّ�ِة الَ�ِ�َجة ، ال���وسِة م�ه� ��امِل ال�َقَ�ِة ، ��ا 

فعَل ال�ه�ُ� اض��ارًا . ألّن ِح�اَكُه ق� ح�َل ت�� و�أِة وضٍع 

ٍ ضاغٍ� ، هّ�َد وج�َد ق�ِمِه في ال���� . وال��اُب على قـْ�ِر 
ّ
س�اسي

  . ��اه ، والع�ُل على قـْ�ِر ما اقال��ال 
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ه�ا الف�ل . أّن  ب�ا ال����ُه �ه في خ�امِ ومّ�ا ���ُر 

ال�� ی��ّ�ُع �ه ال�ه�ُ� ح�ى ال��م ب�� ال�اِس في  الّ��َ� الع���

 
ّ
إال ص�ً� ، ما ه�  قا��ةً "ج�ل عامل" ، بل في �ّلِ العاَلِ� ال��عي

��ِة ال����ِة ب�� ال��ل و��� ش��ِه الُ��ّ�ِق ����ُق الق�وَن ع� ال�ش

ب�رجٍة أو ل�ی� تأّث�وا �ال�ه�ِة ال�ي أ�لقها وأ��ًا ب�� ا .�ف�له 

، مّ�� أش�نا إل�ه� ق�ل قل�ل. وه� �ع� أن ان�اح� في األق�ار�ُأخ�� 

ب�ل� �ع�ُ� فهَ� ال�اس الّ�ادق والع��� إلن�ازاِته ال�اه�ة ، ��ا ه� 

مّ�ا تع�ُ�ُه ال����الُت اله��لُة ال�ي ، ���ٍ� جّ�ًا ، أف�ُل ����� 

ك��ها على س��ِته م�لف�ن ، وم�ه� �ع� تالم�ِ�ه . وذل� أمٌ� 

���عيٌّ جّ�ًا ، ِل�ا ه� معل�ٌم م� صع��ِة ُرؤ�ِة أ�عاِد َحَ�ٍث مه�ا �ُ�� 

  َجَلًال على َم� ه� في داخله . 

  ـــــــ
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   الف�ل ال�اد� ع��

  ـــــــــــــــ

  ���ل ل�ٌل ع��انيٌّ 

  

 ل��ان ُی�خل �الف�ح في ح�زة )١(

  ال�ولة الع��انّ�ة

  

، ب�خ�ِل �اّفِة أق�ار دخل "ل��ان" م ١٥١٦هـ/٩٢٢في ال��ة 

ًال ج�رّ�ًا اع��اره ت�� األمُ� ال�� ی��غي�. في ح�زة الع��ان��"ال�ام" ، 

، ِل�ا ما ب�� ال��اسي �ال��اس إلى ال���ة ال��ل��ّ�ة  هم�اخفي 

ن�اٌم ل�ق�َم   ��هانه�مَ ف. ال��اسة في اخ�الٍف في ال�ات و ال�ول��� م� 

  في �ل شيٍء تق���ًا . ت�امًا على أنقاضه ن�اٌم ُم��لف 

ال�� ال�ی� �، خالفًا لل�ال�ع�ب ال��رخانّ�ة  و�لُّ الع��انّ��ن 

ال�ائ�ة  �ل�ا م� ت����ه� ال�ار��ّ�ة، ح قل�ا عل�ه� ما ��في ق�ل قل�ل

رؤ�ًة ضّ�قًة لإلسالم ، م���رًة وُم�اص�ًة �ال��ه� ال�ح�� ال�� 

ال���ة  ع���ةَ  جعل ال�ولةَ  مّ�اال��ه� ال��في .  أع�ي ع�ف�ه ،

أن �ع�  �ان أثُ�هُ ال�عاُمل اإل��ابي مع م���ٍع ُم�عّ�د ال��اه� . �

ه�ا  ح�� .إل�ها "ال�ام" "م��" ووضعًا ام��ا��رّ�ًا ��ّ�  اك���ْ� 

ال�ی�ّ�ة ُم�ّ�ٌ� م� ف��ف�اء ف�ها �لُّ األل�ان خ��صًا األخ�ُ� 

  ال��ه�ّ�ة ال�ار��ّ�ة اإلسالمّ�ة تق���ًا . و 
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ه�ا �اإلضافة إلى أّن اس��الَءه� على ه�ی� الق���� أنهى 

اع�ت�� ، الع��انّ�ة اإلسالم���� ال�ص�اعًا م���مًا ب�� الق�ت�� 

أن ال ُی�ّجَه ج��ه غ��ًا �ات�اه ل�� على ال�ل�ان س وال�ف�ّ�ة . ف�َض 

على ال��اعات ال���ّ�ة  ُم�َ�مٍ  ق�ى ق�اًء ش�هَ "ال�ام" إال �ع� أن 

ها ال�ار��ّ�ة �عالق�ِ  ال�ائ�ِ  . ضار�ًا ع�َض الُ���اث�ة في "األناض�ل" 

ال�ي ، م�� أن �ان�ا ُم�ّ�َد إمارٍة صغ��ٍة م� إمارات الُغ�اة مع أسالفه 

. و�ان أول�� ال�ی� قام� على ح�ود ما �قي م� ال�ولة ال����ّ�ة 

ُم�اه�ًة ُجّلى م� أعقاب َم� ساه��ا له�  ال�ه�لةَ  نّ�� ال��ا�حَ 

ان�هاًء �ف�ح "الق������ّ�ة" . ال ، م� إمارٍة صغ��ٍة ��ع�د دول�ه 

 إال ألنه� م� م�ه� م�اف��ه ال�ف���� . و�ال 
ْ
�ع� أن أ��ًا ل�ي

ع�� في مع��ة "جال��ران" أوقع ه���ًة ساحقًة �ال�اه إس�اع�ل األول 

، ألن  ها ���عةواح�ّل عاص��ه "ت����". ل�� ل���اجع ع�ُ����ة "وان" 

�ان ُم�عّلقًا ب�قعة ال��ال�� ال�اسعة . وما رمى م� ال���قي غ�ضه 

� ش��ة ال�اه �ْ الق�اء على ال��عة في م�ل��ه وم� �َ وراء 

   إلى االنف�اد �الغ���ة . إس�اع�ل إال

ال����ة وال���ة  م� ش�ون تل� الع�اص�، ما �ان م�ها 

و�ل�الها ، هي ماص�ع أغ�اض ال��اسة م� ال�ار��ّ�ة ، وما �ان م�ها 

األد�ان وال��اه� م� رعّ��ها .  ت�اعِ ال��اسة الع��انّ�ة ت�اه أُم�ّ�َ� 

س�ان ما سُ���ح في م��ق�ل األ�ام اآلت�ة وم�ها ��عًا س�اس�ه� ت�اه 

  "ل��ان" . 
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  اآلثار الُ��اش�ة لل��ه� ال��اسي الع��اني )٢(

في "ل��ان" ال��ی� م� آثار ال��� الع��اني م� أّول ما ُنالح�ه 

م� م��ح األح�اث. ه�ا ف�أًة اخ�فاُء أك��ُأس�ت�� ش�عّ��َ�� حاك��َ�� 

ب�� ال��� ال�ي �ان م�ها أ�اَم ال��ال�� ُمقّ�َم الع��� وحاك� "ب��وت" 

و "ص��ا" و "سهل ال�قاع" . و��� ��ارة أع�ق وأق�� ُأم�اء "ج�ل 

اخ�ف� اُألس�تان فل� نُع� ن��ُع له�ا ِحّ�ًا وال نِ�ُ� له�ا ذ��ًا عامل" . 

ا م� شٍ� في أّن ذل� على أّنه م، دون أن �ق�َل أحٌ� ��� ول�اذا . 

 ، فاعٍل وقّ�ٍة قاه�ة . ول�� في ال���ان �فعلِ ب�ف�ه ، بل ��ل � ل�

ال��ی�ة . مّ�ا ی�عُ� على  إال الُ�ل�ةُ ، م�ّلّ�ًا مّ�� ��لُ� الفعَل والقّ�َة 

 ن���َة ح�وٍب وت���اٍت م�ه�ّ�ةٍ  اخ�ف�اإن�ا ه� أو �عَ� أّنه�  ال��ّ 

عل�ه�  ث� الُ��قل�ُ ، في "ال�ام"الع��ان��� الق�� ول�ها رجُل . مق��دٍة 

 ح�ل ذل� في ح�� أّن اُألس�اتِ جان ب�د� الغ�الي . ، ���ا �ع�

: ب�ي عّ�اف و��ي س�فا م� غ�� ال��عة �ق�� على م�انِ�ها  ال�اك�ةَ 

  ال����انّ��َ�� في ال�احل ، و��ي مع� في "ال��ف" . 

غ���ًا ت���فًا ع��دّ�ًا  اع���ت الع��انّ�ةَ  ذل� أّن ال�ولةَ 

. ��ا���� أو رعا�ا �صف�ه� �أخ� في االع��ار إ�القًا ، ال ل�عا�اها

. مّلُة ُه�ّ�ًة وح��ًة جامعًة  وال��ه�َ  . قّ�َم ال�ی�َ سّ��ه ن�اَم الِ�ّلة 

�ّ�ة األر�عة . مع ام��ازاتٍ اإلسالم هي ح��ًا   ألت�اع ال��اه� ال�ُّ

وم� ذل� أّن م�ه� ح��ًا أ��ًا ألت�اع ال��ه� ال��في ،  خاّصةٍ 

. ومّلة األروام لل������� أّ�ًا ��� م�ه�ه� أو  ال��ائف ال�ی�ّ�ة أر�ابُ 
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 ، ت�اهه� تل��ُم �ه ال�ولةُ ���ع�ن ح�� ه� لقان�ٍن واحٍ�  ق�مّ��ه� .

ه� �ئ�ٍ� واح� تع��ف �ه وت���ه ��ا ت��ي رعا�اه . أّما �لُّ َم� لو 

ف�ا م� اع��اٍر له� ، وال ، وم�ه� ال��عة ، ج ه�ا ال����� خار 

أدنى إشارٍة إلى حق�قه� ب�ج�ده� ب�صفه� رعا�ا ، ف�ًال ع�  اع��افٍ 

 .  

م� ال�اضح أّن ه�ا ال��ام ه� أ�عُ� ما ���ُن ع� ال��اسة 

ُی�ّ�� وال  ضاعًة .وأك��ها وَ ا �في أدنى أش�اِلهوفّ� الُ��� ال����ة 

ش�ون إم��ا��ر��ها ال�اسعة ، ��ا ف�ها م� م���عاٍت  لل�ولة إدارةَ 

 �ُّ عل�ها �لَّ �ُ ح�� الع�ق وال�ی� وال��ه� . بل �م� ���ّ�ة ت��ای� 

� هي م� وجهة صّ�ف�هُ ، ِش�ٍع ����ة ل�عامل الُ���ح مع إلم�انّ�ة ا�اٍب 

تفّ��� ����ًا ما .األرض م�ه�  ی��غي ت�ه��ُ ن��ها خارج�� وه�ا�قة 

وت�م�� به�  وت���� ال��ا�ح ص��ف االض�هاد ال��اعيإن�ال في 

 مّ�ا �ان ال���َ . دون أدنى ُم�ّ�غ م� ونه� م��ل�اته� م�ا�قه� 

�ان�  . والع��ان للقالقم� الف�� وا���لٍة في سل�لٍة  الُ��اش�

ف���ّ�� لها ال��ا�ا ��ا  . ال��الت الع���ّ�ةت�دُّ عل�ها � ال�ولةُ 

 ه��ا �ان. ب�وره� �أع�اٍل ان�قامّ�ة  اعل�هأو ی�ّدون  ، ت�� أی�یه�

��ُع ال�ولَة في م�ضع ال��� ال���ح لق�ٍ� م� ه�ا ال��ام ال�ائ� 

في إنهاكها و�ضاعة م�اردها ، دون أ� �ال����ة م�ا���ها . وُ��اه� 

  نفٍع في ال�قابل . 

  ل��ان ت�� ن�ام الِ�َلل )٣(
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ناته �ات�اه  ف�ز م��ّ  ، ساقَ ه�ا ال��م�� غ�� الُ���افئ لل����ع 

 ها م��وٌم م� �لّ إلى م���عاٍت م��ای�ة في ال�ق�ق . بل إّن �عَ� 

، ه� . ه�اك َم� ه� م� مّلة ال�ولة ال���ّ�ع�ن �ع�فها ورعای�ها ح� 

ّ�ة  . و"ب��وت" و "ص��ا" م�اك� الُ��� "��ابل�"في ح��ًا أهل ال�ُّ

ال���و��� ل����ه� دون أن ی�اله� في ال��ال ال��ار�  ه�إلى جان�

ت���ا � ال�ول الغ��ّ�ة . أّما ال�روز فقم�ها ، ُم�اعاًة ل�ان�  �ءٍ ك��� س

ّ�ة م� ب�ي مع� �ه� �ال�ولة عالق أم�َ  ث� م� ب�ي إلى ُأم�ائه� ال�ُّ

خ��اٌت تار��ّ�ة  هت�ف� ال�� ب�ع�ا ��ه ، �قاءِ شهاب. وه�ا م� فّ� ال

وُم���َعٌ� اس��عا�ًا م��ازًا م�  ون�اٌم ف���ٌّ وأخالقيٌّ راسخٌ  ُم�م�ة

  . حف� رأس� ) إ( ، ُس�اُه وُل���ه شعار ال�غ�� وال����

�ق�ا خارَج �ل آن�اك ، أك�ُ� سّ�ان "ل��ان" ال��عة ، وه� وح�ه� 

ب�عّ��ها ، ما ة الع��ان�ّ الّ�ا��ة لعالقة ال�ولة وال�ع��فات االع��ارات 

أّنه� تلّق�ا ن�ی�ًا  بلوما �ان م�ها س�اسّ�ًا . دی�ّ�ًا  /م��ئّ�ًا كان م�ها 

ما  ذل� أّنه . "ال�ام" فاتحسل�� ص���ًا ��ا ی����ه� على ی� ال�ل�ان 

ى ، ثّ�ى بها عل أن دخل "حل�" ح�ى �ادر إلى ت���� م���ٍة مه�لةٍ 

األل�ف  راح ض���ها ع��اتُ ، م���ة "األناض�ل" ق�ل ��ع س��� 

ال�ی� �ع�ُد إلى أسالفه�  ، ال�ا��ة م� ال��عة ف�ها��ّ�ة ال���ا ُ�قال م� 

في ال�ار�خ . وان�و� َم� ن�ا ال�ح�� الف�ُل في ب�اء م�� "حل�" 

ق�اء وفي ق��ة "الف�عة" في  لـ "حل�"م�ه� في ق��ة "ُن�ُّل" ال��اورة 

ق�  ال�ه��ةَ  األن�اءَ في أّن  وما م� ر��ٍ ، ح�� ما ی�ال�ن . "إدِل�" 
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الل��ان��� ُت�ابُ� ح��َة ال�ل�ان ال��ی� . وصل� إلى م�امع ال��عة 

في أّنه� ��ع�ا في م�ا�قه� ُ�عّ�ون و���عّ�ون وما م� ر�ٍ� أ��ًا 

لأل�ام ال��داء اآلت�ة . ث� ما م� ر�ٍ� في أّن اخ�فاَء ُأس�تي ب�ي 

م� ض�� س�اسة ال�ولة ال��ی�ة ��ارة و��ي ال��� ق� ح�ل 

�ُ�الحقة ال��عة أی��ا �ان�ا، ب�صفه� أع�اَء لل�ولة ومّل�ها ، القاض�ة 

ال ل�يٍء إال ألنه� وال�ف���� م� م�هٍ� واح� . وم� ه�ا فق� 

�اص��اِع ن�ٍ� اإلن�ائّ�ُة م�قَف ال�ولة ه�ا الع��انّ�ُة لّ��� األدبّ�اُت 

 على�أبها بم� ال��اهي ب�� الُ�قاتل�� ال��عة والع���ال�ف�� ، 

 بـش ت���ةِ 
ّ
وه� اللق�  .(الِقِ�ل�اش)�عة "ل��ان" في غ�� نٍ� رس�ي

على ال�غ� م� أّن  ال�اخ� ال�� ن�َ� �ه الع��انّ��ن الُ��َ� ال�ف�� .

ل� ���ن�ا ق� س�ع�ا في ج�اله� ال �ال�ف���� وال �ع���ه� ر��ا  ال��عة

معه� ، ف�ًال ع� أن ���ن�ا ق� أقام�ا أ�َّ ش�ٍل م� أش�ال ال��اصِل 

.   

ان سل�� ��ّ� و�ال�غ� م� أّن ال��َ� ال���قي ل��ائ� ال�ل�

ه خفاء ح��قة مقاص�ِ على إفإّنه ح�َص دائ�ًا ال��عة ه� ما قل�اه، 

الف�او�  فأص�روا أع�فَ  ُ��ّ���ا رجاَءه.ال�ی� ل�  ، �ف�او� فقهائه

ب�ج�ب ق�ل ال��عة وم�ها ف��� ��ال �اشا ش�خ اإلسالم واب� عاب�ی� 

، ال�ي "حل�"ها ف��� ن�ح ال��في ال�ه��ة ��� ش�عة وأع�فُ  ، ال��في

  "ه�الء األش�ار الُ�ّفار تاب�ا أم ل� ی����ا" . ق�� �ق�ل

 ال��اسة الع��انّ�ة ت��ُا سل�لًة  )٤(
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  واالج��ا�ّ�ةم� ال��غّ��ات ال��اسّ�ة 

�ان� ���ا�ة ال�اد� ، ّن حالَة أول�� ال��عة ال����ن�� �ال�ع� إ

وال��اسّ�ة م� ال��غّ��ات االج��ا�ّ�ة  ال�� أ�لَ� سل�لًة م��ا��ةً 

و�ان م� الُ���ّقعَة وغ�� الُ���ّقعة ، �ان�ا ه� ماّدَتها وصانع�ها . 

