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خطبة العدد وفاحتة التجديد

اإنَّ جملَة الُعُلوِم االإن�صانيِة ُتّثل ِل�َصاَن اجلامعة الناطَق بها يف ميادين الِعلِم واملعرفِة والثقافِة، وكذلك ِهي امِلْراآُة 
العاك�صُة للُمْجتمِع الذي ُتوجُد فيه اإذا ما َت�َصاءَل النا�ُس َعنُه َمْن هو ح�صارًة، وماذا يكون مدنيًة، وكيف ُيحقُق 
، زاهيٌة بحريِة الكلمِة  ورٌة، ال �َصكَّ ُم بها َنْف�َصُه اإلى الَعاَلِ . وِهي �صُ ذاَتُه تقدمًا . اإنَّها، بقول اأكيد، �صورتُه التي ُيقدِّ
ِلْلِعِلم احلديِث  ما ميكُن  ْرَقى  اأَ ُهَو  فيها  ما  الأنَّ  َمْطَمِئنٌة  ورا�صيٌة  ْدِقه،  و�صِ املكتوب  وُم�ْصِرقٌة مب�صوؤوليِة  وُعْمِقها، 

ِر اأْن ُيْنِتَجه. واملَُعا�صِ
ولقد نرى تاأ�صي�صًا على ما تقدم، اأنَّها جملٌة تقوُل، ولي�س لها فيما تقول اإال ابتغاَء احلقيقِة .... بعيدًا َعِن التع�صِب، 
واإْعالَء الَعْقِل ... َبِعيدًا َعِن اخُلَرافِة، وَدْحَر الظلماِت ... يف َوْقٍت اأَْحَوَج ما تكوُن فيه املُْجتمعاُت اإلى اأَْنواِر امَلْعِرفِة 

َفَظ َغَدها وُم�ْصَتْقَبَلها. لكي جتلوا ما�صَيها، وتبنَي حا�صرها، وَتْ
ُب لفكرٍة �صدِّ فكرٍة،  َتَتَحزَّ َن�ْصِرها ملوادها، ال  َفِهَي، يف  ِبَها،  ى  وَتَت�َصمَّ الُعُلوِم االإن�صانيِة  َتَتبنى فكرَة  واملجلُة حنَي 
ُب لكلِّ االأفكاِر، وُلكلِّ مياديِن الِعْلِم، وُلكلِّ  ها َتَتَحزَّ ، ولكنَّ وال مليداٍن علميٍّ �صدِّ ميداٍن، وال ِل�َصْخ�سٍ �صدِّ �َصْخ�سٍ
َة التزاٌم بامل�صئوليِة االأخالقية، وَتدّرٌع باملو�صوعية، وَعَمٌل اأكيٌد بامَلْنَهِج الِعْلِميِّ بحثًا وتلياًل  االأ�صخا�ِس، مادام َثمَّ
ْفوَة العاليَة  كمنَي دولينَي، مُيثلوَن ال�صَّ وع . واملجلُة َقْبَل هذا وذاك، وَفْوَق هذا وذاك، َتَتعامُل مع ُمَ واإبداعًا مِلَْو�صُ
َكَما  ْفحًة مفتوحًة على ُكلِّ االآفاِق املعرفية،   َيْجَعُل هذا منها �صَ الِعْلِمّيِة . ولقد  َتَمَعاِتهُم  والنُّْخبَة الراقيَة يف جُمْ
ِت املجلُة ِمْن غالِفها واأ�صلوب َن�ْصِر امَلَوادِّ  َ ْفحًة ر�صينًة ورزينة وُمْلَتِزمًة. َكَما َغيَّ َيْجَعُل ِمْنها، يف الَوْقِت َنْف�ِصِه، �صَ
وَتْبِويِبها. وهذه ُكلُّها عالماٌت دالٌة على َرْغَبِتها يِف جتديد ِدماِئَها وت�صَع احلياة واحليوية فيها. وهي اأي�صًا دعوٌة 

لُقّراِئها وُكتَّاِبها ِمَن الباحثنَي االأفا�صِل ملواكبِة التطوِر احلا�صِل فيها والتقدم الذي َت�ْصَعى اإليه.
َمُع َبنْيَ تطلُّعها االإن�صاين وتطلُّعها  ُه الأمر عظيم اأن ت�صطلَع جملٌة بهذا وِهَي ُتْنِجُز َم�ْصُروَعَها، اإنَّها بذلك جَتْ اأال واإنَّ
ُط يف هذا َعَلى ِح�ساِب ذاك، وال  ًة يف اإن�ساِئَها للمعرفِة، فال ُتَفرِّ العلمي. وبذا تكوُن اإن�سانيًة يف َحْمِلَها للقيِم، وعلميَّ
َمُع َبنْيَ احل�صنيني: االإن�صانيِة والِعْلِم. َوُهَو َم�ْصَعى َنبِيٌل اأكدته االأدياُن والفل�صفاُت،  يف ذاك َعَلى ِح�صاِب هذا، وجَتْ

زَعاُت التنويريُة ِمْن َقِدمِي الزماِن واإلى االآن. والنَّ
ُه اإذا كان قد قيل اإنَّ الِعْلَم يقل�ُس م�صاحاِت االنغالق، وَيْفَتُح ف�صاءاِت الت�صامِح، وُيْلِغي امَل�َصافاِت  َوِمْن ُهنا، فاإنَّ
ة ُتريُد اأن تكون ِمْنرًبا لالنفتاح، وعالمًة للت�صامِح، وِج�ْصًرا  ْو�صوعاِتها الِعْلميَّ الفا�صلَة بني الب�صِر، فاإنَّ املجلَة مِبَ
وا�صاًل بني الب�صر. وهذا اإكراٌم للِعْلِم فيها، واإكراٌم لها اإذ يوؤدي الِعْلَم هذه املهمَة النبيلَة ِمْن ِخالِلها . وكذلك 
َتَمَع الِعْلِم ِمْن قارئنَي  يناِر، وهما ِج�ْصُر العبوِر اإلى زوال، فاإنَّ جُمْ ْرَهِم والدِّ ا، اإذا كان بع�ُس النا�ِس َيْبَتِهُج بالدِّ اأي�صً
�صُر العبوِر اإلى البناِء والتطوِر واال�صتمرار.  وكاتبني يف جملِة الُعُلوِم االإن�صانيِة، َيْبَتِهُجوَن بالَعْقِل واالأْفكاِر، وهما ِجْ
العلم  اإليه  ِذُب  جَتْ ْرحًا  �صَ واالإن�صانيِة  االأخالقيِة  للقيِم  درا�صاِتها،  َعرْبَ  د،  ت�صيِّ املجلَة  اأن  َنَرى  هذا  َيْجَعُلَنا  ولقد 
ْرِح لالإن�صان نافًعا وملنتجه الفكريِّ مبدًعا. واإذا كان للف�صل يف هذا اجلمع مكان يجب  ليكون معهما يف هذا ال�صَّ

اأن ُيعرتف. 
د.هيا بنت علي النعيمي

رئي�س التحرير

عميدة كلية الآداب
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قواعد الن�شر باملجلة
االأبحاث  بن�صر  االإن�صانية  العلوم  مجلة  ترحب 
ال�صلة  ذات  المتخ�ص�صة  العلمية  والدرا�صات 
والدرا�صات  المقارن،  والنقد  واالأدب،  باللغويات، 
والتاريخ،  واالجتماع،  والفل�صفية،  الفكرية 
 ، والفنون  النف�س،  وعلم  والتربية،  والجغرافيا،  
وذلك  واالآثار،  واالإنثروبولوجيا،  ال�صعبي  والتراث 

وفًقا للقواعد االآتية:

اأواًل ق�اعد عامة:
تن�صر المجلة االأبحاث والدرا�صات االأكاديمية    -1
االأ�صيلة، وتقبل للن�صر فيها االأبحاث المكتوبة 
لم  التى  االإنجليزية  اللغة  اأو  العربية،  باللغة 
اأال  يجب  القبول  حالة  وفي  ن�صرها،  ي�صبق 
اإذن  دون  اأخرى  دورية  اأي  في  المادة  تن�صر 

كتابي من رئي�س التحرير.
والقراءات  الترجمات،  المجلة  تن�صر    -2
والمتابعات  والتقارير،  الكتب،  ومراجعات 
والندوات،  الموؤتمرات،  حول  العلمية 
بحقول  المت�صلة  االأكاديمية  والن�صاطات 
بالمناق�صات  ترحب  كما  اخت�صا�صها، 
المو�صوعية لما ين�صر فيها، اأو فـي غيرها من 
المجالت، والدوريات، ودوائر الن�صر العلمي.

من  اإليها  ي�صل  ما  بن�صر  المجلة  ترحب   -3
تمت  )التى  الجامعية  الر�صائل  ملخ�صات 
العلوم  حقول  فـي  واإجازتها(  مناق�صتها 
من  الملخ�س  يكون  اأن  �صريطة  االإن�صانية، 

اإعداد �صاحب الر�صالة.

اأحدهما  ملخ�صين  باإر�صال  الباحث  يلتزم   -4
للبحوث  باالإنجليزية  واالأخرى  بالعربية، 
كل  كلمات  عدد  يزيد  اأال  على  والدرا�صات، 

منها على 200 كلمة.
ب�صورتها  م�صححة  مطبوعة  البحوث  تر�صل    -5
اأو   للمجلة  االإلكتروني  البريد  عبر  النهائية 
البحث،  يت�صمن  اأن  على  خا�س،   CD على 

والملخ�س باللغتين العربية واالإنجليـزية.
تحرير  رئي�س  با�صم  المرا�صالت  جميع  توجه   -6

مجلة العلوم االإن�صانية - جامعة البحرين
�س. ب: 32038 - فاك�س: 449620 17   

هاتف: 438429 17 - 438423 17   

ثانًيا االأبحاث:
اأال  على  الحا�صوب  على  مطبوًعا  االأ�صل  يقدم   -1
�صفحة   40 على  البحث  �صفحات  عدد  تزيد 
ترقم  اأن  على  بدقة،  ومراجعة  مطبوعة 
ذلك  فـي  بما  مت�صل�صاًل  ترقيًما  ال�صفحات 

الجداول، واالأ�صكال.
تطبع الجداول، وال�صور، واللوحات على اأوراق   -2
م�صتقلة، وي�صار فـي اأ�صفل ال�صكل اإلى م�صدره، 
في  ظهورها  اأماكن  تحديد  مع  م�صادره،  اأو 

المتن.
ورقة  على  عمله  وجهة  ا�صمه  الباحث  يذكر   -3
ال�صيرة  من  ن�صخة  اإرفاق  ويجب  م�صتقلة، 
المجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  اإذا  العلمية 
كان  اإذا  فيما  ي�صير  اأن  وعليه  االأولى،  للمرة 
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جميع االأفكار ال�اردة يف املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها، وال تعرب بال�شرورة عن وجهة نظر املجلة.
العن�ان: جملة العلوم االإن�صانية، كلية االآداب - جامعة البحرين.

�س. ب: 32038 مملكة البحرين.
هاتف: رئي�س التحرير 438429 17 ــ 438423 17 - فاك�س: 449655 17

e-mail: hssj@admin.uob.bh :الربيد االإلكرتوين
املوزع يف البحرين والوطن العربي: موؤ�ص�صة االأيام للطباعة والن�صر والتوزيع

�س. ب: 3232 - املنامة - مملكة البحرين
هاتف: 617733 17 - فاك�س: 617744 17

لم  واأنه  ندوة  اأو  موؤتمر،  اإلى  قدم  قد  البحث 
اإلى  ي�صار  كما  الموؤتمر،  اأعمال  �صمن  ين�صر 
قامت  علمية،  غير  اأو  علمية،  جهة  اأية  ا�صم 

بتمويل البحث، اأو الم�صاعدة على اإعداده.
يمنح الباحث ن�صختين من العدد الذي يت�صمن   -4
من  م�صتالت   )5( خم�س  اإلى  باالإ�صافة  بحثه 
المناق�صات،  اأ�صحاب  يمنح  كما  المادة، 
الر�صائل  وملخ�صات  والتقارير،  والمراجعات 
يت�صمن  الذي  العدد  من  ن�صخة  الجامعية 

م�صاركاتهم.

ثالًثا: الم�شادر والح�ا�شي:
الحوا�صي  باأرقام  الم�صادر  جميع  اإلى  ي�صار    -1
اأن  ويجب  البحث،  اأواخر  فـي  تن�صر  التـي 
التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  االأ�صول  تعتمد 
الموؤلف،  ا�صم  تت�صمن:  بحيث  واالإ�صارة 
اأو  اأو المقال، وا�صم النا�صر،  وعنوان الكتاب، 

وتاريخ  كتاًبا،  كان  اإذا  الن�صر  ومكان  المجلة، 
ال�صفحات  واأرقام  والعدد،  والمجلد،  الن�صر، 

اإذا كان مقااًل.
عن  منف�صلة  للم�صادر  بقائمة  البحث  يزود    -2
اأجنبية  م�صادر  وجود  حالة  وفي  الحوا�صي، 
قائمة  عن  منف�صلة  بها  قائمة  ت�صاف 
اإعدادها  في  ويراعى  العربية،  الم�صادر 

الترتيب االألفبائي الأ�صماء الموؤلفين.

رابًعا اإجازة الن�شر:
يتم اإبالغ اأ�صحاب الم�صاهمات بت�صلم المادة خالل 
اإخطارهم بقبولها  الت�صلم، مع  اأ�صبوعين من تاريخ 
حالة  )فـي  عر�صها  بعد  القبول  عدم  اأو  للن�صر، 
البحوث( على محكمين، تختارهم المجلة على نحو 
�صري. اأو بعد عر�صها على هيئة التحرير )فـي حالة 
اإجراء  تطلب  اأن  وللمجلة  االأخرى(.  الم�صاهمات 
تعديالت �صكلية، اأو �صاملة على البحث قبل اإجازته.
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المحت�يــات

الأبحـــاث

�سلطة الفقهاء على ال�سعر الأندل�سي في ع�سر  ٭ 
المرابطين

٭   كندة الأ�سل والم�ستقر معطيات من النقو�ش 
والآثار

موقع كارليل في الدرا�سات ال�ست�سراقية ٭ 

المحــور:
درا�شات في الجغرافيا

العربي  الخليج  اإقليم  دول  في  الخام  النفط  ٭ 
بين الت�سدير والت�سنيع - تحليل جغرافي

في  واأثرهما  الديون  وم�سكلة  الأر�ش  ٭   تملك 
التحول في الأرا�سي في فل�سطين العثمانية

ال��������وداع��������ي ع����ي���������س����ى  10د. 

التميمي كرامه  عبداهلل  44د. 

154

194

د. نظام بن عبد الكرمي ال�سافعي

د. زهري غن�امي عبد اللطيف

باقب�ش اهلل  ع��ب��د  ع��م��ر  150د. 
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مَجلّة َدوريّة مّحكمة ت�صُدر عن ّكلية الآداب ــ َجامَعة الَبحرين

للخ�سائ�ش  الجيومورفولوجي  التحليل  ٭ 
المورفومترية للجزء الأعلى من حو�ش وادي 

الرميمين وحو�ش نهر تكال

وذبذبة  فل�سطين  حرارة  درجات  بين  العالقة  ٭ 
الدورة الجوية في الأطلنطي ال�سمالي

قراءات ومراجعـات

اللغة  تدور  هل  الدللة..  ونحو  النحو  دللة  ٭ 
على ذاتها؟

لماذا ي�ستهوينا الرعب؟ ٭ 

عرب  بين  الذات  رواية  اأمريكا:  في  �سندباد  ٭  
اأمريكا

317 احل����ب����ا�����س����ة �������س������اب������ر  د. 

327 احل�������ال�������ول م������و�������س������ى  د. 

385 د. ال�سيد الأ�سود

236

312

التوم حم���م���د  ����س���ري  د. 

القا�سي خ��ل��ي��ل  اأح���م���د  د. 



ل�حة الغلف

قلعة البحرين
مبملكة  االأثرية  املواقع  اأكرب  من  البحرين  قلعة  تل  موقع  يعترب 
البحرين، وهو يقع على ال�صاحل ال�صمايل للجزيرة، وتبلغ م�صاحته 

حوايل 400 * 700 مرت، وبارتفاع حوايل 8 اأمتار. 
اإلى القرن ال�صاد�س ع�صر للميالد، وهي  تتوج هذا املوقع قلعة تعود 
تكون  رمبا  والتي  التل  هذا  اإلى  ا�صمها  اأعطت  التي  البحرين  قلعة 
كانت  مدن  بقايا  على  املوقع  ويحتوي  لدملون.  القدمية  العا�صمة 
عام  اآالف  اخلم�صة  اإلى  االأربعة  خالل  فرتات  عدة  يف  م�صكونة 
املا�صية. وقد �صكلت درا�صة هذه البقايا اأ�صا�س تاريخ البحرين الذي 
قام بدوٍر بارز يف علم اآثار اخلليج العربي. وقد ك�صفت تنقيبات بعثة 

االآثار الدمناركية، عن بقايا بناء ل�صّت مدن تقع حول القلعة. 
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الأبحــاث

يف  الأندل�سي  ال�سعر  على  الفقهاء  �سلطة 

ع�رص املرابطني

  

من  معطيات  وامل�ستقر  الأ�سل  ِكندة 

النقو�ش والآثار

موقع كارليل يف الدرا�سات ال�ست�رصاقية

الــــــوداعــــــي ـــ�ـــصـــى  عـــي د. 

التميمي د. عبداهلل كرامه 

باقب�ش اهلل  ع��ب��د  ع��م��ر  د. 
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* اأ�شتاذ م�شاعد يف جامعة البحرين

�سلطة الفقهاء على ال�سعر الأندل�سي يف 

ع�رص املرابطني

د. عي�سى الوداعي*

امللخ�س
�سلطة الفقهاء على ال�سعر الأندل�سي يف ع�سر املرابطني

املرابطني  دولة  ظّل  ال�صعر يف  اأّن  قدماء ومدثني،  االأدب،  وموؤرخي  الباحثني  من  كثي  اأذهان  ا�صتقّر يف 
)484-541هـ( قد تراجع، وانح�صر ظّله، وراح اأولئك الباحثون يقّدمون االأ�صباب التي اأّدت اإلى ذلك الرتاجع.

اأمراء املرابطني بالعربية، وان�صغالهم باجلهاد والغزو، وتبلبل  اأ�صباٍب عّدٍة، كعدم معرفة  وقد توقفوا عند 
احلياة ال�صيا�صية وعدم ا�صتقرارها، وغي ذلك من اأ�صباب، وقد بحثوا كّل ذلك بحثا م�صتفي�صا، غي اأّن اأولئك 
ال�صعر  يف  ال�صلبي  اأثرهم  يتتبعوا  ول  كبيا،  اهتماما  وال�صعراء  ال�صعر  على  الفقهاء  ت�صّلط  يولوا  ل  الباحثني 

يومذاك.
خالل  من  وال�صعراء،  ال�صعر  يف  املرابطني  دولة  فقهاء  تركه  الذي  االأثر  تتّبع  �صياق  يف  البحث  هذا  وياأتي 
االأعمى  تلك احلقبة، هم  �صعراء  �صعر ثالثة من كبار  املرحلة، معتمدا على  تلك  االأندل�صي يف  ال�صعر  ا�صتقراء 
التطيلي، وابن خفاجة، وابن قزمان، م�صتفيدا يف الوقت نف�صه مما ورد يف اأ�صعار غيهم يف كتب التاريخ االأدبي 

التي اأّرخت لتلك احلقبة.
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The authority of the Islamic clergy 
on the Andalusian Poetry during the 

Almoravides age

Dr. Isa Al - Wadaee

Abstract
Most of the old and contemporary researchers and poetry historians believe 

that the poetry retreated throughout the Almoravides (hij484-541) reign in 

Andalusia; and they have provided a number of reasons for this decline which 

include the lack of the Arabic comprehension on the Almoravides side, their 

concentration on war and invasions and the political instability which plagued 

their time among other reasons. The historians have studied these reasons 

in depth yet they have ignored to a large extent the strong and the negative 

influence exerted by the Islamic clergy on the poetry during this period.   

This study is about the authority exercised by the Islamic clerics on the 

poetry during the almorvides epoch. The study draws on the studies of 

the poetry in this period by concentrating on the work of three of the most 

well known poets at this era who are: the Blind of Tudela, Ibn-Khafaja and 

Ibn-Kuzman. The study also would investigate the other poets and poetry 

mentioned in the literary books that describe this period of time.
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املقدمة:
بلغ الفقهاء يف ظل دولة املرابطني )484 -541هـ( ما ل يبلغوه يف ظل غيها من 
الدول، حتى �صارت اأمور النا�س، كبُيها و�صغُيها، راجعة اإليهم؛ لذا كانوا يتحكمون 

يف �صئون املجتمع، وي�صيونه ح�صب ما يرون!
ومن البدهي اأن يرتك اأولئك الفقهاء اآثارهم يف العلم والثقافة، كما تركوها على 
ال�صيا�صة وغيها، وما ب�صط مذهب مالك على االأندل�س دون �صواه، وم�صادرُة ما ال 
يرت�صي اأولئك الفقهاء من علوم، كعلم الكالم، واإحراُق ما ال ي�صتهون من كتب كاالإحياء 

اإال �صواهد بارزة على اأثر الفقهاء يف الناحية العلمية والثقافية والدينية.
اأّن  ومدثني،  قدماء  االأدب،  وموؤرخي  الباحثني  من  كثٍي  اأذهــان  يف  ا�صتقّر  وقد 
ال�صعر يف ظّل دولة املرابطني قد تراجع وانح�صر ظّله، وراح اأولئك الباحثون يقّدمون 

االأ�صباب التي اأدت اإلى ذلك الرتاجع.
اأثر  اأعني  الباحثون كثيا من االهتمام،  يوله  �صبٍب ل  البحث على  و�صيكز هذا 
ت�صلط الفقهاء يومذاك يف الناحية االأدبية ب�صورة عامة، ويف ال�صعر ب�صورة خا�صة، 
اإذ ينطلق البحث من اأ�صئلة مورية عدة: هل اأّثر الفقهاء –حّقا- يف ال�صعراء؟ ومن 
كلٌّ  ينظر  كان  وكيف  وال�صاعر؟  الفقيه  بني  العالقة  ما  التاأثي؟  ذلك  كان  اأي طريٍق 

منهما اإلى االآخر؟ وكيف انعك�س ذلك كّله على ال�صعر االأندل�صي يومذاك؟
ال�صيا�صية  للحالة  موجٍز  بعر�ٍس  بــداأُت  الت�صاوؤالت  تلكم  عن  االإجابة  ماولة  ويف 
واالأدبية العامة يف ع�صر املرابطني، ثّم اأفردت حلالة ال�صعر يف ذلك الع�صر عنواًنا 

م�صتقال، عر�صت فيه مظاهر تراجع ال�صعر، ومناق�صا ما ذكر الباحثون من اأ�صباب.
الفقهاء يف  )مكانة  هو  م�صتقال،  عنوانا  لها  الفقهاء جعلت  �صيطرة  تبيان  والأجل 
الدولة املرابطية(، ثم بحثت يف نظرة اأولئك الفقهاء لل�صعر، وبّينت تق�صيماتهم اإياه، 
ال�صعر بو�صفه  تا�صفني من  اأن يعّرج على موقف يو�صف بن  الباحث  وكان لزاما على 

ذ الآراء الفقهاء من جهة اأخرى. زعيم املرابطني من جهة، والتابع املنفِّ
بعد ذلك تدثت عن و�صاية الفقهاء على املجتمع، وانعكا�صاتها على ال�صعر، كما 
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تدثت عن اأثر البيئة الفقهية يف ال�صور ال�صعرية، وختمت البحث باحلديث عن �صورة 
الفقيه يف ال�صعر املرابطي.

و�صيى القارئ اأين اعتمدت املنهج التاريخي االأدبي اأ�صا�صا للمقاربة؛ اإذ كنت اأتتبع 
رّكزت على  اأين  القارئ  املرحلة، كما �صيى  تلك  �صعر  التاريخية يف  االأحداث  �صدى 
�صعر ثالثٍة من كبار �صعراء ذلك الع�صر، هم: االأعمى التطيلي، وابن خفاجة، وابن 
قزمان، م�صتفيدا يف الوقت نف�صه مما ورد من اأ�صعار غيهم يف كتب التاريخ االأدبي 

التي اأّرخت لتلك احلقبة.
وقد يعرت�س معرت�ٌس على اال�صت�صهاد باأزجال ابن قزمان، بو�صفها غي داخلة يف 
ال�صعر الذي هو عنوان البحث، واإمنا هي اأزجال فح�صب! وهو اعرتا�ٌس غي ناه�ٍس؛ 
اأنها  االأمــر  ما يف  غاية  ال�صعر،  مظّلة  تخرج عن  ال  وغيه  قزمان  ابن  اأزجــال  اإّن  اإذ 
ُكِتَبت بالعامية، واحتفظت لنف�صها مبقومات ال�صعر الكال�صيكي من وزن وقافية و�صور 

واأخيلة، واإمّنا اأُْفِرَدت بالت�صمية لتتمّيز من ق�صيميها: ال�صعر الف�صيح واملو�صحات.
احلالة ال�شيا�شية واالأدبية العامة يف ع�شر املرابطني:

بعد اأن ق�صى يو�صف بن تا�صفني –زعيم املرابطني- على ملوك الطوائف، رجعت 
االأندل�س دولًة واحدة، وتوحدت مع املغرب يف ظّل اأمراء مغاربة عرفوا باملرابطني اأو 

امللثمني.
ولقد كان لقيام تلك الدولة يف االأندل�س اآثار �صيا�صية واجتماعية واقت�صادية واأدبية، 
فعلى اجلانب ال�صيا�صي تّكن املرابطون من �صّد الن�صارى، وانتزاع كثي مما كان يف 
اأيديهم من مدٍن اإ�صالمية كانت قد �صقطت اإّبان ع�صر ملوك الطوائف؛ االأمر الذي 
عدة  فيها  االإ�صالمي  العربي  الوجود  عمر  واأطال  �صيا�صيا،  ا�صتقرارا  لالأندل�س  حقق 

قرون اأخرى)1(.
اإذ »ظهرت  االأثر؛  بعيدة  اآثارا  املرابطون  اأما على اجلانب االجتماعي، فقد ترك 
طبقة جديدة من امللثمني، طائفٌة �صيدٌة، حاكمة، ذات حوٍل وطوٍل و�صلطان، انت�صرت 
يزاولون  اأو  االأعمال،  يتولون  واأقاليمه،  االأندل�س  مدن  ويف  واأقاليمه،  املغرب  مدن  يف 
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التجارة، اأو الزراعة، اأو ال�صناعة« )2(.
اإ�صافة  اأولئك املرابطني اجلدد على مقاليد االقت�صاد،  هذا االأمر يعني ا�صتيالء 
النا�س  يف  يتحكمون  جعلهم  مما  والع�صكرية،  ال�صيا�صية  االأمور  على  ا�صتيالئهم  اإلى 
كما يريدون، وياأنفون من اخل�صوع الأحكام الق�صاة، مما جعل )اأمي امل�صلمني( يكتب 
الأحد الق�صاة مطمئنا اإياه:»وقد عهدنا اإلى جماعة املرابطني اأن ي�صّلموا لك يف كّل حقٍّ 

تق�صيه، وال يعرت�صوا عليك يف ق�صاٍء تق�صيه« )3(. 
امللثمني  �صلطة  وتعّدت  االأندل�صيني،  قلوب  امللثمني اخلوَف يف  اأ�صاعت طبقة  ولقد 
اإلى عبيدهم وح�صمهم، فكان هوؤالء يت�صبهون باأ�صيادهم فيتلثمون، ويرتكبون ال�صرور 
واالآثام؛ االأمر الذي اأثار حفيظة الكاتب ابن عبدون، فقال: »يجب اأاّل يلثم �صنهاجيٌّ اأو 
؛ فاإّن احل�صم والعبيد ومن ال يجب اأن يلثم يلثمون على النا�س، ويهيبونهم  مِلْتوينٌّ اأو مَلْطيٌّ

وياأتون اأبوابا من الفجور كثية ب�صبب اللثام« )4(.
وقد تّكن هذا اخلوف من قلوب االأندل�صيني، فامتنعوا عن املطالبة باأقل احلقوق، 
املتمثلة يف لقمة اخلبز، رغم جوعهم وا�صتياقهم اإليه، وقد �صّور ابن قزمان يف اأزجاله 

حالة اخلوف هذه اأ�صدق ت�صوير، فقال)5(:
قد رجعت االآن باطل / منذ غاب اخلبز عني
وْي عقل يبقى لعاقل / والن�صي)6( بعيدُه مني

ونراه يف الفرن داخل / واإذا خرج نغّني
قد خرج مبوِب بّرا / ونريد ول�سُّ جنرا

ويقلي قلبي اهجم / ونخاف من امللثم
ولعّل حالة اخلوف هذه كانت اأحد اأ�سباب �سقوط دولة املرابطني، فقد ح�سر اأحد 
ال�صرائب  فنظام  الدولة،  يف  والتجديد  االأنظمة  »انعدام  يف  االأ�صباب  تلك  الباحثني 
كان �صيئا، ونظاما االإدارة واجلي�س كانا اأ�صواأ بكثي، فاالأمن ا�صتتبَّ خوفا من البط�س 
مفقودة،  كانت  االإدارية  واالأنظمة  والنظام،  للقانون  وتوقيا  احرتاما  ولي�س  والقمع، 

ه فتاوى الفقهاء واجتهاداتهم«)7(. واحلكم كانت ت�صيِّ
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حالة ال�شعر يف ع�شر املرابطني
اعتنى االأندل�صيون بال�صعر كثيا، فبداأوا مقلدين للم�صرقيني، ثّم ما لبثوا اأن ابتدعوا 
طرقا �صعرية كانت وليدة بيئتهم ال�صاحرة، وكانت حال ال�صعر تتاأرجح ُعُلّوا وانخفا�صا 
االأندل�صيني  حال  املّقري  وي�صف  القطر،  ذلك  بها  مّر  التي  ال�صيا�صية  للظروف  تبعا 
وال�صعَر، فيقول: »وال�صعر عندهم له حظٌّ عظيم، ولل�صعراء من ملوكهم وجاهة، ولهم 
ُع  عليهم وظائف، واملجيدون منهم ين�صدون يف جمال�س عظماء ملوكهم املختلفة، وُيَوقَّ

الت على اأقدارهم، اإاّل اأن يختّل الوقت، ويغلب اجلهل يف حنٍي ما« )8(. لهم بال�صِّ
ال�صعراء مبنزلة  اإذ حظي  الطوائف؛  ملوك  اأيام  ذروته  االأندل�صي  ال�صعر  بلغ  وقد 
اأديبا  اأن يكون  اإال  ي�صتوزر وزيرا  » ال  املعتمد بن عّباد  امللوك، حتى كان  عظيمة لدى 

�صاعرا ح�صن االأدوات، فاجتمع له من الوزراء ال�صعراء ما ل يجتمع الأحٍد قبله«)9(.
اأ�صماء المعة يف هذا امليدان، مثل ابن  من اأجل ذلك راجت �صوق ال�صعر، وبرزت 
زيدون، وابن اللبانة، وابن حمدي�س، وابن وهبون، وغيهم كثي، وملا ا�صتولى املرابطون 
النا�س؛  يتكففون  و�صاروا  ال�صعراء،  جتارة  وبارت  ال�صعر،  ريح  ركدت  االأندل�س،  على 

ليجودوا عليهم مبا ي�صّد رمقهم، وي�صرت عوراتهم.
من  بغيه  واال�صتغال  ال�صعر،  هجر  يف  كامنا  خال�صهم  ال�صعراء  بع�س  وجد  وقد 
النظم  يف  ف  مت�صرِّ »�صاعر  باأنه  احلجارّي  حامٍت  اأبا  ب�ّصاٍم  ابُن  و�صف  وقد  االأمــور، 
اأعالق  على  الك�صاد  وت�صّلط  باجلزيرة،  الطوائف  ملوك  اأيــام  انقر�صت  وملا  والنرث، 
ال�صعر اخلطية، خلع اأبو حامت بردته، و�َصَلَخ ِجلدته، واأ�صبح بحا�صرة قرطبة �صاحَب 
َطْوَلٍق وحنبل، وجل�س بني هاون ومنخل، ياأخذ لل�صحة من املر�س، ويتكّلم عن اجلوهر 

والعر�س... كّل ذلك حر�صا على احلياة، واحتياال لهذه املالب�س واالأوقات«)10(. 
اإليها، فاإّن احلظَّ ل ي�صعف غيه من  واإذا كان الأبي حامت هذا مهنة اأخرى يلجاأ 
ال�صعراء؛ اإذ ل تكن لهم �صلعة غيه. ولذا، ل يجنوا منه �صوى احلرمان، يقول االأعمى 

التطيلي)11(:
اإّن النواظر قد ُتوؤَْتى من النظر اأنا الذي اأجتني احلرمان من اأدبي  
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ولعّل يف اأخذ التطيلي بيت املتنبي:
اأنا الذي نظر االأعمى اإلى اأدبي     واأ�صمعت كلماتي من به �صمم

وغيه،  الدولة  �صيف  عند  لقيها  التي  واحلظوة  العربية،  �صاعر  حال  بني  موازنًة 
اإليها االأعمى التطيلي من فقر وحرمان،  ب�صبب �صعره و�صاعريته، واحلال التي و�صل 

ج�ّصده بقوله)12(:
احلمد هلل و�صكرا له          ال طارٌف عندي وال تالُد

�صرُت وال اأُْنبيَك عن غائٍب     يف حالٍة يرثي لها احلا�صد
اإْن ينُب بي دهرَي فاهلل يل             واملرتّجى للندى خالد
يا واحدا اأف�صاله �صركٌة                 فينا ولكن جمده واحد

حويَل اأفراٌخ كزغب القطا             ليلَي من همٍّ بهم �صاهد
اأنَت اأٌب يل ولهم عاطٌف                ُربَّ ابِن خم�صني له والد

لقد �صورت هذه االأبيات �صظف العي�س الذي يعانيه ال�صعراء يف ظل دولة املرابطني، 
َه به عن نف�صه، واإمّنا  فقد اأُْهِمَل ال�صعراُء فافتقروا، و�صار اأحدهم ال يطلب ماال ليفِّ

كان ق�صارى ما يطلب اخلبز لي�صّد رمقه، ويحفظ حياته.
وجند عند ابن قزمان ت�صويرا حلالة العوز و�صيق ذات اليد، التي �صورها االأعمى 

يف قوله ال�صابق، اإذ يقول ابن قزمان)13(: 
ليْت كما ل�ْس ماِع لقمة / ِكتَّكون دقيقة فالبيت

عمل يل ع�صيدة / اإْن وجدُت نقطة من زيت اإذ َكنَّ
اإمّنا ُحَطْيَب ل�ْس باه / كل ما يعوز يل �صميت

َحّم�س ة َكنَّ ة / الُك�َصْيَ ولو ا�صبح يل ُك�َصْيَ
فلي�س غريبا اأن يوازن ال�صعراء بني حالهم يف دولة املرابطني ويف غيها من الدول، 
وبخا�صة دولة ابن عّباد، بل اإّن ال�صعراء ينطلقون من تلك املوازنة اإلى تني رجوع دولة 

املعتمد؛ لرتجع دولة ال�صعر برجوعها، يقول ابن قزمان)14(:
واْي غالم كّنكون ماعك �صاعٍر اأديْب
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وان اأردت الِغنا ت�صمع �صيئا عجيب
كب على جنيب ْ يف غي ذي الدولة َكنَّ

لو اّن ي�صمعني فالتغريد املعتميد
ويف املعنى ذاته يقول اأبو بكر ممد االأعمى املخزومي، املتوفى �صنة 540هـ)15(:

فال ع�صتم لّلوم طلعُة �صاعــــــــــِر واأهوُن ما اأهدى الزمان اإليـــــــــكم  
تلّقته منهم بالندى كفُّ نــــــــاثر فاأين االألى كانوا اإذا جاء نــــــاظٌم  
فال اأثٌر من بعدهم للمـــــــــــــــاآثر �صالم عليهم كّلما ارتت نحوهم  
وما لكم من يقظٍة باملعايــــــــــــــر اأُعّيكم جهــــدي بكّل قبيـــــــــــــحة  
ركنتم اإلى االأعذار يف كّل حــــاجةٍ  فهل نفعت نبلي ح�صون املعاذر

املرابطني، فما  ال�صعرية يف ظل دولة  االنتكا�صة  اأ�صباب هذه  نت�صاءل عن  اأن  ولنا 
الذي جعل ال�صعر يتقهقر اإلى الوراء؟

اإلى »عدة عوامل، منها االختالل  الرتاجع  اإح�صان عبا�س ذلك  االأ�صتاذ  لقد عزا 
ال�صيا�صي يف ع�صر ملوك الطوائف نف�صه، ومنها االلتفات اإلى اجلهاد يف ع�صر يو�صف 
بال�صبغة  الدولة  وا�صطباغ  الدولة،  يف  االأولى  الغاية  واعتباره  بخا�صة،  تا�صفني  ابن 
الدينية، و�صعف الرابطة بني املمدوح الذي ال يح�صن تذوق ال�صعر البليغ، وبني ال�صعر 

نف�صه«)16(.
ولنا اأن نناق�س هذا الذي ذهب اإليه اإح�صان عبا�س، وعزا اإليه اأ�صباب �صعف ال�صعر 
الطوائف  ملوك  ع�صر  يف  ال�صيا�صي  االختالل  اإّن  فنقول:  وتراجعه،  احلقبة  تلك  يف 
كان اأحد العوامل الرئي�صة التي اأدت اإلى ازدهار االأدب ب�صورة عامة، وال�صعر ب�صورة 
ليمدحوهم،  منهم  ال�صعراء  تقريب  على  يحر�صون  الطوائف  ملوك  كان  اإذ  خا�صة؛ 
ويظهروا ف�صائلهم وين�صروها بني النا�س، وي�صوروا للنا�س اأّن هذا امللك اأحّق باملُلك 
من خ�صمه، وهذا اأمر اأدى اإلى كرثة ال�صعراء املجيدين يف ذلك الع�صر، اأعني ع�صر 

ملوك الطوائف.
ُه االلتفات اإلى اجلهاد يف ع�صر يو�صف بن تا�صفني، واعتباره الغاية االأولى  واأما عدُّ
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يف الدولة �صببا من اأ�صباب انتكا�صة ال�صعر يف ظل دولة املرابطني فغي م�صلٍَّم به؛ اإذ 
ق�صارى ذلك اأن ترتاجع بع�س اأغرا�س ال�صعر، كالغزل اأو و�صف الطبيعة مثال، لتظهر 
ببطوالت  واالإ�ــصــادة  احلما�صي،  كال�صعر  اجلهاد،  روح  مع  من�صجمة  اأخــرى  اأغرا�س 

اجليو�س والقادة، وتخليد انت�صاراتهم.
واأما عزو ال�صبب يف �صعف ال�صعر اإلى �صعف الرابطة بني املمدوح الذي ال يح�صن 
تذوق ال�صعر، وبني ال�صعر نف�صه، فالذي يبدو يل اأن الرابطة قد �صعفت حقا بني املمدوح 
وال�صاعر نف�صه، ال الأن املمدوح ال يتذوق ال�صعر البليغ، بل ل�صبب اأكرب من ذلك يتمثل يف 

املانع الفقهي، وهو ما �صاأو�صحه يف مناق�صتي ملوقف يو�صف بن تا�صفني من ال�صعر.
الدولة  ا�صطباغ  وهو  واحد،  �صبب  عبا�س  اإح�صان  ذكرها  التي  االأ�صباب  من  بقي 
بال�صبغة الدينية، واأراين موؤيدا لهذا ال�صبب، وجعله على راأ�س اأ�صباب انتكا�صة ال�صعر 
يف ذلك الع�صر؛ وذلك لت�صريح ال�صعراء اأنف�صهم به، ولعّل اأو�صح ت�صريٍح بذلك كان 

على ل�صان االأعمى التطيلي يف كافيته امل�صهورة)17(:
اأيا رحمتا لل�صعر اأقوت ربوعه                على اأنها للمكرمات منا�صك

ولل�صعراء اليوم ُثّلت عرو�صهم                فال الفخر خمتال وال العزُّ تاِمُك
مطالب قوٍم وهي �صوٌد حوالُك اإذا ابتدر النا�س احلظوَظ واأ�صرفْت  

كما ك�صدت خلف الرئال الرتائك راأيَتُهُم لو كان عندك مدفٌع   
فقد اأ�صحبت تلك العرى والعرائك فيا دولة ال�صيم اجملي اأو جتاملي  

فقد حال من دون املنى »قال مالك« ويا »قام زيد« اأعر�صي اأو تعار�صي  
ووا�صح اأ�صّد الو�صوح اأّن الكناية يف )قال مالك( اإ�صارة اإلى الفقهاء الذين جعلوا 
اال�صتغال بفروع مذهب مالك الغاية االأولى من احلركة العلمية يومذاك، وقّدموا تعّلم 
تلك الفروع على كّل �صيء، حتى »ُن�ِصَي النظر يف كتاب اهلل، وحديث ر�صول اهلل، �صلى 

اهلل عليه و�صلم«)18(، فاأي مكاٍن يبقى لل�صعر وال�صعراء يف مثل هذا اجلو؟
اأْن ال وجود  للقارئ  ال�صعر يومذاك، حتى ليخيل  ولعلي ر�صمت �صورة معتمة جلو 
ل�صعٍر البتَة، واأ�صارع فاأقول: اإّن االأمر ل يخل من وجود فجواٍت يتنف�س فيها ال�صعراء، 
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فقد ُي�صَملون مبكرمٍة من الق�صر ت�صعد حالهم بع�س الوقت، غي اأين ل اأقف اإال على 
روايٍة واحدة يف هذا ال�صاأن، فقد روى الفتح بن خاقان يف ترجمة اأبي احل�صن بن ل�صان 

»اأنه ا�صتنجد االأمَي االأجلَّ اأبا اإ�صحاق بن اأمي امل�صلمني قائال:
قل لالأمي بن االأمي بل الذي                اأبدا به يف املكرمات ويف الندى

دا ًفا ومن�صَّ واملجتني بالزرق وهي بنف�صج                ورد اجلراح م�صعَّ
فاجعل لها من ماء جودك موردا جاءتك اآمال العفاة ظوامئا   

وانرث على املُّداح �صيبك اإنهم                نرثوا املدائح لوؤلوؤا وزبرجدا
والنا�س اإن �صّلوا فاأنت هو الهدى فالنا�س اإن ُظِلموا فاأنت هو احلمى  

اأّن هذه  ويعّلق الفتح بن خاقان على هذه االأبيات بقوله: »اأخربين وزير ال�صلطان 
لهم  واأورق  املوعود،  لهم  َز  جْنِ َفاأُ و�َصَفَعت،  ال�صعراء  اعتنت بجملة  ارتفعت  ملا  القطعة 
ذلك العود، وكرث اللغط يف تعظيمها، وا�صتجادة نظيمها، وح�صل له بها ذكر، وان�صقل 

له ب�صببها فكر«)19(. 

مكانة الفقهاء يف الدولة املرابطية
كانت حال الفقهاء مع اخللفاء واالأمراء م�صطربة غي م�صتقرة، فخليفٌة يقربهم، 
واآخر ي�صطهدهم، ول تقَو �صوكتهم كمثل ما قويت اأيام دولة املرابطني، فقد رفع هوؤالء 
الفقهاَء »اإلى مراتب الريا�صة، وا�صتغّل الفقهاء هذه الفر�صة فبلغوا يف ظالل املرابطني 
مطامهم يف الريا�صة وال�صلطان، واأ�صبح الق�صاة يف بع�س النواحي حّكاَم االأقاليم، 
حاكما  كان  الذي  املرابطي،  القائد  جانب  اإلى  مدنيا  حاكما  امل�صاور  الفقيه  واأ�صبح 

ع�صكريا«)20(. 
ول يكن هذا التقريب للفقهاء اإال رّدا للجميل الذي قّدمه اأولئك الفقهاء للمرابطني، 
بجواز  اأفتوا  الذين  وهم  االأمر،  اأول  باملرابطني  اال�صتنجاد  بوجوب  اأفتوا  الذين  فهم 

الق�صاء على ملوك الطوائف، كما فعل اأبو جعفر القليعي، واأبو بكر الطرطو�صي)21(.
الفقهاء  جمع  االأندل�س  ملك  »ملا  فاإنه  تا�صفني،  بن  يو�صف  قربهم  ذلك  اأجل  من 
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واأح�صن اإليهم«)22(، اأما ابنه عليٌّ فقد »ا�صتّد اإيثاره الأهل الفقه والدين، وكان ال يقطع 
اأيامه مبلغا عظيما،  اأمرا يف جميع مملكته دون م�صاورة الفقهاء... فبلغ الفقهاء يف 
ل يبلغوا مثله يف ال�صدر االأول من فتح االأندل�س، ول يزل الفقهاء على ذلك، واأمور 
لذلك  فكرثت  اإليهم،  النا�س  وجــوه  وان�صرفت  ذكرنا،  كما  اإليهم،  راجعة  امل�صلمني 

اأموالهم، وات�صعت مكا�صبهم«)23(.
وكذلك فعل تا�صفني بن علّي، الذي عاتب واليه على مر�صية؛ لتهاونه وعدم اإكرامه 
اهلل،  اأعــّزك  »خرّبنا،  للوايل:  خطابه  ها  موجِّ علي  بن  تا�صفني  يقول  الق�صاة،  قا�صي 
كيف جاز اأن يجتاز بكم الفقيه االأجّل، القا�صي االأعدل اأبو بكر بن اأ�صود... فتهاونتم 
مبثواه، ومنتم جميعا عن ِقراه، كاأنه مّر منكم بفالة، اأو حطَّ على رفات، وجاز على قوٍم 
اأموات... فلتعلموا مكان هذه الفعلة الفادحة، والفرطة الفا�صحة، واهلل ويل االأعمال 

الراجحة«)24(.

نظرة الفقهاء اإلى ال�شعر
وقف الفقهاء من ال�صعر موقفا �صارما، وراحوا يوؤطرون املوا�صيع التي ينبغي لل�صاعر 
ومّرم  جائز  اإلى  واملو�صوعات،  االأ�صياء  من  كغيه  ال�صعر،  وق�ّصموا  فيها،  اخلو�س 
ومكروه، فقد اتخذوا من قوله تعالى {وال�صعراء يتبعهم الغاووَن})25(مدخال ليقرروا 
وزماَنه، فذلك  قوَله  ي�صتغرق  ال�صعُر، حتى  العبد  الغالَب على  يكون  اأن  ينبغي  »ال  اأنه 
مذموم �صرعا«)26(، كما اتخذوا من اال�صتثناء يف قوله تعالى {اإال الذين اآمنوا})27( 
، وال يرتدع عن قوٍل  ذريعة ليحكموا اأّن »كلَّ �صاعٍر يف االإ�صالم يهجو وميدح من غي حقٍّ
دينٍء فهم داخلون يف هذه االآية، وكّل تقي منهم يكرث من الزهد، ومي�صك عن كّل ما 

ُيعاب فهو داخل يف اال�صتثناء«)28(.
وقد تدث القرطبي يف تف�صيه عن ال�صعر حديثا فقهيا، فبنّي ال�صعر امل�صتح�صن 
، اأو على ر�صوله،  وال�صعر املذموم، فال�صعر »اإن كان مما يقت�صي الثناء على اهلل عزَّ وجلَّ
�صلى اهلل عليه و�صّلم، اأو الذّب عنهما، كما كان �صعر ح�ّصان، اأو يت�صمن احل�سَّ على 
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اخلي، والوعظ والزهد يف الدنيا والتقلل منها، فهو ح�صٌن يف امل�صاجد وغيها«)29(. 
واأّما ال�صعر املذموم »الذي ال يحّل �صماعه و�صاحبه ملوم، فهو املتكلم بالباطل، حتى 
قوا  يف�صلوا اأجنب النا�س على عنرتة، واأ�صّحهم على حامت، واأن يبهتوا الربيء، وُيَف�صِّ
وت�صني  النف�س  ت�صلية  يف  رغبة  املــرء؛  يفعله  ل  مبا  القول  يف  يفرطوا  واأن   ، التقيَّ
اإن�صاده يف  ال�صعر املذموم، وحكم �صاحبه، فال يحل �صماعه وال  القول... فهذا حكم 

م�صجٍد وال غيه«)30(.
وقد اأفرد القرطبّي ل�صعر التك�ّصب مبحثا خا�صا، وحكم –تبعا للفقهاء- بتحرميه، 
ب يفرط يف املدح اإذا اأُْعِطَي، ويف الهجو والذم اإذا ُمِنَع،  انطالقا من اأن ال�ساعر املتك�سِّ
»فيوؤذي النا�س يف اأموالهم واأعرا�صهم، وال خالف يف اأّن من كان على مثل هذه احلالة 
فكّل ما يكت�صبه بال�صعر حراٌم، وكلُّ ما يقوله من ذلك حراٌم عليه، وال يحّل االإ�صغاء 

اإليه، بل يجب االإنكار عليه«)31(.
وي�صرف القرطبي يف حكمه على ال�صاعر نف�صه، �صواء اأكان متك�صبا اأم غي متك�صب، 
فاإّن »الذي قد غلب عليه ال�صعر، وامتالأ �صدره منه دون علٍم �صواه، وال �صيء من الذكر 
ممن يخو�س به يف الباطل، وي�صلك به م�صالك ال تمد له، كاملكرث من اللغط والهذر 
املذمومة  االأو�صاف  هذه  لزمته  ال�صعر  عليه  الغالب  كان  ومن  القول.  وقبيح  والغيبة 

الدنيئة؛ حلكم العادة االأدبية«)32(.
اإذا  الوراء، خا�صة  اإلى  يتقهقر  –ال ريب-  لل�صعر جتعله  ال�صلبية  النظرة  اإّن هذه 
ويت�صرفون  واملجتمع،  ال�صا�صة  يحركون  الذين  هم  النظرة  تلك  اأ�صحاب  اأّن  علمنا 

فيهما.
اأنف�صهم، فكبتوا ما كان يجول يف خواطرهم من  ال�صعراء  انعك�س ذلك على  وقد 
�صور واأخيلة، وهجر بع�صهم ال�صعر، وا�صتغل بغيه، وذلك اإما احرتاما لراأي الفقهاء، 
خفاجة  ابن  بعثها  التي  الر�صالة  يف  ولعّل  بهم.  يلحق  الذي  الت�صييق  من  خوفا  واإمــا 
الفقيه بقوله:  ابن خفاجة يخاطب ذلك  اإذ جند  الفقهاء دليال على ذلك؛  اأحد  اإلى 
ب،  »ولوال اأين نّزهت �صمعه عن ال�صعر، الأريته كيف حوك الطبع املهّذب، للو�صي املذهَّ
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وكيف لفظ بحر الفكر للجوهر البكر، والأطلعُت يف �صماء معاليه جنوما تني، ورجوما 
تبي«)33(.

وحقيق باملالحظة قول ابن خفاجة )نزهت �صمعه عن ال�صعر( بكل ما تمله كلمة 
م�صتقبح،  القول  من  مــرذول  كّل  عن  اإال  ال�صمع  ه  ينزَّ فال  �صلبية،  قيم  من  )نزهت( 
ه هو اأحد كبار �صعراء ذلك الع�صر  !! ولعل يف ذلك موؤ�صرا  والطريف يف االأمر اأن املنزِّ

اإلى حجم ال�صغط الذي كان ال�صعراء يتعر�صون اإليه من قبل الفقهاء. 
م�قف ي��شف بن تا�شفني وخلفائه من ال�شعر

نقلت كتب التاريخ االأدبي موقفني متباينني ليو�صف بن تا�صفني من الثقافة عامة 
ومن ال�صعر بوجه خا�س:

اأمي  اإلى  »انقطع  اإذ  اإليه؛  واملثقفني  العلماء  قّرب  تا�صفني  ابن  اأّن  يزعم  فــاالأول 
بني  ح�صرة  ح�صرته  اأ�صبهت  حتى  فحوُله،  علٍم  كلِّ  اأهل  من  اجلزيرة  من  امل�صلمني 
العبا�س يف �صدر دولتهم، واجتمع له والبنه من اأعيان الكّتاب وفر�صان البالغة ما ل 

يتفق اجتماعه يف ع�صٍر من االأع�صار«)34(.
اإّن يف ت�صبيه ح�صرة يو�صف بن تا�صفني بح�صرة خلفاء بني العبا�س يف �صدر دولتهم 
 - َي ذلك الع�صر –بحقٍّ ما ال يخفى؛ اإذ بلغت احلركة العلمية واالأدبية اأوجها، حتى �ُصمِّ
الع�صر الذهبي، وال يجتمع كل اأولئك االأدباء يف ح�صرة اأمٍي ال يفهم ما يقال، اأو ال 

د. يكون له دور يف نقا�ٍس اأو جدل حول م�صاألة ُتْطَرح، اأو راأٍي ُيَفنَّ
ويف مقابل هذا املوقف االإيجابي، ينقل بع�س موؤرخي االأدب موقفا �صلبيا ليو�صف 
ُقنديُّ البن تا�صفني �صورة هزلية، قوامها جهل ابن  بن تا�صفني من ال�صعر؛ اإذ ر�صم ال�صَّ
تا�صفني بالعربية وعدم تذوقه ال�صعر الف�صيح؛ جلهله مبقا�صد ال�صعراء، االأمر الذي 
جعل �صعراء االأندل�س يعر�صون عن مدحه، لوال تو�صط املعتمد بن عباد، الذي �صاأله 
بعدما اأن�صده ال�صعراء: »اأيعلم اأمي امل�صلمني ما قالوه؟ قال: ال اأعلم، ولكنهم يطلبون 

اخلبز. وملا ان�صرف املعتمد اإلى ح�صرة ملكه كتب له املعتمد ر�صالة فيها:
�صوقا اإليكم وما جّفت ماآقينا بنتم وبّنا فما ابتّلت جوانحنا   
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�صودا وكانت بكم بي�صا ليالينا حالت لفقدكم اأيامنا فغدت   
فلّما قرئ عليه هذان البيتان، قال للقارئ: يطلب منا جواري �صودا وبي�صا؟ قال: ال 
يا موالنا، ما اأراد اإال اأن ليله كان بقرب اأمي امل�صلمني نهارا؛ الأن ليايل ال�صرور بي�س، 
فعاد نهاره ببعده ليال؛ الأن اأيام احلزن لياٍل �صود. فقال: واهلل جيد، اكتب له يف جوابه: 

اإّن دموعنا جتري عليه، وُرُءو�صنا توجعنا من بعده«)35(. 
لقد �صّورت هذه املحاورة بني ابن تا�صفني وكاتبه جهل االأول مبقا�صد العرب من 
كالمها، كما بنّي جوابه الذي يريد اإي�صاله اإلى ابن عباد جهله بطرائق التعبي العربي؛ 
لذا ل يكن غريبا اأن يجعله ال�صقندي غر�صا لتهكمه و�صخريته اإذ قال: »ليت العبا�س 

ابن االأحنف قد عا�س حتى يتعّلم من هذا الفا�صل رقة ال�صوق!«)36(.
واحلّق اأّن يف هذه الرواية ما يبعدها عن احلقيقة؛ ويتجّلى ذلك يف متنها؛ اإذ تن�ّس 
اإلى  البحر  املعتمد  اجتاز  وقعت عندما  املزعومة  املحاورة  اأّن هذه  على  التاريخ  كتب 
املغرب ملالقاة ابن تا�صفني واال�صتنجاد به، فكيف يخاطب املعتمُد ابَن تا�صفني بـ)اأمي 
ملك  وت�صلمه  الطوائف،  ملوك  على  ق�صائه  بعد  ليو�صف  ُجِعَل  لقٌب  وهو  امل�صلمني(، 

االأندل�س؟
وال بّد من االنتباه الأمٍر اآخر، ي�صعف هذه الرواية؛ ذلك اأّن االإ�صالم مرتبٌط بالعربية، 
فال اإ�سالم تاّما بال عربية، فهي لغة القراآن، واإتقانها �سرط يف �سحة ال�سالة، وقد 
انت�صرت العربية بانت�صار االإ�صالم منذ اأوائل الفتح، و�صار امل�صلمون االأعاجُم يقبلون 
على تعّلم لغة دينهم، و�صار املتفقهون منهم من اأبرع طالب العربية نحوا واأدبا. وما 

�صيبويه، وابن جني، ونفطويه، واأبو علي ال�صلوبني، اإال اأمثلة على ذلك.
اأفيعقل –واحلال هذه- اأن يكون يو�صف بن تا�صفني، وهو املالزم للفقيه عبد اهلل 
مني، غي ملمٍّ  ابن يا�صني اجلزويل وغيه من الفقهاء، حتى قّربوه وجعلوه من املقدَّ

بلغة العرب؟
اأدٍب �صيٌء  اإّن معرفة العربية للتعامل بها �صيٌء، ومعرفتها بو�صفها لغة  فاإن قيل: 

اآخر؛ ملا فيها من خروٍج على ماألوف اال�صتعمال، واتكائها على املجاز واال�صتعارة.
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قلت: اإّن الفرق بني امل�صتويني غي منكور، لكنَّ من يعرف كيف يتلقى الطالُب علوَم 
الدين يدرك اأّن هوؤالء الطالب لي�صوا بعيدين عن اال�صتعماالت االأدبية للعربية، فهم 
حني يدر�صون القراآن الكرمي، وحديث الر�صول –�صلى اهلل عليه واآله و�صلم- ال بّد اأن 
يقفوا على ما فيهما من جمازات وا�صتعارات، ثّم اإّن نظرة يف كتب اأ�صول الفقه ترينا 

مدى اهتمامهم باملجاز و�صروب الكالم اخلارجة عن اال�صتعمال االأ�صلي.
ثّم اإّن لنا يف الوثائق التاريخية دليال على معرفة يو�صف بن تا�صفني العربيَة، فقد 
بـ)التبيان(  املو�صوم  كتابه  بغرناطة، يف  زيري  بني  ملوك  اآخر  االأمي عبد اهلل،  نقل 
�صورة عن املجال�س التي عقدها ملوك الطوائف مع يو�صف بن تا�صفني، و�صّجل الوقائع 
فيها حرفيا، وكان احلديث يدور بني امللوك وبني ابن تا�صفني دون و�صاطٍة، وال يكون 

هذا دون معرفٍة بالعربية)37(.
اأراه فعل ذلك  ال�صعراء؟ ال  اإذن، ما الذي حمل ابن تا�صفني على قول ما قال يف 
ب »ال  م �صماع �صعر التك�صب، فاإّن ال�صاعر املتك�صِّ اإال ا�صتجابة لفتوى الفقهاء التي ترِّ
يحّل االإ�صغاء اإليه، بل يجب االإنكار عليه«. ومن هنا، نفهم اإ�صارة ابن تا�صفني الذكية 
املعتمد  يذّكر  وكاأنه  ب�صعرهم،  يتك�ّصبون  �صعراء  اإنهم  اأي  اخلبز(،  يطلبون  )لكنهم 

باملوقف الفقهي من هذه الطبقة، واأنه لن ي�صمح باأن يكون لهم مقام يف دولته.
يجد  االأبــواب، ول  احُلّجاب على  و�صعوا  فقد  بعده،  �صية من جاء  كانت  وهكذا 
االأمــراء، فها هو ذا  اأولئك  تو�ّصلوا مبن لهم حظوة عند  اإليهم �صبيال؛ ولذا  ال�صعراء 
ره اأمره، ويرجو قيامه ب�صاأنه لدى اأمي  االأعمى التطيلي يكتب اإلى مالك بن وهيب، يذكِّ

امل�صلمني)38(:
ق�صيُت باأوالهـــــــــا نحيبي اأو نحبي لعّلك قد اأ�صجتك اأخرى �صكايــــــة  
بالبله مـــــا انهلَّ من دمعي ال�صكب رفعُت بها �صوتا اإذا �صئت اأحرقت  
م�صايقة احلّجاب اأو هيبة احلجب وبني اأميـــــــــــر املوؤمــــــــــــنني وبينه  

ال  ما�صرا  نف�صه  وجد  املرابطي،  االأمــي  اإلى  الو�صول  يف  ال�صاعر  اأفلح  ما  واإذا 
ي�صتطيع البوح بكل ما يختلج يف نف�صه؛ لتربم االأمي منه، فال يجد ال�صاعر مندوحة 
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من االخت�صار، يقول ابن قزمان مادحا ابن تا�صفني)39(:
ل�ْس يل اإال على �صخاك تعويـــــــــــْل
وانت وحدك وَل�ْس يوجد لك مثيل
رمّبا �صّرك الكــــــــــــــــالم الطويل
اأَْهـــــــــــــَن نقطع كالمي ِجْد ُه َبَعْد

و�شاية الفقهاء على املجتمع وانعكا�شاتها على ال�شعر
بعد اأن ثّبت الفقهاء اأنف�صهم لدى اأمراء املرابطني، فر�صوا و�صايتهم على طبقات 

املجتمع: عاّمته، وعلمائه، و�صعرائه.
العادات  من  كثٍي  بتحرمي  الفتاوى  يف  النا�س  عامة  على  الفقهاء  و�صاية  وتتجّلى 
االجتماعية ال�صائدة يف املجتمع االأندل�صي يومذاك، كتحرمي الطرطو�صي �صراء احللوى 
احتفاال بليلة القدر، وترمي ابن احلاج تقدمي االأطعمة والفواكه يوم عا�صوراء، واعتبار 
ذلك بدعة، بل اإّن ابن عبدون نهى عن لعبة املقارع التي اعتاد عليها االأطفال، وكانت 

تدث الهرج وال�صخب باالأزقة وال�صوارع)40(.
امل�صلمني  اأمي  عند  الفقهاء  »قــّرر  عندما  جلية  فتظهر  العلم  على  و�صايتهم  اأّمــا 
تقبيح علم الكالم، وكراهة ال�صلف له، وهجَرهم َمْن ظهر عليه �صيٌء منه، واأنه بدعة 

يف الدين، ورمبا اأّدى اأكرثه اإلى اختالل يف العقائد«)41(.
ول يكتف الفقهاء بالقول، بل راحوا ينفذون عمليا تلك الفتاوى، ولعّل منة كتاب 
»االإحياء« خي دليل على ذلك، فقد ُجِمَعت ن�صخ الكتاب واأُْحِرَقت �صنة 503هـ)42(، وظّل 

الكتاب مالحقا اإلى نهاية الدولة املرابطية)43(. 
ُم الفقهاء، وجعُلهم مذهب مالٍك املذهَب الوحيَد، فال يقبل  ي�صاف اإلى ذلك تكُّ
غيه من املذاهب االإ�صالمية، بل اإّن من اّتبع غي مذهب مالك فقد اتبع هواه وركب 

راأ�صه)44(، وال يخفى ما يف ذلك من ت�صييق على العقل وحجٍر على التفكي.
، واالآخر عاّم  اأّما و�صاية الفقهاء على ال�صعراء فتتمّثل يف ق�صمني:اأحدهما خا�سٌّ

ي�صرتكون فيه واملجتمع.
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فاأما الو�صاية اخلا�صة على ال�صعراء فتتمثل يف تق�صيم الفقهاء ال�صعر، وجعِل بع�س 
لالأو�صاف  مالزم  باأنه  َب  املتك�صِّ ال�صاعر  وو�صمهم  التك�صب،  ك�صعر  حراما،  اأق�صامه 
املذمومة، وتديدهم املو�صوعات التي ينبغي لل�صعراء اأن يقولوا �صعرهم فيها، ك�صعر 
الزهد والدعوة اإلى اهلل، واحلث على التقوى، اأي اإنهم اأرادوا تويل ال�صاعر اإلى خطيب 

واعظ، وال يخفى ما يف ذلك من ت�صييٍق على ال�صاعر، وحب�س امللكة االإبداعية لديه.
ويبدو اأن الفقهاء كانوا ي�صتعملون �صلطتهم فعال، )فيوؤّدبون( من يخرج من ال�صعراء 

على ما ر�صموه، وهذا ما يفهم من قول ابن قزمان)45(:
ب لوال ما اأنَت قا�ِس / ونخــــــــــاف اأن نوؤدَّ
كّنقول اخلّط يو / �صف و ُه احلق ليعقوب

واأّما الو�صاية العاّمة التي طبقها الفقهاء على ال�صعراء وغيهم من طبقات املجتمع، 
االإ�صالمية،  وال�صريعَة  راأيهم-  –ح�صب  يتعار�س  ما  كّل  الفقهاء  مالحقة  يف  فتتمثل 
اإلى  امل�صلمني(  )اأمي  ر�صالة  وا�صحا يف  ذلك  بدا  وقد  واخلمارات،  اخلمر  وبخا�صة 

فقهاء بلن�صية؛ اإذ اأمرهم مبالحقة اخلمر واإراقة دنانها)46(.
اإن  حتى  العقوبات،  يف  وتفننوا  اخلمر،  �صارب  على  العقوبة  الفقهاء  طّبق  ولقد 
واالأ�صرار  الف�صاق  على  ثقل  حتى  والت�صّلط  الت�صّدد  »يــوايل  ظّل  العربي  ابن  الفقيه 

فهاجوا«)47(.
فقد  العقوبات،  اأنــواع  واخــرتاع  العربي،  ابن  ت�صدد  من  �صورة  ابن عذاري  وينقل 
»كان له يف عقاب اجلناة اخرتاعات مهلكات وم�صحكات، فانتدب اأنف�صا جّمة �صلبا 
َمَرِة)48( فاأمر ب�صرب يديه وثقب �صدقيه، فانبطلت احلكمة  و�صربا، و�صيق اإليه اأحد الزَّ

عليه«)49(.  
يف هذا اجلو امل�صحون باخلوف ال ي�صتطيع �صاعٌر اأن يطلق لنف�صه العنان، في�صرب 
اأو يتخّيل اأنه ي�صرب، ويبوح مبكنونات نف�صه، خا�صة بعد اأن ُحِرَم من احلانات، واملتتبع 
حلركة االأدب العربي يجد اأن كثيا من االأدب الراقي اإمنا ارتبط باخلمر، �صواء يف 
و�صف حانات اخلمر وما يجري فيها، اأم يف و�صف جمال�س ال�صراب اخلا�صة وما يدور 
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فيها من لهو وعبث بالقيان وغيهن، كما يجد املتتبع لل�صعر العربي يف اأزهى ع�صوره 
اأّن كثيا من ال�صعراء �صرفوا همتهم يف و�صف اخلمر واأنواعها، وما تفعله بال�صارب 
–على  ال�صحاك  بن  اأو احل�صني  نوا�س  اأبي  ديوان  نظرة يف  واإّن  راأ�صه،  دارت يف  اإذا 

�صبيل املثال- لتربهن على ذلك.
من هنا، نفهم ال�صبب يف احلرب امل�صتعلة بني الفقيه وال�صاعر، تلك احلرب التي 

كانت اخلمُر مورها، يقول ابن قزمان)50(:
بيني وبني الفقي جاري فالكا�س حروب
يف اّيام اخل�س والب�صبا�س تال الذنوب

ال  كي  بالكتمان؛  ويو�صيهم  ال�صرب،  ورفاقه يف  اأ�صحابه  ر  يحذِّ قزمان  ابن  ونرى 
ي�صمع الفقيه خرب �صكرهم)51(:

ا�صكت ا�صكت هذا اخلرب مي�صغ
وقالد ُه يف عنق من بّلغ

اإْن دراها ممد بن اأ�صبغ
خم�ُس مْت �سوط يح�ّسر الرباح

َل الفقيه، وتقيقه مع النا�س؛ ليتاأّكد  ويبني ابن قزمان يف هذا الزجل نف�صه تدخُّ
اإن كانوا قد �صربوا اخلمر اأم ال، وال يبخل ابن قزمان بتقدمي الن�صيحة ملن يقوده �صوء 

حظه فيقف مع الفقيه هذا املوقف)52(:
واإذا كنت مْع فقيه اأو اإمام

ويقولك: �صربت قط مدام؟
: ا�ّصْنُه يا فقي ذا الكالم؟ ُقلُّ

باهلل ما ذقت قط �صراب تفاح.
ويبدو اأّن ابن قزمان –لفرط ولعه باخلمر ومعاقرتها- امتلك الدربة يف مراوغة 
الفقيه؛ لذا يعلن �صراحة اأنه ال يخ�صاه، كما يعلن اأنه �صيظّل ي�صرب اخلمر، ولو وقف 

على راأ�صه الفقيه الغزايل نف�صه)53(:
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يخ�صى الفقيه كل َمن ال َيْدُرْب
اأنا نوّقر فقيه اأو نهُرب؟

جقجقة اأم الذي ل�س ي�صرب
لو كان على را�صي الغّزايل.

اإّن هذا التحدي ال�صافر ل�صلطة الفقهاء من قبل ابن قزمان هو الذي حملهم على 
احلكم عليه بالقتل، لوال تدخل ممد بن �صي الذي اأنقذه)54(:

للقتل كان رفعني / ولد ابن املنا�صف
وعّلمني منافق / وح�صبني خمالف

ل�س عندك م�صيبة / لو خرج روِح واقف
ونرى ال�صيف بعيني / ِلُقطوع را�صي ُيْجَبذ

اأثر البيئة الفقهية يف ال�ش�ر ال�شعرية
تدثت فيما مّر عن تركيز فقهاء املرابطني على الفروع الفقهية يف مذهب مالك، 
واأنهم قّدموا تعلَم تلك الفروع على كل در�ٍس اآخر، حتى ن�صي النظر يف القراآن واحلديث، 

على حّد تعبي عبد الواحد املراك�صي.
اإذا  ة  اأثر يف �صعر تلك املرحلة، خا�صّ التوّجه الفقهي  اأن يكون لهذا  البدهي  ومن 
علمنا الو�صاية التي فر�صها اأولئك الفقهاء على ال�صعراء، وتديدهم ما يجوز، وما ال 

يجوز يف ال�صعر.
وقد برزت كثي من ال�صور ال�صعرية مرتبطة باالأحكام الفقهية، كال�صالة وال�صيام 

واحلج وغيها، ومن ذلك على �صبيل التمثيل قول ابن خفاجة)55(:
نحر الثـــــــرى َبَرٌد تّدر �صائُب يا ُربَّ قطٍر جــــــــــــــــــــامٍد حّلى به 
غ�ّصى البــــــــالد به عذاٌب ذائُب َب االأباطَح منه مــــــــاٌء جامٌد   ح�صَ
ْت بهــــــــا واجلوُّ جهٌم قاطُب ُنرِثَ فاالأر�س ت�صحك عن قالئد اأجنٍم  
فاأكبَّ يرجمها الغمام احلا�صُب فكاأمّنا زنت الب�صيـــــــــــــــــطة تته  

لقد اأح�صن ابن خفاجة وهو ير�صم �صورة الربد النازل على االأر�س، تلك ال�صورة 
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املتالألئة الطافحة باجلوهر املنثور على االأر�س، لكنه اعت�صف الطريق؛ اإذ اأخرج املتلقي 
اإلى �صورة ب�صعة م�صتكرهة تنقله اإلى جو الزنا واخليانة، بكلِّ ما يحمله ذلك اجلو من 

ي اإلى املوت. معاٍن قبيحة، لينهي ال�صورة بجوٍّ اأ�صدَّ قتامًة، وهو الرجم املوؤدِّ
ويظهر اأثر البيئة الفقهية كذلك يف قول ابن خفاجة:

واأجرى كفيِّ �صماٍء جتـــــوْد اأال طمَّ بحــــــــــُر اأَِتيٍّ طما   
كما تتلقى امللوُك الوفـــــــوْد فاأهوْت تِخرُّ هناك الُبنى   
فبع�ٌس ركوٌع وبع�ٌس �صجوْد وباتت كاأنَّ عليها �صـــالًة   

لقد �صّور ابن خفاجة هذا البناَء الذي طما عليه ال�صيل، فاأخذت �صرفاته تتهاوى 
ال�صبه  ووجه  �صاجدا،  واأخــرى  راكعا  مرة  يهوي  الذي  بامل�صلي  االأخــرى  تلو  الواحدة 
و�صاجدا  راكعا  يخّر  امل�صلي  اأّن  دون مالحظة  فقط،  االثنني  هو حركة  هنا  امللحوظ 

باإرادته، يف  حني تتهاوى تلك البنى مكرهًة ب�صبب ال�صيل الذي غمرها. 
ومن ال�صور التي اأثرت فيها بيئة الفقهاء، قول ابن خفاجة بعد ا�صرتجاع بلن�صية 

من يد العدو)56(:
فاجناب عنها حجاٌب كان من�صدال واأق�صَع الكفَر ق�صرا عن بلن�صيٍة   
ل يجزها غي ماء ال�صيف مغت�صال َر ال�صيف منها بلدًة ُجُنبا    وطهَّ

االأعمى  عند  ذلك  يتجلى  كما  احلقبة،  تلك  �صعراء  عند  ال�صالة  �صورة  وتتكرر 
التطيلي، فها هو ذا يتحدث عن ق�صائده التي �صاقها يف ممدوحه علي بن يو�صف بن 

تا�صفني قائال)57(:
غَي وح�صيٍة وال اأَْهمـــــــــــــــــاِل اأنا ممن اأهدى اإليك القــــــــوايف   
ويغربن يف �صدور الرجـــــــــال كنجوم ال�صماء يطلعن يف الكتب  
َعٍة وارتــــــــال فاأغنى عن جُنْ جادها يف بالدها رائُد الوبــــــــل  
ك فكانت �صالتها يف الرحال واأقيمت لها ال�صــــــــــــالة بذكرا   

ويقول يف مدح ابن حمدين:
يواليك اإلظاَظ احلجيِج بزمزِم ِه   اأَِعْد نظرًة يف �صادق الودِّ َغ�صِّ
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ِزَين عنه �صالة التيّمِم فهل جُتْ َم حتى عايَن املاَء مطلًقا   تيمَّ
ويف مدح ال�صخ�س نف�صه، اأعني ابن حمدين، يقول ابن قزمان)58(:

ال �صرور حلّد اإال / اأن يدمي اهلل �صرورك
ل�ْس يرى يف وجه احد نور / حتى ي�صت�صي بنــــورك
من طلب ك�صب املعايل / وامتنع من ان يـــــــــزورك
هذا ُه بحال من ا�صقط / فال�صالة تكبي االحرام

ومن مظاهر تاأثي الفقهاء على ال�صعراء خماطبة ال�صعراء اإياهم مب�صطلحاتهم 
الفقهية، اإذ ترتّدد على األ�صنة ال�صعراء الكثي من امل�صطلحات والتعبيات التي يتداولها 

م، ي�صفع الأحد ال�صكارى)59(: الفقهاء، ومن ذلك قول اأبي بكر اخلوالين املنجِّ
حَلديٌث رواه كلُّ الثقـــــــــــاِت اإّن دْرَء احلدوِد بال�ُصُبهاِت  
ْت عليه يف الطرقاِت ًحا فنمَّ ما اأراه اإال تناول تفــــــــــــــــا  
نفحات التفاِح والراِح واالأتــرجِّ للمرء ِجدُّ م�صتبهـــــــــــــــــــــــاِت
فبتلك ال�صمائل املخجالِت الرو�َس ِغبَّ الغمائِم الهـــــاطالِت
وب�صبـــــــــــــــٍر ُتْعَزى له واأناِة وبحلٍم اإليِه مْذ كنَت ُتْعَزى  
ي اأعطاَفــــــــــــــه املائ�صــــاِت اعُف عنه واأعفِه من ثمانيـــن تدمِّ
واأقْل ذنبه وعثـــــــــــــــــرته فهو مبـــــــــراآُه من ذوي الهيـــــــــــئات

ال�صور  ازدادت  بالفقيه  ال�صاعر  �صلة  ازدادت  كّلما  اأنه  املقام  هذا  يف  ويالحظ 
امل�صتوحاة من البيئة الفقهية عنده، ولعّل هذا ما يف�صر �صيوع هذه ال�صور يف �صعر ابن 

خفاجة اإذا ما قارّناه باالأعمى التطيلي وابن قزمان.
�ش�رة الفقيه يف ال�شعر املرابطي

تول الفقهاء يف ع�صر املرابطني –ب�صبب �صيطرتهم على مناحي احلياة ال�صيا�صية 
واالجتماعية واالقت�صادية- اإلى مو�صوٍع �صعري م�صتقل؛ اإذ �صار النا�س –ومن بينهم 
ال�صعراء- يق�صدونهم بغية احل�صول على بع�س املال، اأو الو�صول اإلى درجات عالية 

يف املجتمع.
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النعوت  من  كثي  عليهم  ُت�صَفى  واأن  فيهم،  املدائح  تدبَّج  اأن  البدهي  من  وكــان 
اإذا علمنا حالة اجلوع  اأيديهم، خا�صة  وال�صفات االإيجابية يف �صبيل ا�صتدرار ما يف 
واحلرمان التي ميّر بها ال�صاعر، واحتياجه اإلى الفقيه الذي بيده كّل �صيء، يقول ابن 

قزمان:
يا فقي القمح غايل / والدقيق اأغلى واغلى
والبطن كما يف علمك / بال خبز ل�ْس ُيَخّلى

وغًدا ال �صك ن�صعى / اإال ان كان �صي من اهلل
ج فاإذا اعطيت بف�صلك / بالنبي عّجل وروِّ

ورمّبا اأعر�س اأولئك الفقهاء عن بع�س ال�صعراء القا�صدين، اأو راأى ال�صعراء �صيطرة 
الفقهاء على كل �صيء، فغاظهم ذلك، وثاروا عليهم، ونعتوهم باأ�صواأ النعوت.

�صفات  اأواًل  و�صاأ�صتعر�س  االأيــام،  تلك  الفقيه  �صورة  تتجلى  والهاجي  املادح  وبني 
الفقيه االإيجابية:

لقد اأ�صفى ال�صعراء على ممدوحيهم من الفقهاء نعوتا اإيجابية كثية، منها التقدم 
يف العلم، و�صعة احلفظ، وال�صجاعة واالإقدام، واجلود والكرم، وغيها.

اإن هذه ال�صفات مبثوثة يف كثي من الق�صائد الطوال، بل ال تكاد جتد ناظما وال 
�صاعرا يف ذلك الع�صر ل يتعّر�س اإلى مدح فقيه من الفقهاء.

بهذه  اإذ  املمدوح؛  اأول �صفات  ال�صعراء، وجعلوها  رّكز عليها  العلم فقد  اأما �صفة 
الفقهاء،  من  غيه  على  يتقدم  اأن  بها  ي�صتحق  كما  غيه،  من  الفقيه  يتميز  ال�صفة 

فيكون قا�صيا اأو ما �صابه ذلك، يقول ابن خفاجة مادحا الفقيه ابن حمدين)60(:
ح�صن الفتاة ولب�س خلق العان�ِس اأح�صْن بقرطبٍة وقد حملت به   
قد قام فوق قرار ديــــــــــــٍن اآن�ِس َجْت مبنار علٍم �صــــــــــاطٍع    وتتوَّ

ويقول االأعمى التطيلي )61(:
َتْفَتُّ منـــــــــــــــها يف اأفــــــــــــــاننِي اإيٍه اأبـــــا بكٍر وهــــــــــــذي املنى    
من كّل مفــــــــــرو�ٍس وم�صنــــــون  يا جملَة العلِم وتف�صيـــــــــــــــَلُه  
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فاأنَت ديوان الـــــــــدواويِن اإْن جيَء قوٌم بدواوينهم  
واإذا كانت �صفة العلم فيما تقّدم من اأبياٍت مطلقًة، فاإنها اأكرث تديدا عند ابن 

قزمان، فالعلم كامٌن يف حفظ املتون، يقول يف مدح الفقيه اأبي يون�س بن مغيث)62(:
ْن ظاهر ويحفظ املدوَّ

نة اآخر ول�ْس لعلمه بال�صُّ
افخْر فاإنَّ معك مفاخر

باهلل يا اأخي غاية ما ابقيت
ويقول يف مدح فقيٍه اآخر)63(:

واذا اتكّلم ل�ْس يغلُب غالْب
بني يديه يرجع ابن بّجا طالب

واحلديث يدري من اأمُر غرايْب
تراه »قال م�صلم« و »قال البخاري«

فالفقهاء –ح�صب تعبي ابن قزمان- لي�صوا فال�صفًة فح�صب، واإمّنا يكون فال�صفة 
كتب  حفظهم  ذلك  اإلــى  ي�صاف  منهم،  يتعلمون  طالبا  باّجة،  كابن  الزمان،  ذلك 
بحفظ  االإ�صادة  تخفى  ال  كما  البخاري،  و�صحيح  م�صلم  �صحيح  وبخا�صة  ال�صحاح، 

كتاب املدونة عن ظهر قلب، وهو كتاب يف الفقه على مذهب مالك.
اأما ال�صفة االأخرى التي ي�صفيها ال�صعراء على ممدوحيهم من الفقهاء فهي �صفة 
ال�صجاعة؛ فالفقيه فار�س حرٍب مقدام، مرهوب اجلانب، يقول االأعمى التطيلي مادحا 

الفقيه ابن حمدين)64(:
املحّلى بني الوا�صي الرقـــاِق املَُعلَّى من القـــــــداح وذو االأْثِر   
و�صم�س النهار يف االإ�صــــراِق وقريع االأيام ذو جندٍة ت�صي   
�ِس وطوٌد يحمي من االإمالِق اأَ�َصٌد ميالأ العرين من البــــــــــاأ   
ما�ٍس يــــــوم الكريـــــــهة واِق وفًتى مثلما ي�صقُّ على احل�صاِد   

ويقول ابن خفاجة يف مدح الفقيه اأبي اأمية)65(:
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دُّ الِعـــــــــــــــدى وي�صدُّ الثَُّلْم ي�صُ ٍد   يِّ فما �صئَت من �صّيــــٍِد اأَ
فيحمي احلرمَي ويرعى احلرْم يغار ومينع من غـــــــــارٍة  
وي�صرب حتى روؤو�س الُبَهـــــــــْم ُد حتى �صدور القنا   ي�صدِّ

واإمنا ركز ال�صعراء على اإبراز �صفة ال�صجاعة يف ممدوحيهم من الفقهاء؛ الأّن هوؤالء 
الفقهاء كانوا يخرجون للحرب، وي�صاركون يف القتال اإلى جانب االأمراء امللثمني)66(، 
وي�صف ابن قزمان خروج اجلي�س وقتال )رذمي(، ويبني مكانه يف ذلك اجلي�س؛ اإذ 

ل يفارق الوزير وال الفقيه)67(:
واأنا على فر�س / بثيـــــــــــابي الكبــــــار
بني وزير وبني فقيه / ل�ْس نزول َبّلقار

والعدل من �صفات الفقيه التي ال تفارقه، واإمنا ُيعرف العدل باقرتانه به، يقول ابن 
خفاجة مادحا اأبا اأمية)68(:

جارا هناك لظبية الوع�صاء عدٌل يظلُّ بظّله ذئب الغ�صا  
عند املقيل وي�صربا من مـاء وكفاهما اأن يخلـــــــوا باأراكٍة   

فعدل املمدوح ل ي�صمل الب�صر ح�صب، بل تعداهم؛ لي�صمل البهائم التي تخّلت عن 
طبيعتها القائمة على االفرتا�س.