ح��ٍة  ان�القُ على ال�ع�� االج��اعي ها أه�ّ�ًة وأ�عِ�ها أث�ًا أك��ِ 

، م� ال��احل و"سهل ال�قاع" �ات�اه "ج�ل ل��ان"  صام�ةٍ  ُسّ�انّ�ةٍ 

وس��ًا إلى ح�ا�ة  .ال�ي ت�ّف�ها ال��ال لقا���ها ��انة ال��عًا �

أّن  وال�اه�ُ إخ�انه� في "حل�" .  ه� �����ِ فال ���ن م���ُ أنف�ه� 

�ان� أش�َه �ال��لُّل �����عاٍت ب��اك�ها ه�ه ال���ة ال�الغة األه�ّ�ة 

صغ��ة ، ح�� ربُّ اُألس�ة أو عّ�ة ُاس�ات ت��ُعها الق�ا�ة أو ال��ار 

مع اق��اب الع��� الع��اني إلى ال��ل ���عة االن�قال  ت��ُ� ق�ارَ 

ل� ت�ق�ع ت�امًا ب�� "سهل  ال����َ . خ��صًا وأّن القادم م� ال��ال 

� ال��عة م�ه ق�ل ق�ن�� تق���ًا . بل إن �ع� ال�قاع" وال��ل �ع� ته��

م� ه� ، في م�ا��ها ال�ار��ّ�ة اُألس�ات أو الع�ائ� �ان م�ها �قا�ا 

النع�ام خ��ه� �ع� أن خ��  هاأمان ال��ل��ّ�ةُ  �ه� ال�ولةُ ال�� أُع�

ّ�اني ه�اك . ثقلَ  ال��عةُ    ه� ال�ُّ

أو �ادت �� ���� قار ومّ�ا ی�لُّ على ال��� ال���� له�ه ال���ة 

أّن م�ی�ة "�عل��" ال�ي �ان� ف�ها أقلّ�ٌة  ،أن ت��ن ن�وحًا ج�ا�ّ�ًا 

ش��ّ�ٌة ����ٌة فاعلٌة في الق�ن ال�ا�ع اله���/ال�ال� ع�� ال��الد� ، 

وال ر�� في أّنها نَ�ْ� وات�ع� في الق�ون ك�ا حّقق�ا ���ا فات ، 
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ال�اد� ل� ��� ف�ها أحٌ� م�ه� في م���ف الق�ن ال�ال�ة ، ـ 

 أّن ال��عةَ تق���ًا . و  ع��/ال�ادس ع��، أ� �ع� الف�ح الع��اني �ق�ن 

م�ه ق�ل في ال��ل �ع� أن ُأك�ه�ا على اله��ة ض��لًة ال�ی� �ان�ا أقّلّ�ًة 

.  ع�� الع��ان���حاك�ًة �ُ  أك��ّ�ةً ف�أًة ، ن�اه� وق� أص���ا تق���ًا  ق�ن��

على قاع�ة ال��لة س�اسّ�ًا  �ْت بل إّن�ا ن��ُّ أّن ُأس�ة ح�اده ال�ي صع

مّ�ة �القّ�ة وح���ه ، في ال��ل والُ���اث�ة ال�اش�ة األك��ّ�ة ال���ّ�ة 

 ، هي م� ُج�لة ال�ازح�� م� "سهل ال�قاع" ح�� اس�قّ�ْت ثالثة ق�ون 

وه�ا ُ�فّ�ُ� ل�ا أ��ًا صع�َدها . مع َم� اس�قّ�وا ��ه في "ج�ل ل��ان" 

 ل��اعٍة ����ةٍ  الل��ةِ  أح��ْ� اس�غاللَ   ، �أّنهاالُ�فاجئ والق��ّ 

 ُی�ّ��ها وُ��ّح�ُ إلى َم�  ال�اجةِ  م���ِ �ان� في ،  ُم�ّ��ٍة م�ع�رةٍ 

ها نف�َ اُألس�ُة  فقّ�مْ�  .ن��ها ق�اها ل��اجهة ال��� ال���قي القادم 

ل�َة رغ�ًا  .عًة لع�ّوها ُمقارعَة ال�ّ�ِ للّ�ّ�ِ وأك�� ��ادًة ُمقارِ  وت���َع م�ه ال�ُّ

ل� تع�ُف أّنها ح��  . واالس��انة���ع لع� أنفه ، ���یٍل وح�ٍ� ل

ول�� م�ل ه�ه رح�ة .  وأعف�ًا م�ه ت�اَل ���َن ل�یها أدنى أمٍل �أن 

ال�ؤ�َة ال��اصفات ل��ًة ل��وز ��ادٍة تار��ّ�ة ، إن هي أح��� 

  . ن�احًا تار��ّ�اً األم� ال�� ن��� ��ه ه�ه اُألس�ة الع�ل . و 

وس�اسَة أّن ذه�ّ�َة الغ��سة واالغ��ار ��� رؤ�َة  ه��ا ن��أُ 

ق� ب�أْت ت�هُ� ج�َ� ال�ولِة في ال���قة م�� الع��انّ�ة االس�عالء 

ساَق ذل� إلى أن تي ��� اُألولى ل����نِ�ها . وس��� في اآل الل��ات
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واس���اِب اُألم�ر �اق ال�ائ� الس�ق�ار ال�ولة االخ� �غ�و "ل��ان" م���َ 

  إلى آخ� ل��ة م� ع��ها .  ف�ها

  

  الع��انّ��ن ی�ت���ن ج���َة الع��) ٥(

وآثاِرها نف�ها ال�ائ�ة ه�اك م�اٌل آخُ� على ال�ه�ّ�ة وال��اسة 

�ع��ة ال��� ،  ت�ا��اتٍ عل��ا أن نقَف ع��ه ِل�ا �ان له م�  .الّ���ة 

أع�ي ب�ل� ج���َة ق�ل العال� ال�ل�ل ح�ى ال��م . وت�ُ�ُ� ما ت�اُل قائ�ًة 

( ق: ز�� ال�ی� ب� علي الُ��اعي األك�� ُشه�ًة بلق� "ال�ه�� ال�اني" 

شأنًا م�انًة و في "ال�ام"  ال��عةِ  . أعلى فقهاءِ م ) ١٥٥٨هـ /  ٩٦٥

  . في زمانه 

ل��ان م� ال�ل�ان سُم�اشٍ� �أمٍ�  ، ال�ل�ل ه�ا العاِل� كان ق�لُ 

فه� ل� ی�خل في ال�أن غ�ّ�ة .  هين��اَء �قْ�ر ما ج���ًة ، القان�ني 

(ال�ه�ُ� األّول)  ه ، ��ا فعل ش��ُ�ُه في لق� ال�ه��ال��اسي و�ل�الِ 

العالقات م� م�قع  . بل ب�ى أف�لَ م� ق�ل م��� ب� مّ�ي ال����ي 

العاِل� مع �ّلِ ال��اقع العل�ّ�ة اإلسالمّ�ة دون ت���� في "ال�ام" و 

ز�ارًة حافلًة ، ح�� ال�قى ال�ولة "إس�ام��ل"  زار عاص�ةَ ث� "م��" . 

ل�ع�د م�ها حامًال ب�اءًة �ال��ر�� ، ف�ها  وال��اسةِ  العل�ِ  وحاوَر رجالَ 

 �قّ�م، جّ��ة �ان سا�قًة . مّ�ا  في "ال��رسة ال�ُّ�رّ�ة" في "�عل��"

دل�ًال ع�لّ�ًا على الفائ�ة ال����ة ال�ام�ة في س�اسة ال��ار واالنف�اح ، 

م� ذه�ّ�ِ�ها ال�ّ�قة وس�اسِ�ها  ت��َا ال�ولُة ت��ّ�ُر �أن  و�ع�� األملَ 
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ُی�ّرس وُ�ف�ي وم�رسِ�ها . و�الفعل جل� في م��� "�عل��" الع��فة 

. تلّقاها  ال نع�ُف لها م��الً أ��ًا ، وتل� سا�قٌة على ال��اه� ال���ة 

 وت�كَ .  ن�� األح�� . مّ�ا عّ�َز األمَل �ال�غ���ال�اُس �أح�ِ� الق��ل

ب�ل في  وما،  في غا�ة الّ�ضى عّ�ا آلْ� إل�ه م�ا��ه ال�ل�ل  ال��خَ 

  س��اٍت ���لة .  لهوال����� ال����� 

أّنه ل�ٌن م� أل�ان إال  ل� تَ� في �ّل ذل�  م� جانِ�هال�ّ� ال�ولةَ 

أغا�ها ما ل�َ�ه م� ق��ٍل عامٍّ . ول�ل� أل�أته  .الُ�عارضة ل��اس�ها 

والع�دة إلى ت�ك �ّلِ ما ع�ل م� أجله وال��وج م� "�عل��" إلى 

ت���ه . بل �اردته فإّن أجه�ة ال�ولة ال��ّلّ�ة ل� "ُج�اع" . ومع ذل� 

ع�� س��ات . �ان أث�اَءها ی��قُل خ��ًة ب�� بل�ان ُم�اردًة ع���ًة مّ�ة 

ٍ م� ال�اس على ت�ل�ل ال�الوزة  . وس�َ "ج�ل عامل" 
ّ
تعاوٍن ج�اعي

خ��ًة ُم��هًا إلى "مّ�ة" ب��ة  وأخ��ًا خ�جَ الُ��ّلف�� �ال��� عل�ه . 

ه�اك  الحق�هُ  ال�ولةِ  أجه�ةَ  ب�َ� أنّ . ُ��اورة ف�ها إلى أن �أت�ه األجلال

إلى  ساق�ه م�ف�راً ، وم� ثّ� و���ْ� عل�ه في َحَ�م هللا وأم�ه . 

ُی�ّجَه إل�ه أ� ُ��اَءل أو دون أن  ، �ال���ف�رًا "إس�ام��ل" ح�� ُق�ل 

  .  اتهام

"ال�ام" و "م��"  في م��لف أن�اءِ  كان لل����ة ص�ً� واسعٌ 

 في یٍ� عامٍّ ِل�ا �ان لل�ه�� م� تق� .ها بل في العاص�ة الع��انّ�ة نف�ِ 

وزِر إ�عاد ُم�اولة إلى  ال�ولة ل�أْت  أّن أجه�ةَ  ج��ِعها . ����ُ  ه�ه

 �ُع م��ولّ�َة ق�له في ع��ت �اذ�ةً  ��ب�ج ف�ل�اتٍ ب. ال����ِة ع�ها
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األثَ� األ�عَ�  ل�ّ� م�ه �ق�له . ان�ق�� زع�ْ� أّنها  . م�ه�لٍ  ◌ٍ فاعلٍ 

ح�َل في و�� ال�ه�� ، وم�ه في "إی�ان" و لل����ة واألوسَع واأل�قى 

  "اله��" . 

ل�ّلِ عل�اء "ج�ل ص��ٍح ذل� أّن ال����َة �ان� ���ا�ة إن�اٍر 

 على ی� الع��ان��� ، ��ا ی����ه�ال�ه�� � م� تالم�� عامل" ، وأك��هُ 

ال�ي �ان� في أمّ� ، ال�ف�ّ�ة ص�َب "إی�ان"  . فان�لق�ا �الع��اتِ 

وُ��ّ�ف�ن . وان���وا في أن�ائها ُ�عّل��ن وُ��ش�ون ال�اجِة إل�ه� 

م���ا "إی�ان" الَ�ح�َة . و�ال����ة وُ��جه�ن لف��ٍة ال��اَة العقلّ�َة ف�ها 

ال���ل والّ�امي ، الع��قَة ال�ي �ان� تف�قُ� إل�ها ، �ع� ق�ون ال��ّ�� 

�ها وما ت�اُل ح�ى ال��م ح�� وضعاألق�امي الُ�غّ�ى �أق�عٍة م�ه�ّ�ة . 

 �ّله  . صام�ًة لألعاص�� الهائلة ال�ي ن�لْ� 
ّ
أث�اء �العاَل� اإلسالمي

، خ��صًا أث�اَء وعق� ما ُ��ّ�ى �ال��ب العال�ّ�ة الق�ون ال�ال�ة 

. وأ�احْ� ���ا أ�احْ� �ه �األم��ا��رّ�ة الع��انّ�ة ال�ّ�ارة اُألولى 

ان له� ع�ٌل "اله��" ، ح�� �أن�اِء نفِ�ها . ��ا ات�ه ق�ٌ� م�ه� إلى 

وفي ذل� �ّله درٌس ع��ٌ� لَ�� ُ���ُ� ق�اءَة في أه�ّ��ه و�قائه . م�اثٌل 

وُ��ّ�ُ� في ه�ا  .ودوِرها في ص�اعة ال�ار�خ ض�وِب ال�ل�ك ال���� 

  .  الع�ل ال�غ���ّ� الهاد� الع������ و الغ��سة الق�ع الّ��اق ما ب�� 

  

  س�اسُة ال�ولة الع��انّ�ة ) ٦(

  ت�قلُ� عل�ها
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ت�هُ� ِت�اعًا وت��ُ� الغ�ّ�ة  الِ�للِ  ن�امِ  �عةِ ب�أت اآلثاُر ال���ُة ل�ِ 

معاملُة ال�ولة رعا�اها ب�صفه� ِملًال م��لفة مع ال�ق� . ش��ًا ف���ًا 

، ال������� م�ه�  ت����ُ وخ��صًا  .ها م�ه�ِ  وأها �اخ�الِف دی�ِ 

م� �ّلِ ال�ق�ق ت��  م��ومةً  واح�ةً  لةً مِ على اخ�الِف م�اهِ�ه� ، 

و�ّل َم� ه� م� غ�� أت�اع  وت���ُ� ال��عةِ  .ع��ان األروام 

�ّ�ة ا ��ّ�ًة م��ومًة ح�ى م� اسِ� الِ�ّلة ، ج�اعًة بِ ألر�عة ال��اه� ال�ُّ

واالس��عاد  والقه�ال�م�ّ� ص��ف الق�ع ل�� لها ع�� ال�ولة إال أق�ى 

ه�ا ال����� الِ�ْ�عي ـ ، على األقل اب�غاَء إف�ائه� أو ت����ه� ، 

 
ّ
هي ع�م اع��افه�  ت�امًا ان�هى مع ال�ق� إلى ن���ٍة ُمعاك�ٍة اله��ي

و��ل� انقل�ْ� س�اسُة الغ��سِة لل�ولِة ، و�ن اخ�لفْ� ال���قة . بها ه� 

  عل�ها . 

ٍ و ب�عٍ� ، ����ا �ُ���لف م�اهِ�ه� ال����ّ��ن 
ّ
غ�� م��وٍد عل�ي

ول الغ���ّ  �اس� ما ُع�ف في القام�س ال��اسي ال�ولي ، ة م� ال�ُّ

االم��ازات األج��ّ�ة . وه� ��ارٌة ع� م���عٍة م� ال�عاه�ات 

 ُسل�ةٍ �ّلِ خارَج ع�لّ�ًا إلى أن غ�ا ه�الء  والق�ان�� واألع�اف ، ان�هْ� 

 م� رعّ��ها .إس�ّ�ًا مع �قائه�  ،ها تِ وأجه� ها وم�ّس�اتِ ل�ولة الع��انّ�ة ل

ُتعف�ه� م� �ّلِ ، ����ٍة ح���ّ�ٍة ی��ّ�ع�ن �ام��ازاٍت ف�ًال ع� أّنه� 

�اإلضافِة إلى إعفائه�  �أن�اِعها . ��ا ف�ها ال��ائ�ُ ها ت�اهَ ال�اج�ات 

. و��ل� اإلل�امّ�ةال��مة الع���ّ�ة  فيأساسًا ع�م ق��له� �األح�� أو 

الَ��عّ�ي م� وضِع َم� ه� م� مّلِة ال�ولة  �����ٍ  ه� أف�لَ غ�ا وضعُ 
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�ّ ال��اه�  أت�اعُ َم� ه� ، أ� م�ها ال�ان�  ح�ى . األر�عة ة �ّ ال�ُّ

أن ت��َله� ب�عای�ها  "ب���ان�ا"حاول� �األح�� ال�روز حاول�ا أو 

ال��وت��ان� ، ت�� ال���ق��� م�ه�ّ��ها اإلضافة إلى �، وح�ایِ�ها 

  . ل� ت��ح  شعار ف�ل�ٍة تار��ّ�ٍة ع���ةٍ 

أقّلّ�ٌة  .في "ل��ان" �ق�ا خارَج �ّلِ ال�����ات  وح�ه� ال��عةُ 

ال�عي إلى إلى حّ�ِ في وسٍ� ُمعاٍد �ال��اس إلى رعا�ا ال�ولة إج�اًال ، 

ف�ًال ع� . ها م� ِقَ�لِ ته�ی�ًا دائ�ًا ص�احًة ُمهّ�دی� و  االس���ال .

، شأَن م�ا���ه� ال������� خارجّ�ٍة  ح�ا�ةٍ  أ� ن م�م��وم� أّنه� 

على اض�هاده� ��ل وس�لة اب�غاَء إف�ائه�  ودأِبهایِ� الُ�ل�ة ِ��ُّ م� تَ 

  وت����ه� . 

إال خ�اٌر وح�ٌ� ال ه�الء  ل��ل� ی�َ�  في �ّلِ ه�ا ال�ضِع الَ�ّ��

الن��اع حّقه� في ال��اة وس��ِفه� ثاني له ، ه� االت�اُل على س�اع�ه� 

نفَ�ها  ل�ي ف�ضْ� ام� ال�ولة ان��اعًا ون�ٍ� م� ال��ّ�ة واالس�قالل 

  . وس�اسَ�ها عل�ه� 

��ا�ٍع في "ل��ان"  �ال��عةِ  الع��انّ�ةِ  ال�ولةِ  عالقةَ  ه�ذا ما ��عَ 

و�خ�اَعه� . ���ُ� أّن ق�عَه� ح��ه� ال���لة ��اَل ف��ةِ جّ�ًا ع��ٍ� 

غَل ال�اغَل لها . إّما ب�اس�ة ص�ائِعها ال��ّل��� ، وأح�انًا  كان ال�ُّ

��ل� غ�ْت و على ی� ع��ِ�ها هي ، وعلى أعلى م���ً� س�اسي . 

األع�اُل الق�الّ�ُة الُ���اد�ُة ب�� ال��ف�� وما ت�ّ��ْ� ع�ه ، ج�ءًا 

  . على م�� ق�ون  �ارزًا م� تار���ا



[160] 
 

ال��اق  ذل�ق�ى الع�� ، لَ�� ی�أّمُل في ُ��ّ�ُك أ ال��و 

م� ، أّن�ا ل� نَ� ال�ولَة ت��ُل ابل والُع�ف الُ�ق م� الُع�ف ُ���اد�ال

ِ أل جانِ�ها أو ت�����ُ 
ّ
ٍ لل����� م� ع�ائها الَ�َ�ضي

ّ
 س�اسي

ً
 �َّ م�عى

. مع أّنها �ان� في م�قع معًا م��َ�ها وم��َ�ه� ب�ل� ف���اوُز ، له� 

وع�النّ�ًا �ان� في م�قِع ال�اس� س�اسّ�ًا الفاعل والقادر، ومع أّنها 

 ها هي صاح�ُة ال��ل�ةِ . �اع��ار أنّ ك�ا س��� في الف�ل ال�الي 

الغا�َة اُألولى واَألولى م� األداء  اُألولى في اس��اِب الُ��� . وألنّ 

  .  ��ّ هي ال��ُ� الهاد� والُ���َ ألّ� ُسل�ة ال��اسي 

  

  ـــــــ
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   ني ع��الف�ل ال�ا

  ــــــــــــــ

  ال���ّ�ة في ل��ان ال��انات

  

  الق��ة اإلدارّ�ة الع��انّ�ة لل��ان )١(

ع�ّ�ة دخ�ل الع��ان��� إلى ال���قة �ان "ل��ان" مق��مًا إدارّ�ًا 

ثالث ن�ا�ات : ن�ا�ة "دم��" ون�ا�ة "��ابل�" ون�ا�ة "صف�" .  ب��

ق���ه إلى أن �ع� الف�ح  الع��انّ�ةُ  و�ان م� أّول ما ع�ل�ُه ال�ولةُ 

 ، ول�اء "صف�"، ل�اء "ال�ام"  خ�� وح�ات هي : ل�اء "��ابل�" ،

. على خالٍف ب�� ال��ّرخ�� في م�ی��ي "ب��وت" و"ص��ا" �لٌّ م� و 

ف�ا م� ر�ٍ� صفة هات�� ال��ی��َ�� ب�� ل�اٍء وق�اء . وعلى �ّل حال 

  في أّنه�ا �ان�ا وح�تَ�� إدار��َ�� ُم��قّل�َ�� إدارّ�ًا ع� األل��ة ال�الثة .

ال�ق���ات ل� ت�َ� على حاِلها ، بل �ان م� ال�اب� أّن ه�ه 

مّ�ا ُی�عُ� ال��ّرخ�ن أنفَ�ه� في ها ب�� ح�ٍ� وآَخ�. ���� تع�یلُ 

ال  ا. أّما �ال���ة إل��ا في ه�ا ال�أر�خ فإّنهو��ان تع�یالته ُم�ا�ع�ه 

الُ�ل�ة  حاجةَ إال �االع��ار أخ� تال  األنه هّ��ا في قل�ٍل وال ����.ت

�لي أدنى تُ . وال وما إلى ذل�  ال��ائ� واس��فاءِ نف�ذها  إلى �ْ��ِ 

ٍ مّ�ا ه� قائٌ� على األرضإ الع��ارٍ  ع�ا�ةٍ 
ّ
، . والع�ل ال�أر��يُّ ن�اني

 ، 
ّ
ع�ٌل وصفيُّ م�ٌ� اساسًا . ول�ل� فإّنه ه� ع�� ال��ّرخ االن�اني

ما ه� قائٌ� �الفعل على صع�� ال��� إلى هَ�ه جُ أك�َ� ���ُف 
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وس��� على الَ�ّ� أّن ه�ا ال�� �ان وسل�ِ�ِه� واخ��اراِته� ألنُف�ِه� . 