اأما ال�صفة التي يتفنن ال�صعراء يف اإبرازها يف املمدوحني فهي �صفة الكرم واجلود؛ 
ال�صفة  هــذه  على  ال�صعراء  رّكــز  واإمنــا  ممــدوح،  فقيٍه  كــّل  يف  جندها  �صفة  هي  اإذ 
احلميدة؛ بغية اأن يجود عليهم املمدوحون، ويف ذلك يقول ابن خفاجة مادحا الفقيه 

اأبا اأمية)69(:
يَد العجم تباهي به العرب �صِ وح�صبك من اأوحـــــٍد اأجمٍد  
علّي ال�صجــــــــــــايا ويّف الذمم �صنّي العطايا حفّي التحايا  
ويجري بكفيـــــــــــه ماء الكرم ر بالب�صر اأخـــــــــــــــالقه   ُينوِّ
وتعدي �صجايا املـوايل اخلدم ويهتّز لل�صيف خّدامـــــــــــه  
وحيِّ جتد ِهزَة الـــــــرو�ِس َثْم ة   فـــــــــزره تزر رو�صًة غ�صّ
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ويقول يف مدح الفقيه اأبي العالء بن زهر)70(:
ر�صا ه�صبًة و�صرى كوكبــــــا وهلل درُّ اأخــــــــــي �صـــــــــوؤدٍد  
وميُثل ر�صوى اإذا ما احتبى ت�صوب ال�صماء اإذا ما حبا   
فتلقى هنـــــــــــاك اأال مرحبا وتع�صو ال�صيوف اإلى نــــاره  

اأما االأعمى التطيلي فيقول يف الفقيه ابن حمدين)71(:
ِل اهتزاز الق�صيِب لالإيراِق اأريحيٌّ تراه يهتّز للبــــــــــــــــــذ  
عن ذكاٍء كالنار يف االإبراق راكٌد مثل �صفحة الـماء اأورى  
ِد مطيٌق لالأمر غي مــطاِق م�صتبٌد باملجد ه�سَّ اإلى اجلو 
دِرٌب باالإح�صان ُمرْثٍ من احل�صــــنى اأقام العال على كّل �صــاق
ق االإمـــالق ُد االأواخي ممزِّ وكفيٌل بالعدل واجلود م�صدو  

اأبطاأ املمدوح بالكرم على ال�صاعر، عاتبه هذا االأخي وذّكره بحاجته، فلما  فاإذا 
اأبطاأ ابن حمدين على االأعمى قال)72(:

ورّبتما كـــــانت عتــــــــــاب تبــــــــــّرِم اأبا قا�صٍم خذها عتـــــــــــــاب تذّلٍل  
ولو �صّفني همي بهــــــــــــــــا وتهّممي ي ماآربي  اأت�صي الليــــايل ال تق�صّ
بحيث راأيت الرو�س رطب التنمنم اأجّدك ل تعَجْب جلدب م�صارحي  
بـــوّدَي لو اأين اأرقـــــــــــــــُت لها دمي وكم نطفٍة من مـــاء وجهي اأرقتها  
ولكنه من يحــــــــــرم اهلُل ُيحـــــــــَْرِم وما ملت نف�صـي يوم جئتك مــادحا  
رميُت فما اأخطيـــــت �صاكلة الرمي اأاأك�صر قو�صــــــي بعد علمي بــاأنني  

ثانيا: ال�شفات ال�شلبية:
�صبَّ بع�س ال�صعراء جام غ�صبهم على الفقهاء، وهم يرونهم يرثون على ح�صـــــاب 
به  اهلل  ينزل  ل  مبا  واحلكم  الر�صى،  قبـــــول  عن  يتورعون  ال  ويرونهم  الفقــــــراء، 
�صلطانا، ولذلك فالفقهاء –يف نظر ال�صعــــــراء- �صّراق للمال، ال ي�صتحقون املنا�صب 

التي و�صعوا فيها.
العلم  الفقهاء من  اتخاذ  بالفقهاء  ال�صعراء  األ�صقها  التي  ال�صلبية  ال�صفات  ومن 
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و�صورة الزهد طريقا لنهب النا�س، يقول ابن خفاجة يف هذا املعنى)73(:
فيها �صدور مراتٍب وجمـال�ِس در�صوا العلوم ليملكوا بجدالهم   
يف اأخذ مال م�صاجٍد وكنائ�ِس وتزّهدوا حتى اأ�صابوا فر�صــــًة   

ويف املعنى نف�صه يقول اأبو جعفر اأحمد بن ممد املعروف بابن البني)74(:
كالذئب اأدلج يف الظالم العامت اأهل الرياء لب�صتُم نامو�صـــكم   
وق�صمتم االأموال بابن القـــا�صم فملكتم الدنيا مبذهب مـــالٍك   
وباأ�صبٍغ �صبغت لكم يف العـــال وركبتُم �صهب الدواب باأ�صهٍب   

اأما ال�صفة ال�صلبية الثانية يف الفقهاء فهي �صفة اجل�صع، التي �صّوغت لهم االإفتاء 
قون على من ال ميلك �صيئا، اأّما من يقدم لهم  ح�صب م�صاحلهم اخلا�صة، فهم ي�صيِّ

�صى فاإنهم يفتونه مبا يوافق م�صلحته، ويف هذا املعنى يقول ابن الطراوة)75(: الرِّ
مّدوا اإليه جميعــــا كفَّ مقتن�سِ اإذا راأوا جمـــــــال ياأتي على ُبُعٍد   
واإن راأوا ر�صوًة اأفتوك بالرَخ�سِ اإْن جئتهم فارغا لّزوك يف َقَرٍن   

وقد ُهجي الفقهاء ب�صفٍة ثالثة، وهي النجا�صة، فاإّنهم اأجنا�س حتى اإّن ظّل اأحدهم 
لينج�س ال�صم�س، وحتى اإّن الو�صوء ليبطل مبجرد ذكر ا�صم الفقيه، يقول اأبو بكر يحيى 

ّي –هّجاء املغرب)76(: ابن �صهل الَيكِّ
متـــذّكرا من قبل اأن تن�صى اأعِد الو�صـــــــــــوء اإذا نطقت به   
�س ال�صم�صا فالظلُّ منه ينجِّ واحفظ ثيــــــــابك اإن مررَت به   

ها، فقد خرج  وقد ُنِعتوا ب�صفٍة اأخرى وهي النح�س، فمتى ما دعوا بحاجة وقع �صدُّ
الفقهاء “لي�صت�صقوا على اأثر قحٍط، يف يوٍم غامت �صماوؤه، فزال ذلك عند خروجهم، 

فقال ابن الطراوة:
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ـــــــــحُّ ن بها ال�صَّ ٌة ممَّ َبْحــِريَّ خرجوا لي�صت�صقوا وقد ن�صـــاأْت   
وبدا الأعينهم بها ن�صـــــــــح حتى اإذا ا�صطفوا لدعـــــــوتهم   

فكاأمنا خرجوا لي�صت�صحوا “)77( ُك�ِصَف الغماُم اإجـــــــــــــــابة لهم   

واأخيا فاإّن اليكّي يجمع خ�صال الفقهاء قائال)78(:
وثنتان والتحقيق باملرء األَيـــــــُق ثماين خ�صاٍل يف الفقيه وعر�صه  

......................
ويكفر تقليدا وير�صى وي�صــــــرق ويكذُب اأحيانا ويحلف حانثا   
اإذا ُذِكَرت ل يبَق لل�صتم منطُق وعا�صرة والذنب فيها الأّمــــه  

وبعد،
فقد بقيت مفارقة واحدة ال بّد من الوقوف عندها؛ فاإّن كثيا من اأولئك الفقهاء 
الذين عر�صنا اإلى موقفهم املت�صدد من ال�صعر وال�صعراء كانوا �صعراء كذلك! واإّن من 
يتتبع كتب التاريخ االأدبي كاملطمح والذخية والنفح وغيها يجد كرثة كاثرة من �صعر 

اأولئك الفقهاء، فكيف ميكن التوفيق بني راأيهم وفعلهم؟
تلك درا�صة ينبغي اأن تكون م�صتقلة، ُيْبَحُث فيها مو�صوع )�صعر الفقهاء( بعد جمعه 
من م�صادره، وتق�صيمه ح�صب مو�صوعاته، ودرا�صة اأ�صاليبه، ولعّل مثل تلك الدرا�صة 

تتكّفل بحل املفارقة امل�صار اإليها.
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احل�ا�شي )اله�ام�س(:
.280 1 -انظر: جنيب زبيب، املو�صوعة العامة لتاريخ املغرب واالأندل�س، 2/ 

2 - ح�صن اأحمد ممود: قيام دولة املرابطني، �س 413
3 -املرجع نف�صه، �س 414

ابن عبدون:  325 نقال عن:  تاريخ املغرب واالأندل�س يف ع�صر املرابطني، �س  املنعم:  4 - حمدي عبد 
ر�صالة يف احل�صبة، �س 28

5، �س 664 5 -ديوان ابن قزمان، زجل 98/ 
6 - الن�صي هو اخلبز.

305 7 -جنيب زبيب: املو�صوعة العامة لتاريخ املغرب واالأندل�س، 2/ 
222 8 -املّقري: نفح الطيب يف غ�صن االأندل�س الرطيب، 1/ 

9  -عبد الواحد املراك�صي: املعجب يف تلخي�س اأخبار املغرب، �س 75
654-653 10 -ابن ب�صام ال�صنرتيني: الذخية يف ما�صن اأهل اجلزيرة، ق 3، ج 2/ 

11 - ديوان االأعمى التطيلي، �س 52

12 - املرجع نف�صه، �س 42

14، �س 436 13 -ديوان ابن قزمان، زجل 67/ 

7، �س 480 14 - ديوان ابن قزمان، زجل 74/ 

224 15  -املغرب يف حلى املغرب، 1/ 

16 - اإح�صان عبا�س: تاريخ االأدب االأندل�صي، ع�صر الطوائف واملرابطني، �س 73-72

17 - ديوان االأعمى التطيلي، �س 90

18 - املعجب، �س 151

19 - الفتح بن خاقان: مطمح االأنف�س، �س 376-375

20 - ح�صني موؤن�س: �صبع وثائق جديدة عن دولة املرابطني، �س 24

187 21 - انظر تاريخ ابن خلدون، 6/ 

22 - ابن االأثي: الكامل يف التاريخ، 7/ 236
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23 - املعجب، �س 150

24 -ح�صني موؤن�س: �صبع وثائق جديدة عن دولة املرابطني، �س27

25  -من االآية 224/ �صورة ال�صعراء.

470 26 - اأبو بكر بن العربي: اأحكام القراآن، 3/ 

27 - من االآية 227/ �صورة ال�صعراء

247 28 - ابن عطية االأندل�صي: املحرر الوجيز يف تف�صي الكتاب العزيز، 4/ 

271 29 - اأبو عبد اهلل القرطبي: اجلامع الأحكام القراآن، 12/ 

150-149 30  -امل�صدر نف�صه 13/ 

150 31 - امل�صدر نف�صه 13/ 

151 32 -امل�صدر نف�صه 13/ 

552  /2 33 - الذخية، ق3، 

34 -املعجب، �س 144

192-191 35 - نفح الطيب، 3/ 

36 -امل�صدر نف�صه، �س 192

37 - انظر: التبيان، �س 107-106

38 - ديوان االأعمى التطيلي، �س 14

39 - ديوان ابن قزمان، زجل 102/ 13، �س 690

40 - يراجع ذلك وكثي من االأمثلة يف: اإبراهيم القادري بو ت�صي�س: املغرب واالأندل�س يف ع�صر املرابطني، 

�س 101-86
41 -املعجب، �س 151، وال ينتق�س هذا التوّجه العام لفقهاء املرابطني ببزوغ جنم واحد من اأكرب علماء 

الكالم، وهو اأبو بكر بن العربي؛ الأن ذلك ال يعدو كونه حالة فردية، وكالم املعجب هنا �صاخ�س اإلى 
احلالة العامة، وموقف الفقهاء على العموم من علم الكالم.

42 - انظر امل�صدر ال�صابق وال�صفحة نف�صها.

43 - انظر ن�ّس الر�صالة التي بعثها تا�صفني بن علي لفقهاء بلن�صية يف: ن�صو�س �صيا�صية، ح�صني موؤن�س، 
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جملة املعهد امل�صري للدرا�صات االإ�صالمية يف مدريد، �س 113
44 - امل�صدر نف�صه، �س 113-112

5، �س 306 45 -ديوان ابن قزمان، زجل 44/ 

46 -ح�صني موؤن�س: ن�صو�س �صيا�صية، �س 113

47 -ابن عذاري: البيان املغرب، �س 94

َمَرة ككفرة وَف�َصَقة،  48 - هذه الكلمة غي م�صكولة يف الن�س، وقد راأيت اأنها ت�صبط على هذا النحو: الزَّ

مر، وهو اآلة مو�صيقية. من ي�صتعملون الزَّ
49 - ابن عذاري: البيان املغرب، �س 93

3، �س 460 50 -ديوان ابن قزمان، زجل 71/ 

4، �س 630 51 -ديوان ابن قزمان، زجل 94/ 

52 -الزجل نف�صه، الفقرة 8

4، �س 166 53 -ديوان ابن قزمان، زجل 22/ 

2، �س 286 54 - امل�صدر نف�صه، زجل 41/ 

55 - ديوان ابن خفاجة، �س 24

56 - ديوان ابن خفاجة، �س 219

57 -ديوان االأعمى التطيلي، �س 105

6، �س 658 58 -ديوان ابن قزمان، زجل 97/ 

59 - الذخية، الق�صم 4، ج1، �س 357

60 - ديوان ابن خفاجة، �س 154

61 - ديوان االأعمى التطيلي، �س 221

8، �س 128 62 - ديوان ابن قزمان، زجل 18/ 

26، �س 152 63 -ديوان ابن قزمان، زجل 20/ 
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*  ق�شم التاريخ - كلية االآداب -  املكل - جامعة ح�شرم�ت - اجلمه�رية اليمنية

ِكندة الأ�سل وامل�ستقر 

معطيات من النقو�ش والآثار

د. عبداهلل كرامه التميمي*

امللخ�س
يتناول هذا البحث قبيلة ِكندة يف �صوء النقو�س املكت�صفة واالآثار، ويهدف اإلى اإي�صاح الدور الذي لعبته هذه 
القبيلة على م�صتوى اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم، ويعالج اإ�صكالية رئي�صة تتمثل يف تديد املوطن االأول لِكندة 

وتّول م�صتقرها يف �صوء املعلومات اجلديدة التي قدمتها النقو�س واالآثار.
ومت تق�صيم البحث اإلى �صتة ماور هي: 

1( ِكندة يف عا�صمتها قرية ذات كهل )قرية الفاو(

2( ِكندة قبيلة اأعرابية

3( ِكندة يف ح�صرموت

4(  كنده يف غمر ذي ِكندة يف جند

5( املدن الِكندية يف ح�صرموت

6( اخلاتة.

ذات  )قرية  مدينة  بل  متداواًل،  كان  كما  ح�صرموت  لي�س  لِكندة  االأول  املوطن  اأن  اإلى  البحث  خل�س  وقد 
كهل( )قرية الفاو( اإلى ال�صمال ال�صرقي من جنران الواقعة حاليًّا جنوب اململكة العربية ال�صعودية. ثم انتقلت 
اإلى منطقة االأعراب يف ع�صي وما حولها اإثر هزميتها، وا�صتقر بها املطاف يف ح�صرموت مقت�صمة بذلك اأر�س 
ح�صرموت مع ال�صكان احل�صارمة االأ�صليني. وظلت ِكندة مقت�صمة اأر�س ح�صرموت مع �صكانها االأ�صليني حتى 
يف  و�صكلوا  االأ�صليني  ال�صكان  مع  الكنديون  اندمج  ف�صيًئا  و�صيًئا  االإ�صالمية.  الدولة  كنف  يف  ح�صرموت  دخول 

مرحلة الحقة عن�صًرا �صكانيًّا واحًدا وهو ما ُعرف بـ )احل�صارمة(.
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The Arabic Comparative Study
Realism and Optimism

Dr. Abdullah kramah Al Tamimi
Abstract

This paper discusses the factor of the Arabic Comparative Study through some issues and 

problems connected with the study of Arabic Comparative Literature like, its concept, methods, 

directions and other relevant issues which concern the researcher in the Comparative Literature.

Although most of  these issues were resolved by prominent American and European comparative 

literature scholars long time ago, some of them are still under discussion among Arab scholars.  

Other problems hinder the progress and development of Arabic comparative literature and prevent 

it from achieving its aim and improvement.

No doubt, the main reason of the differences in viewpoints is due to the variety of the comparative 

methods, which Arab scholars have studied at the hands of their advocates in the West. There is 

an important factor to enrich the Arabic Literature in particular, and the Arabic Culture in general. 

The fearing point in this context is to reach an extent of intolerance and not respecting others’ 

opinions.

The purpose of this paper is to reach a clear Arabic vision and a comprehensive academic 

method in studying Arabic comparative literature. For this reason: 1. the situation and the problems 

facing the Arabic comparative studies have been discussed, 2. The situation of translation and 

publication in the Arabic comparative literature have been discussed too. A wide bibliography on 

the comparative literature in the Arab World which contained publications and researches has been 

prepared.

This paper ends with a conclusion which includes the most important methods that Arab 

researchers must follow to improve and enrich the horizons of Arabic Comparative Literature.
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ت�طئة - ن�شب ِكندة
اإلى �صخ�س يدعى  تن�صب  ِكندة  اأن  العربية يف  االإخبارية  النقو�س وامل�صادر  تتفق 
)ثور(، و قبل الك�صف عن النقو�س درجت امل�صادر االإخبارية العربية على القول باأن 
ِكندة قبيلة قحطانّية مينية تن�صب اإلى )ثور بن عفي بن عدي بن احلارث وينتهي ن�صب 

ثور اإلى كهالن بن �صباأ، وثور عندهم هو ِكندة()1(.
ويجعل الن�ّصابون العرب )ِكندة( �صمن قبائل اليمن ثم هاجرت من ديارها بدّمون 
باأر�س ح�صرموت، وا�صتقرت يف غمر ذي ِكندة بنجد على م�صافة ع�صرين مياًل من 
مكة، و اأ�صبحوا حكاًما لتحالف قبلي اأ�صا�صه قبائل )معّد()2(، وي�صتدل هوؤالء الن�صابون 
على اأنها قبيلة مينية من اأ�صماء ملوكها واأفرادها التي تت�صابه مع اأ�صماء اإخوانهم يف 
اليمن اأمثال )�صرحبيل( و)معّد يكرب( ...اإلخ. كما اأن هناك �صعًرا لل�صاعر الكندي 
اجلاهلي امرئ القي�س اأ�صار فيه اإلى موطن اأجداده بدّمون باليمن، و لعل االإخباريني 

ا�صتندوا اإلى �صعره يف تديد موطن قبيلة ِكندة يف ح�صرموت، حيث جاء يف �صعره:
تطاول اللي�����������ل علينا دّمون                         دّمون اإنا مع�سر ميانون

واإننا لأهلنا حمبون
ا: وقوله اأي�صً

ولو �ساء كان الغزو من اأر�ش ِحمريا                   و لكن عمًدا اإلى الروم اأنفرا)3(
ويف هذا البيت جنده ي�صكو حاله بعد مقتل اأبيه غدًرا على يد بني اأ�صد ، فيقول وهو 
مغادر لال�صتنجاد بالروم: لو كانت بالد ِحمي على ما كانت عليه قبل غزو االأحبا�س 

لها لكان الن�صر من هناك و ملا ا�صتنجدت بالروم.
وهو  الِكنديني  امللوك  اأحد  اإلى  ن�صًبا  ال�صبئية  النقو�س  اأحد  يف  )ثور(  ا�صم  وجاء 
)ربيعة اآل ثور( ملك ِكندة و قحطان. وهذا النق�س من عهد امللك ال�صبئي )�صعرم اأوتر 
بن علهان نهفان( ملك �صباأ وذي ريدان)4( فجاء ن�صب امللك الكندي املعا�صر ل�صعرم 
اأوتر)اآل ثور( وهو  الن�صب الذي جعله االإخباريون لِكندة ، االأمر الذي يدل على �صدق 
روايتهم عن انت�صاب ِكندة اإلى ثور، على الرغم من اأنهم جعلوا ِكندة هو ثور نف�صه، يف 
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حني جند يف النقو�س اأن ِكندة قبيلة ا�صتقرت يف قرية ذات كهل، واأقامت دولة هناك 
يرجع تاريخها ح�صب النق�س املذكور اإلى القرن االأول امليالدي)5(.

ومما �صبق وعلى �صوء املقارنة بني ما جاء يف النقو�س و ما جاء عند االإخباريني 
اآكل  بن عمرو  بـ )حجر  بدًءا  ِكندة  ملوك  اإن  القول:  ن�صتطيع  ِكندة  ن�صب  العرب عن 
املرار( و انتهاًء بال�صاعر امرئ القي�س بن حجر بن احلارث ينت�صبون اإلى امللك الكندي 
املذكور يف النق�س جام 635 وهو )ربيعة اآل ثور( )ملك ِكندة و قحطان( املعا�صر للملك 

ال�صبئي �صعرم اأوتر بن علهان نهفان ملك �صباأ وذي ريدان)6(. 

اأواًل: دولة ِكندة يف قرية الفاو:  
الدور  املوؤرخني عن  ال�صبئية واحِلميية كانت معلومات  النقو�س  الك�صف عن  قبل 
ال�صيا�صي لِكندة تنح�صر فيما جاء عنهم يف كتب االإخباريني العرب ملوًكا على قبائل 
معّد يف و�صط �صبه اجلزيرة العربية، متخذين من )غمر ذي ِكندة( مقًرا حلكمهم)7(. 
اأما بعد الك�صف عن النقو�س فقد تبني اأن ِكندة دولة منذ القرن االأول امليالدي، كانت 
تتخذ  من مدينة )قرية( )قرية ذات كهل( مقًرا حلكمها و ذلك اإلى ال�صمال ال�صرقي 
من جنران. و جاء حديث هذه النقو�س عن ِكندة يف �صياق حديثها عن احلروب التي 

خا�صها بع�س امللوك ال�صبئيني مع ملوك ِكندة)8(. 
وبالك�صف عن هذه النقو�س فاإن التاريخ قد عاد بِكندة اإلى القرن االأول امليالدي، 
كياًنا �صيا�صيًّا وع�صكريًّا م�صتقاًل يحكم يف )قرية ذات كهل( ون�صت هذه النقو�س  اأن 
ِكندة �صعب، وهو باملفهوم اليمني القدمي قبيلة ح�صرية م�صتقرة)9(. ويف مرحلة متاأخرة 
اأ�صند علم االآثار ما جاءت به النقو�س ال�صبئية واحِلميية عن ِكندة حيث مت الك�صف 
عن اآثار )قرية ذات كهل( العا�صمة الِكندية القدمية فيما يعرف اليوم بـ )قرية الفاو( 
اإلى ال�صمال ال�صرقي من جنران يف وادي الدوا�صر الواقع اليوم �صمن حدود اململكة 

العربية ال�صعودية، وقد حدث هذا الك�صف االأثري يف عام 1970م)10(. 
و�صوف نتناول ب�صيء من التف�صيل املعلومات املتوافرة عن ِكندة يف عا�صمتها )قرية 
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ذات كهل( امل�صتقاة من النقو�س ونتائج التنقيب االأثري.      
اأ( املعل�مات ال�اردة يف النق��س عن ِكندة يف قرية ذات كهل: 

تدثت النقو�س عن ِكندة مملكة و �صعًبا يحكمها ملوك من عا�صمتها )قرية ذات 
كهل( )11( كما تدثت عن ِكندة قبيلة اأعرابية يف قوام اجلي�س احِلميي غي النظامي 
معّد يف  قبائل  التاأديبية �صد  ِحمي  ملوك  م�صاركة يف حمالت  و  االأعــراب(،  )جي�س 
و�صط �صبه اجلزيرة العربية)12( وتدثت عنها كياًنا �صيا�صيًّا قائًما يف ح�صرموت يف 

عهد اأبرهة احلب�صي)13(.  
عن  بها  اأمدنا  التي  واملعلومات  نق�س  كل  عند  لنقف  النقو�س  هذه  نتناول  و�صوف 

ِكندة:
النق�س االأول امل��ش�م بـ )635 جام(:

)قرية  عا�صمتها  يف  ِكندة  تاريخ  اإلى  بالن�صبة  عظيمة  اأهمية  ذا  النق�س  هذا  ُيعد 
اإلى  موقعها  عن  1970م  عام  جرت  التي  االأثرية  التنقيبات  ك�صفت  والتي  كهل(  ذات 
العربية  الفاو( جنوب اململكة  له: )قرية  ال�صرقي من جنـران يف موقع يقال  ال�صمال 

ال�صعـــــــــــــودية )14(. 
ِكندة  عن  مرة،  والأول  لنا،  ك�صف  اأنه  يف  النق�س  لهذا  التاريخية  االأهمية  وتكمن 
ح�صب  امليالدي  االأول  القرن  فرتة  يف  العربية  اجلزيرة  �صبه  و�صط  يف  تكم  مملكة 
تقديرات جام لتاريخ كتابة هذا النق�س، بعد اأن كانت معلومات املوؤرخني عن ِكندة ال 
تتعدى القرن اخلام�س امليالدي. عندما كانت حاكمة على قبائل معّد تتخذ من غمر 

ا لها)15(. ذي ِكندة مقرًّ
وكما اأ�صلفنا فاإن هذا النق�س يعود اإلى عهد امللك ال�صبئي )�صعرم اأوتر بن علهان 
نهفان( ملك �صباأ وذي ريدان، و�صطر النق�س قائده )اأبا كرب اأحر�س( الذي ذكر يف 
هذا النق�س اأنه قائد احلملة الع�صكرية �صد )قرية ذات كهل( التي يحكمها )ربيعة اآل 
ثور( )ملك ِكندة و قحطان(، و�صد �صادات قرية و�صعب قرية باأمر من �صيده )�صعرم 

اأوتر( ملك �صباأ وذي ريدان )16(  .
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اأو  االإله كهل  اأنها قرية  النق�س تعني  ولفظة ذات كهل املرتبطة با�صم )قرية( يف 
القرية التي تتعبد لالإله كهل. واالإله كهل هو من االآلهة العربية اجلنوبية )كهل اآن( )اأي 
الكهل(. وي�صور هذا اللفظ اإله القمر عند ال�صعوب ال�صامية التي تتعبد له وتت�صوره 

رجاًل كهاًل وهو اإله القمر يف كل االأ�صاطي ال�صامية)17(.
هي  النقو�س  يف  و)كــدت(  املفتوحة،  بالتاء  اأي  )كــدت(  بـ  ِكندة  النق�س  ويذكر 
)ِكندة( الأن النون ال�صاكنة يف اللغة اليمنية القدمية تنطق وال تكتب وهذه خا�صية من 
خ�صائ�س اللغة اليمنية القدمية)18( وبها ح�صمت م�صاألة ال�صك التي اأثارها بع�صهم 
حول ا�صم )كدت( يف النقو�س، واأنه قد يكون ا�صًما لقبيلة اأخرى غي ِكندة املعروفة 

لدى املوؤرخني العرب.
ولهذا جّرد  اأوتر(  ال�صبئي )�صعرم  للملك  ا  النق�س عدوًّ ِكندة يف هذا  لقد ظهرت 
كرب  )اأبو  وهو  البارزين  قادته  اأحد  بقيادة  ال�صخمة  الع�صكرية  احلملة  هذه  عليها 
اأحر�س( الذي �صبق اأن ظهر قائًدا حلملة اأخرى �صد االأحبا�س املحتلني لظفار العا�صمة 

احِلميية .
و�صعبها  و�صادتها  ِكندة  ملك  مهاجمة  هو  النق�س  بيّنه  كما  احلملة  غر�س  اأمــا 
املتمركزين يف)قرية ذات كهل(. وكتب جام عن اأحداث هذه احلملة بعد درا�صته لهذا 
النق�س وقال: »اإن جي�س �صعرم اأوتر التحم يف معركتني: االأولى مع ربيعة اآل ثور ملك 
ِكندة وقحطان ) ر ب ع ت / ذ ث و ر م / م ل ك / ك د ت / و ق ح ط ن م /  و ب ع ل 
ى / اأ ب ع ل / هـ ج ر ن /  ق ر ي ت م / ( وحارب �صادات قرية و�صعب قرية، وحقق 
اأ�صد مل�صاعدتهم بني  الثانية مع بني  الوفية. واملعركة  بالغنائم  الن�صر عليهم وعاد 

ا«)19(. ثورم )ِكندة( يف هذه احلرب وحقق الن�صر عليهم اأي�صً
و ن�صتخل�س من هذا النق�س ما يلي: 

1 -  ِكندة دولة عا�صمتها قرية ذات كهل. 
2 -  يحكم ِكندة ملك ، يدعى )ربيعة اآل ثور( ولقبه )ملك ِكندة وقحطان(.

3 -  قحطان قبيلة تخ�صع لِكندة ومللكها ربيعة اآل ثور.
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4 - جتريد امللك ال�صبئي )�صعرم اأوتر( حملة ع�صكرية �صخمة لغزو ِكندة بقيادة 
قائده )اأبي كرب اأحر�س( اجتهت اإلى قرية وملكها ربيعة اآل ثور واإحلاقه الهزمية بهذا 

امللك وب�صعبه.
5 - ذكر النق�س الِكنديني بلفظ )�صعب ِكندة(، وهو لفظ له داللة ح�صرية نفهم 
منها اأن ِكندة �صعب ح�صري م�صتقر يف مدينته )هجرن قريتم( اأي )مدينة قرية(. 

ولي�س قبيلة اأعرابية بدوية كما هو حال قبائل معّد.
ا للملك ال�صبئي )�صعرم اأوتر( ول يذكر النق�س �صبب  6 - تظهرِكندة يف النق�س عدوًّ
هذه العداوة ولكن رمبا �صكلت ِكندة خطًرا على القوافل التجارية املتجهة من بالد �صباأ 
اإلى اخلليج العربي حيث تقع قرية على اخلط التجاري الذي ت�صلكه القوافل التجارية 
�صباأ  ا�صتغلت �صعف دولة  ِكندة  اأن  اأو  العربي)20(.  اإلى اخلليج  �صباأ  املتجهة من بالد 
ودخولها يف �صراع داخلي حول العر�س ال�صبئي  يف ماأرب قبيل و�صول )�صعرم اأوتر( 

اإلى �صدة احلكم يف ماأرب فقامت بعمل معاٍد حمل )�صعرم اأوتر( على تاأديبها)21(.
7 - الفرتة التي كان يحكم فيها امللك الكندي )ربيعة اآل ثور( هي فرتة القرن االأول 

امليالدي ح�صب تقدير جام لتاريخ هذا النق�س)22(.
اإن هذا النق�س ميثل وثيقة تاريخية مهمة بالن�صبة اإلى  ِكندة فهو منطلٌق لكل من اأراد 
اأن يقف على تاريخ ِكندة قبل االإ�صالم، واأي جتاهل له يجعل احلديث عن ِكندة  ودورها 
ا. فبعد اكت�صاف البعثة  التاريخي يف �صبه اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم واهًيا ومنقو�صً
االأمريكية عام 1951م لهذا النق�س ودرا�صة جام له توافرت لدى الباحثني والدار�صني 
معلومات عن تاريخ ِكندة يف جند يف القرون امليالدية االأولى ورمبا القرن االأول ق.م 
بعد مرور فرتة من الزمن �صاد فيها االعتقاد باأن الدور ال�صيا�صي لِكندة يبداأ يف القرن 

اخلام�س امليالدي كقبيلة حاكمة على قبائل معّد يف جند.
العربية  اجلزيرة  �صبه  و�صط  يف  قائمة  دولة  كانت  ِكندة  اأن  النق�س  هذا  بنّي  لقد 
تتخذ من )هجرن قريتم( عا�صمة لها ولي�س هذا فح�صب، بل يلقي ال�صوء على طبيعة 
العالقة القائمة بينها وبني الدولة ال�صبئية يف تلك الفرتة، وي�صت�صف منه اأن دولة ِكندة 
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كانت على قدر من القوة بحيث �صكلت خطًرا على دولة �صباأ مما ا�صتدعى جتريد امللك 
ال�صبئي )�صعرم اأوتر( حملة ع�صكرية �صخمة لتاأديبها. وعلى الرغم من اأن الهزمية 
قد حلقت بِكندة وملكها؛ نالحظ اأنها ظلت قائمة بعد تلك احلملة بدليل جتريد حملة 

�صبئية اأخرى عليها يف نهاية القرن الثاين اأو اأوائل القرن الثالث امليالدي)23(.
وي�صتوقفنا لقب ملك ِكندة يف هذا النق�س وهو )ملك ِكندة و قحطان(، فهو ي�صي 
اأن  اأو  ثور(،  اآل  الكندي )ربيعة  امللك  ِكندة مع قحطان تت زعامة  اإلى تالف  اإما 
قحطان قد خ�صعت لل�صيطرة الِكندية. وي�صتوجب االأمر علينا اأن نقف عند هذا اال�صم 
)قحطان(، وهو بدون �صك ا�صم لقبيلة تعي�س بجوار ِكندة يف منطقة وادي الدوا�صر 
وما حولها. ومن ما�صن ال�صدف اأن ذلك النق�س الذي عرث عليه يف اأنقا�س )قرية( 
- وهو عبارة عن �صاهد قرب اأحد امللوك وهو معاوية بن ربيعة  - مكتوًبا بخط امل�صند 

وهذا ن�صه:
1 - قرب معاوية بن ربيعة من اآل . . .
2 - ملك قحطان و مذحج بنى عليه.

3 - عبده هفعم بن بران بن اآل اأال)24(
635 جام، ففي  اإذا ما قورن بالنق�س  اإ�صكالية يف تاريخ ِكندة  اإن هذا النق�س يثي 
النق�س 635 جام كان لقب امللك الكندي )ربيعة اآل ثور( هو )ملك ِكندة و قحطان(، 
ربيعة وهو)ملك قحطان  بن  للملك معاوية  اآخر  لقًبا  نق�س )قرية(  يف حني جند يف 
ال�صطر  تلف يف  ثور. وهناك  اأنه ال وجود ال�صم  لِكندة هنا، كما  ومذحج(، دون ذكر 
ياأتي لقبه )ملك قحطان ومذحج(  اأ�صاع علينا ا�صم جده، ثم  االأول بعد ا�صم ربيعة 

ليدل على اأنه لي�س من ِكندة، ورمبا يكون قحطانيًّا)25(.
اأ�صبحت هي  اأن قحطان  النق�س وتليله  به من قراءة هذا  اإن ما ميكن اخلروج 
اأخرى هي )مذحج(  القبيلة احلاكمة يف قرية يف عهد هذا امللك متحالفة مع قبيلة 
يف حني ل يعد لِكندة وجود يف قرية، ورمبا اأنها هاجرت منها بعد انت�صار التحالف 

القحطاين املذحجي بزعامة امللك القحطاين )معاوية بن ربيعة(.
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الن�س،  »هذا  يقول:  النق�س  هذا  على  االأن�صاري  عبدالرحمن  للدكتور  تعليق  ويف 
على ق�صره، يثي كثًيا من اال�صتف�صارات عن هذا امللك اجلديد الذي ل يرد له ذكر 
ال يف النقو�س اجلنوبية وال يف كتب االأخبار العربية، فهو على ما يبدو قحطاين ب�صط 

نفوذه يف قرية على قحطان ومذحج «)26(.
ويت�صاءل االأن�صاري قائاًل: »ما �صلة معاوية هذا بربيعة اآل ثور ملك ِكندة و قحطان 
يف النق�س 635 جام؟ ويجيب قائاًل: اإنني اأظن اأن معاوية هذا، واأعتقد اأنه كان يف القرن 
الثاين امليالدي اإمنا كان يف فرتة �صعف لِكندة فا�صتطاع وهو من قحطان اأن يتملك 
عليها وعلى مذحج رغم اأن مذحج مرتبطة ارتباًطا قويًّا مع ِكندة يف النقو�س اجلنوبية 

ويف الكتب العربية«)27(.
ِكندة يف فرتة �صعف كانت تر بها  فاالأن�صاري هنا يرجح �صيطرة قحطان على 
ولكنه ل يحدد اأ�صباب هذا ال�صعف. ونحن نتفق مع االأن�صاري ونت�صاءل: هل تعر�صت 
لغزو  ربيعه(  بن  )معاوية  القحطاين  امللك  هذا  و�صول  �صبقت  التي  الفرتة  يف  ِكندة 
اأن كانت  بعد  ِكندة مكومة  واأ�صبحت  فتغلبت عليها  اأمام قحطان  اأ�صعفها  خارجي 

حاكمة، ثم اآثرت الرحيل عن قرية طواعية اأو كرًها؟
واالإجابة عن هذا الت�صاوؤل جندها يف حيثيات النق�س ال�صبئي املو�صوم بـ 2110جام، 
ونق�س النمارة. فالنق�س االأول يتحدث عن حملة ع�صكرية كبية قادها امللكان ال�صبئيان 
)اإل �صرح يح�صب واأخوه ياأزل بنّي( )ملكا �صباأ وذي ريدان( على مدينة )قرية( وملكها 

الكندي )مالك بن بّدا( امللقب بـ )ملك ِكندة ومذحج()28(.
وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، ما �صبب هذا الغزو؟ وما النتائج التي ترتبت عليه؟    

خال�صة املعلومات الواردة يف هذا النق�س ميكن ح�صرها يف االآتي :
- يعود النق�س لعهد امللكني ال�صبئيني )اإل �صرح يح�صب واأخيه ياأزل بنّي( )ملكي   1

�صباأ وذي ريدان(.
بن  الكندي )مالك  وملكها  امللكني حملة ع�صكرية كبية على )قرية(  جتريد   -  2

بّدا( )ملك ِكندة ومذحج( وعلى )اأ�صد( وملكها )احلارث بن كعب(.
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- �صبب هذه احلملة هو معاداة ملك ِكندة وقبيلة ِكندة لل�صبئيني، وذلك لقيامهم   3

بدعم وتاأييد )امرئ القي�س بن عوف( )ملك خ�ص�صت( )ملك خ�صا�صة( الذي قام 
بغزو ماأرب العا�صمة ال�صبئية وف�صل هذا الغزو.

وقادته  ملكها  واأ�صر  بِكندة  الهزمية  واإحلــاق  الن�صر  تقيق  احلملة  نتيجة    -  4

والقدوم بهم اإلى العا�صمة ال�صبئية )ماأرب(. 
يذكر النق�س اأن االأمر انتهى بعقد �صلح مبوجبه يقوم الكنديون بت�صليم امرئ   -  5

واأبناء  الكندي  امللك  ابن  بينهم  ومن  الرهائن،  وتقدمي  لل�صبئيني  عوف  بن  القي�س 
�صادات ِكندة باالإ�صافة اإلى تقدمي االأموال من االإبل واخليل والذهب والف�صة، ومقابل 

ذالك يقوم ال�صبئيون بفك اأ�صر امللك الكندي وقادته)29(.
- يوؤكد النق�س تنفيذ ال�صلح بكامل �صروطه وفك اأ�صر امللك الكندي)30(.  6

- يعود زمن هذه احلملة ح�صب تقدير جام لتاريخ النق�س اإلى نهاية القرن الثاين   7

امليالدي، اأو اأوائل القرن الثالث امليالدي )31(.
لقد اأجاب هذا النق�س عن ت�صاوؤلنا حول ما اإذا تعر�صت ِكندة لغزو خارجي اأ�صعفها 
اأمام مناف�صيها القحطانيني، وكان هذا غزًوا �صبئيًّا تعر�صت له ِكندة يف عقر دارها 
)قرية( يف نهاية القرن الثاين اأو اأوائل القرن الثالث امليالدي، واأ�صبحت مغلوبة على 
اأمرها بعد اأن اأ�صر ال�صبئيون ملكها وقادتها. وعلى الرغم من عقد ال�صلح، واإطالق 
�سراح امللك الكندي، نالحظ اأن ِكندة قد اأ�سابها ال�سعف واأنهكتها احلرب و�سروط 
ذلك ال�صلح خا�صة االأموال التي دفعتها واإن ل تكن معروفة لنا؛ اإال اأنه من الطبيعي 
ا عن خ�صائره  اإذ يفر�س غرامات تعوي�صً اأن تكون باهظة كعادة املنت�صر يف احلرب 
ح اأن هذه احلملة قد اأ�صعفت  وماولة منه الإنهاك عدوه بحيث يظل �صعيًفا. ولهذا نرجِّ
بوا زعيمهم ملًكا يف قرية. واإلى هذه  ِكندة اأمام القحطانيني فا�صتغلوا الفر�صة ون�صّ
الفرتة يعود تكوين جي�س االأعراب احِلميي الذي اأ�ص�صه امللك احِلميي )�صمر يهرع�س 
بن يا�صر يهنعم( )ملك �صباأ وذي ريدان( يف نهاية القرن الثالث امليالدي. واأ�صبحت 
ِكندة الف�صيل الرئي�س يف هذا اجلي�س االأمر الذي يف�صر لنا انح�صار دورها يف قرية 
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وبروز دور قحطان)32(. اأما نق�س الّنمارة فقد حمل لنا اأخبار احلملة الع�صكرية التي 
قادها ملك احلية )امروؤ القي�س بن عمرو( )288-328م( منطلًقا من احلية ومنتهًيا 
باأ�صوار جنران يف اجلنوب. ويف طريقه اأخ�صع القبائل العربية يف جند ، التي كانت يف 

عداٍء معه ، وهي قبائل اأ�صد ونزار ومذحج. وما يهمنا من هذا النق�س اأمران :
االأول فرتة احلملة، وقد تت خالل فرتة حكم امللك )امرىء القي�س بن عمرو( 
)288-328م(، حيث مت تدوين تاريخ وفاته بعام 328م . ورمبا يكون هذا العام هو العام 
الذي حدثت فيه هذه احلملة، بدليل اأن قرب هذا امللك ُعرث عليه يف حوران ببالد ال�صام 
)خرائب الّنمارة (.و من املحتمل اأن وفاته كانت عند عودته من حملته على جنوب 
)وقاد  النق�س  يف  قوله  بدليل  احِلميية،  االأرا�صي  غزو  يف  وف�صله  العربية  اجلزيرة 
يف  امل�صهور  احِلميي  امللك  هو  هنا  و�صمر  �صمر(،  مدينة  جنران  اأ�صوار  اإلى  الظفر 
النقو�س العربية اجلنوبية با�صم )�صمر يهرع�س بن يا�صر يهنعم( الذي كان معا�صًرا 

للملك )امرىء القي�س بن عمرو ( �صاحب نق�س الّنمارة.)33(.
تعي�س يف كنف  اأعرابية،  قبيلة  ِكندة  فيها  اأ�صبحت  التي  الفرتة  الفرتة هي  وهذه 

الدولة احِلميية، ول تعد حاكمة يف )قرية ذات كهل( )34( .
االأمر الثاين : اأن نق�س الّنمارة على الرغم من اأنه ل يذكر ِكندة، لكنه ذكر مذحج 
النقو�س  من  وعرفنا  اجلنوب.  باجتاه  منطقتها  عن  اإجــالوؤهــا  مت  اأي  َبــت،  ُهــرِّ باأنها 
ثم  لقرية ذات كهل،  االأخية  اإّبان حكم  ِكندة  اأن مذحج كانت متحالفة مع  ال�صابقة 
اأ�صبحت يف القرن الرابع امليـــــــالدي يف قوام جي�س االأعراب احِلميـــــــــري جنًبا اإلى 

جنب مع ِكندة )35(. 
كهل  ذات  قرية  يف  ملوطنها  ِكندة  مغادرة  باحتمال  القول  اإلى  االأمر  هذا  ويقودنا 
باجتاه اجلنوب )منطقة االأعراب املحاذية الأرا�صي الدولة احِلميية ( اإثر هزميتها 
وحليفتها مذحج من قبل ملك احلية )امرىء القي�س بن عمرو(، الذي لقب نف�صه، 

عقب انت�صاراته يف اجلزيرة العربية، بلقب )ملك العرب كلهم( )36(.
ويف هذا ال�صدد يقول الدكتور يو�صف ممد عبداهلل: ». . ورغم اأن النق�س _
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ُهّرب  كانت ممن  ِكندة  اأن  يفرت�س  املرء  اأن  اإال  ِكندة،  اإلى  ي�صر  – ل  الّنمارة  نق�س 
ا.. ا�صتناًدا اإلى ما ورد ذكره يف النقو�س من دخول ِكندة ومذحج يف اتاد قبلي  اأي�صً

واحد ويف ظل ملك واحد« )37(. 
اجلنوب  ــى  اإل ومــذحــج  ِكــنــدة  هجرة  ا  اأي�صً �صالح  العزيز  عبد  الدكتور  ورّجـــح 
وا�صتقرارهما يف اأرا�صي حليفهما القوي )�صمر يهرع�س( ملك ِحمي عقب حملة ملك 
ا اإلى وجود ِكندة ومذحج يف اتاد  احلية )امرىء القي�س بن عمرو(، ا�صتناًدا اأي�صً

قبلي واحد ، والحًقا يف قوام جي�س االأعراب احِلميي )38(.  
وخال�صة ما جاء يف النقو�س املذكورة اآنًفا اأن ِكندة كانت قبيلة حكمت يف )قرية( 
القرن  بداية  اأو  للميالد  الثاين  القرن  نهاية  وحتى  للميالد  االأول  القرن  قبل  ما  منذ 
الثالث للميالد. واأنها كانت مملكة قوية ناف�صت مملكة �صباأ وذي ريدان، وانتهى حكمها 
عقب احلمالت ال�صبئية و حملة ملك احلية )امرىء القي�س بن عمرو( و هجرتها اإلى 

اجلنوب .

ب( ِكندة يف �ش�ء االآثار املكت�شفة )قرية حا�شرة ِكندة االأولى(:                          
قبل عام 1972م ل يكن اأحد يعرف �صيًئا عن موقع قرية ذات كهل عدا ذكرها يف 
2110جام( ومن خاللها عرف العلماء اأنها - وبدون �صك  النقو�س ال�صبئية )675،635، 
اإلى ال�صمال ال�صرقي من جنران. وبداأ علماء االآثار يبحثون عن موقعها منذ  -  تقع 
اكت�صاف تلك النقو�س حتى اهتدى هوؤالء العلماء اإلى موقع اأثري بال�صدفة عندما نبه 
اأحد موظفي �صركة )اأرامكو( العاملة يف اململكة العربية ال�صعودية الأهمية هذا املوقع 

وكان ذلك يف عام 1940م. وتال ذلك رحالت ا�صتطالعية للعال االأثري )فليبي(.
وبعد درا�صة املوقع والتاأكد من اأنه موقع اأثري بداأت عمليات التنقيب فيه من قبل 
البعثة االأثرية العربية منذ �صنة 1970م)39(.وكان يطلق على املوقع ت�صمية )الفاو( ن�صبة 
مدينة  وهو  العظيم،  االكت�صاف  عن  التنقيبات  واأ�صفرت  فيه.  الفاو  قناة  امتداد  اإلى 
قرية ذات كهل، وهنا تعانقت االآثار مع النقو�س؛ لتعلن الك�صف عن اآثار ح�صارة راقية 
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�صهدتها منطقة و�صط �صبه اجلزيرة العربية، اأال وهي احل�صارة الِكندية وحا�صرتها 
)قرية ذات كهل( )40( .

ولقد تدد بعد هذا الك�صف موقع )قرية( اإلى ال�صمال ال�صرقي من جنران مب�صافة 
280 كلم بوادي الدوا�صر الواقع حاليًّا �صمن حدود اململكة العربية ال�صعودية. ومّثلت 

مبوقعها هذا مطة جتارية مهمة على الطريق التجاري املتجه من جنوب اجلزيرة 
←جرها←  ← اليمامة  ← االأفالج  ← قرية  العربي)جنران  العربية �صوب اخلليج 
العراق(. ومبوقعها هذا فاإنه ُي�صرف عليها من جهة ال�صرق جبل طويق، االأمر الذي 
يدل على اأن الِكنديني قد اختاروا هذا املكان بعد درا�صة للموقع فراأوا يف هذا اجلبل 
حامًيا طبيعيا للمدينة من جهة ال�صرق؛ حلمايتها من الغزاة )41(. ولتاأمني مدينتهم 
التجاري  بال�صوق  يحيط  اآخر  �صوًرا  �صيدوا  كما  االأخــرى،  اجلهات  من  �صوًرا  اأقاموا 
مدعًما باحل�صون واالأبراج بلغ �صمكه �صتة اأمتار، وله باب واحد من الناحية الغربية، 

وي�صل ارتفاعه اإلى حوالى ثمانية اأمتار)42(.
لقد دعمت التنقيبات االأثرية يف قرية وما اأ�صفر عنها من نتائج مهمة ، ذلك الدور 
احل�صاري الذي قامت به )قرية( احلا�صرة الكندية االأولى يف فرتة ما قبل االإ�صالم. 
وك�صفت موا�صم التنقيب االأثري يف هذه املدينة العربية القدمية، التي قام بها ق�صم 
الكثي  عن  االأن�صاري،  الطيب  الرحمن  عبد  الدكتور  بقيادة  الريا�س  بجامعة  االآثار 
من املعال واللََّقى االأثرية التي دللت على امل�صتوى احل�صاري الذي بلغته )قرية( يف 

ميادين خمتلفة. 
لقد مت الك�صف عن �صور املدينة و�صوقها و ق�صرها ومقربتها ومعبدها ، اإلى جانب 
�صمالية وجنوبية  قاعتني  الق�صر على  واحتوى   .)43( اأثرية متعددة  الك�صف عن قطع 
ما  على  يدل  الذي  االأمر  للحكم،  ا  مقرًّ كان  باأنه  يوحي  مما  الر�صوم  جدرانها  تزين 
بلغته )قرية( من تطور يف نظام احلكم . ودّل املعبد املكت�صف على بلوغ )قرية( درجة 
على  فيه  العثور  مت  و  الدينية،  الطقو�س  اإقامة  حيث  من  الديني  اجلانب  يف  متطورة 
اأبرزها تثال الطفل املجنح الذي مي�صك بيده الي�صرى قرن اخلي  تاثيل برونزية، 
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ًبا �صبابة يده اليمنى من فمه ويتدّلى �صعره على جانبي راأ�صه.  و به عنقود عنب، ُمقرِّ
اإن  ال�صيبة:  الدكتور عبد اهلل ح�صن  يقول  اآخر حليوان بحري هو )الدلفني(  وتثال 
من  احلامي  هو  الدلفني  اأن  من  اآنذاك  ال�صائد  االعتقاد  ميثل  التمثال  هذا  اكت�صاف 
البحر)44(، وهناك تثال  والواقي من املخاوف و�صط ال�صحراء ويف عباب  املخاطر 

ثالث لن�صف امراأة، وتاثيل اأخرى )45(.
ويف جمال الفن املعماري وفنون الر�صم والنحت دلت اآثار )قرية( على تطور هذه 
ا معماريًّا عربيًّا متميًزا، ا�صتخدموا فيه اللِّنب املربع  الفنون، حيث عرفت هذه املدينة فنًّ
اإلى جانب مواد خمتلفة  البناء، واحلجر املنقور وامل�صقول يف االأ�ص�س  وامل�صتطيل يف 
اأخرى كاجلب�س والرمل والرماد يف التمليط الداخلي، وعرف �صكانها زخرفة اجلدران 
من الداخل واخلارج، كل ذلك كان جم�صًدا يف الق�صر واملعبد وال�صوق واملنازل. ويربز 

هذا الفن املعماري بو�صوح يف بناء الق�صر وقاعاته واأعمدته املرّبعة واملثّمنة )46(.
ويف جمال الر�صم والنحت ُعرث يف )قرية( على بع�س اللوحات الفنية املعربة عن 
:»اإن  ال�صيبة  ح�صن  عبداهلل  الدكتور  يقول  وهنا  والنحت،  الر�صم  فنون  وتطور  تقدم 
الفنان العربي يف )قرية( قد مر باأربع مراحل تبداأ بالنقر على �صفوح اجلبال وتثلها 
�صورة اإن�صان يف كامل مالب�صه، ومي�صك رمني يف يديه ويتمنطق �صيًفا اأو جنبية طويلة، 
اإلى جانب لوحة على جبل)مريبخ( حلفل راق�س تتخلله مناظر النخيل وجني الثمار 
و�صور حليوانات. واملرحلة الثانية، وتثلها لوحات ور�صوم داخل املنازل . اأما املرحلة 
الثالثة التي اأ�صبح فيها الفنان ذا مكانة اجتماعية، فتمثلها ثالث لوحات منتزعة من 

البيئة وامل�صاهدات اليومية كالرحلة وال�صيد وما ي�صتبقهما«)47(.
ومت  مفتًتا  كان  واأغلبها   ، الق�صر  لوحات  يف  )قرية(  فنان  عند  الفن  قمة  وتبلغ 
اإنقاذ ق�صم منها _مبجهودات فنية وعلمية_ منها جزء من لوحة تثل بحًرا فيه 

اأ�صماك، وجزء من لوحة اأخرى بها جزء من ج�صم امراأة )48( .
ويف جمال النحت ُعرث يف)قرية(على تاثيل فنية رائعة معدنية وحجرية وطينية 
وخزفية، ا�صتطاع فيها الفنان اأن ميزج بني التاأثيات اخلارجية والفن العربي الذي 
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الطفل  تثال  اأهمها  وحيوانية،  اآدمية  اأ�صكال  �صور  يف  وذلك  العربية،  البيئة  يعك�س 
اأ�صد  اآخران لراأ�صي  املجّنح، وتثال حيوان الدلفني، وتثاالن لناقة وجمل، وتثاالن 

ووعل �صغي، وتاثيل اأخرى، منها تثال لراأ�س امراأة )49( .  
وتوؤو�س  وجرار  )قدور  طعام  اأواين  منها  خمتلفة  منزلية  اأدوات  على  اأي�صا  وُعرث 
ف�صية واأواٍن فخارية على �صكل اأطباق واأباريق، واأواٍن حجرية اأغلبها من حجر املرمر 
واحلجر اجليي والبّلور ال�صخري واجلرانيت(. وزّينوا اأوانيهم بالر�صوم والزخارف 

والنقو�س)50(.
الكتابة والنقو�س ُعرث يف مقربة قرية ذات كهل على �صاهد قرب امللك  ويف جمال 
)معاوية بن ربيعة( امل�صار اإليه اآنًفا، وميثل النق�س اأهمية علمية، فقد دّل على معرفة 
وبهذا  اجلنوبي.  امل�صند  باخلط  كتبوا  وقد  والتدوين،  والكتابة  للقراءة  قرية  �صكان 
النق�س تكتمل ال�صورة احل�صارية امل�صرقة لقبيلة ِكندة القاطنة يف و�صط �صبه اجلزيرة 

العربية.
منت�صًرا يف  كان  امل�صند  اأن خط  اإلى  فمرجعه  امل�صند اجلنوبي  بخط  كتابتهم  اأما 
لغة  اأمــا  جنوبها.  يف  موطنه  جانب  اإلــى  العربية  اجلزيرة  �صبه  من  متعددة  اأ�صقاع 
الِكنديني فكانت مزيًجا من اللغة العربية اجلنوبية واللغة العربية ال�صمالية التي يتكلم 
العربيتني: اجلنوبية  الثقافتني  امتزاج  على  يدل  اأمر  وهو  �صكان احلجاز وجند،  بها 
اجلزيرة  لقبائل  التقاء  نقطة  كهل  ذات  بقرية  موطنها  ِكندة يف  ف�صكلت  وال�صمالية، 

ا يف فرتة ما قبل االإ�صالم )51(. العربية و�صوًقا جتاريًّا مهمًّ
اإن هذه االآثار املكت�صفة يف قرية ذات كهل لهي دليل قاطع على امل�صتوى احل�صاري 
الذي بلغته قبيلة ِكندة والقبائل املتحالفة معها كقحطان ومذحج يف الفرتة من القرن 
االأول امليالدي حتى القرن الثالث امليالدي �صواء من حيث الكتابة اأو الفنون املختلفة 

كفن البناء والهند�صة املعمارية والر�صم والزخرفة والنحت وغيها.
وحيث اإن اأغلب الكتابات التي تدثت عن ِكندة كتبها موؤلفون قبل اأن يتم الك�صف 
ناق�صة  جــاءت  ِكندة  عن  معلوماتهم  فــاإن  عنها  تدثت  التي  والنقو�س  اآثارها  عن 
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ح�صرت ِكندة يف قبيلة حاكمة يف مناطق اأعرابية و�صط جند يف غمر ذي ِكندة لي�س 
لها من احل�صارة �صوى احلكم على طريقة احلكم الع�صائري عند العرب مدعومني من 
امللوك احِلمييني. ولهذا وجب االآن اإعادة �صياغة تاريخ ِكندة بناًء على ما تو�صل اإليه 
ِعلما النقو�س واالآثار اّللذان اأظهرا اأن ِكندة دولة ذات اإرث ح�صاري �صادته يف و�صط 
ال�صحراء العربية؛ لتكتمل بذلك ال�صورة احل�صارية عن عرب �صبه اجلزيرة العربية 

جنوبها وو�صطها و�صرقها و�صمالها.

ج- االأهمية التجارية لقرية قدمًيا:
لقد احتلت املوا�صالت اأهمية عظيمة يف �صبه اجلزيرة العربية يف تاريخها القدمي، 
القدمي  العال  يف  متو�صًطا  موقًعا  احتلت  حيث  اال�صرتاتيجي؛  موقعها  ب�صبب  وذلك 
ف�صكلت حلقة الو�صل التجاري بني م�صرقه ومغربه. وا�صتفاد العرب من موقعهم هذا 
اإلى  فعملوا بتجارة النقل واختطوا طرًقا جتارية برية، تخرتق اجلزيرة من اجلنوب 
اإلى الغرب والعك�س، م�صتفيدين من موقع جزيرتهم التي تطل  ال�صمال، ومن ال�صرق 
على عدد من البحار)املحيط الهندي - البحر االأحمر - اخلليج العربي(، وامتالكهم 
االأحمر  البحر  عرب  العاملي  املوا�صالت  طريق  يف  تتحكم  التي  البحرية  املوانئ  الأهم 
واخلليج العربي )52( . واأبرز هذه اخلطوط التجارية الربية خطان هما اخلط امل�سمى 
البحر  ال�صمال مبحاذاة  اإلى  البخور(، وميتد من اجلنوب  اأو طريق  اللبان  بـ)طريق 
←البرتاء (،  ←احلجر)مدائن �صالح(  ←ديدان )العال(  االأحمر )جنران←يرثب 
ويبلغ نهايته يف بالد ال�صام . وكان )بليني( هو اأول من اأطلق على هذا الطريق ت�صمية 

)طريق اللبان اأو طريق البخور( يف القرن االأول امليالدي )53(.
وميتد اخلط الثاين من اجلنوب الغربي ل�صبه اجلزيرة العربية اإلى اخلليج العربي 
الدوا�صر←  وادي  )جنران←  اجلنوب  جهة  من  العربية  ال�صحراء  مبحاذاة  �صرًقا 

االأفالج← اليمامة←جرها ()54(.
وكان لهذين الطريقني دور رئي�س يف ازدهار التجارة العربية، وخلق نوٍع من التكامل 
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االقت�صادي الأهل اجلزيرة العربية يف فرتة ما قبل االإ�صالم. وكان اجلمل هو الو�صيلة 
الرئي�صة للنقل، و�صكل ا�صتخدامه مرحلة فا�صلة يف حركة التجارة داخل �صبه اجلزيرة 
الرئي�صة،  الو�صيلة  اأن كانت احلمي هي  بعد  الثاين ق. م،  االألف  اأواخر  العربية منذ 
وذلك ملا ميتاز به اجلمل من مزايا جعلته بحق �صفينة ال�صحراء، وما يوؤكد ازدهار 
التجارة العربية عرب الطرق الربية قبل االإ�صالم؛ ورود �صورة يف القراآن الكرمي تتحدث 

عن جتارة قري�س ورحلتي ال�صتاء وال�صيف )اإلى ال�صام واليمن ()55(.
واأهم ال�سلع التي تاجر بها العرب عرب هذه اخلطوط التجارية : اللبان) البخور( 
واملر، باالإ�صافة اإلى ال�صلع القادمة من �صرق اأفريقيا وال�صني والهند، وتدث موؤلف 
ملوؤلفه  الــطــواف(  بـ)كتاب  ا  اأي�صً وامل�صمى  االأحــمــر(  البحراالإرثري-  )دليل  كتاب 
املجهول، وا�صًفا التجارة يف ميناء موزا )املخا( على البحر االأحمر قائاًل: »واملتاجر 
تتاألف من االأقم�صة االأرجوانية، الناعم منها واخل�صن، والثياب  اإلى موزا  التي ت�صل 
العادي منها، واملطرز واملذهب ، والزعفران ونبات ال�صعادى احللو وقما�س املو�صلني، 
والربود واحلرامات، بع�صها عادي، واالآخر م�صنوع على الطريقة املحلية . واالأو�صحة 

املنوعة االألوان ، والدهانات املعطرة بكميات معتدلة، واخلمر والقمح. .« )56(
املمتد  التجاري  الطريق  على  لوقوعها  التجارية؛  اأهميتها  )قــريــة(  واكت�صبت 
وادي  العربي)جنران←  اخلليج  �صواحل  على  �صرقها  حتى  العرب  بالد  جنوب  من 
الدكتور  كتب  لقرية  االأهمية  هذه  وعن  اليمامة←جرها(،  الدوا�صر← االأفالج← 
قبل  العربية  للح�صارة  �صورة  الفاو  )قرية  كتابه  االأن�صاري يف  الطيب  الرحمن  عبد 
»اإن كتابنا هذا �صورة حية ملا كانت عليه منطقة من مناطق و�صط  االإ�صالم( فقال: 
اجلزيرة العربية من م�صتوى ح�صاري يف فرتة لي�صت طويلة يف عمر الزمن، ولكنها 

ذات اأهمية يف الت�صل�صل التاريخي حل�صارة اجلزيرة العربية«)57(.
عز  يف  قرية  »اإن  فقال:  قرية،  اأهمية  عن  عبداهلل  ممد  يو�صف  الدكتور  وكتب 
اأ�صبه ما تكون باإحدى دول مدن القوافل التي عرفت جزيرة العرب  ازدهارها كانت 
اأو مطة جتارية على ذلك الطريق الذي يربط  عدًدا منها، فقد كانت قرية مدينة 
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الدوا�صر  بــوادي  ا  مــارًّ )هجر(  اإلــى  )جنــران(  من  وميتد  ب�صرقها،  اجلزيرة  جنوب 
واالأفالج« )58(.

ويعد الهمداين اأول من اأ�صار اإلى )قرية( وموقعها التجاري يف كتابه )�صفة جزيرة 
العرب( حيث قال: 

بح�صي  فت�صرب  جنران  ق�صد  اليمن  تريد  املقرتب  من  الطريق  اإلى  رجعت  ثم   «
وكني�صة،  عادية  اآبار  جنبه  اإلى  قرية  ي�صمى  عاديا  ماء  �صربت  تيامنت  فاإن   . كباب. 

منحوتة يف ال�صخر، ثم ترد ثْجِر ماء . . . « )59(.
دهرها  يف  )كندة  بعنوان  له  مو�صوع  يف  عبداهلل  ممد  يو�صف  الدكتور  واأورد 
االأول( حديًثا لـ)فون في�صمان(عن اأهمية مناطق �صرق اجلزيرة العربية فقال: » ويرى 
الواقعة على اخلليج تدخل يف نطاق  اأن مناطق �صرق اجلزيرة العربية  فون في�صمان 
مراكز احل�صارة . . وم�صتندُه يف ذلك اللقى االأثرية التي ك�صفت عنها تنقيبات البعثة 
الدامناركية يف البحرين التي بداأت بن�صر درا�صتها يف عام 1984م، و التي اأبانت عن 
بناء مدينة منتظمة ال�صكل تعود اأ�صفل طبقاتها اإلى ما بني عامي 2800-1800ق.م، وعن 

معبد وا�صع يرجع تاريخ بنائه اإلى ما بني عامي 2300-1800ق.م« )60(.

نحن اإًذا اأمام طريق جتاري يربط بني ثالثة مراكز ح�صارية عربية تعود اإلى فرتة 
ما قبل االإ�صالم و تتمثل يف ح�صارة جنوب اجلزيرة )اليمن(، وح�صارة) قرية (يف 
و�صطها، وح�صارة اخلليج يف �صرقها ممثلة بح�صارة البحرين القدمية، االأمر الذي 
قبل  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  احل�صارية  املراكز  بني  احل�صاري  التوا�صل  على  يدل 

االإ�سالم، الذي لعبت اخلطوط التجارية دوًرا رئي�ًسا فيه .
التبادل  ا يف عملية  دوًرا مهمًّ التجاري  الطريق  ولعبت )قرية( مبوقعها على هذا 
التجاري بني جنوب اجلزيرة العربية و�صرقها، ومثلت الو�صيط التجاري بينهما. ودعمت 
التنقيبات االأثرية يف موقع )قرية( وما اأ�صفر عنها من نتائج مهمة، هذا الدور التجاري 
الذي قامت به )قرية( يف فرتة ما قبل االإ�صالم، حيث ك�صفت موا�صم التنقيب التي 
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قام بها ق�صم االآثار بجامعة الريا�س بقيادة الدكتور عبد الرحمن الطيب االأن�صاري 
عن عدد من املعال االأثرية يف موقع )قرية(، ومنها ال�صوق التجاري الذي جت�صد ت 
ازدهار  يدل على  الذي  االأمر  ب�صور �صخم،  واأّمن  الداخلية واخلارجية،  التجارة  فيه 
املادي  الرثاء  ومدى  االأولــى  ِكندة  حا�صرة  بـ)قرية(  املار  الطريق  هذا  على  التجارة 
الأهل قرية الذي انعك�س على املراأة وزينتها وحليها ، فقد عرث يف اأنقا�س )قرية( على 
الف�صية  والعاجية وبع�س اخلوامت  والعظمية  والزجاجية  املعدنية  االأ�صاور  العديد من 
والنحا�صية واحلديدية، اإلى جانب عقود وداليات م�صوغة وغي م�صوغة،  م�صنوعة 
على  ا  اأي�صً وُعرث  وال�صفاف.  املعتم  والزجاج  والياقوت  ال�صخري  والبّلور  العقيق  من 
النحا�س  لل�صعر م�صنوعة من  و مقاب�س  امللون  العقيق  للخوامت من  ف�صو�س خمتلفة 

واأم�ساط خ�سبية )61(.

ثانًيا: ِكندة قبيلة اأعرابية تعي�س يف كنف الدولة احِلمريية من نهاية 
القرن الثالث حتى نهاية القرن اخلام�س امليلدي:

1 - ِكندة وجي�ش الأعراب احِلمريي:
اأ�صرنا �صابًقا اإلى احتمال الرحيل الق�صري لِكندة عن ديارها بقرية ذات كهل اإثر 
ثم  ومن  بنّي(،  ياأزل  واأخيه  يح�صب  �صرح  )اإل  ال�صبئيني  امللكني  حملة  عقب  �صعفها 

اإزاحتها من ال�صلطة من قبل القحطانيني وذلك حوالى اأوائل القرن الثالث امليالدي.
االأعراب  )مناطق  حولها  وما  ع�صي  منطقة  يف  اجلنوب  �صوب  ِكندة  ارتلت  ثم 
اأ�صبحت  امليالدي،  الثالث  القرن  نهاية  من  وبدًءا  احِلميية(.  النقو�س  ت�صميها  كما 
ًة بني قبائل االأعراب من حيث العدد والقوة الع�صكرية، ال�صيما  ُقوَّ ِكندة القبيلة اأكرث 
اأ�صبحت قبيلة تدور يف  اأنها االآن  اأفرادها على احلروب، غي  اأنها كانت دولة تدرب 
فلك احِلمييني وتخ�صع لقائد ِحميي هو قائد جي�س االأعراب احِلميي، وهو اجلي�س 

الرديف للجي�س النظامي احِلميي )62( .
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ويبدو اأن ِكندة قبل ان�صمامها اإلى جي�س االأعراب احِلميي كانت تار�س هيمنتها 
التي تربط جنوب اجلزيرة  التجارة الربية  الواقعة على خطوط  يف مناطق االأعراب 
�صباأ  بني  اخلفارة  معاهدة  عن  فقيه  با  الدكتور  ويتحدث  و�صمالها.  ب�صرقها  العربية 
وِكندة قائاًل: »اخلفارة يف ذاتها نظام تعاقدي عريق، توجد اأقدم اإ�صارة اإليه يف نق�س 
�صبئي من القرن الثالث امليالدي؛ حيث اأ�صبحت ِكندة يف العهد الذي يلي �صعرم اأوتر 
اأمر  وهو  املخربني،  بت�صليم  لتطالب  اأنها  الطرق حتى  �صباأ عن خفارة  مللوك  م�صئولة 

ينطوي على �صيء من خ�صوع ِكندة وتبعيتها ل�صباأ«.
اإن هذه املعاهدة ترجح م�صاألة هجرة ِكندة من مركزها يف قرية ذات كهل باجتاه 

منطقة ع�صي امل�صماة يف النقو�س باأر�س طودم املنت�صرة بها قبائل االأعراب)63(. 
دور  عن  تتحدث  احِلميية  النقو�س  اأخــذت  امليالدي  الثالث  القرن  نهاية  ومنذ 
ع�صكري  دور  من  به  يقوم  وما  احِلميي  النظامي  للجي�س  كرديف  ــراب  االأع جي�س 
بارز يف احلمالت التي �صنها ملوك ِحمي؛ لتاأديب قبائل معّد يف و�صط �صبه اجلزيرة 
العربية التي �صكلت خطًرا على م�صالح الدولة احِلميية وال�صيما امل�صالح الع�صكرية 

والتجارية.
ا،  ول يقت�صر دور جي�س االأعراب على احلمالت اخلارجية فقط بل الداخلية اأي�صً
وخا�صة يف ح�صرموت التي �صهدت العديد من حركات التمرد على ال�صلطة املركزية 
احِلميية يف ظفار)64(. اإن ِكندة ل تعد دولة يف هذا الوقت، بل قبيلة اأعرابية كغيها 
من قبائل االأعراب القاطنة يف بالد ع�صي وجنران، واأ�صبحت يف عداد القبائل املكونة 
)وهب  يدعى  �صخ�س  الفتــــــرة  تلك  يف  تزعمه  الذي  احِلميـــــــــــري  االأعراب  جلي�س 

اأوام()65(.
ُملكها  زوال  بعد  الفرتة  هذه  يف  ِكندة  اأر�س  اإنَّ  قوله:  جام  عن  علي  جواد  وينقل 
اأن تكون يف جنوب )ق�صمم - ق�صام( )الق�صم( وذلك الأن  وهجرتها من قرية يجب 

النق�س املو�صوم بـالرقم )660جام( ي�صعها بني ح�صرموت ومذحج)66(.
ويحدثنا النق�س )660جام( و�صاحبه )وهب اأوام( - قائد جي�س االأعراب احِلميي 
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- عن الكيان الع�صكري اجلديد )جي�س االأعراب( التابع للملك احِلميي )�صمر يهرع�س 
بن يا�صر يهنعم( وهو امللك احِلميي الذي اأ�صبحت منطقة جنوب اجلزيرة العربية يف 
عهده موحدة تت قيادته ويحكمها من عا�صمته )ظفار(، وذلك بعد قيامه باإخ�صاع 
الثالث  القرن  نهاية  بني  ما  الفرتة  يف  ظفار  يف  احِلمييني  ل�صلطة  وح�صرموت  �صباأ 
امليالدي وبداية القرن الرابع امليالدي)67(. وفيه تظهر ِكندة على راأ�س قبائل االأعراب 
املكونة جلي�س االأعراب احِلميي بزعامته؛ اإذ جاء لقبه يف النق�س )كبي اأعراب ملك 
وزيداإيل)زيداإل( واحلدا  وباهل  وِكندة ومذحج وحرام  �صباأ وذي ريدان وح�صرموت 

واأظلم واأمي وكل اأعراب ملك �صباأ وذي ريدان وح�صرموت ومينت()68(.
اإن ظهور ِكندة على راأ�س قبائل االأعراب املكونة جلي�س االأعراب احِلميي اإمنا يدل 
على قوتها وكونها القبيلة الرئي�صة يف هذا التكوين الع�صكري الذي اأّدى دوًرا بارًزا يف 
تاريخ الدولة احِلميية منذ قيامها على اأر�س جنوب اجلزيرة العربية يف اأوائل القرن 

الرابع امليالدي عقب اإخ�صاع ح�صرموت النهائي)69(.
وتدث وهب اأوام يف هذا النق�س عن جناح جي�صه يف تنفيذ املهمة الع�صكرية التي 
اأوكلها اإليه �صيده امللك احِلميي )�صمر يهرع�س بن يا�صر يهنعم(؛ ملالحقة )احلارث 
ابن كعب( و)�صود بن عمرو( و)النخع بن عمرو( و)جرم( فتمكن من اللحاق بهم 

والقب�س عليهم واإيداعهم �صجن ماأرب)70(.
ويرى الدكتور خالد الع�صلي اأن هذا النق�س يعالج ثورة على امللك احِلميي )�صمر 
يهرع�س( قامت بها القبائل التي كانت ت�صكن �صمال جنران، وهم بنو احلارث بن كعب 

و�صود بن عامر والنخع بن عمرو وجرم)71(.

ونقف يف هذا النق�ش اأمام احلقائق الآتية:
الأولى: اأن ِكندة ل تعد دولة اأو كياًنا م�صتقاًل كما كان احلال يف النق�صني 675،635 

جام، والنق�س اأن�صاري-الفاو2.
االأعراب  جلي�س  املكونة  القبائل  مقدمة  يف  تاأتي  ترتيبها  يف  ِكندة  اأن  الثانية: 
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احِلميي، وبدت قوة يح�صب لها ح�صابها داخل كيان الدولة احِلميية.
الكنديون خا�صعني مللوك حمي هي فرتة حكم  اأ�صبح فيها  التي  الفرتة  الثالثة: 

امللك �صمر يهرع�س )نهاية القرن الثالث و الثلث االأول من القرن الرابع امليالدي(.

2 - م�ساركةِكندة يف حمالت ملوك ِحمري على قبائل معّد:
تتحدث النقو�س عن حمالت مللوك ِحمي اإلى و�صط �صبه اجلزيرة العربية، �صاركت 
الذي  رينان(،   509( النق�س  منها  للِحمييني  خا�صعة  اأعرابية  كقبيلة  ِكندة  فيها 
)ح�ّصان(  وابنه  اأ�صعد(  كرب  )اأبو  امللكان  قادها  كبية  ع�صكرية  حملة  عن  يتحدث 
قبائل  اأر�س  اإلى  وتهمت  طودم  واأعرابهم  ومينت  وح�صرموت  ريدان  وذي  �صباأ  ملكا 
)معّد(، ودارت املواجهة يف وادي )ماأ�صل اجلمح(، واأعاد العلماء تاريخ هذا النق�س 

اإلى العقدين االأولني من القرن اخلام�س امليالدي)72(.
ويتحدث نق�س اآخر عن جتريد حملة ع�صكرية اأخرى تزعمها امللك احِلميي )معّد 
كرب يعفر(؛ للدفاع عن االأعراب اخلا�صعني ململكة ِحمي بعد تعر�صهم لهجوم املنذر 
ملك احلية، وكانت ِكندة من بني قبائل االأعراب تلك، و�صاركت مع اجلي�س احِلميي 
يف هذه احلملة؛ ل�صد الهجوم اللخمي امل�صاند لقبائل معّد، وكان ذلك يف عام 516م. 
وهذا النق�س مو�صوم لدى العلماء بـ )510 رينان(. ودارت املعركة باأر�س جند بوادي 

ماأ�صل اجلمح، وانت�صر فيها اجلي�س احِلميي)73(.
كما �صاركت ِكندة يف احلملة الع�صكرية التي اأر�صلها اأبرهة؛ ملحاربة قبائل معّد يف 
جند، وحينها كان اأبرهة ملًكا على ِحمي اإثر الغزو احلب�صي ململكة ِحمي عام 525م)74( 

وكان على راأ�س ِكندة قائدها )اأبو جرب(. وتاريخ هذه احلملة هو عام 547م)75(.
ا�صتمراًرا  معّد  قبائل  على  احِلميية  احلمالت  يف  الِكندية  امل�صاركة  هذه  وت�صكل 
للدور الع�صكري لِكندة كقبيلة ماربة يف قوام اجلي�س احِلميي غي النظامي )جي�س 

االأعراب(.
ل�صالح  ِكندة  به  قامت  الــذي  الكبي  الع�صكري  الــدور  لنا  يت�صح  النقو�س  وبهذه 
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ملوك ِحمي على مدى قرنني من الزمان، منذ اأن اأ�صبحت قبيلة اأعرابية، بل الف�صيل 
الرئي�س يف جي�س االأعراب اإثر �سقوط حكمها يف قرية ذات كهل. وال�سك اأن الِكنديني 
كيانهم يف مناطق  قد جمعوا من هذه احلروب غنائم كثية، وظلوا مافظني على 
االأعراب ولكن يف ظل اخل�صوع للمملكة احِلميية، وجت�صد ذلك اخل�صوع يف خ�صوعها 

لقائد جي�س االأعراب احِلميي)76(.

ثالًثا:ِكندة يف ح�شرم�ت:             
تعد ِكندة اليوم من �صكان ح�صرموت، وميكننا القول: اإنَّ املعقل االأخي للكنديني 
يف �صبه اجلزيرة العربية هو ح�صرموت، ونق�صد بذلك ِكندة ككيان �صيا�صي وقبلي برز 
وجوده يف ح�صرموت قبل االإ�صالم بفرتة تقدر باأكرث من مائة عام)77(. و ال�صوؤال الذي 
يواجه الباحث هنا هو: كيف انتقلت ِكندة اإلى ح�صرموت بعد اأن كانت قبيلة اأعرابية 
يف مقدمة القبائل املكونة جلي�س االأعراب احِلميي يف الفرتة من نهاية القرن الثالث 

امليالدي حتى نهاية القرن اخلام�س؟
اأن  كان االعتقاد ال�صائد لدى املوؤرخني العرب القدامى قبل الك�صف عن النقو�س 
املوطن االأول لِكندة هو ح�صرموت، وهنا يقول ابن خلدون: »اإن مواطن ِكندة االأ�صلية 
كانت بجبال اليمن مما يلي ح�صرموت«)78(. اأما الهمداين فيقول: »كان بح�صرموت 
ملا  ِجبلة  �ِصعب  يوم  اجلون  ابن  قتل  بعد  ِكندة  اإليهم  فاءت  ثم  ُهم  يوم  من  ال�صّدف 
اآل  الكنديني من  الهمداين هنا هجرة  ِكندة«. ويق�صد  الغمر غمر ذي  ان�صرفوا من 
اجلون الذين اأقاموا حكًما لهم يف اليمامة يف فرتة القرن ال�صاد�س امليالدي، وعليه فاإن 
الهمداين قد جعل املوطن االأول لِكندة بالد جند. ويعتقد الدكتور �صرجي�س اأن ذلك 
اليوم قد حدث يف الفرتة ما بني عامي 525م – 580م، ويرجح حدوثه عام 569م)79(. 

وقد تبنّي لنا من النقو�س واالآثار اأن املوطن االأ�صلي لِكندة هو قرية ذات كهل، وعليه 
فاإنه ال ح�صرموت وال غمر ذي ِكندة يف جند ي�صكالن املوطن االأ�صلي لِكندة كما اعتقد 
موؤرخونا القدامى واملحدثون، و�صوف نتتبع النقو�س؛ لنعرف من خاللها كيفية انتقال 
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ِكندة اإلى ح�صرموت:
النقو�ش التي لها عالقة بالوجود الكندي يف ح�سرموت:

الذي  الوحيد  النق�س  الأنــه  C.I.H(؛   541( بـ  املو�صوم  اأبرهة  بنق�س  حديثنا  نبداأ 
اأبرهة نق�صه الطويل  يتحدث عن الوجود الكندي ال�صريح يف ح�صرموت. لقد �صطر 
هذا والذي احتوى على ذكر العديد من االأحداث املهمة يف الفرتة التي يتحدث عنها 
النق�س، كان من اأبرزها ترد يزيد بن كب�صة خليفته على ِكندة، وثانيها هو تهدم �صد 
تهدمه  قبل  عليه  كان  ما  اإلى  ال�صد  الإعادة  اأبرهة؛  بها  قام  التي  واالإ�صالحات  ماأرب 

الذي ح�صل اإبان ثورة يزيد بن كب�صة.
بـ )خليفته  النق�س  و�صماه يف  كب�صة  بن  يزيد  ثورة  اأحداث  بت�صجيل  النق�س  ويبداأ 

الذي ا�صتخلفه على ِكندة()80(.
ونقف يف هذا النق�س اأمام عبارتني لهما دالالت مهمة فيما يتعلق باالأو�صاع ال�صيا�صية 

يف ح�صرموت يف تلك الفرتة التي حدثت فيها ثورة يزيد بن كب�صة على اأبرهة:
العبارة االأولى: »يزيد بن كب�صة خليفته الذي ا�صتخلفه على ِكندة«)81(.

والعبارة الثانية: »ويزيد جمع الذين اأطاعوه من ِكندة وحارب ح�صرموت«)82(.
امللك  هو  واأبرهة  ِكندة،  على  الأبرهة  خليفة  كان  يزيًدا  اأن  توؤكد  االأولــى  فالعبارة 
احِلميي، واإن ل يكن ِحمييًّا فقد اأ�صبح يتمتع مبا كان يتمتع به امللوك احِلمييون، 
ودانت له معظم مناطق جنوب �صبه اجلزيرة العربية، ومن بينها ح�صرموت مبا يف 
ا اأن يزيًدا هو الزعيم الكندي. ويوحي  ذلك ِكندة.  ون�صتخل�س من هذه العبارة اأي�صً
اأبرهة على  اأ�صبح ملًكا على ِحمي، واأقره  اأن  اأعلن والءه الأبرهة بعد  لنا النق�س باأنه 
ِكندة زعيًما وخليفًة له مبعنى نائبه على ِكندة. وذلك على طريقة احلكم يف اليمن قبل 
االإ�صالم، املتمثلة يف تعيني خلفاء للملك على القبائل واملدن ينتمون اإلى قبيلة نف�صها 

عدا بع�س احلاالت التي يتم فيها تعيني خلفاء للملك ال ينتمون اإلى قبيلة.
ويزيد كان كنديًّا واكتفى اأبرهة بذكر ا�صمه وا�صم اأمه )كب�صة(. ويذكر لوندين اأن 
زوجة معاوية بن حجر والد يزيد كانت ت�صمى )كب�صة( وُدعي اأبناوؤها عادة با�صمها كما 
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هو احلال يف بع�س اأ�صماء امل�صهورين من ملوك العرب و�صعرائهم قبل االإ�صالم، اأمثال 
عمرو بن هند وعمرو بن كلثوم وغيهما، وذكر الهمداين اأن يزيًدا هو ابن معاوية اأحد 

بطون قبيلة ِكندة)83(.
اأما العبارة الثانية: »ويزيد جمع الذين اأطاعوه من ِكندة وحارب ح�صرموت« فُيفهم 
منها اأن يزيد بن كب�صة �صيطر على ح�صرموت بدليل اأن اأبرهة ذكر يف النق�س باأن يزيد 
ا كبي ح�صرموت  اأطاح بـ )مازن هجان االأذموري( وقام باأ�صره يف حني جلاأ اإليه فارًّ

)حاكم ح�صرموت()84(.    
فنق�س اأبرهة يثبت لنا الوجود الكندي ال�صريح بح�صرموت، وهو لي�س وجوًدا عاديًّا 
بكاملها  ح�صرموت  على  �صيطر  اإنه  بل  ح�صرموت،  من  جزًءا  يحكم  ِكنديًّا  كياًنا  بل 
وِكندة مًعا بعد فرار  اأ�صبح حاكًما حل�صرموت  الذي  يف فرتة زعامة يزيد بن كب�صة 
ر�صول  كان  رمبا  الذي  االأذمــوري(  )مــازن هجان  واأ�صر  مــاأرب  اإلى  كبي ح�صرموت 
اأعلنها على االأحبا�س منطلًقا من  اإلى يزيد؛ الإقناعه بالعدول عن الثورة التي  اأبرهة 

ح�صرموت)85(. 
ا ومن العبارة التي �صبق ذكرها اأن منطقة ح�صرموت  ون�صتدل من هذا النق�س اأي�صً
كانت تخ�صع حلاكمني اأو زعيمني ولي�س حاكًما واحًدا وهما )كبي ح�صرموت(، وكان 
حاكًما على ح�صرموت، و)يزيد بن كب�صة( وكان حاكًما على ِكندة بجوار ح�صرموت، 
والكيان  الكيان احل�صرمي  القول بوجود كيانني يف ح�صرموت هما  اإلى  ويقودنا هذا 

الِكندي.
يهمنا  ما  الأن  اأبرهة  �صد  وثورته  كب�صة  بن  يزيد  عن  احلديث  ب�صدد  هنا  ول�صنا 
هنا هو الوجود الكندي بح�صرموت، حيث تاأكد لنا مبا ال يدع جمااًل لل�صك اأن ِكندة 
ال�صاد�س  القرن  من  االأول  الن�صف  منذ  ح�صرموت  يف  �صيا�صٌيً  كياٌن  لها  اأ�صبح  قد 
امليالدي، وعا�صت جنًبا اإلى جنب مع الكيان احل�صرمي، االأمر الذي يقودنا اإلى القول 
باأن ِكندة ا�صتوطنت جزًءا من ح�صرموت يف فرتة �صابقة لهذا التاريخ، فمتى ح�صل 

هذا اال�صتيطان؟
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ِكندة  ا�صتيطان  باأن  واملحدثون  منهم  القدامى  موؤرخينا،  لدى  اعتقاد  �صاد  لقد 
ال�صاد�س امليالدي عقب هزميتها يف جند واليمامة.  حل�صرموت قد حدث يف القرن 
ويرى بع�صهم اأن ا�صتيطاًنا ِكنديًّا يف ح�صرموت قد �صبق هجرتهم االأخية ولكن دون 
تديد زمني دقيق، حيث اكتفى جونار اأوليندر بالقول: اإن اجلزء االأكرب من ِكندة مع 
زعمائهم كان بح�صرموت يف فرتة ظهور وازدهار اململكة الِكندية اجلديدة يف جند يف 
القرن اخلام�س امليالدي. اأما �صرجي�س فيى اأن ا�صتيطان ِكندة حل�صرموت قد حدث 
كب�صة  بن  يزيد  ذكر  على  معتمًدا  امليالدي  ال�صاد�س  القرن  من  االأربعينات  بداية  يف 
C. I. H( وذلك  وترده على اأبرهة احلب�صي كما جاء يف نق�س اأبرهة املو�صوم بـ) 541 

عام 542م)86(.   
على  عظيمتني  بحملتني  احِلــمــيي  االأعـــراب  جي�س  قيام  عــن  النقو�س  تدثنا 
الدولة  عن  االنف�صال  حركة  على  للق�صاء  ِحمي  ملوك  الأوامــر  تنفيًذا  ح�صرموت؛ 

املركزية التي �صهدتها ح�صرموت يف فرتة القرن اخلام�س امليالدي)87(.