  . ل�فِ�ها عّ�ا رس��ه ال�ولة  ج�لًة وتف��الً "القائَ� �الفعل" م��لٌف 

  

  ��انات ج�ی�ة ت�هُ� في ل��ان) ٢(

ل� ��� الق�ُن األّوُل الع��انيُّ في "ال�ام" �ق��ُب م� نهای�ه ح�ى 

 . قام� على قاع�ةِ ��اناٍت ُم��ای�ة  في "ل��ان" أر�عُ  �ه�َ كان ق� 

ِ  الِ�للِ  ن�امِ  وع�وانّ�ةِ  ق��ةِ  رف�ِ 
ّ
وتع���ًا صارخًا ع� ف�له  . الع��اني

ع� ما أم�� ت�ب�� ش�ونه� �االس�قالل ع� ع�ِل ال�اِس على أ��ًا و  .

  م�ل�ِ�ها . ع� إرادة ال�ولة و 

 ش�ی�ةِ  ن�اٍة م� ق�ً� ُمقاتلةٍ  ح�لَ َنَ�ْ� وع�لْ� ه�ه ال��انات أك�ُ� 

 .�اإلضافة إلى وح�ة ال�غ�ا��ا وال��ادة ت��ُعها را��ُة ال��� ال�أس ، 

ول�ّ�ها مع  . �ان)(الُع�ْ أو (الع���)بـ  "ال�ام" ع�� اهلمّ�ا ُ��ّ�ى 

لْ� إلى ��اناٍت م�ه�ّ�ٍة ، على رأِسها أق�� الع��ّ�ات ال�ق� ت��ّ 

هي ب��  ��انات �غلُ� عل�ها ال��عةالالع�ائ�ّ�ة . ثالٌث م� ه�ه 

و��� ح�اده في "ج�ل ، ال�عل��ي  ال��ف�ش في "�عل��" و"سهل ال�قاع"

صع� وعلي ال�غ�� في "ج�ل عامل". أّما ��� و  و��� ُم�َ��ل��ان" ، 

�ف" في فه� ، وه� أصغُ�ها م�احًة وأقلُّها ع�ی�ًا ال�ا�ع  "واد� و"ال�ُّ

في الُ�ُ�ن ق�ة ال�ولة وأجه�ُتها  ت�ّ��تو  .األغل�ّ�ة لل�روز ، ح��"ال���

 ال��انات األر�ع ���وِدهاو "ص��ا". و"ب��وت" و ال�احلّ�ة "��ابل�"
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ال�ال�ة. ت��و في ال����ة 
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م� ع��ّ�ٍة صغ��ٍة ن�اٍة  ح�لَ   ال�الثةُ  ال���ّ�ةُ  قام� ال��اناتُ   

.  ُح�ِ�هال���قة م��� اسَ�ها �ان� م� القّ�ة والّ�وام أّنها . ع���ّ�ة

فغ�ا "ج�ل ل��ان" بل� ال��ادی�� ، و"�عل��" بل� ال��ف�ش . أّما "ج�ل 

عامل" فق� س�� رص���ه في ه�ا ال��اق ف��ل اس� بالد ��ارة ، 

ن��ًة إلى أّول أم�� أن��ه ه� ح�ام ال�ی� ��ارة . وق� �قي ه�ا االس� 

  حّ�ًا ُم��اوًال على األل��ة ح�ى وقٍ� ق��� .

ه� أّنها ، ��ا ألهِلها ل�ّ� ما م�َح ه�ه ال��اناِت ال�ال�َة وال��اَت 

، �ان� دائ�ًا في ع�� ال���. وذل� �ال��� إلى م� صفٍة م�ه�ّ�ة 

ال��اسة الع��انّ�ة الفّ�ة والق���ة ال���. وأف��ُض أن القار� ال���ه ق� 

ّصِ ر ال�ي ل� ت�ْع لها خ�ارًا س�� وهي غ�ا اآلن على ُخ�ٍ� بها . 

، ل��� ما ���� ��ُ�ه م� االت�ال على قّ�ِتها ال�اتّ�ة صف�ِفها و 

ال�ي ل� تُ�ف ع� ال����ح �أن ل�� له� ع��ها ، ع� ال�ولة  اس�قاللٍ 

غ�� الق�ل وال����� و�ل ما ���� �ال�ال م� ص��ف األذ� 

  . واالض�هاد 

ي �الق�ر ال�� �ف���ا یلي سُ�عّ�ف ب�ل� ال��انات ال���ّ�ة ال�الثة 

  �غا�ة ال��� .

  ال��ف�ش ُأم�اء �عل�� آل) ٣(

ع�اُق ب�ي ال��ف�ش إلى ال���قة ال��لّ�ة ش�ق"�عل��" . ت�جُع أ 

ول�ّ�ه م�ّ�ٌ� في م��قة "الُ�ّ�ة" و "ع�ال رص�ناه� في نٍ� ف��ٍ� 

ح�� م ، ١٥في الق�ن ال�اسع هـ/ ال�رد" (داخل ال��ود ال��رّ�ة ال��م) 
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. ِل�ا �انّ�ة ی�عُ� على ال�ّ� أنه� م� ُأص�ٍل ه�ْ كان�ا ُمقّ�م�ها. مّ�ا 

لل�هاج��� األساسّ�ة أّن ه�ه ال���قة �ان� م� ال��ازل و�ّ�ّ�اُه  نع�فهُ 

و��اِب أ� عامٍل  ���ا فات . أث���اي "ل��ان" ، ��ا الهْ��ان��� إل

 
ّ
مع ُأس�ٍة على الُ�قّ�مّ�ِة وأّنه� �ان�ا على خ�اٍم دائٍ� غ�ِ�ه .  ُسّ�اني

ه� ب�� الع��ة . وأّن ع��ّ�َة اُألس�ت�� �ان� م� القّ�ة ش��ّ�ٍة ُأخ�� 

والع�د ���� أّنه�ا �ان�ا تق��الن ���ات ال�جال . و���و أّن ب�ي 

ال�ه�ُّ أّن في ال�ها�ة على ُم�اف�ِ�ها .  ال��ف�ش �ان� لها الغل�ةُ 

�ق�وا في اُألس�ت�� ب�أتا اله��� �ات�اه ال�هل . ب�� الع��ة اس

على "�عل��" ، ح�ُ� ما ی�ال�ن ع� ُق�ٍب اله�اب ال���ّ�ة الُ���فة 

الُ�ل���ة في األعالي  سل��ا ال�روبَ ح�ى ال��م. أّما ب�� ال��ف�ش فق� 

ج��ب "�عل��". وم�ها ، ل���قّ�وا ل�ّ�ة في بل�ة "س�ع��"  ال����ّ�ة

ال���قة  �����وها قاع�ة إلمارته� ال�ي ح��ل تا�ع�ا ه��َ�ه� إل�ها

  .  لعّ�ة ق�ون 

مّ�ا الر�� ��ه أن ُسل�َة ب�ي ال��ف�ش ال��عة قام� على 

وما م� أه�ّ�ٍة على اإل�الق ع��ّ�ٍة ش��ّ�ة في "�عل��" وما واالها . 

�ان�ا أّنه� أو ، لل�الٍم الُ���ّ�ع ال�� ی�عُ� أّنه� ل� ���ن�ا م� ال��عة 

��ا أّنه ما م� ر�ٍ� أ��ًا أّنه ع��ما انهارت دولُة . ال�روزم� 

ال��ال�� أماَم س��ة ال��� الع��اني �ق�ا ه� على إمارته� في "�عل��" 

ه �اس�ه م� ُأم�ائه� َم� نع�فُ  ، أّولُ . ث� أّن األم�� م�سى ال��ف�شي 

أّن ه�ا مع ، الي ث�رَته على سادته الع��ان���شارَك جان ب�د� الغ� ، 
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��ا م� ق�ل . أ��ًا ��ارة ر��ا ب�ي ب�ي ال��� و على  �ىكان ق� ق

قان��ه ال�ق�قع مع��ة "ج�سّ�ه" أح� قّ�اد الغ�الي الُ��ّ�ى خاَض مع 

 هـ٩٢٤س�ة ، على ال��ود الل��انّ�ة ـ ال��ر�ة ال��م ، ضّ� الع��ان��� 

. ول�ّ��ا ما ن��ُّ في أّن ، أ� �ع� الف�ح الع��اني ����َ�� م ١٥١٨/

بل س�قه غ�ُ�ه مّ�� ضاعْ� ،  ��� األم�َ� األّوَل م� ب��هه�ا ل� 

  أس�اؤه� . 

هـ ٩٩٩ـ٩٤٤(ح��:وال���قة أّن األم�َ� علّ�ًا ب� م�سى 

ان��َع اإلمارة . ُسّ�ة ه� ال�� أرسى دعائَ� ب��ه في م) ١٥٩٠ـ١٥٣٧/

أث�اَء مّ�ة أّنه أّوَل أم�ه اإلمارَة ان��اعًا م� ال�ل�ات الع��انّ�ة . ث� 

ة والقّ�ة ح�� االق��اء ، ُ��لي ، �ال�هاء وال���م�ى ح��ه ال���لة 

، �اإلضافة إلى ح��ه  م��قةُ  . ���� ضّ�ْ� إمالًء س�اس�ه  عل�ها

إ�الًة م��قّلة ج��عها "ت�م�" . وجعلها  "ح��" ول�اءَ  ل�اءَ ، "�عل��" 

ت�� رّ�ًة ح�ًة إداأن ت��َن وَ  وف�َض بل . ع� �اقي وال�ات "ال�ام" 

 م�ها ، وأن ُ�عفى ال�ّ�ارُ  ُج�ءٍ ال ���ُّ لل�ولة اق��اَع أ� ُح��ه 

في ع�اص�  والُ��أّملُ الع���ّ�ة اإلل�امّ�ة .  م� ال��مةِ ف�ها  وال�ع�اءُ 

أّنه ع�َل على ت���� ��اٍن ��ه�لٍة �����ُج ال�ف�وضة ه�ه ال��اسة 

ٍ و�دار�ٍّ 
ّ
، خالفًا ل�ل ال�اخلي ی��ّ�ُع ��ٍ� م� االس�قالل �ُ���ه س�اسي

م� الق�اء عل�ه إال غ�رًا ال�ولُة ول� ت���� اإل�االت ال�ا�عة لل�ولة . 

،  �ان �اشاـ، �ع� أن ن�ل "دم��" ض�فًا على وال�ها م��� ب� س

  ف��� عل�ه وأم� �ق�له . فُ���� ع�قه في 
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  وُح�ل رأُسه إلى "اس�ام��ل" . قلعِ�ها . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األم�� علي ب� م�سى ال��ف�شي

ثالث�ن في "�عل��" على ال���  تعاق�َ �ع� األم�� علي ال��ّس�      

مّ�َة ُزهاء ثالثة ق�وٍن ون�ف . أب�زه� األم�� عّ�ًا ح�ف�شّ�ًا أم��ًا 

، ال�� م) ١٦٢٥ـ١٦٠٨هـ/١٠٣٥ـ١٠١٧ی�ن� ب� ح��� (ح�� : 

��ّ�ه األم�� علي ، وش�اع�ه ال��اسّ�ة بُ�ع� ن��ه وح���ه ، ُی�ّ��نا 

وه� ال�� ب�ى أّوَل م��ٍ� لل��عة في "�عل��" . وذل� . ب� م�سى 

على  ع�لَ ��ا .  غ�� ال��ّ�ةواالج��ا�ّ�ُة ّ�ُة ـأمٌ� له داللُ�ُه ال��اس

  �إخ�انه� في "ج�ل عامل" .جغ�ا�ّ�ًا عة "�عل��" �وصِل ش
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، ه اُألس�ة ومع أّن ال�ولة �ان� في أشّ� ال��� م� ُأم�اء ه�

�ع� الع�� ع� الق�اء ،  لل��ّل� م�هاوس�لًة  �ُ فإّنها ل� تُ�� ت�ِ 

إال ب��ِّ الف�قِة و�ثارة ال��اعات ب�� أب�ائها عل�ها �القّ�ة الع���ّ�ة ، 

�ُ���لف ال�سائل . مّ�ا ی�لُّ على خلّ�ِ ال���قة م� ُأس�ٍة م�اف�ٍة ���ُ� 

، م�ل�ا �ان ال�اُل في �ع� ال��ا�� اُألخ�� . أن ت��َن ب�یًال ع�ه� 

 هـ١٢٦٧خ��� ب� مل�� ال�� ُنفي س�ة األم�� ه� وآخُ� ُأم�ائه� 

 هـ١٢٨٣م إلى "إس�ام��ل" . وأُع�م ش��قُه سل�ان س�ة ١٨٥٠/

ال�� وُ��َ�ُ� أ��ًا األم�� صالح ال��ف�ش ، م في "دم��". ١٨٦٦/

ٍ ال نع�ُف 
ّ
ح�َ�ه وال ُوجهَ�ُه ضّ� حاول أن �ق�َم ب��اٍ� س�اسي

هـ ١٣٣٥الع��ان�� في أواخ� أ�امه� . فأع�مُه ج�ال �اشا ش�قًا س�ة 

  م . ١٩١٦ /

أث�اء الق�ون ال�ي ح���ها ُأس�ُة آُل ال��ف�ش ، عان� "�عل��" 

األمّ��� . وذل� ���ٍ� م� ضعف م�اعِ�ها ال����ّ�ة ، واس�ق�اِرها على 

��اعاِت الُ���ال�ة ، ال�ي ث� ���ِ� ال الُ���َ�� ال��قي لـ "سهل ال�قاع" .

ب�� ُأم�ائها ، ب����ٍ� سافٍ� م� رجال ال�ولة . ����  كان� ت���ُ 

، وتفّ�ق أهُلها �لَّ ُم�َفّ�ٍق عّ�ة م�ات . ول�ّ�ها �ان� أّنها ُدم�ت ت�امًا 

لّ�ة م� الق�� ال�� � "عّ�ار" ، وأك��ُ �عُ�ُ� �القادم�� مدائ�ًا تع�ُد ف

  م� ق��َ�ي "ب���ال" و "ال����ة". وه�اج��َ�ها . وخ��صاً الفق��ة 

، واخ�الِف الله�ات  ح�ى ال��م ُ�فّ�ُ� ل�ا ضعَف ان�ماِجها االج��اعي

  أح�اِئها .  � أهاليـالّ�ائ�ة على أل�ُ 
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ث�وَتها ال����ة م� غا�ات "�عل��" وفي أواخ� ه�ه الف��ة خ��ْت 

الق���َة م�  ن� تغ�ي اله�ابَ ال����ان واللّ�اب الُ�عّ��ة ، ال�ي �ا

وت��اوُز ال��وَد ال��ر�ة ��ا هي ال���ّ�ة وص�ًال إلى األعالي ال��ی�ة 

وذل� ���ِ� اف�قار الع��� الع��اني إلى الف�� ال���� . ال��م 

"رّ�اق" و "حل�" . فع�� إلى ت���� األهالي لق�ع  �ل����� ق�اراِته ب�

، اب�غاء ق�ار في ال��ی�ة ونقلها إلى م�ّ�ِة الالغا�ات  أش�ارِ 

م�ها مّ�ا �ان �ق��ي ق�َع ��ّ�ات هائلة اس�ع�اِلها وق�دًا للق�ارات . 

. وه��ا خ�َ� الع��انّ��ن ف��َة اح�الله� �الق�اء على ث�وٍة م�ّلّ�ٍة نَ�ْ� 

  أث�اَء آالف ال���� . 

  آل ح�اده ُأم�اء ج�ل ل��ان) ٤(        

  ت�ه�ـ�

ق�� ال�ا�ع م� الف�ل ال�اب� ��الٍم اق��اه في ال قّ�م�ا

��ه ه�ه اُألس�ة  ب�زْت  س� ال��اسي واالج��اعي ال��على ال� ال��اق 

الِ�ّلة  ن�امرفُ� س�اسّ�ٍة هي  على قاع�ةٍ  ولل����� نق�ُل أّنها قامْ� . 

أن�له الع��انّ��ن م� م�ال� ، وما وت���فه ال�ال� لل�اس الع��اني 

ما ت�ّتَ�  قاع�ٍة اج��ا�ّ�ٍة هيعلى و �ال��عة في ال���قة ال�امّ�ة . 

"سهل ال�قاع" "�عل��" وعلى ذل� م� ن�وٍح ���� إلى "ج�ل ل��ان" م� 

���� اس�عاد ال��عُة ما �ان له�  .ور��ا م� ال��احل أ��ًا إج�اًال ، 

 نّ�اً اّ ��اره� ُس�نو�ال�قابل ا"ك��وان" . م� ��افٍة ُسّ�انّ�ٍة ��ه ق�ل ن��ة 

  ع� "سهل ال�قاع" .



[170] 
 

  هام��قة ح��ِ و اُألس�ة ال��ادّ�ُة )٥(

ح��ْ� ه�ه اُألس�ُة م��قًة واسعًة ، قلُ�ها "ج�ل ل��ان" : 

إلى "ك��وان" و"ج��ل" و"ال��رة" و"ال���ون" و"ال�����ة" و"ُجّ�ة ��ّ��" 

وام��ْت ح��ًا إلى "الف��ح" في أق�ى ال���ب ال��قي لل��ل . 

. ��ا ام�ّ�ْت مّ�ُة ، في "س�رّ�ة" ال�الّ�ةوج�ال العل���� "صاف��ا" 

ح��ها م� ال�ُّ�ع األّول م� الق�ن العاش� اله���/ ال�ادس ع�� 

ِوفقًا ِل�ا �ق�ُلُه �عُ� ال��ّرخ�� ، ح�ى  ال��الد� ، ور��ا ق�ُل �����

، إلى م ، ال��ة ال�ي ُ��دوا م�ها نهائّ�ًا ١٧٦٠هـ/ ١١٧٤ل��ة ا

  ح�� ما ی�اُل أعقاُبه� إلى ال��م .  .أو إلى "اله�مل"  ةفى ال�ع��اال��

ها ت�� ع��ان االل��ام م��ئّ�ًا ، ال�� ���ُح و�ّنه و�ن �ُ�ْ� ح��ُ 

على  األم� وج�ا�ِة ال��ائ�ِ  الُ�ل��َم ُسل�اٍت ش�ه ُم�لقٍة في حف�

�ان� تف�ُض ال��اَمها ف�ضًا على  ، فإّن اُألس�َة ال��ادّ�ةَ  م��قِة ُح��ه

. �ان دون ُم�ازٍع ���� س���ِتها الُ��لقة على ال���قة  .ال�ولة 

�����ُّ صفَ�ه وسل�َ�ه م� واقٍع ُسّ�اني ـ س�اسي ُس�اه  ال��اد�ُّ  ال�اك�ُ 

ِدها وحاج�ها إلى َم� وُل��ُ�ه قاع�ٌة ���ّ�ة ُمهّ�دة في �ل ل��ٍة ب�ج� 

 � أمَ�ها . ول�ل� فإّنه �ان م��َّ�ًا م� ال���ع . ��� ف�ه� م�ُی��ّ 

ُمعاناة ال��عة م� ال���  ال������� ، ال�ی� �ان�ا ُ�عان�ن م�لَ 

. وما �ان�ا أب�ًا م�َل ب�ي عّ�اف أو و�ن ب�رجٍة أخفَّ و�أًة  الع��اني

 ث�، أو م�ل ب�ي مع� ب�ي س�فا في الق�� ال��الي م� "ج�ل ل��ان" 

ب�ي شهاب في الق�� ال����ي م�ه ، ُمعّ���� �ف�مانات ت��ُر م� 
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فق�وا �لَّ ألّ� س�� ه� . ح�ى إذا ُأ�ع�وا ����ّ�ون ُسل�اتِ  اال�ولة وم�ه

ما �ان له� م� شأٍن وُسل�ة . ��ا أّنها �ان� ت��ي س�اسَ�ها على 

ال و ، ذات ُسل�ٍة عاّمٍة ، ال تق��� على ج�ا�ة ال��ائ� أساس أّنها 

فإّن ، ��ف�� أوام�الُ�ل�ة الُعل�ا في "اس�ام��ل" . وم� ه�ا ت���ث ب

�ام و����ًا ما �ان�ا  . عالق�ه� �ال�ولة �ان� ت���ُب ب�� االل��ام والّ�ِ

���ف��ن ألنُف�ه� ��امل ع�ائ� ال��ائ� ، و���ّ�ون إرادَة ال�ولة ، 

وم� ال�اضح أّن ال�ولة ل� ُت��ْ� ّ���ن مأم�ر�� م� ِقَ�له� . وُ�ع

ٍ وح�ى أل� ش�ٍ� 
ّ
ونفَ�ها َل�ا �ان له�ه اُألس�ة أو أل� ز��ٍ� ش�عي

 م�ه� 
ّ
وال��� ��الم . وذل� ن��ًا  أن �ف�َز م�ها ح�ى �أم�ه ال���ي

، الُ�عَل� م� ِقَ�لها �ع��ات الف�او� وال��اس�� إلى م�قفها الَ�ّ�� 

ٍ ال ل�نٍ� ج�اه ، �مانات) ، ال�� �ق�ي ب�ج�ب (الف
ّ
ق�ل �ل ش�عي

  إن�ا فق� ألّنه ش�عي . 

والُ�الحُ� أّنه في ال�ق� ال�� �ان� ��ه ال�ولة ت��ُّ أو تأم� 

�ان �َ�ّ� ال��الت الع���ّ�ة عل�ه� ت�� شعار ت�ف�� أمٍ� دی�ي ، 

�ال دفاعًا الُ�ّ�ان ���ادة ه�ا ال���� ال��اد� أو ذاك ی�فان�ن في الق

ع� أنف�ه� وع� ُأس�اته� . ب�صفه� ج��عًا ُم��هَ�ف�� للق�ل 

��ّ�ِة ال�ي ت��ُّ ُع�� ه�الء مّ�ا ی�لُّ على قّ�ِة العواالس���ال . 

  اس �ع�ه� إلى �ع� . ال�

  ك�ا أّن م� الُ�الح� أّن األوامَ� لقادة ال��الت لق�ال ال��عة 
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ول�� ، االس���ال واإل�ادة ح��ًا كان� ت��ُّ على أن اله�َف ه� 

ول في  إلى ال�اعةِ  اإلعادةَ أو  العق��ةِ  إن�الَ  ، ��ا ���ن شأُن ال�ُّ

. وفي ه�ا ال���ل �ان� ال�ولُة تل�أ إلى الُ��ابهة األزمات ال�اخلّ�ة 

، ت�م�� الق��  ، ��ا ��ه ��ام �ّلِ ما ت�� یِ�ها م� وسائلاس�

��الء على ق�عان ال��اشي واالسوس�ي ال��اء ، ، اص�ل و�تالف ال��

على ل�ان �ع� فقهاء ، بل وصَل األمُ� ونه� الُ�ق���ات . ، 

اع��ار �ّلِ م� ال ُ�قاتله� م� عاّمة ال�اس ُمهادنًا وُمع��ًا إلى ، الُ�ل�ة 

ت���� �لى . و ، �����ُّ أن یلقى الُ�عاملَة نف�ها ُم�تّ�ًا �اف�ًا و له� 

مّ�ا ، واس�ع�ال شيٍء م� إن�اجه� أو ع�ِل أی�یه� .  ال�عامل معه�

  �اب العق��ات االق��ادّ�ة ، ��ا نق�ل ال��م . ی�خُل في 

في ه�ا اإل�ار وقع الّ��اُم الع����ُّ ال���ُ� وال���ُل األم� 

  ب�� ال��عة إج�اًال في "ل��ان" و��� ال�ولة . 

  

 الع��ان ا /ال��رة تق�ُد اُألس�ُة ) ٦(
ّ
  العاّم في ل��انل��عي

  هل �ان� ث�رة ؟

ال��رة والع��ان ألن الُ��ادرَة إلى �ل�َ�ي إّن�ا رّددنا ال��ارَة ب�� 

 ال��اسةِ ���� الُ�ل�ِة ال��ّلّ�ة .  جان�م�   دائ�اً الّ��ام أتْ� 

واحٍ�  غ��ِ  ام��اعِ ، ��ا في ذل�  اُألس�ة �عها ش��خُ االس�قاللّ�ة ال�ي اتّ 

ی��قُ� م� وه�ا .  �ال��ائ� الُ���اك�ة ل�یهع� ت��ی� ج�ا�ات  ه�م�

ام�ّ� ���ا  صفِ�ها ال��رّ�ة . ول�� ، م� ال�هة اُألخ�� ، فإن الِ��امَ 
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وشار�ْ� ، �لِّها ، ���ُ� عّ� ال��ا�� ال���ّ�ة م� "ل��ان"  �ع� وان���َ 

، �ان للقائ��� �ه ال��الَ� نفَ�ها و ��ه م���عاٌت ُأس�ّ�ٌة ُم�عّ�دٌة ، 

وه�ا ���ُ�ها .  االقارُ� ال���ُ� على ُخ�ٍ� به ن��ّقُع أّن ���نَ مّ�ا 

  صفَة ث�رٍة ال ر�� ف�ها . 

  

  ب�ا�ُة ال��رة )٧(

به��ٍم شّ�ه م ١٦٨٥هـ/١٠٩٧ال��رُة س�ة أع�اُل ب�أت 

 ، ال�ی� ع�ف�اه� ُأم�اءَ  آل ال��ف�شال��ادّی�ن ومعه� مقاتل�ن م� 

��ٌة ن���ها ألوِل مّ�ة ، ما ی�اُل ��وهي ُأس�ٌة  .، وم� آل َحِ�ّ�ه "�عل��" 

 م� أعقاُبها ی��ل�ن بل�ة "�ارّ�ا" في "سهل ال�قاع" 
ّ
إلى ال���ب الغ��ي

 أ�ا نادر. فق�ل�ا أم�َ� "ال��رة" واس���ل�ه ب�احٍ� اخ�اروه . وق�ل�ا "�عل��"

وابَ� أخ ال�اشا . وهاج��ا "ك��وان" ، و����ا "ع�ق�ت" ش�َخ "عّ�ار" 

أخًا لل��خ ح�� حّ�روا �القّ�ِة ، . وأغاروا على م�ی�ة "��ابل�" 

ال��اد� ، �ان ق� سّل�ه ل�الي ال��ی�ة ض�انًا ل���ی� م�لغ ال����ة 

فه�ه ال��ا�ُة الع���ُة ت�لُّ على أّن دواعي ال��رة الُ���ّت� عل�ه . 

�ًة ل�� أغلِ� ال��عة في "�عل��" ون�اِقها،  ��ا في "ج�ل كان� ُم��فّ 

  ل��ان" . 

  

  ال��رة ت���� )٨(

  ��ِته� ، أن ال�ولة أم�ْت ـ�لُّ على قّ�ِة ال�ائ��� وسـومّ�ا ی
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األم�َ� أح�� ال�ع�ي ، ُمل��َم "ال��ف" وما وااله ، �أن �ق��َّ م� 

ف�ّ� الغارَة على بالده� . �عُ� ال�ائ��� ، وأن ���َن ه� الُ���ّلي 

ُ�ق�م على �ع��ٍ� ض�ٍ� على "ك��وان" و "ُجّ�ة ال�����ه" . ول�ّ�ه ل� 

ل� �ق�ل ال��ل�َة على بالده� . ��ا أّنه م� قادة ال��رة ���ء ،  َمـّ� أح�ٍ 

"إس�ام��ل" ، ���� اته��ه ص�احًة �الُ�ق�ف إلى  األمُ� ال�� أغ��َ 

. وأّد� إلى ع�له وتع��� أح� آل عل� ال�ی� ، اُألس�ُة الع�ّوة جان�ه� 

لل��� الَ�ع�ي . وم� ال�اضح للقار� العارف أّن ه�ه ال��اسَة الل�ودُة 

، ق�ْ�  د��قةٍ  س�اسّ�ةٍ  ن���ُة ح�ا�اتٍ هي ال�ع�ي أح�� م� األم�� 

م�ل��ه أن ی��ّرَ� في ن�اٍع مع م�  �ال�الي ل���أن ل�� م� ��قه و 

�ان ل��ه أمٌل معق�ٌل اّنه ال����ة ال�ي تِقُف وراَء ال��رة . و�ال فل� � الق� 

في ت�ف�� َل�ا ت�ّدَد إ�القًا ال�اسعة �أن �ف�َز �ال��اِم م�ا�قه� 

  ه . ، وَل�ا عّ�ض نفَ�ُه لغ�� ال�ولة ون�ائ�ِ الع��انّ�ة األوام� 

َ�ها �ع� ذل� تا�َع ال�ّ�اُر ضغَ�ه� ، فهاج��ا م�اكَ�ها وم�ال

 والي "��ابل�" ، وم� ذل� أّنه أف�جَ  أی��ا �ان� . و�ال����ة رضخَ 

"ج��ل"  عق�دُ   ��ا ج�� غ�� مّ�ة ، فق� أُع��ْت ع� ��ّ�ة ال�هائ� . و 

ّ�ّ�ة"  إلى ال���� ال��اد� . �ُ��عة و"ال���ون" و"ُجّ�ة ��ّ��" و"الّ�ِ

لُة وه��ا ��� ال�ّ�اُر ال��لَة اُألولى م� ال��اع ، واع��فْ� ال�و 

  �����ها . على ال��ا�� ال�ي �ه�اع��افًا رس�ّ�ًا �ُ�ل�

  

  ال�ولُة ت�دُّ  )٩(
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  ا ـل�� ، و��ا ه� ُم��ّقٌع ، فإن ذل� ال �ع�ي أّن دولًة ���ِ�ه

 . بل س��� في ِح�اِكها ال�الي أّنهالل�ائ��� قّ�ِتها ق� خ�ع� نهائّ�ًا و 

، لها أن ُتهيَء وُت�ّهَ� قّ�اِتها  ���ا ُی�احَ اّت�عْ� س�اسَة ال��اُهل إّن�ا 

  ها قاض�ة . تدار أ�ائ��� ض��ًة ل���َب ال

�لَّ ال�ولُة ل� ت��ّْ ��ع أساب�ع على تل� ال����ة ح�ى ح��ْت 

���ادة �اشا َم� اس��اع� حْ�َ�ه م� قّ�اِت ص�ائِعها ال��ل��� 

ل�� ألّنها اله�ف ال�ئ�� ، . وات�ه ال���ع إلى "�عل��" "ص��ا"

 وسَ� ال�هل ه�ٌف سهلٌ ال����ف ألنها ���قعها لل��لة ، بل 

رَمْ�  ال�اهُ� أّنها. و ال�ع�ة �ال��اس إلى ُج�ود "ك��وان" و "ج��ل" 

لقل� ُمقّ�مًة لل�فّ�غ إلى �ْ�� ال��اح ال��ف�شي ، ����ِ�ها ه�ه أ��ًا 

  في ال��ال . العالقة ال��رة 

  ، �ی� ال��ف�ش ـ، األم�� ش َ� "�عل��" آن�اكوال�اهُ� أن أم�

  

  

  

  

  

  

  

  )١٦٩٢هـ/١١٠٤(ق: األم�� ش�ی� ال��ف�ش
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اس��عَ� خّ�َة الُ�هاج��� . ف�ارَع إلى إخالِء م�اقعه ، وان��َّ إلى 

إخ�انه في ال��ل . و��ل� أح�َ� خّ�َ�ه� ، وم�ع االس�ف�اَد �قّ�اته ، 

 ع��� 
ّ
ونقَل ال�ع��َة إلى ح�� ی��ّ�ُع الُ�قاوم�ن �ام��اٍز ل�ج��ي

ت��ُّسه�  األه�ّ�ة ، ه� مع�فِة ال��ال� ال��لّ�ة ال�ع�ة ، �اإلضافِة إلى

  �ال�عارك في م�ا�ِقها . 

"�عل��" وج�وها خال�ًة م� أهلها   ع��ما وصَل الُ�هاج��ن إلى

 .وات�ه�ا إلى الُ��ود اس�ع�ادًا لل�ع��ة ، ال�ی� ال��ق�ا �ال�ائ��� 

 "ك��وان" ص��َف ال��م�� وال�ه� . ث� صع�وا إلىفأن�ل�ا بها و�ُق�اها 

. وجعل�ا ال�ال�ة و"ُج��ل" ، ح�� نّ���ا غاراٍت ُم�ّم�ٍة �الُق�� وال��ارع 

  ال�ئ�� في "ع�� ال�ا��ّ�ة" ُق�ب بل�ة "أفقا" بـ "ال�����ة" . ُمع��َ�ه� 

: ال�ائ�ون ث�اء �ان� الُ��اوشاُت عالقًة ب�� الف��قَ�� األفي 

�ان�  ت�ّ�عات ع�ّوه� . ب���ای����ن ال��ائ� ، أو ُ�غ��ون على 

  ال�ئ��ة ُتع�ُّ وت��ع�ُّ لل�ع��ة الفاصلة .  ق�ُته�

  

  مع��ة ع�� ال�ا��ّ�ة )١٠(

�غ�ًة  داه��اهـ ١٠٩٩الُ��ّ�م  م/٢٠/١٠/١٦٨٦ب�ار�خ 

 ال����� في"ع�� ال�ا��ّ�ة"األع�اء به��مه� ال�ئ��ي على ُمع��� 

ول� ت���ّ� ال�ع��ة في "ال�����ه"،���ادة ح��� ب� س�حال ال��اد�.

 . انه�مَ  لع��� ال�ولةساحقٍة إال ��ع ساعات، ان�لْ� ع� ه���ٍة 
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. دون  اً ����  ، وغ�ائ� وسالحاً خ��ًة وأر�ع�� ق��ًال  اً على أث�ها ُم�ّلف

  ق��ًال واح�ًا . أن �فقَ� الُ�قاتل�ن ال��عة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م)١٦٩٢هـ١١٠٤ح��� ب� س�حال ال��اد� (ق:

  

ال����� مع��ًة ُأخ��. و��اعة  ال��اعةال�ّ�ار �ه��ا ��َ� 

وانه�م �اشا "ص��ا" �ات�اه "��ابل�" . أّما وال�ها الُ�عّ�� ففّ� ���اله 

إلى "ب��وت" . وتفّ�ق ُمقاتل�ه� غ�� ال��ام��� م� دروٍز وت���ان 

وعلى ال�ع�� ال��اسي فق� أرغ�� وأك�اد وُع��ان �لٌّ إلى د�اره . 

  ��خـرس�ّ�ًا ����ّ�ة ح�� ال�ل�ولَة على االع��اف ن���ُة ال�ع��ة ا
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  ."ال���ون" و"ال��رة""ج��ل" و"الّ�ّ�ّ�ة" و : ته�اال��ادی�� على مقا�ع 

واس��ّ�وا ���� . و��ل� األم�� ش�ی� ال��ف�شي على "�عل��" 

، �ال���ی� ح�ى ال��ة ��ع س��� �اس�قاللّ�ٍة ش�ه تاّمٍة مقا�عاته� 

��ا في ذل� االس��الء على أم�ال ال��ائ� .  م١٦٩٢هـ/١١٠٤

  ت��ی�ها ل����ة ال�ولة .  االم��اع ع�ألنف�ه� و 

  على ال�ائ��� ���� ال��لُة ال )١١(

م ب�أت ال�ولُة ِح�اكًا س�اسّ�ًا ی�مي ١٦٩١هـ/١١٠٣في ال��ة 

"سهل ال�قاع"  �ل�ْ� ف��� ُسل��ها على "ج�ل ل��ان" و"�عل��" . إلى 

"��ابل�" ، اب�غاَء وضع �امل وال�ة ع� وال�ة "دم��" وضّ��ُه إلى 

هي ُسل�ة على �اشا والي ُسل�ٍة واح�ة ، أمِ� م�ا�� ال�ائ��� ت�� 

. واص�رت ع�دًا م� الف�مانات األع�� ���ا �ع�  الّ��رُ ، "��ابل�" 

، دع��ها �ف�او�  الُ��ّجهة إلى ُأم�اء األل��ة والُ�الة والُق�اة وال�اللي

 الق�اء على َم� سّ��ه� "الِقِ�ل�اش"فقهائها ، و�ّلها تق�ي بل�وم 

. وألغ� عق�َد االل��ام ال�ي �ان� ق� أع��ها  "الّ�واف�" "األش��اء"

ت����ًا لهّ��ه� �الق�ال في قّ�اتها ال�ي لقادة ال�ّ�ار . وم���ها ألن�اِرها 

�عه ت�اب�� س�اسّ�ة ���مّ�ا شّ�ل �.  كان� ماض�ًة في إع�اِدها

م� وال�ات  خ��صًا �ع�یِ�ها الُ����ع،  م���قة وع���ّ�ة غ��

نال� "دم��" و"حل�" و"��ابل�" و"ص��ا" وأل��ة "ح��" و"ح�اة" ، 

  كّل "ل��ان" ال��اسي ��ا ه� ال��م . 
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  �ـ ل�أ ال��ادّی�ن إلى ت���الّ�املةِ  الع���ّ�ةِ  األع�الِ  �ءبَ  مع

ل�ّ� عاصفًة ثل�ّ�ًة ُمفاج�ًة أن أرسل�ه� �ات�اه "العاق�رة" . �ُأس�اته� ،  

���ٍ�  وق�� على ع�دٍ  على ما ُن�ّجحُ  "ِصّ���"عالي أ في حاص�ته� 

إلى  ن���ا م�ه� في ال�ص�ل ، �ع� الُ�عاناة ال��ی�ة ،وال�ی�  .م�ه� 

أدر��ه� الع�اك� وق�ْ� على وس� "سهل ال�قاع" ق��ة "الُف�ُزل" 

  �عِ�ه� اآلَخ�. 

ال��لة في ال��ل و"سهل ال�قاع" ال��قي ُت��ُق  تُ ات ق�ّ ان��� 

وُت�ّمُ� �لَّ وتق�ل ال��ن��� وت��ي ال��اء وت�ه� ال��اشي الق�� 

م� ق�ُل ح��� ب� س�حال ، ال�� ع�ف�اه  وسق� ها . مات�ُل إل�ه ی�ا 

  مع ع�ٍد م� أقارِ�ه . ل�عارك ق��ًال في إح�� اقائ�ًا لل��رة ، 

  

  مع��ة ع�� ��عل ) ال��رة ت����،١٢(

الُ�قّ�ُر ، غ�� ال����ق الع���� ومع ذل� ، مع اإلع�اد 

ومع ال��ائ� ال����ة ب�جال  .�ع���� ألَف ُمقاتل ح�� غ�� م��ٍر 

�قاع�ِتها  ه الع�ون�ل. ومع ال����ل الَ��اعي ال�� أادِتها �و�ال��رة 

ح�ى ال��نّ��� غ�� الُ�قاتل�� وم� ن�اٍء  نالَ ق�ًال ، ال���ّ�ة دون ت���� 

، ـ مع ذل� �ّله فإّن الّ�ر�ع و�فقارًا �ال��م�� واإلح�اق وال�ه� وأ�فال ، 

ل� تفق� ش��ًا م� ع�اص� قّ�ِتها . مّ�ا ی�لُّ عالقًة و�أّنها  �ق�ْ� ال��رَة 

انع�ام أ��ًا على و ، على ت�ّ�ِرها الع��� في قاع�ِتها ال���ّ�ة 

ه���ًة  وم� ذل� أّنها �ع� س���� تق���ًا أن�لْ� ال��اراِت اُألخ�� ل�یها. 
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، الّ��ر أرسالن �اشا ، ال�� خلَف علي �اشا  ساحقًة �ع���

وذل� في مع��ة "ع�� ��عل" ��ابل�" ، على وال�ة "األع�� اآلن ، 

  " . ج��ل"م��قة في 

  

  )ال�ف�� العاّم ض� ال��رة١٣(

���� الّ��ر ،  لى أث� ه�ه اله���ة الفادحة سارع� ال�ولةُ ع

الُ�الة ع�اك� ، إلى ت�ه�� ح�لٍة ُ���� م� علي �اشا األع�� 

الع��انّ�ة . أ� أّنه �اإلضافة إلى ِفَ�ق االن��ارّ�ة  ،���ال��لّ وال�ع�اء 

أعل� ال�ف�َ� العامَّ ، وجّ�َ� �لَّ قادٍر على ح�ل ال�الح ، وح�َ� القّ�اِت 

ول�� ال�ا�عَة م�اش�ًة لل�ولة . وأس�َ� ��اَدَتها إلى أرسالن �اشا نف�ه . 