تلك  الواردة يف  املعلومات  نعر�س  هاتني احلملتني  وتفا�صيل  االأمر  على  وللوقوف 
النقو�س:

عهد  مـــــن  وهـــــــو  جــــــــــام(،   665( ــــــ  ب املـــــو�ـــــصـــــوم  هـــــو  االأول  ـــس  ـــ� ـــق ـــن ال
قـــائـــدهـــمـــا  ـــه  و�ـــصـــجـــل اأميــــــــن  اأمــــــــر  ذراأ  وابـــــنـــــه  يـــهـــنـــعـــم  يـــا�ـــصـــر   املـــلـــكـــني 
ـــد تـــــاألـــــب يـــتـــلـــف اجلـــــــــدين( وهــــــو نـــفـــ�ـــصـــه قــــائــــد جـــيـــ�ـــس االأعـــــــــراب  ـــع ـــص �(
ـــيـــديـــه املــلــكــني  ــــه: )بـــــاأمـــــر مـــــن �ـــص ـــا، وجــــــــاء فــــي احِلـــــمـــــيي يف عـــهـــدهـــم

 

ومينت(  وح�صرموت  ريــدان  وذي  �صباأ  )ملكي  اأمراأمين(  ذراأ  وابنه  يهنعم  يا�صر   (
يف  االنف�صـال  حركة  على  للق�صــاء  كندة؛  مقدمته  ويف  االأعـــــــــرابي،  بجي�صه  اجته 

ح�صرمــــــوت()88(.
ــتــي و�ــصــل اإلــيــهــا جي�صه  ــب اجلــــدين املــنــاطــق احلــ�ــصــرمــيــة ال ــاأل وذكــــر �ــصــعــد ت
تاألب  �صعد  اأن  النق�س  �ــصــيــاق  مــن  ــبــدو  وي و)رخـــيـــة(.  و)ُدهـــــر(  فــذكــر)الــعــرب( 
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ــهــزميــة بــجــيــ�ــس حــ�ــصــرمــوت ولــكــنــه ل يــتــمــكــن مـــن الــقــ�ــصــاء على  قـــد اأحلــــق ال
يذكر  اإذ ل  احِلـــمـــييـــة؛  الـــدولـــة  اإلــــى حــظــية  واإعــــــادة حــ�ــصــرمــوت  احلـــركـــة، 
 اأنـــه اأ�ــصــر �ــصــيــدي حــ�ــصــرمــوت وقــــادة االنــفــ�ــصــال فــيــهــا، وهــمــا )ربــيــعــة بــن وائـــل( 
و)ذهل( وذكر فقط اأنه اأ�صر قائد الركبان ويدعى )اأف�صي بن جمان( واأقيال وكبار 

ح�صرموت)89(.
كتب  ــذي  ال نف�صه  القائد  هــو  و�صاحبه  اإ(   32( بـــ  املو�صوم  هــو  الــثــاين  والنق�س 
جي�س  )قــائــد  ال�صابقة  نف�صها  �صفته  هــي  و�صفته  )665جام(  ال�صابق  النق�س 
اجلديد  امللك  مــن  تلقاها  النق�س  هــذا  يف  االأوامــــر  اأن  غــي  احِلــمــيي(  االأعــــراب 

 

)ذمار علي يهرب( )ملك �صباأ وذي ريدان وح�صرموت ومينت( وهو امللك الذي خلف 
نف�صه  القائد  ا�صتمرار  يوؤكده  اأمر  وهو  اأميــن(   اأمٌر  ذراأ  وابنه  يهنعم  )يا�صر  امللكني 
املذكورين)90( وذكر  العهدين  االأعراب يف  قائًدا جلي�س  يتلف اجلدين(  تاألب  )�صعد 
�صعد تاألب اجلدين يف هذا النق�س اأنه رابط  يف مدينة )الَعرب( بعد عودته من اأر�س 
ح�صرموت اإثر غزوته ال�صابقة لها حتى و�صلت اإليه االأوامر من �صيده امللك ) ذمار علي 
يهرب( لغزو ح�صرموت واأ�صنده بقبيلة �صباأ ماأرب)91(. اإن اإ�صناد جي�س االأعراب بقبيلة 
�صباأ ماأرب يدل على اأن القوة ال�صابقة ل تكن قادرة على الق�صاء على حركة االنف�صال 
اإليه  العرب احلدودية احل�صرمية حتى و�صل  يف ح�صرموت ولهذا رابط �صعد مبدينة 
يف  تاألب  �صعد  يتحدث  وهنا  مــاأرب.   القاطنة  �صباأ  قبيلة  يف  املتمثل  الع�صكري  املدد 
نق�صه اجلديد )32 اإ( عن مهاجمته جميع مدن ح�صرموت وذكرها باال�صم )�صواأران، 
 �صبام - وذكر اأن ب�صبام قبائل ال�صدف - رطغة، �صيئون، مرمية، حدب، عر اأهالن 
�صياق  ومن   .)92( كليب(  كليب )ح�صن  ترمي، دمون، م�صطه، عر  اأهالن(،  )ح�صن 
ذكر تلك املدن احل�صرمية يف النق�س يت�صح مدى الدقة يف هذا النق�س، فالرتتيب لهذه 
املدن يف النق�س هو الرتتيب نف�صه املحدد لها على الواقع حتى يومنا هذا بدًءا ب�صبام 
ت�صكل  التي  احلالية  ال�صوم  منطقة  من  القريب  العر  فح�صن  فم�صطة  فدمون  فرتمي 
وباأ�صمائها  املدن قائمة  النهاية ملناطق وادي ح�صرموت، ومازالت معظم هذه  بداية 
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نف�صها املذكورة يف النق�س .
�صيد ح�صرموت  باأ�صر  وقام  اأنه هزم جي�س ح�صرموت  تاألب اجلدين  �صعد  وذكر 
اإلى  بهما  واأخذهما معه حتى قدم  وائــل(،  بن  )اأمنــار( ومعه )ربيعة  وا�صمه  وملكها 
)ظفار( العا�صمة احِلميية)93(. وباأ�صرهما عادت ح�صرموت من جديد اإلى حظية 

الدولة املركزية احِلميية.
وما يهمنا من هذين النق�صني هو اأمر ِكندة التي كانت يف مقدمة جي�س االأعراب 
الذي يقوده )�صعد تاألب اجلدين( وهي بذلك تدخل ح�صرموت الأول مرة وال ذكر لها 

يف ح�صرموت قبل ذلك التاريخ )الن�صف الثاين من القرن الرابع امليالدي(. 
C.I.H( والنق�صني )665 جام، 32 اإ( ف�صنجد   5  4 واإذا ما قارنا بني نق�س اأبرهة )1 
ر بحوالى قرن من الزمان، وهذا هو الفارق  اأن الفارق الزمني الذي يف�صل بينهما يقدَّ
الزمني بني دخول ِكندة وا�صتيطانها يف ح�صرموت، وبني ِكندة كياًنا حاكًما يف جزء من 

ح�صرموت يف عهد اأبرهة )94(.
ح�صرموت  من  جزء  يف  ِكندة  ا�صتيطان  حول  عندنا  مقبواًل  يبدو  الذي  والتف�صي 
هو اأن ِكندة اأو ق�صًما منها اآثر البقاء يف ح�صرموت عقب انت�صار جي�س االأعراب على 
احل�صارمة. ومن املحتمل اأن امللك احِلميي )ذمار علي يهرب( هو الذي اأمر بتوطني 
ِكندة اأو ق�صم منها يف ح�صرموت؛ ل�صمان عدم عودة ح�صرموت للتمرد على الدولة 
املركزية احِلميية واالنف�صال مرة اأخرى، وذلك ملا تتمتع به ِكندة من قدرات قتالية 
عالية. وعلى هذا االأ�صا�س اتخذت ِكندة من املناطق الغربية من ح�صرموت التي تبداأ 
من �صبام، وتنتهي بالعرب منطقة ال�صكن والعي�س اجلديدة لها. فا�صتقروا يف هذه املدن 
القرن  منت�صف  منذ  وذلك  يعي�صونها،  كانوا  التي  االأعراب  حياة  وتركوا  احل�صرمية 
الرابع امليالدي، و�صيًئا ف�صيًئا توطد نفوذهم حتى اأ�صبحوا يف القرن ال�صاد�س امليالدي 
كياًنا حاكًما للجزء الغربي من ح�صرموت)95(. وظل هذا الكيان الكندي قويا يف اجلزء 

الغربي من ح�صرموت.
اإنه ومنذ ا�صتيطان ِكندة للجزء الغربي من ح�صرموت يف القرن  وميكننا القول: 
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فا�صتقر  والِكنديني،  احل�صرميني  بني  مق�ّصمة  ح�صرموت  اأ�صبحت  امليالدي  الرابع 
�صبام وح�صن  انح�صر احل�صرميون ما بني  والعرب، يف حني  �صبام  الكنديون ما بني 
واليمامة  جند  من  لِكندة  االأخــية  الهجرة  حدثت  ثم  تــرمي،  من  ال�صرق  اإلــى  العر 
فا�صتوطن القادمون يف اجلزء ال�صرقي من ح�صرموت. وما يوؤكد ذلك االنق�صام قبل 
اللذان  االإ�صالم، وهما  االإ�صالم هو وجود ملكني يحكمان بلد ح�صرموت عند جميء 
 اأعلنا اإ�صالم ح�صرموت اأمام الر�صول ممد، �صلى اهلل عليه و�صلم يف املدينة، وهما 
)وائل بن حجر احل�صرمي( و)االأ�صعث بن قي�س الكندي()96(. ومن الطبيعي اأن يدخل 
الطرفان الكندي واحل�صرمي يف نزاع، يف الفرتة التي اأعقبت ا�صتيطان ِكندة، واأ�صار 
بع�س الباحثني اإلى حدوث هذا النزاع، ومن بينهم االأ�صتاذ الباحث احل�صرمي �صعيد 
عو�س باوزير يرحمه اهلل حيث كتب: »وكان بني ِكندة وح�صرموت حروب يف اجلاهلية 
اأفنت كثًيا منهم، وكانت احلرب �صجااًل بني الطرفني، وبقي العداء بينهم حتى جاء 

االإ�صالم«)97(.
وكتب امل�صت�صرق الرو�صي بيوتروف�صكي: »اأن احل�صارمة دخلوا مع ِكندة الوافدين 
ح�صرموت،  واأقيال  الِكنديني  الزعماء  بني  املناف�صة  رحى  ودارت  م�صتمر،  نزاع  يف 
وكانت هذه املناف�صة جوهر حرب الردة يف ح�صرموت حيث ترد الكنديـــــــــــون على 

امل�صلمني«)98(. 
C.I.H( عن حدوث  اأما يف النقو�س فقد وردت اإ�صارة يف نق�س اأبرهة املو�صوم بـ )541 
نزاع بني يزيد بن كب�صة وكبي ح�صرموت تكن بعده يزيد من ال�صيطرة على ح�صرموت 
بكاملها، وفرَّ كبي ح�صرموت م�صتنجًدا باأبرهة. ومن املحتمل اأن خالًفا قد ن�صب بني 
الزعيمني حول القيام بالثورة �صد احلكم احلب�صي انطالًقا من ح�صرموت االأمر الذي 

دفع يزيد بن كب�صة اإلى ماربة ح�صرموت وال�صيطرة عليها.  

رابًعا: تاأ�شي�س حكم ِكندة يف جند:
احلكومة  ي�صبه  ما  امليالديني  وال�صاد�س  اخلام�س  القرنني  يف  لِكندة  اأ�صبح  لقد 



73

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

غمر  يف  مقرها  وكـــان  الــعــربــيــة،  اجلــزيــرة  �صبه  بو�صط  جنــد  منطقة  يف  القبلية 
اأنف�صهم  على  ِكــنــدة  زعــمــاء  واأطــلــق  مــكــة.  مــن  مــيــاًل  ع�صرين  بعد  على  ِكــنــدة  ذي 
)اآكــل  بـــ  امللقب  عــمــرو(  بــن  هــو)حــجــر  ملوكهم  اأول  وكـــان  ــدة(  ــن ِك )مــلــوك  لقب 
و�صنوات  املــلــوك  هـــوؤالء  عــن  بالتف�صيل  الــعــرب  االإخــبــاريــون  وتـــدث  املرار()99( 
كتاب  واأ�ــصــهــرهــا  غــمــرهــا،  يف  بــاأخــبــارِكــنــدة  احلــديــثــة  الكتب  وامــتــالأت  حكمهم، 

 

)جونار اأوليندر( وعنوانه )ملوك ِكندة من بني اآكل املرار( الذي �صدر عام 1927م، 
و�صدرت ترجمة له من قبل الدكتور عبد اجلبار املطلبي عام 1973م، و�صدر عن دار 

احلرية ببغداد .
ف�صوف  واالآثـــار  النقو�س  يف  ِكندة  باأخبار  البحث  هــذا  يف  ملتزمون  اإننا  وحيث 
يقت�صر حديثنا يف هذا املو�صوع بالبحث عن دليل نق�صي نتعرف من خالله على الدور 
الكندي يف جند يف هذه الفرتة، وخا�صة فيما يتعلق بتاأ�صي�س هذا احلكم الذي ربطته 
و)تبع كرب(  ع ح�صان(  )ُتبَّ بـ  وي�صمونه  العظام  ِحمي  ملوك  باأحد  العربية  الروايات 

 

غزا  ملا  ذكره  ال�صابق  اليماين  التبع  اأنَّ  العربية  الروايات  وتفيد  كرب()100(.  و)اأبي 
العراق خ�صعت له قبائل معّد يف جند، فجعل عليهم )حجر بن عمرو الكندي( امللقب 
بـ )اآكل املرار( فاأ�صبح ملًكا عليهم. وجعلوا حجًرا اأًخا للتبع احِلميي ح�صان من جهة 
اأمه)101( وذكرت الروايات العربية اأن اأول موقع نزل به حجر هو )بطن عاقل( جنوب 
وادي الّرمه على الطريق بني مكة والب�صرة)102( ومبقارنة اأ�صماء امللوك احِلمييني 
املذكورين يف كتب االأخبار مع اأ�صماء امللوك احِلمييني الذين  ورد ذكرهم يف النقو�س 
اأن االأمر ينح�صر بني امللك احِلميي )اأبي  يف فرتة القرن اخلام�س امليالدي، جند 

كرب اأ�صعد( وابنه )ح�ّصان(.
واأبو كرب اأ�صعد هو امللك احِلميي الذي تن�صب  اإليه اأول اإ�صافة يف اللقب امللكي 
احِلميي بعد �صم ح�صرموت لهذا اللقب يف عهد �صمر يهرع�س واملتمثلة يف )واأعرابهم 
االأعــراب يف جبال  لت�صمل  ِحمي؛  ملوك  �صيطرة  تو�صيع  تعني  والتي  وتهمت(،  طودم 

ع�صي وتهامة)103(.
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ابنه ح�صان يف احلكم،  اأ�صرك معه  قد  اأ�صعد  اأبا كرب  امللك  اأنَّ  النقو�س  وتفيدنا 
وادي  يف  الع�صكرية  املواجهة  وتت  معّد،  وقبائل  جند  اأر�ــس  اإلى  غزوة  يف  وا�صرتكا 
حدود  يف  وذلك  معّد،  قبائل  على  الن�صر  احِلميي  اجلي�س  وحقق  اجلمح(  )ماأ�صل 

القرن اخلام�س امليالدي ح�صب تقديرات العلماء لتاريخ النق�س)104(.
وكان يف قوام اجلي�س احِلميي ِكندة، وقد ورد و�صف الِكنديني بـ )االأعراب( يف 
هذا النق�س، االأمر الذي يدل على اأن ِكندة امل�صاركة يف احلملة هم من االأعراب، وقد 
عرفنا �صابًقا اأن ِكندة قد نزحت من مركزها يف قرية اإلى منطقة االأعراب يف ع�صي 
وما حولها)105(، فهذا النق�س املو�صوم بـ )509 رينان( يوؤكد لنا حقيقة قيام اأبي كرب 
اأ�صعد وابنه ح�صان بغزوة اإلى اأعماق �صبه اجلزيرة العربية، وبالتحديد قبائل معّد التي 

اأ�صبحت بعد هذه احلملة تخ�صع حلكم ملوك ِكندة من بني اآكل املرار. 
ا �صكلت خطًرا ما على حدود الدولة احِلميية التي �صهدت  واملحتمل هنا اأن معدًّ
حولها(،  وما  )ع�صي  االأعــراب  مناطق  ف�صملت  احِلميي  امللك  هذا  عهد  يف  تو�صًعا 
وبذلك اأ�صبحت معّد جماورة حلدود اململكة احِلميية، االأمر الذي دفع اأبا كرب اأ�صعد 
للقيام بهذه احلملة؛ لتاأديب قبائل معّد، ورمبا فكر يف اإخ�صاعها ولو ب�صكل غي مبا�صر 
نيابة عن  معّد  قبائل  على  ملًكا  بن عمرو(  الكندي )حجر  الزعيم  تعيني  عن طريق 
احِلمييني. ورمبا الأن الِكنديني هم االأقربون للمعّديني، واأدرى بهم مبالهم من عهد 

�صابق للحكم يف املنطقة اإبَّان حكمهم يف قرية وجماورتهم لقبائل معّد .
اإن اكت�صاف هذا النق�س التاريخي املهم قد �صاعد على تف�صي الرواية العربية حول 

تاأ�سي�س حكم ِكندة يف جند، وارتباط ملوك ِكندة باململكة احِلمريية . 
لقد ظل علماء التاريخ وبخا�صة امل�صت�صرقون منهم يرون يف هذه الرواية العربية 
عن تاأ�صي�س حكم ِكندة يف جند، وارتباطه باململكة احِلميية جمرد ق�ص�س واأ�صاطي 
تروى عن تبابعة اليمن حتى مت العثور على هذا النق�س احِلميي، فاأ�صبح لهذه الرواية 
ا. واأ�صبح ثابًتا لدى العلماء و�صول اجلي�س احِلميي  اأ�صا�س تاريخي متني ولي�س اأ�صطوريًّ
يقوده امللكان احِلمييان: اأبو كرب اأ�صعد وابنه ح�صان اإلى و�صط جند، وتديًدا وادي 
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)ماأ�صل اجلمح(، ومما زاد من م�صداقية هذه احلملة اأنه مت العثور على هذا النق�س 
يف و�صط هذا الوادي القابع يف و�صط جند. 

النق�س )509 رينان(،  اأحداث هذا  وهنا ي�صتقيم االأمر وتتفق الرواية العربية مع 
فهو يذكر انت�صار اجلي�س احِلميي بقيادة امللكني )اأبي كرب اأ�صعد وابنه ح�صان( على 
قبائل معّد، ورغم اأنه ل يذكر �صيًئا عن تن�صيب الزعيم الكندي )حجر بن عمرو( 
حاكًما على قبائل معّد نيابة عن احِلمييني فاإن االأمر يبدو مقبواًل، فهما قد حققا، 
تعيني  يرجح  الذي  االأمر  احِلميية،  قوام احلملة  ِكندة يف  وكانت  معّد،  الن�صر على 

زعيمها حاكًما على معّد نيابة عن احِلمييني.
ويذكر جونار اأوليندر اأنه مت العثور على نق�س من قبل )ريكمانز( يف هذه املنطقة 
يحمل ا�صم )حجر بن عمرو ملك ِكندة( غي اأنني ل اأقف على هذا النق�س ومتواه 

وهل اقت�صر على اال�صم فقط اأو اأكرث؟ فالكاتب ل ي�صر اإلى ذلك)106(.
اإن ما ميكن اخلروج به من هذه املقارنة بني امل�صادر النق�صية وامل�صادر االإخبارية 

العربية فيما يتعلق باحلكم الكندي يف جند اأمران : 
حكمهم  فــرتة  اأثــنــاء  احِلمييني  بامللوك  ِكندة  ملوك  �صلة  تاأكيد  االأول:  االأمــر 
�سقوط  اأن  ال���راأي  ه��ذا  �سحة  يوؤكد  وم��ا  معّد،  قبائل  على  وملوًكا  حكاًما  جند  يف 
االأحبا�س  ي��د  على  احِل��م��ريي��ة  اململكة  �سقوط  عقب  ج��اء  جن��د  يف  الكندي  احلكم 

 

عام 525 م)107(.             
ذكرها  الــتــي  املعلومات  على  احلــكــم  يف  النظر  ـــادة  اإع �ــصــرورة  الــثــاين:  االأمـــر 
االإخباريون العرب عن تاريخ �صبه اجلزيرة العربية والتي يعتقد الكثي من موؤرخينا 
املعا�صرين اأن معظمها ن�صج من اخليال واالأ�صاطي وبعيدة عن الواقع، وخا�صة تلك 
التي تتعلق باأخبار العرب قبل االإ�صالم، بدليل ما اأكده اكت�صاف هذا النق�س احِلميي 
من املعلومات التي جاءت على ل�صان االإخباريني العرب عن تاأ�صي�س حكم ِكندة يف جند 
وحملة التبع احِلميي على قبائل و�صط �صبه اجلزيرة العربية. وعلينا نحن الباحثني 
واملوؤرخني اأن نبادر بتحقيق ما جاء يف امل�صادر االإخبارية العربية عن طريق املقارنة 
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مع امل�صادر النق�صية واالأثرية، واإن�صاف موؤرخينا القدامى الذين بذلوا جهوًدا م�صنية 
يف جمع تلك املعلومات وتمل املعاناة يف تلك الظروف القا�صية، وتكنوا من حفظها 

لالأجيال الالحقة.  
ومهما �صاب هذه املعلومات من بع�س اخلرافات االأ�صطورية فاإنَّ احلقيقة التاريخية 
اأنف�صهم مثٌل، فقد جعلوا  االأوروبيني  ولنا يف  تنتظر من يبحث عنها.  كامنة بداخلها 
اجلانب  من  الرغم  على  اليونان  لتاريخ  رئي�ًصا  م�صدًرا  واالأودي�صة  االإلياذة  ملحمتي 

االأ�صطوري امل�صاحب لهاتني امللحمتني.
اأما عن ارتباط ِكندة جند بِكندة ح�سرموت فلي�س يف النقو�س املكت�سفة ما ي�سري 
اأما يف امل�صادر االإخبارية العربية فاإننا جند حديًثا عن هجرة  اإلى ذلك حتى االآن. 
هذه  من  ون�صتخل�س  هناك)108(.  حكمها  �سقوط  اإثر  ح�سرموت  اإلى  جند  من  ِكندة 

امل�سادر دليلني حول ارتباط ِكندة جند بِكندة ح�سرموت : 
االأول: ما ذكرته هذه امل�صادر على ل�صان �صاعر ِكندة اجلاهلي املعروف، وهو امروؤ 

القي�س عندما قال: 
دمون اإنا مع�صر ميانون         واإننا الأهلنا مبون

ـــــن قي�س  ب ــــكــــنــــدي االأ�ـــــصـــــعـــــث  ال ــــك  ــــل امل ــــه  ــــال ق ـــــاين مـــــا  ـــــث ال والـــــدلـــــيـــــل 
ـــوت،  ـــرم ـــص ـــــن حـــ� ــــــا م ــــــادًم ـــــدة ق ـــــن ــــــالم ِك ــــــص ـــن اإ� ـــل ـــع ــــة وهـــــــو ي ــــن ــــدي يف امل

 

الرغم  على  املرار()109(.  اآكــل  ابــن  واأنـــت  ـــرار،  امل اآكــل  بنو  نحن  اهلل  ر�ــصــول  ــا  )ي
الن�صر  بنو  »نحن   : بقوله  م�صحًحا  عليه  رّد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأن  من 
املــرار اآكـــل  اإلـــى  ن�صبه  المــتــداد  تــاأكــيــًدا  االأ�ــصــعــث  قــالــه  فيما  اأن  ، جنــد  كنانة«  بــن 

 

)حجر بن عمرو(. 
فامروؤ القي�س اأكد ن�صبه اليماين وموطنه يف دمون باأر�س ح�صرموت الواقعة اليوم 
الذين حكموا يف   - بن احلــارث  ِكندة - حجر  ملوك  اآخــر  ابن  وهو  دوعــن،  مبنطقة 
اأكد  قد  قي�س  بن  االأ�صعث  الكندي  امللك  اأن  اأ�صد)110(.كما  بني  يد  قتل على  ثم  جند 
الكندي يف جند  موؤ�ص�س احلكم  بن عمرو(  املــرار( وهو )امللك حجر  )اآكل  بـ  �صلته 
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يف القرن اخلام�س امليالدي. فاإذا ما �سح هذا االرتباط فاإن ِكندة جند قد هاجروا 
من ح�سرموت ثم عادوا اإليها بعد �سقوط حكمهم هناك، ولكن يبقى البحث عن اأدلة 

قوية؛ لتاأكيد هذا االرتباط. 

خام�ًشا: املدن الِكندية يف ح�شرم�ت :
التذكر النقو�س مدًنا كندية يف ح�صرموت، ولكنها تذكر مدًنا ح�صرمية يف �صياق 
اكت�صاح جي�س االأعراب احِلميي لهذه املدن؛ الإعادتها اإلى حظية الدولة احِلميية 
بعد ماولة ح�صرموت االنف�صال عن الدولة احِلميية عقب �صمها يف اأوائل القرن 

الرابع امليالدي على يد امللك احِلميي �صمر يهرع�س)111(.
ومن املدن املذكورة يف النق�س )32 اإ(: )العرب، و�صواأران، و�صبام، ورطغة، و�صيئون، 
)ح�صن  اأهــالن  )عر  احل�صون:  ومن  وم�صطة(.  ودمــون،  وتــرمي،  وحــدب،  ومرمية، 

االأهل(، وعر كليب )ح�صن كليب()112(.
رخية،  دهر،  )اأراك،  هي:  اأخرى  مدن  ذكر  جاء  فقد  )665جام(  النق�س  يف  اأما 

اأعيان خرا�س()113(
ا وهي: )عقران(، وجاء ذكرها بعد  ويف النق�س )31 اإ( جاء ذكر مدن اأخرى اأي�صً
مدينة  ذكر  وجاء  و)عقران()114(،  )�صبوة(  بني  و)رطغة(  )�صواأران(  مدينة  ذكر 
نف�صها  االأ�صماء  تمل  املدن  هذه  معظم  زالت  وما  اإ()115(.   13( النق�س  يف  )قنا( 

واملواقع نف�صها ماتزال حتى يومنا هذا يف وادي ح�صرموت)116(.
اأردنا معرفة املدن الِكندية بح�صرموت ف�صوف جندها عند الهمداين يف  اإذا  اأما 
كتابه )�صفة جزيرة العرب(، وقد اأ�صهب يف ذكر بع�س التفا�صيل عنها، فقال: »فاإذا 
خرج اخلارج من )العرب( لقي اأول ذلك )درب الُعَجيز الكندي( ثم )هينن(«، ويقول 
اأعالها ح�صن للح�صني ممد  اأ�صفلها �صوق ويف  «اإنها قرية كبية يف  عن )هينن(: 
التجيبي و�صاكنها )بنو بّدا( و )بنو �صهل( من جتيب(. وما زالت هينن تمل اال�صم 

نف�صه حتى يومنا هذا«.            
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ثم ذكر مدينة )�صوران(، وهي املدينة املذكورة نف�صها يف النقو�س با�صم )�صواأران( 
وقال عنها: »اإنها قرية مقت�صدة لتجيب من ِكندة ثم )ق�صا ق�س(« وقال عنها: »اإنها 
قرية يف راأ�س جبل لتجيب. ثم )عندل( وقال عنها: »مدينة عظيمة لل�صدف، ويذكر 

قول امرئ القي�س فيها:
ًة  ***  ول اأ�صهد الغارات يوًما بعندل كاأيَن ل اأَْلُه بدمون مرَّ

 ثــم )خـــــودون( و)هـــــدون( و)دمـــــون( ويــقــول عــنــهــا: »اإنـــهـــا مـــدن لل�صدف 
بح�صرموت«)117(.

ثم يذكر)الهجرين(، وقال عنهما: »اإنهما مدينتان متقابلتان يف راأ�س جبل ح�صني 
يقال لواحدة )خيدون( اليوم، وذكر اأن �صاكن )خيدون( ال�صدف، و�صاكن )دمون( 

بنو احلارث امللك ابن عمرو املق�صور بن حجر اآكل املرار«)118(.
ثم ي�صف الهمداين هذه املدن باأنها: )بلد ِكندة( ويقول عنه: »بلد ِكندة مرتفع كاأنه 
�صراة، وت�صب اأوديته يف ح�صرموت، ثم ي�صب ح�صرموت اإلى بلد مهرة من الهجرين 

اإلى ريدة اأر�صني واد فيه قرى كثية ونخل للعباد من ِكندة«)119(. 

ثم يوا�صل حديثه عن املدن الِكندية ال�صفلى فيقول: »ثم يهبط الهابط اإلى )�صدبة( 
»اإنها مدينة عظيمة  التجيبي ثم )ُحــورة(«. وقال عن حورة:  قرية ممد بن يو�صف 
ثم )العجالنية(  لِكندة،  »اإنها  وقال:  االأ�صبا(  ثم )قارة  ِكندة)120(.  لبني حارثة من 
اأن هينن يف وادي العرب وا�صمه عني، ثم  اإال  وقال عنها: )قرية كبية مقابلة لهينن( 
�صبام  و )دوعن( بني  ويفي�س مع )الَعرب(  وزرع  ونخل  فيه قرى كثية  واد  )منوب( 

والقارة()121(.

يف  ِكندة  بلد  بح�صرموت  الِكندية  املدن  عن  حديثه  ختام  يف  الهمداين  ويلخ�س 
احل�صون  اأعالهما  ودوعــن،  الَعرب  الــواديــان  هــذان  هي  ِكندة  »وبلد  فيقول:  واديــني 
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واأ�صفلهما الزرع والنخل«)122(.
واإذا ما قارنا هذه املدن الِكندية التي ذكرها الهمداين باملدن احل�صرمية التي جاء 
ذكرها يف النقو�س ف�صنجد اأن املدن الِكندية كانت يف االأ�صل مدن ح�صرمية، ولي�صت 
ا�صتوطنت ح�صرموت  ِكندة  اأن  اإليه يف  الذي ذهبنا  الراأي  الذي يدعم  االأمر  كندية، 

عقب م�صاركتها يف جي�س االأعراب احِلميي الذي اكت�صح ح�صرموت كما اأ�صلفنا. 

اخلامتة :
ِكندة يف  ذي  اأو غمر  لي�س ح�صرموت  لِكندة  االأول  املوطن  اأن  اإلى  البحث  خل�س 
جند، كما كان ُيعتقد بل مدينة )قرية ذات كهل( وهو ا�صمها يف النقو�س و)قرية الفاو( 
ا اإلى ال�صمال ال�صرقي من جنران جنوب اململكة العربية ال�صعودية، بعد اأن ُرفعت  حاليًّ
االأنقا�س عنها اإثر التنقيبات التي جرت منذ عام 1970م، ثم انتقلت ِكندة اإلى منطقة 
االأعراب يف ع�صي وما حولها اإثر هزميتها على يد القحطانيني. وا�صتقر بها املطاف 
يف ح�صرموت مقت�صمة بذلك اأر�س ح�صرموت مع ال�صكان احل�صارمة  االأ�صليني وذلك 
وما  النقو�س  تلك  عن  الك�صف  اإثر  وعلى  امليالدي.  الرابع  القرن  منت�صف  حدود  يف 
تالها من تنقيب، وما اأ�صفر عنه من اكت�صاف للمدينة الِكندية )قرية ذات كهل( فاإن 
التاريخ قد عاد بِكندة ما يقرب من خم�صة قرون عن التاريخ ال�صابق الذي تدث عن 
ِكندة ككيان حاكم يف جند يف القرن ال�صاد�س امليالدي. وبذلك الك�صف اأ�صافت ِكندة 
ا ل�صعوب اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم. و�صكلت باإرثها احل�صاري هذا  ر�صيًدا ح�صاريًّ
نقطة االت�صال والتوا�صل احل�صاري ما بني ح�صارة جنوب اجلزيرة العربية و�صمالها 

و�صرقها يف فرتة ما قبل االإ�صالم.
ا اإلى اأن فرًعا من الِكنديني قد هاجر من ح�صرموت اإلى  كما خل�س البحث اأي�صً
جند يف القرن اخلام�س امليالدي، واإلى هذا الفرع ين�صب الكيان الكندي الذي تاأ�ص�س 
يف جند يف القرن ال�صاد�س امليالدي، و�صكل هذا الكيان امتداًدا لل�صلطة احِلميية على 
قبائل معّد؛ حيث اأناب امللوك احِلمييون حاكًما كنديًّا عنهم يف جند عقب انت�صارهم 
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على قبائل معّد اأواخر القرن اخلام�س امليالدي. وتال�صى هذا الدور الكندي يف جند 
اإلى  الكنديون  عاد  ثم  م.   525 عام  االأحبا�س  يد  على  احِلمريية  الدولة  �سقوط  عقب 
موطنهم قبل تلك الهجرة وهو بلد ح�صرموت، وعلى االأرجح اأنهم اجتهوا اإلى اجلزء 

ال�صرقي فيما ُيعرف اليوم ببلد ترمي وما حولها.

وظلت ِكندة مقت�صمة اأر�س ح�صرموت مع �صكانها االأ�صليني حتى دخول ح�صرموت 
يف كنف الدولة االإ�صالمية باملدينة. ثم ا�صت�صعفت ِكندة عقب هزميتها على يد جي�س 
عداد  يف  ِكندة  دخلت  اأن  بعد  ال�صديق  بكر  اأبو  االأول  اخلليفة  اأر�صله  الذي  اخلالفة 

القبائل العربية املرتدة عن االإ�صالم.
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40  -نف�صه.

41 -نف�صه .

42 -نف�صه.

43 -نف�صه.

�صبه  تاريخ  �صالح،  العزيز  وعبد  بعدها.  وما  �س16  ال�صابق،  الطيب،  الرحمن  عبد  -االأن�صاري،   44

اجلزيرة العربية يف ع�صورها القدمية، مكتبة االأجنلو امل�صرية، القاهرة، 1997م، �س169. وعبد 

وما  �س401  ن،    . د  1991م،  �صنعاء،  القدمي،  العرب  تاريخ  يف   ما�صرات  ال�صيبه،  ح�صن  اهلل 

بعدها.

45 - عبد الرحمن الطيب االأن�صاري، ال�صابق ، �س11-3.

46 - عبد اهلل ح�صن ال�صيبة ، ال�صابق ، �س407. 

47 - نف�صه.
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48 - عبد الرحمن الطيب االأن�صاري ،1979، اأ�صواء جديدة على مملكة ِكندة من خالل اآثار قرية الفاو 

ونقو�صها ، )درا�صات تاريخ اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم ( ، كتاب م�صادر تاريخ اجلزيرة العربية 

قبل االإ�صالم، ج1 ، الريا�س، �س17-16.

49 -االأن�صاري، نف�صه، �س19.

50 -االأن�صاري، نف�صه، �س16 وما بعدها. وعبد اهلل ال�صيبه، نف�صه �س404.

51 -االأن�صاري، نف�صه، �س19. وعبد اهلل ال�صيبه، نف�صه، �س405 - 406.

52 -نقوال زيادة، دليل البحر االإرثري، كتاب اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم، عبد القادر ممود  عبد اهلل  

واآخرون، جامعة الريا�س، مطابع امللك �صعود ، 1984، �س263 وما بعدها.

اإ�صماعيل،  فاروق  ترجمة   ، العربية  اجلزيرة  جنوب  يف  القدمية  املمالك  تاريخ  كالو�س،  -�صيبمان   53

واأ�صواق  اللبان  طريق  درا�صة  وكذلك  �س120.   ،2002 �صنعاء  اليمني،  والبحوث  الدرا�صات  مركز 

 ،1993 مايو  البحرين،  املنامة، مملكة   ،12 االآثار  موؤتر  اإلى  املقدمة  اليمني  الوفد  وثيقة  العرب، 

جملة ريدان، حولية االآثار والنقو�س اليمنية القدمية، العدد 7، �صنة 2001، �س126-124.

54 -�صيبمان كالو�س، ال�صابق، �س120 .

55 -�صورة قري�س .

56 -نقوال زيادة، ال�صابق، �س256، )الف�صل 24 من كتاب دليل البحر االإرثري(.

57 -عبد الرحمن الطيب االأن�صاري، ال�صابق، �س 136. 

58 -يو�صف ممد عبداهلل، ال�صابق، �س 269.

59 -الهمداين، احل�صن بن اأحمد بن يعقوب، �صفة جزيرة العرب، 1990م، تقيق ممد بن علي االأكوع، 

مكتبة االإر�صاد، �صنعاء، �س266.

60 -يو�صف ممد عبداهلل، ال�صابق، �س 277 .

61 -عبد الرحمن الطيب االأن�صاري، ال�صابق، �س 137-136.

62 -النق�س 660 جام.

البحوث  مركز  ق�صية(،  تاريخية  )درا�صات  ال�صعيدة  العربية  يف  عبدالقادر،  ممد  -بافقيه،   63
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والدرا�صات اليمني، �صنعاء، 1985م، �س34.

64 -النق�س 32 اإ .

665 جام، 32 اإ . 65 -النقو�س -660 

66 -النق�س 660 جام.

67 -نف�صه.

68 -نف�صه.

69 -نف�صه.

70 -نف�صه.

71 -انظر جملة العرب، ج9، �س825، دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�صر، الريا�س، د. ت.

72 -انظر دار�صة هذا النق�س )509 رينان( عند اأوليندر )ملوك ِكندة من بني اآكل املرار( ترجمة عبد 

اجلبار املطلبي، �س325 وعند بيوتروف�صكي كتاب )اليمن قبل االإ�صالم والقرون االأولى للهجرة(، 

ترجمة ال�صعيبي، �س75 .

73 - انظر درا�صة للنق�س املذكور )510 رينان( عند اأوليندر ال�صابق، �س326، وعند بيوتروف�صكي،

       ال�صابق، �س75.

.C.I.H 621 74 -النق�س

75 - انظر درا�صة لهذا النق�س )500 رينان( عند اأوليندر، ال�صابق، �س327.

76 -النق�س 660 جام.

C.I.H عن ِكندة ككيان �صيا�صي يف ح�صرموت عام 542م. 77 - تدث نق�س اأبرهة املو�صوم بـ 541 

78 -ابن خلدون، ال�صابق، ج2، �س56 .

1990م، تقيق ممد بن علي االأكوع، مكتبة االإر�صاد، �صنعاء.  79 -الهمداين، �صفة جزيرة العرب، 

ود. �صرجي�س فرانت�صوزوف، 2004م، تاريخ ح�صرموت االجتماعي وال�صيا�صي قبيل االإ�صالم وبعده، 

تعريب عبدالعزيز جعفر بن عقيل، املعهد الفرن�صي لالآثار، �صنعاء، �س73.

.C.I.H 12 من النق�س 541   -  11- 80 - االأ�صطر -10 
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.C.I.H 22 من النق�س 541    - 81 - االأ�صطر 21 

82 -كان م�صطلح )�صعنب( مبعنى )ال�صعب( هو ال�صائد يف جنوب �صبه اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم، 

وقابله العلماء بـ )م�صطلح القبيلة( ال�صائد يف �صمالها رغم الفارق يف الداللة االجتماعية؛ اإذ اإن 

م�صطلح )ال�صعب( يعرب عن التجمع ال�صكاين احل�صري امل�صتقر يف مدن وقرى جنوب �صبه اجلزيرة 

العربية، يف حني يعرب م�صطلح القبيلة، عن التجمعات ال�صكانية البدوية املرتحلة اأو �صبه امل�صتقرة 

يف و�صطها و�صمالها. انظر املعجم ال�صبئي �س130.

83 -الهمداين، ال�صفة، �س88. وانظر لوندين، اأ.ج، اليمن اإبان القرن ال�صاد�س امليالدي، ترجمة ممد 

الثقافية،  لالأبحاث  اليمني  املركز  1988م،   ،6 ال�صنة   ،2  -  1 العددان  االإكليل،  جملة  البحر،  علي 

�صنعاء، �س25.

C.I.H. ولفظة )كبي( لقب يطلق على احلاكم االإداري لالإقليم.  84 - االأ�صطر 86 - 87 من النق�س 541 

ويتم تعيينه من قبل امللوك احِلمييني. انظر املعجم ال�صبئي �س76.

C.I.H هو امل�صدر الوحيد الذي يتحدث عن هذه الثورة. 85 - ُيَعدُّ النق�س 541 

215، وانظر �صرجي�س، ال�صابق، �س70.   - 86 -اأوليندر، جونار، ال�صابق �س 208 

87 -النق�س 665 جام و النق�س 32 اإ .

88 -النق�س 665 جام .

1990م،  م�صندية(،  )نقو�س  ــاين  االإري مطهر  كتاب  يف  جام   665 النق�س  من   34  -  31 -االأ�صطر   89

املركزاليمني للدرا�صات والبحوث، �صنعاء، �س242 - 243 .

90 -النق�س 665 جام و النق�س 32 اإ .

3 يف كتاب االإرياين، ال�صابق، �س200.  - 91 -النق�س 32 اإ، ال�صطران 2 

92 -نف�صه.     

93 -نف�صه.

C.I.H بعام 542 م = 657ح، يف حني اأن فرتة حكم امللك ذمار علي  94 -اأّرخ اأبرهة نق�صه املو�صوم بـ 541 

يهرب كانت يف الن�صف الثاين من القرن الرابع امليالدي.
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.C.I.H 95 -النق�س اأبرهة املو�صوم بـ541 

96 -ابن خلدون، ال�صابق، ج2، �س56.       

97 -باوزير، �صعيد عو�س، �صفحات من التاريخ احل�صرمي، 1983م، دار الهمداين، عدن، �س23-22.

98 -بيوتروف�صكي، ال�صابق، �س133.

99 -ابن خلدون، ال�صابق، �س56. والهمداين، ال�صابق ، �س166.

100 -نف�صه، �س56.

101 - نف�صه، �س56.

102 -نف�صه، �س56.

103 -النق�س 509 رينان.

104 -نف�صه.

105 -انظر �س10-11 من البحث )ِكندة قبيلة اأعرابية(.

106 -اأوليندر، جونار، ال�صابق، �س23 .

. C.I.H 621 107 -النق�س

108 -الهمداين، ال�صفة، �س166 .

109 -ابن خلدون، ال�صابق، �س56 .

110 -نف�صه، �س274. 

111 -النق�س 643 جام.

112 -النق�س 32 اإ .

113 -النق�س 665 جام )واأعيان خرا�س جاء ذكرها عند الهمداين يف ال�صفة، �س166 بـ )عني( وذكر 

اأنه ا�صم لوادي العرب(.

114 -النق�س 32 اإ .

115 -النق�س 13 اإ .

116 -ملعرفة مواقع هذه املدن اليوم ميكن العودة اإلى معجم )اإدام القوت يف ذكر بلدان ح�صرموت(، 
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ملوؤلفه عبد الرحمن بن عبيد اهلل ال�صقاف، تقيق اإبراهيم املقحفي وعبد الرحمن ح�صن ال�صقاف، 

مكتبة االإر�صاد، �صنعاء، 2002م .

117 -الهمداين، ال�صابق، �س166 .

118 -هجرن مبعنى الهجر، م�صطلح ِحميي يطلق على املدن اليمنية القدمية تييًزا لها من القرى، 

انظر املعجم ال�صبئي �س56 .

119 -�صدبة، قرية اليوم من قرى وادي ح�صرموت .

120 -حورة، قرية مازالت تمل اال�صم نف�صه يف وادي ح�صرموت .

121 -الهمداين، ال�صفة، �س166 .

122 -نف�صه، �س166.
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م�شادر ومراجع البحث:
1 -القراآن الكرمي . 

2 -االأن�صاري، عبدالرحمن اخلطيب، 1979م  اأ�صواء جديدة على مملكة ِكندة من خالل اآثار قرية الفاو 
اأثرية تاريخية ن�صرت يف كتاب م�صادر تاريخ اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم (  ونقو�صها، )درا�صة 

اإ�صراف عبد القادر ممود طه و�صامي ال�صقار، جامعة امللك �صعود، الريا�س، ج1.
يف  االإ�صالم  قبل  العربية  للح�صارة  �صورة  الفاو  قرية  1979م  اخلطيب،  عبدالرحمن  -االأن�صاري،   3
اململكة العربية ال�صعودية ، اأعمال التنقيب االأثري يف قرية الفاو ونتائجها ، ن�صر يف كتاب م�صادر 
تاريخ اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم ،اإ�صراف عبد القادر ممود طه و �صامي ال�صقار،جامعة امللك 

�صعود، الريا�س ، ج1.
 4 -االإرياين، مطهر علي، 1990 نقو�س م�صندية، املركز اليمني للدرا�صات والبحوث، �صنعاء.

دار احلرية  املطلبي،  ترجمة عبداجلبار  املرار،  اآكل  بني  ِكندة من  ملوك  1973م  -اأوليندر، جونار،   5
للطباعة، بغداد.

6 -باوزير، �صعيد عو�س، 1983م �صفحات من التاريخ احل�صرمي، دار الهمداين، عدن
7 -بافقيه، ممد عبدالقادر، اإلفريد بي�صتون ،كري�صتيان روبان ،ممود الغول، 1985م خمتارات من 

النقو�س اليمنية القدمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تون�س.
8 -بافقيه، ممد عبدالقادر، 1985م يف العربية ال�صعيدة )درا�صات تاريخية ق�صية( مركز البحوث 

والدرا�صات اليمني، �صنعاء.
9 -بيوتروف�صكي، م . ب، 1987م  اليمن قبل االإ�صالم والقرون االأولى للهجرة، ترجمة ممد ال�صعيبي، 

دار العودة، بيوت.
10 -ابن حزم االأندل�صي، اأبو ممد علي بن اأحمد، 1983م جمهرة اأن�صاب العرب، تقيق عبد ال�صالم 

ممد هارون، دار املعارف، القاهرة 
11 -ابن خلدون، عبد الرحمن بن ممد، 1990م العرب، موؤ�ص�صة جمال للطباعة والن�صر، بيوت.

12 - زيادة ، نقوال، 1984 م دليل البحر االأرثري،)يف كتاب م�صادر تاريخ اجلزيرة العربية قبل االإ�صالم( 

اإ�صراف عبد القادر ممود طه و�صامي ال�صقار، جامعة امللك �صعود، الريا�س، ج1.
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13 -زيدان، جرجي ، د. ت العرب قبل االإ�صالم ، من�صورات املكتبة االأهلية ، بيوت . 

14 -ال�صيبه، عبداهلل ح�صن، 1991م ما�صرات يف تاريخ العرب القدمي، �صنعاء، د. ن.

االأجنلو  القدمية )مكتبة  العربية يف ع�صورها  �صبه اجلزيرة  تاريخ  1997م  العزيز،  عبد  15 -�صالح، 

امل�صرية(، القاهرة.
16 - عبد اهلل . يو�صف ممد، 1990 م اأوراق يف تاريخ اليمن واآثاره، دار الفكر املعا�صر، بيوت 

17  -علي، جواد، 1969م  املف�صل يف تاريخ العرب قبل االإ�صالم، ج3، دار العلم للماليني، بيوت .       

فاروق   ، ترجمة  العربية،  اجلزيرة  جنوب  يف  القدمية  املمالك  تاريخ  م   2002 �صيبمان،  -كالو�س   18

اإ�صماعيل. مركز الدرا�صات والبحوث اليمني، �صنعاء.
القدمي،  العربي  التاريخ  1958م  اأدولف جرومان،  رودوكناكي�س،  ،ل.  ، فرتزهومل  ديتلف  نل�صن،   -  19

ترجمة فوؤاد ح�صنني علي، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة.
20  -الندوة العاملية الثانية )13 – 19 اإبريل 1979م(، 1984م درا�صـات يف تاريخ اجلزيـرة العربيـة، 

)اجلزيرة العربية قبل االإ�صـالم(، مطابع جامـعة امللك �صعود، الريا�س.
21 - الهمداين، احل�صن بن اأحمد بن يعقوب، 1991م �صفة جزيرة العرب، تقيق ممد بن علي االأكوع، 

مكتبة االإر�صاد، �صنعاء. 
22 -الهمداين، احل�صن بن اأحمد بن يعقوب، د . ت االإكليل، ج10، تقيق ممد بن علي االأكوع، مكتبة 

اجليل اجلديد، �صنعاء.

الدوريات:
جملة العرب، ج9، دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�صر، الريا�س، د . ت.

جملة االإكليل، االأعداد 1 - 2، ال�صنة 1988م، املركز اليمني لالأبحاث الثقافية، �صنعاء.

املعاجم:
املعجم ال�صبئي، 1982م. تاأليف بي�صتون، اإلفريد، واآخرين، دار ن�صر بيرتز ) لوڤان اجلديدة(، بيوت. 

املراجع باللغة االأجنبية:



91

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

1 - Corpus Inscriptionum Semiticarum، pars quarta، Inscriptiones Himyariticas et 

Sabaeas Continens، 3. Bde. Paris، 1889، 1911، 1929.          

2 -Jamme، A Sabaean inscriptions from Mahram Bilgis )Marib(، Baltimor، the John

     Hopkins press، 1962، p 125. 

3 -Repertoire d’Epigraphie Semitique.) R.E.S ( Paris، 1929 .

املخت�شرات:
اإ = اإرياين. 

د . ت = دون تاريخ.
د . ن = دون نا�صر.

= ريكمانز.  Ry

= كوربو�س )مدونة النقو�س ال�صامية(.  C . I . H
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نقاًل عن بافقيه، خمتارات، �س474.

Kindah th Kindah through inscriptions and antiquities This  search  deals  with  

Kindah  tribe  in  the  light  of  the  latest  discovered  inscriptions and antiquities.  It 

aims at clarifying its role at the pre-Islam period at the level of the Arabian peninsula.           

The research tackles one main problem، that is، the original place of  Kindah by the help 

of the recent data provided by the inscriptions and antiquities. The research is divided 

into six main points as follows:

1( Kindah`s capital، THAT KAHEL village، ``Al-FAW village``.

2( Kindah as Bedouins tribe. 

3( Kindah in Hadhramout.    

4( Kindah in Najd?   

5( Kindah sities.  
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6( Conclusion.     

The research comes to the conclusion that the original place of Kindah is not             Hadhramout، 

however، it is THAT KAHEL village ̀ `AL-FAW village``، located on        the northern east 

of Najran which is situated in the southern part of the Kingdom of Saudi Arabia at present 

time. When it was defeated، Kindah moved to Bedouins area at Aseer and around it.  

Eventually it landed in Hadhramout، sharing Hadhramout region with the native             

people. Gradually the people of Kindah mingled with the native inhabitants and later             

formed one main element of the population known as ``Al-Hadharemah``. rough 
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if not an extension of, that fruitful interaction between Islam and 
the West. Thus the illustrious page in history that Carlyle seems 
to overlook has to be opened once more for a whole world to 
see  in order to realize that a positive cultural bridge can be built 
between Islam and the West, and hopefully as more enlightened 
scholarship is conducted by Orientalists on Prophet Muhammad 
and Islam, a lot of the biased and hostile views inherited from the 
Medieval tradition are relegated to the back scene.
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studied without acknowledging an Islamic debt. Hence Carlyle’s 
reading of modern history, or the history of contemporary Europe 
in 1840,  lacks the comprehensiveness of vision and broadness 
of sight which should have allowed him to relate the past to the 
present, rather than seek its divorce from the current moment 
where Europe, as he claims, speaks in these loud times as 
opposed to the empire of Silence which has been forgotten. 
It is only when one takes an overall and complete view of the 
entire history of relations between Islam and the West that a 
balanced and appreciative view may be trusted and accepted. 
Just as Carlyle’s views of the Prophet and Islam cannot solely be 
based on his lecture “The Hero as Prophet” since he continues 
to express his views in the following lecture “The Hero as Poet”, 
and just as the reader is expected to take the two lectures as a 
whole or as one unit since they are inseparable before he can 
make an assessment of Carlyle’s views, Carlyle should have 
realized that the past is needed to understand the present. The 
two are as inseparable for an understanding of the history of 
relations between Islam and the West as his two lectures are 
inseparable from each other. The two complement each other 
and it is erroneous to make a judgement of Carlyle’s views based 
on one lecture only. Just as William Butler Yeats in Among School 
Children draws a picture of the ‘great-rooted’ chestnut tree, 
which is neither the leaf, the blossom, nor the bole, but all three 
parts put together to form a large, single and interrelated unit of 
life, Carlyle’s two lectures need to be studied together before 
his conceptions of the Prophet and Islam become clear. While 
the reader should take that broader view to be in a position to 
evaluate Carlyle’s vision,  Carlyle fails to take that panoramic view 
as he fails to realize that his hero-poet is in fact another product, 
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of the Prophet and his great impact on the Arabs. Perhaps what 
distinguishes Carlyle’s essay is his firm confidence in the deep 
and genuine sincerity of the Prophet which he believes to come 
from Mahomet’s heart. The paper shows how Carlyle has refuted 
certain fables, which survived in the western literary tradition, such 
as  the pigeon feeding fable, and also rejected some baseless 
accusations with which the Prophet had been labelled such as 
the imposture hypothesis or  the Prophet’s sensuality. In that 
respect, he is moving away from the hostile Medieval tradition, 
though he cannot totally free himself from it when he discusses 
the origins of Islam and refers to the Prophet’s encounter with 
Sergius. The paper also shows how Carlyle contradicts himself 
particularly when he speaks of the Arabs as men of genius who 
were revitalized by Mahomet’s call and who were the torch-bearers 
whose light  shone “through long ages over a great section of 
the world”, but then he denies their remarkable contributions to 
Western civilization. Though he praises the Arabs whose history 
became soul-elevating and great because they had a deep faith 
in Islam, he fails to realize that the interaction between the Arabic 
and Islamic civilization and  Western culture was fruitful as it 
paved the path for the flourishing of the Western Renaissance. 

Dante whom Carlyle believes to survive ‘Mahomet’ and to 
embody the Religion of the Middle Ages is ironically one of the 
fruits of that productive interaction between two complementary 
rather than antithetical worlds because his works are generally 
influenced by an Islamic tradition. Neither his Divine Comedy nor 
Il Convivio and Canzoniere could have been composed without 
an Islamic and Arabic influence. The Divine Comedy which 
symbolizes the whole culture of Medieval  Europe  cannot be 
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The proximity of Provence to Andalus, and the constant 
relations, peaceful or belligerent, between the two territories, 
with or without the intermediacy of the Christian kingdoms of the 
north of Spain all created an atmosphere of exchange on every 
level, commercial or cultural 117

Furthermore, Lulu asserts the influence of the troubadours on 
Dante who expresses admiration for one in particular when he 
says:

More than 150 years after the earliest troubadour, we find the 
Catholic and Latin scholar, Dante,... make admiring references to 
the Provencal lyric, and, in his masterpiece of poetic composition 
in Latini vulgari, the Divina Commedia, he expresses unique 
admiration for the troubadour Arnaud Daniel, and composes a 
few lines in Provencal (Purgatorio, xxvi, 148ff) calling Daniel “il 
miglior fabbro.”118

In the light of the above analysis, how could Carlyle deny 
Dante’s indebtedness to  rich Islamic and Arabic cultural and 
literary influences at the time he wrote his major works when 
sufficient evidence can be provided to substantiate this claim!

Conclusion
The paper therefore proves that Carlyle is inconsistent in 

his argument and rather biased in his attitudes toward the 
contributions of Muslims to the West in the past. It also shows 
how he hovers between the views of the Christian polemicists with 
respect to the authenticity of the ‘Koran’ and an acceptance of 
the divinity of Mahomet’s mission and the views of some modern 
Orientalists who record their admiration for the unique character 
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in no way be immune to external influences. He would have 
acknowledged a debt to Islamic sources. Furthermore, Asin draws 
attention to striking similarities between Dante’s Canzoniere 
and Il Convivio with two books of Ibn Al-Arabi, The Interpreter 
of Love, as Nicholson translates it so, and its commentary The 
Treasures of Love. The literary principles underlying the works of 
both authors are more or less the same. In both Ibn Al-Arabi’s and 
Dante’s works, the poets express love for a lady who possesses 
the same qualities, and surprisingly, the circumstances which led 
both poets to compose their love songs were strikingly similar114. 
Ibn Al-Arabi claims that he alludes in his poem to spiritual 
mysteries and to the teachings of philosophy, using the language 
of love to express such lofty thoughts. Asin draws attention to 
the similarities between Ibn Al-Arabi’s and Dante’s love poems 
to show that both poets have fallen under the same influence as 
far as their conception of lyrical poetry, known in Italian as dolce 
stil nuovo, is concerned. He also traces the origin of that form of 
lyrical poetry and “the ideas expressed by the Italian poets of the 
dolce stil nuovo... through the songs of Provencal troubadours”115 
to Muslim Spain to show that very  “little doubt” can be raised 
concerning “the influence of Arabic poetry on the songs of the 
troubadours ... [since] the Provencal poets (of south western 
France) adopted many of the complicated prosodical forms of 
Spanish Muslims”116. Among the Provencal poets was Guillaume 
the Ninth who was instrumental in developing Provencal courtly 
poetry and who certainly fell under the influence of Andalusian 
love poetry. Abdul Wahid Lulu makes a reference to the influence 
of the love-lyric in the Provencal language  which appeared in the 
late 11th century “about two centuries after the appearance and 
development of the Andalusian muwashshah” and says:
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founded the basis for the Divine Comedy. Asin, in fact, draws 
attention to the striking similarities between the general outline 
of Dante’s poem and the Prophet’s Isra (Night Journey) and 
Mi’raaj (Ascent). In the Divine Comedy, Dante is taken by Virgil, 
on a journey through Hell, Purgatory and Paradise. Hence the 
Prophet’s Journey furnished Dante with the framework for his 
most known literary work which “symbolizes the whole culture 
of medieval Christian Europe”113. Such a culture cannot deny its 
indebedness to the Islamic tradition. 

What Carlyle therefore fails to realize is that Dante has also 
fallen under the Islamic influence. Asin also discovers the close 
resemblance between the general outline of the ascension 
of Dante and Beatrice through the spheres of paradise in the 
Divine Comedy and another allegory of the ascension of a 
philosopher in the Futuhat by Ibn Al-Arabi of Murcia. He traced 
the transmission of the Islamic models from Muslim Spain to 
Italy where the Florentine poet was. He also demonstrated the 
great wealth of Muslim features in the Divine Comedy after a 
very minute examination. In another section of the book, he 
showed how the majority of the pre-Dante legends were derived 
from Islamic literature. Besides, there is the possible influence of 
the Treatise on Pardon by Abul Ala’a al-Ma’arri on Dante.  The 
Treatise of Pardon is written in the form of a literary epistle where 
the protagonist, Ibn Al-Qarih of Aleppo, meets a large number of 
people, mainly poets and men of letters such as Imru-l-Qays, Al-
Akhtal, Ibn Burd, Al-A’asha, Al-Hutai’a and others, who appear 
in heaven or hell. A careful reading of Abu Ala’a’s work reveals 
striking similarities and analogies with the Divine Comedy. Had 
Carlyle known all this, he would have realized that Dante could 



109

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

Arab heritage..... Medieval Sicily offered the world a unique 
spectacle..... In Sicily, as in Spain, the Arabs introduced a living 
standard based upon much higher conceptions of hygeine, 
comfort and general culture than those that had previously 
prevailed 112

Dante’s Indebtedness to Arabic and Islamic Sources
If the interaction between the two cultures was so fruitful, 

how can it be imagined that Dante could have composed any of 
his works without falling under an influence, however slight, of 
an Islamic and Arabic tradition! Miguel Asin’s book proves that 
Dante Alighieri, has been deeply influenced by numerous Islamic 
ideas in the composition of his Divine Comedy. His Islam and the 
Divine Comedy, uncovers the Islamic models which were known 
to Dante and without which his famous work could not have been 
composed. From the date of its publication in Spanish in 1925, 
the book aroused the curiosity of the general public and caused a 
great stir among critics of literary history. The book has certainly 
opened the gates  for a new kind of investigation and research 
where the study of the impact of the Islamic tradition on Western 
literature deserves more attention and focus. Even Arab scholars 
such as Salah Fadl, among others including Louis Awad, Raja’a 
Jabr and Gunaimi Hilal, owe a debt to Asin who encouraged them 
to pursue research on possible Islamic influences on Dante. 
Hence Fadl, as an example, wrote The Impact of Islamic Culture 
on Dante’s Divine Comedy. Both Western and Arab scholars are 
therefore aware of the Islamic influence on Dante. Those who 
deny it can only come to accept it after carefully reading Asin’s 
book. Ironically, Prophet ‘Mahomet’s Nocturnal Journey and 
Ascent to the Seventh Heaven before his migration to Madina 



د. عمر عبد اهلل باقب�ش موقع كارليل يف الدرا�سات ال�ست�سراقية

110

For a people to develop, they must have a constant recourse to 
their own history. Not uncritical recourse but definitely a recourse. 
To deny them the existence of this therefore has a purpose, for it 
makes them neutered objects on whose tabula rasa, that clean 
slate of the mind, the text of the master race- cultural, economic, 
religious, and so on - can be inscribed 111.

By denying that recourse to ancient history, Muslims are 
deprived of a chance to ascertain a past identity which is bound 
to be replaced by an imposing Western culture which has 
become the obligatory example. This is certainly the Western 
culture of  Carlyle’s “loud times” that does not give the chance to 
other inferior cultures to rise, but rather relegates them to a silent 
and dormant past. In that case,  Carlyle gives us a rather biased 
and parochial Western vision of an Islamic civilization when he 
dismisses it altogether  from the present moment. Thus when 
Carlyle praises Dante as “the Italian man, who was sent into our 
world, to embody musically the Religion of the Middle Ages”, he 
fails to realize that even Dante could not have accomplished his 
great works without a debt to an Islamic and Arabic influence. How 
could the Islamic past be buried then if Carlyle, in a whimsical 
mood, decides that its fruit is no longer useful in modern times! If 
we deny that past, the West could not have built its Renaissance 
on the solid foundations of an Islamic heritage. If we agree with 
Carlyle, then we implicity deny any fruitful interaction between 
Islamic and Western cultures when the former was 

carried from Sicily to every corner of Italy, and to Germany. 
They (Moslem culture and civilization) kindled the flame of the 
spirit in the barbaric North.... The Renaissance is a part of our 
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the past, we wipe out and deny the significance and impact of  a 
golden page of history when the West was indebted to Islamic 
civilization since the contributions of Arab and Muslim scholars  
had  certainly led to the birth of the Western Renaissance. 

The Contributions of Muslims in the Past Cannot be 
Denied

Prince Charles in a famous lecture on “Islam and the West” 
refers to that splendid past and says:

 
We have underestimated the importance of the eight hundred 

years of Islamic society and culture in Spain between the eighth 
and the fifteenth centuries. The contribution of Muslim Spain to the 
preservation of classical learning during the Dark Ages and to the 
first flowerings of the Renaissance has long been recognized 110

It is therefore obvious that in the light of the above remark, 
Carlyle has set himself up as a bad judge of the contributions 
of Muslims to Western civilization. By basing his assessment of 
Muslims on current times where their role is reduced to a mere 
passive and silent observer rather than an initiator of action, he 
goes against the theory of history which sees the continuity and 
inseparability of past and present.  He dismisses what Wole 
Soyinka calls the project of ‘race retrieval’. Though Soyinka is 
more concerned with the retrieval of the authentic history of the 
struggle against colonial oppression, his ideas fit perfectly well 
into the discussion here as he sees the past as indispensable for 
an understanding of the present particularly for nations twhich 
have gained independence after a long history of colonial rule.  
Wang Fengzhen who quotes Soyinka writes: 
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role is pushed to the periphery as it is taken up by the West. He 
also draws a dichotomy, as Said does in Orientalism, between 
a weak and marginalized Islamic culture which does not fit into 
the contemporary scene as it belongs to the past on the one 
hand and a powerful, advanced and sophisticated Western 
culture on the other. The loud times is certainly a reference to the 
contemporary scene where power or ‘hegemony’ is in Western 
hands and the empire of Silence is the Islamic empire which is 
like Shakespeare’s actor who “struts and frets his hour upon the 
stage,/ And then is heard no more”109. What therefore matters to 
Carlyle is the modern scene and the current situation rather than 
the splendid past that Muslims could brag of and feel proud about. 
It does not matter to Carlyle how far Islam has spread or what 
the Muslim Caliphs have gained by the Islamic expansion into 
foreign territories or what Muslims have accomplished in old times 
because Europe is in ascendancy now and it speaks with a voice 
much louder than the uproar  made by the early Muslims. Carlyle 
has every right to judge the modern situation where the scale of 
power has turned upside down as he likes. One cannot deny that 
when Carlyle delivered his series of lectures in 1840, Europe 
was dominant. But Carlyle’s rather sarcastic and  unfavourable 
attitude toward the accomplishments of the Islamic civilization is 
questionable since he focuses on the present moment on which 
he bases his judgement and also divorces it from the past history. 
While one agrees with Carlyle that others should evaluate the 
achievements of any individual and determine their usefulness 
or uselessness, how can one accept his assessment of Islamic  
accomplishments in the light of  their real value and degree of 
usefulness and influence in  modern times! If we accept his view 
which is rather confined to the present that he disassociates from 
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Environment (1926), Karl Ahrens and Julias Wellhausen, C. C. 
Torrey in The Jewish Foundation of Islam, then why should the 
debt that the West owes to the Islamic civilization be denied if 
one is  consistent in one’s reasoning that Islam was under the 
influence of other religions which preceded it? If that was so, 
then it is natural that Islam must have made a deep impact on 
the cultures of people who lived under  Islamic rule. But this is not 
the way Carlyle views the fruit of Islamic expansion. In fact, he 
denies that there are any fruits at all of such a civilization, which 
is a rejection of a well-known historical fact when he says:

Let a man do his work; the fruit of it is the care of Another 
than he. It will grow its own fruit; and whether embodied in Caliph 
Thrones and Arabian Conquests, so that ‘it fills the Morning 
and Evening Newspapers,’ and all Histories, which are a kind 
of distilled Newspapers; or not embodied at all; - what matters 
that? That is not the real fruit of it! The Arabian Caliph, in so far 
only as he did something, was something. If the great Cause of 
Man, and Man’s work in God’s Earth, got no furtherance from 
the Arabic Caliph, then no matter how many scimetars he drew, 
how many gold piasters pocketed, and what uproar and blaring 
he made in the world, he was but a loud -sounding insanity and 
futility; at bottom, he was not all.  Let us honour the great empire 
of Silence, once more! The boundless treasury which we do not 
jingle in our pockets, or count up and present before men! It is 
perhaps, of all things, the usefulest for each of us to do, in these 
loud times 108. 

Carlyle makes a comparison above between a past which 
Muslims regard as their golden era and a present where their 
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laid the foundation of Italian  literature [that] the Arab troubadours 
assembled [and] were emulated by the Christians”, a proof which  
“affords an instance of contact between the two literatures, 
Christian and Moslem”101 

Carlyle’s Failure to Realize the Benefits of Cultural 
Exchange

So how could Carlyle claim that Dante “was sent into our world 
to embody musically the Religion of the Middle Ages”102, and how 
could it be possible that Dante had not been touched or influenced 
by an Arabic and Islamic tradition particularly if we bear in mind 
Arnold’s view that early Italian popular poetry has affinities with 
the popular poetry of Andalusia?103 Arnold, also reviews mystical 
works written by Arab philosophers  and thinks that “it would be 
strange if no influence from this source reached men like Thomas 
Aquinas, Eckhart, and Dante; for mysticism was the common 
ground where medieval Christianity and Islam touched each 
other most nearly”104. If Carlyle believes that the journey of the 
young ‘Mahomet’ to Syria opened his eyes to a richer milieu that 
must have made its impact on the formation of his personality 
and his religion, then why does he not admit, following the same 
line of argument, that the Western exposure to a rich Islamic 
intellectual heritage must have made a deep imprint on the West? 
If Rodinson, as an example, argues that “Islam was not born in a 
sealed container in an environment sterilized against the germs 
of other ideologies”105 to prove Carlyle’s point that “this Religion 
of Mahomet is a kind of Christianity”106 or  that “Mahomet’s Creed 
we called a kind of Christianity”107, an argument put forth by many 
Orientalists  who trace Christian or Judiac influences on Islam 
such as Richard Bell in his The Origins of Islam in its Christian 
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end in 1091 with the Norman Conquest by the Count Ruggero, 
nevertheless, the linguistic and cultural mark of the Arabic-Islamic 
civilization remained for another whole century, the century of the 
Normans. Both the dynasties of Ruggero and Guglielmi knew 
how to take advantage of every positive element from the Islamic 
heritage which they incorporated in the composite civilization 
of their State. For this reason, the age of the Normans kept or 
preserved the most vivid vestiges of the Islamic presence in Sicily 
in the institutions, documents, inscriptions, coins, verses of court 
poets and scientific works. Al-Idrisi’s book, Nuzhat Al-Mushtaq fi 
Ikhtiraq Al-A’faq, was an important geographic document of the 
Middle Ages. This work devotes four sections to Italy, three to 
inland territories and one section to the Italian islands. Al-Idrisi 
describes Palermo in detail, and this is quite obvious because 
he wrote his work on behalf of King Ruggero II, who was living 
in the capital Palermo then. This also explains why the book is 
known in the West as the Book of Roger. Though few literary 
evidences directly from the period of Islamic domination are 
preserved,  our knowledge of the period is primarily based on 
general Arabic and Western chronicles. From those sources, 
we know of an intensive development of agriculture and landed 
property and of a rich cultural life of that period. Not only did 
the Norman kings like Ruggero fashion their courts  after Islamic 
styles and dress themselves like Frederick the Second in flowing 
Islamic robes and turbans, but they also made the Islamic 
intellectual accomplishments and arts popular in Europe during 
the 12th and 13th centuries 100. Frederick the Second had literally 
hundreds of Arab savants, scholars, physicians, engineers, 
merchants, philosophers and astrologers on his payroll. It was 
at Frederick’s court, “which first used the vulgar tongue and thus 
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on the whole world. Naqvi quotes  from Lamartine’s “Histoire de 
la Turquie” where the latter says:

 never has a man accomplished such a high and lasting 
revolution in the world, because in less than two centuries after 
its appearance, Islam, in faith and in arms, reigned over the whole 
of Arabia,..... numerous islands of the Mediterranean, Spain and 
a part of Gaul..... This man moved not only armies, legislations, 
empires, peoples and dynasties but millions of men in one-third of 
the then inhabited world; and more than that, he moved the altars, 
the gods, the religions, the ideas, the beliefs and the souls 99

One can  easily  refute Carlyle’s allegation that ‘Mohamet’ only 
succeeded in influencing the common people by referring to so 
many Western intellectuals such as W. Montgomery Watt and 
W. A. R. Gibb who offer a general assessment of the Prophet’s 
personality and achievements in their works and give what 
may be termed the intellectual’s perspective on the Prophet 
and Islam and express views similar to Lamartine’s. As Carlyle 
compares ‘Mahomet’ to Dante, he seems to have forgotten  that 
the latter could never have written his Divine Comedy without an 
acknowledgement of a debt to an Islamic tradition. 

The Islamic Presence in Italy
Even before the discussion of an influence of an Islamic 

tradition on Dante, how could it be imagined that the Islamic 
presence in Italy and in Sicily in particular had no impact on the 
flourishing of a great Western civilization in subsequent years! 
It was through Sicily that a cultural and an intellectual bridge 
or connection between the Islamic civilization and the West 
was made. Though the Islamic presence in Sicily came to an 
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the world was small in comparison? Not so: his arena is far 
more restricted; but also it is far nobler, clearer;- perhaps not 
less but more important. Mahomet speaks to great masses of 
men, in the coarse dialect adapted to such; a dialect filled with 
inconsistencies, crudities, follies: on the great masses alone 
can he act, and there with good and with evil strangely blended. 
Dante speaks to the noble, the pure and great, in all times and 
places. Neither does he grow obsolete as the other does. Dante 
burns as a pure star, fixed there in the firmament, ... Dante, one 
calculates, may long survive Mahomet 97.

When Carlyle speaks about Shakespeare as his second hero 
poet, he expresses a similar view to the above. He thinks that 
Shakespeare is greater and more successful  than ‘Mahomet’ 
since Even in Arabia, as I compute, Mahomet will have exhausted 
himself and become obsolete, while this Shakespeare, this Dante 
may still be young; - while this Shakespeare may still pretend to 
be a Priest of Mankind, of Arabia as of other places, for unlimited 
periods to come!98 

One may ask if ‘Mahomet’ has become obsolete, how the 
Islamic message continues to attract many nations across the 
globe due to its  dynamic power to unite in an equality of status, of 
opportunity and of endeavours so many various races of mankind, 
and one also wonders why the Prophet has always been  the 
focus of numerous studies of Orientalists. S. Ali Raza Naqvi, for 
example,  traces the Prophet’s image in Western Enlightened 
Scholarship to show how much attention has been given by some 
Orientalists to the personality of the Prophet who is  admired for 
the great impact that he has made not only on the Arabs but also 
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that Arab minds (i.e., scholars) developed, excelled and naturally 
influenced the world around them. And it was those scholars who 
led to the emeregence of the European Renaissance that owes 
a great debt  to the contributions of the Arabs in numerous fields. 
A scholar like Briffault rejects the naive argument of those who 
deny any impact that the Islamic civilization had on the West in 
the following statement:

 
  That a brilliant and energetic civilization full of creative energy 

should have existed side by side and in constant relation with 
populations sunk in barbarism, without exercising a profound 
and vital influence upon their development, would be a manifest 
anomaly 95.  
 
Another scholar like Makdisi traces the ways the influx of new 

knowledge came to the West through the Arab scholars in Spain 
whose scholarships made their contributions to the great revival 
of learning96. Such a view coincides with Carlyle’s when he admits 
that the Arabian light of genius shone for many centuries over the 
ancient world. 

Carlyle Compares ‘Mahomet’ to Dante
But Carlyle expresses a rather different view and low opinion 

of Islamic civilization in the essay entitled “The Hero as  Poet”. 
He thinks that Dante’s impact is much greater compared to 
Mahomet’s whose influence is  confined to  common people, 
rather than  intellectuals. He therefore says:

In a hundred years, Mahomet, as we saw, had his Arabians 
at Granada and at Delhi; Dante’s Italians seem to be yet very 
much where they were. Shall we say, then, Dante’s effect on 
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“an uncultured and semi-barbarous Son of Nature, much of the 
Bedouin still clinging to him” has been successful because of the 
special time and the location or environment where he grew and 
propagated his beliefs. He is therefore good and suitable for the 
Arabs and not for any other nations. The repeated references 
to the Prophet as the “wild Son of Nature” establishes the 
view that the Prophet is  crude and unlettered as he lacks the 
refinement and sophistication of Western heroes such as Dante 
and Shakespeare who have made a greater impact on humanity. 
Carlyle here sets up a binary opposition between the cultural 
and intellectual achievements of both East and West, and  sees 
the superiority of the latter to the former. Comparing Carlyle with 
Rivlin, the two are in agreement as they share the view that the 
Prophet has made a great impact on others. But they differ on the 
degree of such an impact, as Carlyle believes it to be a limited one 
and confined to the Arab nation where the Prophet was reared, 
whereas Rivlin speaks of a universal or a much wider impact on 
the history of other nations. In that respect, Carlyle’s view does 
not differ from Rodinson’s who says that his objective in writing 
about the Prophet is “to show how a personal, psychological 
evolution shaped Muhammad into an instrument capable of 
formulating and communicating an ideology that corresond[ed] 
to the needs of the time and the milieu”94. Furthermore, Carlyle 
in the quotation above speaks positively of an Arabic, rather 
than an Islamic civilization, which shone “over a great section 
of the world” when the rest of Europe was engulfed in darkness, 
and the Arabs were the torch-bearers in Spain in particular. It 
was then that the West turned its attention at first, not to Greek 
sources, but to the Arabic ones, when it finally wanted to renew 
its contact with ancient thought. Carlyle therefore admits here 
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scholarship as far as it has dealt with the positive contributions 
of Arabic and Islamic civilization to the West and also as far as 
it has focused on the Prophet’s impact on the Arabs.  Benjamin 
Rivlin pays tribute to the Prophet  since he thinks highly of his 
role in changing the course of history when he says:

Few men have influenced history as Muhammad.... He was a 
unique individual who greatly affected the destinies of millions......
His instruction was largely responsible for the establishment of 
Islam as a world religion, for the Islamic conquests and for the 
creation of a rich Arab-Islamic culture 92.

It is worth comparing Rivlin’s ideas with Carlyle’s as they are 
identical at certain points, but totally different at others. No doubt 
Carlyle admits the great change that has occurred  in the history 
of the Arabs after ‘Mahomet’ was sent to them “with a word they 
could believe”. He admits

that To the Arab Nation it was a birth from darkness into light; 
Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, 
roaming unnoticed in the deserts since the creation of the world: 
a Hero Prophet was sent down to them with a word they could 
believe: see, the unnoticed becomes world-notable, the small 
has grown world-great; within one century afterwards, Arabia is 
at Granada on this hand, at Delhi on that; -glancing in valour 
and splendour and the light of genius, Arabia shines through long 
ages over a great section of the world 93.

The quotation deserves a closer look as it points to a number 
of facts. First, Carlyle is aware of  the radical transformation in 
the lives of Arabs  brought about with the mission of the Prophet. 
But he believes that the Prophet whom he describes earlier as 
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the direction they desire to reach. He also realizes that Islam, 
through the teachings of ‘Mahomet’, has clarified the chief end of 
man here below. Mahomet has answered this question, in a way 
that might put some of us to shame. He does not, like a Bentham, 
a Paley, take Right and Wrong, and calculate the profit and loss, 
ultimate pleasure of the one and of the other; and summing all up 
by addition and subtraction into a net result, ask you, Whether on 
the whole the Right does not preponderate considerably?90 

Carlyle ends his discussion by praising the Prophet whose 
approach to the question of the final destiny of men is purely a 
moral one.  Man has the choice  “in his threescore years of Time” 
to “reach upwards high as Heaven, {or} downwards low as Hell”.  
If Carlyle is asked “which gives, Mahomet or they (referring to 
Bentham and Paley), the beggarlier and falser view of Man and his 
Destinies in this Universe, [he] will answer, it is not Mahomet! 91

 
Carlyle’s lecture therefore sheds light on numerous positive 

aspects and remarkable attributes of the Prophet. In that 
respect, it deviates from the stereotypical image of the Prophet 
encountered in the writings of the Christian polemicists which are 
replete with false accusations.

Carlyle Speaks of a Limited, but Positive, Impact of 
Mahomet

The above commendation of the Prophet provides the evidence 
that Carlyle at certain points  has managed to break away from the 
cuffs of that biased and hostile tradition as he records admirable 
moments in the Prophet’s life. It may be approriate at this point 
to see where Carlyle stands in that long history of Oriental 



د. عمر عبد اهلل باقب�ش موقع كارليل يف الدرا�سات ال�ست�سراقية

122

month after Hafsa and Ai’sha disclosed secrets to each other 
which caused great distress to the Prophet and not because he 
wanted to give more time to Mariya as Rodinson incorrectly says. 
In chapter LXVI of Tahrim or Holding something to be forbidden, 
the Qur’an makes a reference to the whole incident where the 
Prophet took an oath not to touch Mariya any more Or not to 
drink of the honey juice at Zainab Bint Shahj’s hut, particularly 
after Hufsa and Ai’sha conspired to tell him that his mouth had the 
bad smell of ‘Maghafir’. Carlyle refutes the false accusation that 
‘Mahomet’ was a sensual man. He says that “we shall err widely 
if we consider this man as a common voluptuary, intent mainly on 
base enjoyments, - nay on enjoyments of any kind”87. Carlyle also 
says that ‘Mahomet’ came at a time when polygamous marriages 
were in practice from “immemorial time in Arabia; what he did was 
to curtail them, restrict them, not on one but on many sides”88. The 
second baseless charge that Carlyle refutes is the sensuality of 
the Islamic paradise. In his discussion of the Islamic paradise, he 
criticizes the philosophy of Jeremy Bentham and its underlying 
principles which weigh things in terms of profit and loss. How can 
life and death be seen in Utilitarian philosophy and how can God’s 
world be reduced to “a dead brute Steam-engine”, and how can 
the “infinite celestial Soul of Man” be reduced to “a kind of Hay-
balance for weighing hay and thistles on!”89. Hence moral values 
cannot be judged  or measured in the light of profit and loss. 
The Soul of Man cannot be reduced to matter where everything 
is calculated and figured out with precision and accuracy. The 
purpose of life and the destiny of Man are clear issues in Islam 
as Carlyle sees them. It is the kind of deeds which we do in this 
life which determine wherewe will be next. Thus Carlyle sees the 
“Month of Ramadhan” as the time which leads Moslems toward 
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plainly to all manner of Persian kings, Greek Emperors, what it 
is they are bound to do”82. Rodinson, by contrast, denies such a 
historical truth and says: 

the letters said by tradition to have been sent by him to foreign 
potentates are unlikely to be authentic; but it is quite probable 
that he made some attempt to enter into diplomatic relations with 
the neighbouring powers. He may even have been sufficiently 
naive to call on them to convert to Islam83. 

While Murad Hofmann regards the messages sent by the 
Prophet to neighbouring rulers as “the beginning of relations 
between Islam and the West”84, Rodinson casts doubt on the 
authenticity of such letters.