�ع� أعل� ُ�قاتل ، س�ان �ع�ُف جّ��ًا َم� ی��و أّنه ال�� ، ه�ا ال�جل 

به�ه الُ�هّ�ة ال����ة . واق��ح تع��� ع�َ�ه ع� ال��اَم أن ب�أ ت�ّ�كاِته 

فأرسل ال�اُب ی��ّ�ُع �ال���ة الع���ّ�ة الُ��اس�ة .  قائٍ� ع����ٍّ ُم�ّ�بٍ 

سارَع إلى تع��� ی�ّ�ُخ ��ه أرسالن . ث� ف�مانًا  /العالي م�س�مًا 

على ، "ُمفّ�� عام "األناض�ل، م��� �اشا��س�  /ن � س� ال�ا�� �

وب ، خ��صًا �ّ�ة وت�ّ�سه �ال�� ل���ته الع���لة . ذل� رأس ال�

أن دون أ��ًا ه�ه ال��لة تفّ�ق� ومع ذل� فإّن  .داخَل االم��ا��رّ�ة

و�لُّ ما ُی�َ�� لها  .أس�اٍب مفه�مٍة تق�َم �أ�ِّ ع�ل ِجّ��ٍّ ، بل ودون 

وأُع�َ� قائُ�ها  .في ج��ب "سهل ال�قاع" ال�غ��ة �ع� الُ��اوشات 

أ��ًا م��ُ� ال��لة ال�ال�ة ال�ي  �ان ه�او إلى م�قعه ال�اب� . 
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"دم��" سا�قًا إس�اع�ل ها إلى والي "م��" آن�اك ، واليُأس��ت ��ادتُ 

  . �اشا 

  

  ح�ى ال�ها�ة ال��الُت ت��الى وال���دُ ) ١٤(

في ه�ا ال��اب ، ، �ال��� ل�ّ�ة ما م� فائ�ٍة ُت��ُ� للقار� 

ح�لٍة  ال��الت ال�ي م�� ال�ولُة في ت���ِ�ها ح�لًة إث�َ  إح�اءِ 

ل�ل� فإّن�ا للق�اِء على قّ�ِة ال��عة في "ج�ل ل��ان" و"سهل ال�قاع" . 

  ��ا یلي : ال�ضَع ُنلّ�ُ� 

االم��ا��رّ�ة الع��انّ�ة  ج�افلَ ُم�ف�دی�  لق� واجه ه�الء

 إرادِته� م�، دون أن ت�اَل وال مّ�ًة واح�ًة وص�ائِعها ال��ّل���

و�ال����ة عاش�ا في م�ا�عه� ح�اًة قاس�ًة وال  ه� .ه� ومقاوم�ِ ص��دِ و 

  ر�� . ول�ّ�ه� ُم��ّ�ع�ن ��امل ال��ّ�ة . 

أث�اء عق�ٍد ���لٍة م� ال���� �ان�ا أث�اَء ف��ل ال���  

أّما في الّ��اءات ال��ال ح�اَة ال�ُّعاة ش�َه ال�ُّّحل . أعالي �����ن في 

 "اله�مل" و"ال�قاع"یه���ن ال�اردة فق� �ان�ا 
ّ
.  إلى ال��احل وسهلي

وع��ما . ال���ة ال�د�ان الِه�اب و وم�ه� َم� �ع�ل في ال�راعة في 

ُی�َ�رون �قّ�ات الع�ّو الُ���هة إلى بالده� ، �ان�ا ُ��ل�ن ق�اه� 

. ���ن�ن أك�� أمانًا وم�ارَعه� ، وُ��سل�ن ن�اَءه� وأ�فاَله� إلى ح�� 

ول�� مع �ّلٍ م�ه� إال س�َفه ن�� األعالي أّما ال�جاُل ف�ان�ا ی��لق�ن 

��ه ال��ادُّ و���قّ�َ�ه . وعلى ��فه ُ�عّلُ� ���ًا م� ال�ل� أو الق�اش 
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م�ّلّ�ٍة ال�ي ب�ع في ص�عها م� م�ادَّ ،  ِة ب��قّ�ِ�هالالزمة لُ��ع ذخ�� 

ُ��اه��نه ف.  ال��ِ� الّ�احفِ �ان��ار �ٍة ���اعاٍت صغ� �ا. ل��������ة 

 .��ائَ� في ال�جال والع�اد أف�َح الُت��ُل �ه �غاراٍت س��عٍة ح�� ه� 

و�ج�اره على ك���ًا ما أّدت إلى إ�قاع اله���ة �ه وت���� صف�ِفه 

ت�� ضغ� . ح�ى إذا ت�اجع الع�وُّ ال��اجع خائ�ًا إلى ح�� أتى 

�ان��ار ال��لة ال�ال�ة . وم�اع�ه� رجع�ا إلى ُق�اه� وم�ارَعه� ه� غاراتِ 

  ، عامًا �ع� عام . وعق�ًا �ع� عق� . دوال�� وه��ا 

 ،في الُ�قاتل��ّن ه�ه ال��الت ل� تُ�� ت�ّ� دون خ�ائ� على أ

، والعامل�� عل�ها الُ���ة ال���ّ�ة االن�اجّ�ة في فادحًة أ��ًا خ�ائَ� و 

ال�ه�وم ����ًا ما ی��ق� �إح�اق الع�و  ع���ُ . �ان  �عُ�ها �اه�

 و�تالفِ ونه� الق�عان  ق�ع األش�ارو وال����ل �أهِلها الق�� وت�م�� 

روع    . ال�ُّ

الُ�قاتل�� ال�جال في  ��ائ�ُ ال في ه�ا ال�ضع الُ��ّوع �ان�

. ومع �ع� �ّلِ مع��ٍة ���ض�نها الُ���اق� ی��ُ� أثُ�ها في ع�ی�ه� 

��لة لالّ�ر�ع ف�ل ال، �ع� ال��ادی�� ال��عة اس��ّ�وا  ذل� فإن ال���خَ 

ال��ا�� ال�اقعة ت�� على ُح�� إس�اع�ل �اشا ، والي "م��" 

على َهًة ُم��َ  إدارة ش�ونها ال�اخلّ�ة . ��ا دأب� ال�ولةُ على و  س���ته�

ال�ي تع��ُف به� ُحّ�امًا في ال��ا�� إص�ار عق�د االل��ام القان�نّ�ة 

ّ�انّ�ُة لل��عة س���ته� ال�اقعة ت��    . ، ح�ى ح�� الت��ُن الغل�ُة ال�ُّ
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 الع��انّ�ة ل�� ال��التِ ما أوصَل اُألم�َر إلى نهایِ�ها ل�ّ� 

�ّ�رات ال�ما ح�ل�ه إلى أ��ًا هي �اإلضافة ، بل  فق� ال���ال�ة

وَل الغ��ّ�ة في ال��رة ال��اسّ�ة ال�ي  .ال��اسّ�ة ال�ال�ة  أدخلْ� ال�ُّ

 .الُ��افق� وَضعف ال�ولة على قاع�ة االم��ازات األج��ّ�ة ، لل���قة 

�ان  .أ��ًا الُ��هال�ة ال�ولة الع��انّ�ة أع�ال إلى جان� ��عًا ل�� و 

َول الغ���ة ، ه�اك ب�� الف��قَ��  ش�ٌل م� أش�ال ، ال�ولُة وص�ائُع ال�ُّ

 الق�اء على الفاعلّ�ة ال��اسّ�ة ی�مي إلىال��اُلف غ�� الُ�عَل� 

  لل��عة في أن�اء "ج�ل ل��ان" . 

ا ُت��قه ال����الت أق�� م�ّ  ه�ا ال�ضع ب�جه�ه �ان 

على ال�ُّغ�  .في "ج�ل ل��ان" ال��ادی�� الق�الّ�ة لل��عة  ـ االج��ا�ّ�ة

. الع���ةوقّ�ة االح��ال وال�هارة الق�الّ�ة م� ال��اعة الفائقة 

�اِم �ّلِ س�ٍ� خارجٍي له� ، في ُمقابل الّ�ع� خ��صًا في �ّل انعو 

غ�� ال���ود ال�� �ان والل�ج��ي ال����� ال�الي و ال��اسي و 

ول واله��ات الغ��ّ�ة  .  م�ا���ه� م� ال������� ی�لّق�نه م� ال�ُّ

تع�ُل ب�أٍب �ّل الق�� ال�ارجّ�ة العاملة في ال���قة �ان�  وال���قُة أنّ 

ه�. ث�ات ، �اإلضافِة إلى ال�عارك الع���ّ�ة  ه��ا �ان ت�الي ض�َّ

 الغ��ي
ّ
أن ان�ّل� �أخُ� م� قّ�ته� ش��ًا ف���ًا إلى  ، األداء ال��اسي

ف�فق�ا ُ�غادرون ال��ا�� ال�ي ح���ها وقاتل�ا دفاعًا ع�ها ُق�اه� . 

  .���ًال ، إلى أن أخل�ها نهائّ�ًا 
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مع نها�ة ال��ب العال�ّ�ة  الع��انّ�ةُ  ال�ولةُ  وع��ما انهارْت 

ح�اده وعائالته� أس�� ل�یها آل ُأس�ة ال�ارز�� م�  اُألولى �ان ج��عُ 

 ل�ع�دوا ُم��ّلل�� إلى بالده� ، ح�� ه� . فاس�غل�ا الف�ضى العالقة 

ح�ى   أعقاُب اُألس�ةِ ، ح�� ما ی�الُ ش�ال "ل��ان"ل���ل�ا م�ی�ة "اله�مل" 

  ال��م . 

  ـــــــ
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  ال�ال� ع��الف�ل 

ــ ــــــ ــــ   ــــ

  

  وال���ُ  ، الف��ُ ج�ل عامل 

  الع��ان��� في ُم�اجهة

  

  (ت�ه�ـ�)

 ُأس�ةَ  أنّ في الق�� ال�اني م� الف�ل ال�ا�ع ، ع�ف�ا مّ�ا س�� 

 �ان� ، على اإل�الق في "ل��ان"  ال�اك�ةِ  ب�ي ��ارة ، أع�َق اُألس�اتِ 

م� م��ح  وأّنها اخ�فْ�  في "ج�ل عامل" ، ال�اك�ةِ  أب�َز اُألس�اتِ 

خ�فاَءه�  ذل� اأن ه�اك . ورّج��ا  ل��ٍ� غ�� معل�م األح�اث

���� ، ب�س�لٍة أو �غ�ِ�ها ، ق� ح�ل   وال�فاجئَ  الغامَ�  االخ�فاءَ 

  .  االح�الل الع��اني

أن "ج�ل عامل" �ان م�� ماق�ل ،  أ��ًا مّ�ا س��وم� ال�عل�م 

م���ًا ل�ه�ٍة ف��ّ�ٍة جعل�ه تق���ًا ، الع��ان��� �ق�ٍن ون�ف الق�ن 

 قا��ًة ح��ّ�ًة أق�ارِ أك�َ� 
ّ
ف��ّ�ًة . وأّنه في ال�ق� ال�� العاَل� اإلسالمي

�ان في ال���قة ال�امّ�ة م�  � ن��ٌة قل�لٌة جّ�اً كان الق�اءَة  �ن ُ����ُ ال�ُّ

�عجُّ �الفقهاء واألد�اء وال�ع�اء وحَ�ه ، �ان "ج�ُل عامل" وال��ا�ة 

أ��ًا على  آنفاً . ��ا وقف�ا  في ُم��لف العل�م والف��ن والُ��ّ�ف�� 

 ال�ه�� ال�اني،  ب�زعل�اء"ج�ل عامل" في زمانهأل الّ�ائ�ة ُ��اوالتال

في س��ل ت�ش�� ال��اسة الع��انّ�ة ،  الُ��اعي ز�� ال�ی� ب� علي
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ر��ّ�ة . ف�ان أن ارت��� �ق�له أح� وت���ِ�ها م� أزم�ها ال�االفّ�ة 

  أغ�ى وأن�� ال��ائ� في ال�ار�خ . 

  نق�ُل �لَّ ذل� على س��ل َحْ�ِ� القّ�ة ال�ال�ة ��ا س�قها .

  

      اُألس�ات ال�اك�ة في "ج�ل عامل"   )١(

ني لـ "ال�ام" �ان ال��ُ� في "ج�ل عامل" الف�ح الع��ا ُ�ع��َ 

��قا�عاتها  "بالد ��اره": آل علي ال�غ�� في هي ل�الث ُأس�ات 

 ال���ة : "ت����" و"ه�ن��" وساحل "مع��ه" وساحل "قانا" و

وم��ُ�ها م�ی�ة و��� صع� في بالد ال���� ،  "م�جع��ن" .

وه� ال��م م� أج�اء ق�ائي ،  "الّ��م�"في إقل��  وآل ُم�َ�� ."ال���ّ�ة"

تا�عًا ����  و�ان ال��ُل .  "ُج�ع"وم��ُ�ُه ،  "ص��ا" و"ال���ّ�ة"

ال���ّ�ة �ان� ول�ّ� ه�ه الق��ة اإلدارّ�ة الع��انّ�ة ل�اك� "ص��ا" . 

ف�ان ُأول�� ال���خ �����ن م�ا�َ�  ، أش�ه �ال��ج�ّ�ة ال�الّ�ة .إس�ّ�ة 

ب�� تل�  �ةَ الّ�� . ��ا أّن ال�اخلّ�ة  انف�ذه� ح��ًا م��قًال في ش�ونه

، بل �ان آلل علي � تُ�� على ق�م ال��اواة لال��ل �� حُ في اُألس�ات 

. و�ان� قاع�ته� في "ت����" وقلعِ�ها ُم�قّ�مة ال�غ�� م��لة خاّصة 

  لل��ل �ّله . ال��اسّ�ة ال����ة ���ا�ة العاص�ة 

ل���ا إال ب�ي ��ارة .  ه�اك َم� �ع�ق� أن آل علي ال�غ��

اخ�ف�ا م�ّق�ًا م� وجه العاصفة الع��انّ�ة ، ل��ه�وا �ع� مّ�ٍة ق���ٍة 

ُ�فّ�� ن�اه ْ�ٌس ق��ٌّ ج�ی� . وما م� نّ�ٍ على ذل� . ول�ّ�ه حَ  �اس�ٍ 
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آلل  والُ�فاجئَ  ب�ي ��ارة ، ث� ال�ه�َر الق��َّ ���ع االخ�فاَء ال�امَل ل

. و�اله�ا أمٌ� ��ُعُ� تف���ه فِ�ها في م��قة ُح��ه� ن علي ال�غ��

���ي ��ارة وم���ًة ����ًة وع��قًة  ُأس�ةً م� ش�ه الُ��ال أن ب�ف�ه . 

ت��ُع ، �ا��ة  هاال ی�قى م����� ق�اًء ُم��مًا ماّدّ�ًا ُ�ق�ى عل�ها 

، ل� �ان م� الّ�اك�ة ال�ع�ّ�ة على األقل ت�امًا  اُة نهایِ�ها الع��فةمأس

  . ه�اك مأساٌة �الفعل 

ال�� وصف�اه �أّنه �ه�َر آل علي ال�غ��، ذل� ال�ه�ر ث� أّن 

��لُّ على أنه� ، ل نفِ�ها وفي م��قِة ُح�� ب�ي ��ارةق��ٌّ وُمفاجئ 

، ب�� ال�اس وُم�َ�اَلٌ� عل�ها  راس�ةٍ  �����ون إلى خل�ّ�ٍة س�اسّ�ٍة ق�ّ�ةٍ 

ل� ، ش��خًا ُم�قّ�م�� على ��ّ�ة ش��خ "ج�ل عامل" وأنه� ق�ل ب�وزه� 

 د ُأس�تَ�� حاك����وج�  خ��صًا في �لِّ ال�اس .  ���ن�ا م� ُعُ�ضِ 

سُ��ارُع  �االح�الل الع��اني . ا� ل� ت�أثّ ، و ا�على م�انِ�ه �ق��ا غ��ها

ا إلى االس�فادة م� الف�اغ ال�� ن�أ ل��� سل�انه� على م��قة �رجاُله

و��ل� ل� ���َن ماّد�ًا .  ْ� ق� ان�ه اُألس�ةُ � األوسع ، ل� �ان انف�ذه

ُألس�ٍة عادّ�ة أدنى ف�صٍة لل��وز على ال��� ال�� ع�ف�اه آلل علي 

  ال�غ��. 

، بل �ّل ومّ�ا ق� ُ�عّ�ُز ه�ا الَ�ْ�َس تع���ًا ما ، أّن "بالد ��ارة" 

ًا ، الی��� عَ�ُف به�ا االس� ح�ى وقٍ� ق��ٍ� ج�ّ "ج�ل عامل" ، �ّل �ُ 

هَ�� إال �ع� الق��ة اإلدارّ�ة . ول� یُ   ع� ��ع عق�ٍد م� ال����
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ح�� ُس�ي ال��ُل "ل��ان "ال��ه�رّ�ة الل��انّ�ة" ال�اش�ة ،  ل�قعة

  ال����ي" ، ��ا ه� مع�وٌف ال��م . 

  ْ�س . ال�أی�� م��ئّ�ًا له�ا ال�َ نق�ُل ذل� على س��ل 

  

 "ج�ل عامل" ال�غ�ا��ا وال�ار�خ )٢(

  مالح�اٌت عاّمةٌ 

 "ج�ل ل��ان"ه ب�� م�قعَ ولق� �ان م� س�ء حّ� "ج�ل عامل"، 

م� ُأم�اء مع���� وورث�ه�  هِ وُحّ�امِ ، ال��الي ، "ال����" وام��اده 

ه في خ�اٍم ش�ه ال�� �ان ُحّ�امُ  "فل����" ش�الو���  ، ال�هاب���

في  ف�ض على ُحّ�ام "ج�ل عامل" . ه�ا ال��قعدائٍ� مع الع��ان��� 

ج�ًا ، ب�� خ��ع ُح�ام "ال����"  ت�ازناٍت ص��ةً ه�ه ال���ة 

 �وِنه���ٍ� و���ّ� الغارات  "اس�ام��ل" أو �اش�ات "دم��" إلمالءات

. و��� ���حات ُحّ�ام "فل����" الع���ة  ال��لفي  على ج��انه�

ُ�غام� ال��خ عه� األم�� ال وت�الفاته� ال�ارجّ�ة ، خ��صًا في

حافلًة    . ال�� ام��ت إمارُتُه ُزهاء ال��ع�� س�ة ف��الُعَ��الّ� �اه� 

  �ال��اعات وال��وب . 

�ان�ا فإّن�ا ُنالحُ� أّن زع�اَءه في ه�ه ال���ة ، �الُ�قابل ، ول�� 

 .في ال���قة  ّم� س�اه� م� زع�اء اإلق�اع� عاّمٍة ُم��لف�� ت�امًا ع

ال�ولة لل���ل على االل��ام ،  ل� �ُ�� هّ�ه� م���رًا �اس��ضاءِ 

وم� ثّ� ج�ا�ُة ال��ائ� ��ف�ا تأّتى له� ل���ی� ���ة االل��ام ، مع 



[189] 
 

تل�ُ� �أم�� . �اذخًة ���ًة  ال����ة�اٍف ل�����ا في ق��ره� فائٍ� 

م�َل الق��ر "ج�ل عامل" ما ت���ه في أّن�ا ال نِ�ُ� في وم� ذل� 

، �� م� مع���� وشهاب� ����ي��ة ال�ي ت��ها ُأم�اُء "ج�ل ل��ان" الال��

ل� تُ�ْ�  . مّ�ا ی�لُّ على أّن م�اكَ� ُأول��ما ت�اُل آثاُرها ح�ى ال��م 

. في ح�� أّنه� أف�َل ����� م� م�اك� أوسا� ال�اس م� رعّ�ِ�ه� 

وتق��ِة وسائل كان�ا ُی�فق�ن ���اء على ت���� ال���ن وت�م�ِ� الِقالع 

. ول�ل� فإّن عالقَ�ه� أو ت���ة ال�راعة وال��ارة ال�فاع ع� شع�ه� 

إلى والء  . �ان� زعام�ُه� ح���ّ�ًة ت����ُ �ال�اس �ان� ح���ًة داف�ًة 

االل��ام ال�ي ُت��ُرها ال�ولُة الع��انّ�ُة له�  عق�دَ  وم� ه�ا فإنّ شع�ه� . 