Perhaps Carlyle’s most obvious and courageous defense of 
the Prophet  comes in his rejection of two charges which the 
Prophet has been falsely accused of. The first is his sensuality 
which Rodinson, in imitation of the polemicists, confirms. He 
states that though “the Prophet was growing old at the time of the 
expedition to Tabuk (since) he must have been in his sixties, even 
so, he had not lost his fondness for women” as he spent more 
time and “had done his best” with Mariya, the “Coptic concubine, 
the pretty girl with a white skin and curly hair”85 Rodinson claims 
that after the Prophet slept with Mariya, in Hafsa’a hut, an event 
which made Hafsa and Ai’sha furious, he “made up his mind 
to spend a whole month with Mariya and Mariya alone” as his 
“comparatively illicit relations with her had made her all the more 
attractive”86. This report differs  from Islamic sources where we 
know that the Prophet renounced the society of his wife for a 
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yet not wholly wrong. All God’s works are still in a sense symbols 
of God”77. 

Carlyle Praises ‘Mahomet’
But apart from those instances where Carlyle’s views are not 

definite with respect to the Revelation or his assessment of the 
Islamic civilization in its relation to Europe, his lecture throws 
light on some of the unique qualities of the Prophet whom he 
praises as “a serious, sincere character; yet amiable, cordial, 
companionable, jocose even, - a good laugh in him withal”78. He 
has a high regard for a man who was so determined to pursue 
the required course of action to the extent that  he would never 
give up his call even when  faced with the most insurmountable 
obstacle or difficulty. Carlyle reports what the Prophet said to 
“Abu Thaleb” when he asked him gently not to trouble others 
with his call, “anger the chief men, endanger himself and them 
all, talking of” the new faith: “If the Sun stood on [my] right hand, 
and the Moon on [my] left, ordering [me] to hold [my] peace, [I] 
would not obey”79 The Prophet started preaching the message 
on his own but because of his dedication to his mission, he won 
the hearts of the great masses. Thus Carlyle comments on the 
way a new idea is received by others: “Every new opinion, at 
its starting, is precisely in a minority of one”80. Carlyle praises 
the modesty and simplicity of the Prophet whose “common diet 
{was} barley bread and water. Sometimes for months there was 
not a fire for once lighted on his hearth”. The Prophet was down 
to earth as he “would mend his shoes, patch his own cloak”. 
But “no emperor with his tiaras was obeyed as this man in a 
cloak of his own clouting” 81. Carlyle also confirms that in his 
correspondence with kings and emperors, ‘Mahomet’ “speaks 
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swindlery, forgery of celectial documents, continual high-treason 
against his Maker and Self 75.

The lines above make it difficult to come up with one specific 
view of Carlyle regarding the Revelation. While he comes to 
defend the Prophet who could in no way commit treason against 
God by forging the Qur’an and writing it himself, Carlyle seems to 
doubt that the Prophet could have been in complete control of his 
senses to receive a revelation that he could claim with accuracy 
and certainty to be God’s exact words. In fact, he says in his third 
lecture “The Hero as Poet”, that ‘Mahomet’s Koran’ “has become 
a stupid piece of prolix absurdity; we do not believe, like him, 
that God wrote that”76. By comparing this last statement with the 
quotation above, we are aware of a contradition as  if Carlyle 
cannot occasionally  make clear-cut decisions. But it looks as 
if this fluctuation between doubt and belief is the malaise of the 
Victorian Age, and Carlyle is certainly not an exception. 

In addition to his ambivalent attitude toward the ‘Koran’, 
Carlyle fails to take a clear stand at numerous instances in his 
lengthy lecture. As will be discussed  later, his failure to realize the 
fruitful interaction between the Islamic civilization and  Western 
culture and also his failure to acknowledge the role played by 
Arab and Muslim scholars as transmitters of ancient knowledge 
to the West undermine his inconsistent and unconvincing 
argument. Furthermore, he does not take a definite stand when, 
as an example, he speaks of the early Arabs as worshippers of 
natural objects which they “recognized as symbols, immediate 
manifestations, of the Maker of Nature”. His first response is that 
“It was wrong” to worship them; but then he goes on to say “and 
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toilsome reading as I ever undertook. A wearisome confused 
jumble, crude, incondite; endless iteration, long-windedness, 
entanglement; most crude, incondite; - insupportable stupidity, 
in short!69

 
For Carlyle, the ‘Koran’ is as dry as any publication that comes 

from the “State-Paper Office, unreadable masses of lumber”70. 
His conception of the Qur’an and the Prophet does not vary much 
from the views of the polemicists with the only difference that 
whereas the polemicists regarded the Prophet as an imposter 
or a false Prophet, Carlyle denies the charge when he says that 
“A false man found a religion? Why, a false man cannot build 
a brick house! ... It will not stand for twelve centuries, to lodge 
a hundred-and-eighty million; it will fall straightway”71. Later on 
in the lecture, he also dismisses the imposture theory: “We will 
leave it altogether, this imposture hypothesis, as not credible; not 
very tolerable even, worthy chiefly of dismissal by us”72. He also 
rejects Prideaux’s charge that the ‘Koran’ is “a mere bundle of 
juggleries” or that it has been forged by the Prophet, but still can 
neither accept the divinity of the mission of the Prophet nor the 
authenticity of the Koran. Carlyle therefore hovers between the 
views of the polemicists and the views of the modern Orientalists 
who have a great respect for the Prophet and who are aware of 
his sincerity, but still believe that he is not impeccable. Carlyle  
says  that the Prophet “has faults enough”73,  but he sees “the very 
falsehoods of Mahomet [as] truer than the truths of  a man” whom 
Carlyle believes to utter, produce and represent  falsehood74.  
Hence the Prophet should not be taken 

for a wretched Simulacrum, a hungry Imposter without eyes 
or heart, practising for a mess of pottage such blasphemous 
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responded to his Prophetic commission with fear and trembling. 
‘But if Mohammad had fabricated any saying concerning Us, We 
had surely seized him by the right hand, and had cut through the 
vein of his neck. Nor would We have withheld any of you from 
him’ (the Qur’an, 67: 44-47)’65.

But Rodinson in Mohammed  expresses a different standpoint. 
He justifies his rejection of the authenticity of the Qur’an on personal 
rather than objective reasons in the following statement:

For (Muslims) the Koran is the book of Allah and I respect their 
faith. But I do not wish to fall back, as many orientalists  have 
done, on equivocal phrases to disguise my real meaning...... It is 
evident that I do not believe that the Koran is the book of Allah. If 
I did I should be a Muslim....For several centuries the explanation 
produced by Christians and rationalists has been that Muhammad 
was guilty of falsification, by deliberately attributing to Allah his 
own thoughts and instructions 66.

This view is no different from Carlyle’s; and Carlyle’s view is 
not a surprise to us if we bear in mind that he keeps referring 
to George Sale’s translation of the Qur’an when he says: “We 
also can read the Koran; our translation of it, by Sale, is known 
to be a fair one”67. Carlyle therefore passes a judgement on a 
translation which is known to be biased and hostile toward the 
Prophet and Islam since Sale  in his translation believes that the 
‘Koran’ is a dull and repititious book and a “manifest forgery”68.  
Carlyle goes on to express his attitude toward Sale’s translation. 
Though he does not agree with Sale’s statement that the ‘Koran’ 
is a “manifest forgery”,  his hostile views  are expected since he 
followed his mentor when he said that the ‘Koran’ is 
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Then made his credulous followers believe
It was an angel, that instructed him
In the framing of his Alcoran.....62   
                                                      
Carlyle Hovers Between Two Polar Opposites
Carlyle dismisses the charge that a pigeon was “trained to 

pick peas from Mahomet’s ears, and pass for an angel dictating 
to him”63. But still he is not totally sure that the means through 
which the Prophet received revelation could guarantee its full 
accuracy. As has been pointed out earlier, he  believes that the 
Prophet’s restless life and the battles which he had fought

kept him in a perpetual whirl, his soul knowing  rest no more. 
In wakeful nights, as one may fancy, the wild soul of the man, 
tossing amid these vortices, would hail any light of a decision 
for them as a veritable light from Heaven; any making-up of his 
mind, ..., would seem the inspiration of a Gabriel 64.

It may be appropriate here to refer to two different views by 
Tor Andrea and Rodinson concerning the Revelation to show 
how Carlyle seems to be hovering between two polar opposites. 
Andrae in his Mohammed: the Man and His Faith refutes the 
charge raised by Rodinson and Sale on whose translation of 
the ‘Koran’ Carlyle relied. Andrae is aware of the coherence and 
magnificence of the Qur’an, which indicates that it could not have 
been composed by an epileptic during his seizures and over an 
extended period of twenty-three years. He goes on to admit the 
genuineness of the Prophet’s inspiration when he says:

Mohammad regarded his call with the utmost sincerity; he felt 
his heart tremble before the King of the Judgement Day, and he 
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fit or an epilepsy when Muslims belive that he received the divine 
book. 

How Did Some Literary Men View Revelation?
The literary tradition from the Medieval period  until the 17th 

century also repeated that charge in addition to the repitition of 
other fables and legends about the Prophet which were handed 
down  from the polemicists. The reference to the dove which the 
Prophet  tamed and fed with corn when it came to whisper in his 
ear at moments he claimed to be receiving revelation is found in 
Langland’s Piers Plowman Passus XV, 397-409. Langland also 
reiterates the charge that the Prophet resorted to witchcraft and 
deception to convince people that he was a true Messenger from 
God. The false charge that the Prophet fabricated the Revelation 
has survived throughout the 17th century. Voltaire (1694-1778), as 
an example, in his Mahomet represented the hero of the tragedy as 
a camel dealer who receives from Gabriel that incomprehensible 
book. Perhaps a reference to Philip Massinger’s The Renegado 
(1624) is sufficient to show how  most dramatists of that period 
relied quite heavily on their Medieval predecessors as far as 
their conception of Islam and ‘Mahomet’ was concerned. When 
Donusa tries to convince Vitelli to convert to Islam so that he can 
enjoy a sexual relation with her, the latter repeats in the following 
lines some of the false accusations which have been circulated 
ever since the Middle Ages about Islam:

I will not foul my mouth to speak of the sorceries
Of your seducer, his base birth, his whoredoms,
His strange impostures; nor deliver how
He taught a pigeon to feed in his ear,
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the most exciting biographies which they would desire to see 
published following the sequence of their choice and preference. 
Interestingly, Muhammad came on top of the list by a wide margin 
60. But in spite of this deep interest, the biggest obstacle for an 
Orientalist remains the belief in the authenticity of the Qur’an. 
While one observes a marked difference between the early and 
recent biographies of the Prophet as the latter disregard a lot of 
the false fables and  baseless stereotypical charges and draw 
attention to the great impact of the personality of the Prophet and 
his unique qualities, one still finds that some Orientalists cannot 
totally divorce themselves from that ancient tradition which 
somehow expresses a spirit of intolerance and animosity toward 
Islam and the Prophet. Michael Cook’s Muhammad, published 
in 1983, cannot break away from the Medieval tradition as it still 
exhibits the same spirit of intolerance and a deep hostility toward 
the Prophet and Islamic teachings. Perhaps Chinua Achebe’s 
remark in Things Fall Apart (1958) that old customs and traditions 
die hard is fitting here. Daniel explains that “in relatively modern 
times, some authors have self-consciously tried to emancipate 
themselves from Christian attitudes, [but] they have not generally 
been as successful as they thought themselves”61. This may 
well explain why some of the modern Orienalists’ views toward 
the Revelation have not changed much from the views of the 
Christian polemicists. 

While Muslims believe that the Prophet received the Revelation 
or the Wahy through angel Gabriel who recited to the Prophet 
God’s exact words, many Orientalists such as Margoliouth, 
William Muir in his Life of Muhammad and Edward Sell in The 
Life of Mohammad repeat the charge that the Prophet fell into a 
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any mortal ever could consider this Koran as a Book written in 
Heaven, too good for the earth; and not a bewildered rhapsody; 
written, so far as writing goes, as badly as almost any book ever 
was!’58. He further thinks that so many matters preoccupied the 
Prophet’s mind during the twenty three years of his mission that 
he would never have  been  in the right mood to receive revelation. 
Such a view is explicity expressed in the following statement:

The man has not studied speaking; in the haste and pressure 
of continual fighting, has no time to mature himself into fit speech. 
The panting breathless haste and vehemence of a man struggling 
in the thick of battle for life and salvation; this is the mood he is 
in!...The successive utterances of a soul in that mood, coloured 
by the various vicissitudes of three-and-twenty years; not well 
uttered, now worse: this is the Koran 59.

Other Orientalists’ Views of the ‘Koran’
Though the spirit of hostility and religious fervor evidenced in 

the writings of polemicists and early biographers of the Prophet 
subsided to some extent in spite of its persistence in the writings 
of some modern Orientalists with the rise of modern scholarship 
and the gradual change in the nature of the relationship between 
the Islamic world and the West in the early years of the 20th 
century,  the issue of the authenticity of the Qur’an remains 
questionable to many Orientalists. As early as 1905 and with 
the appearance of Margoliouth’s Muhammad and the Rise 
of Islam, there has been a constant demand for more reliable 
information in the West on the Prophet’s biography. Rodinson, 
as an example, refers to a poll conducted in France where a 
Book Club requires its members to choose personalities with 
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   One of the  well-known biographies of the Prophet written 
toward the end of the 17th century was Humphery Prideaux’s 
The True Nature of Imposture Fully Display’d in the Life of 
Mahomet (1697). It  was written in the same spirit of intolerance 
and hostility as was expressed by the Christian polemicists of the 
Middle Ages who required the fulfillment of certain conditions for 
prophethood not met by Mahomet and who, therefore, refused 
to acknowledge his claim to prophethood. Daniel  explains that 
such requirements or “tests have to some extent been tailored in 
advance to fit Muhammad’s circumstances” (p. 71) and eventually 
prove that they are not applicable in his case. 

Carlyle’s Ambivalent Views of the Koran
Carlyle makes a reference to Prideaux’s biography of the 

Prophet, particularly where he expresses his views on the ‘Koran’ 
in the following statement:

Prideaux, I know, and others, have represented it as a mere 
bundle of juggleries; chapter after chapter got-up to excuse and 
varnish the author’s successive sins, forward his ambitions and 
quackeries.

But Carlyle rejects such a view and says “it is time to dismiss 
all that”57. Though Carlyle has some sympathy for the Prophet as 
he is convinced of his sincerity in preaching and calling others 
to the fold of Islam,  like most Orientalists, he casts doubt on the 
authenticity of the Qur’an. Though he says that “much perhaps 
has been lost in the Translation” which could never capture the 
eloquence and sublimity of the Arabic tongue,  he goes on to 
say that “with every allowance, one feels it difficult to see how 
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It is therefore obvious that Carlyle believes that the young 
Muhammad received his early instructions in religion from Sergius 
and that his meeting with him at such an early age paved the path 
for his prophethood. According to Islamic sources, Muhammad 
was twelve when he travelled in the company of his uncle to 
Busra in the vicinity of Howran in Syria. Bahira the Monk, also 
known as Georges, “showed great kindness and entertained (his 
guests) lavishly” and  recognized by certain signs, among which 
was the seal of Prophethood which was below  Muhammad’s 
shoulder, that the young boy “is the master of all humans” since 
the stones and trees prostrated themselves as he appeared from 
the direction of Aqabah, and the Monk knew that they would only 
do so for a Prophet55. But out of Mahomet’s early encounter with 
Sergius, Carlyle intends to prove his point which he explicity 
states later that Islam is a distorted version of Christianity and that 
does not differ from Sandys’ view as he also makes the reference 
to Sergius who assisted the Prophet in compiling his “damnable 
doctrine” which contained “a hodgepodge of sundry religions” 
when he lived in the cave. In spite of the apparent contradiction 
between Carlyle’s and Sandys’ account with respect to the role 
of Sergius,  the point remains that Islam was concocted by 
the Prophet out of his exposure to alien sources. But if Carlyle 
believes that Mahomet’s exposure to a different environment in 
Syria brought about a great change, a deeper insight and an 
understanding of the true religion, why does he not believe that 
a similar exposure of the Christian West to the distinctive Islamic 
culture at its golden period is also responsible for the emergence 
of the European Renaissance? This point will be elaborated on 
later  when Carlyle’s lecture on the Prophet is looked at in more 
depth.
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information which had been created and spread by the Christian 
polemicists whose primary objective was to establish the point 
that ‘Mahomet’ was not qualified as a Prophet on the basis of 
their criteria or “standards against which all prophethood would be 
tested and Muhammad’s be dismissed”51. As Daniel explains, the 
polemicists stipulated certain traits or conditions in any prophet 
so that certain facts in Muhammad’s life would be in opposition 
or inconsistency with them52. Besides the erroneous account of 
the Prophet’s life given by Sandys, we find similar details being 
repeated by an Orientalist like Lancelot Addison who, according 
to Byron Porter Smith, makes an effort in his Life and Death of 
Muhamed which appeared in 1679 “to give us the life of Muhammad 
free from the fables that clustered around the name, and he 
succeeds admirably, even to the giving up of the story of Sergius” 
though he still believes him to be an imposter, and his doctrine 
a heresy propagated by force and deception53. It is interesting 
that while Addison rejects the story of Sergius, Carlyle (1795-
1881) confirms it in his lecture when he talks about the young 
Mahomet’s early journey to Syria and its tremendous impact on 
him as if his exposure to a different Christian environment had a 
bearing on his future mission. Carlyle therefore thinks that:

the most significant of all his (i.e., Mahomet’s) journeys is .... a 
journey to the Fairs of Syria. The young man here first came in contact 
with a quite foreign world, - with one foreign element of endless moment 
to him: the Christian Religion. I know not what to make of that ‘Sergius, 
the Nestorian Monk,’ whom Abu Thaleb and he are said to have lodged 
with; or how much any monk could have taught one still so young....  the 
eyes of the lad were open....These journeys to Syria were probably the 
beginnings of much to Mahomet 54. 
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influence of Dante on Marlowe as far as their conception of Hell 
is concerned as both are likely to be  influenced by an Islamic 
tradition is relevant to our analysis of Carlyle’s views of the 
Prophet particularly when he compares the Prophet to Dante and 
talks about the achievements of each hero. But it is sufficient to 
say at this junction that Malowe’s stereotypical ideas about Islam 
and ‘Mahomet’ are voiced in  biographies which appeared in the  
17th century. 

Early Biographies of Mohammad
The first English translation of the Qur’an through the French 

version of Andre, Sieur du Ryer appeared in 1649 under the 
title: The Alcoran of Mahomet, Translated out of Arabique into 
French, by the Sieur du Ryer .... and now newly Englished, for 
the satisfaction of all that desire to look into the Turkish vanities. 
The translation is preceded by the biography of the Prophet which 
reiterates a lot of the  false old legends which had survived until 
that time about the Prophet. George Sandys, an English poet of 
the early 17th century, makes a reference to those legends in his 
account on the Prophet:

  Mahomet the Saracen lawgiver: a man of obscure parentage, born 
in Ittarip a village of Arabia in the year 551..... That he was sent by God 
to give a new law unto mankind; and by force of armes to reduce the 
world unto his obedience.... Two years .... he lived in a cave, not faire 
distant from Mecha, where he compiled his damnable doctrine, by the 
help of one Sergius a Nestorian Monke, and Abdalla a Iew: [containing 
a hodgepodge of sundry religions] 50.

The intention of the early writers of the Prophet’s biography 
was certainly to confirm inherited misconceptions and false 
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Perhaps an allusion to the scene where Tamburlaine orders 
the “Turkish Alcoran” to be burnt is a fitting conclusion to our 
discussion of the image of the Prophet as portrayed in Marlowe’s 
play. Tamburlaine’s violent language and condemnation of the 
Prophet who is powerless to come down and “work a miracle” and 
who is “not worthy to be worshipped” and whose “Alcoran” is full 
of superstitions and “foolish laws”46  repeat a lot of false charges 
against the Prophet that we find in the numerous biographies 
which had been written of the Prophet around the time of or 
after Marlowe’s Tamburlaine. When ‘Mahomet’ fails to respond 
by taking “vengeance on the head of Tamburlaine / That shakes 
his sword against (Mahomet’s) majesty”, Tamburlaine cries to 
his soldiers that “Mahomet remains in hell;/  He cannot hear the 
voice of Tamburlaine”47.  It is interesting that Tamburlaine makes 
a reference to the Muslim Hell which is divided into stages, each 
stage reserved for a particular group of sinners condemned to 
one particular torture when his fair Zenocrate lies in her bed 
expecting death at any moment, but Tamburlaine will “descend 
into the infernal vaults,/ To hale the Fatal Sisters by the hair,/ 
And throw them into the triple moat,/ For taking hence (his) 
fair Zenocrate”48. This conception of Hell is found in Dante’s 
Divine Comedy, and it is there in Canto 28 of the Inferno where 
“Maometto” is located in the eighth of the nine stages or circles 
of Hell for a sin which he shares with Fra Dolcino, a renegade 
priest who is condemned for his sensuality and pretensions 
to theological eminence. But Dante is not the only author who 
punishes the Prophet in his Inferno. Even William Langland in 
Piers Plowman in the trial of Mede makes a reference to the sad 
fate that awaits “Makometh” and Mede who “myshappe shul that 
tyme” [ i.e., “shall come to grief”]49. This discussion of a possible 
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barbarous!”40. Other characters like Orcanes, the King of Natolia, 
swear by the Prophet’s name “to keep this truce [with Sigismund, 
the King of Hungary] inviolable”41. According to the truce, the two 
countries maintain friendly ties as they pledge not to launch war 
against each other .  There we find the reference to the legend of 
the Prophet’s tomb:

  By sacred Mahomet, the friend of God,
  Whose holy Alcoran remains with us,
  Whose glorious body, when he left the world,
  Closed in a coffin mounted up the air,
  And hung on stately Mecca’s temple roof,..42                       
                                                     
But the Christians  break the truce and their “treacherous army.... 

Comes marching on (Orcanes’ army), and determines straight/ 
To bid (them) battle for (their) dearest  lives”43. Sigismund goes 
back on his words and disregards the solemn covenant  and the 
oath that he has sworn by Christ. Consequently, Orcanes invokes 
Mahomet and Christ before the battle with Sigismund to give 
him victory against the deceitful Christians 44. When Sigismund 
is defeated, Orcanes believes that the credit goes equally to 
Mahomet and Christ as they thundered vengeance from heaven 
for Sigismund’s hateful perjury and dishonourable conduct. Thus 
Orcanes praises both Prophets: “Yet in my thoughts shall Christ 
be honored,/ Not doing Mahomet an injury,/ Whose power had 
share in this our victory”45. This illustrates that Marlowe shared 
with Elizabethans their erroneous conceptions of the Prophet 
and Islam as they imposed  a Christian outlook on the latter and 
thought that it was merely an extension of Christianity when in 
fact it differed greatly from it on numerous issues.
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this Turk”37, and later on he refers to the “Moors, that drew him 
[i.e., Bajazeth] from Bithynia / To fair Damascus,.../ (and) Shall 
lead him with us whereso’er we go” to humiliate Bajazeth still 
more38. When historical facts and the information that Marlowe 
provides in his play are compared, it becomes obvious that 
Marlowe’s presentation of the confrontation between Tamburlaine 
and Bajazeth had to depart from history to suit public taste and 
meet Elizabethan expectations. For this reason, Tamburlaine 
had to appeal to sentiments to win the audience’s sympathy and 
support in his war against the Turkish emperor. 

Tamburlaine sees himself in PartI.III.iii.43-58 as the liberator 
of the oppressed who have been  tortured by the Turks. In the 
following scene, we see Bajazeth who appears to be boastful 
and confident of his success over  his enemy. He swears by 
the Prophet’s name and by the “holy Alcoran” that Tamburlaine 
“shall be made a chaste and lustless eunuch,/ And in (his) sarell 
tend (his) concubines;/ And all his captains that thus stoutly 
stand,/ Shall draw the chariot of [his] Empress,”39. Ironically, we 
see Bajazeth a short time after his boastful claim to victory in 
utter defeat and then imprisoned in a cage. What becomes of 
Bajazeth after the quick battle is over as he is being fed with 
scraps in his cage is nothing but a sensational and grandiose 
celebration of Tamburlaine’s triumph which has certainly come 
at the expense of his enemy’s disgraceful defeat. But before the 
battle, his wife, Zabina, invokes Mahomet  in Part I.III.iii.195-200 
to assist Bajazeth against the Scythians.

But when Bajazeth is  defeated, she blames it on the 
Prophet who has made them “the slaves to Scythians rude and 
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the story of Tamburlaine and twists a lot of historical facts in 
order to please the audience and capitalize on public sentiment. 
Battenhouse emphasizes the significance of the Scourge of God 
theme in Tamburlaine and asserts that as a scourge Tamburlaine 
acts merely as God’s instrument to whip His enemies, who are 
none other than the Turks 33. Before his battle with the Turkish 
emperor Bajazeth - whose real name is Bayazid - at a place called 
Bithynia, Tamburlaine describes the Turks as “full of brags,/ And 
menace more than they can well perform”34. Tamburlaine goes 
on to draw a contrast between his power and the Turks’ weak 
fortune; consequently they are at a disadvantage in encountering 
“the strength of Tamburlaine”35. But the Turkish ‘Basso’ (or Pacha) 
informs Tamburlaine otherwise, in an attempt to dissuade him 
from launching a battle where he is bound to be the loser if the 
outcome of war is judged in terms of numbers.

On the basis of the Basso’s speech in Part I.III.iii.11-22, it 
appears that victory is on the Turkish side as their army is reputed 
to be invincible and since it outnumbers Tamburlaine’s forces. 
But it is questionable how faithful Marlowe remained to historical 
sources which differ tremendously from what he presents on the 
stage for dramatic purposes. While Marlowe’s Tamburlaine meets 
Bajazeth with a relatively small army, and the battle is made very 
short, “the historical Timur met Bayazid with an army seven times 
greater than his enemy’s and through a highly organized network 
of intelligence and spies he was able to sow as much dissension 
as possible within the ranks of his opponent’s army”36. In fact, 
the historical Timur did put an end to the Siege of Constantinople 
by defeating Bayazid at Angora in Bithynia in 1402. Marlowe’s 
Tamburlaine refers to Bithynia twice as the place “when [he] took 



د. عمر عبد اهلل باقب�ش موقع كارليل يف الدرا�سات ال�ست�سراقية

140

that 
Mahomet’s remains are buried in a great shining temple of marble 

and gold, and his tomb is sustained by the force of a magnet, which his 
ingenious followers think to be a miraculous proof of his power 30.

According to Eldred Jones, the legends which were circulated 
about the Prophet and the Saracens in the Middle Ages persisted 
unchallenged until the time of Shakespeare and well after31. 
Hence Marlowe keeps referring to  them to entertain the audience 
and confirm a long-standing tradition which the Elizabethans 
inherited from their predecessors as far as their conception of the 
Saracens and Islam is concerned. We therefore find characters 
who are believed to be Muslims taking an oath by Mahomet or his 
Alcoran. They seek Mahomet’s assistance at moments of need 
such as before going to the battlefield, and if they are defeated, 
they upraid the Prophet for having failed to support the followers 
of his faith. It is quite evident that Marlowe’s image of Islam which 
he introduced to the Elizabethan audience was not so much to 
present Islam in itself as to represent it  in a way that the Christian 
concept of Islam was self-sufficient32. Since the Christians swear 
by Jesus and appeal for his help, their enemies have to swear 
by the name of their Prophet and ask for his assistance too.  
Marlowe therefore relies heavily on legends for the creation of an 
image of the Prophet. 

  
Perhaps it is approriate at this point to turn attention to the text 

to illustrate all the above. When Marlowe wrote Tamburlaine, the 
Turkish threat was at its zenith. The Elizabethans would therefore 
find great pleasure in watching a play where the sole enemy of 
Christendom was defeated and humiliated. Marlowe chooses 
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the beliefs and customs of the infidels”26. 

“Mahomet” in Marlowe’s Tamburlaine
While Medieval poets relied on clerical sources for their 

conception of Islam,  Elizabethan dramatists, as Louis Wann 
states, relied on historians who made use of  legends which 
had spread across Europe about Muslims and Islam ever since 
the Middle Ages for their depiction of the Saracens in their 
plays. Interestingly enough, Wann has made a useful survey of 
Elizabethan plays which are based wholly or in part on Oriental 
themes, and he concludes that between 1558 and 1642, 47 plays 
“dealing entirely with Orientals” were written, and the plays were 
“either pure tragedies or conqueror plays” probably because the 
Elizabethans conceived of the Orient “as the domain where war, 
conquest, fratricide, lust and treachery had freer play than in 
the lands near home”27. Furthermore, the Orient was conceived 
as “a place of romance, exotic beings, haunting memories and 
landscapes”28. The image that Marlowe, as an example, draws 
of the Orient is an idealized one of far-away lands replete with 
legendary splendours, dazzling colors, great pomp, glorious ease, 
magnificent surroundings and endless treasures. Marlowe’s 
familiarity with certain aspects of Islamic life is evident throughout 
Tamburlaine (1587) in the numerous references to ‘Mahomet’,  to 
the ‘holy Alcoran’, to the Muslim Hell and  to the legend of the 
celestial ascension of Mahomet’s coffin. Southern and Daniel 
confirm that it was believed in the Middle Ages that Mahomet’s 
tomb lay suspended in mid-air by means of a magnet 29. It is 
quite possible that the early Christians confused the well-known 
Ascent or Mi’raaj of the Prophet to the seventh heaven with some 
miracles which the Prophet could perform. Hence they believed 
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about the Prophet and Islam “persisted in spite of the fact that 
more accurate information was given by Christians of approved 
faith even as early as  the time of Saladin, of the twelfth century”22. 
Southern argues that one reason why the early depiction of the 
Saracens was primarily based on invention, rather than facts, 
was attributed to the fact that European literature acquired this 
image of the Saracenat 

a moment of great imaginative development in Western Europe. The 
romances of Charlemagne and soon those of Arthur; the Miracles of the 
Virgin; the wonders of Rome and the legends of Virgil; the legendary 
history of Britain -- they are all products of approximately the same 
period and precisely the same point of view as that which produced 
the legends of Mahomet and the fantastic description of Moslem 
practices...... At the level of popular poetry, the picture of Mahomet and 
his Saracens changed very little from generation to generation. Like 
well- loved    characters of fiction, they were expected to display certain 
characteristics, and authors faithfully reproduced them for hundreds of 
years23.
     
It is not surprising then that there was a general tendency to 

create a legend out of the Prophet’s life because, as Daniel argues, 
such a legend was “an important part of the Christian anti-Islamic 
polemic in their approach to Islam”24. This explains why the epic 
and romance writers of Medieval literature “appropriated from 
their clerical sources” the lies and incorrect image which “were 
handed down {to them}, not because they cared anything about 
the historical Mahomet, but because they wished to expose to 
ridicule the faith of their enemies”25. As Meredith Jones rightly 
observes, “The Medieval poet’s conception of Islam was based 
on ecclessiastical authorities, whose interest it was to disfigure 



143

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

Oriental scholars who share his attitudes and outlooks. 

Western Forms of Representation of Islam
In the light of the above analysis, it will be inaccurate to 

assume that the Western hostile or sometimes contemptuous 
view of Islam is exclusively attributed to relgious bias or bigotry. 
The constant Islamic threat posed at the West from Islam’s early 
years of expansion aroused Western fears of religion which was 
projected on to the Islamic world. This naturally had a bearing 
on the creation of a negative image of Muslims in general, and 
the Prophet of Islam in particular. But by Carlyle’s time religious 
fervor was relegated to the back scene.  Europe represented 
by its colonial powers was on the threshold of an industrial and 
scientific era which accounted for its pride in its accomplishments. 
The Islamic world, by contrast, was at the nadir of  stagnation and 
backwardness. Hence the binary opposition or the dichotomy on 
which Said bases his argument related to a superior Occident and 
an inferior Orient drawing on Claude Levi-Strauss’ strucuralism 
is applicable in Carlyle’s case. Western forms of representation 
of Islam therefore enhance and reproduce existing structures of 
Western sovereignty over a distant and weak Other. It therefore 
becomes understandable that Western views of Islam have always 
been distorted as they are never based on historical facts. As 
Meredith Jones correctly observes  “The occidental conception 
of Mahomet and his teachings came more from literary sources 
than from actual observations of the Moslem peoples” where 
Western writers “drew on obscure or second-hand sources, and 
the result is a combination of a little fact and much imagination of 
a very biased character”21. Western views of the Prophet rarely 
rely on facts or authentic sources. Fanciful and legendary ideas 
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classification17. Hence mimicking the white master is motivated 
out of internal feelings of inadequecy and, in fact, lack of freedom 
that the colonizer thinks that he attains once he becomes like the 
white man when in reality imitation proves his bondage because 
differences among white and non-white, between “being English 
and being Anglicized” go deeper than a mere knockdown of 
apparent barriers as “discriminatory identities [are] constructed 
across traditional cultural norms and classifications”18.  As 
Robert Young argues, the mimic man cannot be entirely like 
the colonizer, but he “constitutes only a partial representation 
of him [and] the colonizer sees a grotesquely displaced image 
of himself”19. Hence at Carlyle’s time, there was definitely a 
turning point in the structure of power relationship between two 
antithetical worlds: the colonizer and the colonized; the former 
indicates the presence of authority and the desire to subjugate 
while the latter represents the oppressed and the enslaved on 
whom Western values are easily imposed. The change in the 
nature of the relationship between the two accounts for Carlyle’s 
feelings of superiority as Europe was in ascendancy and also 
justifies his unfavourable opinion toward Islamic civilization as 
will be demonstrated later.  Carlyle was therefore conscious of 
a marked difference between ‘a familiar space which is “ours” 
and an unfamiliar space beyond “ours” which is “theirs”’ as a 
way of making geographical distinctions  between Europe and 
its Other20. On the basis of this arbitrary demarcation, the Orient 
has always existed in the European imagination as a different, 
hostile, dangerous and feared Other which must be controlled. 
Though Carlyle has some sympathy for Islam, his views cannot 
entirely be divorced from the Oriental scholarship that preceded 
him. Hence the paper seeks to locate his position among other 
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therefore used as a camouflage that imposes on Asiatic societies 
Western values, standards and ethics, and consequently 
transform them, in the eyes of the colonizer, from the state of 
stagnation and sterility they were  found in before  colonization 
into  dynamic, advanced and productive people who will realize 
for themselves that their own regeneration lies in imitating the 
West and adopting the Western style of life. This is exactly the 
ultimate target of a Victorian savant like Lord Thomas Babington 
Macaulay when he wrote his famous Minute on education in 1835 
which had an impact on changing the course of Indian history. He 
believed that the British should create in India “a class of persons, 
Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in 
morals and in intellect” to ensure that the Indian becomes more 
alienated “from his own people and the culture which he is meant 
to represent”13. Hence the new generation of Indian intellectuals 
“might be the instruments of pulling down their own religion, 
and of erecting in its ruins the standards of the Cross”14. This is 
also the end-result of ‘mimicry’, the term that Homi Bhabha who 
draws on psychoanalysis theories uses for the construction of 
the colonial Other who desires to imitate his Master blindly15. But 
does the imitation make him a Westerner? Certainly not. 

While Bhaba examines the psychological implications of the 
exchanged glances between the settler and the native  who 
“dreams at least once a day of setting himself up in the settler’s 
place [because] it is always in relation to the place of the Other 
that colonial desire is articulated”16, he shows that such a desire is 
“interdictory” as it only leads to more frustration and psychological 
imbalance experienced by the colonizer in his attempt to mimic 
the white man and knock down the colonized’s artificial social 



د. عمر عبد اهلل باقب�ش موقع كارليل يف الدرا�سات ال�ست�سراقية

146

one cannot possibly understand the enormously systematic 
discipline by which European culture was able to manage--and 
even produce--the Orient”9. The mutual implication of power 
and knowledge is therefore one of Foucault’s insights which 
becomes so essential for Said’s entire project. All forms of 
knowledge - historical, geographical, scientific, literary, linguistic, 
anthropological and artistic - facilitated the deployment of 
Western power in the Orient. Said shows how various branches 
of knowledge including “novel-writing, and lyric poetry [have] 
come to the service of Orientalism’s broadly imperialistic view 
of the world”10. He adds that imperial powers’ political societies 
“impart to their civil societies a sense of urgency, a direct political 
infusion as it were, where and whenever matters pertaining to 
their imperial interests abroad are concerned”11. 

The Colonizer and the Colonized
Victorian writers such as John Mill, the author of The History 

of British India (1817), Ruskin, Newman and certainly Carlyle, to 
mention only some,  were conscious of such “imperial interests” 
because by the early nineteenth century “Oriental-European 
relationship was determined by an unstoppable expansion 
in search of markets, resources, and colonies” which entailed 
that Orientalism  had to undergo “self-metamorphosis from a 
scholarly discourse to imperial institution”12. We should therefore 
bear in mind that when Carlyle delivered his lecture on Prophet 
Muhammad as a hero, imperialistic expansions into the Orient 
were in full swing, which meant that Europe, particularly Britain 
and France, were in a much more powerful position than ever 
before. The early nineteenth century was the time when English 
became the lingua franca of the subcontinent. Language was 
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Said’s Orienalism
Just as Said argues that Western views of the Orient were 

based on mere fantasy as “the Orient was almost a European 
invention” or “creation with no corresponding reality”6, Western 
conception of Islam relied more on the West than on what Islam 
in reality is. In other words, Western conception of both Islam 
and the Orient have “excluded, displaced, made supererogatory 
any such real thing as “the Orient””  or Islam7. Hence “Western 
techniques  of representation ... rely upon institutions, traditions, 
conventions, agreed-upon codes of understanding for their 
effects, [and] not upon a distant and amorphous Orient”8. In its 
attempt to deal with the Orient and exercise authority over it, 
Western culture gained its identity as being superior to all other 
non-European cultures. In fact, Said borrows Gramsci’s idea of 
hegemony or cultural leadership, as a major concept that helps 
us understand the cultural life in the West, to explore the nature of 
relationship between a powerful, advanced and superior Occident 
on the one hand and a weak, backward and inferior Orient on the 
other. Orientalism in Said’s interpretation relates to a system of 
knowledge that found its way into Western consciousness about 
the Orient and on the basis of which Europe developed a certain 
image which accompanied its territorial expansions. Orientalism 
therefore deployed a number of strategies to ensure a position 
of superiority for the West vis-a-vis the Orient in general, and 
the Islamic world in particular. Said deals with Orientalism mainly 
as a Western discourse where the interaction between power 
and knowledge is so fundamental. He also acknowledges his 
use of “Michel Foucault’s notion of a discourse, as described 
by him in The Archaeology of Knowledge and in Discipline and 
Punish... [because] without examining Orientalism as discourse 
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baseless and unjust accusations. According to R. W. Southern, 
when the Prophet’s name became first known in northern Europe, 
he was immediately described as an idol who was worshipped by 
the ‘Saracens’ who offered him sacrifices1. Norman Daniel  says 
that the word ‘Saracen’ was widely used in Europe since the 11th 
century and throughout the 15th and 16th centuries to mean a man 
who followed and practiced the same religion as Muhammad2. 
Erroneously, it was believed that ‘Saracens’ worshipped idols, 
and among them, as Comfort states, are “Mahoun, (meaning 
‘Mahomet’) Apolin, Baraton, Cahu, Tervagent, Lucifer, Jupiter” 
besides many others3. It is therefore obvious that Islam was 
falsely presented in “the writings of the clerical historians and of 
the Crusaders and of learned visitors to the Holy Land” whose 
main target was “to present Mahomet as a heresiarch, the founder 
of a schism”4. Von Grunebaum throws light on the way Islam was 
perceived by an average Christian in those years and says:

 
When the Christian looked upon Islam, his primary task was not to 

study this phenomenon of an alien faith ...... but rather to explain the 
unexplainable, to wit, the artful machinations by which Mohammed had 
won over his people to the acceptance of his absurd confabulations5.

While the above view reflects an obvious hostility toward Islam 
and the Prophet and accuses him of employing certain deceptive 
strategies to talk people into Islam, it also points to the parochial 
vision of the contemporary average Christian who showed 
adamant unwillingness to familiarize himself with “an alien faith”. 
The early conception of Islam was hardly based on historical 
facts or sound information. 
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Thesis Statement
This paper looks closely at Thomas Carlyle’s  lecture  “The Hero 

as Prophet” which attracted a large audience when delivered in 
1840. It  attempts to link the lecture, which was published in 1841 
in Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, to a series of 
writings in the Western tradition by many Orientalists who have 
taken opposed views on the character of  Prophet ‘Mahomet’. 
Occasional references are made to the image of the Prophet in 
early English literature at propitious moments during the course 
of the discussion to show how literature reflected and embodied 
prevalent unsympathetic and somewhat prejudiced  ideas toward 
Islam and Muslims in general, and the Prophet in particular. The 
paper argues that while Carlyle’s lecture dismisses numerous 
false charges against the Prophet and emphasizes his essential 
sincerity in his mission, his views are not only confined to one 
lecture. He continues to express his attitude toward the Prophet in 
his third lecture,  “The Hero as Poet”. It is only when his conflicting 
views toward the Prophet in the two lectures are juxtaposed 
to each other that we can assess his standpoint toward the 
various issues raised in connection with the Prophet’s character. 
Consequently, Carlyle’s perspective determines his position in 
Western scholarship which has focused on the personality of the 
Prophet and also shows how he is affiliated with other Orientalists 
who share his similar concerns and views.

Historical Background
Generally speaking, numerous historical factors were largely 

responsible for the creation of an unfavourable image of Islam 
and Muslims ever since the early years of contact between the 
Islamic world and Christendom. The Prophet was the target of 
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* اأ�شتاذ م�شارك بق�شم اللغات االأوروبية واآدابها - جامعة امللك عبد العزيز

“موقع كارليل
يف الدرا�سات ال�ست�رصاقية”

د. عمر عبد اهلل باقب�ش*

امللخ�س
الن�صارى   بكتابات اجلدليني  تاأثره  »البطل كر�صول« حيث يظهر  بعنوان   لكاراليل  ال�صوء على ما�صرة  البحث  ي�صلط   

املنحازة والعدائية والتي تكرر االتهامات الباطلة حول �صحة القراآن الكرمي، وا�صتناد االإ�صالم اإلى جذور ن�صرانية. وجند اأن 

كثًيا من اأدباء الع�صور الو�صطى وحتى القرن ال�صابع ع�صر يعتمدون على تلك االتهامات املن�صوبة اإلى  الر�صول ممد، �صلى 

التقليد  ينفك عن ذلك   اأن  اأن كاراليل يحاول جاهًدا«  والر�صول. غي  االإ�صالم  امل�صوهة عن  و�صلم، يف ت�صوراتهم  اهلل عليه 

اأبدوا اهتماًما« بدرا�صة  والذين  املتاأخرين  امل�صت�صرقني  يتبنى وجهة نظر اعتمدها بع�س  الو�صطى حيث  القرون  املتوارث من 

�صخ�صية الر�صول ومدى تاأثي تلك ال�صخ�صية  يف املحيط اخلارجي. اإال اأن كاراليل يف ماولته للتحرر من املوروث القدمي، 

يعرتف بتاأثي مدود واإيجابي للر�صول يف العرب من حوله فقط. وبالرغم من اأنه يثني على العرب الذين حملوا م�صعل النور 

واملعرفة الذي اأ�صاء ملدة طويلة  جزًءا كبًيا من العال، نالحظ اأنه اأخفق يف اإدراك اأن التبادل الثقايف املثمر واالإيجابي بني 

احل�صارة االإ�صالمية والغرب كان هو ال�صبب املبا�صر وراء ظهور النه�صة االأوروبية. كما اأنه اأخفق عندما ل يدرك اأنَّ دانتي، 

الذي يعتقد اأنَّ تاأثيه وذكراه تفوقان الر�صول ممًدا، هو ثمرة من ثمار ذلك التوا�صل الثقايف بني الرتاث العربي واالإ�صالمي 

والغرب؛ حيث اإنه تاأثر يف اأعماله االأدبية بالفكر االإ�صالمي واالأدب العربي. وعليه فاإن روؤية كاراليل وت�صوره لالإ�صالم والر�صول 

التقت�صر على ما�صرته “البطل كر�صول”، بل البد من ربط هذه املحا�صرة بالتي تليها “البطل ك�صاعر” حتى تكتمل ال�صورة 

التي يريد اإر�صالها حيث ت�صكل املحا�صرتان وحدة متما�صكة، وقيا�ًصا على ذلك فاإن تقومي كاراليل للو�صع الراهن الذي تتكلم 

عنه اأوروبا مبلء فمها الينبغي اأن يف�صل عن املا�صي حني هيمنت »االإمرباطورية ال�صامتة« على العال. ويدعو الباحث كل من 

يدر�س تاريخ العالقة بني االإ�صالم والغرب باأال ينهج نهج كاراليل، الذي ف�صل املا�صي عن احلا�صر، ونظر اإلى تلك العالقة من 

زاوية �صيقة، بل البد اأن تكون النظرة اأكرث �صمولية وعمًقا.



151

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

“Carlyle’s Position 

in Oriental Scholarship”

Omar Abdullah Bagabas

Abstract
This paper looks closely at Carlyle’s lecture “The Hero as Prophet” to show how Carlyle is still 

influenced by the biased and somewhat hostile writings of the Christian polemicists which repeat 

false accusations concerning the authenticity of the Revelation and firmly believe that ‘Mahomet’s 

Islam’ relies heavily on Christian sources. Such baseless and unjust charges are reiterated by 

most literary figures in the Medieval period and until the 17th century. But the paper also shows 

how Carlyle tries to break away from the Medieval tradition, as he takes a different approach 

which some modern Orientalists adopt in their assessment of the character and achievements 

of the Prophet. However, the paper argues that in his attempt to liberate himself from an ancient 

tradition, Carlyle acknowledges a limited, though positive, impact of the Prophet on the Arabs 

only. Though he praises the Arabs whose “light of genius” shone “through long ages over a great 

section of the world”,  he failes to realize that the positive and fruitful cultural exchange between a 

rich Islamic civilization and the West was largely responsible for the emergence of the European 

Renaissance. He also fails to realize that Dante, whom he believes to long survive Mahomet, is 

deeply influenced by Arabic and Islamic literary  sources. While Carlyle’s views of the Prophet 

and Islam are expressed in his two lectures “The Hero as Prophet” and “The Hero as Poet” which 

form a complete unit, similarly, his assessment of the contemporary scene where Europe speaks 

in these loud times should not be divorced from the past when “the empire of Silence” used to 

dominate the scene. The paper therefore calls for a comprehensive and deeper, rather than a 

limited and superficial, viewpiont, which should be taken by any fair scholar whenever he/ she 

examines the history of relations between Islam and the West.              

* Associate Professor at The  Department of European Languages & Literature, 
King Abdulaziz University,
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درا�سات يف اجلغرافيا

اإقليم اخلليج العربي  النفط اخلام يف دول 

بني الت�سدير والت�سنيع - حتليل جغرايف
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*  اأ�شتاد اجلغرافيا امل�شارك - جامعة قطر

النفط اخلام يف دول اإقليم اخلليج 

العربي بني الت�سدير والت�سنيع

– جغرايف  – حتليل 
د. نظام بن عبدالكرمي ال�سافعي*

امللخ�س
يهدف البحث الى درا�صة واقع وتطور �صناعة النفط يف اإقليم اخلليج العربي  بدوله الثماين الذي ُيَعدُّ االأكرث اأهمية اليوم 

يف جمال النفط عامليا، وحتى امل�صتقبل رغم ظهور مناف�صني. وتاول الورقة االجابة عن بع�س الت�صاوؤالت التي من بينها على 

100 عام من بداية ن�صاطها النفطي ب�صورة  �صبيل املثال : هل تتجه دول االإقليم بعد هذه الفرتة الزمنية التي تقرتب من 

تلبية  النفط وتكريره، وما مدى  االإقليم يف ت�صنيع  التباينات بني دول  ، وما  اأكرب نحو تكرير نفطها بدال من ت�صديره خاما 

امل�صنع منه للحاجات املتزايدة  فيها، وما ذا عن م�صتقبل توجه الدول نحوهذه ال�صناعة ؟ اعتمد الباحث على م�صادر بيانات 

ملية واإقليمية ودولية وقام بتحليلها لتو�صيح احلالة الواقعية لتكرير النفط يف االإقليم مقارنة مع االإنتاج والت�صديرمن اخلام،  

واإجراء بع�س درا�صات املقارنة مليا ودوليا. تو�صل البحث اإلى نتائج، من بينها: اأن جميع الدول  لديها م�صايف تكرير، بلغ 

عددها 37 يف عام 2001 ، خمتلفة يف طاقاتها الت�صميمية واإنتاجها الفعلي، واأن اإجمايل الكمية املكررة ي�صل اإلى حوالى 5 

ماليني برميل يوميا تثل حوالى 25 % من اإجمايل املنتج من اخلام، ولكن بنمو بطيء خالل الثالثني �صنة املا�صية . ومن بني 

النتائج كذلك اأن ال�صعودية تعد اأكرب دول االإقليم تكريرا، يف حني مملكة البحرين ماتزال تثل منوذجا خمتلفا عن بقية دول 

املنطقة، وتتجه الكويت اإلى اأن تقدم كذلك منوذجا اآخر يف �صاأن ت�صنيع النفط اخلام بدال من ت�صديره خاما يف ات�صاع ن�صاطها 

املكررة  املنتجات  املزيد من  اإلى  امل�صتقبل  لها تتاج يف  والدول املجاورة  نف�صها  اأن دول اخلليج  الدرا�صة  واأظهرت  جغرافيا. 

جمل�س  اأع�صاء  وخا�صة  اخلليج،  دول  الدرا�صة  وتدعو  ت�صهدها،  التي  ال�صاملة  التنمية  وب�صبب  الكبي،  ال�صكاين  النمو  ب�صبب 

التعاون بالتخطيط لهذا االأمر، وتقيق ا�صتغالل اأن�صب ملواردها النفطية؛ ملا تتميز بها من مزايا ن�صبية اإنتاجية باالإ�صافة اإلى 

مزايا املوقع اجلغرايف .
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The Oil in the Arabian Gulf  Region
 between Exporting and Refining

- a geographical analysis -

Dr. Nedham  A.Kareem  Al-Shafai

Abstract
This paper deals with oil of the most important region in the world which 

includes eight countries. It aims to draw a clear picture of the eight countries in the 
region regarding the refining of its oil, instead of exporting it as crude.

Some questions to be answered here:  are the gulf countries refining its oil more 
than exporting it after almost 100 years of oil discovery, what are the differences 
between them in this matter?, and is the growth of refining high enough during 
the last 30 years, compared with other countries even non-oil producers such as 
Singapore?.

International and regional as well as local information and data were used to 
present a real situation and its development with enough comparisons in time and 
space. 

The paper ends with findings such as: all eight countries of the region have 37 
refineries, with almost 5 millions barrel per day represents almost 25 % of the total 
oil daily production, Saudi Arabia is the largest producer while Bahrain presents a 
special case, because it refines more than its oil production and Kuwait on other 
hand,  represents a different case as it spreads  internationally, but the ratio of 
growth is very slow.

Finally, the region has economic and geographical location advantages which 
should encourage them to increase it capacities to cover the growing need of the 
region itself as well as the area around where the population is increasing at high 
rate and comprehensive social, urban and economic developments are going on.  
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املقدمة :
�صمال  الواقع  بلو�صتي  حقل  من   1857 عام  العال  يف  للنفط  التجاري  االإنتاج  بداأ 
بئر  اأول  حفر  مت   1859 عام  ويف  برميل،    2000 بلغ  يومي  باإنتاج  برومانيا  بوخار�صت 
مماثل  وباإنتاج  بن�صلفانيا  بوالية  تيتو�صفيل  حقل  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  
  .)366  :  1981 )الزوكة  ــارة  االإن يف  اأ�صا�صا  ي�صتخدم  النفط  وكــان  الروماين،  للحقل 
واحل�صاري  ال�صناعي  التطور  يف  ودورها  املادة  هذه  اأهمية  االإن�صان  عرف  اأن  وبعد 
بداأت ال�صركات النفطية الكربى يف البحث عن النفط يف بقاع االأر�س املختلفة بدءا 
باملناطق ال�صهلة وانتهاء باملناطق ال�صعبة، كقيعان البحار العميقة ومناطق الغابات 
وحتى املناطق املتجمدة، م�صتعينة يف ذلك بالتقنيات احلديثة بكل اأنواعها املبا�صرة 

اأو غي املبا�صرة .
عام  يف  النفط  اإنتاج  فيها  بداأ  التي  االأولــى  الدولة  م�صر  كانت  فقد  عربيا،  اأما 
1911 من حقل جم�صة )النا�صب حاليا( على �صاحل البحر االأحمر عند مدخل خليج 

ال�صوي�س، وات�صعت دائرة الك�صف واالإنتاج يف العال حتى �صملت اإقليم اخلليج العربي 
حيث كانت  البداية باإيران عام 1908 فالعراق فالبحرين وانتهاء بعمان عام 1967.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأن  جميع الدول املطلة على حو�س اخلليج العربي تنتج النفط، 
2004، وتتلك يف الوقت  22 مليون برميل يوميا يف بداية عام  واإنتاجها قدر بحوالى 
% من جملة االحتياطي العاملي ، وما تزال  نف�صه احتياطيا بن�صبة ترتاوح بني  65و70  

 .) 27-OPEC  Bulletin 2004 :  11( عمليات الك�صف م�صتمرة
اإن النفط كما هو معلوم مادة نا�صبة، لذلك فاإن ح�صن ا�صتغالله يجب اأن يكون 
الهدف االأكرب قبل فوات االأوان ، فالنفط ميكن اأن يحول بعمليات �صناعية اإلى عدد 
من املنتجات يفوق 4000 منتج ذات قيمة عالية جدا  تعمل على م�صاعفة االإيرادات ، 

وتكريره اإلى منتجات ميثل اأحد هذه اخليارات.
ت�صي بيانات عام 2004 اأن حجم النفط املكرر يف العال بلغ 82 مليون برميل يوميا 
من النفط اخلام، جاءت الواليات املتحدة  يف املرتبة االأولى حيث كان ن�صيبها حوالى 
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% من خالل 149 م�صفاة عاملة على اأرا�صيها، طاقتها االإنتاجية 16.9  مليون برميل،   21

اأتت بعدها دول االتاد االأوروبي جمتمعة بن�صبة  10 %، ثم  اليابان  فال�صني بن�صبـــــة 
%6  و %5 على التوايل. اأما يف اإقليم اخلليج العربي ، فاإن دوله كررت حوالى 5.5 ماليني 

برميل يوميا، وجاءت اململكة العربية ال�صعودية على راأ�س الدول الثماين باالإقليم  بطاقة 
. )EIA ، 2005 : 62 -63( اإنتاجية بلغت 1.8 مليون برميل يوميا تقريبا

تبحث هذه الورقة العلمية �صناعة تكرير النفط  يف دول اإقليم اخلليج العربي بدال 
من ت�صديره خاما ملا لهذا االأمر من اإيجابيات اقت�صادية، وتاول االإجابة عن اأ�صئلة 
مثل: اإلى اأي مدى و�صلت قناعات متخذي القرار يف دول اخلليج ب�صرورة ت�صنيع هذا 
املورد املهم ؟ واإلى اأين و�صلت جهودها؟ وهل ما ي�صنع اليوم من النفط  اأكرب مما 
اإنتاج النفط فيها ؟ وما معدالت النمو يف هذه ال�صناعة؟  ي�صدر خاما مقارنة بعمر 
وهل من اختالفات بني دول االإقليم ؟ وهل يتنا�صب امل�صنع منه مع املنتج منه حاليا 
وخا�صة باملقارنة مع دول اأخرى منتجة اأو غي منتجة للنفط؟  وهل منو الطلب مليا 

واإقليميا وعامليا يدعو دول االإقليم؛  لتكثيف خططها يف هذا ال�صاأن؟

تعريفات :
يف  كما  العربي  اخلليج  حو�س  على  املطلة  الــدول  تلك  اخلليج   اإقليم  بدول  نعني 
م�صميات دول اخلليج العربية اأو اخلليج الفار�صي كما لدى جمهورية اإيران االإ�صالمية، 
فاالإقليم ي�صم ثماين دول، وهي : اإيران والعراق والبحرين وال�صعودية والكويت وقطر 
الدرا�صة �صاملة لهذا  اإن  اأي  النفط يف كل منها.  واالإمــارات وعمان برتتيب اكت�صاف 
الوقت  النفط يف  اإنتاج  متقدما يف  والذي ميثل مركزا  العال،  االإقليم اجلغرايف من 

احلا�صر اأو يف امل�صتقبل.
اأما ت�صدير النفط  فنعني به ت�صديره خاما وكذلك املكثفات، وال ندخل هنا الغاز 
الطبيعي، اأما ت�صنيع النفط  فنق�صد به تكريرالنفط اخلام وتويله اإلى منتجات اأو 
م�صتقات نفطية مكررة، وقد تكون هذه العملية املرحلة االأولى يف التعامل مع النفط 
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ت�صنيعا، ومن َثمَّ ال تدخل هنا ال�صناعات االأخرى التي تتعامل مع النفط والتي توجد 
يف اخلليج بكرثة مثل: البرتوكيماويات وغيها.

اأهداف البحث  ومنهجه:  
يهدف هذا البحث الى:

1 - معرفة مدى توجه دول اخلليج املنتجة للنفط واملالكة الحتياطي كبي منه اإلى 
ت�صنيعه بدال من ت�صديره خاما، وهل الو�صع احلايّل يف هذا ال�صاأن اأف�صل ن�صبيا من 

البدايات ، حيث مرت اأكرث من ت�صعني عاما على بداية عهد النفط فيها.
2 - معرفة التباينات املوجودة يف دول االإقليم يف �صناعة تكرير النفط من حيث 
الهدف من ال�سناعة والظروف املحيطة بها، وفاعلية الن�ساط وخططه وا�سرتاتيجياته 

امل�صتقبلية.
املنطقة  دول  لبنائها يف  النفط  املزيد من م�صايف  اإلى  معرفة مدى احلاجة   -  3
�صكانيا  تنمو  التي   لالإقليم  اجلوار  دول  وحاجات  املتزايدة،  املحلية  لتلبية احلاجات 

واقت�صاديا وعمرانيا مبعدالت كبية. 
اأما املنهج امل�صتخدم يف البحث فهو املنهج الو�صفي التحليلي املعتمد على و�صف واقع 
الن�ساط النفطي يف اخلليج، خا�سة فيما يتعلق باإنتاج النفط اخلام واإنتاج املنتجات 
املكررة بناء على االإح�صائيات املتاحة، واال�صتفادة منها بتحليلها تاريخيا وجغرافيا،  

وكذلك الو�صول اإلى النتائج املرتبطة باأهداف البحث مبا�صرة. 
درا�صات �صابقة : 

ت�صفح الباحث الك�صاف الذي اأ�صدره مركز درا�صات اخلليج واجلزيرة بالكويت 
عام 2001، والذي يك�صف عن جميع البحوث والدرا�صات التي ن�صرت يف اأعداد جملة 
عن  درا�صة  اأو  بحث  اأي  يجد  فلم   ،1975 منذ  العربية«  واجلزيرة  اخلليج  »درا�صات 
على  كذلك  الباحث  واطلع  الدرا�صة.  تت  االإقليم  من  جزء  عن  حتى  وال  املو�صوع، 
جميع اأعداد جملة »التعاون ال�صناعي يف دول اخلليج العربية  والتي ت�صدرها منظمة 
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اخلليج لال�صت�صارات ال�صناعية يف قطر منذ عام 1980 وحتى تاريخ كتابة هذا البحث، 
مبا�صرة،  ب�صورة  البحث  مو�صوع  اإلى  التطرق  حتى  اأو  مماثل  بحث  هناك  يكن  فلم 
ولكن املنظمة اأ�صدرت خالل ربع قرن درا�صات متنوعة عن ال�صناعة يف  دول اخلليج 
العربية اأو عن القطاعات ال�صناعية فيها، كان من بينها درا�صة و�صفية عن �صناعة 
العربية   اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الطبيعي  الغاز  ومعاجلة  النفط  تكرير 
عام 1994.  وا�صتفاد الباحث كثيا من الدرا�صات التي كتبها جمموعة من اجلغرافيني 
الذين كلفوا بالكتابة عن دول العال االإ�صالمي يف املو�صوعة التي ن�صرتها جامعة االإمام 
ممد بن �صعود االإ�صالمية بالريا�س باأجزائها االإقليمية املختلفة، والتي �صدرت بني  

1999 و2000.

اأوال: اإنتاج النفط يف دول اإقليم اخلليج:
البحرين  كانت  حني  يف  اإيــران،  يف   1908 عام  اخلليج  اإقليم  يف  النفط  اإنتاج  بداأ 
1967 كانت  1932، وبحلول عام  اإنتاجا له يف عام  التعاون اخلليجي  اأولى دول جمل�س 
جميع دول اخلليج الثماين منتجة للنفط.  ويعد االإقليم االأكرث اأهمية يف اإنتاج النفط 
العال،  اأخرى يف مناطق عديدة من  دول  الرغم من ظهور  العال على  م�صتوى  على 
بداية  النفط يف  اأ�سعار  ارتفاع  اأزمة  بعد  املنتجة منها، وخا�سة  الن�ساط يف  اأوتكثيف 
قزوين  بحر  ودول  والنويج  واليمن  املك�صيك  مثل:  الع�صرين  القرن  من  ال�صبعينات 
دول  يف  االإنتاج  عن  املتاحة  البيانات  وتظهر  ال�صودان.   واأخــيا  اأفريقيا  غرب  ودول 
االإقليم اأن تغيات كثية طراأت عليه مبرور الزمن لعدة اأ�صباب معروفة من بينها على 
اكت�صاف حقول جديدة، وا�صتخدام تقنيات جديدة متقدمة يف احلفر؛  املثال:  �صبيل 
اإلى  باالإ�صافة  واالنخفا�س،  االرتفاع  بني  النفط  اأ�صعار  واختالف  النفط،  ال�صتخراج 
الو�صع ال�صيا�صي واالأمني باالإقليم الذي اأثر ب�صكل كبي يف كميات االإنتاج. وكان لتاأميم  
معظم  دول اخلليج ن�صاطها النفطي يف ال�صبعينات تاأثي يف تدين االإنتاج وانخفا�صه 
يف كثي من احلقول، وخا�صة القدمية وتنطبق هذه احلالة على قطر ب�صكل وا�صح، كما 
الدول،  اأمريكيا على بع�س  اأو  التي مور�صت دوليا  �صيا�صات احلظراالقت�صادي  كانت 
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-25 كاإيران والعراق يف نهاية ال�صبعينات من العوامل التي اأثرت يف االإنتاج )املهر1984: 
180( . واجلدول رقم )1( يبني التغيات التي حدثت يف اإنتاج النفط واحتياطيه  لفرتة 

15 عاما من 1986  وحتى 2001، حيث جند :

- اأن االإنتاج الكلي لدول اخلليج قد ارتفع من حوالى 12.1  مليون برميل يوميا اإلى   1

%  من االإنتاج  حوالى 22.2 مليون برميل على التوايل ،  ومثل اإنتاج  عام 1986 ن�صبة 21.7 
%، وتعد اأ�صعار النفط من االأ�صباب  العاملي، يف حني مثل اإنتاج عام 2001  ن�صبة 29.4 
الرئي�صة لذلك االختالف يف االإنتاج، فقد كان �صعر الربميل يف منت�صف الثمانينات 
بداية  مع  كثيا  ت�صنت  االأ�صعار  اأن  حني  يف  دوالرات،   10 من  اأقل  اإلى  انخف�س  قد 
القرن احلادي والع�صرين اإلى اأكرث من 25 دوالرا للربميل، وتخطت ال�صتني دوالرا يف 

عام 2005 .    
2 - تعد ال�صعودية االأكرب اإنتاًجا على امل�صتوى اخلليجي، وتاأتي اإيران يف املركز الثاين 

% �صنة 2001 ، يف حني اأن اإنتاج اإيران  وبفارق كبي عن ال�صعودية التي ميثل اإنتاجها 40 
% تقريبا يف ال�صنة نف�صها، مع العلم اأن الكويت كانت حتى عام 1960 هي  مثل فقط 18 

اأكرب اإنتاجا بني دول االإقليم حيث كانت تنتج حوالى 594 األف برميل يوميا مقارنة
 

الدولة
اإنتاج 1986

األف برميل يوميا

اإنتاج 2001

األف برميل يوميا

للتغري   %
يف الإنتاج 

الحتياطي

1986 مليار 
برميل

طي                   حتيا ل ا

 2 0 0 1
مليار برميل 

للتغري  %
يف 

الحتياطي

عمر  #
الحتياطي

  2001

65_ 2 9290  + 1.8063.804111اإيران
125+ 13 100113  + 1.7882.45237العراق

7=0.10.1  _ 0.0440.0432البحرين
85+ 54 170262  + 8.87182     4.883ال�صعودية
125+ 2 9597  + 1.3652.11755الكويت

48+ 375 3.215.2  + 0.864160    0.332قطر
104=9898  + 1.3742.56686االإمارات

16+ 38 45.5  + 0.96478    0.541عمان
86+ 21 562.3678.8  + 12.13322.18183اإقليم اخلليج

38+  16 1032     888  + 75.46135   55.922العال
-+ 2.4 65.8%63.4%  + 29.435 %    21.7 % اإقليم اخلليج

  اجلدول رقم )1( تطور اإنتاج النفط واحتياطيه يف دول اخلليج عامي 1986 و2001



161

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

عمر الحتياطي من ح�ساب الباحث بتق�سيم الحتياطي املوؤكد على اإجمايل الإنتاج ال�سنوي لعام 

 .  2001
امل�سدر :

Arab oil and gas directory ، 2002

International Petroleum Encylopedia ، 1994

مع ال�صعودية الثانية يف الرتتيب باإنتاج و�صل فقط اإلى حوالى 457 األف برميل يوميا 
)Alexander، Gibson 1979 : 187 (

اإن زيادات قد حدثت يف اإنتاج جميع دول االإقليم  للفرتة، فيما عدا البحرين،   -  3

% يف العراق، ومبتو�صط عام للزيادة  % يف قطر، و37  وتراوحت ن�صبة الزيادة بني 160 
بلغ 83 % بني عامي 1986 و2001 .

ال�سكل رقم )1( اإنتاج النفط اخلام يف دول اإقليم اخلليج العربي عامي 1986 و2001

اإن احتياطيات املخزون النفطي يف االإقليم هائلة، فعلى الرغم من طول مدة   -  4

يزال  ما  االحتياطي  فاإن  تقريبا،  املا�صية  عام  املائة  خالل  الكبية  وكمياته  االإنتاج 
اأن االحتياطي قابل لالرتفاع يف معظم دول  االأكرب دوليا،  بل توؤكد التقارير الدولية 
اخلليج، فنذكر هنا على �صبيل املثال اأن احتياطي قطر قد ارتفع اإلى اأكرث من ثالثة 
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اأمثال مع بداية القرن احلادي والع�صرين،  ويتوقع اأن ي�صل االحتياطي العراقي اإلى 
احتياطي ال�صعودية نف�صه اأو اأكرث،  وكذلك احتياطيات بقية الدول، وخا�صة اإيران التي 
ازدادت ن�صاطا مع بداية القرن احلادي والع�صرين.  وب�صورة عامة،  فاإن االحتياطي 
 ،1986 % عامليا عام   63 ن�صبته  اأي ما  562  مليار برميل  املوؤكد قدر بحوالى  اخلليجي 
العاملي  االحتياطي  من   %  66 حوالى  ليمثل    2001 عام  مليار   679 حوالى  اإلى  وارتفع 
املقدر بحوايل 1032 مليار برميل. وياأتي االحتياطي ال�صعودي يف املركز االأول وبن�صبة 
% من االحتياطي العاملي يف  39 % تقريبا من اإجمايل احتياطي اإقليم اخلليج ون�صبة 25 

�صنة 2001 .  وتعد �صلطنة عمان -  بعد البحرين - الدولة ال�صغرى يف االحتياطي على 
% مقارنة ب�صنة 1986، وكذلك �صاأن معظم الدول الثماين  الرغم من زيادته بن�صبة 38 
التي �صهدت احتياطياتها منوا خالل اخلم�س ع�صرة �صنة بن�صبة عامة بلغت 21 % على 
و2001(،   1986( الفرتة  تلك  خالل  الدول  اأنتجتها  التي  الكبية  الكميات  من  الرغم 

)ال�صكل رقم 2( .
  

ال�سكل رقم )2( احتياطي النفط يف دول اإقليم اخلليج العربي عامي 1986 و2001

 يف �صوء االحتياطيات احلالية وكميات االإنتاج، فاإن دول االإقليم  قادرة على االإنتاج 
بالكمية نف�صها،  الإنتاج عام 2001 ملدة متو�صطة ال تقل عن 86 عاما مقارنة مع حوالى 38 



163

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

عاما على امل�صتوى العاملي .  يف حني اأن احتياطيات اأكرب الدول املنتجة للنفط  من خارج 
32 مليار برميل يف الواليات املتحدة  االإقليم مدودة، فهي على �صبيل املثال: حوالى 
االأمريكية والتي ت�صتمر يف االإنتاج ملدة عام،  وحوالى 50 ملياًرا برميل يف املك�صيك، اأي 
ملدة عاما، وحوالى 27 مليار برميل يف النويج ملدة عام،  وحوالى 70 ملياًرا يف فنزويال 
39-70، اجلميلي   : ومن َثمَّ عمر االإنتاج فيها ي�صل اإلى حوالى 70 عاما )اليــــــو�صف 2002 

 .)71:  2002

ثانًيا : ت�شدير النفط يف دول اخلليج 
منذ اأول اكت�صاف للنفط وبدء اإنتاجه ب�صورة جتارية �صارعت ال�صركات البرتولية 
العاملية الكباراأو فروعها املحلية التي اكت�صفت النفط يف دول االإقليم النفطية، وهي 
على �صبيل املثال  اإما اأمريكية، كتك�صاكو، اأو بريطانية، كربيت�س برتوليوم، اأو فرن�صية، 
املتحدة  والواليات  اأوروبا  اإلى  لت�صديره  موانئ  اإن�صاء  ك�صل،  يف  هولندية،  اأو  كتوتال 
االأمريكية وباأ�صعار زهيدة ل تتعد حتى عام 1973 الدوالرين يف اأح�صن االأحوال،  ففي 
)املهر1982:  اأمريكي  دوالر   1،17 فقط  هو  املعلن  ال�صعر  كان  و1957   1947 من  الفرتة 
% يف البدايات قبل  187(،  يف حني  كان الغاز امل�صاحب اأو املرافق يحرق بن�صبة 100 

ا�صتغالله يف توليد الطاقة وتلية مياه البحر فيما بعد. 
اأعدت  العربي  اخلليج  على  موانئ  عرب  يتم   الت�صدير  كــان  الت�صدير:  منافذ 
تنورة  ــس  راأ� املــثــال:  �صبيل  على  املــوانــئ  هــذه  بني  ومــن  النفط،  لت�صدير  خ�صي�صا 
يف  و�صرتة  اأبوظبي،  يف  دا�ــس  وجزيرة  الكويت،  يف  وعبداهلل  واالأحــمــدي  ال�صعودي، 
البحرين  وم�صيعيد بقطر،  وعبادان وجزيرة خرج يف اإيران،  وجزيرة حالول القطري، 
والفاو والبكر العراقيان يف راأ�س اخلليج.  وات�صعت منافذ الت�صدير لت�صبح عن طريق  
وقت  يف  االإقليم   دول  بع�س  قامت  حيث  العربي،  اخلليج  حو�س  على  تطل  ال  موانئ 
الحق  مبد خطوط اأنابيب �سخمة ومل�سافات طويلة تبلغ اآالف الكيلومرتات لنقل كميات 
كبية من نفطها اإلى اأ�صواق العال ، من بني هذه املنافذ : منفذ ينبع يف ال�صعودية على 
البحر االأحمر، وميناء خور فكان االإماراتي،  وميناء الفحل العماين على خليج عمان، 
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الرتكي  املثال:  ميناء جيهان  �صبيل  املتو�صط، وهي على  البحر  اإلى منافذ  باالإ�صافة 
وطرطو�س وبانيا�س ال�صوريان، وغيها .

20 مليون برميل  اأكرث من  اإلى  وتنقل البواخر عربتلك املوانئ  وغيها  ما ي�صل 
يوميا من النفط املنتج يف دول االإقليم ) 17 مليوًنا من اخلام و3 ماليني من امل�صتقات 
النفطية املكررة (.   وت�صي البيانات اأنه يف عام 2001، على �صبيل املثال ، مت ت�صدير ما 
ن�صبته 20 % من نفط اخلليج عرب موانئ ال تطل على حو�س اخلليج العربي. فقد مت على 
�صبيل املثال ت�صدير مليوين برميل يوميا عرب ميناء ينبع ال�صعودي على البحر االأحمر، 
وحوايل 800 األف برميل عرب ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�صط، وحوالى 200 
األف عرب املوانئ ال�صورية على البحر املتو�صط، وحوالى 400 األف بالو�صائل الربية اإلى 

 )EIA، 2002 : 4 -6(  الدول املجاورة
تغياأ�صواق النفط اخلام اخلليجي  وكمياته: كانت اأوروبا الغربية يف بدايات االإنتاج 
اإقليم اخلليج العربي، اجلهة الرئي�صة يف ا�صتقبال النفط اخلام امل�صدر  النفطي يف 
1973 ، بداأ النفط  من دوله،  ولكن  يف مراحل تالية، وخا�صة بعد حرب اأكتوبر عام 
اليابان  االآ�صيوية، وخا�صة  الدول  راأ�صها  وعلى  اإلى جهات جديدة،   ي�صدر  اخلليجي 
وكوريا و�صنغافورة وال�صني والهند.  فاليابان، على �صبيل املثال،  اعتمدت على نفط 
% عام  % عام 2000 بعد اأن كـــــانت الن�صبة 60  اخلليـج بن�صبة و�صلت اإلى اأكرث من 75 
1982،  يف حني انخف�صت ن�صبة اعتماد دول غرب اأوروبا على نفط اخلليج اإلى  35 %، 

اأن  بعد   2000 عام  تقريبا   %  25 ن�صبته  ما  فا�صتقبلت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اأما 
.) EIA، 2002 : 6 -7( 1982 تقريبا عام % كانت 16 

وتظهربيانات اأخرى ، اأن �صلطنة عمان ، على �صبيل املثال،  �صدرت يف عام 2000  ما 
% اإلى كوريا اجلنوبية ون�صبة  % اإلى ال�صني و19  % من خامها اإلى اليابان و20  ن�صبته 27 
% اإلى تايلند)Arab Petroluem 2002 : 312 (.  اأما ال�صعودية التي قامت يف عام 2000   17

بت�صدير 6.3 ماليني برميل يوميا ، فما تزال �صادرات نفطها اخلام اإلى دول  اأمريكا 
بها،  فقد كانت  باأ�س  ن�صبة ال  ، تثل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  ال�صمالية، خا�صة  
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% تقريبا، وكان ن�صيب اأوروبا الغربية 1.3 مليونا،  ولكن  الكمية  1.6 مليونا اأي بن�صبة 25 
الكمية الكربى من النفط اخلام ال�صعودي ذهبت اإلى دول اآ�صيا، وهي ما يقارب 2.9 
%، وكانت اليابان على راأ�س تلك الدول حيث ا�صتوردت ما معدله  مليونني وبن�صبة 50 
اأما   .)Arab Petroluem 2002 : 384 -385( ال�صعودي  النفط  يوميا من  برميل  اآالف   908

اإيران فقد قامت بت�صدير 2.5 مليوين برميل يوميا يف عام 2000، كان ن�صيب  دول اآ�صيا 
حوالى 1.2 مليونا يوميا، وكان ن�صيب اليابان منه ن�صف مليون برميل تقريبا،  ومثلت 
األف   921 االإيرانية بكمية بلغت  الثانية يف �صادرات اخلام  الغربية اجلهة  اأوروبا  دول 
 Arab( ،برميل، وب�صكل خا�س اإيطاليا وهولندا حيث ا�صتوردتا  حوالى ن�صف الكميــــــــة

 .)  Petroluem 2002: 139 -140

واجلدول رقم )2( يبني الكميات ال�صنوية التي �صدرتها دول اخلليج من النفط اخلام 
املنتج بها عام 2001 مقارنة مع اإجمايل االإنتاج، حيث يت�صح اأن اإجمايل ما قامت دول 
البالغ  الناجت  اإجمايل  من   %  76 بن�صبة  اأي  برميل  مليارات   5.5 بلغ  بت�صديره  اخلليج 
حوالى 7.2 مليارات برميل .  والبحرين هي الدولة الوحيدة من بني الدول الثماين التي 
ال ت�صدرنفطا خاما ، يف حني ترتفع كثيا ن�صبة ما ي�صدر من النفط اخلام يف كل من 
% . وتتل الكويت املركز االأف�صل بني الدول  قطر وعمان حيث ت�صل اإلى اأكرث من 95 
الكربى املنتجة للنفط باالإقليم ، حيث تنخف�س ن�صبة ما ي�صدر من نفطها على �صكل 
% ، مما يعني اأنها تتبع �صيـــــــــــا�صة وا�صحــــــــــة يف ت�صنيــــع نفطهـــــــا،  خـــام اإلى  62 
)ال�صكل رقم 3(.  وللمقارنة مع دول اأخرى م�صدرة للنفط اأع�صاء يف منظمة االأوبك، 
% من اإنتاجها النفطي  جند فنزويال، على �صبيل املثال،  ما تزال ت�صدر ما ن�صبته 65 
خاما  اإلى اخلـــــارج، اأما نيجييــــــا فن�صبة �صادراتهــــا من النفط ت�صل اإلى حوالى 
% من ناجتها النفطي  %  يف عام 2004، يف حني تقوم اأندوني�صيا بتكرير مان�صبته 93   90

)Opec Annual Statistical Bulletin 2004(، يف حني اأن ن�صبة النفط امل�صدر ميثل يف كل 

% على التوايل عام 1998، يف حني ت�صل الن�صبة  %  و30  من ليبيا واجلزائر حوالى 73 
العامة يف الوطن العربي  اإلى حوالى 70 % يف العام نف�صه ) �صالح 2002 : 244 (. 
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اجلدول رقم ) 2 ( اإنتاج النفط اخلام و�سادراته يف دول اخلليج عام 2001 

ن�سبة ال�سادرات % من الإنتاج ال�سنويال�سادرات من اخلام مليون برميل*الإنتاج ال�سنوي مليون برميل*الدولة

138991366.0اإيران

89573082.0العراق

160000.0البحرين

2879220376.5ال�سعودية

71144362.3الكويت

23122195.7قطر

77265284.5الإمارات

34933295.1عمان
7242549475.9املجموع

* بع�ش الأرقام كانت يف الأ�سل بالطن وحولت اإلى برميل ، ب�سبب اختالف م�سادر البيانات. 

امل�سدر :  بيانات  �سادرة عن منظمة الأوبك ومنظمة الأوابك وغريهما موجودة يف :

                    Arab Oil and Gas Dierctory ، Paris، 2002

ال�سكل رقم )3( الن�سبة املئوية ل�سادرات النفط اخلام املنتج يف دول اإقليم اخلليج العربي 

عام2001
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ثالثا : ت�شنيع النفط يف دول اخلليج
من  الرغم  على  تقريبا،  ل�صيء  خام  وهو  علميا،  مثبت  هو  كما  النفط،  ي�صلح  ال 
احتوائه على اآالف املركبات الكيميائية، اإال بعد ف�صله اإلى م�صتقات عن طريق تكريره، 
وقد ي�صمى اأي�صا ت�صنيعه، عربعمليات خمتلفة يف التعقيد، حيث يهدف ت�صنيع النفط 
ح�صب ما تق�صده هذه الدرا�صة، اإلى تويله من خام اإلى م�صتقات اأو منتجات اأ�صا�صية،  
وامل�صتقات  النفط.   ت�صنيع  يف  االأولــى  املرحلة  ُتَعدُّ  املقدمة  يف  �صابقا  بينا  كما  وهي 
اأو املنتجات النفطية متمثلة يف : اجلازولني ) البنزين( باأنواعه املختلفة امل�صتخدمة 
الوقود  وغــازات  الثقيل  الزيت  ووقود  الطائرات  ووقود  والكيو�صني  النقل  و�صائل  يف 
كال�صحوم  اأ�صا�صية،  اأخــرى  ومنتجات  املنازل،  يف  امل�صتخدم  البيوتني  مثل  املختلفة 
وال�صموع والديزل واال�صفلت،  واأخرى جانبية ال ح�صر لها، وب�صورة عامة ي�صل عدد 
التكريرهذه  وتتم عمليات    ،)223  :  1985 100 �صنف  )ر�صول  اأكرث من  اإلى  املنتجات 
اإما بالتك�صي احلراري الفيزيائي بوا�صطة احلرارة اأو بخار املاء احلار، اأو بالتك�صي 

احلفزي الكيميائي باالأكا�صيد املعدنية واالأحما�س امل�صافة اإلى اخلام.  
من  جمموعة  للنفط  املنتجة  اخلليج  دول  وخا�صة  للدول  يحقق  وتكريرالنفط 
االأهداف االقت�صادية، فاإنه على �صبيل املثال، يحقق زيادة يف  قيمة هذا املورد املهم 
وغي املتجدد، ويقلل ن�صبيا  تاأثيات انخفا�س اأ�صعار اخلام، وميكن يف الوقت نف�صه 
الدول املنتجة من تو�صيع دائرة اأ�صواقها، وخا�صة يف الدول النامية، ويعمل اأي�صا على 
خف�س �صريبة الكربون يف حال فر�صها على النفط اخلام، وخا�صة املنتجات اخلالية 
اإلى ح�صول الدولة على منتجات تتاج  من الر�صا�س، واأخيا، يوؤدي تكرير النفط 
اأ�صعارها  بارتفاع  املعروفة  امل�صتوردة  باملنتجات  مقارنة  باأ�صعاررخي�صة  يوميا  اإليها 
كثيا، وبتكريره  يتم تاأ�صي�س قاعدة اإنتاجية تدعم قطاع ال�صناعة، وت�صغيل العمالة، 
وتن�صيط الفعاليات االقت�صادية االأخرى ذات ال�صلة املبا�صرة وغي املبا�صرة  )�صالح 

.)244 : 2002

ومن بني خ�صائ�س �صناعة تكرير النفط اأنها اإحدى ال�صناعات التي تكون فيها 
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ن�صبة الوزن الفاقد �صغية، واأنها من ال�صناعات القليلة التي تزيد من حجم املواد 
االأولية بعد ت�صنيعها، فهي �صناعة يف�صل اأن تتخذ من االأ�صواق مواقع لها، واأنها اأي�صا 
�صناعة ذات تقنية عالية تقلل من ا�صتخدام العمالة ومن َثمَّ خف�س تكلفة العمل اإلى 
حوالى 6 % من جمموع التكاليف النهائية، ولكنها تتاج اإلى ُرُءو�س اأموال �صخمة جدا 

.) 223  : )ر�صول 1985 
وتتميز  عالية،  راأ�صمالية  كثافة  ذات  �صناعة  تعد  النفط  تكرير  �صناعة  اأن  ومبا 
الطاقة  ا�صتعمال  اأو  ا�صتغالل  بن�صبة  تتاأثر  فاأرباحها  اإنتاجية عالية،   بتكاليف  كذلك 
% من القدرات النظرية كما  الت�صميمية اأو التجهيزات التي يجب اأن ترتاوح بني 93 و94 
يقول الدكتور احلبيب داللة، والذي يقول اأي�صا: اإنَّ عامل الوفورات االقت�صادية يلعب 
دورا مهما يف تقيق اأرباح ماأمولة، والوفرة االقت�صادية تلك ميكن اأن  تنتج من طريق 
اال�صتغالل االأن�صب للطاقة الت�صميمية للم�صفاة وتنويع املنتجات،  و ح�صن التعامل مع 
االآالت  واالأجهزة، وح�صن اإدارة امل�صفاة،  وتنوع املنتجات، واختيار املواقع اجلغرافية 

 .)99  : املنا�صبة )احلبيب داللة 1990 
كانت �صناعة تكرير النفط حتى اخلم�صينات  من القرن الع�صرين تقام يف االأ�صل 
بالقرب من حقول النفط ،  ومن ثم يذهب االإنتاج اإلى االأ�صواق ، لذلك كانت الواليات 
الفرتة،   تلك  حتى  العاملية  الطاقة  من   %  60 حوالى  على  ت�صتحوذ  االأمريكية  املتحدة 
% لدول اأوروبا الغربية واأقل من 9 %  الأنها الدولة املنتجة الكربى نفطيا، يف مقابل 10 
لدول ال�صرق االأو�صط. اأما يف فرتة اخلم�صينات وال�صتينات فقد اختلفت مواقع التكرير 
اخلام  املواد  اإنتاج  مناطق  من  بدال  ال�صناعة  لهذه  اجلاذبة  هي  االأ�صواق  فاأ�صبحت 

)النفط( لعدة اأ�صباب، من بينها : 
 1( ات�صاع دائرة ا�صتبدال الفحم بالنفط وخا�صة يف دول اأوروبا . 

 2( ظهور ال�صفن العمالقة لنقل النفط .
 % لذلك ، فاإن �صناعة التكرير بداأت تزدهر يف اأوروبا لت�صل ن�صبتها اإلى حوالى 30 
من جملة �صناعة النفط العاملية حتى عام 1970 مع تراجع حل�صة الواليات االأمريكية  
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اإلى 28 %،  وانخفا�س اأكرب يف قدرات دول ال�صرق االأو�صط اإلى حوالى 5 %، وكانت الدول 
الرئي�صة  يف تكرير النفط هي الدول ال�صناعية التي ال تتلك النفط با�صتثناء الواليات 
االأمريكية ورو�صيا اللتني كانتا تكرران الن�صبة العظمى من الطاقة التكريرية يف العال 
يف عام 1980. ولكن مع تنامي حاجة الدول النامية اإلى املزيد من املنتجات املكررة،  
تلبية للتطورات االقت�صادية واحل�صرية والعمرانية منذ الثمانينات وحتى االآن، �صعت 
% بني  دول كثية منها، وعلى راأ�صها دول االأوبك بتو�صيع قدراتها التكريرية بن�صبة 50 

�صنتي 1985 و1990 لت�صل اإلى 9 ماليني برميل يوميا )داللة 1990 : 106-99(.
وت�صي البيانات )EIA، 2001:62- 64( اإلى اأن اإجمايل ما اأنتجه العال من املنتجات 
دولة،   122 يوميا يف  برميل  مليون   81 بلغ حوالى   2001 يناير عام  املكررة يف  النفطية 
تتلك 49 دولة منها  فقط م�صفاة واحدة ، وكان ن�صيب الدول غي االأع�صاء يف اأوبك 
%  تقريبا .   وجاءت الواليات املتحدة االأمريكية على  حوالى 73 مليونا، اأي بن�صبة 90 
راأ�س الدول املالكة للم�صايف بعدد 152 م�صفاة اأنتجت حوالى 16.6 مليون برميل يوميا 
ومن َثمَّ فهي تتل املرتبة االأولى بني دول العال، يف حني و�صلت الطاقات االإنتاجية 
لدول غرب اأوروبا جمتمعة اإلى حوالى 8.4 ماليني برميل، ورو�صيا باإنتاج بلغ حوالى 5.4  
ماليني برميل لتحتل املرتبة الثانية،  فاليابان بتكرير حوالى 5 ماليني برميل يوميا،  
ومن ثم كانت ال�صني بكمية اإنتاج بلغت حوالى 4.3 ماليني يوميا ، وميكننا من خالل 
تلك البيانات ا�صتخال�س و�صف م�صايف التكرير ال�صينية باأنها �صغية الأن متو�صط 
اإنتاج الواحدة منها هو حوالى 47  األف برميل يوميا ،  يف حني متو�صط اإنتاج امل�صفاة 
االأمريكية ي�صل اإلى حوالى 110 األف ، واليابانية هو حوالى 137 األف، اأي اإنها متو�صطة 
االأحجام، يف حني تت�صم م�صايف كوريا اجلنوبية و�صنغافورة باأحجامها الكبية حيث 
امل�صايف يف  يكون �صبب ذلك حداثة  يوميا وقد  األف برميل   433 املتو�صط يقرتب من 
الدولتني، ومدوية انت�صارها اجلغرايف ب�صبب امل�صاحات اجلغرافية لهما، )اجلدوالن 

رقما 4 و6( .
اأما يف عام 2004 فقد ارتفع اإنتاج العال من تكرير النفط اإلى 83 مليون برميل اأي 
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بن�صبة  اأي  يوميا،  81 مليونا  املقدر بحوالى   2001 اإنتاج عام  ب�صيط ل يزد على  بتغي 
%  خالل اأربعة اأعوام، وهذا يعني اأن هذه ال�صناعة بطيئة يف النمو،   زيادة اأقل من 2.5 
ولكن املالحظة املهمة هي اأن اإنتاج ال�صني قد ارتفع مبقدار بني 200-300 األف برميل 
يوميا، يف حني اأن اإنتاج الواليات املتحدة  ل يطراأ عليه اأي تغيي؛ الأنها توقفت عن بناء 

م�صاف جديدة منذ منت�صف ال�صبعينات الأ�صباب بيئية واقت�صادية.
اجلدول رقم )3( تطور�سناعة تكريرالنفط يف دول اخلليج  وبع�ش خ�سائ�سها الإنتاجية

بني عامي 1986 و2001   

الدولة

�سنة 

اإن�ساء اأول 

م�سفاة

املوقع

عدد 

امل�سايف 

 1986

اإجمايل حجم 

التكرير 1986  

األف برميل يوميا 

عدد امل�سايف 

 2001

اإجمايل 

حجم    التكرير  

               2001
األف برميل 

يوميا

التغري يف التكرير 

بني 1986 و2001

+ 180 %453091.484عبادان1929اإيران

    + 32 %83198418الدورة1927العراق

=12501249�صرتة1936البحرين

     + 46 %119581.745     7  *راأ�س تنورة1944ال�صعودية

     + 22 %36343773ال�صعيبة1953الكويت

     + 4 %156258م�صيعيد1954قطر

+  178 %31855515اأم النار1976االإمارات

    +  77 %148185الفحل1982عمان

     +  66 %293.217375.327--االإقليم

     +  103 %42840.20074481.400--العال

%--% 6.8% 8.0% 5.0% 6.5-          

 * العدد ي�صمل م�صفاتي ميناء �صعود  وراأ�س اخلفجي العاملتني يف املنطقة املحايدة بني الكويت وال�صعودية، ومعظم 

امل�صادر ت�صعهما �صمن م�صايف الكويت، ولكنهما يف احلقيقة تابعتان لل�صعودية بتق�صيم املنطقة املحايدة . 
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امل�صدر :

-    تواريخ اأول م�صفاة وا�صمها من كتاب حو�س اخلليج واملو�صوعة االإ�صالمية )انظر اجلدول 1(.

-    بيانات 2001 من التقرير االأمريكي عن امل�صايف يف العال ) انظر اجلدول 6(.

.  392 -    بيانات 1986 من انرتنا�صيونال برتوليوم 1986 العدد 19 ، �س 386- 

ال�سكل )4( الطاقات الت�سميمية مل�سايف النفط يف دول اإقليم اخلليج العربي ل�سنة 2001   

ويف اإقليم اخلليج العربي ، وبناء على بيانات  اجلدول رقم )3(، ميكن ا�صتخال�س 
النقاط التالية حول �سناعة تكرير النفط اخلام فيه:

ذلك  وكان  النفط،  تكرير  يف  العربي   اخلليج  اإقليم  دول  اأولــى  العراق  كانت   -  1

اأقيمت م�صفاة الدورة جنوب بغداد وما تزال تعمل، يف حني كانت  1927، حيث  عام 
�صلطنة عمان اآخر الدول اخلليجية يف اإقامة م�صفاة للنفط  يف ميناء الفحل مب�صقط، 
م�صفاة  اأول  اإقامة  على  قرن  ن�صف  من  اأكرث  مرور  بعد  اأي   1977 عام  يف  ذلك  كان 
يف االإقليم،  ويعزى ذلك التاأخي اإلى كون عمان اآخر الدول اكت�صافا واإنتاجا للنفط. 
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النفط  �صاأن تكرير  واأهمها يف  التعاون اخلليجي،   اأولى دول جمل�س  البحرين  وكانت 
لفرتة طويلة.  

عددها  يبلغ  النفط،  لتكرير  م�صاٍف  بها  الثماين  اخلليجية  الــدول  جميع  اأن   -  2

اإذبها   امل�صايف؛  االأولى من حيث عدد  املرتبة  اإيران يف  تاأتي  37 م�صفاة،   االإجمايل 
كل  يف  و  ذلك،  بعد  وال�صعودية  العراق  وتاأتي    ، عبادان  م�صفاة  اأقدمها  م�صاٍف،   9
واحدة منهما 8 م�صاٍف،  وم�صفاة راأ�س تنورة ُتَعدُّ االأقدم يف ال�صعودية ، وهي الواقعة  
على ال�صاحل ال�صرقي لل�صعودية حيث اأن�صاأتها �صركة اأرامكو عام 1944 يف قلب املنطقة 

النفطية للدولة ، و  تتلك كل من البحرين وعمان م�صفاة واحدة .
3 - اأما من حيث املواقع اجلغرافية مل�صايف النفط يف دول اإقليم اخلليج العربي فاإنها 

تقع اإما على ال�صواحل كم�صفاة عبادان و�صرتة وراأ�س تنورة وينبع  وم�صيعيد واالأحمدي 
والروي�س والفحل وغيها ، وهي غالبا ما ت�صدر اأكرث منتجاتها اإلى اخلارج،  اأواأنها 
تقع بالداخل كالدورة وبيجي )ال�صمال( و�صالح الدين العراقية، وكذلك �صاأن م�صايف 
االأ�صواق  اإلى  منتجاتها  ت�صوق  ما  غالبا  التي  وخانقني  والريا�س  واأ�صفهان  طهران 

املحلية، ) ال�صكل رقم 4( .
- تختلف الطاقات الت�صميمية مل�صايف اخلليج،  فمعظمها ) 22 م�صفاة من 37(   4

والكويت  ال�صعودية  التي يف  تلك  يوميا، خا�صة  برميل  األف   100 تتعدى  ذات طاقات  
واإيران والبحرين، يف حني معظم امل�صايف العراقية �صغية.  واجلدول رقم )5( يبني 
ترتيب اأكرب ع�صرم�صاٍف يف اإقليم اخلليج من حيث الطاقات الت�صميمية يف عام 2004، 
اعتمادا على بيانات منظمة االأوبك ، حيث يت�صح اأن اأكرب م�صفاة هي م�صفاة راأ�س 
تنورة ال�صعودية بطاقة 525 األف برميل يوميا ، تليها م�صفاة ميناء االأحمدي يف الكويت 
بطاقة 466 األف برميل، والثالثة هي عبدان االإيرانية بطاقة 400 األف برميل وتت�صاوى 
معها م�صفاة ينبع ال�صعودية.  والطاقات الت�صميمية للع�صر الكربى ت�صل اإلى حوالى 
االإجمالية  الت�صميمية  الطاقات  تقريبا من   %  60 بن�صبة  اأي  يوميا،  برميل  مليون   3.5

هي  ال�صمال(   ( بيجي  م�صفاة  اأن  حني  يف   ، والثالثني  ال�صبع  اخلليج  اإقليم  مل�صايف 
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 OPEC Annual Statitical( برميل  األف   150 تبلغ  ت�صميمية  بطاقة  العراق   يف  الكربى 
 )Bulletin 2004

اجلدول رقم )4( امل�سايف الع�سر الكرى من حيث الطاقات الت�سميمية

يف دول اإقليم اخلليج   العربي 2004
الطاقة الت�سميمية ) األف برميل يوميا (الدولةامل�سفاةالرتتيب

525ال�صعوديةراأ�س تنورة1
466الكويتميناء االأحمدي2
400اإيرانعبادان3
400ال�صعوديةينبع )ت�صدير(4
370ال�صعوديةرابغ 5
313ال�صعوديةحبيل6
280البحرين�صرتة7
270الكويتميناء عبداهلل8
265اإيراناأ�صفهان9

235ال�صعوديةينبع )ملي(10

                               OPEC، Annual Statistical Bulletin 2004 ، pp . 75 -85 : امل�صدر     
)5(   اإن اإنتاج دول اخلليج من تكرير النفط كان  3.22 ماليني برميل يوميا  عام 1986، 

 % وارتفع اإلى  5.33  ماليني برميل يوميا يف عام 2001 اأي بن�صبة زيادة بلغت حوالى66 
خالل 15 عاما .  ويت�صح كذلك اأن اإيران واالإمارات هما اأكرث الدول منوا يف الطاقة 
التكريرية خالل اخلم�س ع�صرة �صنة هما اإيران ودولة االإمارات بن�صبة زيادة ت�صل اإلى 
% عن اإنتاج عام 1986 ، حيث قامتا ببناء م�صاف جديدة  مكنتهما من زيادة اأكرب   180

يف اإنتاج هذه املنتجات املهمة ، وعلى العك�س من ذلك جند اأن قطر والكويت ل ت�صهدا 
منوا يف االإنتاج اإال بن�صب �صئيلة ، بل ينعدم النمو تاما يف البحرين.  وب�صورة عامة، 
فاإن ن�صبة اإجمايل اإنتاج دول اخلليج الثماين من االإنتاج العاملي من املنتجات املكررة 
مدعاة  وهذا   ،1986 عام   %  8 حوالى  كانت  اأنها  حني  يف   2001 عام  يف   %  6.5 ت�صاوي 
اإلى القول اإن النمو الذي �صهدته �صناعة تكرير النفط يف دول االإقليم اأقل �صرعة من 

اأطراف اأخرى يف العال ، واحلالة كذلك يف عدد امل�صايف يف ال�صنتني، 1986 و2001 .
6(  اأما عند املقارنة بني دول اإقليم اخلليج ، فاإن ال�صعودية هي الكربى حيث تنتج 
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عام  النفطي  اإنتاجها  من   %  20 ما ميثل حوالى  وهو  يوميا،  برميل  مليون   1.8 حوالى 
2001، وتاأتي اإيران يف املرتبة الثانية بطاقة تكريرية ت�صل اإلى حوالى 1.5 مليون برميل 

% تقريبا من اإنتاجها النفطي اخلام ، وتاأتي الكويت يف املرتبة الثالثة  يوميا بن�صبة 29 
% من اإنتاجها من اخلام، اأما قطر  باإنتاج حوالى 770 األف برميل يوميا اأي بن�صبة 37 
 2001 عام  اأنتجتا  التكريرحيث  حجم  حيث  من  اخلليجية  الدول  اأ�صغر  فهما  وعمان 
املقارنة  عند  ولكن    .)5 رقم  )ال�صكل  التوايل  على  يوميا  برميل  األف  و85   58 حوالى 
بني ن�صبة ما يكرر من النفط اخلام املنتج اإلى ن�صبة ما ينتج منه فتاأتي البحرين  يف 
املرتبة االأولى باإنتاجها حوالى 250 األف برميل يوميا، اأي ما ي�صاوي حوالى �صتة اأمثال 
اإنتاجها املحلي من اخلام يف حني اجلزء االأكرب من اخلام ياأتي من ال�صعودية حيث 
تكرر حل�صابها، مما يعني اأن هذه الدولة كانت االأولى يف االإقليم التي ر�صمت �صيا�صة 
ت�صنيع البرتول لي�س لال�صتهالك املحلي، بل بهدف الت�صدير يف املقام االأول  ملا يحقق 
ذلك لها قيمة اإ�صافية القت�صادها بديال عن اإنتاج النفط املتوا�صع بها مقارنة ببقية 
دول اخلليج االأخرى. ومن باب التحقق ما اإذا كانت دول االإقليم  متجهة نحو ت�صنيع 
النمو  الأن  النفط،  من  ينتج  ما  اإلى  يكرر  ما  ن�صبة  معرفة  ينبغي  كان  اخلــام،  نفطها 
للتاأكد من حقيقة  يكفي  ال  �صابق،  ، يف جزء  الدرا�صة  بينته  كما  الذي تقق  املطلق 
مت  لذا  مليا.  املنتج  اخلام  النفط  مع  يكرر  ما  مقارنة  املنطقي  من  فكان  التوجه، 
اختيار عامني وهما 1986 و2001  وبفارق زمني 15 �صنة لتحليل بياناتهما  للو�صول اإلى 
النتيجة، فكان اجلدول رقم )5( الذي يو�صح ب�صورة عامة اأن ن�صبة ما مت تكريره من 
النفط  يف عام 1986 كان اأكرب من ن�صبــة ما مت تكريــــــره عام 2001 ،  فقد انخف�صت 
%  من اإجمايل النفط املنتج يف ال�صنتني.   % تقريبا اإلى حـــوالى 24  الن�صبـــــــة من 26.5 
وفطريا يت�صح اأنه با�صتثناء البحرين، فاإن كال من اإيران واالإمارات دون غيهما  من 
 % دول االإقليم �صهدتا  منوا حقيقيا يف ت�صنيع النفط ، ولكن بن�صب �صغيـــرة وهي 10 
% تقريبا على التوايل، ففي اإيران، على �صبيل املثال، ارتفعت ن�صبة النفط املكرر  و 7 
ازدياد  يكون  وقد  تقريبا،   %  39 اإلى   %  29 حوالى  من  بها  اخلام  النفط  اإجمايل  من 
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احلاجة املحلية من امل�صتقات النفطية �صببا رئي�صا لهذا النمو، وخا�صة يف ظل احلظر 
اجلزئي املفرو�س عليها.  وعلى عك�س حالة اإيران هذه ، فاإن الن�صبة انخف�صت كثيا يف 
% تقريبا على الرغم مّما يعرف عنها باأنها  % اإلى 37  دولة مثل الكويت من حوالى 47 
التي تلكها  التوزيع  لتزويد مطات  املزيد من تكرير نفطها  اأر�صت خططا نحو  قد 
اإنتاج دول اخلليج الثماين  اأوروبا وغيها، )ال�صكل رقم6(. وب�صورة عامة،  فاإن  يف 
% فقط من االإنتاج الكلي لها من النفط اخلام  جمتمعة من املنتجات املكررة مثل 24 
املنتج عام 2001 ، وُتَعدُّ هذه الن�صبة منخف�صة، وهي دليل على عدم اهتمام دول اخلليج 
الكبيفيما عدا  البحرين والكويت  بت�صنيع النفط بدال من ت�صديره خاما، وباملقارنة 
مع دولة م�صدرة للنفط وع�صو يف منظمة اأوبك وهي فنزويال ،  فقد اأنتجت حوالى 2.3 
مليوين برميل يوميا من النفط اخلام، وكررت منه حوالى 1.2 مليون برميل اأي بن�صبة 
% وت�صتهلك منه حوالى 430 األفا وت�صدر الباقي وهو 800 األف برميل اإلى االأ�صواق   52

.)  International 1994 :  291 -298 ( الدولية
 اجلدول رقم )5( مقارنة بني ن�سبة النفط املكرر اإلى النفط اخلام املنتج  يف دول اخلليج

بني عامي 1986 و2001 

الدولة

اإنتاج النفط اخلام 

1986 مليون 
برميل يوميا

حجم التكرير 

1986 األف 
برميل يوميا

ن�صبة املكرر اإلى 

املنتج % عام 

1986

اإنتاج النفط اخلام 

2001 مليون 
برميل يوميا

حجم التكرير 

2001 األف 
برميل يوميا

ن�صبة املكرر اإلى 

املنتج % عام 

2001

1.80653029.43.8041.48439.0اإيران
1.78831917.82.45241817.1العراق

0.0442505680.043249579البحرين
4.883119524.58.8711.74519.7ال�صعودية
1.36563446.52.11777336.5الكويت

0.3325616.90.864586.7قطر
1.37418513.52.56651520.7االإمارات

0.541488.90.964858.8عمان
3.21726.522.1815.32724.0 12.133املجموع

امل�صدر : بيانات اجلدولني رقم )2( ورقم )4(
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ال�سكل رقم )5( التوزيع الن�سبي للنفط املكرر يف دول اإقليم اخلليج العربي عام 2001

ال�سكل رقم )6( اإنتاج النفط املكرر يف دول اإقليم اخلليج العربي عامي 1986 و2001

ومن جانب اآخر، فاإن الواليات املتحدة االأمريكية تقوم بتكرير جميع اإنتاجها من 
نفطا م�صتوردا  اإليه  وت�صيف  يوميا،  برميل  ماليني   9 اإلى حوالى  والذي ي�صل  النفط 
ال  نامية  دولــة  فهي  اآخــر،  منوذجا  �صنغافورة  دولــة  وتقدم  تقريبا.   نف�صها  بالكمية 
مليون برميل يوميا لتغطية حاجاتها،  تنتج النفط  ولكنها تقوم بتكرير ما يقارب 1.3 
النهائية   املنتجات  بهذه  اإقليمها  اأ�صواق  تزويد  يف  اجلغرايف  موقعها  من  وا�صتفادت 
املهمة.  واجلدول رقم )6( ي�صي اإلى مناذج اأخرى من الدول النامية ككوريا اجلنوبية 
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والهند، واملتقدمة  كاأملانيا وفرن�صا واليابان التي تعنى ب�صناعة النفط، هذه ال�صناعة 
التي توؤدي اإلى تقيق اإنتاج دائم مل�صتقات نفطية غاية يف االأهمية للحياة اليومية يف 

جميع الدول، وباأ�صعارمنا�صبة تفرق كثيا عن اأ�صعار النفط اخلام. 

اجلدول رقم )6( اأكر دول العامل  يف تكرير النفط وم�سدر املادة اخلام 2001

عدد امل�سايفالدولةاملركز
حجم التكرير مليون برميل 

يوميا

حجم اإنتاج النفط اخلام حمليا 

 مليون برميل يوميا

15316.88.1الواليات املتحدة1
425.47.3رو�صيا2
354.800اليابان3
954.53.3ال�صني4
62.600كوريا ج.5
172.30.09اأملانيا6
172.30.08اإيطاليا7
172.10.73الهند8
211.92.7كندا9

131.90.04فرن�صا10
31.300�صنغافورة *

* لي�صت يف هذا الرتتيب ، اإمنا مت اختيارها؛ لبيان حالة خا�صة مقارنة مع دول اخلليج
 EIA، International Energy Annual Report 2001، PP : 62- 64 :امل�صدر

 
اخلام  النفط  باأ�صعار  اخلا�صة  االأمريكية  الطاقة  وزارة  عن  ال�صادرة  فالبيانات 
النفط اخلام يف عام  اأ�صعار  متو�صط  اأن  تبني  النفطية  املنتجات  اأ�صعار  مع  باملقارنة 
1981، على �صبيل املثال،  بلغ حوالى 39 دوالرا للربميل )42 جالونا ( يف حني كان اجلالون 

باأقل  للربميل  57 دوالرا  اأي  �صنتا   135 املتو�صط بحوالى  يباع يف  املنتجات  الواحد من 
تقدير)International:287(، حيث تتفاعل عوامل االإنتاج املختلفة يف تقيقها  مقارنة 
مع  اأ�صعار النفط اخلام التي ت�صهد تذبذبات كبية بني 40 دوالرا  للربميل واأقل من 10 
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دوالرات كما حدث بني بداية الثمانينات ومنت�صفها، ويف فرتات الحقة من الت�صعينات  
وبداية االألفية الثالثة. 

من ناحية اأخرى، ت�صي بع�س م�صادر البيانات املتعلقة ب�صناعة النفط اأن  اإيران 
والعراق تنخف�س فيهما ن�صبة ا�صتغالل الطاقات الت�صميمية مل�صافيها، فهي بني 72 % 
% على التوايل الأ�صباب �صيا�صية واأخرى فنية، مما يعني تكلفة اأعلى للمخرجات  و86 
الطاقة  ا�صتغالل  لعمان يف  تفوق وا�صح  اإلى  نف�صها  ت�صي امل�صادر  النهائية، يف حني 

.)Arab oil: 313(  % الت�صميمية مل�صفاتها الوحيدة حيث ت�صل اإلى 98 
 ا�صتهالك املنتجات النفطية يف دول االإقليم:  اأما بخ�صو�س ا�صتهالك املنتجات 

النفطية يف دول االإقليم، فاإن اجلدول رقم )7(  يبني جوانب من ذلك:
فجميع الدول اخلليجية فيما عدا العراق، مكتفية ذاتيا من املنتجات النفطية من 
اأخرى فتقوم  اإلى منتجات خفيفة  ولكن قد تتاج يف فرتات معينة  الكمية،  الناحية 
املنتجات املكررة يف اخلليج يف  % من   60 فاإن حوالى  با�صتيادها.  وب�صورة عامة،  
البالغة حوالى 5.3 ماليني برميل يوميا ت�صتهلك مليا، اأي اإن امل�صدر منها  عام 2001 
% من اإجمايل �صادرات دول  ال يتعدى 2.1 مليوين برميل يوميا، وهذا ميثل حوالى 11 
اخلليج من النفط اخلام وم�صتقاته معا البالغ حوالى 19 مليونا يوميا،  هذه النتيجة 
ل�صد  املحلية  االأ�صواق  على  االأولــى  بالدرجة  قا�صرة  النفط  تكرير  �صناعة  اأن  توؤكد 

حاجاتها ومتطلباتها من هذه املواد املهمة.  
اإن البحرين والكويت هما اأكرث الدول اخلليجية يف تبني فكرة ت�صنيع اخلام قبل 
% تقريبا، و تقوم  % والكويت 24  ت�صديره،  فالبحرين ال ت�صتهلك من منتجاتها اإال 1 
�صبه  اإلى دول  املكررة  % من منتجاتها   40-35 بت�صدير  املثال،   �صبيل  البحرين، على 
% اإلى دول اخلليج االأخرى  % اإلى دول ال�صرق االأق�صى،  و25-20  القارة الهندية، و30-25 
)Arab Oil: 73 (.  ولدولة الكويت ممثلة يف �صركة النفط الكويتية جتربة يجب اأن تذكر 

وبلجيكا(،   اإيطاليا  )يف  اأوروبــا  يف  م�صاف  باإن�صاء   1983 عام  منذ  بــداأت  اإنها  حيث 
وكذلك يف اآ�صيا )يف تايلند وال�صني والهند وباك�صتان(،  واأن�صاأت بالتعاون مع �صركائها 
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االأوروبيني مطات خدمة لبيع املنتجات بلغ عددها 5785 مطة يف اأكرث من ع�صر دول 
                                          ) Arab Oil: 232 -235( اأوروبية ت�صوق فيها حوالى 225 األف برميل يوميا

ا�صتهالك  من  الفرد  ن�صيب  يف  ــرى،  اأخ ناحية  من   ، اخلليجية  الــدول  وتختلف 
القومي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب  مثل:   اأ�صباب  لعدة  ذلك  ويعود  النفطية،  املنتجات 
البالد  ات�صاع  وكذلك  واحل�صري،  والتنموي  االقت�صادي  الو�صع  وتنوع  االإجــمــايل 
وموقعها اجلغرايف وغيها ،  فمتو�صط ا�صتهالك الفرد مرتفع كثيا يف الكويت ي�صل 
7 براميل  اإلى حوالى  اإيران وعمان  28 برميال �صنويا، وينخف�س كثيا يف  اإلى حوالى 
ا�صتهالك  املنطقة من حيث  الفرد يف  لن�صيب  العام  املتو�صط  �صنويا، يف حني  للفرد 
10 براميل للفرد �صنويا، ومن املتوقع ارتفاع ا�صتهالك  املنتجات النفطية يبلغ حوالى 
لها، وكذلك  التي تخططان  التنمية  ب�صبب  ، وذلك   والعراق  اإيران  الفرد يف كل من 

ب�صبب النمو ال�صكاين بهما. 
اجلدول رقم  )7( ا�ستهالك املنتجات النفطية املنتجة يف دول اخلليج 2001  

الدولة
اإجمايل الإنتاج    

)األف برميل يوميا(

كمية ال�ستهالك املحلي 

األف برميل يوميا

الن�سبة املئوية  

لال�ستهالك املحلي %

عدد ال�سكان 

مليون ن�سمة 

2001

ن�سيب ا�ستهالك الفرد 

)برميل �سنويا(

1.18980.164.66.7      1.484اإيران
41865515723.610.3العراق

249228.80.712.3البحرين
1.6459375720.816.4ال�صعودية
77317722.92.428.4الكويت

582441.40.614.7قطر
51513526.23.314.9االإمارات

854552.92.66.6عمان
5.327318459.8118.69.8االإجمايل

ن�صبة اال�صتغالل ون�صيب الفرد من ح�صاب الباحث.
امل�صدر : بيانات امل�صايف النفطية من منظمة االأوبك واالأوابك منقولة من :

Arab oil and gas directory، 2002 ، اأما بيانات ال�صكان فمن :

Population Reference Bureau 2001 and others
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ال�سكل رقم  )7( مقاربة بني اإنتاج املنتجات املكررة وا�ستهالكها

يف دول اإقليم اخلليج العربي عام 2001  

خام�شا:الطلب العاملي واملحلي على املنتجات النفطية املكررة وم�شتقبلها 
يف اإقليم اخلليج :

يقول اأحد اخلرباء: )اإن الطلب على امل�صتقات النفطية يتوقف على التطورات التي 
تدث يف املجاالت التقنية واالقت�صادية وال�صيا�صية، ولكن الطلب عليها يزداد  ب�صكل 
كبي يف احلاالت الطارئة( ) جملة النفط : 153(.  وبالفعل، توؤكد التقارير االقت�صادية 

النمو االقت�صادي يف ال�صني خالل ال�صنوات القليلة املا�صية :
- اأنه قد اأدى بالطلب ال�صيني على النفط وم�صتقانه اإلى االرتفاع  من حوالى 5   1

ماليني برميل يوميا �صنة 2002 لي�صل اإلى اأكرث من 6.2  ماليني �صنة 2004 اأي مبعدل 
زيادة  25 % خالل �صنتني .

 ومن املتوقع اأن ينمو الطلب اإلى حوالى 16 مليونا  بحلول عام 2025 ، ون�صف هذه 
الكمية �صيكون من امل�صتوردات ) تقرير هيئة االإذاعة الربيطانية،2004( . 
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اإقليم اخلليج العربي، ت�صهد هي االأخرى  منوا  والهند القريبة جدا جغرافيا من 
اقت�صاديا واجتماعيا وح�صريا وعمرانيا مت�صارعا ل ت�صهده من قبل،  فاالإنتاج القومي 
منا فيها يف ال�صنوات املا�صية، ومن املتوقع اأن ي�صتمر النمو  مبعدالت ت�صل اإلى اأكرث 
من 8 % تقريبا يف ثالث �صنوات م�صت من االألفية الثالثة، مما يعني منو اإجمايل الناجت 
القومي، ومن َثمَّ ارتفاع ن�صيب الفرد الهندي،  و ت�صي التقاريراأي�صا اأن هناك منوا  
كبيا بخ�صو�س تلك االأفراد لل�صيارات، وخا�صة اجلديدة منها، فعلى الرغم من اأن 
املتو�صط كان بني 7 و8 �صيارات  لكل األف من ال�صكان حتى وقت قريب، نرى اأنه خالل 

% )اجلزيرة نت(. ال�صنوات االأخية ارتفع املعدل بن�صبة 23 
عدد  يزيد  ال  التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات  فــاإن  العال،  من  اأخــرى  جهة  ويف 
�صكانها على 286 مليون ن�صمة ) �صنة 2001(،  ت�صتهلك  وحدها حوالى 20 مليون برميل 
يوميا من النفط،  اأي ربع االإنتاج العاملي، ومبا اأنها ل تن�صئ منذ منت�صف ال�صبعينات 
فاإنها  والفيدرالية،  املحلية  ال�صارمة  البيئية  القوانني  ب�صبب  جديدة  واحدة  م�صفاة 
تعتمد كثيا على النفط امل�صتورد من بينها بني مليون اإلى مليونني من املنتجات النفطية 
لتلبية احلاجات املتزايدة مما يعني تاأثرها كثيا بزيادة اأ�صعار النفط، فقد بلغت قيمة 
فاتورة امل�صتقات النفطية 32 ملياردوالر عام  2003 مقابل 201 مليار عام 2004 وذلك 
للت�صعة اأ�صهر االأولى فقط من العامني ، وذلك ب�صبب ارتفاع اأ�صعارهذه املواد احليوية، 

الرتباطها الوثيق باأ�صعار النفط اخلام املرتفعة )خدوري 2004  :42(. 
اأما يف دول اإقليم اخلليج العربي ،  فاإن ال�صوق فيها يت�صم بعدة خ�صائ�س حالية 
اإلى  باالإ�صافة  ال�صكانية،  لالأحجام  وامل�صتمر  الكبي  النمو  بينها:  من  وم�صتقبلية 
التطورات النوعية يف احلياة االقت�صادية والعمرانية واحل�صرية وغيها.  ويف الوقت 
اأ�صواقها بالطلب املتزايد على الطاقة يف امل�صتقبل  نف�صه، جتاور االإقليم لدول تتميز 
ومن بينها على �صبيل املثال الهند وباك�صتان وتركيا ودول بالد ال�صام وم�صر وغيها 
واحتياطيه، ومدودة يف  النفطي  اإنتاجها  10(، وهي كذلك مدودة يف  )اجلــدول: 
التعاون اخلليجي،   اإقليم اخلليج، وخا�صة دول جمل�س  دول  فاإن  لذلك،  له.  تكريرها 
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مرتبطة  ن�صبية  مزايا  من  بها  تتمتع  ملا  املطلوبة؛  توفيالطاقة  على  اأقدر من غيها 
بالن�ساط النفطي،  توؤدي ، بكل تاأكيد، اإلى متيزها وتفوقها يف اإنتاج املزيد من املنتجات 

النفطية وباأ�صعار تناف�صية، كما بينتها هذه الدرا�صة يف موا�صع �صابقة. 
اجلدول رقم )8( يبني النمو ال�صكاين املتوقع، ا�صتنادا اإلى بيانات �صندوق ال�صكان 
التابع لالأمم املتحدة، اأنه بحلول عام 2025 �صي�صل اإجمايل �صكان الدول الثماين الإقليم 
اخلليج العربي اإلى حوالى 187 مليون ن�صمة،  اأي بن�صبة زيادة ت�صل اإلى  اأكرث من 50 
% عما كان عليه الو�صع عام 2001،  وهذا يعني زيادة الطلب على امل�صتقات النفطية 
الطلب  اأن  املتوقع  ومن  5.3 ماليني،   اإلى حوالى  يوميا  برميل  3.2 ماليني  من حوالى 
�صيكون اأكرب اإذا ما ا�صتند بالقيا�س اإلى معايياأخرى قائمة فعال كالنمو االقت�صادي 
واحل�صري.  فحري بدول اخلليج اأن تخطط  لبناء املزيد من امل�صايف قبل اأن ي�صبح 
2025؛ حيث  من املتوقع اأن ي�صتهلك كل املنتج  كثيمنها يف موقف �صعب بحلول عام 
من امل�صتقات مليا، وكنتيجة �صوف تنخف�س ن�صبة ال�صادرات منها،  ومن َثمَّ يت�صبب 
الدعم املتوقع الذي �صوف تقدمه جميع دول االإقليم لهذه املادة احليوية يف ا�صتنزاف 
املزيد من ميزانيات الدول ، يف حني اأن الت�صدير للخارج حاليا يف معظم دول اخلليج، 

كما هو احلا�صل اليوم، هو الذي يعمل على تخفيف االأعباء نتيجة للدعم املقدم.
اجلدول رقم  )8(  تقديرات الطلب على املنتجات املكررة يف دول الإقليم عام 2025

الدولة

حجم التكرير 

2001 ) األف 
برميل يوميا (

ال�ستهالك املحلي 

2001  ) األف برميل 
يوميا(

% من 
التكرير 

املحلي

ال�سكان 2001 

)مليون ن�سمة(

ال�سكان 2025  

)مليون ن�سمة(

الطلب على التكرير

2025 األف برميل 
يوميا )تقدير(

1.484118980.164.690.81671اإيران
41865510023.641.11165العراق

249228.80.71.753البحرين
1.74593753.720.840.11806ال�سعودية
77317722.92.43.8288الكويت
2441.40.60.832      58قطر

51513526.23.33.8163الإمارات
854552.92.65.399عمان

5.3273.18443118.6187.35.277املجموع
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من اإعداد الباحث بناء على :
امل�صدر :

  Population Reference Bureau، 2001: World Pop. Data Sheet : 1( بيانات ال�صكان

World Energy Annual Report. 2001: 2( بيانات الطلب على املنتجات املكررة

واإذا ما انتقلنا اإلى معرفة و�صع الطلب يف الدول املجاورة الإقليم اخلليج، واأخذنا 
يف االعتبار كذلك عن�صرا واحدا وهو النمو ال�صكاين ، فاإن اجلدول رقم )9( يو�صح 
ما ال يدع جماال لل�صك تنامي الطلب على املنتجات النفطية م�صتقبال يف هذه الدول 
املجاورة للخليج، فالبيانات ت�صي اإلى اأن منوا كبيا �صوف ت�صهده هذه الدول يف الزيادة 
ال�صكانية، فمن املتوقع اأن يزيد ال�صكان من حوالى 1.4  مليار ن�صمة يف عام 2000 اإلى 
حوالى 1.9  مليار عام 2025.  لذا، فاإنه من املتوقع اأي�صا اأن يزداد الطلب على املنتجات 
البرتولية  لي�صل اإلى حوالى 6.4  ماليني برميل يوميا باأقل تقدير مقارنة مع 4.5 ماليني 

عام 2001 .

وعلى ذلك كله، يت�صح لنا اأن الطلب على املنتجات النفطية �صوف يكون كبيا خالل 
امل�صتويني  والع�صرين على  القرن احلادي  االأول من  الربع  نهاية  القادمة حتى  الفرتة 
على  االإجمايل  اأن  ال�صابق  االأويل  الب�صيط  التحليل  من  تبني  حيث  واالإقليمي،  املحلي 
الطلب �صوف ي�صل اإلى حوالى 11.6 مليون برميل يوميا باأقل تقدير بحلول عام 2025.  

ومبا اأن دول اخلليج تتلك من املقومات التي تتطلبها هذه ال�صناعة ومبزايا ن�صبية 
كتوافر  اقت�صادية  اأو  املوقع،  وخا�صة  جغرافية،  الأ�صباب  غيها  مع  مقارنة  متفوقة 
ال�صيولة املالية، اأو رخ�س تكلفة الطاقة واملادة اخلام، اأو ب�صرية حيث اأحجام االأ�صواق 
البحث: ماذا يف  اإجابة يف هذا  اإلى  الذي يحتاج  االأخي  فال�صوؤال  ن�صبيا.   املتوا�صعة 

جعبة دول اخلليج من تخطيط لهذه ال�صناعة احليوية ؟ .  
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اجلدول رقم )9(  تقديرات الطلب على املنتجات املكررة يف دول اجلوار اخلليجي عام 2025

الدولة
عدد امل�صايف 

2001
الطلب 2001

األف برميل يوميا

ال�صكان  2000 

مليون ن�صمة

ال�صكان 2025 

مليون ن�صمة

تقدير الطلب 2025 األف 

برميل يوميا

172.2001.0021.3633.200الهند
3240151227370باك�صتان

672065881.000تركيا
973068971.100م�صر
19059150االأردن
22421727400�صوريا

31222946250ال�صودان
21301738300اليمن

434.4941.3541.8956.396املجموع

من اإعداد الباحث بناء على :
امل�صدر :

  Population Reference Bureau، 2000 World Pop. Data Sheet : 1( بيانات ال�صكان

World Energy Annual Report 2001: 2( بيانات الطلب على املنتجات املكررة

 
م�شتقبل تكرير النفط يف اإقليم اخلليج العربي:

لقد دعت اال�صرتاتيجية العامة للتنمية ال�صناعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي  
املتاحة  الطبيعية  للموارد  االأن�صب  اال�صتغالل  اإلى  املثال،  �صبيل  بنودها، على  اأحد  يف 
واملتمثلة بدرجة رئي�صة يف النفط والغاز الطبيعي بت�صنيعها وزيادة قيمتها )االأمانة 
العامة، 1998: 4(.  وت�صي اأوراق العمل التي تقدمها اجلهات امل�صئولة يف دول اإقليم اخلليج 
ت�صنيع  جمال  يف  املتوقعة  املالية  باال�صتثمارات  اخلا�صة  الدرا�صات  وكذلك  العربي، 
لديها خطط ال�صتثمار  العربية  لدول اخلليج  التعاون  اأن دول جمل�س  وتكريره  النفط 
حوالى 4396 مليون دوالر الإن�صاء م�صاٍف جديدة اأو اإجراء ت�صينات اأو تو�صعات على 
امل�صايف القائمة،  وعلى راأ�صها ال�صعودية با�صتثمارات تبلغ حوالى 1500 مليـــــون دوالر 
)Arab Oil،2002: 551(، اأما اإيران فقد ر�صدت ال�صركة الوطنية NIORDC(  امل�صئولة 
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  .)Arab ،2002:137 -139(1994 عن ذلك 3437 مليــــــــون دوالر للغر�س نف�صه منذ عــــــــــام
البحث يف  كتابة هذا  امل�صتثناة حتى  االإقليم  دول  بني  الوحيدة من  الدولة  اأن  ويتبني 

و�صوح خططها ب�صاأن تكرير النفط هي العراق . 

ومبراجعة ا�صرتاتيجيات وخطط اجلهات امل�صئولة عن �صناعة النفط يف دول اإقليم 
اخلليج ، ومبراجعة اأوراق العمل التي تقدمها هذه اجلهات اأو الت�صريحات التي يديل 
املو�صوع،  املهتمون بهذا  يكتبه  النفطي، وكذلك االطالع على ما  القطاع  بها م�صئولو 
اأمكن للباحث ر�صد جوانب من اال�صرتاتيجيات واخلطط التي تتبناها دول االإقليم يف 
اإلى جمموعة من ال�صور  �صاأن تنمية �صناعة النفط  بتكريره، والتي ميكن تق�صيمها 

وهي على النحو االآتي:
- اإجراء تو�سعات يف امل�سايف القائمة : تقوم الدول كافة بني احلني واالآخر على   1

اإجراء تو�صعات يف امل�صايف املقامة باإ�صافة وحدات فرعية، اأواإدخال ت�صينات على 
النار  واأم  الروي�س  م�صفاة  يف  املثال  �صبيل  على  جرى  كما  فعال،  القائمة  الوحدات 
216(، وكذلك كانت التوجهات االإيرانية خالل فرتة  وغيهما ) دولة االإمارات، 1999:  
احلظر باجراء تو�صعات يف كل من م�صفاة عبادان؛ لت�صل طاقتها اإلى 555 األف برميل، 

   .)Arab،2002:137- 139 وم�صفاة اآراك اإلى 300 برميل

اإن�ساء م�ساف جديدة معتمدة على النفط اخلام: معظم دول االإقليم تخطط   -  2

الإن�صاء وبناء م�صاٍف جديدة  تعتمد على النفط اخلام مثل امل�صايف التي تخطط لها 
اإيران يف كل من كرمن�صاه وجزيرة ق�صم ، وم�صفاة قطر الثانية يف م�صيعيد، وم�صفاة 

 .)Arab، 2002( جديدة يف عمان، ويف دولة االإمارات

اإن�ساء م�ساف جديدة معتمدة على املكثفات النفطية بدل من اخلام : تتجة   -  3

دول من االإقليم وخا�صة قطر وعمان، اإلى اإن�صاء م�صاف ال تعتمد على النفط اخلام 
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ب�صبب  وذلك   خام،  كمادة  الطبيعي  الغاز  ت�صييل  من  الناجتة  املكثفات  ت�صتخدم  بل 
الطبيعي  الغاز  من  احتياجهما  مع  مقارنة  اخلام  النفط  من  احتياطيهما  مدودية 
كعمان وقطر.  ففي قطر، على �صبيل املثال،  �صوف تن�صاأ اأول م�صفاة الإنتاج امل�صتقات 
األف برميل يوميا حيث من   140 من املكثفات يف مدينة راأ�س لفان ال�صناعية بطاقة 
   .)62 املنتظر بدء االإنتاج فيها يف اأواخرعام 2005 )التنمية ال�صناعية يف قطر، 2001: 

ا�ستمرار اإن�ساء م�ساف م�سرتكة يف خارج الإقليم : كانت ال�صعودية اأولى دول   -  4

املنطقة يف اإن�صاء م�صاٍف م�صرتكة يف دول اأخرى كال�صودان ولبنان وماليزيا واأ�صبانيا 
 4 اإن�صاء  وتعتزم  ا�صتثماراتها  تو�صيع  ال�صعودية  وتدر�س    ،)  325-324  : �صقلية،1984   (
م�صاٍف م�صرتكة يف كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية واليونان والفلبني الإنتاج  حوالى845 
%  بناء على ورقة عمل قدمت  برميل يوميا ، ح�صتها فيها تثل يف املتو�صط حوالى 33 

 .)Arab،2002: 377 ( يف املوؤتر الثامن للطاقة العربية

 5 - دعوة القطاع اخلا�ش الوطني اأو الأجنبي بالدخول يف هذه ال�سناعة: بداأت 

دول اخلليج منذ فرتة وجيزة بفتح باب �صناعة تكرير النفط للقطاع اخلا�س الوطني  
هذه  تثله  كانت  ملا  احلكومات  على  حكرا  ال�صناعة  هذه  كانت  اأن  بعد  االأجنبي  اأو 
اإمنا  فح�صب،  اقت�صادية  لي�صت  للمجتمع  اأهدافا  تقق  قومية  اأهمية  من  ال�صناعة 
اأمنية كذلك.  فعمان �صمحت باإن�صاء اأول م�صفاة ميتلكها القطاع اخلا�س كاأول حالة 
واأجنبية  وطنية  خا�صة  ل�صركات  بال�صماح  قرارا  اإيــران  اتخذت  وكذلك  االإقليم،   يف 
يف  املتزايدة.   االحتياجات  ل�صد  يوميا  برميل  األف   300 حوالى  تنتج  م�صاف  باإقامة 
400 األف برميل، وطرح  اإن�صاء م�صفاة يف رابغ بطاقة  اأن ال�صعودية عازمة على  حني 
جزء من اأ�صهمها على القطاع اخلا�س ال�صعــــــــــــودي، اإ�صافة اإلى �صركاء اأجــــــــــانب.  
اأكرث من م�صفاة؛ لتكريــــــــر النفط مبلكية خا�صة تقع يف ميناء  ال�صارقة  اإمـارة  ويف 

احلمريـــــة .
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اجلدول رقم )10( ملخ�ش باأهم امل�سروعات امل�ستقبلية ل�سناعة التكرير

يف دول اإقليم اخلليج العربي

ال�ستثمارات  التقديريةامل�سروعالدولة

اإيران

تو�صعات يف م�صفاة عبادان اإلى 550 األف برميل
تو�صعات يف م�صفاة اآراك اإلى 300 األف برميل

م�صفاة جديدة يف كرمن�صاه اإلى 225 األف برميل
م�صفاة جديدة يف جزيرة ق�صم بطاقة 120 األف برميل

3437 مليون دوالر

-ال يوجدالعراق

600 مليون دوالرجتديدات يف امل�صفاة القائمةالبحرين

1500 مليون دوالرم�صفاة يف مدينة رابغ للت�صدير : 400 األف برميلال�سعودية

126 مليون دوالرجتديدات وتو�صعات يف امل�صايف الثالث  القائمةالكويت

قطر
اإن�صاء م�صفاة ثانية يف مدينة م�صيعيد

م�صفاة يف مدينة را�س لفان 140األف برميل يوميا
400 مليون دوالر

الإمارات
تو�صعات يف م�صايف اأبو ظبي )اأم النار و الروي�س(

م�صفاة جديدة يف ال�صارقة )احلمرية(
900 مليون دوالر

870 مليون دوالرم�صفاة جديدة يف �صحارعمان

واإذا ما نفذت دول اخلليج خططها تلك اأو غيها، تكون قد حققت اأهدافا اقت�صادية 
واجتماعية واأمنية، واأح�صنت الت�صرف يف مواردها النا�صبة حتما يف يوم من االأيام 

مهما طالت اأعمار بقائها . 
اإلى ت�صنيع نفطها تلك الفروق الكبية يف  ومما يوؤكد �صرورة توجه دول اخلليج 
الغر�س  لهذا  الباحث  وا�صتعان  ومنتجاته،   اخلام  النفط  �صعر  بني  االأحيان  معظم 
عن  م�صئولة  واإدارات  جهات  عن  وال�صادرة  االأمريكية  باالأ�صواق  اخلا�صة  بالبيانات 
حوالى 17.82 دوالرا  الطاقة فيها ،  فعندما كان �صعر اخلام يف املتو�صط يف عام 1991 
50.4 دوالرا  1.20 دوالر للجالون )اأي   اأ�صعار امل�صتقات حوالى  للربميل ، كان متو�صط 
النفط  اأ�صعار  متو�صط  بني  جدا  كبي  فالفرق    )International،1994: 287( للربميل( 
اخلام ومتو�صط اأ�صعار املنتجات النفطية يف اأي �صوق.   وهذا يعني اأن من ي�صنع نفطه 
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اأن الطلب على منتجاته وم�صتقاته  اإ�صافية،  وخا�صة  �صيحقق بكل تاأكيد قيمة مالية 
ينمو ب�صكل كبي يف املناطق املجاورة الإقليم اخلليج العربي .

اخلامتة:
تو�سل البحث اإلى نتائج عديدة من اأبرزها:

اإن اإقليم اخلليج العربي ظل فيما بعد احلرب العاملية الثانية، وما يزال، االإقليم   -  1

االأهم من حيث الن�ساط النفطي على الرغم من ظهور مناف�سني جدد خا�سة دول اإقليم 
بحر قزوين ، نالحظ اأن االإمكانات التي يزخر بها االإقليم كبية جدا،  ورغم مرور 
اأكرث من 90 عاما على بداية االإنتاج النفطي ، فعمليات الك�صف م�صتمرة وت�صجل اأرقاما 

جديدة يف احتياطيه ومن املتوقع اأن يعزز كل ذلك مكانة املنطقة لع�صرات ال�صنني. 
تعد دول اخلليج من الدول امل�صدرة للنفط اخلام، حيث تعد االإقليم االأهم يف   -  2

العال من حيث كمية الت�صدير ، على الرغم من انخفا�س الكمية مقارنة بال�صبعينات، 
وتعد   ،2001 عــام  يف  عامليا  امل�صدر  النفط  كمية  من   %  25 حوالى  تثل  اأنها  جند 
ال�صعودية اأكرب دولة يف العال حيث ت�صدركمية تزيد على �صبعة ماليني برميل يوميا. 
وتغيت مع الوقت اخلريطة اجلغرافية ل�صادرات دول االإقليم من نفطها، حيث كانت 
اأوروبا الغربية قد انفردت با�صتيادها كميات اأكرب لعقود �صابقة عديدة، ولكن الو�صع 
احلايل ي�صي اإلى تنامي اعتماد دول �صرق اآ�صيا على نفط اخلليج؛ حيث  اليابان وكوريا 

اجلنوبية وال�صني تاأتي على راأ�س القائمة.
اإن جميع دول اإقليم اخلليج العربي  بها م�صاٍف لتكرير النفط، واإن امل�صايف   -  3

االأولى ظهرت يف وقت مبكر من بدايات اكت�صاف النفط يف الدول ال�صت االأولى، وقد 
اآخر  تاأخرت يف  التكرير  �صناعة  ولكن  متوا�صعة،  واإنتاجية  ت�صميمية  بطاقات  كانت 
بعد  التكرير  وحــدات  اأن�صئت  حيث  وعمان؛  االإمــارات  وهما:  النفط،  تنتجان  دولتني 
  ،1928 اإيران عام  اأن�صئت يف  واأول امل�صايف  النفطي بهما.   االإنتاج  15 �صنة من بداية 

والبحرين كانت اأولى دول جمل�س التعاون، وذلك يف �صنة 1936 اأي بعد 3 �صنوات تقريبا 
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من اإنتاجها النفطي  . 
- يبلغ عدد امل�صايف يف دول اخلليج 37  م�صفاة،  تكرر حوالى 5.3 ماليني  برميل    4

باالإقليم،  وال تثل  النفط اخلام  االإنتاج االإجمايل من  % من   24 ن�صبته  اأي ما  يوميا 
الكمية التي تكررها الدول، فيما عدا البحرين،  اإال ن�صبا �صغية من اإنتاجها النفطي 
% يف االإمارات  % تقريبا من اإنتاجها النفطي يوميا، و9  اخلام ،  فقطر تكرر فقط 7 

% كثالث اأكرب دولة. % وترتفع يف الكويت لت�صل اإلى حوالى 37  والعراق 17 
تقع م�صايف دول اخلليج على �صواحلها البحرية وبالداخل، ومعظمها، وخا�صة   -  5

اإلى االأ�صواق العاملية التي  اأ�صا�صا لت�صدير منتجاتها  الكبية ، هي ال�صاحلية املن�صاأة 
% من اإنتاج املكررات باالإقليم ،  وتاأتي البحرين والكويت يف مقدمة  ت�صتقبل حوالى 60 
الدول اخلليجية يف ن�صبة ما ت�صدره من منتجاتها النفطية املكررة، والن�صبة القليلة 

ت�صتهلك مليا. 
ات�صم النمو يف ت�صنيع النفط  بالبطء على الرغم من مرور زمن طويل ،  ففي   -  6

الفرتة من 1986 -2001  كان معدل النمو ال�صنوي حوالى 4.4 % رغم اإمكانات هذه الدول، 
يف حني انخف�صت الن�صبة يف العالقة بني النفط اخلام املنتج واملكرر منه للفرتة نف�صها 
اأن دوال مثل : �صنغافورة وكوريا اجلنوبية والهند ترز تقدما  %، يف حني   2.5 بن�صبة 

�صريعا يف �صناعة تكرير النفط. 
يتوقع ازدياد الطلب املحلي اخلليجي واالإقليم املجاور له على م�صتقات النفط    -  7

املتحدة  االأمم  �صندوق  تقديرات  وح�صب  كلها  املنطقة  دول  �صكان  فاإن  كبي،   ب�صكل 
مليارين   2.1 حوالى  اإلى   2000 عام  مليارن�صمة يف    1.5 حوالى   من  �صيزداد  لل�صكان، 
بحلول عام 2025، ناهيك عن املتغيات االإيجابية املتوقعة ملعظم دول املنطقة اقت�صاديا 
اإلى دول  املحلية  اأن احلاجة  الدرا�صة  توقعت   ، واجتماعيا وعمرانيا وغيها.  وعليه 
اخلليج والدول املجاورة لها فقط  ترتاوح بني 11 و 12 مليون برميل من املكررات يوميا 
باأقل تقدير عام 2025 ، مما ي�صتدعي من دول االإقليم، وهي التي تلك مقومات مميزة 
لهذه ال�صناعة احليوية، التخطيط  لت�صنيع ما ال يقل عن 50 %  من اإنتاج النفط اخلام 

بها.
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بينت الدرا�صة اأن ال�صعودية والكويت تخو�صان جتربة يف �صناعة تكريرالنفط    -  8

فالكويت  اأرا�صيها،  خارج  يف  التوزيع  ومطات  امل�صايف  وتلك  بناء  دائرة  بتو�صيع 
برميل  األف   250 بحوالى  تقدر  عاملية  نفط  م�صايف  يف  ا  وح�ص�صً م�صاهمات  تتلك 
اأخرى  مطة  و550  وحدها،  ببلجيكا  الوقود  توزيع  مطة   157 اأي�صا  وتتلك  يوميا، 
اآخر   وال�صعودية من جانب  تايالند.  توزيع يف  االأخــرى، و200 مطة  اأوروبــا  يف غرب 
تتلك 1.6 مليون برميل يوميا يف م�صايف العال يف اأوروبا واأمريكا و�صرق اآ�صيا وتخطط 

للمزيد وخا�صة مع ال�صني والهند.
- تخطط جميع دول االإقليم ، فيما عدا العراق حتى كتابة هذا البحث؛  لتنمية   9

�صناعة تكرير النفط على نطاق وا�صع ، ور�صدت مبالغ ت�صل اإلى حوالى 7.8 مليارات 
تقيق  �صبيل  يف  واتبعت  املهمة.  ال�صناعة  هذه  يف  ا�صتثمارات  على  الإنفاقها  دوالر 
اخلام  النفط  على  املعتمدة  �صواء  جديدة  م�صاف  اإن�صاء  بينها:  من  �صبل  عدة  ذلك 
امل�صايف  يف  تو�صعات  اإحــداث  طريق  اأوعــن  الطبيعي،  الغاز  من  الناجتة  املكثفات  اأو 
طريق  عن  واأخيا  كليا،  اأو  جزئيا  ال�صناعة  هذه  تخ�صي�س  نحو  اأوالتوجه  القائمة، 

اإن�صاء م�صاٍف م�صرتكة خارج بالدها. 
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* دائرة التاريخ – كلية االآداب -جامعة القد�س- فل�شطني

متلك الأر�ش وم�سكلة الديون واأثرهما 

يف التحول يف الأرا�سي يف فل�سطني 

العثمانية 1858-1917م

د. زهري غنامي عبد اللطيف*

امللخ�س
تهدف هذه الدرا�صة اإلى التعرف على م�صكلة الديون واأثرها يف انتقال ملكية االأرا�صي يف فل�صطني يف نهاية 

الع�صر العثماين )1858-1917م( من الفالحني اإلى كبار املالك واالأثرياء من خالل تو�صيح العوامل املوؤثرة 

يف الزراعة �صواء العوامل الطبيعية من اأمطار وحرارة واأمرا�س واأوبئة، اأو العوامل الب�صرية كال�صرائب وال �صيما 

الع�صر والويركو ور�صوم احليوانات. وقد �صاهمت هذه العوامل يف اإفقار الفالحني؛ الأنهم كانوا يدفعون معظم 

اإنتاجهم للدولة واملرابني وامللتزمني واملخمنني واجلاندرمة )ال�صرطة( العثمانية. وملا كان املتبقي للفالحني؛ من 

اإنتاجهم بعد دفع ح�ص�س هوؤالء ال يكفي ل�صد حاجاتهم املعي�صية جلئوا اإلى االقرتا�س من املرابني والبنوك، وملا 

كان هوؤالء ال مينحون القرو�س اإال ب�صمان االأرا�صي ا�صطر الفالحون اإلى رهن اأرا�صيهم، وعندما كانوا يعجزون 

املتنفذين وكبار  واأثرياء املدن من  للتجار  اأرا�صيهم  التنازل عن  اإلى  القرو�س كانوا ي�صطرون  عن �صداد هذه 

املوظفني مما اأدى اإلى انتقال االأرا�صي من الفالحني اإلى فئة جديدة من املالك تلك االأرا�صي وال تعمل بها.
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The Land Ownership and The 
Debits Problem and Its Impact on 

Transformation of The Land in Ottoman 
Rule to Palestine: 1858 – 1917

Dr. Zuhair Ghanaem Abed Al-Lateef
Abstract 

The study aims to identify the debit problem and its impact on transferring the 

ownership of the land in Palestine at the end of Ottoman state rule: (1858 –1917) 

from farmers to big owners and wealthiest. This will be done thorough identifying 

the factors which affecting agriculture from both sides: diseases and epidemics, 

or human forces such as, taxation, and especially ten and Al-Warko animal fees. 

These factors are mainly having contributed to the impoverishment of peasant. 

This is because they were paying most of their produce to the state, lenders, 

Almukhamin (The person who estimate the taxes) and Ghandermh (Ottoman 

police). As the reminder of the farmer production quotas after all payment above 

mention, is not sufficient to meet live expenses, they borrowing money from 

moneylenders and banks. However, when the from moneylenders and banks not 

granted  loans only by ensuring land peasants to mortgage their land, the forced to 

cede their land to the wealthy merchants cities from the powerful and senior staff 

when they are unable to repay their loans. This is led to the transition of land from 

farmers to a new category of land owners has not worked on it.

* Faculty of Arts-History Department - Al-Quds University-Palestine
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املقدمة
ملكية االأرا�شي

�صكلت االأرا�صي امل�صاع )امليي( معظم االأرا�صي يف فل�صطني، حتى بداية الن�صف 
الثاين من القرن التا�صع ع�صر امليالدي، وكانت الدولة هي املالك الفعلي لها، ولكنها 
�صمحت للمزارعني بفالحتها ول ت�صمح لهم ببيعها اأو �صرائها، ويف مقابل ذلك فر�صت 
عليهم دفع ُع�صر االإنتاج. كما انت�صرت اأرا�صي الوقف وامللك اخلا�س ب�صكل مدود يف 

املدن والقرى. 

ق�انني متلك االأرا�شي
على تليك  ن�س  الذي  االأرا�صي  قانون  1858م  عام  العثمانية يف  الدولة  اأ�صدرت 
االأرا�سي املريي وت�سجيلها باأ�سماء الفالحني القائمني بزراعتها، وكان �سرط متليكها 
اأن يثبت املزارعون اأنهم يفلحون هذه االأرا�صي منذ مدة ال تقل عن ع�صرة اأعوام واأنهم 
ت�صجيل  ر�صوم  دفع  اإلى  اإ�صافة  الفرتة،  للدولة خالل هذه  املقررة  ال�صرائب  يدفعون 
اإثبات  الفالحون  ي�صتطع  التي ل  وتلك  املرتوكة  االأرا�صي  الدولة  ت  َعدَّ وقد  االأر�ــس، 
اإلى  ملكيتها  تنقل  اأرا�صَي ملولة  املقررة،  ال�صرائب  عنها  ويدفعون  يزرعونها  اأنهم 

الدولة.
�صلعة جتارية  اإلــى  االأرا�ــصــي  اإلــى تويل  املــيي  االأرا�ــصــي  قانون تلك  اأدى  وقد 
خا�صعة لقانون العر�س والطلب، االأمر الذي �صجع املزارعني على بيع اأرا�صيهم للتجار 
مالية  اأو�صاًعا  يعانون  كانوا  الفالحني  اأن  ا  وخ�صو�صً املدن،  يف  واملتنفذين  واالأثرياء 

�صيئة.

وتبع ذلك اإ�صدار قانون تلك االأرا�صي لالأجانب عام 1868م والذي �صمحت الدولة 
اأمام  وا�صًعا  املجال  فتح  مما  وتلكها،  االأرا�صي  �صراء  لالأجانب  مبوجبه  العثمانية 
رعايا الدول االأوروبية، وال �صيما اليهود منهم، ل�صراء االأرا�صي، وترافق ذلك مع بداية 
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ظهور احلركة ال�صهيونية التي اأخذت ت�صعى اإلى �صراء االأرا�صي واإن�صاء امل�صتعمرات؛ 
اليهودية عليها تهيًدا الإن�صاء الدولة اليهودية يف فل�صطني)1(.

الع�امل امل�ؤثرة يف الزراعة:
الظروف املناخية:

اإلى  اأدت  بحيث  واالأمطار،  احلرارة  وال�صيما  املناخية  بالظروف  الزراعة  تاأثرت 
كانت  وقد  اأخــرى،  �صنوات  يف  وزيادته  ال�صنوات  بع�س  يف  الزراعي  االإنتاج  انخفا�س 
االأمطار غري منتظمة ال�سقوط، فقد ت�سقط بغزارة يف اأول املو�سم، وتقل يف اآخره اأو 
يوؤثر ب�صورة كبية يف املحا�صيل  اأو انخفا�صها كان  اأن ارتفاع احلرارة  العك�س، كما 
الب�صي)2(  اأو ن�صجها يف وقت مبكر، وقد عربت �صحيفة  تلفها  اإلى  الزراعية فيوؤدي 
كان  »بينما  فقالت:  واأ�صعارها  الزراعية  املحا�صيل  يف  االأمطار  اأثر  عن  1879م  �صنة 
اجلميع بهاج�س عظيم وخوف من جراء الغالء وال�صيق ال�صادرين عن قلة االأمطار 
وعدم االإقبال مبو�صم احلبوب يف هذه ال�صنة، واإذ بغتة هبت العوا�صف وهطلت االأمطار 
اأياًما وليايل برمتها، وقد تنازلت اأ�صعار احلبوب و�صوقها بارد  ولبثت االأمطار تهطل 

من قلة الطلب والكل قد علل نف�صه باالأمل مبو�صم جيد«)3(.
1904م تاأخر �سقوط االأمطار ف�ساءت اأحوال الزراعة)4(، اإال اأن االأمطار  ويف �صنة 
مو�صم  فت�صرر  احلــرارة،  درجــة  بارتفاع  وترافقت  املو�صم،  اآخــر  يف  بغزارة  هطلت 

القطاين حتى اأن بع�صهم ل يح�صل منه على بارة)5( واحدة)6(.
وتذكر جريدة فل�صطني)7( اأن غزة وبئر ال�صبع كانتا تعتمدان على زراعة ال�صعي، 
اأبريل(  اأو  وني�صان )مار�س  اآذار  ال�صنني يف �صهري  ولكن املطر كان ينقطع يف بع�س 
فينخف�س االإنتاج اإلى اأقل من الن�صف، وهذا ما حدث يف املو�صم الزراعي 1911م - 
األف كيلة)8(، يف حني كان االإنتاج يف ال�صنوات   800 اإلى  1912م حيث انخف�س االإنتاج 

املخ�صبة ي�صل اإلى مليوين كيلة)9(.
اإلى  يوؤدي  كان  املناخية، مما  بالظروف  ب�صكل خا�س  زراعة احلم�صيات  وتاأثرت 
1893م مبقدار الربع يف ق�صاء  اإنتاج الربتقال �صنة  انخفا�س االإنتاج، فمثاًل انخف�س 



د. زهري غنامي عبد اللطيف متلك الأر�ش وم�سكلة الديون واأثرهما يف التح���ول يف 
1917م الأرا�سي يف فل�سط������������ني العثم������������انية 1858- 

198

حلقت  التي  اخل�صائر  وقــدرت  االأمطار،  انحبا�س  ب�صبب  قبلها  التي  ال�صنة  عن  يافا 
باأ�صجار الربتقال يف يافا �صنة 1901م من جراء العوا�صف والرياح ال�صديدة بحوالى 25 

األف لية عثمانية)10(.
ففي  الزراعية،  املحا�صيل  اأ�صابت  التي  واالأمرا�س  باالأوبئة  الزراعة  تاأثرت  كما 
�صنة 1905م اأ�صيبت اأ�صجار الليمون والربتقال بنوع من احل�صرات التي كانت تق�صم 

االأغ�صان فتوؤدي اإلى تلفها)11(.

الأو�ساع ال�سحية:
وتركت االأو�صاع ال�صحية لل�صكان تاأثًيا �صيًئا يف املزارعني، فقد انت�صرت االأمرا�س 
االأ�صفر  الهواء  انت�صر  1902م  �صنة  ففي  منهم،  كبية  اأعــداد  على  وق�صت  بينهم، 
األف  بحوالى  اللد  يف  املر�س  بهذا  امل�صابني  عدد  وقدر  يافا،  ق�صاء  يف  )الكوليا( 
ا)12(، وانت�صرت املالريا �صنة  �صخ�صً �صخ�س تويف منهم 600، وتويف يف يافا حوالى 92 

1912م وق�صت على اأعداد كبية من النا�س)13(.

»والية  كتاب  موؤلفا   - بهجت)15(  وممد  التميمي)14(  رفيق  ممد  اأو�صح  وقد 
ا�صتولى هذا  نابل�س فقاال: »فقد  لواء  – اأثر االأمرا�س يف ناحية جماعني يف  بيوت« 
البالء االإلهي املربم على كافة جهات الناحية فاأفنى األوًفا من اأبناء الوطن. وقد ظهر 
لنا من تقيقاتنا اأن ربع النفو�س يف كل قرية ذهبت �صحية التيفو�س والهواء االأ�صفر. 
ال�صارية  االأمرا�س  ا�صتيالء  اأعظم من م�صاهدة  نت�صور منظًرا فجيًعا  اأن  وال ميكننا 
االأهليني  بني  املتكاثف  بوا�صطة اجلهل  الذريع  الفتك  وفتكها  وفجيعة  �صريعة  ب�صورة 

وعدم احليطة من احلكومة املحلية وقلة العالجات«)16(.

والزحار  واملالريا  االأ�صفر  والهواء  واجلــدري  واحلمى  الطاعون  اأمرا�س  وكانت 
ا  )الدو�صنطاريا( واحل�صبة واخلانوق )الدفتييا( واأبو الركب )حمى الدجن( اأمرا�صً
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ا اإلى وفاة مئات من ال�صكان،  دائمة االنت�صار يف خمتلف مناطق فل�صطني، وتوؤدي �صنويًّ
وهذا يجعل من الفالحني غي قادرين على متابعة العمل يف اأرا�صيهم وترك م�صاحات 

وا�صعة من االأرا�صي التي يتوفى اأ�صحابها دون زراعة)17(.

الت�سويق:
بع�س  يف  االإنتاج  زيــادة  اأدت  حيث  بالت�صويق؛  تتعلق  م�صكالت  الزراعة  واجهت 
�صيما  وال  احلبوب  اأ�صعار  انخف�صت  1875م  �سنة  ففي  االأ�سعار،  هبوط  اإلى  ال�سنوات 
عن  عكا  يف  »الب�صي«  مرا�صل  كتبه  مما  ذلك  ويظهر  االإنتاج،  زيــادة  ب�صبب  احلنطة 
وجود كميات من احلنطة فيها، واأنه ال يوجد مالت لتخزينها وال م�صرتون لها، وهذا 

ينطبق على املحا�صيل االأخرى لكرثة الوارد اإليها من احلبوب)18(.

كما اأن الطلب على املحا�صيل من اخلارج كان يوؤدي اإلى ارتفاع اأ�صعارها، ففي �صنة 
يافا، وعندما قل  الطلب عليها يف  ازدياد  ب�صبب  اأ�صعار احلبوب بعكا  ارتفعت  1878م 

الطلب انخف�صت االأ�صعار، فبعد اأن بيعت كيلة احلنطة بخم�صني قر�ًصا والذرة بخم�صة 
 – وثالثني انخف�صت االأ�صعار، فاأ�صبحت كيلة احلنطة تباع من 32 – 35 والذرة من 20 
22 قر�ًصا، حتى اأنه كان يف النا�صرة حبوب كثية ل ير�س اأ�صحابها اأن يبيعوا الكيلة 

كانت وفية  التالية  ال�صنة  اأن ما�صيل  االأ�صعار،  انخفا�س  وزاد من  قر�ًصا  بخم�صني 
ا)19(. جدًّ

وكانت احلم�صيات من اأكرث املنتوجات الزراعية تاأثًرا باأحوال االأ�صواق اخلارجية، 
فقد اأ�صار القن�صل االإجنليزي يف يافا يف تقرير له حول الربتقال بني �صنتي 1900 –1901م 
اأن امل�صاربة كرثت يف جتارة الربتقال، وانخف�صت اأ�صعاره يف االأ�صواق االإجنليزية)20(، 
وقد بلغ جمموع ما خ�صرته يافا من �صادرات الربتقال بني �صنتي 1908-1910م حوالى 

�صتة ماليني وثالثمائة األف)21( فرنك تقريًبا )22(.
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اجلراد:
تاأثرت الزراعة جراء انت�صار اجلراد الذي كان يهاجم املحا�صيل الزراعية فيق�صي 
عليها، فقد انت�صر اجلراد ب�صورة كبية �صنة 1745م و�صنة 1797م و�صنة 1811م فق�صى 
لواء  مناطق  اجلراد  اجتاح  1878م  �صنة  ويف  وال�صتوية)23(،  ال�صيفية  املحا�صيل  على 
القد�س واأتلف املحا�صيل واالأ�صجار)24(، كما غزا اجلراد ق�صاء يافا �صنة 1901م فاأتلف 

م�صاحات وا�صعة من املحا�صيل الزراعية)25(.
اإلى  م�صر  تخوم  مــن  ال�صام  بــالد  مناطق  كــل  يف  1915م  �صنة  اجلـــراد  وانت�صر 
وال�صنوبر  والزيتون  والنبات  الــورق  فاأكل  ف�صاًدا  االأر�ــس  يف  فعاث  طورو�س،  جبال 

والكينا)26(.
وكان غزو اجلراد يوؤدي اإلى انخفا�س االإنتاج الزراعي، وهذا ما ظهر من خالل 
ة)27(  املقارنة بني كميات االإنتاج يف �صنتي 1912م و 1913م يف ق�صاء حيفا باعتبار االأُقَّ

وحدة احل�صاب لكمية االإنتاج)28(.

ال�سنة 1913ال�سنة 1912نوع املح�سول

5.833.5684.096.800القمح

3.863.8402.275.000ال�سعري

1.251.000700.000ال�سم�سم

164.80068.100العنب

كما عانت الزراعة من هجمات البدو على القرى الزراعية، فمثاًل كانت القبائل 
البدوية دائمة االإغارة على �صهل مرج بن عامر)29( ، وعطلت الن�ساط الزراعي فيه حتى 
العثمانية �صيطرتها  الدولة  التا�صع ع�صر عندما فر�صت  القرن  ال�صبعينات من  بداية 

على املنطقة، ودفعت القبائل البدوية �صرًقا)30( .
اإلى م�صتويات قيا�صية يف بع�س  الزراعي  االإنتاج  انخفا�س  اإلى  العوامل  اأدت هذه 
ال�صنوات، فتدهورت االأو�صاع املعي�صية للفالحني وانت�صرت املجاعة بينهم، مما اأجرب 
باع  فمثاًل  1870-1871م.  �صنتي  وا�صًحا يف  ذلك  وظهر  اأرا�صيهم،  بيع  على  املزارعني 
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عدد كبي من �صكان قرية الطية القريبة من حيفا اأرا�صيهم واأ�صجار زيتونهم لتجار 
حيفا، حيث اأ�صارت �صجالت املحكمة ال�صرعية يف حيفا اإلى ع�صرات من عمليات البيع 
التي تت يف هذه الفرتة)31(، وهذا ما يوؤكده اأ�صعد من�صور)32( الذي و�صف املجاعة 
التي حدثت يف هذه ال�صنة، فقال: »ابتداأ اجلوع من ت�صرين الثاين �صنة 1870م يف القرى 
الكبية واملراكز، وامتنع التجار عن ت�صليم الفالحني ب�صبب حرب اأوا�صط اأوروبا، ومما 
زاد البالء �صماح الدولة بدخول عربان البادية اإلى هذه البالد فرعت موا�صيهم ف�صلة 
اجلراد وا�صرتوا غالل البالد ف�صاًل عن الت�صليح واخلطف وقطع الطرق ثم طردتهم 
ل  فاح�ًصا  ارتفاًعا  اأ�صعاره  فارتفعت  القوت  ونفاذ  االأوان  فوات  بعد  ولكن  احلكومة، 
يعهد له مثيل، كيلة احلنطة من 50 اإلى 120 قر�ًصا نقًدا و 189-200 دينًا، والذرة من 30-
120 نقًدا و 190 ديًنا، وهذا الدين اإلى �صبعة اأ�صهر فقط، وال�صمن من 33-99 وال�صكر 

من 14-24 قر�ًصا«)33(.

منط امللكية:
وال  العثماين،  الع�صر  يف  �صائًدا  كان  الذي  امللكية  بنمط  الزراعة  تاأثرت  كذلك 
�صيما اأن معظم االأرا�صي كانت اأرا�صَي ميية )م�صاعية( تعود ملكيتها للدولة يفلحها 
املزارعون، ويوؤدون عنها �صريبة الع�صر، وتوزع عليهم ب�صورة دورية بني فرتة واأخرى 
كانوا  واإمنا  ا  �صنويًّ نف�صها  االأر�س  الفالحون  يزرع  ل  ولذلك  اأكرث،  اأو  �صنة  تكون  قد 
اأرا�صي القرية، وكان هذا النمط من  اأخرى؛ ليزرعوا معظم  اإلى  ينتقلون من قطعة 
امللكية امل�صاع من اأ�صباب تخلف الزراعة وقلة اإنتاج االأر�س؛ الأنه ل ي�صجع الفالحني 
على العناية باالأر�س وزيادة خ�صوبتها؛ الأنهم اإن فعلوا ذلك يذهب جهدهم لغيهم 

يف ال�صنة املقبلة)34(.
وعانى املزارعون من ممار�صات ال�صرطة العثمانية الذين كانوا ياأخذون جزًءا من 
اإنتاجهم، ويو�صح التميمي وبهجت موؤلفا كتاب »والية بيوت« ذلك »يوؤخذ من و�صف 
من  باألوف  �صرًرا  اأعظم  هي  الد�صتورية)36(  اجلاندرمة)35(  اأن  القروي  خماطبنا 
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الدرجات من اجلاندرمة يف الدور اال�صتبدادي)37(، فقد كان نفر اجلاندرمة يف الدور 
ال�صابق ياأخذ ما يطلب من الر�صوة بال �صو�صاء وال جلبة ويركن اإلى الفرار من القرية، 
اأما اجلاندرمة الد�صتوري فاإنه ي�صلب الفالح ماله ودجاجه وطعامه و�صعيه وي�صربه 
عالوة على ذلك، ولذلك اأ�صبح من ال�صروري اإ�صالح هذه ال�صيعة من مافظي االأمن 
الكتاب يف جريدة »االتاد  اأحد  ال�صعب وحفًظا لراحته«)38(، ويذكر  تاأميًنا ل�صالمة 
العثماين«)39( »اأن ال�صابطة - ال�صرطة - الذين كانوا يرافقون امللتزمني ال يقبلون من 
املاأكل اإال غايل الثمن في�صطر الفالح اإلى ذبح اأنعامه، واإن رف�س ذلك �صرب بالكرباج 

واأودع ال�صجن)40(.
وينقل اإح�صان النمر)41( عن ابن عمه ممود اآغا النمر الذي عمل يف ت�صيالت 
املالية ما يو�صح اأثر اجلاندرمة يف الفالحني قائاًل: »اأعتقد اأنه اإمنا ق�صى على الدولة 

العثمانية وبّغ�صها للنا�س �صلك اجلاندرمة«)42(.

ال�سرائب:
�صاهمت ال�صرائب التي كانت الدولة العثمانية تفر�صها على املزارعني يف اإفقارهم 
العثمانية   الدولة  حاجة  تزايدت  وقد  الأرا�صيهم،  وخ�صارتهم  اال�صتدانة  اإلى  ودفعهم 
اإلى املال مع تزايد احلروب التي ا�صطرت اإلى خو�صها �صد الدول االأوروبية وحاجتها 
اإلى االأموال لالإنفاق على م�صاريع اخلدمات من طرق و�صكك حديدية ومدار�س التي 

بداأت باإن�صائها يف الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�صر، ومن هذه ال�صرائب:

�سريبة الويركو
فر�صت الدولة العثمانية هذه ال�صريبة �صنة 1839م، ويف 17 كانون الثاين )يناير( 
واالأبنية،  االأرا�صي  على  فر�س  الذي  االأمالك  ويركو  فئتني:  اإلى  تق�صيمها  مت  1861م 

التجار  مثل:  حرة،  مهًنا  ميار�صون  الذين  االأ�صخا�س  على  وُفر�س  التمتع  وويركو 
واحلرفيني والبقالني واحلدادين وغيهم)43(.
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ا  ماليًّ وعبًئا  العثمانية،  الدولة  ا خلزينة  مهمًّ الويركو م�صدًرا  �صكلت �صريبة  وقد 
على الفالحني، فعلى �صبيل املثال بلغت قيمة ويركو االأمالك املخمنة عن اأرا�صي وبيوت 
قرية دير طريف)44( مبلغ 4270 قر�ًصا �صنة 1873م، وعن قرية بيت �صو�صني مبلغ 8792 

قر�س �صنة 1874م، يف حني بلغت 3653 قر�ًصا عن قرية املزرعة)45( �صنة 1896م)46(.
39 قرية ومزرعة يف ناحية  اأرا�صي  وقد بلغ اإجمايل �صريبة الويركو املرتتبة على 
131984 قر�ًصا، يف حني بلغ اإجمايل �صريبة الويركو  1870م مبلغ  بني حارثه)47( �صنة 
 3.549.151 مبلغ  1871م  �صنة  القد�س  مت�صرفية  يف  وامل�صقفات  االأرا�صي  على  املرتتبة 
قر�ًصا)48(،   10.316.774 البالغة  املت�صرفية  واردات  من   %  34.5 يعادل  ما  اأي  قر�ًصا، 
وذكرت جريدة فل�صطني اأن قيمة ويركو االأمالك املح�صل من ق�صاء يافا بلغ حوالى 
12781 لية عثمانية �صنة 1912م)49(، وكان مقدار الويركو الذي يجمع من ق�صاء غزة 

يرتاوح بني ثالثة ع�صر األًفا وع�صرين األف لية عثمانية)50(.
يقومون  كانوا  الذين  املوظفني  اأن  املزارعني  ال�صريبة على  وزاد من م�صاوئ هذه 
بتخمني قيمة االأبنية واالأرا�صي، غالًبا ما كانوا يتالعبون يف عملية التخمني، فتنخف�س 
قيمة العقارات التي ميلكها الوجهاء، ومن َثمَّ يقل ما يدفعه هوؤالء من الويركو، اأما تلك 
التي ميلكها عامة النا�س فرتفع قيمتها املخمنة حتى اأن االختالف يف قيمة التخمني 
اأرا�صي القرية الواحدة املت�صابهة يف امل�صاحة واخل�صوبة، كذلك يف  كان موجوًدا يف 

دور القرية)51(.