�ان�ا ال�اقع . ول�ل� فإّنه� ����ًا ما م� األه�ا ب اع��افًا ع�لّ�اً إال ل� تُ�ْ� 

ا له�ه ت��ی� ��� ت��ی� عق�د االل��ام أو ُی�اج�ونها أو ����ع�ن ع�

 � ال�ولُة تفعلُ �ان م�ل�اغ�َ�ها وان��اَع االل��ام م�ه� ، دون أن ����ا 

  مع اُألم�اء ال�ع���� وال�هاب��� .  ك���اً 

لُ�الحُ� ، إج�اًال "ج�ل عامل" ب�ار�خ  العارفَ  الُ��أّملَ ث� أّن        

أن ال�أَن والّ�كَ� وال���َر واألثَ� في ه�ا الّ��ر م� تار��ه �ان 

مع هامٍ� لُعل�اء ال�ی� ���ُ� أو یّ��ُع  .ألول�� ال���خ االق�اع��� 

ول�ّ�ه�  .ح��ِر ه�ا العاِل� أو ذاك  في عالقٍة ��دّ�ٍة مع قّ�ةِ 

ع��   ، و�قُف ال���خُ یلق�ن م�ه� أعلى ال�ق�ی�إج�اًال �ان�ا (العل�اء) 

  . في األزمات رأیه� 
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أّما ق�ُل فق� �ان� ق��ُة ال�ف�ذ مع��سًة . �ان ال�أُن ، �لُّ  

م� ذ�ٍ� وال أث�، إال له �ان . وأّما االق�اعي ف�ا ال�أن ، لعاِلِ� ال�ی� 

َم�  وم�ل .ضائعًة . م� م�ل ُمقّ�مي "جّ���" ال��رج  أس�اءً أح�انًا 

ال  في �ع� ُ�ُ��ه . وج��عه� مّ��ذ��ًا عاب�ًا ی���ه� الّ�ائُ� ال��اج�ي 

وتف��ُ� ه�ه ال�الغة اإلج�ال .  س�� ه�ه ال�عل�ماتنع�ُف ع�ه� 

دّرَب عقَلُه على ، على قارٍ� ح��ٍ� الع���  �األم�ِ ال�الح�ة ل�� 

آنفًا ما ُقل�اه ، ووعى قلُ�ُه وم�اِزِعها  فه� ض�وب ال�ل�ك األن�اني

  على "ج�ل عامل" ق�ل الع��ان��� . 

لـ "ج�ل عامل" ق� وال���� اُألولى  ال�ه�ةَ �� ال�عل�م أّن ف

م��� ب� م�ي ال����ي �ف�ِل أع�ال ال�ه�� األول على ی� و ح�لْ� 

، رّدًا على ال��ا��ات ال��اسّ�ة واالج��ا�ّ�ة م) ١٣٨٤هـ / ٧٨٦(ق:

الُ��ّقف الُ����ي على إن�اج  هع�لَ  ه ب�ىوأنّ ل���ة "ك��وان" . ال�ارثّ�ة 

ـ  وم� ثّ� دْفَعه إلى س�ح الع�ل ال��ل�غي ـ االج��اعي، (الف��ه) 

مّ�ا أّد� إلى انقالٍب ج�ر�ٍّ على ُم���� الُ���ة .  ال��اسي

م���� ال��ّ�ع الّ�امي ال�اه� ها ال�قافي ، م� وم���نِ االج��ا�ّ�ة 

ل�� ن�ا وشّ� في م�رسَ�ي ، إلى م���� ال��ّ�ع الف��� اوال�ام� 

"�غ�اد" و"ال�ّلة" على ال��الي . و�اس���اء ال�ها�ة الع��فة ل��ل ال�ه�ة 

س�ء . بل اس��ّ� م��وُعُه  ����ع�له ل� ُ�عاِن م�  ، فإن م��انَ 

الق�ن ون�ف  ت��ُ� على الق�نِ  مّ�ةً م� �ع�ه �قّ�ته الّ�اتّ�ة ُم���ًا عامًال 

  م� �ع�ه . 
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ال�ی� ال��قَع  فإّن م� ال���عي أن ���ن لعاِل�ِ الُ��اخ في ه�ا 

  وأن ���ن لل���خ االق�اع��� ال��ّل ال�اني . األّوَل في م���عه . 

اّما في ال�� الُ����م ال�� ن�أ �االح�الل الع��اني ، فق� �ان 

العقل ال���ي للُ���ّل�� ، وأن ���َل على "ج�ل عامل" أن ی�عامَل مع 

ة . وق� رأی�ا ���ا فات ��� ع�َل أب�ُز فقهاء ِوزَر أزم�ه� ال�ار���ّ 

ال�اني ، �ّل ما في ُوسعه ف�دًا ل��ش��  ، ال�ه��ُ  "ج�ل عامل" في زمانه

في  ��ا�ِة ال�ه�ةِ ل، و دون ج�و� الغ�ّ�ِة ال��اسة الع��انّ�ة القاص�ة 

  . و��� دفع ح�اَته ث��ًا ل��عاه ال���لي. و��ه 

 .عامل" إال الُ��اجهة  �ع� ه�ا ل� ی�َ� أمام رجال "ج�ل

��الق�ال على س��ل ال�فاع ، ها تِ اح�ى ت���فَ� �اقَ�ها و�م�ان �ال��اسةِ 

  . ع� ال�ف� ، �ال�ا ل� ی�َ� في ال�� أ�َّ خ�اٍر آَخ� 

 ال��اسةِ  ل�جالِ  في ه�ا الُ��اخ فإّن م� ال���عي أن ���نَ 

، و���ن ل�جال العل� ال��قع  �في م���عهال��قَع األّول  وال��بِ 

إلى وُم�ع�� ناِرها ال�الي . ودائ�ًا �ان� ال��ُب ِم�قاَة قادِتها وأ��اِلها 

  ال��اقع اُألولى . 

 تار�َخ "ج�ل عامل" ��الَ جان�ًا هاّمًا م� ُنلّ�ُ� ال��ل�ل به�ا     

 نِقَف ع�� ه�ه ال��رة ال�الغة��عًا ، ل�  �ّ��ا ،لو ال���ة الع��انّ�ة . 

 ض�وبِ  ل� ُنغ�َق ع�ل�ا في س�د تف��التِ  وأ��اً ج�ال . اإل

��ُ�ُه القارُ� ق� مّ�ا الع��ان��� .  وص�ائعِ  ال��لِ  ب�� رجالِ  ال��اجهةِ 

 في الُ��ّ�الت ، على اض��اِبها وضعفِ 
ّ
إّن�ا . وعل�ه ف ها ال��ه�ي
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م� س��ِة وأع�ال أحِ� أع�ِف أ��اِل ���قًا وس�ًا ، �أن ن�عَل  س�ّ���ُ 

��في أن �����ه القارُ� ، ه�ه الف��ة في ال��اسة وفي ال��ب ُأن��ذجًا 

، لل���ة ، ��ق�ار غ�ِض ه�ا ال��اب في ذه�ه ، ل���ه ص�رًة وا��ًة 

  : ك ه�ذا

  

 ال��خ ناص�� ال�ّ�ار )٣(

وه� م� ُأس�ة علي ال�غ��، وثاني أم��َ�� ����َ�� ع�فه�ا 

إن  .تار�ُخ "ج�ل عامل" ، �ع� جّ�ه ال�ع�� ال��ّس� ح�ام ال�ی� ��ارة 

  وفقًا ِل�ا قادنا إل�ه ال��ُس ق�ل قل�ل . ،  صّح أن اُألس�تَ�� واح�ةٌ 

ال��خ على وصف ،  غ��ه�م� ع�ٍب و ، ُ���ُ� ال��ّرخ�ن       

ل" عهَ�ه �أّنه أزهى و��ُف م�رخ� "ج�ل عام. ناص�� ��ل ج��ل 

��� ال�الم مع ج��انه ومع  على  �لَّ ما في ُوسعهع�لَ . عه�ده 

 في س�اسة ال��� رجال ال�ولة 
ّ
، والغ��سة . فل�ا أب�ا إال ال��ي

سل�لًة  ُأول�� خاض ض�ّ ث� ع�ل على ت�ح�� �ل�ة ش��خ ال��ل . 

، بل ان���  فل� ی�ه�م في مع��ٍة ق� .�ال�ة ال�� ���لًة م� ال�عارك

�ف�ُق ع��َ�ه  خاضها ض� ع�وٍّ  . وم�ها معاركُ ّ�لهافي ح�و�ه 

على ال�غ� م� شّح م�ارد بالده ،    .وع�دًا  ُعّ�ةً ُم�اعفٍة  �أضعافٍ 

ن�ح ذل� �أنه . ال������  ها �ال��اس إلى ع�ی� أع�ائهأهلِ  ع�ی�ِ  وقّلةِ 

����ق�ن الفق�اء ، ����  الُ��ارع��، ومع��ه م� في ت���� ش��ه 

م� �عُ� ی�ع�ه� الّ�اع . ل�ع�دوا �غ�ون ج��دًا أشّ�اء ع��ما ال�الح و 
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 حّ� �هو�ان إذا . وه��ا دوال�� . وم�ارِعه� لع�ل في حق�ِله� إلى ا

 ق��َ ُ�قاُل أّنه واس��اره� ���ا �فعل . و   ال�ی�ك��ُ� أمٍ� ج�َع عل�اءَ 

"ج�ل  عل�اءِ  ، أب�زِ زائ�ًا لل�ّ�� م��� األم��ی�مًا �����ه ق��ة "ع��اثا" 

.  ���له�، ف�ج�ه �ع�ل مع بّ�اء في إقامة ج�اٍر  عامل" في زمانه

معه في  ف��ل ع� صه�ة ج�اده وقّ�ل یَ� ال�ّ�� ، وأبى إال أن �ع�لَ 

  تق��� ال��� وال���. 

 ٣هـ / ١١٩٥ش�ال  ٥ی�م االث��� ال��خ ناص�� اس��ه� 

 ��ّ على رأس ��ع م�ات م� رجاله لُم�عّ�ًال م . خ�ج ١٧٨١أیل�ل 

فال�قى �ه في ق��ة . قادٍم للغارة على "ج�ل عامل" ل�ّ�ار  ���ٍ� لع���ٍ 

م�ایُل  إلى أواخ� ال�هار ، و��أْت �ع��ٌة الوه�اك دارْت . "�ارون" 

م��اَن ال��ب ،  ال��� تل�ح ، وُق�ل ثلُ� ع��� ال�ّ�ار . ل�ّ� ما قلَ� 

مع�وفٍة ، واسعة ج�اُده على ص��ٍة س��ّ�ٍة  �هأنه أث�اء ال�ع��ة زِلَ� 

  )  ص��ة ناص�� �اس�ه (ح�ى ال��م 

  

  

  

  

  

  

  ص��ُة ناص��
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ودخل  .ف�قع� اله���ة   ،في رأسه قاتلٍة وع�جل ب�صاصٍة  ف�ق� 

 ع��ُ� ال�ّ�ار بالَد ��ارة وش�َع به�م القالع وال���ن ال�ي ص�فَ 

  . وت���ِ�ها ب�ائها أهُل "ج�ل عامل" ع��ات ال���� في 

ولق� �ّل أهل "ج�ل عامل" مّ�َة تقُ�ُب م� ق�ن �ف����ن �ل 

ال��خ ناص�� . إلى أن أف�ى أح� عل�اء  �ع�اء���ٍ� م�ه�  ع�اءٍ 

�ّف ال�اُس �ع�ها ف. �ُ��مة ذل� ، �ي ال ی��ّ�َل شع��ًة دی�ّ�ة ال�ی� 

  عّ�ا درج�ا عل�ه . 

 ما �عَ� ال��خ ناص��  )٤(

  ال�أساة وال���لة

ی�خ�ون  ال�جالُ  ."ج�ل عامل" ف��ٌة ُم�ل�ٌة  شهادَة ��لِ  لْ� ت

�ال��ات إلى "عّ�ا" ح�� �ع�ل�ن �الُ���ة إلى أن ���ت�ا م� اإلرهاق . 

�أرخ� واألم�اُل وال�الح وال���ُل ُت�اَدر. وال��اُء واألوالُد ُی�اع�ن 

. � ال�جال ال��أ إلى بالد "�عل��"سِل� م . وم�ث�ٍ� في س�ق ال��اسة

فق� ُنقلْ� هي اُألخ�� إلى "عّ�ا" ح�� ُجعل� ال����ة وأّما ال����ات 

وق�دًا ألف�اِنها . وم�ها ما سارع أص�اُبها إلى دف�ها داخل ال��ران 

  ال����ة وال���ات .  أمًال �إنقاِذها ، فأتلف�ها

القادِة  ، وق�لِ والِ��� ، مع �ّلِ ه�ه ال���ات ومع ذل� 

إلى ال�جال  ال��ی�ِ  واالف�قارِ والُ�قاتل�� وت���� َم� سِلَ� م�ه� ، 

  ه ول� ���ع . بلـسَ �أ�ئ رأ"ج�ل عامل" ل� �ُ فإّن وال�الح ، ـ 
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، َم�  �ان م� رجاِله ، وم�ه� َم� ه� م� أب�اء ال�ه�� ناص�� 

ح) ، ّ�اال�ار�خ ت�� اس� (ال�ِّ  أ��اُلها نّ���ا ح�َب ع�ا�ات ، دخلَ 

بل ه� في ِح�اٍك دائٍ� وفقًا ، مقام �ع�ي ال�ی� ال ���قّ� به� 

ُر�ع ق�ن ، ���ُ�  �اِت ه�ا ال��� م� ال��ب . اس��ّ�ْت لُ�ق��

  . إلى ت���ٍة س�اسّ�ة ���ا �ع� ، واض��تها  ال�ولةَ  أع��ْت 

في عه� سل��ان �اشا ، والي "عّ�ا" �ع� وفاة ال�ّ�ار 

ح�ي ـ وه� ن��ُ� سلفه في �ل شئ ،  ، م)١٨٠٤هـ/١٢١٩(ت:

�ف�ل س�اسة ، االس�ق�ار واالزدهار ال���ي عامل" �ف��ٍة م�  "ج�لُ 

  . ُع�ف بـ (العادل) ل�ل� ، و  ّ�ش��ة ن��ّ�ًا ه�ا ال�الي ال

ـ  ١٢١٩أث�اء ف��ة والی�ه ال�ي �ال� مّ�ة خ�� ع��ة س�ة ( 

على إصالح ما العادُل �اشا سل��اُن ع�َل م) ١٢١٩ـ ١٨٠٤هـ/١٢٣٥

ث�رة  ص�ِ� ر��ا ، بل على األرجح ، خ��عًا ل�غ�ِ أف��ه ال�ّ�ار . 

. ی�ّ�ُ� ذل� أّن "إس�ام��ل" ���ا س�� ال�ولة  ال�ي أنه�ْ� (ال�ٌّّ�اح) 

ال�الي ، أو �األح��  أرسل� أحَ� ��ار م��في وزارة خارجّ��ها ل�عاونَ 

ه سا�قٌة م� ال�ولة . وه�مع ال�ائ��� لُ���َف على ال����ة ال��اسّ�ة 

  . الع��انّ�ة 

 مع  فارس ب� ناص�� الّ�ّ�ارلل�فاوضة نّ�� االث�ان اج��اعًا      

الُ�فاوضة �ل� ه�ان  في ب�ءالّ�ّ�ار. واب� عّ�ه م��� ب� م���د 

�ا �أن ه�ا غ�� ج�. فأُ "ج�ل عامل" إلى م�ا�ِ�ه ال�ار�����  إعادةَ 

في واردات ال����ة م�� خ��ة ع��  م��� �ع� أن ُأدخلْ� ال�الدُ 
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عامًا . و�ال����ة تّ� االتفاق على إع�اء اُألس�ات ال�الث إقل�� 

ًة م� ال��ائ� ت�اه ال����ة . عفاال��م� ��امله ، على أن ت��ن مُ 

رات�ًا س���ًا مق�اره ب� ناص�� فارس على أن ی�قاضى رئ�ُ� ال��ا�خ و 

م��قة  ��ا ُت�فُع له وارداتِ م� خ�انة "عّ�ا" .  ت��جُ ، مائ�ا ��� 

س ق��ة بل إن ال�ولة م��� ال��خ فار . �أك�ِلها  "م�جع��ن" ال���ّ�ة

، م� ض��ها ��اك� ل��ان�ه  ةً أب��ًة ُم�اس�ادت له ف�ها ـوش. "الّ�ر��ّ�ة" 

س�ا� لل��� ، س��ها مع اب� عّ�ه م��� ال����د . وج�عا في 

  ن�اِقها �لَّ َم� �قي م� آل علي ال�غ�� وُم��� وصع� . 

والقارُ� ال�� رافق�ا في الف�لَ�� األخ��َ�� لُ�الح� أّن ه�ه 

ال���ة غ���ٌة وف���ٌة م� ال�ولة الع��انّ�ة وعقلها ال��اسي . م� 

ّ�اح)  رةَ ث� ت�ّ�لْ� �ع� أن  .ًة ُتق�م عل�ها إال ُم��هَ  ال�اضح أّنها ل� (ال�ِّ

  مّ�ة خ��ٍة وع���� س�ة .   ال�ي ث��ْ� 

"ج�َل  ولق� �ان م� ح��ِ� أث�ه�ه ال����ة ال��اسّ�ة أّنها م��ْ� 

ان��َف أب�اؤه أث�اَءها  عامل" ُزهاء ن�ف ق�ن م� االس�ق�ار ال���ي.

 ال�ّ�ار ال�ح�ّ�ة . ف���ْت األب��ة وُغ�سْ�  إلى ِع�ارة ما خ���ه س�اسةُ 

إال ب�أث�� ه�ه الف��ة ول� ت�ه�م األراضي .  األش�ار واسُ��ل�ْ� 

 ٍ���� ٍ
ّ
ق�وم الع��� ال���� ،  ���ادة ه�  ، في ال���قةُم�غ�ٍ� س�اسي

ْ�ِ� و�َ  .، إلى ال���قة حاكُ� "م��" إب�ا��� ب� م��� علي �اشا 

  م� "س�ر�ة" .  ُسل��ِه على أج�اٍء واسعةٍ 

 ت�� تأث�� ال�غام�ة ال���ّ�ة  )٥(
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  ف��ُة َحَ�� ال���

وقف ع��ُ� إب�ا��� �اشا ع�� أس�اِر م ١٨٣١هـ/١٢٤٧س�ة 

�ع� أن �ان ق� مّهَ� س�اسّ�ًا لُ�غام�ته الع���ّ�ة  ."عّ�ا" م�ی�ة 

و�ال ح�اُر ال��ی�ة ال����ة مع األم�� ���� ال�هابي . �ال��الف 

َ�ُ� حَ أث�اَءها  نهَ� س�عة أشه�، على ال�غ� م� قّ�ة م�ف�ّ�ة إب�ا��� . 