الُع�سر
االأ�صرار  واأحلقت  الزراعة،  يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  اأحد  الُع�صر  �صريبة  كانت 
امل�صتمرة بالفالحني، ودفعتهم اإلى ترك العمل بالزراعة والهجرة اإلى املدن واملناطق 
الع�صر  ن�صبة  رفع  اإلى  العـثمانية  الدولة  عمدت  فقد  الدولة،  �صيطرة  عن  البعيدة 
% اأ�صقط منها 13 �صنتيًما �صنة 1906م لت�صهيل احل�صاب فبقي  با�صتمرار لت�صل 12.63 

% اأو اأكرث)52( . %، ولكن الع�صر عمليًّا كان ي�صل اأحياًنا اإلى 30   12.5
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وزاد من �صوء �صريبة الع�صر على الفالحني اأن تقديرها كان يتم عن طريق التخمني 
من املوظفني املخت�صني يف االألوية، وكان يحدث ظلم �صديد يف التخمني، بحيث ترفع 
قيمة التخمني على الفالحني الب�صطاء، وتخف�س على اأ�صحاب النفوذ)53(، كذلك كان 
املخمنون يبالغون يف تخمني املحا�صيل ويدفع ذلك املزارعني اإلى ر�صوتهم لتخفي�س 

ن�صبة التخمني)54(.
ي�صاب  قد  املح�صول  الأن  الع�صر؛  ن�صبة  زيادة  اإلى  توؤدي  التخمني  طريقة  وكانت 
اأو  اأو انخفا�صها،  اأو ارتفاع درجة احلرارة  بال�صرر بعد التخمني ب�صبب قلة االأمطار 
قد يتعر�س لالأمرا�س بعد التخمني فيوؤدي ذلك اإلى انخفا�س االإنتاج، ويبقى الع�صر 
اأن الدولة  على ما هو فيخ�صر الفالح جزًءا كبًيا من املح�صول املتبقي له، ال �صيما 
كانت يف ال�صنوات املجدبة ت�صر على اإلزام القرى بالبدل نف�صه يف ال�صنوات املخ�صبة، 
وكانت ت�صتخدم القوة اأحياًنا؛ الإجبار املخاتي واالختيارية يف القرى على التزام قراهم 

بالبدل ال�صابق)55(.
ويو�صح موؤلفا كتاب »والية بيوت« ذلك قائلني: »ال ميكننا اأن نت�صور قرويًّا ل ي�صب 
ب�صرر من املخمنني وظلمهم فاإن كافة املاأمورين الذين انتخبوا لهذه الوظيفة املهمة 
اأتوا وظيفتهم  اأن  وبعد  املزروعات،  تن�صج  اأن  التخمني قبل  بتاأدية وظيفة  قد قاموا 
هجم احلر على املزروعات ب�صورة غي اعتيادية، فجف احلب يف �صنبله وف�صد ول 
ُيهتم بال�صيق الفاح�س يف التخمني، كما اأنه ل ُينظر اإلى ما اأ�صاب الزرع من جفاف 
ب�صبب �صربة ال�صم�س املحرقة، فذهب املتعهدون واجلاندرمة فاأخذوا جميع ما ح�صل 
عليه الفالح، و�صلبوا كافة ما عنده من املوؤنة فملئوا بها االأنبار )املخازن( غي ناظرين 

يف عملهم اإلى التعاليم املو�صوعة«)56(. 
اإن التالعب يف التخمني بني القرى التي ميلكها الوجهاء واملتنفذون، والقرى التي 
واأنف�صهم تت حماية  اأرا�صيهم  اإلى و�صع  النا�س، كان يدفع الفالحني  ميلكها عامة 
اإلى  ي�صل  قد  اأرا�صيهم  اإنتاج  من  معينة  ح�ص�س  مقابل  واملتنفذين  الوجهاء  هوؤالء 

الربع من اأجل التخل�س من ظلم املخمنني)57(.
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كما كان املخمنون ال يوؤخذون بعني االعتبار امل�صاريف التي تنفق على املحا�صيل 
الزراعية، وال �صيما االأ�صجار املثمرة مثل الزيتون واللوزيات واحلم�صيات التي تتاج 
اإلى نفقات كبية و�صنوات عديدة حتى تعطي ثمارها، وكان ذلك مثار احتجاج بع�س 
يظهر  ما  وهذا  باالإن�صاف،  يطالبونهم  للم�صئولني  العرائ�س  رفعوا  الذين  املزارعني 
من الر�صالة التي بعثها اأحد الفالحني اإلى عثمان اأفندي الن�صا�صيبي ممثل القد�س يف 
جمل�س املبعوثني ي�صكو فيها من ارتفاع الع�صر على اأ�صجار اللوز التي يزرعها والتي قد 

% من االإنتاج)58(. ت�صل اإلى 30 

بيارات  باإلغائها عن  املطالبة  اإلى  الع�صر  �صريبة  ارتفاع  من  ال�صكوى  و�صلت  وقد 
احلم�صيات يف يافا والقرى املحيطة بها؛ الأن هذه ال�صريبة ال تاأخذ بعني االعتبار ما 
تتاج اإليه هذه البيارات من تكلفة عالية يف ا�صت�صالح االأر�س و�صراء االأ�صمدة واالآالت 
الالزمة للري، وهذا ما يظهر من العري�صة التي قدمها مزارعو وخماتي قرى ق�صاء 
يافا اإلى مت�صرف القد�س وجاء فيها: »… فاأ�صلحنا رمالها بال�صغل وال�صماد. وحفرنا 
وبنينا بها اآبارا مبوا�صي ارتوازية وبرك واأقنية حجرية؛ حلفظ املياه وجرها. وا�صتجلبنا 
لها من اأوروبا االآالت البخارية والغازية مع جميع اللوازم، وواظبنا �صبع �صنوات على 
ب�صتان  كل  على  الليات  األوف  وبذلنا  وت�صميدها،  االأر�س  و�صغل  وريه،  ال�صجر  اإمناء 
لهذه  واالبتدائي  املح�صول اجلزئي  اأن  لعطوفتكم  جليًّا  يظهر  االإي�صاحات  فمن هذه 
الب�صاتني ل ياأت عفوا، وال هو بف�صل االأمطار، وال ح�صل يف ظرف خم�صة اأ�صهر كما 
هي احلال مع احلبوب التي تروى من ماء ال�صماء، وال كان لالأنهر يد يف �صقايتها كما 
يجري يف �صيدا وطرابل�س ال�صام، بل هو نتيجة تعب وكد وتعطيل راأ�صمال عظيم ووقت 
اأثمن من املال. فلما اأعطت هذه الب�صاتني ثمًرا خطر لبع�س ماأموري الدور ال�صابق اأن 
يزيدوا عليها الويركو فرفعوا قيمته من 300 غر�س اإلى 2500 غر�س اأي من غر�س وربع 
اإلى ع�صرة غرو�س عن كل دومن، ثم طرحوا حا�صالتها للتع�صي و�صاروا يقدرون الثمر 
يف اأيلول )�صبتمرب(، فالب�صتان الذي يقدر بخم�صمائة لية يقب�صــــون عنه ع�صـــــًرا ) 
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62 لية ون�صًفا( مع اأن ثمر الربتقال ال ين�صج قبل كانون، وال ميكن بيعه اإال بالتدريج 

يبق  ول  برمته،  املح�صول  واأتلفت  العوا�صف،  اأ�صابته  وطاملا  )اأبريل(.  ني�صان  حتى 
عالوة  وخ�صر  ال�صنوي،  الب�صتان  م�صروف  لية   200 خ�صر  قد  فيكون  �صيء  للمزارع 
عليها نحو مائة لية ع�صرًا وويركو هذا ف�صاًل عن فائدة راأ�صمال التي ال تقل عن 250 

لية �صنويًّا فيقع من جراء ذلك تت الديون وينتهي االأمر ببيع الب�صتان)59(. 

كذلك زاد من االآثار ال�صلبية للع�صر جمعه عن طريق االلتزام، فكانت الدولة ت�صع 
حق جمع الع�صر يف منطقة ما يف املزاد العلني، ويكون املزايد االأعلى هو ملتزم هذه 
الع�صر املقررة، ويو�صح ذلك  ن�صبة  ن�صبة تفوق  ياأخذ  امللتزم  املنطقة، وغالًبا ما كان 
جتبي  اأحياًنا  فكانت  مطردة  واحدة  قاعدة  للحكومة  يكن  »ل  قائاًل:  من�صور  اأ�صعد 
االأموال بطريقة االلتزام، فيدفع امللتزم مبلًغا معيًنا وهو ياأخذ ح�صة احلكومة وهناك 

الطامة الكربى والبلية على الفالح«)60(.
للفالحني  ي�صمح  ال  فكان  الع�صر،  ن�صبة  تفوق  ن�صبة  جمع  يف  امللتزمون  بالغ  وقد 
اإلى القرية، الذي يتاأخر عن القدوم عمًدا  باحل�صاد قبل اأن ي�صل الع�صار اأو ممثله 
من  معينة  كمية  على  معه  يتفقوا  اأن  على  احل�صاد  اإلى  امل�صطرين  الفالحني  ليجرب 
املح�صول لقاء الع�صر، ويقدم �صكان القرية اإليه واإلى مرافقيه وخيولهم الطعام والعلف  
اأثناء ذلك، بل اإنه كان يجرب الفالحني على نقل ح�صته من الع�صر اإلى املدينة، وغالبًا 

ما كانت هذه احل�صة ت�صل اإلى ثلث املح�صول)61(.  

الر�سوم على احليوانات
فر�صت الدولة العثمانية اأربعة قرو�س على كل راأ�س من االأغنام واملاعز واجلامو�س 
 25 فاأ�صافت  واأخرى،  فرتة  بني  تزيد  املبالغ  هذه  وكانت  االإبل،  على  قرو�س  وع�صرة 
بارة اإلى كل راأ�س من الغنم، وفر�صت 10 قرو�س على اجلمل املعد للنقل، ثم اأ�صافت 
قر�ًصا با�صم التجهيزات الع�صكرية، وقر�ًصا ون�صًفا با�صم االأ�صطــول اإلى اأن اأ�صبـــــــــــح 
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من  االأر�س  املعدة حلراثة  اجلمال  اعفت  ولكنها  كل جمل،  على  بارة   20 و  قر�ًصا   13

1885م بلغت الر�صوم املفرو�صة على االأغنام يف لواء عكا نحو  الر�صوم)62(، ويف عام 
1893م)64(، يف حني بلغت  440،977 قر�ًصا عام  437،302 قر�س)63(، ارتفعت لت�صل اإلى 

الر�صوم يف ق�صاء يافا �صنة 1912م حوالى 1604 لية عثمانية)65(، وذكر عارف العارف 
اأن احلكومة العثمانية كانت جتبي 77000 قر�س عن مدينة غزة، وثالثة اأ�صعاف هذا 

املبلغ عن قراها)66(. 

وقد �صكلت االأموال املجموعة من الع�صر والويركو ور�صوم االأغنام التي كان يدفعها 
يو�صح  الذي  االآتي  اجلدول  من  يظهر  ما  وهذا  الدولة،  اإيرادات  معظم  املزارعون 

االإيرادات املجموعة يف لواء عكا بالقرو�س يف عام 1301هـ)67(.

املجموع�سرائب اأخرىاجلندية�سريبة املوا�سي�سريبة املباينالع�سرال�سنة

18833.275.0001.785.934562.877175.725124.9255.924.461م1301هـ

يف  االأغنام  ور�صوم  والع�صر  الويركو  من  املجموعة  املبالغ  االآتي  اجلدول  ويظهر 
االإيرادات يف  مع جمموع  مقارنة  1895م  و  1885م  1310هـ/  و   1303 عامي  عكا  ق�صاء 

اللواء بالقر�س)68(

الن�سبة�سنة 1310/ 1895مالن�سبة�سنة 1303/ 1885منوع ال�سريبة

%1.692.398الويركو   261.841.334%  28

%437.302ر�سوم الأغنام  7440.972%  7

%3.877.529الأع�سار  60 3.170.496
+680.425%  49

%6.542.281جمموع الواردات  935.755.662%  84

 93 - % ويظهر من اجلدول اأن الع�صر والويركو ور�صوم االأغنام ت�صكل مًعا ما بني 84 
% من جمموع الواردات يف هذين العامني، يف حني يظهر اجلدول االآتي اإيرادات الدولة 
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من الع�صر والويركو وغيها من ال�صرائب يف ق�صاء غزة �صنة 1310هـ/ 1894م)69(.

ال�سريبة 
املبلغ 

قر�شبارة

261.197.704الويركو
1099.282متتع

2017.000جتهيزات ع�سكرية 
009.575تذاكر ويركو
001.720ثمن طوابع 

359.567معارف
10129.610الع�سر )غزة(

001.317.908الع�سر )قرى غزة(
001.447.519جمموع الع�سر يف غزة وقراها

312.780.756املجموع

 3.339.80 1904 حوالى  فبلغت عام  اأعوام  بعد ع�صرة  الدولة  اإيرادات  ارتفعت  وقد 
قر�س )33.398 لية عثمانية(، وهذا ما يظهره اجلدول االآتي)70(:

قر�شبارهال�سريبة

51.213.183ويركو الأمالك والعقارات
2074.879ويركو التمتع

1020.334بدلت ع�سكرية 
85.200-ر�سوم الأغنام

1515.715.22بدلت الأع�سار
15133.60حا�سالت الأع�سار على الزيتون

61.835-ر�سوم متنوعة
6.480-بدل اإيجار 

18000-اأثمان تذاكر
1510.566معارف

178.380-جتهيزات
86.060-حيوانات
803.339.801املجموع
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وهذا يعني اأن الن�صبة العظمى من ال�صرائب كانت تقع على عاتق الفالحني، وهذا 
يف�صر ما كان يعانيه الفالحون من اأو�صاع مالية �صيئة؛ الأن معظم اإنتاجهم كان يذهب 
ل�صالح احلكومة وامللتزمني، يف الوقت الذي قلت فيه ال�صرائب املفرو�صة على التجار، 

وغيهم من اأ�صحاب املهن واحلرف االأخرى.
الع�صر  �صريبتي  �صيما  وال  الفالحني،  على  املفرو�صة  ال�صرائب  ارتفاع  اأدى  لقد 
النائية  املناطق  اإلى  والهجرة  قراهم  ترك  املزارعني على  بع�س  اإجبار  اإلى  والويركو 
من  اأ�صرة  مائة  اأن  بيوت  والية  كتاب  موؤلفا  ذكر  فقد  الدولة،  �صيطرة  عن  البعيدة 
�صلفيت)71(، و 20 اأ�صرة من كفل حار�س)72(، وكافة االأهايل يف قرية زيتا)73( التابعة 
للواء نابل�س هاجرت اإلى جهات حوران)74(؛ هرًبا من ال�صرائب التي كانت تفر�صها 

الدولة عليهم)75(.
اإن عدم مقدرة الفالحني على دفع ال�صرائب بانتظام للخزينة، حمل الدولة على 
تاأجيلها اإلى �صنوات قادمة، مما اأدى اإلى تراكم مبالغ كبية من االأموال على الفالحني 
ودفعهم اإلى االقرتا�س والتنازل عن اأرا�صيهم ل�صداد هذه الديون، ومن اأو�صح االأمثلة 
والتي  دومن   20.000 وم�صاحتها  الرملة،  ق�صاء  �صو�صة)76(  اأبو  قرية  اأرا�صي  ذلك  على 
انتقلت ملكيتها اإلى اليهودي االأملاين بيغهامي)77(  عام 1872م مقابل دفع مبلغ 46000 

قر�س خلزينة الدولة تثل جمموع ال�صرائب املتاأخرة على �صكان القرية)78(. 
يف  اأرا�صيهم  وهجروا  الزراعة  يف  العمل  تركوا  الفالحني  اأن  �صوًءا  االأمر  زاد  بل 
ال�صيطرة عليها  الدولة  اأرا�ٍس ملولة من حق  اإلى  اأرا�صيهم  املناطق فتحولت  بع�س 
وهذا ما ح�صل يف االأغوار ال�صمالية التي �صجلها ال�صلطان عبد احلميد با�صمه وعرفت 
ي اجلفتلك )بعد عزله عام 1908( باالأرا�صي املدورة، وتعود ملكيتها للدولة  با�صم اأرا�صِ

حيث عر�صتها للبيع)79(.

جهات الإقرا�ش
اليومية، لذلك جلاأوا  اأر�صهم ال يكفي معي�صتهم  اإنتاج  كان املتبقي للفالحني من 
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العثمانية والبنوك االأجنبية املنت�صرة يف  البنوك  اأو من  اإلى االقرتا�س من املرابيني، 
املدن الفل�صطينية وهي:

البنك الزراعي العثماين
% من الع�صر بهدف تقدمي  اأُ�ص�س �صنة 1888م براأ�صمال جاء من اقتطاع ن�صبة 12 
الذين  املرابيني  من  ال�صتدانتهم  منًعا   %  6 على  تزيد  ال  بفائدة  للمزارعني  القرو�س 
كانوا يقر�صونهم بفائدة كبية، وي�صتولون على اأرا�صيهم يف حالة عدم قدرتهم على 
�صداد ديونهم. وكان البنك يقدم القرو�س اإلى املزارعني ب�صمان اأرا�صيهم، ويف حال 
عدم قدرتهم على �صداد القرو�س كان يقوم ببيع اأرا�صيهم؛ لتح�صيل قيمتها وغالًبا ما 

كان التجار واالأثرياء ي�صرتون هذه االأرا�صي)80(. 
وقد امتد ن�ساط البنك الزراعي؛ لي�سمل املدن والقرى ومناطق القبائل البدوية، 
وهذا ما يظهر من االطالع على �صجل االأرا�صي املرهونة للبنك الزراعي يف يافا، والذي 
1332هـ  1308هـ-  �صنتي  بني  الواقعة  الفرتة  وقراها يف  يافا  املقرت�صة يف  املبالغ  يبني 
)1890م- 1913م( والذي ا�صتمل على 805 معاملة اإقرا�س موزعة على 27 موقًعا و�صلت 
قيمتها  بلغت  معاملة   340 منها  يافا  مدينة  ن�صيب  كان  قر�ًصا   2.573.442 اإلى  قيمتها 
684680 قر�ًصا، ون�صيب الرملة 272 معاملة بلغت قيمتها 990.775 قر�ًصا، وكانت املبالغ 

التي اقر�صها البنك للمزارعني ترتاوح بني 200 قر�س اإلى 50 األف قر�س، فمثاًل ح�صل 
اأحمد بن �صالح من قرية يازور)81( على قر�س بقيمة 200 قر�س، يف حني ح�صل كل 
من ال�صيخ واأكد بن عاي�س وهزاع بن عرار وح�صني ممود الوحيدي ودروي�س بن ال�صيخ 
عي�صى من عربان ق�صاء بئر ال�صبع على قر�س قيمته 3900 قر�س، يف حني ح�صلت اآمنة 
بنت �صالح بن اإبراهيم على قر�س قيمته 3900 قر�س، و�صيخة بنت عبد الغني ال�صعدي 

من ق�صبة اللد على قر�س قيمته 1300 قر�س)82(.

وقد بلغ عدد عمليات االقرتا�س من البنك الزراعي يف حيفا وثماين ع�صرة قرية 
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خالل الفرتة ما بني عامي 1310هـ- 1331هـ/ 1892م- 1912م حوالى 608 عمليات، وبلغ 
عدد االأموال املقرت�صة 2.760289 قر�ًصا)83(.

وعلى الرغم من اأن البنك الزراعي قدم ت�صهيالت مالية كبية للمزارعني نرى اأنه 
ل يرتدد يف بيع اأرا�صي الذين ال ي�صتطيعون �صداد ديونهم عرب االإعالن عن بيعها يف 
املزاد لتح�صيل قيمة القرو�س، ولذلك فاإن البنك ل يحد من عمليات بيع املزارعني 
الأرا�صيهم، بل اأدى اإلى نتيجة مغايرة للغاية التي اأن�صاأ من اأجلها، وهذا ما يظهر من 
ال�صرعية من حجج  املحاكم  �صجالت  ت�صمنته  وما  ال�صحف،  العديدة يف  االإعالنات 
عن بيع اأرا�س ل ي�صتطع اأ�صحابها �صداد ديونهم للبنك، ومنها مثاًل ما ن�صرته جريدة 
ت�صع وثالثون قطعة  للمزايدة  »�صيطرح  فيها  1895م وجاء  ال�صام«)84( عام  »طرابل�س 
اأر�س يف قرية املكر لواء عكا ملك الكفيلني اأحمد واأخيه ال�صيخ خليل اإبراهيم من اأهايل 
عن  املذكورة  القرية  اأهايل  من  االأ�صود  م�صطفى  املكفول  المتناع  نظًرا  عكا؛  وجتار 

�صداد مبلغ ثالثمائة قر�س رائج)85( اخلزينة ل�صندوق �صعبة بنك زراعة عكا«)86(.
ويف حجة من �صجالت املحكمة ال�صرعية يف حيفا �صنة 1912م اأن ممود بن عبد 
املا�صي  وكل عبد اهلل بن ممد  ال�صيخ ممد اخلطيب من عرعره)87(  بن  الرحيم 
اإلى احلاج  اأر�س املرهونة للبنك الزراعي  بيع ما بت�صرفه كامل ال�صت ع�صرة قطعة 
7200 قر�س وع�صر ليات فرن�صية)88( ودفع  اأهايل حيفا مببلغ  اأحمد من  بن  ممود 

قيمة الرهن اإلى البنك الزراعي يف حيفا)89(.
ما  الفرتة  اليافية خالل  و»فل�صطني«  املقد�صية  »املنادى« )90(  ن�صرت جريدتا  وقد 
العلني منها  املزاد  بيع ممتلكات يف  اإعالًنا عن   450 1911م1913-م حوالى  بني عامي 
430 ملكية تراوحت م�صاحتها بني 2 دومنني اإلى 457 دومن، يف حني جتاوزت 20 ملكية 

م�صاحة  كل منها 547 دومًنا بل و�صلت بع�س امل�صاحات اإلى 3000 دومن)91(.
ويو�صح اجلدول الذي ن�صرته جريدة »فل�صطني« �صنة 1911م االآتي اأ�صماء املقرت�صني 
واملبالغ املقرت�صة، وم�صاحة االأرا�صي التي رهنت ل�صمان �صداد القرو�س يف عدد من 

قرى غزة)92(.
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املبلغ بالقر�سامل�صاحة بالدومنالقريةاملقرت�س

2551530الفالوجةدروي�س بن احلاج م�صطفى
4202520الفالوجةممد وعبد الفتاح وعبد القادر اأوالد يو�صف القنا�س

2841126هوجاأحمد خليل وممد اإبراهيم
5702363هوجخمائيل بن خليل ال�صراف

18010800الفالوجةح�صني ال�صيخ علي
56622660هوجعطا اهلل بن اأحمد 

480028800الفالوجةح�صني عبد الهادي ح�صني علي
49429940الفالوجةخليل وممد واإ�صماعيل و�صفية اأوالد اإبراهيم احلويل

8428800الفالوجةعبد اجلواد عبد العزيز
20516400كراتيان�صار عثمان

2278250بعلنيممود م�صطفى عليان عزام
945820بيت طيما�صفية وحليمة بنتا ممد احلاج

10212200البطاين غربيعلي فرحات 
633640بيت طيماممد م�صطفى اأبو �صبور

43125860الفالوجةح�صني النجار
58020950الفالوجةاأحمد ممد �صالح
1216055حليقانجرب بن م�صطفى 

ويف اإعالن اآخر ن�صرته �صحيفة فل�صطني، ويظهر املبالغ التي ا�صتدانها �صكان قرية 
بربرة واالأرا�صي التي رهنت مقابل هذه القرو�س)93(.

املبلغ املطلوبمقدار الدينامل�ساحة بالدومناملقرت�ش

4914452450عبد القادر عي�صى 
18112219050عبد القادر عي�صى

42898021400عبد الهادي عبد الرزاق اأبو مايلة

12714813200ر�صيد اأحمد زين
46612582145ر�صيد وممد ولدا اأحمد زين

29210061460عبد القادر و�صفية ولدا يو�صف ال�صرحان
927122334125ممود واآمنة و�صامية اأوالد عبد ربه

46311302315ممد اأحمد اأبو �صفية 
741474375�صليمة �صليم خي الدين

17213558600اإبراهيم واأحمد واآمنة و�صبحة وحليمة اأوالد ال�صيخ ممد جرب
3461026817300اأحمد ممد عاي�س
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وزاد يف عجز البنك عن القيام بالدور املحدد له اأن القائمني عليه كانوا من كبار 
املالك والتجار ف�صخروا البنك خلدمة م�صاحلهم، فمثاًل كان علي عرابة وميخائيل 
يف   .1905 �صنة  عكا  يف  الزراعي  البنك  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�صاء  خوام  وجرجي  عيد 
الوقت الذي كان فيه ميخائيل عيد من كبار الدائنني يف عكا. فكان يقر�س املزارعني 
االأموال ب�صمان اأرا�صيهم، ويبيعها باملزاد العلني عند عجزهم عن �صداد ديونهم)94(. 
ون�صرت جريدة »والية �صوريا«)95( االإعالن االآتي الذي يو�صح ذلك، وفيه »اأنه طرح قباًل 
للمزايدة النظامية العلنية االأر�س امل�صجرة زيتون مبوقع التني باأر�س قرية املغار)96( 
التابعة لعكا ... ملك  اأ�صليبي احللو من اأهايل القرية املذكور املحكوم عليه مبوجب 
عكا،  اأهايل  من  جربائيل  واأخيه  عيد  ميخائيل  اإلى  قر�س   2300 مببلغ  جتاري  اإعالم 
فقد انتهى مزاد االأر�س والزيتون على عزيز عيد اأحد اأهايل عكا مببلغ مئة وثمانني 

ا اأبي�س«)98(. ريًّاال)97( جميديًّ
وقد اأكد اإح�صان النمر ذلك قائاًل: »واأ�ص�صت احلكومة بنًكا زراعيًّا فتحت له فروًعا 
يف لواء نابل�س، و اأوجدت جلنة من الوجهاء لكل فرع، ففي نابل�س ت�صكلت برئا�صة عبد 
الكرمي اآغا النمر وع�سوية ال�سادة اأحمد اجلرب وداود اخلياط واأمني اخلما�س وحممد 
ال�صايح وقا�صم ال�صافعي، ويف طولكرم برئا�صة ال�صيخ قا�صم اجلالد وع�صوية ممود 

اأبو �صنب وبدير قا�صم)99(. 

The Imperial Bank البنك العثماين
اأ�ص�س البنك عام 1862م براأ�صمال اإجنليزي فرن�صي م�صرتك مقداره ع�صرة ماليني 
العثمانية،  للدولة  الر�صمي  البنك  واأ�صبح  قر�س(،   1.350.000.000( اإجنليزية  لية 
ا له، وافتتح فروًعا له يف املدن الفل�صطينية مثل يافا وحيفا  واتخذ من االأ�صتانة مقرًّ
والقد�س، ومار�س البنك االإقرا�س املايل لل�صكان ب�صمان اأرا�صيهم وعقاراتهم)100(، 
وهذا ما يظهر من االإعالن الذي ن�صرته جريدة فل�صطني عن بيع اأمالك كل من ال�صيخ 
دروي�س وال�صيخ يو�صف ولدي اأحمد �صليم الدجاين وال�صيخ ممد توفيق الدجاين يف 
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اإلى  اإ�صافة  دومن،   376 م�صاحتها حوالى  والبالغ  وجباليا)102(  بيت دجن)101(  قريتي 
قطعة اأر�س م�صجرة وخانتني وباغجتني والبالغ قيمتهما ح�صب االإعالن 423.116 قر�ًصا 
من اأجل �صداد الدين العائد عليهما ل�صالح البنك العثماين، وملجموعة من الدائنني 

ل يحددهما االإعالن)103(.

The Anglo Palestine Company البنك الإجنليزي الفل�سطيني
املدن  يف  له  فروع  واأن�صئت  لندن،  الرئي�س  ومقره  1902م،  عام  البنك  اأُ�ص�س 
يف  البنك  ن�صط  وقد  والقد�س،  ويافا  وحيفا  وطربيا  �صفد  مثل  الكربى،  الفل�صطينية 
تقدمي القرو�س للفالحني ب�صمان اأرا�صيهم، لال�صتيالء عليها يف حالة عجزهم عن 
�صداد هذه القرو�س، وقد اأدار اليهود معظم فروع البنك، فمثاًل كان زاملن بن داويد 
بن لبيب مردخاي االإ�صرائيلي من تبعية رو�صيا يتولى اإدارة فرع يافا منذ تاأ�صي�صه حتى 
عام 1909م)104(، وقد �صيطر اليهود من خالل البنك على م�صاحات من االأرا�صي يف 
فل�صطني، وهذا ما اأ�صارت اإليه اإحدى احلجج ال�صرعية من حيفا عندما اأ�صارت اإلى 
من  كرزبان  يهودا  بن  ناتان  من  كال  وكل  قد  مردخاي  لبيب  بن  داويد  بن  زاملن  اأن 
تبعية رو�صيا وحاييم يهودا من تبعية الدولة العثمانية ب�صفتهما مديرين ل�صركة اجنلو 
فل�صطني يف حيفا بو�صع يدهما على قطع االأرا�صي الثالث العائدة له يف حيفا)105(.   

بنك فل�سطني الأملاين
اأُ�ص�س البنك عام 1897م، ومقره برلني؛ لت�صجيع امل�صالح االقت�صادية واال�صتعمارية 
االأملانية يف الدولة العثمانية من خالل ممار�صة االأعمال امل�صرفية و�صراء االأرا�صي، ال 
�صيما اأن امل�صتوطنني االأملان من اأتباع جماعة املعبد اأن�صاأوا م�صتعمرات لهم بالقرب من 
حيفا ويافا والقد�س، وقد فتح البنك فروًعا له يف القد�س وطربيا و�صفد، وبلغت اأرباح 

البنك �صنة 1912م حوالى 2.440.000 مارك)106(.
اال�صتعمارية  امل�صاريع  خدمة  هو  فل�صطني  يف  البنوك  هذه  اإن�صاء  من  الهدف  اإن 
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اأجنلو  الفل�صطيني )�صركة  البنك االإجنليزي  اأن�صاأ  للدول االأوروبية يف فل�صطني، فقد 
على  ال�صهيونية  احلركة  ومل�صاعدة  ال�صهيوين  امل�صروع  خلدمة  لندن،  يف  فل�صطني( 
على  وحر�س  فل�صطني  يف  البنك  هذا  فروع  معظم  اليهود  اأدار  وقد  االأرا�صي،  �صراء 
تقدمي القرو�س للفالحني ب�صمان اأرا�صيهم تهيًدا لل�صيطرة عليها، اأما بنك فل�صطني 
فل�صطني  يف  االأملانية  االقت�صادية  امل�صالح  ت�صجيع  اإن�صائه  من  الهدف  فكان  االأملاين 
من خالل ممار�صة االأعمال امل�صرفية و�صراء االأرا�صي، وال �صيما بعد ازدياد امل�صالح 
االأملانية يف فل�صطني منذ عام 1870م واإن�صاء العديد من امل�صتعمرات االأملانية يف فل�صطني 

وت�صن العالقات االأملانية العثمانية يف نهاية القرن التا�صع ع�صر.

املقر�ش�ن )املراب�ن(
املقر�سون املحليون

لتقدمي  دائم  ا�صتعداد  وكانوا على  والقرى  املدن  املقر�صون )املرابون( يف  انت�صر 
القرو�س للفالحني ب�صمان اأرا�صيهم، وكانت القرو�س املرتفعة الفائدة اأحد االأ�صباب 
يف اإفقار الفالحني، فيقول موؤلفا كتاب »والية بيوت« عن ذلك: »فاإن االأغنياء يقر�صون 
اإلى  املحتاج  اجلاهل  واأما  اأ�صهر،  ل�صتة  املئة  يف  ع�صرة  خم�صة  بفائ�س  اأموااًل  الفالح 
اإلى  الو�سول  يت�سوره  ما  غاية  بل  �سعفها،  اأو  ال�سروط  بثقل  يفتكر  ال  فاإنه  الدراهم 
الدراهم باأي طريقة كانت، وبعد اأن يقر�س الغني �صيًئا من املال للفالح ي�صبح �صيًدا 
ال�صنوي  الدخل  من  القليل  �صوى  ميلك  ال  الذي  الفقي  القروي  الأن  عليه  وحاكًما  له 
الغني  فيتهدده  الدين  اأداء  من  الديون(  �صداد  )موعد  الوعدة  حلول  حني  يتمكن  ال 
جتديد  اإلى  اأخًيا  القروي  في�صطر  احلكومة،  رجال  لدى  النفوذ  من  مباله  الدائن 
تقريًبا  نابل�س  اأغنياء  اأكرث  اأن  املحقق  ومن  االأولى،  من  اأثقل  ب�سروط  الدين  معاملة 
%، ولقد اأعادت م�صاألة االإقرا�س   70  - % ا بفائ�س يرتاوح بني 60  يقر�صون اأموالهم �صنويًّ
عن  يعجز  الذي  القروي  الأن  الد�صتورية؛  بالدنا  يف  اال�صتعباد  طريقة  واال�صتقرا�س 
يكون  اأن  والغالب  املقر�س،  الغني  لذلك  عبًدا  ي�صي  عليه  املرتاكمة  الديون  تاأدية 
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ا يف دوام اإر�صائه وا�صتنداء رحمته؛ ُيبقي القروي لنف�صه  ظاملًا وعدمي الوجدان، وحبًّ
نذًرا قلياًل من ما�صيله ال�صيفية وال�صتوية ويقدم الباقي للمقر�س الغني على اأمل 
اأن يح�صب ذلك من اأ�صل الدين الذي له. وعلى الرغم من تكرر هذه املعاملة يف كل 
عام فاإن القروي امل�صكني ال يتخل�س من الدين، ويكرث يف نابل�س عدد من املقر�صني 
الذين ترتاوح ثروتهم بني الع�صرة اآالف اإلى االأربعني األف لية ب�صبب معاملة االإقرا�س 
واال�صتقرا�س، وال يطلب فالحو الناحية )ناحية جماعني( من احلكومة �صوى افتتاح 
البنك الزراعي ال يقوم بتهوين  واإن  اأموااًل بفائ�س معتدل،  موؤ�ص�صة مالية؛ لقر�صهم 

االحتياجات املربمة للقروي ما دامت �صروطه احلا�صرة متبعة)107(.

املزارعني  يف  الديون  اأثر  مو�صحة  1913م  عام  »املقتب�س«)108(  �صحيفة  وكتبت 
قائلة: »واإذا ا�صتدان الفالح عندنا فاإنه يقع تت عبء الفوائد الثقيلة التي ال تقل عن 
الع�صرين باملائة وتت رهن اأرا�صيه واأمواله، واإذا ن�صج الزرع فغلته ال تكفي ل�صداد 
فوائد االأموال امل�صتدانة فيجرب بحكم ال�صرورة اأن ي�صتلف غيها وهلم جرا حتى ياأتي 

ذلك اليوم الذي تباع فيه اأمالكه، وي�صبح بعد اأن كان مالًكا عبًدا رقيًقا«)109(.

وتدث عبد اجلواد القاياتي)110( عن ال�صيخ يو�صف الفاهوم من النا�صرة فقال: 
»وال�صيخ يو�صف الفاهوم له �صركات يف الزرع واأرا�ٍس وا�صعة، وهذا �صبب زيادة ثروته 
العظيمة التي ال ت�صاهى يف تلك النواحي، وله معامالت وديون كثية على كثي من 

م�صايخ الع�صائر واأعيان البالد هناك«)111(.

ويذكر الق�صاطلي)112( يف اأثناء زيارته لقرية يبنه)113( من بالد غزة باأن اأرا�صي 
يف  ال�ستغراقهم  اأن�ه  غري  الزراع�ة  يف  ن�ساط  اأ�سحاب  واأهلها  خم�سبة،  القرية  ه�ذه 
باأثمار  يتمتعون  ال  ال�صنة  يف  باملئة   50 اإلى   40 عنه  يدفعون  الذي  )الفائدة(  الفايظ 
البعيدة  الديون  يف  وتتناق�س  املدى،  الق�صية  الديون  يف  الفائدة  وتزداد  اأتعابهم. 
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املدى �صريطة اأن تتوافر فيها �صمانة جيدة، واإال ف�صل اأ�صحاب املال تخبئة مالهم على 
املخاطرة با�صتثماره يف الديون. والفائدة الدارجة بالن�صبة اإلى الفالحني كانت بحدود 
% وال�صمان للدين هي ما�صيلهم. ولكن هذه الن�صبة ل تكن مطبقة يف كل مكان   30

وقد ت�صل اأحياًنا اإلى خم�صني اأو مائة باملائة يف ال�صنة الزراعية)114(. 

وي�صتخل�س من دفرت رهونات االأرا�صي الذي يحمل رقم 1، اأن عدًدا من كبار املالك 
يف حيفا كانوا من كبار املقر�صني، و�صيطروا من خالل عمليات االإقرا�س التي قاموا 
بها على م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي يف القرى التي اقرت�س �صكانها منهم، يف ع�صر 
من قرى حيفا، وقد بلغت االأموال املقرت�صة 394.053 قر�ًصا مت خاللها رهن 41.780 دومن 

من اأرا�صي هذه القرى مقابل احل�صول على هذه االأموال)115(.

وقد احتوت �صجالت املحاكم ال�صرعية على اأمثلة عديدة تظهر احلجم الهائل مل�صكلة 
اأ�صماء  الديون التي وقع فيها املزارعون، ويظهر ذلك من خالل القوائم التي �صمت 
املقرت�صني التي احتوتها تركات جتار املدن، فمثاًل ت�صمنت تركة يو�صف م�صطفى زاغ 
ا من اأهايل  اجلبايل من اأهايل نابل�س عام 1867م ديوًنا عينية ونقدية على 65 �صخ�صً

�صلفيت بلغت قيمتها 101.572 قر�ًصا)116(.

ل تكن فئة املرابني مق�صورة على جتار املدن، بل ظهر بع�س من هوؤالء يف القرى، 
وظهر ذلك وا�صًحا يف دفرت ديون ممد م�صطفى يعقوب اأبو �صفية من اأهايل عني 
كارم)117( التابعة لناحية بني ح�صن)118( املتوفى يف 11 ربيع االآخر 1305هـ / 1887م الذي 
يظهر عمليات اإقرا�س وا�صعة من القرى املجاورة بلغت 79 عملية اإقرا�س ت�صتمل على 

النقود واحلنطة والذرة وال�صعي والعنب والزيت، بل ت�صمل االأبقار والثيان)119(.
ويف اإحدى احلجج من مكمة حيفا ال�صرعية اأن ملحمد العابدي من حيفا، ديوًنا 

بقيمة 506.292 قر�ًصا على مزارعني يف عدد من القرى املحيطة بحيفا)120(.
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ويو�صح اجلدول االآتي اأ�صماء عدد من املقر�صني من حيفا وعدد عمليات االإقرا�س 
التي قاموا بها واملبالغ املقرت�صة يف كل قرية ومدينة مقدرة بالقر�س)121(.

عدد عمليات القرتا�شاملبلغاملوقعالدائن )املرابي(

36.86612الطيةبيرتو بن �صليمان اأبيال
12.7853الطية احلاخام اإبراهيم كوهني اليهودي

10.7282حيفا   »       »       »       »
415.0002قي�صاريةجول روزنك اليهودي الفرن�صي

80001مرج الرتكمانم�صطفى اخلليل
36001املغارميخائيل وجربائيل عيد

61.2601مرج الرتكمانعبد الغني بي�صون
30.9751كفر عانم�صطفى �صيا با�صا

287.1751نهر املف�صوخجورج واإيليا ولدا حبيب حوا
20.0001حيفاممود ا�صتيتيه
27001�صفوريةاأ�صعد جرجوره

20001اأجزمرفعت عبد اللطيف ال�صالح 

اأمثلة  على  املحلية  العثمانية  وال�صحف  ال�صرعية  املحاكم  �صجالت  احتوت  وقد 
كثية تبني اأثر الديون يف خ�صارة الفالحني الأرا�صيهم بعد اأن عجزوا عن دفع الديون 
امل�صتحقة عليهم، ومنها مثاًل اأن ق�صيطة بن �صعيد جرجوره من النا�صرة حجز على 
ثالثة ع�صر كرم زيتون عائدة حل�صني بن علي املزارع من قرية املجيدل)122( بعد اأن 

عجز عن �صداد دينه البالغ 2390 قر�ًصا)123(.
ويف اإعالن اآخر اأن كال من طه �صقي ويو�صف خ�صان ونا�صر اإبراهيم االأحمد وذيب 
الطاهر وعلي املو�صى وعبد اهلل القا�صم ويو�صف االأحمد باعوا 189 قطعة اأر�س يف قرية 
 295 كفر عان ق�صاء عكا بيًعا وفائيًّا)124( مل�صطفى �صيا با�صا مت�صرف حماة مببلغ 
لية فرن�صية )30.975 قر�س(، اإال اأنهم عجزوا عن �صداد الدين فبيعت اأرا�صيهم يف 

املزاد العلني)125(.
يوًما  ع�صر  خم�صة  »بعد  فيه:  جاء  �صورية«  »والية  جريدة  ن�صرته  اآخر  اإعالن  ويف 
الواقعة يف مقر ع�صية الرتكمان)126( امللحقة  القانونية االأرا�صي  للمزايدة  �صيطرح 
عي�صى  اخلواجة  طرف  من  وفاء  واملفروغة  اأر�س  قطعة  �صتون  وقدرها  عكا  بق�صاء 
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العلية مببلغ قدره  الدولة  تبعة  الغني بي�صون من جتار عكا، ومن  اإلى عبد  ال�صيقلي 
ثالثة اآالف و�صتون ريااًل جميديًّا )61.260 قر�ًسا( مق�سطة على ثالثة اأق�ساط اإلى اأحد 
وثالثني �صهًرا، وحيث انق�صت املدة املذكورة، ول يف املديون املرقوم دينه تقرر بناء 
على ا�صتدعاء املديون املرقوم وا�صتدعاء الداين املوماأ اإليه بيع االأرا�صي املذكورة، فمن 

كان له رغبة يف �صرائها فعليه اأن يراجع دالل دائرة بلدية عكا«)127(.
وقد احتوت �صجالت املحكمة ال�صرعية يف حيفا على اأمثلة عديدة على بيع اأرا�س 
وقع اأ�صحابها يف م�صكلة الديون، فمثاًل كان بيرتو بن �صليمان اأبيال من كبار املقر�صني 
ا ودائًما لتقدمي القرو�س، فت�صي اإحدى احلجج اأنه  يف حيفا، واأبدى ا�صتعداًدا م�صتمرًّ
اأقر�س ممود بن داود بن �صليمان حجي من الطية مبلغ 730 لية فرن�صية )76.650 
َل �صكري بن جبور القرداحي ببيع ما ميلكه وهو اأربع قطع  قر�ًصا( ويف مقابل ذلك َوكَّ

اأرا�ٍس يف الطية م�صاحتها 365 دومًنا ملن ي�صاء و�صداد الدين لبيرتو اأبيال)128(.
ويف حجة اأخرى اأن األفريد بن جري�س التويني باع كامل )الت�صعة( قراريط اأر�س 
من جمموع 24 )قياًطا( يف جميع االأربعة ب�صاتني العائدة له يف قرية نهر املف�صوخ)129( 
بيًعا وفراًغا وفائيني)130( اإلى جورج واإيليا ولدي حبيب حوا من عكا مببلغ 2735 لية 

فرن�صية )287.175 قر�ًصا()131(. 
لتقدمي  دائًما  ا�صتعداًدا  واأظهروا  االإقرا�س،  جمال  يف  ن�صاًطا  اأكرث  اليهود  وكان 
القرو�س ال �صيما الأ�صحاب امللكيات الكبية، وال �صك اأن هدف اليهود ل يكن اال�صتثمار 
يف االأرا�صي والزراعة، واإمنا كان الأغرا�س ا�صتعمارية ا�صتيطانية من اأجل ال�صيطرة 
املالك  وكبار  للمزارعني  القرو�س  تقدمي  خالل  من  االأر�س  من  م�صاحة  اأكرب  على 
ب�صمان اأرا�صيهم، ومن ثم ال�صيطرة على هذه االأرا�صي، وقد احتوت ال�صحف املحلية 
و�صجالت املحاكم ال�صرعية على اأمثلة عديدة تظهر دور اليهود يف عمليات االإقرا�س، 
فعلى �صبيل املثال �صدر عن دائرة اإجراء يافا اإعالن يق�صي بطرح ح�صة ال�صيخ مو�صى 
وال�صيخ ح�صن الوحيدي من اأهايل قرية املخيزن البالغة م�صاحتها 531 دومًنا يف املزاد 
العلني؛ الأجل ا�صتيفاء الدين عليهما، ومقداره األف ومائتان وع�صر ليات فرن�صية مع 
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الفائدة وامل�صاريف املحكوم بها اإلى �صلمون مرخادي بر�صكي اليهودي العثماين املقيم 
يف يافا)132(.

وظهر جول روزنك اليهودي الفرن�صي كاأحد اأكرب املقر�صني يف حيفا، وتتاز عمليات 
املرهونة،  االأرا�صي  م�صاحة  وات�صاع  املقرت�صة  املبالغ  بارتفاع  بها  قام  التي  االإقرا�س 
الفتاح  اأن عزيز بن عبد  ال�صرعية  ال�صرعية من مكمة حيفا  اإحدى احلجج  فتذكر 
َل جول روزنك ببيع كامل ح�صته يف جميع )الت�صع( قطع اأرا�صي  امليقاتي من حيفا َوكَّ
الواقعة يف قرية �صارونا)133( يف ق�صاء طربيا، وبيعها بيًعا باتًّا ملن ي�صاء بعد اأن ا�صتدان 
با�صا كرمية  اأن ملعة بنت �صادق  اأخرى  1000 لية عثمانية)134(، ويف حجة  منه مبلغ 
عزيز اأفندي امليقاتي اقرت�صت مبلغ 300 لية فرن�صية )31.500 قر�س( من جول روزنك 
لته ببيع ما تلكه من اأرا�ٍس يف قي�صارية)135(  اليهودي الفرن�صي، ويف مقابل ذلك َوكَّ

والنطالة والزرغانية يف ناحية قي�صارية)136(.

من  �صر�صق  لطف  جرجي  ابني  اهلل  ولطف  هني  اأن  اإلى  اأخرى  حجة  واأ�صارت 
بني  )مرج  النا�صرة  �صهل  يف  اأرا�صيهم  رهنوا  النا�صرة  من  اخلوري  ونقوال  بيوت، 
لية  عامر( اإلى اإفرامي بن لبيب كرو�س االإ�صرائيلي العثماين من حيفا مببلغ 10.000 

عثمانية)137(. 
االآخر  وبع�صهم  العثمانية،  التبعية )اجلن�صية(  اليهود يحملون  بع�س هوؤالء  وكان 
حيفا  مكمة  يف  ال�صرعية  ال�صجالت  اأ�صارت  فمثاًل  االأوروبية،  الدول  تبعية  يحمل 
الفرن�صي،  اليهودي  جوردا  و�صيمون  العثماين،  اليهودي  دانيال  يعقوب  اإلى  ال�صرعية 
والياهو �صايد اليهودي الفرن�صي، وقد هاجر هوؤالء اإلى فل�صطني يف الن�صف الثاين من 
القرن التا�صع ع�صر امليالدي، وح�صل بع�صهم على التبعية العثمانية، يف حني احتفظ 
معظمهم بالتبعيات االأوروبية، وعمل هوؤالء يف خدمة امل�صروع ال�صهيوين يف فل�صطني 
اأن نظام االمتيازات  االأرا�صي، وال �صيما  االأوروبية يف �صراء  للدول  تبعيتهم  م�صتغلني 
وقانون تلك االأجانب لعام 1886م وحالة الفقر التي يعي�صها الفالحون؛ اأعطى هوؤالء 
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احلرية الوا�صعة يف �صراء االأرا�صي وتلكها يف فل�صطني؛ تهيًدا الإن�صاء امل�صتعمرات 
اليهودية عليها)138(.  

 
اخلل�شة:

تغيات  امليالدي  ع�صر  التا�صع  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  فل�صطني  �صهدت 
�صيا�صية واجتماعية واقت�صادية مهمة تثلت يف حركة االإ�صالحات العثمانية وازدياد 
التغلغل ال�صيا�صي واالقت�صادي االأوروبي فيها، وترافق ذلك مع تو�صع احلركة التجارية 

مع اأوروبا.
بداأت حركة االإ�صالحات العثمانية ب�صدور خط �صريف غوخلانة عام 1839م وتبعه 
هذه  ت�صمنت  وقد  1858م،  عام  همايون(  �صريف  )خط  اخليية  التنظيمات  �صدور 

االإ�صالحات تعهًدا بالعمل على اإ�صالح التعليم والق�صاء واالإدارة.
ويف عام 1864م �صدر قانون الواليات والذي اأعاد تنظيم واليات الدولة العثمانية 
َ نظام االإدارة العثمانية من نظام االإدارة الالمركزية اإلى نظام اإداري مركزي  وَغيَّ
بحيث اأ�صبح جميع املوظفني يف الوالية يتبعون ملن هو اأعلى منهم يف العا�صمة ولي�س 
لوايل الوالية كما كان �صابًقا، وُمِنَع الوالة واملوظفون االإداريون من ممار�صة االأعمال 

املالية والتجارية، واقت�صر على العمل االإداري فقط.
اأن  بعد  واالألوية  الواليات  االإداريني يف  املوظفني  اأعداد  ازدياد  اإلى  اأدى ذلك  وقد 
اإدارية خا�صة بالتعليم وال�صحة وال�صرطة والق�صاء، ل يقت�صر  اأجهزة  اأن�صئت فيها 
االأق�صية  االألوية  مراكز  اإلى  امتدت  بل  الواليات،  مراكز  على  االأجهزة  هذه  وجود 

ا. والنواحي اأي�صً
واأولها  االأر�س،  مبلكية  املتعلقة  القوانني  باإ�صدار  االإ�صالحات  هذه  ترافقت  وقد 
قانون تليك االأرا�صي امليي لعام 1858م والذي �صمح للفالحني بتمليك االأرا�صي التي 
َي م�صاعية تعود ملكيتها  كانوا يزرعونها مقابل دفع ر�صوم ت�صجيلها بعد اأن كانت اأرا�صِ

للدولة ال يجوز الت�صرف فيها بالبيع وال�صراء.
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ال�صراء  طريق  عن  ا�صتطاعت  املالك  كبار  من  فئة  ظهور  اإلى  القانون  اأدى  وقد 
هوؤالء  من  اأ�صبح عدد مدود  بحيث  االأرا�صي،  من  وا�صعة  م�صاحات  تلك  والديون 
�صراء  بيوت  جتار  من  �صر�صق  نقوال  وا�صتطاع  الدومنات،  من  االآالف  مئات  ميلكون 
اأرا�صي �صبٍع وع�صرين قرية يف �صهل مرج بن عامر، وا�صرتى �صليم اخلوري من جتار 

حيفا اأرا�صي قرى كاملة، مثل: الباجور وبريكة والهريج واخل�صية والنفيعات.
واأ�صدرت الدولة العثمانية يف عام 1868م قانون تلك االأجانب الذي �صمحت مبوجبه 
لهم ب�صراء االأرا�صي وتلكها، وقد اأتاح هذا القانون لالأجانب، وبخا�صة اليهود �صراء 
االأرا�صي وتلكها يف فل�صطني، ال �صيما اأن القانون تزامن مع ظهور احلركة ال�صهيونية 
التي اأخذت ت�صعى منذ ن�صوئها اإلى تهجي اليهود اإلى فل�صطني، و�صراء االأرا�صي الإقامة 
امل�صتعمرات اليهودية عليها، وقد ا�صتطاع اليهود الذين يحملون التبعية االأجنبية من 
�صراء م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي على الرغم من التعليمات التي اأ�صدرتها الدولة، 
والتي تنع اليهود من �صراء االأرا�صي وتلكها، ولكن هذه التعليمات ل تكن تنفذ على 

اأر�س الواقع، ووجد اليهود العديد من الطرق للتهرب منها.
كان  التي  القا�صية  واملعي�صية  االقت�صادية  االأو�صاع  مع  التطورات  هذه  ترافقت 
يعاين منها الفالحون نتيجة ارتفاع ال�صرائب املفرو�صة عليهم، واإهمال الدولة وعدم 
الأثرياء  اأرا�صيهم  بيع  اإلى  هوؤالء  من  ا  بع�صً دفع  مما  اأو�صاعهم،  بتح�صني  اهتمامها 
والبنوك  املرابني  من  اال�صتدانة  اإلى  االآخر  البع�س  اجته  حني  يف  وجتارها،  املدن، 
وتدين  القرو�س  فوائد  ارتفاع  ولكن  بال�صداد،  يقوم  اأن  اأمل  على  اأرا�صيهم  ب�صمان 
كان  مما  ال�صداد،  عن  امل�صتمر  عجزهم  اإلى  اأدى  ال�صرائب  وكرثة  الزراعي  االإنتاج 

ي�صطرهم اإلى التنازل عن اأرا�صيهم لهوؤالء املقر�صني )املرابني(.
كان  فقد  الفل�صطيني،  املجتمع  تركيبة  يف  تغي  اإلى  العثمانية  االإ�صالحات  اأدت 
هذا املجتمع قبل التنظيمات يتكون من فئتني اأ�صا�صيتني، هما: الوالة وكبار املوظفني 
وي�صكلون الفئة العليا والرثية، وي�صرفون على االإدارة واحلكم، وميار�صون التجارة اإلى 
جانب امل�صايخ واملتنفذين الذين كانوا يجمعون ال�صرائب عن طريق االلتزام. وذلك يف 
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مقابل الفالحني الذين ي�صكلون اأغلبية ال�صكان، اإلى جانبهم فئة مدودة من اأ�صحاب 
احلرف اليدوية واملهن التجارية واأ�صحاب الوظائف الدينية.

الفئة  فبداأت  التدريجي،  التغي  يف  املجتمع  تركيبة  اأخذت  التنظيمات،  بعد  اأما 
الراأ�صمالية املكونة يف االأ�صا�س من جتار املدن بالظهور واالزدياد، والتي بداأت بالتو�صع 
يف اأعمالها االقت�صادية والتجارية واملالية و�صاعدها على ذلك ازدهار احلركة التجارية 
مع اأوروبا فرتاكمت لديها االأموال والرثوة فاجتهت اإلى اال�صتثمار يف االأرا�صي والزراعة 

وال �صيما مع ازدياد الطلب االأوروبي على املحا�صيل املحلية.
بيوت  جتار  مثل:  املدن،  واأثرياء  جتار  من  تتكون  الراأ�صمالية  الفئة  هذه  كانت 
االآخر  البع�س  ف�صل  الفل�صطينية يف حني  ال�صاحلية  املدن  اإلى  بع�صهم  انتقل  والذين 
اإلى ذلك هناك فئة  اإ�صافة  اأعماله التجارية فيها،  البقاء يف بيوت واالإ�صراف على 
التجار واالأثرياء يف املدن الفل�صطينية، مثل: حيفا وعكا ويافا وغزة ونابل�س واخلليل 
والتي ا�صتطاعت هي االأخرى امتالك م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي يف خمتلف اأنحاء 
فل�صطني، وت�صم هذه الفئة عدًدا من االأعيان واملتنفذين الذين ا�صتطاعوا عن طريق 

ال�صراء واالإقرا�س امتالك م�صاحات وا�صعة من االأرا�صي.
يف مقابل هذه الفئة كان هناك الفالحون والذين ازدادت اأو�صاعهم �صوًءا مع تطبيق 
التنظيمات العثمانية، واأ�صبحوا يتكونون من فئتني: الفالحون الذين ميلكون االأر�س 
ويعملون بها، والفالحون الذين  ال ميلكون االأرا�صي، واإمنا يعملون يف االأرا�صي التي 
ميلكها التجار واالأثرياء، وكلتا الفئتني عانت من النتائج ال�صلبية للتنظيمات العثمانية 
الفالحني  على  كان  ما  اإلى  اإ�صافة  اإلى،  تدفع  كانت  التي  ال�صرائب  يف  تثلت  والتي 

امل�صتاأجرين دفعه اإلى كبار  املالك لقاء عملهم يف اأرا�صيهم وا�صتغاللهم لها.
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Bergheim، Lond Tenure PP. ، انظر اأي�صا �صحيفة االتاد العثماين، العدد 148،   195-199 -   61

5اآذار )مار�س( 1909م، �س 1،2، والعدد 164، 24 اآذار )مار�س( 1909، �س1،2.
- حنا �صالح، فل�صطني، �س 48، عارف، املف�صل، �س 331، غزة، �س 193؛ زهي، عكا، �س 494،    62

اإح�صان، نابل�س �س 46،47، ممد، خطط، ج5، �س81.
- �صالنامة والية �صوريا لعام 1303هـ / 1885م، �س200.   63

- �صالنامة والية �صوريا لعام 1310هـ / 1895م، �س 474، 475..   64

- الطراونة، يافا، �س 346.   65

- عارف، غزة، �س193.   66

- �صول�س، توالت �س 295.   67

- �صالنامة والية �صوريا لعام 1303هـ، 1885م، �س 220، 221، �صالنامة والية بيوت لعام 1310هـ/    68

1893م، �س 474، 475.

- عارف، غزة، �س196.   69

- عارف، غزة، �س196.   70
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تقع اإلى جنوب غرب مدينة نابل�س. اأبو حمود، املواقع، �س222.  -   71

- قرية جنوب غرب نابل�س. ح�صن، املواقع، �س159.   72

- تقع اإلى اجلنوب الغربي من مدينة نابل�س. اأبو حمود، املواقع، �س106.   73

ت�صتهر  املنطقة  وكانت  االأردن،  و�صمال  �صوريا  جنوب  الواقعة  االأرا�صي  على  يطلق  ا�صم  حوران:   -   74

بزراعة احلبوب وال�صيما القمح.
- التميمي وبهجت، والية بيوت، ج1، نابل�س �س77.   75

اإليهم فيها، حيث  الو�صول  الدولة  ت�صتطيع  التي ال  املناطق  اإلى  االأ�صرة  انتقال هذه  اإن تف�صي ذلك هو 
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رجال الدولة، اإ�صافة اإلى اأنه ي�صعب الو�صول اإليهم فيها.
-  قرية تقع جنوب �صرق الرملة. اخلالدي، كي ال نن�صى �س180، 181.   76

- بيغهامي: يهودي اأملاين ينتمي اإلى عائلة بيغهامي املقيمة يف القد�س التي امتلكت اأرا�صَي وا�صعة    77

يف القد�س ويافا والرملة. �صول�س، توالت، �س 141، رافق، فل�صطني، �س951.
- �صول�س، توالت، �س 141، زهي، عكا، �س 364، اأمني، ملكية، �س530، رافق، فل�صطني، �س951.   78

- جريدة »والية �صوريا«، العدد 1061، 17 �صعبان 1303هـ/21 اأيار )مايو( 1886م، �س2، املقتب�س    79

العدد 1298، 21 �صوال 1331هـ/33 اأيلول )�صبتمرب( 1913، �س2.
14 اأيلول 1921، �س4. 17 اأيلول )�صبتمرب( 1921، �س4، والعدد 747،  - الكرمل، العدد 748،   

- جريدة املقتب�س، العدد 1216، 13 حزيران )يوليو( 1913م، �س3، الب�صي، العدد 1658، 19توز    80

)يوليو( 1905م، �س2، زهي، عكا، �س 525، 526، اأمني، ملكية �س 525، العارف، غزة، �س192.
- تقع اإلى ال�صرق من مدينة يافا، اخلالدي، كي ال نن�صى، �س 722-724.   81

- الطراونة، ق�صاء يافا، �س 386، اأمني، ملكية، �س 545، 546.   82

- انظر دفرت زراعة بائقة )اأرا�صي دفرتي، �صجل 3(.   83

84  - �صحيفة اأ�صبوعية اأ�صدرها ممد كامل البحيي يف طرابل�س ال�صام عام 1893م، التميمي وبهجت، 

والية بيوت، الق�صم ال�صمايل، �س262، زهي، عكا، �س14.
85  - القر�س الرائج: ا�صتخدم يف الدولة العثمانية، وي�صاوي ع�صرة )10 بارات(، يف حني ي�صاوي القر�س 



229

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

ال�صحيح 40 بارة. الكرملي،النقود، �س 179-181.
اأيار )مايو( 1895، �س4. - طرابل�س ال�صام، العدد 111، 21    86

- قرية تقع جنوب حيفا، اأبو حمود، املواقع، �س144.   87
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�س 20، زهي، عكا، �س 521-523.
- �صجالت املحكمة ال�صرعية يف حيفا، �س261، �س5، �س112، ن 142، 19 رجب 1330هـ/ 2 توز    89

)يوليو( 1912م.
- �صدرت يف القد�س يف 8 �سباط 1912م. يو�صف، ال�صحافة �س22.   90

- اأمني، ملكية، �س 545، 546.   91

17 ت�صرين االأول )اأكتوبر( 1911م، �س3. - فل�صطني، العدد 87،    92

ت�صرين االأول )اأكتوبر( 1911م، �س2.  20 - فل�صطني، العدد 96،    93
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اأ�صبوع.  - جريدة اأ�صبوعية حكومية كانت ت�صدرها والية �صورية يف دم�صق يف يوم الثالثاء من كل    95

زهي، عكا �س15.
- قرية تقع اإلى جنوب �صرق مدينة عكا. اأبو حمود، املواقع، �س192.   96

1844م. الطراونة، ق�صاء يافا،  ال�صلطان عبد املجيد،  التي �صربت يف عهد  النقود الف�صية  - من    97

�س425.
- جريدة »والية �صوريا«، العدد 1090، 27 ربيع االأول 1304هـ / 24 كانون االأول )اأكتوبر( 1886م،    98

�س2.
- اإح�صان، نابل�س، ج3، �س50، 51.   99

- قرية اإلى اجلنوب ال�صرقي من يافا، اخلالدي، كي ال نن�صى، �س 690-693.   100

- قرية �صمال مدينة غزة. اأبو حمود، املواقع، �س51.   101

12 ت�صرين االأول 1913م، �س4. - �صحيفة فل�صطني، العدد 283،    102

- الطراونة، ق�صاء يافا، �س 389.   103
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)اأكتوبر(  االأول  ت�صرين   25  ،8 ن  �س124،   ،8 �س   ،141 �س  ال�صرعية،  حيفا  مكمة  �صجالت   -   104

1909م.

- املقتب�س، العدد 1127، 11 اآذار 1913م، �س3، الطراونة، ق�صاء يافا، �س 389.   105
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- رافق، فل�صطني، �س 949.   114

- دفرت خاقاين اأرا�صي، من عام 1307هـ – 1329هـ،، �س 1-184.   115
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)مار�س( 1914م.
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�س127-129.
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4 رم�صان 1332هـ / 27 توز  137  - �صجالت مكمة حيفا ال�صرعية، �س 141، �س 10، �س 55، ن 717، 

)يوليو( 1914م.
- مناع، فل�صطني، �س232-227، زهي، عكا، �س177-194.   138

قائمة امل�شادر واملراجع
- الوثائق:  1

دفرت خاقاين اأرا�صي من �صنة 1307هـ – 1329هـ، اأرا�صي ورهونات.  -  1
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الكزاندر �صول�س، توالت جذرية يف فل�صطني 1882-1856م، ترجمة كامل الع�صلي، عمان من�صورات   -  5

اجلامعة االأردنية، الطبعة االأولى، 1989م.
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�صومان، الطبعة االأولى، 1996م.
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الدرا�صات الفل�صطينية، الطبعة االأولى، 1988م.
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د. زهري غنامي عبد اللطيف متلك الأر�ش وم�سكلة الديون واأثرهما يف التح���ول يف 
1917م الأرا�سي يف فل�سط������������ني العثم������������انية 1858- 

234

عمان، ن�صر بدعم من وزارة الثقافة، الطبعة االأولى 2000م.
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*  اأ�شتاذ اجلغرافيا الطبيعية واخلرائط امل�شارك - اجلامعة االإ�شلمية –غزة- فل�شطني

التحليل اجليومورفولوجي للخ�سائ�ش 

املورفومرية  للجزء الأعلى من حو�ش 

وادي الرميمني وحو�ش نهر تكال

- درا�سة مقارنة يف اجليومورفولوجيا املناخية -

د. �سري حممد التوم*
امللخ�س

من  االأعلى  واجلزء  تكاال  )حو�س  َنْهَري  حلو�صي  املورفومرتية  للخ�صائ�س  اجليومورفولوجي  التحليل  على  الدرا�صة  ركزت 

حو�س الرميمني(، اإذ يقعان يف اإقليمني مناخيني خمتلفني تاًما )اال�صتوائي والبحر املتو�صط �صبه اجلاف(. وقد مت تديد ال�صبكة 

النهرية يف كال احلو�صني باالعتماد على اخلرائط الطبغرافية، وال�صور اجلوية )1: 25000(، والعمل امليداين. واأظهرت الدرا�صة 

جمموعة من احلقائق املتمثلة يف:  وجود اختالفات اأ�صا�صية يف اخل�صائ�س املورفومرتية بني احلو�صني )اأطوال الروافد، و م�صاحة 

واأرجع االختالف يف هذه  الروافد(،  وانحدار  الت�صر�س،  ون�صبة  واال�صتدارة،  النهري، واال�صتطالة،  والتكرار  والكثافة،  االأحوا�س،  

املتغيات  العالقة بني جمموعة من  اأخذت  وقد  قوانني هورتون على كال احلو�صني،  انطبقت  املناخية.  الظروف  اإلى  اخل�صائ�س 

املورفومرتية   )متو�صط م�صاحة االأحوا�س، ومتو�صط اأطوال الروافد، وعدد الروافد، ومتو�صط درجات انحدار الروافد، والتكرار 

النهري( واملرتبة النهرية العالقة االأُ�صية  )�س = اأ�س ب( . اأظهر توفيق املنحنيات اأن العالقة االأُ�صية  )�س =اأ�س ب( كانت اأف�صل 

الروابط التي اأظهرها التحليل يف العالقة بني املوؤ�صرات املختلفة �صواء كانت العالقة �صالبة اأو موجبة، فقد ارتبطت م�صاحة االأحوا�س 

بعالقات ارتباط موجبة واأُ�سية مع اأطوال الروافد يف املرتبتني االأولى والثانية يف كال احلو�سني. و�سجل موؤ�سر اأطوال الروافد اأعلى 

م�صاحة  مع  �صلبية  اأُ�صية  بعالقة  الت�صريفية  الكثافة  ارتبطت  االأولــى.  املرتبة  يف  االأحوا�س  م�صاحة  مع   )%  80( تديد  معامل 

االأحوا�س يف املرتبتني االأولى والثانية، يف حني كانت اأُ�صية اإيجابية مع التكرار النهري،  واحتل التكرار النهري الدرجة االأولى تف�صًيا 

للتباين يف الكثافة الت�صريفية من بني املوؤ�صرات املورفومرتية.
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Geomorphological analysis of 
Morphometric Characteristics of 

the Upper Part of the Rumeimine and 
Tekala Catchments: 

A study in the Climatic Geomorphology

Dr. SAbri Mohammed AlTom

Abstract
The study concentrated on the Geomorphological analysis of morphometric characteristics 

of two catchments (The upper parts of the Rumeimine and Tekala) which are located in two 
different climate regions (Tropical and semiarid). The network was defined in both catchments 
depending on topographic maps, Arial photographs (1: 25000) and fieldwork. The study 
showed a group of main basic different facts in the morphometric characteristics between 
the two catchments (Stream length; Catchment area; Drainage density; Stream frequency, 
Elongation; Circularity; Relative relief and Streams slopes). The difference is endowed to 
climate conditions. Horton’s laws were applied in both cachments gave the power equations 
(Y=aXb) between morphometric variables: (mean of basin area, mean of Stream length, 
Stream number, mean of Streams slopes, Stream frequency and stream order). Curves fitting 
indicate that the power equations (Y=aXb) is the best relation between different indices, 
whether the relation is negative or positive. The basin area is positively correlated with stream 
length in both the first and second stream orders in both catchments. The index of stream 
length shows the highest Coefficients of Determination (80%) with the basin area in the 
first order. The relationships between the stream density and the basin area in the first and 
the second order are negatively correlated with exponential equation (Y=aXb) where it was 
powerly correlated with stream frequency. The stream frequency holds the first class in the 
interpretation of variance in the drainage density of the morphometric indices.
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املقدمة
ــات  ــص ــدرا� ا�ــصــتــحــوذت درا�ـــصـــة االأحـــوا�ـــس الــنــهــريــة عــلــى جــانــب كــبــي مــن ال
اجليومورفولوجية،  فركزت على كيفية ت�صكيل �صطح االأر�س بوا�صطة املياه اجلارية، 
ت�صكل  النهرية.  الــروافــد  اإلــى  ثم  ومــن  ال�صفوح،  على  االأمــطــار  مياه  تــرك  وكيفية 
ال�صبكات النهرية الو�صيط الذي من خالله يتم نقل املياه، واحلمولة خالل االأحوا�س 
ا للعوامل  النهرية، وُتَعدُّ �صبكات الت�صريف املائي يف االأحوا�س النهرية انعكا�ًصا حقيقيًّ
البيئية الطبيعية متمثلة يف الو�صع اجليولوجي والبنية اجليولوجية والظروف املناخية 
غي  اأو  مبا�صرة  بطريقة  توؤثر  العوامل  لهذه  تدث  تغيات  اأي  ثم  ومن  والنباتية، 
تطوير  يف  توؤثر  بدورها  والتي  النهرية،  لالأحوا�س  املورفومرتية  ال�صبكة  يف  مبا�صرة 
اأ�سكال اأر�سية يف اأحوا�س الت�سريف النهري من خالل ن�ساط عمليات احلت والنقل 

واالإر�صاب النهري .
   

الرائدة  الدرا�صة  بعد  االأنهار  ل�صبكات  املورفومرتية  بالدرا�صات  االهتمام  زاد 
جمموعة  ذلك  وتبع   ،)Horton، 1945( املا�صي  القرن  من  االأول  الن�صف  يف  لهورتون 
 ،Strahler )1957(و  ،Schumm  )1956 و)   ،Maxwell )1955( اأمثـال  البـــــــاحثني  من 
 ،)1980( و�صـــالمة   ،Abrahams )1984(و  ،Shreve ) 1966( ،Morisawa )1959(و
وعـــــــــا�صور ) 1983(، و الرتكماين )1988( ، وبوربة )2002(. اأظهرت تلك الدرا�صات 
اأن اخل�صائ�س املورفومرتية لالأحوا�س النهرية هي نتاج العوامل الطبيعية املتمثلة يف 
التكوين ال�صخري، والبنية، واملناخ، والنبات، وحاول الباحثون اإيجاد عالقات ما بني 
العالقة  مثل:  الطبيعية  املوؤ�صرات  وبع�س  املورفومرتية  النهرية  ال�صبكات  خ�صائ�س 
 ،)Abraham،   1972 ; Chorley & Morgan، 1962( واملناخ    الت�صريفية  الكثافة  بني 
والربــــــــــــــط بني اخل�صــــــــــــــــــائ�س املورفومرتيـــــــــــــة والتكويـــــــــــن ال�صخـــــــــــــــري 
وحاول  و�صالمة )1980(.     ،Day )1980(و ،Wilson  )1971(و ،Melton )1957(:مثل
)Chorley،  )1957 و�صع موؤ�صر نباتي كدليل على اخل�صائ�س املورفومرتية، يف حني ركزت 
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امل�صرية  للمدر�صة اجليومورفولوجية  كان  والتي  العربية،  املدر�صة اجليومورفولوجية 
ق�صب ال�صبق والريادة فيها، على درا�صة احلو�س النهري كوحدة جيومورفولوجية مع 
اختالف م�صاحات وخ�صائ�س تلك االأحوا�س، وكانت الدرا�صات املورفومرتية العامة 
جزءا منها، وال يت�صع املقام لذكرها، ويكفي اأن نذكر بع�س االأ�صماء املتميزة يف هذا 
املقام مثل درا�صات كل من : اأبو العز، واأبو العينني، وعا�صور، وم�صوب، و�صاور،  وجاد، 
واأبو را�صي، وتراب، و ممود  يف م�صر، والدرا�صات الرائدة التي اأعدها �صالمة يف 

االأردن.

اأهداف الدرا�شة 
لالأحوا�س  املورفومرتية  اخل�صائ�س  لدرا�صة  تعر�صت  التي  الدرا�صات  كــرثت 
النهرية خمتلفة امل�صاحة، خا�صة تلك الدرا�صات التي تدر�س احلو�س النهري كوحدة 
جيومورفولوجية. ويالحظ اأن كل هذه الدرا�صات تعر�صت لدرا�صة حو�س نهري واحد 
اأو جمموعة اأحوا�س نهرية يف بيئة جغرافية واحدة، اإال اأنَّ قلة منها التي حاولت عقد 
مقارنات بني اخل�صائ�س املورفومرتية لالأحوا�س النهرية يف اأقاليم مناخية خمتلفة 

تاًما، وبعيدة عن بع�صها، لذلك جاءت هذه الدرا�صة؛ لتحقق االأهداف التالية:
- درا�صة انعكا�س الظروف املناخية على اخل�صائ�س املورفومرتية حلو�س اجلزء 

االأعلى من حو�س الرميمني، وحو�س تكاال من الناحية اجليومورفولوجية. 
الرميمني  االأعلى من حو�س  اجلزء  املورفومرتية حلو�صي  درا�صة اخل�صائ�س   -
املتو�صط  والبحر  اإقليمني مناخيني خمتلفني تاًما )اال�صتوائي،  يقعان يف  اإذ  وتكاال، 

�صبه اجلاف(.
- درا�صة العالقات املتبادلة بني اخل�صائ�س املورفومرتية يف كال احلو�صني.

- اإبراز اخل�صائ�س املورفومرتية لكال احلو�صني، ملا لتلك اخل�صائ�س من اأهمية 
اإنتاجها الر�صوبي، ودورها يف ت�صكيل  اإلقاء ال�صوء على مائية الروافد النهرية، و  يف 

وتطوير االأ�صكال االأر�صية يف اأحوا�صها.
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منطقتا الدرا�سة :
العليا  االأجــزاء  من  جــزًءا  ي�صكل  االأول  نهريني،  حو�صني  على  الدرا�صة  ا�صتملت 
حلو�س وادي الرميمني يف و�صـط غرب االأردن برافديه االأ�صا�صيني: وادي زي و وادي 
35ْ  �صرًقا، ودائرتي عر�س  30.12ً 4َ   48َ 35ْ  و12.3ً   42َ احلرمية، و يقع بني خطي طول 20ً 
32 ْ �صمااًل، ويتجه نظام الت�صريف من الغرب اإلى ال�صرق ثم اإيل ال�صمال.   7َ 32 و 51.35ً 

والثاين حو�س نهر تكاال الذي ي�صكل اأحد الروافد العليا لنظام حو�س نهر اأولوجنات 
Ulu Langat  فـي واليـة �صالنور مباليزيا، املح�صور بني خطي طول 18.3ً 50َ  101ْ و 32.54ً 

3ْ  �صمااًل  )ال�صكل 1 (.   5َ 3ْ   و  34.14ً    3َ 52َ 101ْ �صرًقا و دائرتي  عر�س 12.41ً 

امللمح البيئية حل��شي الدرا�شة :
اأول : حو�ش وادي الرميمني:

الو�سع اجليولوجي
يعد اأحد روافد وادي الرميمني من اجلهة الغربية، والذي بدوره ي�صكل جزًءا من 
نظام حو�س نهر الزرقاء، وهو جزء من اله�صبة الكل�صية ال�صوانية ذات الت�صريف 
املنطقة  يف  تنك�صف  التي  ال�صخرية  الوحدات  واأهم  االأردن،  غرب  و�صط  يف  الغوري 
اإلى  وتــعــود  الرملي،  احلجر  �صخور  فــوق  تر�صبت  التي  العقدية  الكل�صية  الــوحــدة 
ال�صينوماين االأ�صفل )عابد، 1982(، وتنق�صم اإلى ق�صمني: تكوين ناعور )وحدة احلجر 
الطيني املاريل(: ويتكون من تعاقب املارل والغ�صار مع الكل�س الدولوميتي الرمادي 
مع وجود بع�س ال�صوان، وتتميز ب�صالبتها، وت�صكل اأحياًنا جروًفا حادة، وتظهر على 
ال�صطح يف مناطق كثية، وتكوين الفحي�س )وحدة احلجر الكل�صي املاريل( تر�صب 
الكل�صية  ال�صطح يف بع�س االأماكن، وتر�صبت الوحدة  فوق تكوين ناعور، وتظهر على 
 Bender،( االأعلى  ال�صينوماين  اإلى  وترجع  ال�صابقة،  العقدية  الوحدة  فوق  االأكنودية 
فوق  تر�صب  الذي  ال�صينوماين،  اإلى  يرجع  الذي  احلمر  تكوين  اإلى  وتنق�صم   ،)1974

املارل،  مع  الدولوميتي  والكل�س  الكل�س  طبقات  تعاقب  من  ويتكون  الفحي�س:  تكوين 
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�صريط �صيق  �صكل  1988(، ويظهر على  ال�صوان )خ�صي،  ويحتوي على طبقات من 
يف �صفوح وادي احلرمية، يعلوه تكوين �صعيب: الذي يعود اإلى التوروين )عابد، 1982(، 
ويتكون من تعاقب مارل وطبا�صي تتخلله طبقات من الكل�س العقدي، وينت�صر يف وادي 
احلرمية، وتر�صبت �صخور الوحدة الكل�صية الكتلية فوق �صخور الوحدة االأكنودية: وهي 
عبارة عن طبقات متتالية من الكل�س الكتلي ال�صلب رقيق التطابق مع بع�س عقيدات 
ا  وطبقات من ال�صوان )عابد، 1982(، وتعود اإلى التوروين، وتظهر يف اأجزاء قليلة جدًّ

من اأعايل وادي احلرمية.
البلي�ستو�سني  الهبوط حتى  االأردن، وتوايل عمليات  ا�ستقرار غور وادي  اأدى عدم 
االأعلى اإلى ت�صابي االأنظمة النهرية، ومنها حو�س الرميمني، فارتفعت ن�صبة الت�صر�س، 
والتقطع، وعدم انتظام املقاطع الطولية، والعر�صية لالأنهار )التوم، 1990(، باالإ�صافة 
على  املقي�صة  االنــحــدار  قطاعات  على  ذلــك  ويظهر  اخلانقية،  االأوديـــة  تكوين  اإلــى 

املنحدرات اجلانبية لالأودية  )التوم، 2004(.

العوامل املناخية : 
يتبع الرميمني مناخ البحر املتو�صط اجلبلي �صبه اجلاف، وتتباين معدالت االأمطار 
ال�سنوية يف احلو�س، فيقل معدل �سقوط االأمطار كلما اجتهنا ناحية ال�سرق، فبينما 
�صجل املعدل ال�صنوي 491.7 ملم يف مطة اأم جوزة؛ تناق�س اإلى 377.6 ملم يف مطة 
الرميمني الواقعة اإلى ال�صرق من اأم جوزة، وترتكز االأمطار يف �صهور ال�صتاء، اإذ ي�صقط 
% منها يف اأ�سهر كانون االأول وكانون الثاين و�سباط واآذار )دي�سمرب ويناير وفرباير   85

ومار�س(.
قراءات  اأخــذت  احلــرارة،  درجــات  لقيا�س  وجــود مطة يف احلو�س  لعدم  نظًرا 
مطة البقعة، التي هي اأقرب اإلى احلو�س من جهة ال�صرق، وتتاز درجات احلرارة 
باعتدالها وترتاوح معدالتها ال�صهرية ما بني  6 ْم يف كانون الثاين )يناير( اإلى 23 ْم يف 

توز واآب )يوليو واأغ�صط�س( )التوم، 1990(.
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الرتبة  
الكل�صية  ال�صخور  املتطورة عن  والليثو�صول  املتو�صط احلمراء  البحر  تربة  تنت�صر 
اإلى  Moorman، 1959(، ويختلف �صمك الرتبة من مكان  واملارلية والطينية )مورمان 
اآخر ح�صب طبيعة درجة االنحدار واملوقع،  ولوحظت عالقة عك�صية بني درجة االنحدار 
على  الرتبة  �صمك  ويزداد  الغابات،  بها  توجد  التي  املناطق  با�صتثناء  الرتبة،  و�صمك 
 A االأفق  اإلى  الرتبة  تفتقر  الع�صبي  النباتي  الغطاء  لقلة  ونتيجة  اجلبلية،  املدرجات 
اإلى  واملواد الع�صوية )اأبو �صمور 1986(، وترتاوح الطاقة اال�صتيعابية للرطوبة من 8.5 

. %  19.5

ترتفع  لذلك  زي،  وادي  مثل  االأوديــة،  قيعان  الفي�صية احلديثة يف  الرتبة  تنت�صر   
فيها ن�صبة الطني، وي�صل عمقها اأحياًنا اإلى 3 م، وتنت�صر بها بع�س الكتل ال�صخرية 

ال�صغية املت�صاقطة، واملنقولة لها من املنحدرات �صديدة االنحدار.

الغطاء النباتي 
تغطي �صطح احلو�س يف مناطق متفرقة �صجيات خمتلفة، مثل ال�صنوبر احللبي 
يف املناطق التي يزيد ارتفاعاتها على 850م فوق من�صوب البحر، يف حني تنت�صر اأ�صجار 
850م، وتغطي ال�صجيات املختلفة اأجزاء  اإلى   790 البلوط يف املناطق املح�سورة بني 
متفرقة من احلو�س، ويتعر�س الغطاء النباتي يف احلو�س اإلى عمليات االإزالة؛ الإحالل 

الزراعة مل الغطاء ال�صجري )اأبو �صمور، 1987(. 
تنت�صر احل�صائ�س يف مناطق قليلة يف احلو�س، وال تزيد ارتفاعاتها على 25�صم ، وال 

ت�صكل نطاًقا مت�صاًل بل هي بقع متناثرة، اأو تت ال�صجيات احلرجية.   

ثانًيا : حو�ش نهر تكال:
الو�سع اجليولوجي

الفقري  العمود  ُيَعدُّ  الذي  اجلبلي،   Range العرف  نظام  من  ب�صيًطا  جزًءا  ي�صكل 
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واأوائــــــــــــل  الرتيـــــــــــا�صي  اإلى  ويرجــــــــــــع  املاليــــــــــــو،  جزيــــــــــرة  �صبــــــــه  يف 
اجلــــــورا�صي ) Gobbett and Hutchison ) 1973، ويعتقد اأن هذا التكوين ي�صكل باثوليث 
يتكون معظمه من ال�صخور اجلرانيتية. ويقع حو�س تكاال يف اجلزء الغربي من العرف 
وت�صنف  واجلورا�صي،  الرتيا�صي  اإلى  ترجع  التي  اجلرانيتية  ال�صخور  ت�صـود  حيث 
�صخور احلو�س �صمن تكوين جرانيت �صمنيه Semenyih Granite الذي يتميز بحبيباته 

.)Roe، 1953( الكبية

العوامل املناخية : 
يقع احلو�س �سمن املناخ اال�ستوائي املو�سمي، املتميز مبعدل �سقوط اأمطار عالية، 
له قمتان تتبع االأولى الرياح املو�صمية اجلنوبية الغربية املمتدة من اإبريل اإلى �صبتمرب، 
ويرتاوح  مار�س،  اإلى  اأكتوبر  من  املمتدة  ال�صرقية  ال�صمالية  املو�صمية  الرياح  والثانية 

معدل االأمطار يف احلو�س 2290-2510ملم/عام.

اأيار )مايو( اأكرث  ُيَعدُّ �صهر  ال توجد فوارق يف املتو�صطات احلرارية ال�صهرية؛ اإذ 
اأدنى  الثاين )يناير(  م ، يف حني �صجل �صهر كانون   ْ25.1 العام حرارة مبعدل  �صهور 

املتو�صطات مبعدل 23.5ْم.

الرتبة  
با�صم  املعروفة  االنحدار  �صديدة  االأرا�صي  تربة  باأنها  تكاال  حو�س  تربة  ت�صنف 
الرتبة  عليها  وتغلب   ،)Rangom( )Gopinahtan & Paramananthan ، 1979( راجنوم 
ويتباين  طينية،  اإلى  تتحول  العمق  ومع  الطينية،  والرملية  الغرينية  الطينية  الرملية 
�صمك الرتبة من منطقة اإلى اأخرى؛ اإذ تظهر ال�صخور مبا�صرة على �صطح املنحدرات 
اأحياًنا، وب�صكل عام تك�صو املنحدرات طبقة من الرتبة ي�صل �صمكها اإلى 6 اأمتار اأحيانا، 
يرجع ذلك اإلى الظروف املناخية، وت�صارع عمليات التجوية املختلفة، وما يلعبه الغطاء 
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.)Al- Toum، 1997( النباتي من دور حماية للرتبة من االجنراف
الغطاء النباتي 

يقع احلو�س �صمن الغابة اال�صتوائية، فال تخلو اأي بقعة منه من االأ�صجار، با�صتثناء 
هنا  الغابة  اأ�صجار  وتتميز  اأحيانا،  اأعلى  من  االأغ�صان  تغطيها  التي  االأنهار  جماري 
بالتنوع الكبي، وكانت نتيجة امل�صح امليداين لثالثة منحدرات، ظهور اأكرث من خم�صني 
  Hill Dipterocarp( نوًعا، وتتباين ارتفاعاتها لت�صل اإلى اأكرث من 50 مرًتا، وت�صنف بـ

. )and Non- Dipterocarp  - Al Toum، 1997

ا يف �صي العمليات اجليومورفولوجية على املنحدرات، �صواء  يلعب النبات دوًرا مهمًّ
كان ذلك عن طريق عمليات التجوية، اأو تقليل تاأثي ارتطام قطرات املطر على الرتبة، 

وارتفاع معدل الت�صرب اإلى داخل الرتبة، وتقليل معدل اجلريان ال�صطحي.
طريقة الدرا�شة :

اأ�سلوب الدرا�سة 
توفي  مت  الدرا�صة؛  قيد  للحو�صني  املورفومرتية  اخل�صائ�س  درا�صة  اأجــل  من 

جمموعة من اخلرائط وال�صور اجلوية للحو�صني، وقد ا�صتملت على ما يلي:
اأول: حو�ش اجلزء الأعلى من حو�ش الرميمني :

- خرائط طبغرافية مقيا�س 1 : 50000 يف لوحتي ال�صلط و�صويلح 1947.
 ،1977 لعام   25000  :  1 6 مقيا�س   ،  5  ،3 اأرقــام  ال�صفلي  الزرقاء  - خرائط حو�س 

وبفا�صل كنتوري 5  و  10م.
- خرائط جيولوجية مقيا�س 1 : 25000 لوحات عمان ، عالن ، ال�صلط ، العالوك.