، ال�� س�غ�و ز��َ� "ج�ل عامل" في ر�ع ال��� اب� م���د ب� نّ�ار

�ة . وخاض مع��ًة ضّ� �ع���ه ل���ة ال��ی�ة الُ��اَص  الق�ن القادم ،

� ن�ائُ�ها مع�وفًة سلفًا ، �ال��� ، �انخارَج "عّ�ا" القّ�ات ال���ّ�ة 

  ب�� القّ�تَ�� ع�ی�ًا وت�ل��ًا .  للفارق ال����

��اب ��ق�ٍر ���ٍ� م� الف�وسّ�ة و  به�ه ال���ة ، ال�ي ات��ْ� 

عامل" إلى دّوامة الع�ف.  ، عاد "ج�لُ ال���قة ال��ا�ات الع���ّ�ة 

ال�هابي ����  عل�ه حل�ُ� إب�ا��� األم��ُ  فغادره أب�ُز زع�ائه . وت�ّل�َ 

ُ�ل ، ب�َ� أّن ه�ه ال�ال ل� ت. ، ال�� ساسُه �ق��ٍة ُت�ّ�ُ� �ف��ة ال�ّ�ار

 وُق�ل �ف�ل ال��رة ال�ي قادها ال��خ 
ّ
ح��� ب� ش��� ال�ع�ي

ٍ م� .  ض�ّ�َ�ها
ّ
وهي الُ��اَدَرُة ال�ح��ُة م� ه�ا ال��� ل���ٍ� عاملي

ّ�اح) . ّ�ها �ان� ُم�ّ��ًا �ا��ًا ب��رة ول�،  غ�� ُأس�ة علي ال�غ�� (ال�ِّ

مّ�ا دفع إب�ا��� �اشا إلى رْفِع ی� حل�فه ع� "ج�ل عامل" ، مع عْ�ٍض 

  � ال��� �أن �ع�َد إلى بالده على ش��ه َح�َ 

  فأبى . و��اك�ه في س�اسِ�ه على أن ���َع لُ���ه ، وم�قعه 
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 أم�َ عّ�ة إج�اءات : ات�اِذ إب�ا��� �اشا إلى  على األث� ع��َ 

��ةَ  ، وف�َض  �اّفة ���ع ال�الح م� ال�اس  ال����َ� اإلج�ار� وال�ُّ

  ح�ى خ�َ�ْ� ال�الد .  ال��ائ�َ  على الع��م ، وضاعفَ 

ال��� ُم����ًا الف�صَة ال��اسّ�َة الُ��اس�ة.  �ُ �َ في األث�اء ��َع حَ 

َول  م��� علي �اشا  إعادةعلى الغ��ّ�ة ال�ي س�عان ماوات�ُه �اتفاق ال�ُّ

علَ� ما أن و  .إلى ح��ه ال�اب� ، ال�� ی��ّ�� ان��اَع "س�رّ�َة" م�ه 

ال��� الع��اني إلى "حل�" ، ح�ى رفع را�َة ال��رة �الئع ب�ص�ل 

  . على ال���ّ��� 

ال��� َم� اس��اع ج�َعه� م� ال�قاتل�� العامل��� .  ج�َع ح��ُ 

�ّ�ة" ع���ًا ���ادة م��� اب� األم�� قو�ع� أن صّ� به� ع�� "ج�� القا

، سار �ُ���ه إلى "ح��" �ان ی�ّ�ُه لله��م على "ج�ل عامل" ���� 

�ع�ٍد م� ال�عارك في  ح�� ان�ّ� إلى ال��� الع��اني . ف�اركَ 

ل�  الع��انيَّ  وعلى ال�غ� م� أّن ال��َ� "ق�ن�ه" . و"ح��" و "َنَ�ب" 

� ال��� �َ فإن ما أ�هَ�ه حَ  ، ال�عارك تل�في أ� مع��ٍة م�  ی����

ال�ولَة ُت�ع� عل�ه بلق� (ش�خ م�ا�خ وُح�� ت�ب�� جعل   ةٍ م� ��ال

الع��� ال���� في َمْ� مَ� �ُ��اردة إل�ه  بالد ��اره) . وعه�ْت 

"ج�ل عامل" و "فل����" . ف�اض معه عّ�ة معارك في "ْرَمْ��" و 

ودخل "صف�" و"���ّ�ا" "شفا ع��و" .  فيو ُق�ب "عّ�ا" "واد� ال����" 

و "الّ�اص�ه" . فأجلى َم� بها م� ع��� ال������ . وعّ�َ� على �ّلٍ 

  م�ها ُم��ّل�ًا م� ِقَ�له . 
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عاص�ة "ج�ل "ت����" اس�قّ� في ارتفعْ� م�انُة ح�� ال��� . و 

عامل" ال�ار��ّ�ة ، ُم�ا�ًا بُ�ّلٍة م� ش��خ ُأس�ته ، م�ه� علي �م��� 

. ���ل اس� (األسع�)مای�اُل �ٍ� م� اُألس�ة األسع� . وه� سلُف �

م� "ل��ان" و  �ق��ه ال�ع�اءُ  بال�ٍ ش�َه غ�ت "ت����" في زمانه و 

ال�ولة الع��انّ�ة ،  ��ا تلّقى إنعاماتِ "فل����" ��ع�ه� رجاَء ن�اِله . 

وه� أّوُل إلى جان� ه�ا�ا شاه "إی�ان" . وه�ه سا�قٌة م� ه�ه ال�ولة . 

ت��ُّهًا م� اع��� ال����ش ال���ي وتلّقَ� بـ (ال���) م� ُأس�ته 

على الُع�� ال�� . وه�ه أ��ًا سا�قٌة ، ت�لُّ �ال�ل�ان ع�� ال���� 

إلى أن ت�في س�ة مع الع��ان��� .   وصلْ� إل�ه حالُة ال��اهي

  م . ١٨٥٢هـ /١٢٦٩

و�ن ت�� ه � الّ�ل� وت���� األم� في بل�ُ� في ��ْ �َ ن�ح حَ 

ُی��ُه ال��ُف ال��اسيُّ م� . األم� ال�� ل� ال����ة الّ�ا�ة الع��انّ�ة 

على ال�غ� م� س��ه ال���� إل�ه ��اّفة ال�سائل  ل�ّ�ه ناص�� ، ق�لُ 

. وال���قُة ال�ي ُ���ُ� ، ��ا ع�ف�ا  ومع ج��ع األ��اف ال��ّل���

الث��� ل� �ُ�� في لل��أّمل أن ����َفها دون صع��ٍة ، أن الفارق ب�� ا

الُ����ة . ال��اسّ�ِة ، و�ّن�ا في ال��وف  ةال��اس�ّ والُ��ّ�لة ال�هج 

في وضٍع صعٍ� . وصل إلى � �ان� ال�ولُة الع��انّ�ُة �َ ففي أّ�ام حَ 

إلى ُن��ِتها . ل�� حّ�ًا  الق�� الغ��ّ�ةِ  حّ�ِ ته�ی� ال��ان ، ل�ال ُم�ارعةُ 

و�ّن�ا خ��َة �ه�ِر ق�ٍة إسالمّ�ٍة ج�ی�ٍة ق�ّ�ٍة بها وِح�صًا على ِم�عِ�ها . 

ول الغ��ّ�ة تِ�لُّ م�لَّ ال�جل الع��اني ال���� .  �ان� م�ل�ُة ال�ُّ
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شاّ�ٍة ق�ّ�ة إسالمّ�ٍة �ه�ر دولٍة  ال�ولة الع��زال���فة ، ومْ�عِ  في �قاءِ 

 في ه�ا الّ��ف ت�ّ�رْت ال�ولُة م�ّق�ًا م� أزمِ�ها ال�ار��ّ�ة وذه�ّ�ةِ . 

إلى ذل� أن  ْف . أِض ، ال�ي �ان� في ذروِتها أ�اَم ناص�� الغ��سة 

 ال�أث��َ م�ّق�ًا أ��ُا ان��اَز األم�� ���� إلى جان� ال������ حّ�َ� 

"ج�ل وراَء ال���� م� مآسيال�� �ان الُ���� ، ال��ّلي  ال��اسيَّ 

 ُ� ه�ه الُ�ع��ات ، و��ى عل�ها�َ ق� رأی�ا ��� ال�قَ� حَ لو عامل" . 

مّ�َة ه بل�َ  ���ُ� م�حَ ن�َح ن�احًا غ�� م���ق . ��ل� س�اسَ�ه ، و 

  عق�ی� تق���ًا م� األم� وال�الم . 

  

  ما �ع� ح�� ال��� )٦(

كلُّ ذل� انه�َم مع و��فاة ال��خ َحَ�� . ال�غام�ُة ال���ّ�ُة 

ب�� ال�اب العالي �م��� علي ، ال�ه��ة  ��عاه�ة "ك�تا��ه" ان�هْ� 

َول الغ��ّ�ة  ال�امِّ لش�افِ اإلعل�ها �ال�ي ج�� ال����ُع   . وم���هُ ل�ُّ

ول�ّ� . وال�َة "م��" وراثًة ، ف�ًال ع� �امل "س�رّ�ة" (م��� علي) 

اض�ّ�ه ، "ج�ل عامل" ، �َ�� ف�ه� أهل لُ�ل��ه  هاِ هلألالقا�َع َ� �فْ ال

ال�ولُة م� هّ�ها ، فعادْت تّ�ًا إلى و��ل� اس��احْ� . ها ئِ إلى إخال

لُ��لَ� یَ� ش��ِخ ُاس�ته ال������ في  ال��� ث� أتْ� وفاُة َحَ�����عِ�ها . 

إلى  فْ�ِض ص��ف ال��ائِ� على ال�اس ل��ل��ه� ، �اإلضافةِ 

ال�اُس �����ن  مّ�ا أّد� إلى أن أص�حَ . الُ���فة ال�ولة  ض�ائ�ِ 

  على حاّفِة ال��اعة . 
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العارُف الُ��ّقُ� في �ع� ال����الت ال��ّلّ�ِة على تل� والقارُ� 

 ال����ة ل�ع� اُألم�اء اإلنعاماتِ �  �اذجةُ ال ال����هاتُ  الف��ة ، ل��وعهُ 

في واله�ا�ا ال����ة ال�ي �ان�ا �قّ�م�نها ، على ال�ع�اء وغ��ه� 

االه��ام  . ف�ًال ع� ل�ع� أب�ائه� ال�اذخةِ  ، واألع�اسِ  ال��اس�ات

أّن �لَّ إلى . دون االل�فات خالفًا ألسالِفه�  ب��اء الق��ر وت����ها

مّ�ا ل� ُ�عَه� م� ق�ل في  هو�لُّ . ه�ه �ان� على ح�اب ال�اس الفق�اء

  "ج�ل عامل" .  ِسَ�� زع�اءِ 

 
ّ
الّ�امُّ  ف�امُ نأن وقَع اال،  له�ه ال�ال كان م� ال�أث�� ال��اسي

غاَب ذل� أن  عقاب�لِ . ور��ا �ان م�  ب�� ال�اك��� وال����م��

، ال�� رأی�ا ��� �ان ی��ُك  لفّالح ـ الُ�قاتلال�ار��يُّ لن��ذُج األُ 

ل���َض و ، ه �ُ��ّ�د س�اعه الُ��اد� سالحَ  �����َ م��اَثه لأرَضه و 

 ص�عَ  . ه� ذا ماو�����أرِضِه وشعِ�ها أع�َف ال�عارَك دفاعًا ع� 

ٍ ، "ج�ل عامل" م�� أّ�ام ال���َ� لـ �ار�َخ ال
ّ
 األم��ُ أّوِل أم�ٍ� عاملي

م) . وال���قُة أّن ع��َ� َحَ�� ١٢٠١/ هـ٥٩٨(ت:ح�ام ال�ی� ��اره 

ٍ ه� آخُ� 
ّ
ٍ ع��ٍ� عاملي

ّ
في تل� الف��ة . ���ُ� أّن�ا ال  نع�فهُ شع�ي

ی�هُ� و����هُ� لل�فاع ع� بل�ه ن�ُ� م� �عُ� ز���ًا عاملّ�ًا واح�ًا 

وال���قُة �فعل�ن .  أسالُفهُ أهل�ه ، ��ا �ان بل�ِه و  ��امةِ و  حق�قِ وع� 

أ��ًا أّن ه�ا االن��اَر ق� ب�أ ���اسِة الُ�هادَنِة إلى حّ�ِ ال���ع ال�ي 

و�رَثُه . ول�ّ� ح��َرُه الق��َّ مع الُ�ل�ِة الع��ان�ِة اّت�َعها َحَ�ُ� ال��� 
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 ب�َ� أنّ .   ن��ّ�اً مق��لةٍ ع�� ُح�وٍد مع ال�اِس اُألم�َر  اض��َ األخالقيَّ 

  .أسالفه  ته وس��ةدون س�� س�اَسَ�ه ال�ارجّ�َة ع�ه ورث�ا أخالَفُه 

  خ�اٌم وعهــ� )٧(

ف��ٌة م�ل�ٌة ُم�لهّ�ٌة م� تار�خ ال��عة في "ج�ل  ه��ا ب�أْت 

 وال�ل�ِ   االض�هادِ   م� ص��فِ عامل" وغ��ه . عانى ف�ها اإلن�انُ 

. . خ��صًا في األّ�ام األخ��ة للُ��� الع��اني ی�َصف الماوال��� 

ل ال�ُّ  هواس��ّ�ْت م� �عُ� �����ً� أو �غ��  : االس�ع�ار  لوَ مع ت��ُّ

 ��اموما ت�ّ�َ� ع�ه م�  . )االن��ابال�ادع (ع��ان الالف�ن�ي ت�� 

. ث� الل��انّ�ة ، فال��ه�رّ�ة ت�� اس� " ل��ان ال����" ال�ولة الل��انّ�ة

ٍ �فاصٍل 
ّ
ه القاس�ة الُ���ال�ة ق��ٍ� اح�الُل "فل����" وت�ا��اتُ زم�ي

األمُ� ال�� وضَع ال�اَس أماَم . "ج�ل عامل" أهل خ��صًا على 

خ�اٍر وح�ٍ� ، م�ل�ا ح�َث تار��ّ�ًا غ�� مّ�ٍة ، ه� أن �أخ�وا الُ��ادرَة 

 ، ع�ُ� ال�ولةِم�ارًا وت��ارًا َ� ل�یه� �ع� أن ث� .ال�قاومة �ات�اه 

  . ع� ال�فاع ع�ه�ت��ُل ��فه�ِمها ال�ّ�ِ� لل��� ، سّ�ٍة ألس�اٍب س�ا

قّ�ٌة ت����ُّ أن ُت�و� ��امِل تفاص�لها في ول�ّ� ه�ه ال���الّ�ة 

  ع�ٍل ُم��قّلٍ . 

لق�اءِة  مّ�ي القارُ� ه�ه اإلشارات ���ا�ة دع�ةٍ  إذن ، فل��قّ�لْ 

  ك�ابي القادم إن شاء هللا . 

  ــــــــ
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  ال��ل�لّ�ة ال�املةالفهارس 

  ـــــــــــ

 فه�س� ت�ل�لي شامل

لألعالم ع��مًا م� أش�اص وأس�ات وفَ�ق و��ائف وج�اعات و�ل�ان 

وم�ا�� ومعال� جغ�ا��ة و���غ�ا��ة وُدول،  م���قٌة أب��ّ�ًا . وق� أخ�نا في الّ��� 

  كل�ات أب ، إب� ......الخ. 

  (أ)

  . ١٢١آس�ا : 

  .  ١٥٣،  ٢٣آس�ة ال�غ�� : 

  .٨٣،  ٨٢آل ال��ف�ش : 

  .٢٠٠آل ح�ّ�ه: 

  .٦١آل ع�� ال�ات�:

  .٢٠١آل عل� ال�ی�:

  .١٩٠، ٨٢آل الع��ه/عل��ه:

  .٦١آل �اس��:

  . ٢٢٩،٢٣١إب�ا��� ب� م��� علي �اشا :

  .١٦٣اب� أبي الغ�� ال��ار�:

  .١٢٧اب� ال�ّ�اج ، ع�� الع��� ب� ن���� :

  .١٥١، ١٤٤ني:اب� ت���ة ال�ّ�ا

  .١٧٤اب� عاب�ی� ال��في:
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  . ٩٢، ٩١، ٨٨، ٨٧، ٨٥اب� معقل ال���ي:

  .٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٥اب� مّلي ال�عل��ي ، ال�ل� األق�ع: 

  . ١٠٨، ١٠٢، ١٠٠، ٧٠، ٦١، ٥٩، ٤٩اب� واضح ال�عق��ي: 

  .٢٦أب� جعف� ال����ر: 

  .١٣٧أبي ح��ر(ُأس�ة) :

  .١٣٧أبي رع�(ُأس�ة) : 

  .١٣٨الل�ع(ُأس�ة) : أبي 

  .١٣٧أبي نادر(ُأس�ة) : 

  .١٣٧أبي ه�ال(ُأس�ة) : 

  .١٣٨أبي ی�ن�(ُأس�ة) : 

  .٢٣ُأج�اَدَی� (م�قع) : 

  .٣٨األح�اء (بل�) : 

  .١٥٠أح�� ب� إب�ا��� ال���واني : 

  .٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦أح�� �اشا ال�ّ�ار: 

  .٨٢أح�� ب� ��ق ال�م�قي: 

  .١٠٠أح�� ب� ��ل�ن: 

  .�١١٨ م��� ب� عّ�ار:أح�� ب

  .٢٠٢، ٢٠١أح�� ال�ع�ي (األم��) : 

  .٢٥أدرنه : 

  .١٧٣إدِل�: 

  .١٣٦، ٢٧، ٢٤اُألردّن: 

  .٢٠٩أرسالن �اشا: 

  .٢٢٨، ٢١٩، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٣، ١٩٢، ١٧٧،١٧٨إس�ام��ل: 

  .١٥٨، ١٣٦، ١٢٧أسع� ب� أح�� ب� أبي روح: 
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  . ١٦٩، ١٦٨إس�اع�ل األول ال�ف�� (ال�اه): 

  .٢١٢، �٢١٠اشا (والي دم�� ث� م��) :  إس�اع�ل

  .١١٦االس�اع�ل��ن: 

  .١١٤، ١١٢إف����ا: 

  .٢٠٤أفقا (بل�) : 

  .٢٠٦أك�اد : 

  .٤٤األم���ن : 

  . ٢٠٩، ١٧٢، ١٦٨، ٦٠، ٢٥، ٢٣األناض�ل: 

  .٤١، ٣٩األن�ل�: 

  .٢٨إن�اك�ا : 

  .٢٠٩االن��ارّ�ه : 

  .١٣٥، ١٣٢، ١٢٣أورو�ة : 

  .٢٣٢، ١٧٩، ١٦٣، ١٣٣إی�ان: 

  .٧٥، ٦١، ٦٠إ�عات(ق��ة) : 

  .٨٦األی����ن : 

  (ب)         

  .�٥٦اب ح��(في �عل��):

  . �٥٦اب س��ا(في �عل��) : 

  .�٥٦اب ال�ام(في �عل��) : 

  .�٥٦اب ن�له(في �عل��):

  .٧٦، ٥٨، ٥٥، ٥٤، �٥١اب ه��ان(في �عل��) : 

  .٢٠٦، ٢٠٢، ١٩٦، ١٤٧ال���ون (بل�) : 

  .٣٨ال����� : 

  .٣٠س (بل�) : ب� ال�ا
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  .٢٨ب�ج ال��الي : 
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  .١٩١، ١٧٣، ١٦٩ب�� ال���: 
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  . ١٩٧، ١٧٠س�فا:ب�� 

  .٢٢٠، ٢١٩، ١٩٨، ١٧٢ب�� شهاب، ال�هاب��ن: 

  . ٢٢٩، ١٨٨ب�� صع� : 

  .١٩٧، ١٧٠ب�� ع�اف : 

  . ٢٢٩،  ٢٢٣، ٢١٧، ٢١٦، ١٨٨ب�� علي ال�غ��، آل علي ال�غ��: 

  .١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١١٩ـــــ ١١٢، ٩٨، ٩٧ب�� عّ�ار: 

  .٢٢٠، ٢١٩، ١٩٨، ١٧٢ب�� مع�، ال�ع�ّ��ن: 

  .٢٢٩، ١٨٨ب�� م���: 

  . ٨٥به�ام شاه األی��ي (ال�ل� األم��): 

  .١٤٣ب���س ال���ق�ار�(ال�ل�ان):

  .١٤٢ب��را (األم��) : 

، ١٥٦،  ١٥٥، ١٥٤، ١٤٧، ١٣٩، ١٣٥، ٩٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥ب��وت: 

٢٠٦، ١٨٨، ١٨٥، ١٧٢، ١٦٩، ١٦١.  

  ( ت)     

  . ١٦٨ت����: 

  . ٢٣٢، ٢١٦ت����: 

  .١٩١ت�م�: 

  .١٥٣، ٨٩ت���ان��ان: ت����ان ، 

  . ٢٠٦، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٨ال����ان: 

  .٩٠تقي ال�ی� ال��ائ�ي: 

  . ٧٥، ٦١، ٦٠ت����: 

  .٤٤ال�ّ�اب�ن: 

  (ج)      

  .١٦٨جال��ران (في آذر�ا��ان):
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  .١٩١، ١٧٠جان ب�د� الغ�الي: 

  . ٢١٦، ١٧٨ُج�اع: 

  .١٩٧ج�ال العل����: 

  . ١٨٩، ٨٢، ٧٧، ٦٢، ٥٣الُ�ّ�ه (ق��ة) : 

  .�٦٦ل ُبه�اء: ج

  .٢٠٢، ١٩٧ُجّ�ة ��ّ��: 

  .٢٠١ُج�ة ال�����ه: 

، ١٠٣، ٩٨، ٧٨، ٦٩ــــ٦٨، ٦٥، ٦٤ج�ل ال����� (وان��: ال�ّ�ّ�ه) : 

١١٢  .  

، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ٦٦، ٢٩، ٢٧ج�ل عامل: 

١٧٨، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥ ،

  . ٢٣٦ـــ٢١٥، ١٩٣، ١٧٩

  .٦٦ج�ل العل����: 

، ١٨٨، ١٧٦، ١٧٤، ١٣٧، ١٣٦، ٨٣، ٦٩، ٦٣، ٦١ج�ل ل��ان: 

٢٢٠، ٢١٩، ٢١٣، ٢١٠، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٦.  

، ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٦، ١٤٧، ١٣٧، ٦١، ٣٠، ٢٥ج��ل: 

٢٠٩ .  

  .٢٤ُج�ام (ق��لة) : 

  . ٣١، ٣٠ال��اج�ة : 

  . ٦٥، ٥٣ُج�د �عل��: 

  . ٢٣١. ج�� القاق�ّ�ة :  ٢٢١، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧جّ���: 

  . ٢٦ال�ل�ل : 

  . ١٣٦ال���ّ��ن : 

  .  ١٩١ج�سّ�ه : 
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  .  ٣٢ج�ن�ه : 

  (ح)      

  . ٢٣٥، ٢٢٣، ١٨٩، ١٣٨ح�ام ال�ی� ��اره : 

  .٧٢، ٥٩، ٤٥،  ٤٤ال��� ، اإلمام (عل�ه ال�الم) : 

  .١٤٩:  ال��� ب� ی�سف ال���واني (اب� الع��ة)

  .٥٨، ٤٤ال���� ، اإلمام (عل�ه ال�الم) : 

  . ١١٢ح��� ب� ال��� ب� حْ��ان: 

  . ٢٠٨، ٢٠٥ح��� ب� س�حال ال��اد�: 

  . ٢٣٠ح��� ب� ش��� الّ�ع�ي: 

  . ١١٢ح��� ب� علي ب� ع�� ال�اح�: 

  . ١٣٨، ٣٦ح��م�ت : 

  . ٢٣١، ٢٠٧، ١٩٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١١٨، ١١٢حل�: 

  .٢٢٢، ١٥٩ال�ّلة: 

  .٢٠٧ح�اه : 

  . ٢٣٥، ٢٣٤،  ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠ح�� ال��� ب� م���د ال�ّ�ار: 

  . ١٢ال�ّ��انّ��ن: 

  .٢٣١، ١٩١، ١٢١، ٨٨، ٨٥، ٨٣، ٦٩، ٥٢، ٢٨ح��: 

  .٩١ح�ابله : 

  (خ)         

  .١٩٤ال����ه (ق��ة) : 

  .  ٢٢١ال��رج: 

  . ٩٦ال�ل�ج الفارسي: 

  .١٩٣خ��� ب� مل�� ال��ف�شي (األم��) : 

  .٣٧ال��ارج : 
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  (د)        

  . ١٤٣، ٨٩دار اإلسالم : 

  .١٥٩، ١٣٢، ١٢٨دار ال���ة (في ��ا��) : 

  . ١٣٢، ١٢٨دار العل� (في ��ابل�) : 

  . ١٥٠دارّ�ا (بل�) : 

  . ٢٠٦، ١٩٠، ١٨٨، ١٨١، ١٧٢ال�روز: 

،  ١١١، ٩٠، ٨٤، ٨٢، ٧١، ٦٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٢٩، ٢٤دم��: 

٢١٩، ٢١٠، ٢٠٧، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٥، ١٦٢، ١٥٤، ١٤٤ .  

  . ١٦٨ال�ولة ال���ن�ّ�ة : 

  (ذ)          

  .٨٦ال�ه�ي ، م��� ب� أح�� : 

  (ر)         

  . ٥٦، ٥١، ٢٩رأس الع�� (في �عل��) : 

  .  ١٠٣، ٩٨، ٧٨، ٧٢، ٧٠، ٥٥، ٤٦، ٣٨ـــ٣٧، ٣٥ر��عة (ق��لة) : 

  . ٢٣٢رم�� (بل�) : 

  . ١٠٣، ٥٩، ٣٣، ٢٩، ٢٤ال�وم : 

  .١٩٥(بل�) :  ر�اق

  (ز)        

  .  ١٥٠زغ��� (بل�) : 

  . ٢٢٨ال�ر��ّ�ه (ق��ة) : 

  .  ٢٢٢، ٢١٧، ١٧٧ز�� ال�ی� ب� علي ال��اعي (ال�ه�� ال�اني) : 

  (س)      

  . ٢٨ساحة الُ��ج (في ب��وت) : 

  .  ٢٥سال�ن�� : 
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  . ١٩٠، ٨٣، ٥٣س�ع�� (ق��ة) : 

  .١٩٣سل�ان ب� م��� ال��ف�شي (األم��) : 

  . ١٧٣،  ١٧٢، ١٦٨سل�� األول (ال�ل�ان) : 

  .  ٢٢٧سل��ان �اشا العادل (والي عّ�ا) : 

  .١٧٧سل��ان القان�ني (ال�ل�ان) : 

ّ�ة :    .  ١٧٢،  ١٥٥ال�ُّ

، ١٤٩، ١٤٧، ٨٣، ٦٢، ٦١، ٥٣، ٤٨، ٢٩سهل ال�قاع (في ل��ان) : 

١٨٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٦٩، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٧،  ١٥٥، ١٥٤ ،

٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧،  ٢٠١، ١٩٦، ١٩٣.  

  . ٢٣٤، ٢٣١، ١٩٧، ١٦٠، ١٢١، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٥٢، ٢٤س�رّ�ة : 

  (ش)          

، ٤٥، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٤ال�ام ، ال���قة ال�امّ�ة : 

١١٧، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٨١، ٧٢، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦١، ٥٠، ٤٩، ٤٦ ،

١٧٩، ١٧٧، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٣، ١٣٨، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٠ ،

٢١٦، ١٩٦، ١٩٢، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥ .  

  . ٤٥، ٤٢، ٣٨ش�ه ال���ة الع���ة : 

  . ٢٠٦، ٢٠٣ش�ی� ال��ف�شي (األم��) : 

  .  ٣٧ُش��ة ال���� : 

  .  ٢٣٢شفا ع��و (بل�) : 

  .  ٢١٦ال���� : 

  . ٢١٩، ٢٠١، ١٨٨، ١١٥، ٢٦ال��ف : 

  . ٢٢٨، ٢٠٦الّ��م� (إقل��) : 

، ٩٧، ٩٦، ٩٣، ٩١، ٨٧، ٦٧، ٦٤، ٦١، ٥٣، ٤٨، ٤٥ال��عة :  

١٦٥، ١٦١، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٥، ١٢٦، ١١٦، ١٠١ ،
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٢١٢، ٢١٠، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٠، ١٨٨، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٩  ،

٢٣٦.  

  (ص)       

  .١٩٧صاف��ا (بل�) : 

  . ١٩٣صالح ال��ف�شي (األم��) : 

  .٨٤ال�ال�ّ�ة (م� أح�اء دم��) : 

  . ١٥٠ص��ا (بل�) : 

  .  ٢٣٢، ١٨٥صف� : 

  . ٨٨، ٨٦ال�ف�� ، خل�ل ب� أی�� : 

  . ١٧٣، ١٦٨ال�ف���ن : 

  .  ٣٧صّف�� : 

  . ١٥٢، ١٥١، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ٩٦، ٨٥ال�ل��ّ��ن : 

  .  ١٥٠صل��ا (بل�) : 

  . ٢٠٧صّ��� (ج�ل) : 

،  ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩، ١٣٦، ١٣٥، ٩٩، ٢٥، ٢٣ص�ر : 

١٥٨ .  

، ١٧٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ٢٥:  ص��ا

٢١٦، ٢٠٦، ٢٠٣، ١٨٨، ١٨٦، ١٧٢ .  

  .  ١٢١ال��� : 

  (ض)        

  . ٢٠٦، ٢٠٢، ٧٩، ٧٨، ٦٩، ٦٥الّ��ّ�ة : 

        (�)  

  .  �٢٠١ارّ�ا (بل�) : 

  .  ���١٤٤جا (بل�) : 
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  . ٢٣٢، ١٥٨، ���١٣٦ّ�ة : 

، ١٣٣ــــ ١٠٧، ١٠٥ــــ ٩٥، ٨٠، ٧٠، ٦٧ــــ ٦٣، ٤٢، ٢٥، ��٢٣ابل�: 

١٥٩، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ ،

٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١، ١٨٨، ١٨٥، ١٧٢، ١٦١ .  

  . ٤٨، ٣٠، ����٢٦ ال�ام : 

  . ��٢٠٩س�ن/��س� م��� �اشا: 

  . ٩٩ال��ل�ن��ن: 

  . ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧الّ�ّ�اح : 

        (�)  

  . ٥٨ال�اه� ب���س ال���ق�ار� : 

  . �٢١٩اه� الُع�� ال�ف�� : 

  . ٦٧، ٦٥ال�ّ�ّ��ن : 

  (ع)        

  . ٢٠٧العاق�رة : 

  . ٢٧، ٢٤عاملة (ق��لة) : 

  . ٤٤، ٣٧،٣٩،٤٢ع�� ال��� (��ٌ� م� ر��عة) : 

  . ١٣٠، ١٢٨، ١١٧، ١١٦، ١١٤ع�� هللا ب� م��� ب� عّ�ار ، أب� �ال�: 

، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٧ال�ولة الع��ان�ة: الع��ان��ن ، 

٢٢٣، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٥، ٢١٣، ٢١٢، ١٩٣، ١٩١، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١ ،

٢٣٢، ٢٢٨.  

، ١٢٠، ١٠٤، ١٠٢، ٧٢، ٥٤، ٤٥، ٤٢، ٣٨، ٣٧ ٣٥، ٣١الع�اق: 

١٦٠، ١٥٩، ١٣٣.  

  . ٥٩، ٢٩الع�ب : 

  . ٢٠٦ُع��ان : 
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  . ١٠٤، ٩٨، ٧٩، ٧٨، ٧٣ــــ٧٠ِع�قة (بل�) : 

  . ١٨٩، ٧٧، ٦٢، ٥٣ع�ال ال�رد (ق��ة) : 

  . ٢٠١ع�ق�ت (بل�) : 

  .  ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٣٩عّ�ا : 

  . ٢٠١،  ١٩٤، ١٤٨، ١٧٣، ٧٢عّ�ار : 

  .  ١٣١، ٧٠، ٣٦علي ، اإلمام (عل�ه ال�الم) :  

  . ٢٠٩علي �اشا (ال��ر األع��) : 

  . ١١١علي ب� ع�� ال�اح� ب� ح��ره : 

  .  ١٩٣،  ١٩١شي (األم��) : علي ب� م�سى ال��ف� 

  .١١٥،  ١١٤عّ�ار ب� ال���� ال�ائي : 

  .٣٨ُع�ان: 

  .٦٢ع���ي (ق��ة) : 

  .  ٢٠٥،  ٢٠٤ع�� ال�ا���ة : 

  . ١٤٣ع�� جال�ت : 

  .٢٠٩،  ٢٠٨ع�� ��عل : 

  .٢٢٤ع��اثا (بل�) : 

  (غ)        

  .  ١٥٣الُغـّ� : 

  . ٢٤غ�ان (الق��لة) : 

  .  ٧١الغ��ة : 

  (ف)         

  . ٢٢٨فارس ب� ناص�� ال�ّ�ار : 

  . ١١٤، ١١٢، ٩٧الفا���ّ��ن ، ال�ولة الفا��ّ�ة : 

  .  ١٩٧، ٣٠الف��ح (م��قة) : 
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  . ٢٠٧الُف�ُزل (بل�) : 

  .  ١٠٠، ٩٧، ٩١، ٥٩، ٢٩، ٢٨الُف�س: 

  . ٢٣٦، ٢٣٢، ٢١٩، ١٤٨، ١٣٦، ١٠٢، ٣٠فل���� : 

  . ١٧٣الف�عة (بل�) : 

  . ٣٣الف���قّ��ن : 

  (ق)        

  .  ٢١٦قانا : 

  .  ١٩١قان��ه الُ�ق�قع : 

  .  ١١١القاه�ة : 

  . ٣٠ق�� ال�اس / ق� ال�اس : 

  .  ١٥٠ق�اله (بل�) :  

  .  ٨٤الق�س : 

  .  ٢٧َقَ�س : 

  .  ١٥٠الق��ة (بل�) : 

  .  ٢٠٧،  ١٧٣الِقِ�ل�اش : 

  . ١٦٨، ٢٤الق�������ة : 

  . ٢٩ق��ن�ا (بل�) : 

  . ١٥٠الق���ة (بل�) : 

  .٦٦ُق�اعة (ق��لة) : 

  . ١٥٠القّ��� (بل�) : 

  .١٣٩قالوون األلفي (ال�ل�ان) : 

  .٢٣١ق�ن�ه (بل�) : 

  (ك)       

  .١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤ال��امّ��ن : 
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  .٥٩، ٥٧، ٤٤ك��ال: 

  . ١٦٤، ١٦٣، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٩، ٢٩ال��ك (بل�) : 

، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٧، ٦١، ٣٠ك��وان(م��قة) :

٢٠٣، ٢٠١، ١٩٦، ١٦٥، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨ ،

٢٢١، ٢٠٤  .  

  . ١٥٠كف�حّ�ى (بل�) : 

  . ١٧٤ك�ال �اشا (ش�خ اإلسالم) : 

  .٢٧كف���ال / �ف�ِ�ال: 

  .٣٣ال��عان��ن : 

  . ٢٣٤ك�تا��ه (م�ی�ة) : 

  . ٢٠٦، ١٩٦،٢٠١ال��رة (م��قة): 

  .٧٠، ٦٩، ٥٧، ٤٥، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٢٨ال��فة: 

  ( ل)        

، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣ل��ان ، ال��ه�ر�ة الل��انّ�ة : 

١٣٥، ١٠٥، ٨٠، ٧٨، ٧٣، ٧١، ٧٠،  ٥٢، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٥، ٣٤، ٣٣ ،

١٧٦، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٩، ١٦٧، ١٦٥، ١٥٩، ١٥٦، ١٤٩، ١٤٥ ،

٢٣٢، ٢١٨، ٢١٥، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٠، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٢.  

  .٢١٨، ٢٧ل��ان ال����ي : 

  .  ٩٩الالذ��ة: 

  . ٢٩الل��ة (بل�) : 

  .٢٤ل�� (ق��لة) : 

  (م)        

  .٨٤ماء ال��ابلة (في �عل��) 

  . ١٠١ال�ال�ّ�ة (م�ه�) : 
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  .١٥٠، ١٤٧، ٣٠ال��� (م��قة) : 

  .١٤٥ال��� ال��الي: 

  .١٦٣، ٢٧ِسِل� (بل�) : م��ل 

  .٢٣١م��� ب� ���� ال�هابي:

  .٣٦م��� ، ال��ي (صل�ات هللا عل�ه وآله) : 

  .٢٢٤م��� األم�� ، ال�ّ��: 

  .١٩٢م��� ب� س�ان �اشا : 

، ١٥٨، ١٢٧، ١١٨، ١١٤، ١٠٢م��� ب� علي ب� ع��ان ال��اج�ي:

٢٢١.  

  .٢٣٤، ٢٣١م��� علي �اشا : 

  .٢٢٨م��� ب� م���د ال�ّ�ار: 

  . ٢٢١، ١٧٧، ١٦٦، ١٥٦، ١٥٠م��� ب� م�ي ال����ي (ال�ه�� األول) : 

  .٤٤ال���ار ال�قفي : 

  .١٧٧ال��رسة ال��ر�ة (في �عل��): 

ّف�:    .٢٣م�ج ال�ُّ

  .٢٢٨، ٢١٦م�جع��ن : 

  .٣١، ٣٠الَ�َ�َدة: 

  .٥٦م��� رأس ال����(في �عل��):

  .٨٤م��� ال��ابلة(في �عل��) : 

  .�٥٦عل��) :  م��� ال�اه� ب���س (في

، ١٩٧، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٢، ١٧٠ال������ن،ال��ار�،األروام:

٢١٣.  

  .١٤م�غ�ه (بل�) : 

  . ٥٦م�ه� رأس ال���� (في �عل��) : 
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، ١٥٣، ١٤٢، ١١٦، ١١٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٧، ٩٥، ٨٩، ٤١، ٣٩م��: 

٢٣٤، ٢١٢، ٢١٠، ١٧٩، ١٧٧، ١٦٨.  

  .١٠٠، ٤٧، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٧معاو�ة ب� أبي س��ان: 

  .٢٦معّ�ة ال�ع�ان: 

  .٢١٦مع��ة (بل�) : 

  .١١٤الُ�ع� ل�ی� هللا الفا��ي: 

  .١١٤ال�غار�ة : 

  .٩٠، ٨٩ال�غ�ل : 

  .١٢٧ال�ف�� (ال��خ : 

  . ١١٦، ١١٤ال�ق���� : 

  .١٧٨م�ة : 

، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٧، ١٥٣، ١٤٣، ١٣٩ال��ال�� ، ال�ولة ال��ل���ة : 

١٩١  .  

  .٢٠٥، ٢٠، ١٩٦ال�����ه(م��قة):

  .١٤٨، ٧٣، ٦٩، ٦٤، ٣١، ٣٠ال��ارنة : 

  .١٩١م�سى ال��ف�شي (األم��) : 

  .٥٨، ٥٦ال��صل: 

  .٥٢ـــــ٥١ال���ان األخ��(في �عل��) ان�� أ��ًا:رأس الع��:

  .١٢٠ال���اء ، ال���ه: 

  (ن)          

  .١٢٤، ١٢٢، ١٠٢، ١٠٠ناص� خ��و الُ��اد�اني: 

  .٢٣٢ال�اص�ة (بل�):

  .٢٣٣، ٢٢٧ــــ ٢٢٣ر: ناص�� الّ�ّ�ا

  .٢١٦، ١٥٠ال���ّ�ة: 
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  .١٧٣ُن�ُّل (بل�) : 

  .٢٣١َنَ�ب (بل�): 

  .١٢١نه� أب� علي : 

  .١٢١نه� قاد��ا: 

  .١٤٧نه� ال�ل�: 

  . ١٦٣نه� الل��اني: 

  .١٧٤ن�ح ال��في:

  .١٤٥ن��ّ�ه (ق��ة) : 

  (هـ)       

  .٢١٣، ٢١١، ١٩٧اله�مل: 

  .١٥٠الهاللّ�ه (بل�) 

، ٤٦، ٤٤، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٧ــــ٣٦، ٣٥الهْ��ان��ن، ب�� هْ��ان: هْ��ان، 

٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٥، ٥٢، ٤٧ ،

١٩٠، ١٣١، ١٠٨، ١٠٤، ١٠٣، ٩١، ٨١، ٧٨.  

  .١٨٠، ١٧٩، ١٦٣، ١٣٣اله��: 

  .٩٠ه�الك�: 

  .٢١٦ه�ن�� (بل�) : 

  (و)      

  .١٨٨، ٢٦واد� ال��� : 

  .�٢٣٢: واد� ال���

  .٤٨واد� العاصي: 

  .١٦٨وان (ُ����ة) : 

       (�)  

  .�٢٢٥ارون (بل�) : 
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  .�١٥٠ان�ح (بل�) : 

  .٢٣ال��م�ك : 

  .٦٠، ٤٩، ٣٥ال��ان��ن : 

  .٥٠ـــــ٤٩، ٤٨، ٣٦، ٣١ال��� : 

  .٥٩، ٢٩ال�ه�د: 

  .١٩٣ی�ن� ب� ح��� ال��ف�شي (األم��) : 

  .  ٨٤ی�ن�� : 

  ـــــــــــــــ               
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