- غطاءان من ال�صور اجلوية مقيا�س 1 : 25000  ت�صوير عام 1953 و 1984. 
ثانيا : حو�ش نهر تكال 

1969، وبفا�صل  25000 لعام   : 1 اأولولنجات مقيا�س    94f - خريطة طبغرافية رقم 
اأقدم. كنتوري 10 

   100000 : - خريطة جيولوجية للمنطقة نف�صها 1 
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طريقة حتديد ال�سبكة النهرية
هي  كما  مبا�صرة  الطبغرافية  اخلرائط  على  النهرية  الروافد  �صبكة  تديد  مت 
مو�صحة عليها بوا�صطة اخلط االأزرق، اإذ ُتَعدُّ اخلرائط ذات مقيا�س 25000:1 من اأدق 
الرغم من  1983(، على   ، املورفومرتية )عا�صور  الدرا�صات  امل�صتخدمة يف  اخلرائط 
اأنها قد ال تو�صح بع�س روافد املرتبة االأولى، لذلك اأ�صارت درا�صات خمتلفة اإلى اأخذ 
ا�صتخدمت  ثم    ،)Cotton، 1964  ; Eyles، 1966( معها التعامل  واحلذر عند  احليطة 
وتعتمد  االأزرق،  املحددة باخلط  الروافد غري  لتتبع  الكنتور؛  تعرجات خطوط  طريق 
الكنتور حتى ت�سبح  انحناءات خطوط  النهرية من خالل  الروافد  تتبع خطوط  على 
خفيفة التقو�س )Smart، 1972 ; Butzer، 1976(. وا�صتخدم جهاز ا�صتييو�صكوب؛ لتتبع 
الروافد غي الوا�صحة باالأ�صلوبني ال�صابقني، تال ذلك العمل امليداين؛ للتاأكد من �صحة 
تكاال ذي  تعينه، خا�صة يف حو�س  ي�صبق  رافد ل  اأي  وتوقيع  النهرية،  الروافد  توقيع 
الغطاء النباتي الكثيف الذي يغطي �صطح االأر�س، فال تظهر بع�س روافد املرتبة االأولى 
بتحليل ال�صور اجلوية )اإليا�س Eyles، 1966(، وبذلك مت تديد ور�صم ال�صبكة النهرية 
للمزيد عن اخل�صائ�س املورفومرتية لالأحوا�س   ،)2 النهائية يف احلو�صني )ال�صكل 
النهرية راجع )1971( Doornkamp & King، وم�صوب )1998(، و اأبو العينني )2000(، 

و�صالمة )2004(.
ا�صتخدمت عجلة القيا�س؛ لقيا�س االأطوال، وبالنيميرت بالكوم؛  لقيا�س امل�صاحات 
على اخلرائط، ويف احلالتني كان يتم القيا�س ثالث مرات، ويعتمد املتو�صط، اإال اإذا 

كان الفرق بني القيا�صات كبًيا فيتم القيا�س مرة رابعة.
 وبناء على ما �صبق مت تديد وت�صنيف �صبكة الروافد النهرية يف كال احلو�صني 
هورتـــــون  طريقة  عن  املعدلة   )Strahler (1964صرتلي� طريقة  ح�صب  رتبها  بجميع 

 .Horton 1945

تنق�صم املوؤ�صرات املورفومرتية التي مت قيا�صها وا�صتقاقها اإلى جمموعتني:
االأولى: ت�صمل العنا�صر التي قي�صت، وعينت مبا�صرة،  وت�صمل:  امل�صاحة، واأطوال 
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ومن�صوب  االأحوا�س،  واأطــوال  وميط  نهرية،  مرتبة  كل  يف  االأنهار  وعدد  الروافد، 
منطقة امل�صب واأعلى نقطة يف احلو�س ورتبة الرافد.
الثانية:  ت�صمل املوؤ�صرات التي مت ا�صتقاقها، وهي:

1 -خ�صائ�س ال�صبكة النهرية،  وت�صمل :
الكثافة الت�صريفية )كم/كم2 ( = 

التكرار النهري )روافد/كم2(=                                              .........2     
                                                

 ن�صبة التقطع =                                                                        .........3         

رتبة الرافد: 
اإلى ال�صبكة النهرية يف احلو�س،  وح�صبت على  وتعرب عن مكانة الرافد بالن�صبة 
اأ�صا�س اأ�صلوب)Strahler )1964 ، فكل رافد ال يغذيه رافد ي�صنف باملرتبة االأولى، وهكذا 
نف�صه  وباالأ�صلوب  االأولى،  املرتبة  من  رافدين  التقاء  من  الثانية  املرتبة  روافد  تتكون 
وكذلك  وهكذا،  الثانية،  املرتبة  من  رافدين  التقاء  من  الثالثة،  املرتبة  روافد  تتكون 
والروافد  )اخلارجية(،  امل�صادر  روافــد  اإلى  والثانية  االأولــى،  املرتبة  روافــد  �صنفت 

 .)Abrahms & Campbell، 1976 ،1980 الداخلية )�صالمة

معدل اأو ن�صبة الت�صعب=                                                            .........4

اخل�صائ�س ال�صكلية 
ت�صمل اخل�صائ�س ال�صكلية املوؤ�صرات التالية :

اال�صتدارة=                                                                                   .........5
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اال�صتطالة=                                                                                  .........6

معامل ال�صكل=                                                                             .........7

معدل اأطوال االأنهار=                                                                   .........8

اخل�سائ�ش الت�ساري�سية 
ت�صمل اخل�صائ�س الت�صاري�صية املوؤ�صرات التالية :

معدل انحدار الروافد =                                                               .........9

ن�صبة الت�صر�س )م/كم(=                                                                   

املنحنى الهب�سومرتي 
امل�صاحية  الن�صب  بني  العالقة  علي  ح�صاباته  يف  الهب�صومرتي  املنحنى  يعتمد 

 . )Strahler، 1957( املح�صورة يف ارتفاعات خمتلفة

املعامل الهب�صومرتي =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالرتفاع الن�صبي 
امل�صاحة الن�صبية

يتم ذلك من خالل اخلطوات التالية : 
- ح�صاب ن�صبة ارتفاع خط كنتور معني فوق م�صتوى القاعدة للحو�س اإلى اأق�صى 

ارتفاع يف احلو�س، وميثل ذلك على االإحداثي الراأ�صي.
- قيا�س م�صاحة احلو�س النهري كله، ثم تقا�س امل�صاحات املح�صورة بني )كل خط 

كنتور والذي يعلوه( خطوط الكنتور ال�سابق حتديد ن�سب االرتفاعات لها.
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- ح�صاب ن�صبة امل�صاحة بني اأي خط كنتور واخلط الذي يعلوه اإلى امل�صاحة الكلية 
للحو�س وميثل على االإحداثي االأفقي .

- توقيع الن�صب ال�صابقة على ال�صكل البياين املكون من مورين اأفقي وراأ�صي. 
- تو�سيل النقاط وتقا�س امل�ساحة اأدنى واأعلى املنحنى؛ ملعرفة مقدار ما مت نحته 

وما هو املتبقي .

نتائج الدرا�سة واملناق�سة العامة 
م�ساحة الأحوا�ش النهرية

ثالثة  كم2(   33.25( الرميمني  حو�س  من  االأعلى  اجلــزء  حو�س  م�صاحة  ت�صكل 
االأحوا�س  م�صاحة  ومبقارنة  كم2(،   9.78( تكاال  حو�س  م�صاحة  �صعف  وربع  اأ�صعاف 
يف املراتب النهرية املختلفة )اجلدول 1( تبني اأن املتو�صط العام الأحوا�س الروافد يف 
املراتب املختلفة يف حو�س الرميمني يكرب اأربعة اأ�صعافها يف حو�س تكاال، وميكن ربط 
م�صاحة االأحوا�س النهرية بالظروف املناخية، متمثلة يف ارتفاع معدل االأمطار، ونظام 
�صقوطها �صبه اليومي، وارتفاع معدل احلرارة اليومي، اأدى ذلك اإلى �صرعة التاأثي يف 
التكوين ال�صخري اجلرانيتي يف تكاال، يف حني حدث عك�س ذلك يف حو�س الرميمني 
فالظروف املناخية �صبه اجلافة التي مير بها احلو�س االآن اأدت اإلى قلة معدل تطور 
 .)1980 )�صالمة،  اأكرث �صالبة  اأ�صبحت  وال�صخور اجليية  النهري،  عمليات احلت 
من  بالرغم  الرميمني  وادي  من  االأعلى  اجلــزء  حو�س  م�صاحة  تزايد  تف�صي  ميكن 
بها حو�س  التي مر  الت�صابي  اإلى عمليات  النهرية يف كال احلو�صني  املراتب  ت�صاوي 
الرميمني متمثلة يف حركات الرفع التي اأ�سابت اله�سبة الكل�سية، وعمليات الهبوط يف 
م�صتوى االأ�صا�س متمثل يف منطقة الغور، باالإ�صافة اإلى الظروف املناخية الرطبة يف 
الباليو�صتو�صني االأعلى فاأدت جمتمعة اإلى ت�صارع عمليات احلت الرا�صي والرتاجعي، 
و�صاعد على ذلك �صخور احلو�س اجليية التي تكون �صعيفة يف حالة توافر الرطوبة، 
اإلى �صرعة تطور احلو�س �صابقا، وبطء العمل اجليوموفولوجي االآن،  فاأدى كل ذلك 
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زيادة  مع  الهاطلة  لالأمطار  اجليومورفولوجي  االأثر  قلة  اإيل   )1980( �صالمة  اأ�صار  و 
م�صاحة االأحوا�س النهرية، وف�صر ذلك باأن زيادة م�صاحة االأحوا�س النهرية يوؤدي اإلى 
زيادة الفاقد من مياه االأمطار عن طريق البخر والت�صرب، االأمر الذي يوؤدي اإلى قلة 
اأما  تطوير جريانات مائية ب�صبيب مائي كبي، ومن ثم قلة الطاقة احلتية لالأنهار، 
اأبو العينني )2000(  فاأو�صح اأن عالقة طردية بني ال�صبيب املائي، وم�صاحة االأحوا�س 
جدا  كبري  حّتي  ن�ساط  من  تكاال  حو�س  يف  االآن  يحدث  ما  عك�س  وذل��ك  النهرية. 
ب�صبب توافر االأمطار، ونظام توزيعها �صبه املنتظم على كل اأيام ال�صنة، وقلة م�صاحة 

احلو�س.

مييل تركز امل�صاحات احلو�صية يف كال احلو�صني نحو الفئات ال�صغية،  فحوالى 
الرميمني،  0.2 كم2 يف  اأقل من  االأولى م�صاحتها  املرتبة  اأحوا�س  اإجمايل  % من   83.5

كم2،    0.03 من  اأقــل  م�صاحتها  تكاال  يف  ــى  االأول املرتبة  اأحوا�س  من   %  65.8 وحوالى 
 %  71.4  ،  %  62.6 اإن  اإذ  الثانية،  املرتبة  اأحوا�س  م�صاحة  يف  تتكرر  نف�صها  املالحظة 
من اإجمايل اأحوا�صها ترتكز يف الفئات االأولى ال�صغية يف حو�صي الرميمني وتكاال 
املرتبتني يف  م�صاحات  لتوزيع  التكراري  املنحنى  انحناء  اأن  ذلك  يعني  التوايل،  على 

اأ (. احلو�صني مييل يف اجتاه اليمني، اأو موجب )ال�صكل 3 

اأطوال الروافد :
 تركزت معظم اأطوال الروافد املائية يف املرتبتني االأولى والثانية يف الفئات الدنيا، 
مبعنى اأن التواء املنحنى التكراري الأطوال الروافد كان موجبا يف احلو�صني )ال�صكل 
اأ(، و مبقارنة اأطوال الروافد جند اأن متو�صط اأطوال الروافد يف حو�س تكاال اأقل   3
منه يف حو�س الرميمني )اجلدول 1(، ويرجع ذلك اإلى زيادة معدل االأمطار يف حو�س 
تكاال مما يوؤدي اإلى �صرعة ت�صكيل روافد املراتب الدنيا على املنحدرات، ومن ثم ترتفع 
مراتب الروافد املختلفة ب�صكل �صريع، وقد جاء املعدل قريبا من معدل االأطوال الذي 
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االأولى  املرتبة  روافد  اأطوال  ن�صبة  وت�صكل   .)Peh، 1980( ماليزيا  يف   Peh اإليه  تو�صل 
%  لكل من حو�صي  % و49.9  من اأجمايل اأطوال الروافد يف كال احلو�صني حوالى 54.6 
دجلة  حو�س  يف  ممود  اإليه  تو�صل  ملا  م�صابه  وهي  التوايل،  على  وتكاال  الرميمني 
2005(، واأقل مما �صجله �صـــــــــالمة يف وادي �صعيــــب يف االأردن  مب�صر )ممـــــــود، 
اأما تطور روافد الرميمني فتاأخذ وقًتا اأطول ب�سبب ن�ساط احلت   .)Salameh، 1988(
الرتاجعي الذي يوؤدي اإلى اإطالة الروافد املوجودة بداًل من تكوين روافد اأخرى، وتو�صل 
اجليومورفولوجي  وي�صتطيع   .)1980 )�صالمة،  االأردن  �صالمة يف  نف�صها  النتيجة  اإلى 
واحلمولة،  الروا�صب  ونقل  التعرية،  كثافة  معرفة  يف  الروافد  اأطــوال  من  اال�صتفادة 

وكمية املياه ومعدل الت�صرب.

الكثافة الت�سريفية :
ترتفع  اإذ  االأمــطــار؛  خا�صة  البيئية  للظروف  انعكا�ًصا  الت�صريفية  الكثافة  ُتَعدُّ 
اإلى  يوؤدي  ذلك  الأن  النفاذية؛  قليلة  وال�صخور  االأمطار،  معدالت  ارتفاع  مع  الكثافة 
زيادة ال�صبيب املائي، ومن ثم �صرعة تطور �صبكة الروافد النهرية، وحل�صا�صية الكثافة 
للظروف البيئية راأى كثي من الكتاب اإمكانية اعتبارها اأ�صا�ًصا للتميز بني االأحوا�س 
Strahler، 1957; 1958(،  وتكمن اأهمية الكثافة  يف  النهرية املختلفة )Horton ،1945 و 
اإذ تعمل االأمطار الغزيرة على  اأنها موؤ�صر على الظروف املناخية )Gregory، 1976(؛ 
ُتَعدُّ  ثم  ومن  الت�صريف،  �صهولة  اإلى  الكثافة  ارتفاع  يوؤدي  و  الرتاجعي،  احلت  �صدة 

موؤ�صرًا على حجم و�صرعة تطور الفي�صانات.
الثانية  الفئة  اإذ �صيطرت  الدنيا؛  الفئات  الت�صريفية يف  الكثافة  تركزت تكرارات 
% من جمموع التكرارات،   يف املرتبتني االأولى والثانية يف كال احلو�صني على حوالى 65 

مبعنى اأن التواء املنحنى التكراري للكثافة النهرية كان موجبا )ال�صكل 3 ب (.
ارتفع معدل الكثافة الت�صريفية يف حو�س تكاال )5.13 كم/كم2 ( اأكرث من حو�س 
اجلزء االأعلى من الرميمني ) 2.26 كم/كم2(، ومن ثم جميع املراتب النهرية املختلفة 
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)اجلدول 1(، بالرغم من تطور حو�س تكاال فوق �صخور جرانيتية،  والرميمني فوق 
�صخور جيية. وتبعا لت�صنيف �صميث  )Smith ،1950(، و�صتيلر )Strahler، 1957(  فاإن 
الكثافة يف حو�س الرميمني ت�صنف الن�صيج باأنه خ�صن، اأما حو�س تكاال فهو متو�صط 

  .)Gregory & Willing، 1973( الن�صيج
ويف�صر ذلك بزيادة معدل االأمطار، وقلة نفاذية �صخر اجلرانيت، والغطاء النباتي 
اجلارية  املياه  وزي��ادة  ن�ساط  اإلى  اأدى  ذلك  كل  احل��رارة،  درج��ات  وارتفاع  الكثيف، 
ال�صطحية، ومن ثم �صرعة تكون روافد على املنحدرات املختلفة يف حو�س تكاال، العك�س 
يف حو�س الرميمني، فال�صخور اجليية ذات م�صامية ونفاذية عاليتني، االأمر الذي 
يوؤدي اإلى زيادة ت�صرب مياه االأمطار علي ح�صاب اجلريان ال�صطحي، ومن ثم قلة تطوير 
روافد نهرية على املنحدرات، و�صعف القدرة احلتية للمجاري النهرية املوجودة فعال. 
درا�صة  واأ�صارت  اأ�صا�صي،  ب�صكل  املناخية  الظروف  الت�صريفية  الكثافة  تعك�س  لذلك 
% من االختالفات يف الكثافة الت�صريفية ترجع اإلى الظروف  )Melton، 1957( اأن 93 
املناخية؛  اإذ تعمل االأمطار الغزيرة و�صدة احلت الرتاجعي على تقطيع ال�صطح بعديد 
من االأنهار الق�صية ، ال�صديدة االنحدار، والعميقة ال�صريعة اجلريان )اأبو العينني، 
2000(، و باملقارنة مع اأحوا�س اأخرى من البيئتني نف�صيهما تقارب املعدل يف تكاال مع 

 ،)Lai، 1992( يف ماليــــــزيا Chongkak و �صونكـــــاك Lawing  نظيـــــــــــره يف حو�صي لوجن
اأما يف االأردن فقد انخف�س املعدل يف حو�س الرميمني عن اأحوا�س اأخرى تطورت فوق 
�صخور جيية )4.97كم/كم2( )�صالمة، 1980(، يف حني ت�صاوت معها يف وادي الكرك 

يف االأردن )2.2كم/كم2( )القرالة، 2005(. 

التكرار النهري : 
الرميمني  يف  عنه  جمرى/كم2(   28.6( تكاال  يف  النهري  التكرار  متو�صط  ارتفع 
)6.9 جمرى/كم2(، مبعنى اأن معدل التكرار النهري يف حو�س تكاال ارتفع اإلى اأربعة 
اأ�صعاف نظيه يف حو�س الرميمني، وهذا املعدل تكرر يف كل املراتب النهرية االأربعة 
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 % ) اجلدول 1(، كذلك اختلف �صكل التوزيع التكراري للفئات، اإذ �صجل اأكرث من 60 
من التكرارات يف الفئتني االأولى والثانية يف حو�س الرميمني؛ لذلك ظهر التواء موجب 
يف املرتبتني االأولى والثانية، اختلف �صكل التوزيع التكراري يف حو�س تكاال فكان توزيع 
التكرار  3 ب(. ويدل معدل  اأكرث تفلطًحا يف املرتبتني االأولى والثانية )ال�صكل  القيم 
النهري على اأن الن�صيج ناعم يف حو�س تكاال يف حني هو متو�صط الن�صيج يف الرميمني، 
وميكن تف�صي ذلك باأن الظروف البيئية يف حو�س تكاال متمثلة، يف: الظروف املناخية 
احلالية من زيادة االأمطار، وارتفاع متو�صط انحدار �صطح احلو�س العام يف تكاال اإلى 
26.53، والغطاء النباتي الكثيف، وقلة الفاقد من مياه االأمطار بالت�صرب والبخر، ومن 

ثم زيادة اجلريان ال�صطحي، كل ذلك اأدى اإلى زيادة قوة العمل اجليومورفولوجي مثل 
ت�صارع عمليات احلت الرا�صي، والرتاجعي، وتطور اأودية املنحدرات ب�صكل �صريع رغم 
اأن التكوين ال�صخري جرانيتي �صلب، عك�س ذلك قلة االأمطار وقلة متو�صط انحدار 
اجليية  ال�صخور  ونفاذية  م�صامية  وارتفاع  النباتي،  الغطاء  وقلة   )10.23( ال�صطح 
اأودية  اإلى �صعف العمل النهري احلتي، ومن ثم قلة تطوير  اأدى  يف حو�س الرميمني 

املنحدرات.
ن�سبة التقطع

ارتفع معدل ن�صبة التقطع يف حو�س تكاال عنه يف الرميمني يف املراتب الثالثة العليا 
1(، وهذا اأمر طبيعي؛ اإذ يزداد عدد الروافد يف تكاال، وتقل امل�صاحة اإلى  )اجلدول 
الربع تقريًبا. ويرجع ذلك اإلى الظروف املناخية اال�صتوائية، واخل�صائ�س الت�صاري�صية 
يف حو�س تكاال، فارتفاع ن�صبة الت�صر�س، ومعدل درجة انحدار املنحدرات والظروف 
املناخية اأدت اإلى �صرعة تكون الروافد النهرية على املنحدرات، هذا يوؤكد اأن احلو�س 

مير يف مرحلة ال�صباب اجليومورفولوجي.  
معدل الت�سعب :

ارتفعت ن�صبة الت�صعب يف حو�س تكاال )5.2( عنها يف الرميمني )4.7( )اجلدول 1(، 
ويف�صر ذلك ب�صرعة تطور الروافد يف تكاال عنه يف الرميمني ب�صبب الظروف املناخية 
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   )Peh، 1980 (الرطبة فيه، وتوافق معدل الت�صعب يف حو�س تكاال مع ما تو�صل اإليه  بيه
يف ماليزيا. وت�صابه املعدل يف الرميمني مع ما تو�صل اإليه �صالمة )1980( على م�صتوى 
اإليه �صالمة  النهرية يف االأردن، يف حني ارتفع عن املعدل الذي تو�صل  كل االأحوا�س 
الكرك معدل ت�صعب تراوح  Salameh، 1988 (، و�صجل وادي  يف وادي �صعيب )�صالمة 
بني 2.89  و 10  )القرالة 2005(، ويف وادي بي�صة االأعلى يف  ال�صعودية كان املعدل 4.59 

)م�صوب 1998(.  

اأ�سكال الأحوا�ش النهرية
تتخذ االأحوا�س النهرية اأ�صكااًل خمتلفة، وقد ا�صتقت مقايي�س اال�صتدارة واال�صتطالة 
وال�صكل؛ لتحديد مدى اقرتاب االأحوا�س النهرية من امل�صتطيل، اأو الدائرة، اأو املثلث 

)اجلدول1( وكانت النتائج على النحو االآتي : 
1 -ال�ستدارة 

تدل على مدى تقارب اأو تباعد احلو�س النهري من ال�صكل الدائري، وكلما ارتفع 
اال�صتدارة  معدل  ارتفع  الدائري،  ال�صكل  من  احلو�س  �صكل  اقرتاب  على  دل  املعدل 
يف حو�س الرميمني عنه يف حو�س تكاال، وذلك يف املرتبتني الثانية والثالثة، يف حني 
% يف تكاال، يرجع ذلك  % يف الرميمني و 58  كان العك�س يف املرتبة الرابعة ف�صجل 55 
اإلى طول الفرتة الزمنية التي تعر�س فيها حو�س الرميمني للحت النهري، قبل تغي 
بعك�س حو�س  حاليا،  اجلافة  �صبه  املرحلة  اإلى  الرطبة  الفرتة  من  املناخية  الظروف 
تكاال اإذ ي�سهد حاليا ظروًفا مناخية رطبة ت�سمح بن�ساط حتي كبري. ويالحظ اأن املعدل 
مير يف املرحلة املتو�سطة، يف�سر ذلك باأن الروافد النهرية يف حو�س تكاال تتبع خطوط 
عيوب جيولوجية، واأنها تاأخذ ال�صكل �صبه املتوازي،  فجعلت من احلو�س ياأخذ ال�صكل 

املربع لذا ارتفعت ن�صبة الدائرية فيه.  
عند ر�صم التوزيع التكراري لفئات اال�صتدارة يف احلو�صني يف املرتبة الثانية جاء 

التوزيع معتدال )ال�صكل 3  جـ (.
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2 -ال�ستطالة 
ت�صي اال�صتطالة اإلى مدى اقرتاب احلو�س من ال�صكل امل�صتطيل، مبعنى االقرتاب 
يف  عنه  تكاال  حو�س  مراتب  جميع  يف  ارتفاًعا   املعدل  �صجل  الطويل.  االمتداد  من 
الرميمني )اجلدول 2( و�صجلت املرتبة الرابعة اأعلى قيمة يف املراتب النهرية يف حو�س 
تكاال بلغت 0.84 يف حني �صجل  اأقل من ذلك يف حو�س الرميمني )0.65(، يف�صر ذلك 
النهرية يف  االأودية  اإطالة  اإلى  يوؤديان  اإذ  الرا�سي والرتاجعي؛  بن�ساط عمليات احلت 
مرحلة ال�سباب، اإ�سافة اإلى ما �سبقت االإ�سارة اإليه باأن الروافد يف تكاال تتبع خطوط 
يف  اجلافة  �صبه  الظروف  حني  يف  املــتــوازي،  �صبه  ال�صكل  وتاأخذ  جيولوجي،  �صعف 
اإلى �صبه تنط لالأ�صكال االأر�صية، مبعنى اأن عمليات احلت الرا�صي  الرميمني اأدت 
اأنه كلما زاد معدل طول احلو�س عن  اإلى  والرتاجعي �صبه متوقفني، وجتدر االإ�صارة 
عر�صه مال احلو�س نحو زيادة معدل اال�صتطالة، ومبا اأن احلت الرتاجعي يف حو�س 
تكاال اأ�صرع من احلت اجلانبي، لذلك تتد االأحوا�س يف االجتاه الطويل اأكرث منها يف 
االجتاه العر�صي، ويظهر اأن اال�صتطالة موؤ�صر مهم على عن�صري االنحدار والت�صر�س، 
فكلما زاد معدلهما زادت اال�صتطالة الناجمة عن معدل زيادة احلت الرا�صي، وما يتبع 
ذلك من زيادة االنهيارات االأر�صية على جوانب االأنهار، وهذا ما لوحظ يف حو�س تكاال 
من ت�صارع عمليات انهيارات اجلوانب النهرية التي اأدت اإلى ارتفاع معدل انحدار كبي 
من جوانب االأنهار اإلى اأكرث من 50. ل يختلف �صكل التوزيع التكراري ملعدل اال�صتطالة 
عنه يف معدل اال�صتدارة؛ اإذ اتخذ ال�صكل املعتدل يف املرتبتني االأولى والثانية يف كال 

احلو�صني )ال�صكل 3 جـ(.

 3 -معامل ال�سكل:
ارتفع معامل ال�صكل يف حو�س تكاال )0.56( عنه يف الرميمني )0.33(، ويدل ذلك 
يف  عر�صها  على  كثًيا  يزيد  ال  املنابع  منطقة  يف  النهرية  االأحوا�س  عر�س  اأن  على 
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منطقة امل�صب يف حو�س تكاال؛  الأن االأحوا�س يف تكاال تيل اإلى اال�صتطالة اأكرث منها 
اإليه  تو�صل  الذي  املعدل  من  قريب  فاملعدل  الرميمني  حو�س  يف  اأما  اال�صتدارة.  اإلى 
�صكل  تاأخذ  اأن  اإلى  تيل  االأردن  يف  النهرية  فاالأحوا�س  االأردن،  يف   )1980( �صالمة 
بالنظر  ذلك  يف�صر  قد  امل�صب،  و�صيق يف منطقة  املنابع،  مثلث، عري�س يف منطقة 
يف  النهرية  املجاري  �صبكة  اأن  لنجد    ،)2( ال�صكل  يف  النهري  الت�صريف  �صبكة  اإلى 
حو�س الرميمني تاأخذ ال�صكل ال�صجري يف اجتاه عام ناحية ال�صمال ال�صرقي، االأمر 
خمتلف يف حو�س تكاال، فجميع الروافد الفرعية متوازية مع بع�صها يف اجتاه عام نحو 
ا من الغرب اإلى  اجلنوب؛ لت�صب جميعها يف الرافد االأ�صا�صي الذي ياأخذ اجتاًها عامًّ

ال�صرق، لذلك ال�صكل يف حو�س تكاال يخ�صع لعوامل البنية اجليولوجية.

درجة انحدار الروافد النهرية وال�سطح 
َقلَّ متو�صط درجات انحدار الروافد املختلفة يف حو�س تكاال عنه يف الرميمني يف 
املراتب الثالثة الدنيا، يف حني ت�صاوت يف املرتبة الرابعة، وقد تركزت معظم تكرارات 
زوايا االنحدار يف املرتبتني االأولى والثانية يف كال احلو�صني يف الفئات الو�صطى، مبعنى 
د(، وللمقارنة بني  اأن املنحنى التكراري لفئات انحدار الروافد كان معتدال  ال�صكل 3 
احلو�صني يالحظ انخفا�س متو�صط انحدار الروافد النهرية يف جميع املراتب يف تكاال  
6.36،  ويقل انحدار الروافد مع  اإلى  4.92ْ ، يف حني ارتفع املتو�صط يف الرميمني  اإلى 

زيادة املرتبة النهرية، وهذا اأمر طبيعي يف كل الروافد النهرية.  

ارتفع متو�صط انحدار ال�صطح يف تكاال عنه يف الرميمني؛ اإذ  �صجل متو�صط درجات 
لزوايا  ينج  ت�صنيف  على  وبناء  التوايل،  على   10.33 و   26.53 احلو�صني  يف  االنحدار 
االنحدار، ي�صنف تكاال باأنه �صديد االنحدار، يف حني اأن متو�صط االنحدار يف الرميمني، 
يرجع اإلى العامل املناخي املتمثل يف زيادة كميات االأمطار، وارتفاع كثافتها، اإذ اأدى اإلى 
زيادة القدرة احلتية للروافد النهرية متمثلة يف زيادة معدل احلت الراأ�صي يف تكاال، 
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ومن ثم زيادة تعميق جماري االأنهار، وبدوره يزيد من مدى تعر�س جوانب املنحدرات 
اإلى االنهيارات االأر�صية، لذلك تزيد درجات انحدار املنحدرات يف االأجزاء ال�صفلى 
عنها يف االأجزاء العليا، اختلف الو�صع يف الرميمني، اإذ تغيت االأحوال املناخية اإلى 
اجلفاف فانعك�س ذلك على قلة العمل احلتي النهري، فاأ�صبح �صبه منط، واأتيحت 
الفر�صة للعوامل اجليومورفولوجية االأخرى اأن ت�صوي املنحدرات، لذلك قّلت درجات 

انحدار املنحدرات به.  

ن�سبة الت�سر�ش 
زاد متو�صط ن�صبة الت�صر�س يف حو�س تكاال )80.2م/كم( عنه يف الرميمني )76.2م/
كم( )اجلدول 1 (، اإال اأن زيادة ن�صبة الت�صر�س يف املرتبة الثانية يف الرميمني عنها 
يف تكاال، واقرتاب املعدالت من بع�صها يف املرتبتني الثالثة والرابعة، يوؤكد حتمية اأن 
اجليومورفولوجية،  املرحلة  تقدمه يف  اإلى  اأدت  رطبة  مناخية  بظروف  مر  الرميمني 
ومن ثم زادت امل�صاحات احلو�صية، وانخفا�س معدل الت�صر�س، و االآن مير احلو�س 
يف مرحلة ركود حتي، يف حني العك�س يف تكاال اإذ ما زال احلو�س يف مرحلة الن�ساط 
اجليومورفولوجي، �صواء احلت اأو النقل النهري، اأو احلت يف املنحدرات، وما تبع ذلك 
من تراجع مناطق تق�صيم املياه، وانخفا�س من�صوبها العام، وتراجع املنحدرات )التوم،  
2004(، و�صاعد على �صرعة عمليات التعميق النهري كرثة ال�صدوع يف تكاال، واأن معظم 

الروافد تتبع خطوًطا انك�صارية، اإ�صافة اإلى اأن العالقة عك�صية بني امل�صاحة احلو�صية 
ون�صبة الت�صر�س )�صالمة، 1980(. 

املنحنى الهب�سومرتي 
اختالف  من  احلو�صني  كال  يف  املورفومرتية  اخل�صائ�س  بع�س  ا�صتعرا�س  بعد 
لذلك مت  بها احلو�صان،  التي مير  املرحلة اجليومورفولوجية  وللوقوف على  وت�صابه، 
الت�صر�س،  مدى  اإلى  ي�صي   املنحنى  اإن  اإذ  للحو�صني؛  الهب�صومرتي  التكامل  ح�صاب 
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واملرحلة اجليومورفولوجية التي تر بها االأحوا�س النهرية، ومن ثم �صلوك العمليات 
النهرية يف اأحوا�صها.

على  وتكاال  الرميمني  حو�صي  يف   %  59.3 و   %  58.5 الهب�صومرتي  التكامل  �صجل   
التوايل  )ال�صكل 4(.  وبناء على هذه النتائج ميكننا احلكم باأن احلو�صني رمبا جتاوزا 
مرحلة عدم التوازن، ودخال مرحلة الن�صج اجليومورفولوجي )�صاور، 1982(، وت�صي 
�صدة االنحدار يف منطقة امل�صب يف كال املنحنيني اإلى �صدة عمليات احلت النهري يف 
املناطق العليا، اإال اأن وجه االختالف يف اأن عمليات احلت النهري االآن �صبه متوقفة 
يف حو�س الرميمني ب�صبب ظروف اجلفاف، يف حني العك�س يف تكاال اإذ ي�صهد ظروًفا 
يف  باأخرى  النتائج  هذه  نقارن  اجليومورفولوجية  ال�صورة  والكتمال  رطبة،  مناخية 
اأقل بكثي مما تو�صل  اأن املعدل  اإلى االأردن جند  الظروف املناخية نف�صها، بالن�صبة 
الكرك، يف  وادي  والقرالة )2005( يف   )Salmeh، 1988( صعيب� وادي  �صالمة يف  اإليه 
حني ت�صابه مع درا�صة )Lai، 1992(  يف ماليزيا يف حو�صي Lawing و Chongkak. ميكن 
حو�س  عن  االأردن  يف  النهرية  االأحوا�س  م�صاحة  زيادة  اإلى  والت�صابه  التباين  اإرجاع 
اجلزء االأعلى من الرميمني ، يف حني ت�صابه امل�صاحة والظروف املناخية  مع تكاال يف 

ماليزيا.  
تلعب  االأمطار،  خا�صة  املناخية،  الظروف  اأن  اإلى  نخل�س  �صبق  ما  كل  على  بناء 
االأمطار يف  �سقوط  معدل  فزيادة  النهري،  اجليومورفولوجي  العمل  اأ�سا�سيا يف  دورا 
تكاال )2500 ملم �سنويا( اأدت اإلى زيادة ن�ساط العمل النهري فيه، انعك�س ذلك على 

العنا�صر التالية :
- �صرعة تكوين روافد املرتبة االأولى؛ ليفع بذلك من درجات املراتب العليا، ليتعادل 
بذلك مع حو�س الرميمني الذي يكربه اأربع مرات يف امل�صاحة تقريبا، باالإ�صافة اإلى 

ارتفاع كل من معدل الكثافة الت�صريفية، والتقطع والت�صعب. 
- اأدى ارتفاع معدل احلت الرا�صي اإلى زيادة تعميق الروافد النهرية، وما تبع ذلك 

من انهيارات جوانب االأنهار؛ ليزيد من درجة انحدارها، ويرفع من معدل الت�صر�س.
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اإطالة االأودية؛ ليفع من معدل  اإلى  - كذلك ارتفع معدل احلت الرتاجعي فاأدى 
اال�صتطالة.

لكن الظروف �صبه  اجلافة يف حو�س اجلزء االأعلى من الرميمني اأدت اإلى �صعف 
العمل اجليومورفولوجي النهري يف احلو�س، فاأ�صبح النهر ونظامه �صبه منط بعدما 
تكون يف الباليو�صتو�صني يوم اأن كانت الظروف املناخية اأكرث رطوبة من االآن ، ول يطور 

النهر كثيا يف نظامه احلايل بالرغم من ال�صخور اجليية املنت�صرة يف احلو�س. 

خ�سائ�ش املرتبة الأولى )الروافد اخلارجية  والداخلية (:
يف  االأولــى  املرتبة  لروافد  واملورفومرتية  اجليومورفولوجية  اخل�صائ�س  تختلف 
احلو�س الواحد وباملقارنة بني احلو�صني ، بناء علي توزيعها املكاين ق�صمت اإلى ق�صمني 
اأطراف  على  اخلارجية  الروافد  تنت�صر  والداخلية.  )امل�صادر(  اخلارجية  الروافد 
احلو�س بالقرب من املحيط، وهي امل�صئولة عن تطور املراتب النهرية العليا، وتو�صيع 
م�صاحة احلو�س، وما يتبع ذلك من �صرعة تقدم املرحلة اجليومورفولوجية، وعمليات 
خط  عن  بعيدة  احلو�س،  داخــل  الداخلية  الروافد  تنت�صر  حني  يف  النهري،  االأ�صر 
تق�صيم املياه مع االأحوا�س االأخرى )املحيط(.  يو�صح اجلدول رقم )2( اخل�صائ�س 
ومنه  الدرا�صة،  مو�صع  والثانية يف احلو�صني  االأولى  املرتبتني  الأحوا�س  املورفومرتية 

ميكن ا�صتخال�س النتائج التالية: 
وتكاال  الرميمني  رافًدا يف حو�صي   120 و   98 اإلى  االأولى  املرتبة  روافد  ارتفع عدد 
التي  الروافد  اإجمايل  % من   78.4 و   %  77.2 ن�صبة  ا�صتملت على  وبذلك  التوايل،  على 
اأعداد  % من جمموع   43 و   %  23 اخلارجية  الروافد  �صكلت  احلو�صني،  �صطح  قطعت 
االأردن  مع  وباملقارنة  التوايل،  على  وتكاال  الرميمني  االأولى يف حو�صي  املرتبة  روافد 
% )Salameh، 1988(، وتلتقي معظم الروافد  فقد ارتفعت يف وادي �صعيب وبلغت 34.35 
% يف  % و 61.5  اخلارجية مع نف�صها؛ لت�صكل روافد املرتبة الثانية، وكانت الن�صبة 72.7 

الرميمني وتكاال على التوايل. 
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 % ت�صكل م�صاحة اأحوا�س املرتبة االأولى من م�صاحة كال احلو�صني ما ن�صبته 39.78 
الروافد اخلارجية  اأحوا�س  % من حو�س تكاال، زادت م�صاحة   34.05 و  الرميمني  من 
على الداخلية يف املرتبتني االأولى والثانية يف كال احلو�صني )اجلدول 2(، يرجع ذلك 
اإلى عمليات احلت الرتاجعي التي توؤدي اإلى اإطالة الروافد، ومن ثم زيادة م�صاحتها 
الروافد  بعك�س  االأخـــرى،  النهرية  االأحــوا�ــس  مع  املياه  تق�صيم  منطقة  ح�صاب  على 
الداخلية التي تقل م�صاحتها مع تقدم الدورة اجليومورفولوجية،  الأنها م�صورة يف 
و�صط احلو�س، وتوؤدي اإلى تخفي�س �صطح احلو�س، وكل زيادة يف اأعدادها تكون على 

ح�صاب م�صاحة االأحوا�س الداخلية االأخرى.

اجلدول رقم ) 2 (:  املتو�سط والنحراف املعياري اخلا�ش بالروافد الداخلية

وامل�سادر يف املرتبتني الأولى والثانية يف الرميمني وتكال  

املوؤ�سر

املرتبة الثانيةاملرتبة الأولى

تكالالرميمنيتكالالرميمني

الداخليةامل�سادرالداخليةامل�سادرالداخليةامل�سادرالداخليةامل�سادر

227652689151810عدد الروافد
0.1830.1220.0290.0271.0260.5190.2670.218�س-امل�صاحة )كم2(

0.0930.0930.0250.0180.8650.4060.2190.156ع
411426210222840593614492�س-طول املجرى )م(

206284122119771531638330ع
8.6312.29.09910.36.3198.3113.734.978�س-درجة انحدار الرافد

3.324.864.6884.383.532.3712.1132.207ع
2.634.049.579.32.263.215.355.37�س-الكثافة الت�صريفية

1.471.8911.452.90.580.981.380.82ع
6.7412.8253.655.35.69.8227.522.1�س-التكرار النهري

3.19.232.9362.235.4224.15.4ع
0.650.580.650.610.730.640.670.64�س-اال�صتطالة

0.130.090.130.060.160.080.140.12ع
0.340.270.350.300.430.330.370.33�س-�صكل احلو�س

0.140.090.120.070.180.090.150.13ع
0.680.670.600.66اال�صتدارة

0.130.130.110.14
12.116.914.914.5ن�صبة الت�صر�س

4.95.37.83.9
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ل تختلف اأطوال الروافد اخلارجية عن الداخلية يف احلو�صني يف املرتبة االأولى 
بكال احلو�صني، يف حني يف املرتبة الثانية زاد متو�صط اأطوال الروافد اخلارجية عن 
الداخلية يف كال احلو�صني ، وال يوجد تف�صي مقنع لهذه الظاهرة ، اإال اإذا افرت�صنا اأن 
روافد املرتبة الثانية يف احلو�صني ت�صكل االمتدادات العليا للمراتب العليا، وكما �صبقت 
االإ�صارة اإلى اأن الروافد النهرية يف تكاال تتبع خطوًطا انك�صارية يف ذلك يعطي الروافد 

فر�صة للتطور ال�صريع.
قلَّْت درجات انحدار الروافد اخلارجية عن الداخلية يف املرتبتني االأولى والثانية 
يف كال احلو�صني، يف�صر ذلك بطول عمر الروافد اخلارجية عن الداخلية، اأي تقدم 
انحدار  قلة  اإلى  يوؤدي  الذي  االأمر  اخلارجية،  الروافد  يف  اجليومورفولوجية  املرحلة 
الروافد، و�صرعة تكون الروافد الداخلية على املنحدرات املختلفة، االأمر الذي يعك�س 

زيادة يف درجات انحدارها.  

ارتفع معدل الكثافة للروافد الداخلية عن اخلارجية يف حو�س تكاال يف املرتبتني، 
التعرية  باأن عمليات  يف حني تقارب املعدل يف حو�س الرميمني، وميكن تف�صي ذلك 
املت�صارعة، وطول فرتة اال�صتقرار املناخي احلالية اأدت اإلى تطور ال�صبكة النهرية ب�صكل 
متعادل يف تكاال، اإال اأن ا�ستمرار عمليات الهبوط املتكرر يف م�ستوى القاعدة العام يف 
اإلى �صرعة تطور الروافد الداخلية، ومن ثم قلة م�صاحتها، يف  اأدت  الرميمني �صابقا 
حني بقيت الروافد اخلارجية بعيدة عن  تاأثي مرحلة الت�صابي، �صاحب ذلك تول 

يف الظروف املناخية نحو اجلفاف يف الع�صر احلديث.
اإذ ارتفع معدل اال�صتطالة لالأحوا�س  جاءت نتائج اال�صتطالة لتوؤكد كل ما �صبق؛ 

اخلارجية عن الداخلية يف املرتبتني )االأولى والثانية ( يف كال احلو�صني.
اجليومورفولوجية  اخل�صائ�س  يف  اأ�صا�صية  اخــتــالفــات  وجـــود  اإلـــى  نخل�س 
بكال  والثانية  االأولــى  املرتبتني  يف  واخلارجية  الداخلية  الروافد  بني  واملورفومرتية 

احلو�صني.   
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العلقات املتبادلة بني امل�ؤ�شرات امل�رف�مرتية

اأول- بوا�سطة تطبيق بع�ش قوانني هورتون
 مت تطبيق بع�س قوانني هورتون على ال�صبكة النهرية يف كال احلو�صني، وقد ر�صمت 

نتائج توفيق املنحنيات على النحو املذكور يف ال�صكل )5(.

Law of stream numbers  قانون عدد املجاري النهرية 
كال  يف  النهرية  واملرتبة  النهرية  الروافد  عدد  بني  عك�صية  خطية  عالقة  ظهرت 
احلو�صني، وارتفع معامل التحديد اإلى معدل عال جدا )0.996( يف كليهما، مب�صتوى 

معنوية عاٍل )0.001(، مبعنى نق�س عدد الروافد النهرية مع زيادة املرتبة. 

Law of stream lengths  قانون اأطوال املجاري النهرية
ظهرت عالقة خطية بني متو�صط اأطوال الروافد النهرية واملرتبة، وتيل العالقة 
ذلك  يف�صر  الرميمني،  حو�س  يف  منها  اأكــرث  تكاال  حو�س  يف  والثبات  التجان�س  اإلــى 
بتجان�س الظروف املناخية واجليولوجية يف تكاال عنها يف الرميمني،  فارتفع معامل 
عالية  ثقة  ومبعامل  الرميمني،  يف   0.93 اإلــى  وانخف�س  تكاال،  يف   0.99 اإلــى  التحديد 

)0.001(،  وبذلك انطبق قانون هورتون الأطوال الروافد يف االأحوا�س النهرية.  

Law of basin areas  قانون م�ساحة الأحوا�ش النهرية
يتكرر االأمر يف العالقة بني متو�صط امل�صاحات احلو�صية واملرتبة النهرية، وظهرت 
كال  يف  جــدا  عالية  قيم  اإلــى  التحديد  معامل  ارتفع  فقد  نف�صها،  ال�صابقة  العالقة 
احلو�صني )0.998(، ومبعامل ثقة بلغ )0.001(، ذلك ب�صبب اأن كل رتبة اأكرب من الرتبة 
التي ت�صبقها )االأدنى منها( يف احلو�س، لذلك اأحوا�س املرتبة الثانية اأكرب من االأولى 

والثالثة اأكرب من الثانية، وهكذا . 
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Law of stream slops  قانون انحدار املجاري النهرية
ظهرت عالقة خطية عك�صية بني متو�صط درجة انحدار الروافد واملرتبة النهرية 
بكال احلو�صني،  وقلت درجة االنحدار بن�صب تكاد تكون ثابتة، وارتفع معامل التحديد 
اخلا�سة  النقاط  انتظمت  وقد   .)0.904( تكاال  يف  عنه  الرميمني  حو�س  يف   )0.992(
بالرميمني حول خط االنحدار، يف حني هناك ُحُيود ب�سيطة لبع�س النقاط عن اخلط 
يف حو�س تكاال،  ورمبا يف�صر ذلك باأن بع�س الروافد تتبع خطوًطا انك�صارية، واأخرى 
ال تتبعها باالإ�صافة اإلى اختالف املرحلة اجليوموفولوجية التي مير بها كال احلو�صني، 
فحو�س تكاال ما زال يف مرحلة ال�صباب املتاأخر، ويتمتع بظروف مناخية رطبة توؤدي 
اإلى ت�صارع عمليات احلت، على العك�س من ذلك يف حو�س الرميمني الذي ا�صتطاع ولو 

ب�صكل ب�صيط اأن ي�صوي من مقطعه الطويل ب�صبب طول عمر احلو�س النهري. 
خطية  العالقة  جاءت  النهرية  املراتب  على  النهري  التكرار  متو�صط  ر�صم  عند 
عك�صية يف كال احلو�صني، وارتفع كذلك معامل التحديد اإلى 0.94 يف حو�س الرميمني، 

يف حني انخف�صت اإلى 0.90 يف حو�س تكاال.
النقاط  باأن قوانني هرتون انطبقت على احلو�سني عدا بع�س  القول  اإلى  نخل�س 
اإلى اأن بع�س الروافد النهرية  خرجت عن امل�صار بعد توفيق املنحنيات، واأرجع ذلك 

تتبع عيوًبا جيولوجية .

ثانيا-العلقة بني العنا�شر امل�رف�مرتية 
1 -العالقة بني اأطوال الروافد النهرية وامل�صاحات احلو�صية 

اأظهر تليل االنحدار بني امل�صاحات احلو�صية  )م حـ( واأطوال الروافد النهرية يف 
املرتبتني االأولى والثانية، �سواء طول النهر االأ�سا�سي )ط ر( اأو جمموع اأطوال الروافد 
يف احلو�س )جم� ط ر(  عالقات ارتباط خطية موجبة، وبثقة عالية يف احلو�سني قيد 
العالقة  وكانت  عالية،  درجة  اإلى  الثقة  ومعامل  التحديد  معامل  ارتفع  اإذ  الدرا�صة؛ 
16 ،اإال اأن العالقة ل تظهر بالثقة نف�صها يف  11 اإلى  كما هي مبينة يف املعادالت من 
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املرتبة الثالثة بكال احلو�صني، ويرجع ذلك اإلى قلة االأحوا�س يف املرتبة الثالثة )اأربعة 
اأحوا�س مرتبة ثالثة يف كل من احلو�صني(. 

F قيمة R2 املعادلة املرتبة احلو�ش

11--------- 76.2 **0.445 م حـ  = 0.24768 ط ر0.79858      االأولى الرميمني

12--------- 245.3 **0.675 م حـ = 0.8125 ط ر1.0403 االأولى تكاال

13--------- 32.1 **0.594 م حـ = 0.85988 ط ر0.65187 الثانية الرميمني

14--------- 102.9 **0.824 م حـ = 0.00027  جم� ط ر1.04206 الثانية الرميمني

15--------- 118.3 **0.820 م حـ = 0.39434 ط ر0.79142  الثانية تكاال

16--------- 520.9 **0.960 م حـ = 0.19114  جم� ط ر1.14306 الثانية تكاال

** م�صتوى املعنوية 0.0001 ،   م ح� م�ساحة االأحوا�س،  ط ر طول الرافد ، جم� ط ر  جمموع اأطوال 

الروافد

وبذلك ميكن ح�صاب قيم م�صاحات االأحوا�س النهرية يف البيئات اخلا�صة نف�صها 
ال�صابقة  ال�صتة  املعادالت  وم�صاعدة  بها،  االأنهار  اأطوال  قيا�س  خالل  من  باحلو�صني 
)من 11 اإلى 16(، وقد ظهرت قيمة الثابتني اأ ، ب بثقة عالية )0.001(، ويعني ارتفاع 
كل من معامل التحديد وم�صتوى الثقة، اأي اإنَّ اأية زيادة يف م�صاحة االأحوا�س النهرية 
الروافد  اأطوال  اأو جمموع  االأ�صا�صي،  النهر  الزيادة يف طول  اإلى  يف احلو�صني ترجع 
النهرية يف احلو�س، وارتفاع معامل التحديد يف املعادلتني 14 و 16 عنه يف املعادلتني 
تف�صيها  ميكن  احلو�صني  يف  الثانية  املرتبة  يف  امل�صاحة  اأن  على  موؤ�صر    15 و   13

باأطوال جمموع الروافد، اأكرث من تف�صيها بوا�صطة طول الرافد االأ�صا�صي امل�صنف 
اخلطية  العالقــــــــــــات  وجود  اإلى  �صابقة  درا�صـــــــــــــات  اأ�صارت  وقد  الثانية،  باملرتبة 
اأمثــــــــــال  االأ�صـــــا�صي  الرافد  وطول  النهرية  االأحـــــــــــوا�س  م�صــــــــــــاحة  بني  نف�صها 
وكومــــــــــــــار   ،Newson )1978( نيـــــــــــــو�صون  و   Morgan، )1971( مورجـــــــــــــــان 
 Hassan et al.،(وزمـــــــــــالئه وح�صـــــــــان   ،Kumar & Pandey )1981(وبـــــــــــــــــــاندي
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 Sharma & Padmaja(وبيــــدمـــــــــــاجا و�صـــــــاراما   ،)1988( والرتكمــــاين   ،  )1982

.)1997

يف حني اأظهر معامل االرتباط )اجلدول 3( اأن العالقة �صالبة ومب�صتوى ثقة عالية 
بني اأطوال الروافد وكل من درجة انحدار الروافد، والتكرار النهري، ون�صبة الت�صر�س، 
ومعدل اال�صتدارة. وميكن تف�صي ذلك باأن زيادة طول الرافد توؤدى اإلى زيادة م�صاحة 
ثبات  مع  الطول  زيــادة  ب�صبب  االنحدار  معدل  يقل  نف�صه  الوقت  يف  لكن  االأحوا�س، 
اإلى  �صيوؤدي  حتما  النهر  واإطالة  الت�صر�س،  ن�صبة  معدل  يقل  ثم  ومن  املن�صوب،  فرق 
زيادة وا�صحة يف طول احلو�س، ومن ثم يزيد من معدل اال�صتطالة، ويقلل من معدل 

اال�صتدارة.
اجلدول رقم 3 : عالقات االرتباط بني بع�ض املتغريات املدرو�سة 

املتغريات  بع�س  م��ع  النهرية  االأح��وا���س  م�ساحة  ب��ني  االرت��ب��اط  ع��الق��ات   : اأوال 
املورفومرتية يف املرتبتني االأولى والثانية يف الرميمني وتكاال 

املرتبةاحلو�ش
طول الرافد 

الأ�سا�سي
التكرار 
النهري

درجة انحدار الرافد 
الأ�سا�سي

طول احلو�شعدد الروافد
ن�سبة 

الت�سر�ش

----0.27**-0.67**0.69**الأولىالرميمني 

-0.49*0.90**0.83**-0.57*-0.62**0.90**الثانية

----0.41**-0.71**0.80**الأولىتكاال

-0.30*0.92**0.86**-0.21**-0.55**0.93**الثانية

التكرار  و  امل�ساحة  من  كل  مع  الت�سريفية  الكثافة  بني  االرتباط  عالقات   : ثانيا 
النهري  وطول احلو�س

طول احلو�شالتكرار النهريامل�ساحةاملرتبةاحلو�ش

-0.64**-0.45**الأولىالرميمني 

-0.32*0.58**0-0.40**الثانية
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-0.48**-0.27**الأولىتكاال

-0.47*0.83**-0.48**الثانية

ثالثا :عالقات االرتباط بني طول الرافد االأ�سا�سي مع كل من درجة انحدار الرافد 
االأ�صا�صي و التكرار النهري

طول احلو�سالتكرار النهريدرجة انحدار الرافد االأ�صا�صياملرتبةاحلو�س

الرميمني 
--0.49**-0.24*االأولى

0.89**-0.51**-0.55**الثانية

تكاال
--0.59**-0.28*االأولى
0.94**-0.46*0.20*الثانية

** م�صتوي الثقة 0.0001              

* م�صتوي الثقة 0.01

مما �صبق يت�صح اأن اأحوا�س املرتبة النهرية الثانية تيل اإلى اال�صتطالة؛ اإذ اإن قيمة 
االأ�س exponent ارتفعت اإلى 0.8 ، وهذا موؤ�صر على اأن م�صاحة االأحوا�س تزداد ب�صبب 
زيادة يف امتدادها الطويل عن امتدادها العر�صي، وبذلك تزداد ا�صتطالة االأحوا�س 
النهرية ،  وكما �صبقت االإ�صارة اإلى اأن ا�صتطالة االأحوا�س النهرية تزداد يف التكوينات 

ال�صخرية ال�صلبة، ذات االنحدارات ال�صديدة، وهذا ما تثل يف حو�صي الدرا�صة. 

امل�صاحات  يف  الدرا�صة  قيد  املختلفة  املورفومرتية  املوؤ�صرات  تاأثي  درجة  ملعرفة 
احلو�صية يف احلو�صني، ثم ت�صغيل االنحدار اخلطوي مرتني على اعتبار اأن م�صاحة 
)اجلدول  م�صتقلة  متغيات  االأخرى  املورفومرتية  واملوؤ�صرات  تابع،  متغي  االأحوا�س 
للتباين يف  النهرية ت�صكل املتغي االأ�صا�صي تف�صًيا  اأطوال الروافد  اأن  4(، ظهر  رقم 
االأولى يف  بالدرجة  الثانية  املرتبة  االأ�صا�صي يف  الرافد  اإذا حل موؤ�صر طول  امل�صاحة، 
حو�س الرميمني )ر2 = 0.82( وم�صتوي معنوية )0.0001(، يف حني جاء موؤ�صر جمموع 
ومبعامل  تكاال،  حو�س  يف  الثانية  باملرتبة  االأولى  الدرجة  يف  النهرية  الروافد  اأطوال 
الكثافة  للموؤ�صرين )0.0001(، واحتل موؤ�صر  0.97 ومب�صتوى معنوية  اإلى  ارتفع  تديد 
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الت�صريفية الدرجة الثانية، مبعامل تديد بلغ 0.10 ، و 0.01 لكل من حو�صي الرميمني 
وتكاال على التوايل، وحل يف الدرجة الثالثة التكرار النهري. 

2 -العالقة بني الكثافة الت�سريفية وم�ساحة الأحوا�ش النهرية  
اأظهر حتليل االرتباط اأن الكثافة الت�سريفية ترتبط بعالقات عك�سية مع م�ساحة 
االأحوا�س، وبعالقات ارتباط موجبة مع التكرار النهري، اأما موؤ�سر م�ساحة االأحوا�س 
يف  الروافد  عدد  من  كل  مع  اإح�صائية  داللة  وذات  وعالية،  موجبة  بعالقات  ارتبط 
احلو�س، وطول احلو�س، يف حني ارتبط بعالقات �صالبة مع كل من درجة االنحدار، 
ون�صبة الت�صر�س، والكثافة الت�صريفية، والتكرار النهري. وهذا اأمر طبيعي فقد �صبقت 
امل�صاحة  فاإن  لذلك  امل�صاحة،  زيادة  اإلى  توؤدي  الروافد  اأطوال  زيادة  اأن  اإلى  االإ�صارة 
تزداد مع زيادة عدد الروافد؛ الأن ت�صكيل اأي رافد جديد، خا�صة اخلارجية منها �صوف 
يوؤدي اإلى زيادة يف امل�صاحة، وزيادة امل�صاحة �صتوؤدي اإلى قلة الت�صر�س، وقلة الت�صر�س 

توؤدي اإلى قلة عدد الروافد، ومن ثم يقل معدل التكرار النهري )اجلدول رقم 3(.
نتائج  اأكــدت  النتائج  وهــذه  املتغيين،  بني  �صالبة  خطية  العالقة  اأن  ذلك  معنى 
 Engstrom(و ،Ferguson )1978(و ،Pethick  )1975 (  درا�صــــــــــــــــــــات �صابقـــــــــــــــــــة مثل
النهرية،  كثافتها  قلت  النهرية  االأحوا�س  م�صاحة  زادت  كلما  1989 & 1981(. مبعنى 

وميكن التوقع بب�صاطة قيمة الكثافة الت�صريفية من م�صاحة االأحوا�س النهرية طبًقا 
للمعادالت االأربعة )17 اإلى 20(.

ت(  ك   ( الت�صريفية  والكثافة   } املتغيين  بني  املنحنيات  توفيق  نتيجة  اأخــذت 
احلو�صني  يف  والثانية  ــى  االأول املرتبتني  يف   { حـــ(  )م  النهرية  االأحــوا�ــس  وم�صاحة 

العالقات التالية:
 F قيمة ر2 املعادلة املرتبة احلو�ش

17--------- 48.1 **0.336 ك ت =1.2367 م حـ -0.44293      الأولى الرميمني

18--------- 71.6 **0.377 ك ت = 2.2458 م حـ0.35065–  الأولى تكال

19--------- 6.9 **0.239 ك ت = 2.384 م حـ0.20452–  الثانية الرميمني

20--------- 20.2 **0.438 ك ت = 3.9722 م حـ0.1659–  الثانية الرميمني

 **م�صتوى املعنوية 0.0001 ،  *م�صتوى املعنوية 0.01  
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ملعرفة اأكرث املوؤ�صرات املورفومرتية تاأثًيا يف معدل الكثافة الت�صريفية، مت ت�صغيل 
االأخرى  واملتغيات  تابًعا  متغًيا  الت�صريفية  الكثافة  اعتبار  على  اخلطوي  االنحدار 
االأولى  املرتبتني  يف  االأول  املوقع  النهري  التكرار  فاحتل  الثانية،  املرتبة  يف  م�صتقلة 
يف  االأحوا�س  م�صاحة  جاءت  حني  يف  تكاال،  يف  والثانية  الرميمني  حو�س  يف  والثانية 
موقع متاأخر؛ اإذ بلغ معامل تديد يف املرتبة الثانية 0.07 و 0.09 لكل من حو�صي تكاال 
امل�صاحة  بني  العالقة  مدى  يعك�س  وهذا   ،)4 رقم  )اجلــدول  التوايل  على  والرميمني 

والكثافة الت�صريفية واإن كانت عك�صية .
( : نتائج حتليل النحدار اخلطوي يف املرتبتني الأولى والثانية يف احلو�سني  )اجلدول رقم  4 

عند اأخذ امل�ساحة والكثافة الت�سريفية كمتغريين تابعني، وباقي املتغريات كمتغريات م�ستقلة 

الكثافة الت�صريفية يف الرميمنياملتغي التابع
امل�صاحة يف 

الرميمني
امل�صاحة يف تكاالالكثافة الت�صريفية يف تكاال

املرتبة الثانيةاملرتبة الثانيةاملرتبة االأولىاملرتبة الثانيةاملرتبة الثانيةاملرتبة االأولىاملتغيات امل�صتقلة

التكرار النهري�صكل احلو�سطول النهرالتكرار النهريالتكرار النهرياملتغي
اإجمايل اأطوال 

الروافد
معامل التحديد 

0.96**0.69**0.45**0.82**0.34**0.40**)ر2(

املتغي
طول النهر 

االأ�صا�صي
الكثافةامل�صاحةاال�صتطالةالكثافةاال�صتدارة

0.01*0.07**0.28**0.10**0.18*0.22**ر2

ن�صبة التقطعامل�صاحةاملتغي
اإجمايل اأطوال 

الروافد
التكرار النهري

اإجمايل اأطوال 
الروافد

التكرار النهري

0.01*0.080.07**0.03*0.13*0.13**ر2

املتغي
اإجمايل اأطوال 

الروافد
�صكل احلو�سالتكرار النهري

0.020.05*0.15ر2
امل�صاحةاملتغي

0.09*ر2
0.750.890.970.810.880.98جمموع  ر2

**م�صتوي الثقة 0.0001 *م�صتوي الثقة 0.01



د. �سري حممد التوم التحليل اجليومورف����ولوجي للخ�س���������ائ�ش املورفومت�����������رية  
للجزء الأعلى من حو�ش وادي الرميمني وحو�ش نهر تكال

268

3 -العالقة بني الكثافة الت�سريفية والتكرار النهري 
ا، واأظهر توفيق املنحنيات بني  ظهرت عالقة خطية موجبة مب�صتوى ثقة عال جدًّ
التحديد،  معامل  وارتفع  ن(،  )ت  النهري  والتكرار  ت(،  )ك  الت�صريفية  الكثافة 
االآتي  ال�صكل  والثانية ويف كال احلو�صني  االأولى  املرتبتني  بينهما يف  العالقة  واأخذت 

)املعادالت من 21 اإلى 24(:

F قيمة ر2 املعادلة املرتبة احلو�ش

21--------- 48.1 **0.34 ك ت = 1.2366 ت ن0.44301     الأولى الرميمني

22--------- 71.5 **0.38 ك ت = 2.2466 ت ن 0.35055  الأولى تكال

23--------- 16.4 **0.43 ك ت = 1.3088 ت ن 0.37335 الثانية الرميمني

24--------- 44.3 **0.63 ك ت = 2.1414 ت ن0.29205  الثانية تكال

** م�صتوى املعنوية )0.001(

نف�صها،  العالقــــــــــــــات  اإلى  تو�صلت  �صــــــــــــــابقة  درا�صــــــــــــــات  لنتائج  تاأكيد  هنا 
مثل)1957(،Melton   و )Newson،)1978. واأكد تليل االنحدار اخلطوي هذه النتيجة 
املتغيات  وباقي  تابًعا،  متغًيا  الثانية  املرحلة  يف  الت�صريفية  الكثافة  اعتبار  عند 
كمتغيات م�صتقلة. احتل موؤ�صر التكرار النهري الدرجة االأولى يف احلو�صني، وقد بلغ 
0.34 يف  تكاال والرميمني على التوايل، ومب�صتوى معنوية عاٍل  و   0.69 معامل التحديد 

جدا )اجلدول رقم 4(.

النتائج : 
خل�صت الدرا�صة اإلى االإجابة عن جمموعة االأ�صئلة التي طرحت يف البداية، ولبَّت 

االأهداف العامة للدرا�صة، واأهم هذه النتائج هي :
- بروز دور العوامل املناخية اأ�صا�صية يف العمل اجليومورفولوجي، فالرطوبة االآن يف 
حو�س تكاال لعبت وما زالت تلعب دوًرا مبا�صًرا على �صي العمليات اجليومورفولوجية 
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النهرية، متمثلة يف زيادة معدالت احلت الرا�صي والرتاجعي يف الروافد النهرية، فاأدى 
ذلك اإلى تكرار عمليات االنهيارات االأر�صية على ال�صفوح الدنيا املجاورة مبا�صرة لتلك 
قليل  جدا  ال�صلب  اجلرانيت  من  احلو�س  �صخور  اأن  من  بالرغم  النهرية،  املجاري 
امل�صامية و النفاذية .  يف حني اختلف الو�صع يف حو�س اجلزء االأدنى من الرميمني؛ اإذ 
ت�صهد املنطقة مرحلة �صبه جفاف االآن اأثرت �صلبا يف العمل اجليومورفولوجي النهري، 
وجعلته �صبه منط، كيف ال والعامل النهري نف�صه �صعيف جدا، على الرغم من اأن 
�صخور احلو�س �صخور جيية �صعيفة اأمام الرطوبة؛ اإذ ترجع غالبية تطور ال�صبكة 
النهرية واالأ�صكال االأر�صية يف احلو�س اإلى الفرتات الرطبة التي مرت علي احلو�س 

يف الباليو�صتو�صني.          
زيادة  يف  متمثلة  احلو�صني  بني  املورفومرتية  اخل�صائ�س  يف  اختالفات  وجود   -
على  تكاال،  يف  عنها  الرميمني  حو�س  يف  اأحوا�صها  م�صاحة  وزيــادة  الروافد،  اأطــوال 
العك�س من ذلك زاد معدل الكثافة، والتكرار النهري يف حو�س تكاال عنه يف الرميمني. 
ارتفع معدل اال�صتطالة يف تكاال ، يف حني ارتفع معدل اال�صتدارة يف الرميمني . ارتفع 
معدل ن�صبة الت�صر�س وقل معدل انحدار الروافد يف تكاال، وعلى العك�س من ذلك يف 

حو�س الرميمني مبعنى  قل معدل ن�صبة الت�صر�س، وارتفع معدل انحدار الروافد.
- انطبقت قوانني هورتون على كال احلو�صني، وقد اأخذت العالقة بني جمموعة من 
املتغيات املورفومرتية )متو�صط م�صاحة االأحوا�س، ومتو�صط اأطوال الروافد، وعدد 
النهرية  واملرتبة  النهري(،  والتكـرار  الروافد،  انحدار  درجـات  متو�صط  و  الروافد، 

العالقة االأ�صية )�س = اأ�ِس ب( .
- اأظهر توفيق املنحنيات اأن العالقة االأ�صية  )�س =اأ �س ب( كانت اأف�صل الروابط 
اأكانت العالقة �صالبة  اأظهرها التحليل يف العالقة بني املوؤ�صرات املختلفة �صواء  التي 
اأم موجبة، فقد ارتبطت م�ساحة االأحوا�س بعالقات ارتباط موجبة واأ�سية مع اأطوال 
االنحدار  تليل  اأظهر  وقد  احلو�صني.  كال  يف  والثانية  االأولــى  املرتبتني  يف  الروافد 
يف  للتباين  تف�صًيا  املورفومرتية  املوؤ�صرات  اأهــم  من  الــروافــد  اأطــوال  اأن  اخلطوي 
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% يف املرتبة االأولى يف  امل�صاحات احلو�صية، اإذ ارتفع معامل التحديد اإلى اأكرث من 80 
االأحوا�س،  الت�صريفية وم�صاحة  الكثافة  العالقة نف�صها بني  كال احلو�صني. وتكررت 
معامل  ارتفع  احلو�صني.  كال  يف  والثانية  االأولــى  املرتبتني  يف  �صلبية  العالقة  وكانت 
االرتباط االإيجابي بني الكثافة الت�سريفية والتكرار النهري يف احلو�سني، وقد اأظهر 
تف�صًيا  املورفومرتية  املوؤ�صرات  اأهم  النهري  التكرار  اأن  اخلطوي  االنحدار  تليل 

للتباين يف الكثافة الت�صريفية ، واحتل املرتبة االأولى يف كال احلو�صني.
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the 20th century, similar to those observed in surface temperature 
changes, whereas they don’t correlate with the NAO index 
variability (Pirazzoli, and Tomasin, 2003).

Wood (2004) concluded that NAO as bipolar indexes it cannot 
be expected to adequately represent the three-dimensional 
temperature field that sets boundary conditions for the forced 
hemispheric waves. 

Weak but statistically significant relationships were found 
between Iceland climate and NAO (Hanna, et al 2006). They 
concluded that NAO index is a purely statistical measure, 
imperfectly representing the underlying physical mechanisms 
and causes.

The negative mode is associated with westerly wind and 
moving depression over the Mediterranean and brings mild and 
wet westerly maritime wind over the Eastern Mediterranean.

The results of this study lead to the conclusion that the North 
Atlantic atmospheric circulation (NAO) has strong impact and 
significant connection to the temperature variability over Palestine. 
Annual NAO results in predominantly negative relationships with 
monthly and seasonal temperature. These negative relationships 
were strengthened in the case of monthly and seasonal NAO and 
associated monthly and seasonal temperatures. These results 
confirmed the well-known dipole patterns of the atmospheric 
circulation between North-Atlantic Western-Europe and the 
Eastern Mediterranean (Hurrel, 1995, Jones et al 1997, Turkes 
and Erlat, 2005). 

Negative NAO is associated with warmer temperature and the 
apposite with positive NAO. Same conclusions have been found 
over Greece (Feidas, et al, 2004), Egypt (Hasanean, 2004) and 
for the whole Eastern Mediterranean countries (Luterbacher and 
Xoplaki, 2003).
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temperatures were associated significantly with annual NAO, 
and changed to higher significant level with seasonal NAO. 
The relationships were predominantly negative. Categories of 
NAO and their relationships also satisfied the objection of its 
categorizations.

Negative NAO indices bring warmer conditions, whereas the 
positive NAO indices are associated with the apposite conditions 
(Tables 3 and 4). These results were in apposite to that found over 
Europe-North Atlantic sector, confirming the well known dipole 
teleconnections pattern between the Eastern Mediterranean and 
the North Atlantic Western Europe. 

This is climatologically sound, since positive NAO is associated 
with strong westerly circulation and moving depression over 
Europe and it is absent over the Mediterranean. The Mediterranean 
in this phase may be influenced by more meridional circulation

The NAO phases also shows clear and negative significant 
relationships with Palestine temperature. However the explained 
variance was not high, and does not exceed 40% at it is best in 
February (Table 5) in the period 1930-1970. However it is larger 
than that found in other countries. Meanwhile, NAO represents 
a mode of atmospheric variability that is not yet completely 
understood (Uvo, 2003).

Junge and Stephenson (2003) concluded that NOA alone is 
not a good model for explaining a large fraction of the interannual 
variance of winter means temperature of Central England, and 
NOA is no longer the dominant SLP pattern for determining 
Central England temperature. The prediction of European climate 
needs more than just NOA prediction.

Wind activity in the central Mediterranean decreased from at 
least 1951 to the mid 1970s, and then increased until the end of 
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these relationships were significant. These findings imply strong 
relationships between NAO and Eastern Mediterranean and the 
Middle East. The results obtained here  are also in accordance 
to that found over Greece (Feidas, et al 2004) and to the strong 
predictability of North Atlantic mean sea level pressure (NAO) 
and the Eastern Mediterranean (Eshel, et al 2000, Garcia et al, 
2003). The least significant relationships were found between 
winter temperature and winter NAO (Table 5). In contrast to the 
stronger relationships were usually found in Europe. 

NAO
December January February   Winter Annual

1901-2000 -0.419  -0.500 -0.531 -0.204       -0.433
1901-1930 -0.421  -0.221 -0.495 -0.161 -0.380
1930-1970 -0.369  -0.584 -0.626 -0.007 -0.585
1970-2000 -0.363  -0.524 -0.364 -0.193      -0.184
1970-1994                              -0.407      -0.547 -0.340 -0.241 -0.049

Table 5. Correlation Coefficient between winter season, winter months, annual 
temperatures and NAO positive and negative phases. Bold values are significant at 
0.05 and bold italic at 0.01 or more.

 
Therefore it is reasonable to conclude that the effects of NAO 

go beyond the Western-Europe North Atlantic regions into the 
Middle East and the Eastern Mediterranean. Therefore, the 
conclusion of Scheifinger, et al (2002) cannot be supported and 
is questionable.

Conclusion
Annual and monthly temperatures have significantly been 

shown to relate to annual NAO. These relationships increased 
when using the monthly NAO and monthly temperature. Seasonal 
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1990s and a subsequent negative trend in the recent period is 
clear distinction from the global warming unabated throughout 
the whole winter period 1950-2004 (Cohen and Barlow, 2005). 

Figure 3. Winter (A) and Annual (B) NAO

The end of the century winter North Atlantic European region 
atmospheric circulation is characterized by a doubling(halving) 
of the occurrence of the NAO+ (NAO-) climate regime (Terray et 
al 2004).

Temperature and precipitation patterns during the 1995-1996 
winter changed dramatically as the oscillation reversed its sign 
from extremely positive to extremely negative index, the winter 
of this period in many parts of Northern Europe was the coldest 
for at least 10 years and reminiscent of many in the 1960s, it was 
also very dry winter in Northern Europe, in contrast, the prolonged 
drought broke in the western Mediterranean (Jones et al 1997).

NAO Positive, Negative Phases and the Temperature 
According to the above definition of the negative and positive 

phases of winter and annual NAO (Figure 3), Table 5 shows the 
correlation coefficient between NAO and winter months, winter 
season and annual temperatures.

The relationships between NAO positive, negative phases and 
the temperature were predominantly negative (Table 5). Most of 
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spring months and seasons, as well as no relationships was 
found  in spring months and season with (+0.5≥ NOA ≥ -0.5). The 
same result was with NAO≤-0.5. Spearman indicates a significant 
relationship of -0.207 significant at 0.05 between April NAO≥+0.5 
and April temperature. May NAO≥+0.5 was significantly correlated 
with a value of -0.396 with May temperature and it was significant 
at 0.03. 

Positive and Negative NAO Phases.
At this section we examined the relationships between the 

long-term run of positive and negative sequences of NAO and 
the temperature.

From the turn of the 20th century until about 1930 the NAO 
showed a positive trend, which subsequently reversed from the 
early 1940s to early 1970s (Hurrell, 1995 and Gouirand and 
Moron, 2003) (see Figure 3).

From early 1970s to early 1990s NAO was in positive phase 
(Hurrell, 1995, Wilby et al 1997, Stephenson, et al, 2002, Pryor and 
Barthelmie, 2003, Bartzokas, 2003, Laternser and Schneebeli, 
2003, Pirazzoli and Tomasin, 2003 and Turkes and Erlat, 2003). 

Moreover Jones et al (1997) stated that the period since 
1970s is the most prolonged positive phase of the oscillation 
and the late 1980s and early 1990s, (Figure 3), is the period 
with highest values (strongest westerlies), the winter of 1995-
1996 marked a dramatic switch in the index, with the change 
from 1994-1995 being the greatest change recorded from one 
year to the next since the series began in 1823. Bader and Latif 
(2005) concluded that the observed recent positive trend in NAO 
has a likely contribution from the observed warming in the Indian 
Ocean via the circum-global pattern.

NAO has vigorous upward trends during the 1970s-early 
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Spring 
The overall relationships of spring months and season were 

negatively correlated with NAO. Spring months except April 
were correlated significantly with annual NAO (Table 2A). When 
monthly NAO was used the relationships were strengthened and 
attained higher significant levels except April (Table 2B).

The correlation coefficient between annual NAO and spring 
temperature was -0.317 and it is highly significant at 0.001 level 
of significant (Table 1A). The relationship between Spring NAO 
and spring temperature was significant at 0.006 (Table 1B). 
This means that the annual (Table 1A) and seasonal spring 
temperatures were significantly related to spring seasonal and 
annual NAO (Table 1B)

No significant relationships were found with NAO≥+0.5, NAO≤-
0.5, and (0.5+≥ NOA ≥ -0.5) and the temperature.   

Spring negative NAO≤-0.5 was warmer by 0.6oC than NAO≥+0.5 
(Table 3). The negative spring NAO≥-1 is warmer by 0.7oC than 
the positive spring NAO≥+1 (Table 3). March negative NAO≤-1 
was warmer by 1.9oC than March positive NAO≥+1(Table 4).This 
means that negative spring NAO index was associated with 
warmer temperature than the positive NAO index (Table 3). Using 
extreme positive spring NAO≥+1, the correlation was -0.493 and 
it is significant at 0.06. When spring NAO in the extreme negative 
index of NAO≤-1 the relationship was not significant. 

No significant relationship was found in both March and April 
temperature and the NAO≥+1. No correlation were found between 
Annual NAO≥+0.5 and spring months, however Spearman Rank 
correlation indicate a values of -0.454 with March temperature 
and it was significant at 0.05.

No relationships were found between annual NAO≤0.5 and 
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NAO Indices

Months NAO≥+1 NAO≤-1 -0.5≥NAO≤+0.5 NAO≥+0.5 NAO ≤-0.5

January 10.6 12.1 11.1 11 12.2
February 11.2 13.2 12.0 11.2 13.3

March 13.2 15.1 14.3 13.3 14.0
April 17.7 17.6 17.8 17.4 17.9
May 20.7 21.7 21.4 20.9 22.1
June 23.8 24.1 24.0 23.6 24.8
July 26.0 25.9 25.9 25.7 26.4

August 26.3 26.9 26.4 26.2 26.4
September 24.6 25.0 24.8 24.7 24.8

October 21.7 22.5 22.1 22.3 21.7
November 16.9 17.8 17.6 16.8 17.3
December 12.3 13.6 13.1 12.3 13.2

Table 4.  Monthly Average Temperature Associated with Monthly NAO Indices

No relationships were found between all annual NAO categories 
and autumn season and its months (September, October and 
November). Small differences of the average autumn temperature 
associated with Annual NAO≥ +0.5 and NAO≤-0.5 was found 
(Table 3). Autumn negative NAO indices were associated with 
warmer conditions than autumn positive NAO indices (see Table 
3). Furthermore only October and autumn temperatures was 
correlated significantly at 0.01 level of significant with a value of 
-0.38 and -0.38 with NAO≤-0.5 respectively.

Autumn temperature associated with negative NAO≤-0.5 is 
warmer by 0.4oC than the positive Autumn NAO≥+0.5. Negative 
NAO≤-1 is warmer by 0.8oC than positive NAO≥+1 (Table 3)

The non exist significant relationships between autumn 
temperature and annual NAO (Tables 1A and 2A) could be 
interpreted by the irregular and unsettled weather conditions 
peculiar for this season in the year.
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negative relationships of -0.303 and -0.247 with annual NAO 
(Table 2A). 

Average summer temperatures associated with NAO ≥+1 and 
NAO ≤-1 were 26.3oC and 25.9oC (Table 3) respectively while the 
correlation coefficients were positive but not significant. However 
it is interesting to note that only positive NAO in summer season 
was associated with warmer conditions over Palestine than the 
negative NAO (Tables 3 and 4). This apposite pattern may signify 
the change of Northern Hemisphere   atmospheric circulation 
between winter and summer. Positive NAO index is statistically 
significantly related to higher than normal summer temperatures 
over the Balkans and vice versa (Lolis, et al 2002). 

No relationship were found in June, July and August with both 
indices of  NAO ≥+1  and NAO ≤-1, despite the NAO≤-1 in July 
were it was -0.433 and significant at 0.05.

No significant relationships were found with each summer 
NAO indices of ≤-0.5, and ≥+0.5 and the monthly, seasonal and 
annual temperatures of summer. Lolis et al (2002) stated that no 
significant relationship between 850hPa temperature and NAO 
was found in the Mediterranean region in summer. Furthermore 
only in summer there was non significant correlation between 
NAO and south-west England (Wood, 2004).

Autumn 
No relationships were found between annual NAO and the 

months of autumn (Table 2A), however when the monthly NAO 
was used the relationships with autumn monthly temperatures 
was turned to strong negative significant relationships (Table 2B). 
The correlation between autumn temperature and autumn NAO 
was -0.276 and significant at 0.005 level of significant (Table 
1B).
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NAO≥+1 was significant at 0.05. No significant relationships were 
detected in December with the two indices.   

The formations of the positive phase with strong Icelandic Low 
in winter led to warmer conditions simultaneously over Europe, 
the southeastern United States, and the Far East and colder 
conditions on the other coastal regions of North America and 
around the Middle East, the apposite conditions are observed for 
the negative phase (Honda, et al 2005, Uvo, 2003) (see Table 3). 
In addition, cold anomalies in winter around the Middle East are 
associated with the intensified Azores high (Honda et al 2005), 
i.e., positive NAO (see Figure 1). In winter a sea-saw pattern 
of 850hPa temperature was found between Western Europe 
and the Middle East, and a positive NAO is significantly related 
to negative 850hPa temperature anomalies over the Eastern 
Mediterranean and the Middle East and vise versa (Lolis et al 
2002). February negative NAO≤-1 was warmer by +2oC than 
February positive NAO≥+1 (Table 4). In winter during positive 
NAO Egypt becomes cooler and during negative NAO years the 
zonal trajectories of Atlantic heat brings anomalously warmer 
period to Egypt (Hasanean, 2004), as identified in Palestine. 
Tomozeiu, et al (2002) found a good relation between the winter 
NOA index and the Romanian temperature in the period 1960-
1998.

Summer 
Summer months and season all display a negative correlation 

with NAO and annual NAO showed strong negative relationships 
with summer temperature (Table 1A). On contrary the relationships 
between summer seasonal NAO and summer temperature 
declined and not significant (Table 1B).

June and July, in spite of August, showed strong significant 
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 Annual NAO (A)
DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

-.196-.077.082-.155-.148-.247-.303-.291-.079-.297-.476-.271CC

.052.450.420.126.144.014.002.003.435.003.000.007Sig.

Monthly NAO (B)
-.419-.270-.310-.194-.238-.016-.127-.3260.077-.505-.531-.5CC

0.0000.0070.0020.0530.0170.8710.2080.0010.4480.0000.0000.000Sig.

Table 2. Correlation Coefficient (CC) between (A) Annual NAO, (B) Monthly NAO 
and the Monthly Average Temperatures and their Significant (Sig.) levels. 

Figure 2. February Temperature and February NAO (1901-2000) 

-0.5≥NAO≤+0.5NAO≤-0.5NAO≥+0.5NAO≤-1NAO≥+1Seasons

11.912.611.812.611.7Winter

17.618.117.518.317.6Spring

25.425.625.325.926.3Summer

21.421.621.221.921.1Autumn

Table 3. Seasonal NAO and Associated Seasonal Average Temperature

January NAO≥+1 was significantly correlated with January 
temperature with a value of -0.332 and it was significant at 0.05 
level. At the same time January NAO≤-0.5 was also correlated 
with January temperature with a value of -0.348 and it was 
significant at 0.05. Only February temperature associated with 
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Annual NAO (A)

AutumnSummerSpringWinter

-0.069-0.283-0.317-0.147CC.
0.5000.0050.0010.148Sig.

Seasonal NAO (B)

-0.276-0.176-0.272-0.204CC.
0.0050.080.0060.043Sig.

Table1. Correlation Coefficient (CC) between (A) Annual NAO, (B) Seasonal NAO 
and the Seasonal Average Temperatures and their Significant (Sig.) levels. 

Preliminary results dividing the Mediterranean into sub-
regions indicate close relation between the winter NAO and 
winter temperature over the Eastern Mediterranean whereas for 
the Western and Central parts this is not the case (Luterbacher 
and Xoplaki, 2003). 

Winter average temperature associated with NAO≥+1 was not 
significant (42 years having this value). Negative index of NAO is 
associated with warmer condition than the positive mode (Table 
3). The temperature of the negative mode is warmer by 0.9oC. 
Only January, February and annual temperature were correlated 
significantly with annual NAO (≥-0.5 to ≤+0.5) gives values of 
-0.240, -0.336 and -0.287 respectively. Annual NAO ≥+0.5 
showed only a negative significant correlation of -0.39 and 

-0.4 with February and March respectively. Furthermore no 
relationships were found between annual NAO ≤-0.5 and monthly, 
seasonal and annual temperatures.

The correlation coefficient between winter NAO≤-1 and winter 
temperature was +0.745, it is very strong and highly significant at 
0.03. However, only  8 years were associated with this value.
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Figure 1.Annual Temperature and Annual NAO (1901-200) 
Winter 
The correlation coefficient between winter NAO and winter 

temperature was -0.204 (Table 1B), which is significant at 0.04 
level of significant. It is weaker than the relationships between 
annual NAO and the annual temperature (1901-2000). However 
the correlation of annual NAO and winter temperature was not 
significant (Table 1A).   

Winter months (December, January and February) were 
significantly negatively correlated with the annual NAO (Table 
2A). The negative relationships were strengthened and attained 
higher significant levels between monthly NAO and the monthly 
winter temperatures (Table 2B). It is noted that February attained 
the highest significant relationship, with an explained variance of 
28% (Table 2B and Figure 2).
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Discussion
Annual NAO
The correlation coefficient between annual NAO and the 

annual temperature (1901-2000) was -0.420 and it is statistically 
significant at 0.001 level (Figure 1). The annual NAO ≥+1 resulted 
only in three years. If we select NAO ≥+0.5 the number of year 
having this index is 23 years and the average temperature was 
17.8oC, without significant relationships. On the other hand 
using the values of NAO ≤-0.5, the average annual temperature 
was 19.5oC, only 10 years having these values, the correlation 
coefficient was -0.448, but was also not significant. Negative 
mode of NAO seems to be associated with warm conditions 
over Palestine, while positive mode ≥+0.5 is associated with 
lower temperature. The temperature of the positive mode was 
1.7oC cooler than the temperature of the negative mode. This 
is climatologically sound since positive NAO is associated with 
strong westerly over Northern Europe and more meridional 
winds associated with strong anticyclonic circulation over the 
Eastern Mediterranean. Negative NAO is associated with 
blocking circulation and weaker westerly wind over Europe 
and the westerly circulation and the associated depression is 
enhanced and moved over the Mediterranean. This mode is 
normally associated with maritime westerly component of wind 
and moving depression over the Mediterranean Sea. Positive 
NAO is significantly related to positive 850hPa temperature 
anomalies over France and negative anomalies over the Eastern 
Mediterranean and the Middle East and vice versa with negative 
NAO (Lolis, et al 2002). 

The correlation coefficient between (-0.5≤NAO≤+0.5) and the 
temperature was -0.335 and it is significant at 0.01. 
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month variations for 289 countries covering the land surface of 
the earth (Mitchell, et al 2002, Mitchell and Jones, 2005). The 
seasons for both the NAO index and the temperature are defined 
as March-April-May for spring, June-July-August for summer, 
September-October-November for autumn, and December-
January-February for winter. 

Pearson correlation coefficient and Spearman rank correlation 
coefficient were used to test the significance of the relationships 
between NAO and the temperatures.  The second was introduced 
when the first failed to do so. Linear trend and time series fitting 
curves were applied to highlight the most significant link between 
NAO and temperatures.

Different categories of NAO are used. Negative NAO anomaly 
index corresponding to normalize NAO index value ≤-1.0 (less 
than or equal) and a positive NAO anomaly index corresponding to 
normalized index values ≥+1.0 (greater than or equal) (Sheridan, 
2003, Turkes and Erlat, 2003) and a neutral for those values 
between (0.5+≥NAO≥-0.5). In addition a positive values ≥+0.5 
and negative value ≤-0.5 were also used in order to increase the 
frequency of the index. 

NAO represents a large-scale shift in atmospheric mass, and is 
generally observed via anomalies of sea level pressure, a positive 
value of +NAO signifies a stronger than average Icelandic Low 
and Azores High, a greater pressure gradient accompanied by 
increased wind velocity across the Atlantic (Sheridan, 2003) and 
a northward shift of storm tracks (Pryor and Barthelmie, 2003, 
Krichak and Alpert, 2005), and conversely, negative NAO values 
(-NAO) signify weaker than average pressure centers (Sheridan, 
2003) (see Map 1). 
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among the three indices corresponding to extreme NAO indices. 
The variability of winter precipitation at most stations in Turkey 
significantly correlated with variability of the three indices. 

Garcia et al (2003) discussed the temperature predictability 
over the Mediterranean area including Europe to forecast the 
mean temperature values. They suggest that the NAO can 
be a major ruling predictability in some areas and NAO is the 
most important factor influencing temperature predictability over 
Europe and it is significantly related to NAO. In the Mediterranean 
area short-range predictability exists and it can be considered 
as dominated by persistence. They suggest that the influence 
of NAO on temperature is not homogeneous over the area and 
North West Europe is the limit of the area under direct thermal 
influence of the NAO. The influence of NOA is reduced with 
increasing distance from the Atlantic coast (Scheifinger, et al 
2002). 

Data and Methodology   
For the investigation of the NOA, we used the index supplied 

by Climatic Research Unit, University of East Anglia which was 
given on a monthly, seasonal and annual basis, the normalized 
pressure difference between Gibraltar-Ponta Delgada and 
Reykjavik (1901-2000). This index might to a certain extent, be 
influenced by Mediterranean effects (Knippertz, et al 2003).The 
two sites are located close to the centre of action that comprises 
the NAO (Jones et al 1997).  Temperature data was taken from 
the same source. The temperature data is a gridded data of high 
spatial and temporal resolution that are also continuous over the 
space time domain of interest (New, et al 2000) at a 0.5 degree 
latitude by 0.5 degree longitude grids resolution (Mitchell et al 
2004). This gridded temperature data set contains month by 
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North Atlantic Oscillation: Concept and Definition
The dipole pattern of variation of the North Atlantic versus the 

central Atlantic and Western Europe is generally classified as 
a mode of atmospheric circulation known as the North Atlantic 
Oscillation (NAO). It is the only mid-tropospheric teleconnection 
to show up in all months of the year (Mote, 1998). 

NAO is a redistribution of atmospheric mass between the North 
Atlantic subtropical high (Azores high) and Polar low (Icelandic 
Low). It is a dominant cause of winter variability in the Northern 
Hemisphere from North America to Europe and a large portion 
of Asia (Uvo, 2003). The monthly NOA index is estimated as 
the difference of normalized sea-level pressure between Ponta 
Delagada, the Azores, and Stykkishomur/ Reykjavic, Iceland 
(Jones et al, 1997 and Bednorz, 2002). 

Goodess and Jones (2002) used two different indices: Gibraltar 
minus Reykjavik and Ponta Delgada minus Reykjavik from four 
surrounding pressure grid points to define NAO index.  

Brunetti et al (2002) used a number of atmospheric indices 
to examine the 1951-1995 Italian precipitation. They concluded 
that NOA plays an important role in the winter seasons. However, 
for the other seasons, it does not explain a significant proportion 
of the precipitation and wet day’s variance. Hasanean (2004) 
discussed the relationships between Egypt stations temperature 
and NAO for the period 1901-2000. Different strong relationships 
were found across Egypt and found that Upper and Lower Egypt 
behave differentially with NAO index. Turkes and Erlat (2005) 
examined the relationships between Turkish precipitation and 
three different NAO indices: Ponta Delegada-Reykjavik, Lisbon-
Stykkisholmur and Lisbon-Reykjavik, and concluded that the 
Ponta Delgada-Reykjavik NAO index is the most superior 
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circulation typical for this season and reveal a negative correlation 
with air temperature in Greece. However, they concluded that 
NOA was not the most appropriate index for understanding 
temperature variability in Greece (Feidas, et al 2004).

Weaker significant relationships exist between NOA index 
and both the Sea Surface Temperatures (SSTs) and the 850hPa 
temperatures over the Mediterranean (Lolis, et al 2002). Wang 
et al (2004) examined the relationships between SSTs over 
the Northern Hemisphere and NAO, suggested that the Gulf 
Stream SSTs anomalous have an important influence in initiating 
disturbances of the atmospheric circulation over the winter time 
North Atlantic. However, a suit of GCMs forced with observed 
SSTs suggested that recent observed trends (1973-2004) in 
the winter NAO could not be attributed to North Atlantic SSTs 
variability (Cohen and Barlow, 2005).

Hanna, et al (2006) discussed the relationships between 
Iceland climate and NAO in the period 1823-2003 and concluded 
that the existing relationships were not satisfactory.

El-kadi (2007) discussed the variability, trends and the 
characteristics of Palestine temperature to detect the effects of 
the global warming. The major objectives of the present study 
were to examine the existence of any significant relationships 
between NAO and the temperature of Palestine.

Map 1. Mean Sea Level Pressure Anomalies of (A) Positive North Atlantic Oscillation 
(+NAO) and (B) Negative North Atlantic Oscillation (-NAO) from Jim Hurrell, 2008, 
Colorado State University, USA.). The  Arrow indicates the  Position of Palestine. 
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may contribute to regional warming trend the patterns strongly 
suggested that the patterns and magnitude of global warming 
trends over the last 30 years are largely independent of NAO 
and AO.

The NOA exerts a significant influence on 850hPa mean 
winter wind speed over the Baltic and the trend towards greater 
prevalence of positive NOA phase will be enhanced in a 
greenhouse gas warmed climate, which will thus be characterized 
by strong zonal flow (Pryor and Barthelmie, 2003). Examining the 
zonal circulation between 35-65oN Kozuchowski, (1993) found 
that there was an increase in its value during the 1970-1980s 
reaching a maximum in 1990. An increase in the zonal index 
corresponds with an increase in air temperature in Europe. The 
increased of zonality, positive NAO mode may be viewed with the 
finding of Panagiotopoulos et al (2005) of the progressive decline 
and downward trends of the Siberian High intensity index in the 
last three decades of the last century, particularly from around 
1977 onward. 

This may be manifested in the increase of wind activity since 
1970s onward, and a general decrease of wind activity from 
1951 to about 1975, followed by a predominant increase to the 
end of the 20th century (Pirazzoli and Tomasin, 2003). Thus the 
increase/decrease of the wind activity corresponds to positive/
negative NAO index. The increase of westerlies is also confirmed 
by the frequent positive phase of the NAO during recent decades 
(Tomozeiu, et al 2002).

Feidas et al (2004) examined the relationships between 
temperature variability in Greece and the atmospheric circulation 
indices of NAO. They found that the correlation coefficient was 
significant only in winter, due to the more coherent large-scale 
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pressure associated with stronger than usual northward-shifted 
westerlies i.e. a positive phase of NAO. Bader and Latif (2005) 
using a coupled ocean-atmosphere model, found that a warm 
Indian Ocean produces a stronger NAO and a cold Indian Ocean 
produced a weaker NAO pattern. However the changes in the 
atmospheric circulation above Estonia can only be partly attributed 
to the intensification of the NOA during 1955-1995, while February 
wind speed and zonal characteristics are directly related to the 
increase of the NOA index and have caused a warming tendency 
at the surface (Keevallik, 2003). Kysely (2002) discussed the 
relationships of heat waves in Prague and Basil with NOA index, 
where significant relationships were found. The persistent period 
of negative NAO indices were accompanied mainly by cold and 
snowy winter in the Swiss Alps, while with extremely positive 
NAO index mode resulted in warm winter temperature records 
(Laternser and Schneebeli, 2003).

Based on an ensemble of climate change scenarios performed 
with  the global general circulation model of the atmosphere 
with high horizontal resolution over Europe Terray, et al (2004), 
suggested that the end-of- century anthropogenic climate change 
over the North Atlantic-European region strongly projects onto the 
positive phase of the NAO during wintertime. That anthropogenic 
forcing may induce climate change over the North Atlantic-
European region for the winter period through changes in the 
occurrence of the NAO regimes, in addition to direct radiative 
forcing.

Cohen and Barlow (2005) confirmed that over the last 16 years, 
when the Northern Hemisphere temperature trend continued 
strongly, the NAO and AO (Arctic Oscillation) indices have 
been decreasing. They suggested that while the NAO and AO 
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Plant Phonology in spring correlated well with spring 
temperature and NOA phases in spring (Spraks and Menzel, 
2002) and the variability of phonological events in Europe is 
explained to a great extent by the NOA index (Scheifinger, et al 
2002)

Bednorz (2002) studied the connection between the duration 
of snow cover in western Poland and the fluctuation of NOA. 
A strong relationship between snow cover in Poland and NOA 
index was found. The NAO have the greatest influence on snow 
meltimng extent on the Greenland (Mote, 1998). Box (2002) 
concluded that most of the observed variability of Greenland 
temperatures is shown to be linked to NOA. Wedgbrow et al 
(2002) investigated the relationships between NAO and river 
flow and drought conditions over England and Wales.

In winter, during positive NAO phase there is a positive snow/
ice season surface air temperature anomaly over northwestern 
Eurasia caused by enhanced advection of the warm Atlantic air 
and vice versa during the negative phase. The positive winter 
surface air temperature in Europe is caused by a positive NAO 
(Scheifinger, et al 2002).

Significant relationships were also found between winter NAO 
and UK summer rainfall and wheat production (Kettlewell, et al 
2003). Over North America as a whole, NAO associated with 
many significant changes across the continents, and clear, but 
different, relationships between frequencies of weather type and 
NAO have been established (Sheridan, 2003).

Gouirand and Moron (2003) examined the relationship between 
El-Nino Southern Oscillation (ENSO) and the sea-level pressure 
over the North Atlantic-European sector (i.e. NOA) in winter over 
the period 1874-1996. In cold ENSO events the mean sea-level 
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Introduction
Since its formulations, the North Atlantic Oscillation (NAO) 

has  attracted numerous and a wide range climatological 
investigations. One of the points of focus in contemporary 
research is the extent of the influence on climate produced by 
NAO (Lucero and Rodriguez, 2002). It is one of the best known 
atmospheric circulation patterns, that control the weather and 
climate conditions and the extremes in the regions of the Atlantic 
and the Mediterranean basin (Turkes and Erlat, 2003). It is a part 
of the major variability of the Northern Hemisphere (Pirazzoli and 
Tomasin, 2003) and it is a useful index of atmospheric variability 
on a hemispheric scale that provides an important link to larger 
scale atmospheric dynamics (Pryor and Barthelmie, 2003). It is 
an example of a teleconnection or correlation between weather 
conditions in one area and those occurring elsewhere (Perry, 
2000). The NOA is a pressure seesaw between the Icelandic 
Low and the Azores high (Goodess and Jones, 2002).

NAO represents a preferred mode of variant in the atmosphere 
over the North Atlantic (Junge and Stephenson, 2003), and 
produces a very clear signature of surface temperature over 
the North Atlantic region and the surrounding land masses 
(Stephenson, et al, 2002) (see Map 1).

Variation of Northern England precipitation was found to 
be significantly linked with NAO and prominent relationships 
were also found between NAO and precipitation. The signs 
and magnitude were different between the windward, leeward 
and the NAO (positive and negative) index (Fowler and Kilsby, 
2003). Similar relationship between NAO and rainfall were found 
over Iberian Peninsula (Fowler and Kilsby, 2002), though much 
weaker than over Northern England.
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* اأ�شتاذ يف ق�شم اجلغرافيا ، جامعة غزة االإ�شلمية - قطاع غزة - فل�شطني.

العاقة بني درجات حرارة فل�سطني

-1901( و ذبذبة الدورة اجلوية يف   2000( 

)NAO( الأطلنطي ال�سمايل

د. اأحمد خليل القا�سي*

امللخ�س
 يناق�س هذا البحث العالقة بني التغيات ال�صهرية و الف�صلية وال�صنوية لذبذبة ال�صغط اجلوي يف االأطلنطي 
فئات  اإيل  الذبذبة  ق�صمت  لفل�صطني.  ال�صنوية  و  والف�صلية  ال�صهرية  احلرارة  درجات  و   )NAO( ال�صمايل 
درجات  متو�صطات  ح�صبت  كذلك  احلرارة،  درجات  و  الفئات  هذه  بني  العالقة  اإيجاد  مت  و  �صالبة،  و  موجبة 
الذبذبة  بني  اإح�سائيا  مميزة  و  �سالبة  ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  الفئات.  لهذه  املالزمة  احلرارة 
اأكدت ما هو معروف مناخيًّا لتبادلية االختالف يف الدورة اجلوية العامة بني  النتائج  ودرجات احلرارة. هذه 
�صرق البحر املتو�صط و �صمال االأطلنطي-غرب اأوروبا. التتابعات املوجبة و ال�صالبة لفرتات زمنية طويلة لذبذبة 
اأن  ثبت  لقد  و  فل�صطني.  حرارة  درجات  مع  عالقتها  باإيجاد  ربطت  ثم  من  و  تديدها،  مت  االأطلنطي  �صمال 
الفرتات الزمنية للذبذبة ال�صالبة قد تزامنت مع درجات حرارة عالية )دافئة(، و الذبذبة املوجبة مع درجات 

حرارة منخف�صة )باردة(.
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A Connection between Palestine 
Temperature and the North Atlantic 

Oscillations 1901-2000

D. Ahmed Khalil El-Kadi
Abstract

Relationships between the variability of annual, monthly and seasonal NAO and the 

annual, monthly and seasonal temperatures are investigated. Average monthly, seasonal 

and annual temperatures were calculated according to different categorization of NAO. 

Pearson’s correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient was used to 

detect the relationships between annual, monthly and seasonal NAO categories and the 

associated average temperatures. Linear trend and smooth curves are fitted to display the 

strength and the direction of the relationships between NAO and the temperatures.    

Annual NAO was negatively correlated with monthly, seasonal and annual average 

temperatures. The majority of these relationships were statistically significant. Monthly and 

seasonal NAO and the monthly and seasonal average temperature were also exhibited 

strong and mostly negative significant relationships. The results confirmed the well known 

dipole pattern between Eastern Mediterranean and North Atlantic-West Europe atmospheric 

circulations.

The influence of NAO index phases in different periods and its relationships with the 

temperature have also been attempted. Negative NAO indices bring warmer than average 

temperatures conditions, while positive NAO indices were associated with cold temperature 

conditions over Palestine. Strongest relationships were found from December to March and 

the highest explained variance was found in February.

Key Word   Temperature   NAO   Atmospheric Circulations   Palestine 

* Department of Geography, Islamic University of Gaza. - Gaza Strip, Palestine.
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* كاتب ت�ن�شي

دللة النحو ونحو الدللة ... 

هل تدور اللغة على ذاتها؟

د. �سابر احلبا�سة*

العالمية االأنظمة  �صائر  ي�صع  توؤدي وظيفة ال  اإمنا  تنعك�س على ذاتها  اإذ  اللغة   اإن 
العالمية االأنظمة  و�صائر  االإن�صان  بني  بني  الو�صيط  بدور  تكتفي  ال  فاللغة   اأداوؤها. 
 املحايثة لها، بل هي ترتد على نف�صها يف �صرب من التجريد امل�صاعف. فكيف للغة اأن

ت�صتعي اأدواتها لتقرب ذاتها؟
 وهل الو�صول بالظاهرة اللغوية اإلى م�صاف الدر�س العلمي مينعها من التنكب عن “وهم
عما ت�صف  اللغة  باأن  االعتقاد  على  امليتالغوية  الوظيفة  تبقى  هل  اأي   الو�صفية”؟)1( 
 خلفها يف �صرب من االن�صجام واالطراد واالأحكام، اأم اأن الفو�صى من املعاين و�صتاتا
 من الدالالت تك�صر م�صارات التوا�صل بني اللغة وذاتها من جهة اأخرى؟ وما ال�صوابط
طوعا اللغة  ن�صكن  نحن  فهل  االنزياحات،  هذه  مثل  على  توقفنا  التي   واملعايي 
االآلة هذه  جتاه  ق�صرية  لغربة  االآخر  الوجه  هي  بها  األفتنا  اأن  اأم   واختيارا، 

العجيبة املتحكمة يف جميع القيم واالأعمال االإن�صانية؟
ال�صَرك  عن  الواعي  بالبحث  يغرينا  والواقعية  الفكرية  املع�صالت  هذه  تاأمل  لعل 
 الذي توقع فيه اللغة من ين�صب لها �صراك العلم و�صنارة املنهج، فتك�صف له عن قناع



د. �سابر احلبا�سة دللة النحو ونحو الدللة ... هل تدور اللغة على ذاتها؟

318

 االنتظام واالأحكام، وهي يف الواقع كون يتمطط واقعيا وماديا ويتوالد فكريا ونظريا.
 األي�س عجز االإن�صان بيولوجيا وفيزيولوجيا عن اأن يحيط بكل االإجنازات املمكنة للغة،
للغة؟ امليتالغوية  الوظيفة  اختبار  عن  مواز  عجز  اإلى  يوؤدي  اأن  �صاأنه   من 
 لعله من املثي اأن نثي هذه التاأمالت اللغوية بعودة اإلى ن�صو�س من الرتاث الل�صاين
اأر�صية  اتخاذها  ميكن  وم�صات  احتوت  خا�صة(  واالإعجاز  التف�صي  علوم  )مدونة 
بالن�صبة  هي  فما  بها،  التقيد  دون  النظر  يف  التو�صع  يتم  اأ�صا�صها  على  فكرية 
باعتدال  معها  فنتعامل  خطية،  ل�صانية  اأ�صئلة  مثار  هي  ن�صية  مادة  اإال  اإلينا 
عنها  ونغ�س  نتجاهلها  ال  كما  املعا�صرة،  الل�صانيات  اإجابات  عليها  ن�صقط  فال 
فقد  املعا�صر.  البحث  يف  ون�صتثمرها  فيها  الطرافة  مواطن  ن�صتك�صف  بل  الطرف، 
الوظيفة اإلى   - تدقيق  وال  تب�صط  دون   - هـ(   606 )ت.  الرازي  الدين  فخر   اأ�صار 
األفاظا اأي�صا  االألفاظ(  )اأي  مدلوالتها  تكون  “وقد  بقوله:  وذلك  للغة،   امليتالغوية 
اأ�صماء  كقولنا: ا�صم وفعل، وحرف، وعام وخا�س، وجممل ومبني، فاإن هذه االألفاظ 

وم�صمياتها اأي�صا األفاظ”)2(.

وا�صفة  فتكون  ذاتها  على  تنعك�س  اللغة  باأن  الرازي  وعي  نتبني  الن�س  هذا  ففي 
م�صمياتها  تكون  التي  االأ�صماء  على  اأمثلته  يف  اقت�صر  واإن  نف�صه.  االآن  يف  مو�صوفة 
 كيانات لغوية، اأي اإن الدال لغوي واملدلول لغوي، واملرجع لغوي، بخالف النوع االآخر من
ولكنها الرازي  يذكرها  اأخرى ل  اأمثلة  فاإن  لغوي،  يكون مرجعها غي  التي   االألفاظ 
من  متكونة  اأ�صوات  وهي  الدوال )ب(، )يف(، )ك(،  مثل  نف�صه  النوع  �صمن  تدخل 
حرف وحركة، تدل على حروف جر تفيد معاين �صتى، ولكنها يف حد ذاتها لي�صت لها 
لي�صت ذات  فهي  اللغة،  انخراطها يف عال  اأنها يف  اإلى  اإ�صافة  اللغة،  اإحاالت خارج 
املورفيمات، فهي ال ت�صتجيب لعدة مقوالت �صرفية وا�صتقاقية  كاملة” ك�صائر  “اأهلية 
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ونحوية، كمقوالت اجلن�س والعدد وال�صمي والزمن واالإعراب والبناء واجلمود... وعلى 
توؤدي وظائف  فاإنها  اللغوية،  الوحدات  التكويني( يف هذه  )الق�صور  الرغم من هذا 
جمة فهي »ت�صهم يف اإن�صاء مركبات نحوية دالة، من ذلك ما �صماه اجلرجاين، عبد 
القاهر )ت.471 هـ(: تعلق احلرف بهما )اأي باال�صم و الفعل(« )3(. هذا التعلق ينق�صم 

اإلى ثالثة اأ�صناف:

التي  وتتمثل يف حروف اجلر  الفعل على عمله،  ت�صاعد  التي  اأول: وهي احلروف 

يتعدى بوا�صطتها اإلى مفعوله، اأو يف واو املعيـة فهي “تعني الفعل على عمله الن�صب”)4(، 
وكذلك جند اأداة اال�صتثناء )اإاّل(، فهي ال توقع الن�صب “بوا�صطتها وعون كمنها”)5( 
اإيقاع  املتمثل يف  النحوي  العمل  الفعل على  ي�صاعد  االأول من احلروف  فهذا ال�صنف 
اأو يعر�س له عار�س يحوجه  اأو باأ�صباه املفاعيل، فكاأن الفعل يعف  الن�صب باملفاعيل 
اإلى مثل تلك احلروف؛ ليتم له عمله. وبذلك نفهم اأن االأ�صل يف االأفعال اإما اللزوم اأو 
التعدي بنف�صها، اأما التعدي بوا�صطة حرف جر ففرع على التعدي بالفعل نف�صه، ولي�س 
�صحيحا القول: اإن تعدد املفاعيل هو ال�صبب يف ا�صتعانة االأفعال بحروف جر يف اإيقاع 

الن�صب باملفاعيل.

 ثانيا: يفرد اجلرجاين حلروف العطف ق�صما خا�صا؛ وذلك الأن ّعملها ال يقع م�صاعدا

للفعل على عمل الن�صب،  ولكنه يت�صل باالأ�صماء فيجري على املعطوف نف�س حركة املعطوف 
 عليه االإعرابية. وقد اقت�صر اجلرجاين على حروف العطف ، ول يذكر حروف اال�صتئناف

واحلال اأنه ميكن اإدراجها يف هذا الق�صم اأي�صا.

 ول�صنا نذهب اإلى اأن عدم ذكره اإياها غفلة منه و�صهو، بل الأننا نعلم اأنه ال فرق بني
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 العطف  واال�صتئناف كذلك،  واإن اقت�صر يف اأمثلته التو�صيحية لهذا الق�صم من احلروف على
 حروف العطف فهذا يعود اإلى نزعته التب�صيطية التو�صيحية، وما على القارئ اإال اأن
 يقي�س على ذلك حلرف الواو العاطف ميكن اأن نقي�س عليه الفاء وثم، وما ذكره للواو

فح�صب اإال الأنها اأم الباب يف العطف.
 ودليل قولنا اأن عبد القاهر ال يفرق بني العطف واال�صتئناف هو قوله: “وال يعطف
خربية ذاتها  اجلملة  تكون  اأن  ي�صتحيل  اأنه  ومعلوم   )6( اال�صتفهام”  على   اخلرب 
 ا�صتفهامية يف املقام ذاته وال�صياق عينه، فلزم اأن يكون “العطف” يف كالم اجلرجاين
 املق�صود به عطف جملة على جملة، وهو ما ن�صطلح عليه باال�صتئناف، واإذا كان العطف
 واال�صتئناف عند اجلرجاين مبعنى، اقت�صى منا ذلك اأن نقي�س اأحدهما على االآخر، في�صح

يف هذا ما ي�صح يف ذاك. 

 بل اأكرث من ذلك فاإن اجلرجاين ي�صتعمل يف ال�صياق ذاته م�صطلحات: العطف، الربط،
 اال�صتئناف، الو�صل، يقول: و “اعلم اأن من �صاأن “اإن” اإذا جاءت على هذا الوجه اأن تغني
فاأنت عجيبا.  اأمرا  قبلها  مبا  اجلملة  ربط  من  تفيد  واأن  مثال،  العاطفة  الفاء   غناء 
ننبه  )اأننا   )7( معا”  مو�صوال  مقطوعا  م�صتاأنف  غي  م�صتاأنفا  بها  الكالم   ترى 
ال�صياق لغويا عاديا ال ا�صطالحيا(. اإجراء هذه االألفاظ يف هذا  اأن يكون،   الإمكانية 

 فهذا الق�صم الثاين من احلروف يتمثل يف حروف العطف واال�صتئناف،  وهي لي�صت ذات
 وظيفة اإعرابية ت�صهم يف العمل النحوي فتقوم به هي كما هو احلال بالن�صبة اإلى حروف
ولكن اإال..،  اال�صتثناء  واأداة  املعية  واو  يف  كما  العمل  على  الفعل  ت�صاعد  اأو   اجلر، 
 وظيفة حروف العطف واال�صتئناف اإمنا تتمثل اأ�صا�صا يف اإ�صافة ق�صم ثان اإلى ق�صم اأول
 يكونان معا متعادلني من حيث القيمة الرتكيبية، ففي حالة العطف يكون املعطوف من



321

جملة العل�م االإن�شانية - العدد 20 - 2011

 جن�س املعطوف عليه، فاإن كان ا�صما فا�صم اأو مركبا ا�صميا فمركب ا�صمي... وكذلك يف
حالة اال�صتئناف يتم و�صل جملة باأخرى، مما يوحي بوجود تنا�صب �صروري بني ق�صمي 

العطف اأو اال�صتئناف.

 اأما الفرق بني العطف واال�صتئناف، فيتمثل يف اأن االأول ي�صرك املعطوف مع املعطوف
االإعرابية، يف حني ميتنع ذلك يف اال�صتئناف، النحوية يف احلركة  الوظيفة   عليه يف 
 مبا اأنه و�صل بني جملتني، واجلملة ال وظيفة نحوية لها. وبذلك فمجال ا�صتغال العطف
 داخل اجلملة الواحدة. اأما اال�صتئناف فيتعلق اهتمامه باجلمل اأي جماله الن�س ككل،
 فكاأنه ينه�س لداللة اأرحب من التي ي�صطلع بها العطف؛ اإذ هو ي�صهم يف ان�صجام الن�س

وات�صاقه بطريقة مبا�صرة.

بوظيفة املعاين  فيه حروف  تقوم  ثالث  ق�صم  االأولني  الق�صمني  اإلى  ي�صاف   ثالثا: 

اأو النفي  اإما  فتفيد  ال�صدر  فيها  فتحتّل  عليها،  تدخل  التي  معنوية داللية يف اجلمل 

 

ال�سرط اأو اال�ستفهام اأو اجلزاء. ويح�سر اجلرجاين يف هذا الق�سم نوا�سب ك� )اإّن(

 

من الثالث  القول  هذا  يف  القول  وجماع  اال�صمية،  اجلملة  على  الداخلة   واأخواتها 
 احلروف اإنها جميعها تدخل على اجلملة فتحدث فيها معاين ل تكن فيها قبل دخولها،
خا�صة  اإعرابية  ب�صمات  اجلملة  يف  االإ�صناد  عن�صري  َي�ِصُم  بع�صها  اأن  عن  ف�صال 
على  احلروف  من  االآخر  البع�س  يقت�صر  حني  يف  احلروف،  تلك  اأثر  قوة  توؤكد 
ال�سرط..  اإلى  التقرير  من  اأو  اال�ستفهام  اإلى  التقرير  من  كالذي  املعنوي  التحرير 
اجلملة. على  دخولها  مبجرد  اجلديدة  املعاين  تن�صئ  التي  هي  احلروف   فهذه 
 فهذه االأ�صناف الثالثة من تعلق احلرف بالفعل اأو باال�صم اأو باجلملة هي التي تخول

للغة اأن تنتج الدالالت املختلفة ب�صيطة كانت اأو معقدة )8(.
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اأن ال�صورة اإلى االإ�صارة التي عر�س لها فخر الدين الرازي، تبني لنا   واإذا عدنا 
 الذهنية احلا�صلة من االأ�صماء التي لي�س لها مرجع يف الواقع املدرك ح�صا اأو الواقع
 املدرك عقال، اإمنا ترتد اإلى النظام اللغوي ذاته، فهي ر�صوم اأعجمية اإذا عزلت عن
يعني اأو  الفكر؟  اأو�صع من عال  اللغة  اأن عال  يعني  اللغوي. فهل هذا  النظام   �صياق 
احتياج يدل على  اإمنا  لها  التي ال مرجع فكري  امللفوظات  بتلك  اللغة  اخت�صا�س   اأن 
ولتعي حدودها ناحية؛  التعبيية من  لتنظم قدراتها  االلتفاف على ذاتها؛  اإلى   اللغة 
التج�صم اأن  فكما  اأخرى.  ناحية  من  بها  القيام  عن  تق�صر  التي  الفارغة   واخلانات 
 الفيزيائي ال�صوتي للغة عرب جهاز الت�صويت لي�س بقادر على اأن ينجز على م�صتقيم
اإال عددا توؤدي  ال  وامللفوظات  العبارات  فاإن  نف�صه،  الوقت  اأكرث من �صوت يف   الزمن 
ل اأو  احلافة  الدالالت  باعتبار  كلها  علما  بها  اأحيط  )�صواء  املعاين  من   مدودا 
�صرف، لغوي  وجودها  واإمنا  بالواقع  لها  �صلة  ال  التي  االألفاظ  تلك  �صيما  ال   يحط( 
اأو عقليا؛ فل�صفيا  تاأّمال  فيها  التاأمل  درجة  اإلى  ي�صل  اأن  بالفكر ال ميكن  فاحتكاكها 

 

الأنها يف حّد ذاتها لي�ست مناط التاأّمل، بل هي و�سائط م�ساعدة موجودة وجودا جمردا

 

ت�صتمدها ميكانيكية  اآلية  دالالت  لها  واإمنا  الغزيرة،  امل�صتفي�صة  الدالالت  من   خاويا 
مثل ُيذكر،  يكاد  ال  ي�صي  بقدر  اإال  فيها  يجتهد  اأو  تتطّور  اأن  ميكن  وال  اللغة،  من 

 

اأن ُي�صاف اإلى معنى الت�صبيه يف الكاف، معنى العطف واجلمع كما يف اللغة الق�صائية

 

اللغوي )ال�صوّي( الوجود  االألفاظ ذات  �صائر  ي�صم  الذي  الداللة  ثراء  وباملقابل جند 

 

العينّي الواقع  اللغة كما توجد يف  اأي هي توجد يف  الوجود  اأنها كائنات مزدوجة  مبا 

 

اأو الذهني وال تنحب�س يف قف�س اللغة.

يف ى  م�صمًّ وجودها  مع  ا�صًما  وجودها  يتطابق  التي  االألفاظ  بهذه  العلم  اأّن  على 

 

حّد يف  باال  لها  ُيقيم  ال  كان  واإن  اللغة.  م�صتعمل  اإلى  بالن�صبة  �صروري  اللغة، 
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ذاتها، فاإنها هي التي ُتف�صل اخلطاب وُتهيكله معنويا ودالليا. 
التي  الروابط املنطقية  ُمبينة، فهي مبثابة  َمُعوقًة غي  اللغة عرجاء  ودونها تكون 
ت�صع االأمور يف ن�صابها، وتنع النظام اللغوي كله من التهافت اأو التداعي. فهي قنطرة 
الداللة وج�صر املعنى؛ حيث ت�صهل ترجمة اخلطاب اللغوي الرمزي اإلى القوانني الفكرية 
املنطقية، فهي طائفة من الرموز اللغوية جتّندت لتحمَي اخلطاب اللغوي من العبث 
ر، دون اأن تنغم�س يف جماري االألفاظ العادية، فهي الر�صول اخلارق بني  والِعّي واحل�صَ

منطق الفكر ومنطق النحو اللذْين من ترا�صلهما تنقدح الدالالت وتتوّلد املعاين.



د. �سابر احلبا�سة دللة النحو ونحو الدللة ... هل تدور اللغة على ذاتها؟

324

احل�ا�شي )اله�ام�س( :
لن�صو جون  ا�صتعمله  م�صطلح   )illusion du constatif( الو�صفية«  »وهم   -  1"

ولد التحليلية  الفل�صفة  اإلى  ينتمي  اأمريكي  )فيل�صوف   ،)J.L.Austin(اأو�صتني 

اإطار طرحه بالكلمات؟” وذلك يف  اأ�صياء  “كيف ن�صنع  1960( يف كتابه  وتويف عام   )عام1911، 

ما تكم  التي  والكذب  ال�صدق  ثنائية  اأّن  َيُعدُّ  حيث  الالقولية  االأعمال  يف  نظريَته 

 

دقيقة غي  ثنائية  هي  اإمنا  الكون،  يف  االأ�صياء  حالة  وتقرير  االإخبار  قبيل  من  ُعّد 

 

�صواّذها كثية، لذلك جتاوزها اإلى ثنائية االإن�صاءاالأويل/ االإن�صاء ال�صريح.

يف اللغة،  يف  التاأمل  اأ�صا�س  على  مت  الو�صفية”(  )“وهم  امل�صطلح  لهذا  توظيفنا  اأن  غي    

ولكن املعي�صة،  احلية  اليومية  اللغة  يف  Austinاأي  اأو�صتني  فعل  كما  اخلطاب   و�صعية 

ذلك الت�صل�صل،  اإلى  يوؤدي  قد  مما  نف�صه  اإلى  اإحالته  يف  اللغة  نظام  يف  التاأمل  اأ�صا�س   على 

يف جماله  عن  حياد  امل�صطلح  لهذا  ا�صتعمالنا  ويف  باللغة،  اإال  يكون  ال  اللغة  و�صف   اأن 

اأن نرجو  التي  الريبية  من  �صرب  يف  منيل  يجعلنا  اأو�صتني،  فيه  ا�صتعمله  الذي   ال�صياق 

مما وكنهها  حلقيقتها  مطابق  غي  لذاتها  اللغة  و�صف  َعدِّ  اإلى  هدامة،  تكون  ال 

 

والت�صل�صل والدور  اللغة  وراء  وما  اللغة  بني  االلتبا�س  وقوع  »خطر  بـ  القول   يغذي 

تديد اإلى  اأي�صا  هي  تتاج  معجمية  بعبارات  اإظهارها  يقع  ال�صيمات  اأن  باعتبار   وذلك 

م�صامينها وذلك اإلى ما ال نهاية له«. انظر: 

Catherine Kerbrat Orecchioni. Article )Sémantique( in Encyclopaedia   

.Universalis -Paris-1990- p.p.773-779

ترجمة �صعبان بن بو بكر:»جملة الل�صانيات« العدد-3 �صيف-1997 تون�س �س.�س.40-59(.  

- فخر الدين الرازي: »التف�صي الكبي« ج1 – �س.27  2

-عبد القاهر اجلرجاين: »دالئل االإعجاز« حتقيق د. حممد التنجي- ط.-1 بيوت:  3

دار الكتاب العربي- 1955،�س.15  
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4-5 - امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صها.

- اجلرجاين: »دالئل االإعجاز« حتقيق د.حممد ر�سيد ر�سا وغريه ط.-5 �س.180.  6

- اجلرجاين: “دالئل االإعجاز” تقيق د. ممد التنجي- �س.212.  7

الرازي، ن�س  يف  مبهما  بدا  ما  اإ�صاءة  غاية  يخدم  اجلرجاين  ن�صو�س  اإلى  الرجوع  اإن   -  8"

االألفاظ ق�صم  اأ�صناف  من  �صنفا  يكون  اأن  يعدو  ال  اجلرجاين  عند  عليه  وقفنا  ما   لكن 

تتوي اللغة  اأن  واحلال  احلروف،  �صنف  وهو  ومدلولة  دالة  ذاته  الوقت  يف  تكون   التي 

اأ�صنافا اأخرى تيل اإلى ذاتها هي االأخرى ولكن لها خ�صو�صية، تعني ال�صمائر. 

»راأيته« فقولك:  املنف�صلة  ال�صمائر  على  تعود  اإنها  نف�صها من حيث  اإلى  املت�صلة تيل  فال�صمائر    

فق�صم بعينها،  اأ�صماء  اإلى  عادة  فتحيل  املنف�صلة  ال�صمائر  اأما  “هو”،  اإلى  تيل   الهاء 

ولكنها اللغة  هو  بل  الواقع،  غي  مرجعها  التي  اللغوية  العنا�صر  من  ق�صم  هو   ال�صمائر 

�صحيح غي  هذا  اأن  غي  خ�صو�صية  مبعان  تقرتن  ال  اأنها  مبعنى  ذاتها،  على  تعود   ال 

احتمالها مع  العدد،  اجلن�س،  اال�صمية،  املقوالت:  من  عدد  اإلى  ت�صتجيب  فهي   تاما، 

مبنية. الأنها  االإعرابية؛  احلركة  عليها  تظهر  اأن  دون  االإعراب   ملقولة 

وجود ذاتها  يف  لها  لي�س  لغوية  كائنات  كونها  يف  املعاين  حروف  مع  ت�صرتك   فال�صمائر 

واقعي مدرك ح�صا اأو عقال، ولكنها تختلف عنها؛ الأنها اأ�صماء تنطبق جملة من املقوالت، فتتناهبها 

املعاين وترتاكب عليها املراجع، يف حني تبقى حروف املعاين حاملة ملعاٍن تتعلق بها وحدها جمردة 

من التج�صيم يف اإحالة بعينها، تتبدل من �صياق اإلى اآخر.
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*  اأ�شتاذ م�شارك بق�شم اللغات االأجنبية، جامعة الطائف، اململكة العربية ال�شع�دية

اأندرو تيودور

)1(
ملاذا َي�ْسَتهوينا الرُّعب؟ 

ترجمة د . مو�سى احلالول*

تثي اأفالم الرعب ردوَد فعل قويًة، اإذ يتاأهب ُحماة االأخالق، وبتفوي�س من اأنف�صهم، 
االإعالم من تميل هذه  و�صائل  َتِكلُّ  االأفالم دون م�صاهدتها، يف حني ال  الإدانة هذه 
ج لها كثًيا. اأما النقاد  االأفالم “القذرة” م�صئولية اأحداث العنف واالغتيال التي ُتَروِّ
الذين يت�ساحمون مع الثقافة ال�سعبية عادًة فاإنهم يرون اأن الرعب هو منتهى االنحطاط. 
حتى الليرباليون يت�صاءلون بارتياب عن دوافع م�صتهلكي هذه االأفالم وطباعهم: هل 
هم مر�صى؟ هل هم اأنا�س خمتلون؛ لكي ينغم�صوا يف �صهواتهم الدنيئة املنحرفة؟ اأم 
اأنهم جمرد اأنا�س م�صلوبي االإرادة، فا�صتمرءوا العنف والتطرف وي�صرخون: هل من 
مزيد؟ ال �صك اأن مثل هذه الردود تعك�س اال�صتغراب والتحدي اللذين ي�صعر بهما غي 
امل�صتهلكني لهذه االأفالم اإزاء هذا الذوق الفريد. وكما يقول برويف )�س 5( يف تعميم 
م�صيء واإن كان مغرًقا يف عموميته: »اإن �صر اللذة يف فيلم الرعب املعا�صر يكمن فيما 
يخلقه من توتر وخوف وقلق و�صادية ومازوكية يف ميل عدمي الذوق وَمَر�صيٍّ يف جممله. 
اإن لذة الن�س يف الواقع تكمن يف ترويعك، ويف مبتك لهذا الرتويع يف اآن مًعا؛ اإنها 

�صفقة يلعب االأدرينالني دور الو�صيط فيها«.
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واأي اإن�شان �َشَ�يٍّ ت�شته�يه مثل هذه االهتمامات؟
يتلذذون مبثل  االأ�صوياء يف ظاهرهم  النا�س  اأن كثًيا من  االأمر هو  اإن املحي يف 
هذه التجارب. وعلى الرغم من عدم توافر معطيات موثوقة لدينا حول م�صتهلكي اأنواع 
ا اأم �صمعيًّا- الرعب املختلفة، فاإنه ال ينكر قارئ اأو م�صاهد اأن الرعب، �صواء اأكان اأدبيًّ
يف  ا  وخ�صو�صً مرموقة  مكانة  واحتل  احلديث،  ع�صرنا  يف  جاذبيته  اأثبت  ا،  ب�صريًّ
العقدين املا�صيني. اإًذا فما �صر جاذبيته؟ على الرغم من اأن باحثني من اخت�صا�صات 
متعددة در�صوا موؤخًرا املو�صوع درا�صة مطولة ومفيدة يف بع�س جوانبها؛ فاإننا ال جند 
اإجابة �صافية عن �صوؤالنا عند اأي منهم )انظر على �صبيل املثال: كارول،1990، وكلوفر 
1992، وكرين 1994، وكريد 1993، وديكا 1990، وغريك�صتي 1989، وجانكوفيت�س 1992، 

الدرا�صات  فهذه  جتريبية.  منها  �صطر  يف  وامل�صكلة   .)1985 وتوت�صل   ،1989 وتيودور 
طبيعة  حول  النوادر  باب  يف  يدخل  الذي  الدليل  ذلك  من  اأكرث  تقدم  اأن  ت�صتطيع  ال 
م�صتهلكي الرعب وتف�صيالتهم، لهذا ت�صطر اإلى بناء طروحاتها على تخمينات رمبا ال 
تكون جيدة يف اأ�صا�صها. لكن لي�س هذا هو امل�صدر الوحيد للم�صكلة؛ اإذ ي�صعب اأن جند 
االإجابة ال�صافية؛ الأننا نفتقر اإلى الو�صوح واالإجماع على طريقة ُمْر�صية لطرح ال�صوؤال 
اال�صتنكاري يف املقام االأول. فعندما ن�صاأل: ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟ فاإن ما نريده من 

�صوؤالنا بال�صبط غي وا�صح.
من  واحًدا  منهما  كل  ت�صتلزم  بخا�صتني  �صيغه،  اأب�صط  يف  حتى  ال�صوؤال،  ميتاز 
التي  ال�صمة  “ما  الرعب؟” و  الذين يحبون  النا�س  “ما �صمة  اأو كليهما معا:  �صوؤالني 
ال�صمات  ال�صوؤال االأول على  الرئي�س يف  النا�س يف الرعب؟” ين�صبُّ اهتمامنا  يحبها 
املميزة للنا�س الذين يحبون الرعب، وعلى الرغم من اأن هذا ال�صوؤال غالًبا ما يحمل 
الذين  النا�س  ال�صوؤال عن طباع  يختلف عن  ال  فهو  هوؤالء  اإلى غرابة طباع  تلميحات 
يحبون االأفالم اال�صتعرا�صية، اأو اأفالم االإثارة، اأو االأفالم البكائية. الأن م�صاألة تديد 
باملح�صلة  ُترْتك  البكاء(  اأو  االإثارة،  اأو  اال�صتعرا�س،  )اأو  الفعلية  الرعب  عنا�صر 
للم�صتهلكني اأنف�صهم. وينظر اإلى هوؤالء على اأنهم جمموعة منتقاة ذاتيًّا بف�صل ذوقهم 
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هذه  اأن  الظاهرة،  لهذه  تف�صيات  عن  بحثهم  يف  املحللون،  يفرت�س  لهذا  امل�صرتك، 
ة مميزة تف�صر ميولها الغريبة. املجموعة ت�صرتك يف خا�صّ

وغي  امل�صتهلكني  بني  التفريق  عن  التف�صيات  هذه  من  كثي  يعجز  ا  عمليًّ لكن 
بها  نادى  التي  فينا”  الكائن  “الوح�س  مقولة:  املثال  �صبيل  على  خذ  امل�صتهلكني. 
غرك�صتي )1989( ووثَّقها بحجج قوية، اإذ يتتبع اأثر هذه املقولة يف اآراء بع�س كتاب اأدب 
االأكادمييني  اآراء  وكذلك يف  كنغ،  و�صتيفن  اأمثال: جيم�س هيبرت  امل�صاهي  الرعب 
مكبوتة  �صهوات  يدغدغ  الرعب  اأن  عون  يدَّ اأو  اأ�صا�صية،  اآلية  التطهي  اأن  يرون  الذين 
را�صخة يف االأعماق وقابلة للتظهي بالتحليل النف�صي. وهذه االآراء، ح�صب قوله، نابعة 
واأن  الداخل،  من  مهرتئون  بتطبعهم،  اأو  بطبعهم  اإما  الب�صر،  بني  »اأن  االعتقاد  من 
86(. وهكذا ي�صبح اأدب الرعب  الرعب يردد �صدى هذا اخلواء يف بني الب�صر« )1989: 
الهدف  كان  فاإذا  االأدب.  م�صتهلكي هذا  داخل  الراب�صة يف  الوح�صية  لت�صريف  قناة 
ُتَعدُّ مبثابة �صمام اأمان. اأما اإذا كان الهدف جمرد  هو التطهي، فالعملية نافعة، اإذ 
اإلى هذا اجلن�س االأدبي مبثابة مر�س  االإف�صاح عن الرعب وجعله �صرعيًّا، فينظر 
الرعب يف  كلتا احلالتني، تكمن جاذبية  املرعب. ويف  ال�صلوك  ي�صجع م�صتهلكيه على 

ع بق�صور احل�صارة. مداعبته »الوح�س« القابع داخل االإن�صان املتلفِّ
نة  َبيِّ ومهما كانت مناقب هذه املقولة اأو مثالبها باديًة للعيان، فهي تواجه م�صكلة 
القابع  “الوح�س  الرعب؟” فت�صخي�صات  ي�صتهوينا  “ملاذا  �صوؤالنا:  على  بالرد  تتعلق 
اأن  يعني  ب�صًرا  تكون  اأن  يلي:  ما  وموؤداها  الب�صر،  جميع  على  عموًما  تنطبق  فينا” 
اإلى حب  يوؤدي هذا  ملاذا  لكن  ي�صكنك.  النظر عن موجبات وجوده،  وبغ�س  الوح�س، 
اأخرى؟ �صوؤال ال يزال بحاجة  النفور منه يف حاالت  واإلى  الرعب يف بع�س احلاالت، 
اإلى �صرح. فاإذا ارتقى الب�صر اإلى حد ال�صيطرة على طبيعتهم احليوانية وتقييدها، اأو 
اإذا قادتهم جتربتهم الطفولية اإلى كبت �صهواتهم املحرمة، فاإن هذه ال�صمات ال ميكن 
اإ�صافية ت�صاعدنا  اإلى فر�صيات  اللجوء  لتف�صي جاذبية الرعب من دون  ا�صتخدامها 

على التمييز بني م�صتهلكي الرعب، وغي م�صتهلكيه.
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قد ي�صتهوينا الرعب فعاًل؛ الأنه يدغدغ طبيعتنا احليوانية التي ال ِفكاك لنا منها. 
واإذا كان االأمر كذلك، فال بد اأن تكون الطبيعة احليوانية اأكرث ا�صتحكاًما يف بع�صنا 
من بع�صنا االآخر، وهذا بب�صاطة يعيد طرح ال�صوؤال، واإن كان يطرحه االآن من حيث 
فينا”  القابع  “الوح�س  مقولة:  كانت  لو  فحتى  الرعب.  جلمهور  التفا�صلية  ال�صمات 
الذين  النا�س  مييز  الذي  “ما  �صوؤالنا:  عن  ا  حقًّ جتيب  ال  فهي  ظاهرها،  يف  معقولة 

يحبون الرعب؟” اإذ يحتاج هذا ال�صوؤال اإلى تف�صي خمتلف.
“ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟” -- اأي ما  اإن الذين يعاجلون ال�صق الثاين من �صوؤال: 
اأي�صا عن تف�صيات عامة. فهم يعرتفون  الذي يحبه النا�س يف الرعب؟ -- يبحثون 
بوجود �صيء مميز جلاذبية الرعب، وهذه اجلاذبية تتاج اإلى �صرح خا�س، وال�صرح 
النا�س  ي�صتهوي  عما  عمليًّا  ي�صاألون  اإنهم  الرعب.  اأ�صكال  كافة  ي�صمل  اأن  البد  الوايف 
بعامتهم يف الرعب بعامته. وهم يدركون طبًعا اأنه مهما بلغت �صعبية الرعب، فهو ال 
ي�صتهوي كل اإن�صان. اإن �صمولية منهج هوؤالء الباحثني تكمن يف ماولتهم تديد ميزة 
اأدب الرعب من غيه من االآداب التي ت�صتهوي م�صتهلكيه، مفرت�صني اأن الرعب بعامته 
يطرح م�صكالت تف�صيية خا�صة تفوق تعليالتنا املعهودة لهذا النوع اأو ذاك من االأدب 
اخليايل. اأي اإنهم بطريقة ما يقبلون راأي العامة الذي بداأُت به هذا النقا�س، والقائل: 
اإن اال�صتمتاع بالرعب فيه �صيء من اخل�صو�صية، وهذه اخل�صو�صية بالذات تتطلب 

تف�صيات خا�صة تيز جاذبية اأدب الرعب من غيه من االآداب.
اأن معظم الباحثني، عمليًّا، يخلطون املقوالت النابعة من تف�صي ما مييز  ال �صك 
كما  كانوا،  واإن  الرعب،  م�صتهلكي  ما مييز  تطلق على  التي  تلك  مع  الرعب  ن�صو�س 
فهذا  يفعلون ذلك،  كيف  اأما  العن�صرين مبقيا�س خمتلف.  ُكالًّ من  يقي�صون  �صنى، 
ا بني املناهج التي  يعتمد على مادة االآراء النظرية التي يطبقونها، وهنا جند فرًقا مهمًّ
ت�صتلهم التحليل النف�صي وتلك التي ال ت�صتلهم هذا الرتاث، لذلك �صاأدر�س فيما يلي 
بع�س النظريات احلديثة، وا�صًعا ن�صب عيني االإ�صهام الذي تقدمه هذه النظريات 
“ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟” بادًئا بالطروحات التي ت�صتخدم نظرية  للرد على �صوؤال: 
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التنويه  بد من  ال  كليهما.  اأو  م�صتهلكيه،  اأو  الرعب،  ن�صو�س  لفهم  النف�صي؛  التحليل 
هنا اأن هديف لي�س االإحاطة بغنى هذه الطروحات كاملًة، ولكن اإ�صاءة بع�س ال�صمات 

العامة لتف�صيات جاذبية الرعب.

ع�دة املكب�ت
ترتكز اأكرث تف�صيات جاذبية الرعب �صيوًعا اإلى حدٍّ بعيد على مفهومات م�صتمدة 
الكبت  مناذج  على  اأواًل  بالرتكيز  التف�صيات،  لهذه  و�صاأعر�س  فرويد،  نظرية  من 
النف�صي  التحليل  قدمها  التي  تطوًرا  اأكرث  هي  التي  التحليالت  على  ثم  الب�صيطة، 
البنيوي. اإن بروز التحليل النف�صي هذا لي�س بجديد، واإن كانت مكانة جاك الكان يف 
اأولئك  ه  اجتَّ ملاذا  ِمن  ُنخِّ اأن  املُغري  ومن  اإ�صافيًّا،  دفًعا  اأعطته  قد  الثقافية  النظرية 
التحليل  االأخرى، نحو  ال�صعبية  الفنون  الرعب، وعلى خالف كل  اأدب  الذين حيهم 
النف�صي، بحًثا عما يني دربهم. ال �صك اأن هذا اجلن�س االأدبي ي�صتح�صر، يف جزء منه، 
ا �صوره اأحياًنا من النظام الرمزي لتف�صي  بع�س االعتبارات التحليلية النف�صية، م�صتمدًّ
االأحالم، وهو ي�صمح ل�صخ�صياته اخليالية اأن تقدم تف�صيات �صبه فرويدية لدوافعها 
اأو لدوافع غيها. فحيثما كان القتلة املهوو�صون هم اأبطال اأدب الرعب النموذجيون، 
كما هو احلال خالل العقود الثالثة املا�صية، رافق ذلك افرتا�ٌس عام عن علم نف�س 
ر يف ديناميكية-نف�صية جن�صية تعود اإلى اأيام الطفولة. ويف هذا املجال،  َمَر�صي ُمَتَجذِّ
على االأقل، ترر نورمان بيت�س من قيود النف�س منذ اأمد؛ ليرتك اأثره املميز يف اأدب 

الرعب احلديث.
على الرغم من اأن اعتماد اأدب الرعب اعتماًدا واعًيا على التحليل النف�صي له داللته 
بالن�صبة اإلى االأطر النظرية التي ن�صتح�صرها لفهم هذا االأدب، نالحظ اأّن هذا االعتماد 
اأية تبعات نظرية مددة، و)بالكاد( يف�صر احتالل نظرية التحليل النف�صي  لي�س له 
التحليل  باأن نظريات  القائل  اأكرث معقولية ذاك االقرتاح  مكان ال�صدارة. فقد جند 
هواة  اأن  ال�صائد  االعتقاد  من  م�صداقيتها  تكت�صب  الرعب  اأدب  تعالج  التي  النف�صي 



عب؟ د . مو�سى احلالول اأندرو تيودور، ملاذا َي�ْسَتهوينا الرُّ

332

الرعب هم جمموعة غريبة االأطوار تددها نزعة االنحراف. فمن ي�صتهويه الرعب 
ي�صتهويه �صيٌء �صاذ يف ظاهره، لذلك تتاج �صخ�صيته اإلى تف�صٍي خا�س، تف�صٍي غي 
متاح عادًة لعابر ال�صبيل. اإذ كيف ميكن الإن�صان اأن يرغب يف اأن يرتعب، بل َيْقَرف، ما 
ه؟ يف اختياره مو�صوع “الغرائبي” مادًة  ل يكن هناك �صبب عميق داخله ال ُيْدَرك �ِصرُّ
ًغا للفكرة القائلة:  الإحدى رحالته النادرة اإلى عال االأدب، يجد فرويد )1955( م�صوِّ
ا من التحليل النف�صي، واإن كان فرويد  اإن هذه م�صكلة مميزة ت�صتحق اهتماًما خا�صًّ
ا ملا اأ�صماه »املطلب اجلمايل«.  اأكرث توا�صًعا من بع�س اأتباعه، حيث اأف�صح املجال اأي�صً
مو�صوَع  فرويد  لتناول  الرئي�صة  ال�صمات  لبع�س  با�صتعادة خمت�صرة  اإًذا  اأبداأ  دعوين 

الغرائبي، ونحن اإذ نقوم بهذا فالأن م�صطلحاته األهمت كثًيا ممن اأتوا بعده. 
معنى  بخ�صو�س  �صيلنغ  ماأخوذ عن  اقتبا�س  الفرويدي يف  التف�صي  �صفوة  تتجلى 
ا “غي بيتي” اأي غي ماألوف، لكنها ترتجم  الكلمة االأملانية unheimlich )وتعني حرفيًّ
ا  اإلى “الغرائبي”(: “الغرائبي هو ا�صم يطلق على كل �صيء كان يجب اأن يبقى �صريًّ
الغرائبي يف نظر فرويد هو  اإن  النور” )224(.  اإلى  اأنه خرج  اإال  االأنظار  وبعيًدا عن 
»اإنه �صيء  الأنها تت�صل بعاطفة مكبوتة:  القلق؛  التي تثي  االأ�صياء املرعبة  طائفة من 
ماألوف �ِصًرا، لكنه تعر�س للكبت ثم ترر منه« )امل�صدر ال�صابق، 245(. وهذه التجربة 
ماألوفة heimlich وغي ماألوفة unheimlich يف اآٍن مًعا، وم�صدر الغرائبية فيها اأنها كانت 
ماألوفة يوًما ما ثم تعر�صت للكبت فيما بعد. طبًعا لي�صت كل ا�صتعادة للرغبات املكبوتة 
ففي  الظاهرة.  لهذه  مددتني  �صورتني  مييز  فرويد  اإن  حيث  فينا،  الغرائبي  تثي 
ال�صورة االأولى، ينبع الغرائبي من عودة العقد الطفولية املكبوتة، ويف الثانية من عودة 
املعتقدات البدائية التي عفا عليها الزمن. ويحاجج فرويد الذي يدرك مدى ه�صا�صة 
احلد الفا�صل بني هاتني ال�صورتني بقوله: اإن هيئة الغرائبي املتاأ�صل يف العقد املكبوتة: 
مقاومة وتبقى فعالة يف االأدب كما هي يف الواقع املعا�س” )امل�صدر ال�صابق،  “اأ�صد 
والنج�صية  اخل�صاء  عقدة  »الغرائبي«  املعنونة  درا�صته  يف  فرويد  ي�صتح�صر   .)251

االأولية، ودافع التكرار، لكن هناك بالطبع بوؤر اأخرى متملة للكبت والغرائبي تفل 
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بها النظرية الفرويدية.
وجدْت هذه االأفكار االأ�صا�صية �صدى لها يف درا�صات عديدة للرعب، ال�صيما يف تلك 
التي ترتكز على ما ميكن ت�صميته “اأمنوذج الكبت”. وقد يكون اأ�صهر هذه الطروحات 
يف ال�صنوات االأخية مقولة: “عودة املكبوت” التي نادى بها روبن وود وزمالوؤه )انظر: 
بريتون واآخرين، 1979(. ي�صتخدم هوؤالء مفهوم »الكبت الزائد« الذي مييزونه، باإيعاز 
من ماركيوز، من مفهوم فرويد االأ�صلي عن »الكبت االأ�صا�صي.« فالكبت الزائد، بح�صب 
بالطاقة  رئي�س  ب�صكل  ثقافتنا  يف  يت�صل  حيث  معينة،  ثقافات  ح�صيلة  هو  وود،  راأي 
اجلن�صية لدى الرجال والن�صاء واالأطفال واملخنثني. كما تت�صل بالكبت الزائد فكرُة 
»االآخر« واآليٌة اإيديولوجيٌة اأ�صا�صية »ُت�صِقط على هذا االآخر ما تكبته يف الذات بهدف 
يتمثل  اإًذا،   .)9 ال�صابق،  )امل�صدر  اإبادته«  اأمكن،  واإن  واإدانته،  االآخر  هذا  ترذيل 
اإلى  اأ�صف  اأفالم الرعب.  املكبوت على هيئة هذا االآخر املرعب، وال�صيما يف وحو�س 
من  هائل  فائ�س  هناك  العمر  ل�صريك  والوفاء  االأ�صرة  نواُته  جمتمٍع  »يف  اأنه  ذلك 
للعودة« )امل�صدر  دوًما  املكبوت �صيجاهد  اأن  التي يجب كبتها، كما  الطاقة اجلن�صية 
ال�صابق، 15(. من الوا�صح اإًذا اأن التوجه العام لهذا التحليل ينحو اإلى توظيف الكبت 
ا للمحافظة على كلٍّ من الكبت الزائد والنظام االجتماعي الربجوازي الذي  اإيديولوجيًّ
يعتمد عليه، على الرغم من اأن وود يرى اأن الرعب قد يوؤّدي يف بع�س احلاالت اخلا�صة 

دوًرا هّداًما.
كما ي�صتخدم ْتِوْت�ِصل، واإن كان بطريقة خمتلفة نوًعا ما، مقولة :“عودة املكبوت” 
الفرويدية، لكنه يغفل منها مفهوم الكبت الزائد، ومن َثمَّ يغفل اأي�صا التحليل املميز 
للمجتمع الربجوازي االأبوي الذي يحفل به تف�صي وود. يتناول ْتِوْت�ِصل عملية املو�صعة 
االجتماعية من خالل االأ�صطورة: “فاالأ�صاطي ُتَبلِّغ جمهوًرا مدًدا عن م�صكلة مددة 
يف زمن مدد... وهي تب�صر ب�صلوك مدد، �صلوٍك يحافظ على النظام االجتماعي 
ويعزز اإح�صا�س الفرد بقيمته” )85(. وعلى الرغم من اأنه يعرتف بدور الرعب كم�صاد 
فان يف اأداء طق�س  دة، فاإن هذين الدورين ُيَوظَّ للرعب وكو�سيلة الإ�سقاط رغباتنا امل�سعَّ
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اأ�صا�صي من طقو�س العبور. ويحاجج ْتِوْت�ِصل بقوله: اإن غالبية جمهور اأفالم الرعب هم 
من املراهقني، اأي اأُنا�س يف طور العبور من »االإ�صباع اجلن�صي اإلى اجلن�س االإجنابي« 
)امل�صدر ال�صابق، 65(. والإجناح هذا االأمر واملحافظة على النظام االجتماعي يحتاج 
هوؤالء املراهقون اإلى معرفة حدود ال�صلوك اجلن�صي املقبول. اإنهم يحتاجون على وجه 
الفظاعة،  هذه  يتعلموا  اأن  »عليهم  القربى:  ذوي  �ِصفاح  فظاعة  معرفة  اإلى  التحديد 
واالرتعاد هو خي ُمعلِّم« )96(. لذلك فاإن اأ�صاطي الرعب معنية بالدرجة االأولى بعملية 
له  وتقدم  ال�صاب،  جمهورها  حية  عن  االأ�صاطي  تعرب  حيث  هذه،  اجلن�صي  البدء 
ت�صبه  وظيفة  اأداء  خالل  من  وذلك  اجلن�صي،  لل�صلوك  االأمثل  ال�صكَل  مقنعة  ب�صورة 

طقو�س البدء يف الثقافات االأخرى.
للرعب،  النف�صي  للتحليل  الرئي�صة  ال�صمات  املتباينتان  احلالتان  هاتان  تو�صح 
وت�صرتكان يف عدد من االفرتا�صات االأ�صا�صية. فكالهما ترى اأن الكبت �صمة تكوينية 
الطفولية  �صهواتنا  للتغلب على  ُن�صاق من خاللها؛  واآلية  االإن�صاين  التطور  �صمات  من 
الهدامة. كما اأن الهدف االأ�صا�صي لهذا القمع هو ال�صلوك اجلن�صي، اأما الرعُب فقناٌة 
اإما  لتفريغ هذه امل�صاعر املكبوتة. وبهذا يحافظ الرعب على النظام )االجتماعي(، 
القمعية  للمحرمات  قبولنا  بتعزيز  واإما  هّدامة،  لدوافع  التطهيي  التفريغ  بو�صاطة 
ينطلق  االإن�صاين  للتطور  اأمنوذج  اإعطاء  خالل  من  وهكذا  املجتمع.  لبقاء  ال�صرورية 
من �صرورة الكبت، يتجلى الرعب وكاأنه �صمام اأمان مل�صاعر مكبوتة تهدد بالظهور، 
اأو كاأمثولة تذكرنا بالنتائج املرعبة لو خرقنا قواعد ال�صلوك اجلن�صي. ال �صك اأن مثل 
هذه النظريات تعد االإن�صان �صحيًة لثقافته وقرباًنا غافاًل تقدمه ال�صرورة على مذبح 

هذه الثقافة، ما دام عمل �صيكولوجيتنا يتوقف على اآلية الكبت.
رت هذا االأمنوذج االأ�صا�صي للكبت.  ال �صك اأن معظم النظريات اإما اأ�صافت اأو حوَّ
فعلى �صبيل املثال، يفتح وود باب النقا�س من اأجل اإعطاء بع�س الرعب، على االأقل، 
دوًرا تريريًّا، وهذا يعود اإلى اهتمام وود بالكبت الزائد، ولي�س بالكبت االأ�صا�صي. وما 
اإنه ال يدخل يف �صلب عملية التطور االإن�صاين  اأي  دام الكبت الزائد يخ�س املجتمع، 
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ذاتها، فهو قابل للتغلب عليه. لكن احلد الفا�صل بني الكبت الزائد والكبت االأ�صا�صي 
لي�س وا�صًحا، وهناك من يريدون اأن يطلقوا �صفة الن�صبية التاريخية والثقافية على 

كثي من عمليات الكبت االأ�صا�صية يف اأثناء َتَبلُِّرها يف الرتاث الفرويدي.
على الرغم من اأن تناول الرعب من منظور “عودة املكبوت” قد ي�صكل يف ظاهره 
املزعوم،  النف�صي-اجلن�صي  وتكويننا  الرعب  ن�صو�س  �صمات  بع�س  بني  و�صل  همزة 
نالحظ اأنه ال يعالج ب�صورة مبا�صرة ق�صية جاذبية الرعب. وفعاًل، قد يجادل اأحدهم 
َذ االإن�صان بروؤية االأ�صياء املرعبة عن كثب اأمٌر ُم�صتبَعد. وفرويد نف�صه يعرتف باأن  اأن َتَلذُّ
الغرائبي الذي نختربه يف الواقع )على خالف االأدب( مدعاة للخوف، ولكي نتذوقه يف 
االأدب يحتاج االأمر اإلى مزيد من التف�صيل. ين�س اأحد اأكرث االقرتاحات �صيوًعا على اأن 
املتعة ممكنة بب�صاطة لدى التعامل مع الق�صايا املرعبة فيما يعرف بالظروف االآمنة. 
اقرتاح  يقول  ي�صتهوينا.  مع خوف  نتعامل  الأننا  املميزة؛  الكبت  بطبيعة  نهتم  ال  وهنا 
اأدب  اأ�صداء من  اإن التطهي العاطفي نتيجة حتمية لعواطف مكبوتة تثي فينا  اآخر: 
ا فيه من املتعة ما يوازي متعة تخفيف التوتر  اخليال واإن االرتياح الناجت مهما كان اآنيًّ
اجلن�صي ذاتيًّا. وقد ن�صتمد متعة اأكرث تعقيًدا من الغمو�س الالواعي الذي يكتنف ردود 
َبت،  َدت وُهذِّ عِّ اأفعالنا اإزاء املو�صوعات املحرمة، كمتعة االنغما�س يف �صهوات طفولية �صُ
اأو من االأل احلادث يف �صياٍق من التوح�س والَقَرف. وكما يرتئي كارول )1990: 170( يف 
معر�س تعديله ملنهج اإيرن�صت جونز يف تناول الكوابي�س، فاإن االأدب اخليايل ال ي�صمح 
لنا بهذه اإال على ح�صاب تلك. فاملتعة واالأل متالزمان تالزًما ال فكاك منه، وهذه هي 
ه باأنه يف كل هذه الطروحات نحتاج اإلى  بال�صبط اآلية عمل الكبت. لكن يجدر بنا اأن ُننوِّ
طرح اأواليات تكميلية جَل�ْصر الهوة بني الو�صف العام للكبت والتف�صي اخلا�س للمتعة، 

كما اإن هذه االأواليات التكميلية تناأى عن الهيئة ال�صرفة الأمنوذج الكبت.

ال�شع�ر االإيدي�ل�جيا
اإن تواًل من هذا النوع ميكن روؤيته بو�صوح اأكرث يف جمموعة رئي�صة اأخرى تدر�س 
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الرعب من وجهة نظر التحليل النف�صي. وتعتمد هذه الدرا�صات امل�صتمدة يف جزء منها 
من نظرية ال�صينما الن�صوية على التحليل النف�صي البنيوي الذي تيزه من تف�صيات 
الكبت التي هي اأكرث ميكانيكية. وكما تقول باربرا كريد يف انتقادها ال�صائب لنزعتي 
التحليل  فاإن  الكبت،  اأمنوذج  اإلى  باال�صتناد  النف�صي  التحليل  نظريات  كل  تف�صي  يف 
يف  فاعاًل  تنظيميًّا  عن�صًرا  بو�صفه  الال�صعور  روؤية  على  “ي�صاعدنا  البنيوي  النف�صي 
جمموع التمثيل ال�صينمائي، كما اأنه يتيح لنا قراءة �صاملة لتف�صي اخلوف يف ن�صو�س 
على   .)242  :1990( امل�صاهد”  واإخراج  ال�صينمائية  ال�صيفرات  اإلى  بالقيا�س  الرعب 
مو�صع  الطروحات  من  كغيها  تبدو  قد  ال�صاملة«  »القراءة  اأطروحة  اأن  من  الرغم 
ت�صاوؤل، جند اأنه يت�صح من خالل هذه االآراء اأن مفهومات التحليل النف�صي ُت�صتخَدم 
للن�صو�س  الدقيق  التحليل  لت�صف عن معاٍن معقدة من خالل  اأكرب  ب�صيغة تف�صيية 
التفكي  من  النمط  هذا  على  وكمثال  االإيديولوجيا«  ال�صعور  عمل  »اآلية  تعرية  بهدف 
�صاأعالج منهجني متباينني اإلى حد ما: منهج كريد )1986، 1993( ومنهج كلوفر )1987، 

.)1992

“االأنثى املتوح�صة” يف اأفالم الرعب، ُمتو�صلًة اإلى  ُتعنى كريد بالك�صف عن داللة 
ذلك بتف�صي كري�صتيفا )املثاأتر باآراء الكان( ملفهوم البوؤ�س. وهي تذو حذو كري�صتيفا 
يف الت�صديد على خرق احلدود يف خلق البوؤ�س ويف الرتكيز على عالقة االأم-الطفل، 
حيث ت�صقى االأم نتيجة �صراع طفلها للدخول يف املجال الرمزي. اإن التحول من �صلطة 
يقت�صر  املتوح�صة. طبًعا ال  االأنثى  ُتبنى عليه  الذي  االأ�صا�س  االأب هو  قانون  اإلى  االأم 
كبية:  داللة  ذات  االأخية  لكن هذه  املتوح�صة،  االأنثى  على  الرعب  اأفالم  البوؤ�س يف 
االأنثى  اأو  الب�صرية،  النفايات  اأو  )كاجلثث،  البوؤ�س  مع  مواجهًة  الرعب  فيلم  “يحقق 
االإن�صان  بني  جديد  من  الفا�صل  احلد  وير�صم  البوؤ�س،  هذا  يلفظ  لكي  املتوح�صة( 
وغيه... من �صاأن فيلم الرعب اأن يعزل النظام الرمزي عن كل ما يهدد ا�صتقراره، 

وال�صيما االأم وما يرمز له عاملها”. )كريد 1986: 53(.
خالل  من  االجتماعي  النظام  يحمي  “االآخر”  �صاكلة  على  االأنثى  ت�صوير  اإن 
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ح �صخ�صية االأم مرًة تلو  د له اأفالم الرعب التي ُتَقبِّ املحافظة على الرمزي الذي جُتنَّ
اإًذا،  االأبوية.  العقلية  من�صوؤه  اإ�صاراتيٌّ  �صلوٌك  وهذا   ،)7 ال�صابق،  االأخرى” )امل�صدر 
املُ�صاهد  البوؤ�س »وما دام  بالرعب هو رغبة »منحرفة« يف مواجهة �صور  فا�صتمتاعنا 
ر من  ا، وهو اآمٌن مطمئن يف مقعده، يف اأن يتطهَّ ي�صتمتع باالنحراف، فهو يرغب اأي�صً

هذا البوؤ�س ويلفظه اإلى اخلارج« )امل�صدر ال�صابق، 49(.
طبًعا تعتمد معقوليُة كلِّ هذا على قبول امل�صروع االأكرب للتحليل النف�صي البنيوي، 
اأن  الوا�صح  من  لكن  كاماًل.  حقها  كريد  مقولة  يفي  ال  املوجز  تلخي�صي  فاإن  لذلك 
ا يف بع�س اأفــــــالم الرعـــب، ولي�س اأقـــــله يف  مفهوم االأنثى املتوح�صة يـوؤدي دوًرا مهمًّ
Alien، The Hunger، The Brood، The Exorcist، Carrie التي ت�صتفي�س كريد يف مناق�صتها 

ا اأن اإ�صرار الرعب على خرق كل اأنواع القيود له  )1993: 83-16(، ومن الوا�صح اأي�صً
اأهمية كبية يف فهم جاذبيته. لكن ال تتاج اأيٌّ من هذه ال�صمات اإلى نظرية التحليل 
اإن  النظرية جتعل م�صتخدمها متمكًنا من مو�صوعه.  كانت  واإن  لتو�صيحها،  النف�صي 
التي  تلك  عن  تقل  ال  اإ�صافيًة  طروحاٍت  ي�صتلزم  بالرعب  املنحرف  ِذنا  َتَلذُّ اآليِة  َفْهَم 

ل. ا�صتلزمها اأمنوذج الكبت غي املَُعدَّ
قد يكون االأهم من هذا وذاك هو اعتماد هذا التوظيف التف�صيي لنظرية التحليل 
اأْمِعْن  النف�صي.  التحليل  من  ا  اأي�صً ماأخوذ  و�صفي  الإطار  م�صبق  قبول  على  النف�صي 
 :1986 عام  املن�صور  كريد  بحث  من  املاأخوذة  التالية  الو�صفية  التف�صيات  يف  النظر 
جرًحا  يغدو  الذي  النازف  املراأة  بج�صم  ا  وخ�صو�صً بالدم،  الرعب  اأفالم  هو�س  »اإن 
فاغًرا يوحي اإلى اأن قلق اخل�صاء هو قلٌق اأ�صا�صي بالن�صبة اإلى اأفالم الرعب« )52(؛ 
»يخرج رواد الف�صاء ال�صبعة ببطء من ُجَرْيبات نومهم يف م�صهد اأقرب ما يكون اإلى 
االإن�صاُن  يولد فيها  امل�صهد مبثابة فانتازيا بدائية  الثانية، وميكن تف�صي هذا  الوالدة 
مكتمَل النمو« )امل�صدر ال�صابق، 55(. ثم »نراها )اأي االأم( َكَفٍم فاغٍر لطائر اآكل للحم 
الب�صر، ويرمز ذلك التجويف االأ�صود الذي يلفه الغمو�س اإلى اأع�صاء املراأة التنا�صلية« 
)امل�صدر ال�صابق، 23(. اإن هذه الطروحات التف�صيية تثي �صكوك من ال يوؤمن بنظرية 
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التحليل النف�صي. فاإلى من توحي )اأفالم الرعب( بقلق اخل�صاء؟ وملاذا ي�صبح م�صهٌد 
ما م�صهَد والدٍة ثانية؟ ما الذي يجعلنا نف�صره مبثابة فانتازيا بدائية؟ يف اأية ظروف 

مددة ترمز التجويفات ال�صوداء اإلى اأع�صاء االأنثى التنا�صلية؟
اأو احلذلقة الفجة، بل اأطرحها  ال اأطرح هذه االأ�صئلة من باب الت�صكيك اخلبيث 
كي األفت االنتباه مليزة الدوران على الذات يف هذا النوع من التحليل. فاملحللة تطرح 
تو�صيفاٍت لل�صور تفرت�س اإطاًرا تتل فيه تثيالت االأنثى املتوح�صة مكان ال�صدارة. 
م هذه التو�صيفات دلياًل على رمزية االأنثى املتوح�صة عينها. طبًعا، لي�صت هذه  ثم ُتَقدِّ
بع�س  ي�صكل خطًرا حقيقيًّا يف  واإن كان هذا  لذاتها،  بال�صرورة حلقًة مفرغًة متممة 
االأحوال، لكنها ت�صطرنا اإلى االإقرار باأنه يف مثل هذه التناوالت تكون حلظة التف�صي 
يقتنع  اأن  التناوالت  لهذه  املُ�صاِيع  ي�صتحيل على غي  لذلك  التربير.  ذاتها حلظة  هي 
بعجره  البنيوي  النف�صي  بالتحليل  اأواًل  يقتنع  ل  ما  التف�صيية  التو�صيفات  هذه  مبثل 
وبجره. ومبا اأن هذه التف�صيات تعمل، اإن هي تعمل اأبًدا، على م�صتوى الال�صعور، فاإنه 
ي�صعب اأن نت�صور اأية اأ�ص�س اإثباتية )بخالف الفعل النابع من االإميان النظري( ميكن 

اأن نقيم عليها اأو نرف�س مبوجبها تف�صيات بديلة.
دَية يف �صعينا اإلى فهم جاذبية  هذا ال يعني اأن مفهومات التحليل النف�صي غي جُمْ
الرعب، لكن ا�صتخدام هذه املفهومات يحتاج اإلى عناية كبية، نظًرا ملا لهذه املفهومات 
من قدرة على اإطالق اأحكام جارفة ت�صب يف م�صلحتها عندما ُت�صتخَدم يف التف�صي 
النف�صي يف تليٍل  التحليل  ن عن�صر  ُتوطِّ تلطيفية  ا�صرتاتيجية  تبني  املبا�صر. وميكن 
لن�صو�س الرعب يتحلى بعمومية اأكرث ووعي اجتماعي اأكرب، وعلى هذه اال�صرتاتيجية 
اأن ت�صتهل عملها با�صتخراج �صيفرات نظام عمل هذا اجلن�س االأدبي املعروفة مل�صتهلكي 
ًرا. وما  الرعب اأنف�صهم، ثم تنتقل عندئذ اإلى ما يطيب لها من تليالت اأكرث عمًقا وَتَقعُّ
ا ميكن اأن نقارن مبوجبه ما  مييز هذه اال�صرتاتيجية هو اأنها ُتوِجد اإطاًرا تف�صييًّا عامًّ
نر�صحه من تف�صيات اأخرى. مع ذلك لي�س هناك من �صبب يدعونا الفرتا�س �صرورة 
اأف�صلية هذه النظرية اأو تلك، لوال اإجماٌع م�صبق اأن نظريًة معينة تتلك مغاليق التف�صي 
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الوجودي للن�ساط االإن�ساين، وهذه قناعٌة تظهر يف بع�س اأعمال التحليل النف�سي. اإْن 
ا منتهى اخَلَطل الفكري. نفعْل هذا، نرتكب حقًّ

ويف هذا ال�صياق تتاز درا�صة كارول كلوفر للهوية اجلن�صية gender يف اأفالم الرعب 
اإطاٍر  النف�صي يف  التحليل  مفهومات  توظف  بفائدتها اجلمة، حيث  احلديثة )1992( 
تليلي اأ�صمل. وعلى الرغم من اأن تليلها الكامل ي�صتع�صي على التلخي�س واالإيجاز، 
ملا فيه من الغنى والدقة، �صاأحاول على االأقل اأن اأَ�ْصَتْجِلَي خطوَطه العري�صة. اإذ ما مييز 
اإ�صهامها هو مالحظتها اأن املتفرجني الذكور راغبون وقادرون يف اآٍن مًعا على التماهي 
مع ال�صخ�صيات االأنثوية، ويف اأفالم الرعب على وجه التحديد، يتماهون مع »االإناث 
اللواتي يتنازعهن اخلوف واالأل« )5(. ما معنى هذا؟ تقول كلوفر: اإن من �صاأن االآراء 
ال�صائدة اأن تفرت�س اأن التماهي مع اجلن�س املغاير غي وارد، بل م�صتحيل. قد تبالغ 
كلوفر يف مدى انت�صار مثل هذه املزاعم، لكن مما ال مراء فيه اأن العرف الذي اأ�ص�صته 
التل�ص�س  خا�صية  على  ركز  الب�صرية  املتعة  عن  الرائدة   )1975( َمْلفي  لورا  درا�صة 
ال�صادي ال على خا�صية التعاطف يف نظرة الرجل اإلى اأنثى ال�صا�صة. على الرغم من 
ملذاٍت من  املتفرج  للرجل  توفر  قد  الرعب  اأفالم  اإن  القائل:  للراأي  تذعن  كلوفر  اأن 
هذا القبيل، لكنها ال »تعتقد اأن التل�ص�س ال�صادي هو املنبع االأول للرعب« لهذا جتاهد 
على ال�صعيدين النقدي وال�صيا�صي يف �صبيل الت�صكيك يف »االنتقاد النمطي الذي يتهم 
الرعب بتحقٍي �صادي �صافر للن�صاء« )امل�صدر ال�صابق، 12(. ويف م�صعاها هذا تدر�س 
اأو االغت�صاب  الدموي،  العنف  الرعب احلديث )كاأفالم  لفيلم  املميزة  االأنواع  بع�س 
�س الب�صر( من حيث امللذات التي يخت�س بها جن�ٌس  والثاأر، اأو االأرواح ال�صريرة التي َتَتَلبَّ

دون غيه، التي ميكن اأن توفرها هذه االأفالم للمتفرج الذكر.
ي�صمح  التماهي  الأغرا�س  “البطلة  وجود  اإن  القائل:  زعمها  يف  فكرُتها  تتلخ�س 
اأ�صا�س  اآٍن مًعا، على  ع عنها يف  اأن ينغم�س يف رغباته املحرمة، ويرتفَّ للمتفرج الذكر 
ت�صبح  وهكذا   .)18 ال�صابق،  املطاف” )امل�صدر  نهاية  يف  فتاٌة  هو  املرئي  املمثل  اأن 
ال�صخ�صية املميزة للفتاة االأخية Final Girl يف اأفالم العنف الدموي، وهي الوحيدة 
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التي تنجو من هجمات القاتل امل�صعورة، ت�صبح هدًفا وا�صًحا لهذا النوع من التماهي: 
»ففيها من االأنوثة ما ي�صمح لها اأن ُتظِهر خماوَفنا، وُتْطلق ملذاِتنا املازوكية من عقالها 
ية، لكنها ال تليق بالذكور البالغني، اإال اأن اأنوثتها ال تبلغ احلد  الفانتازي بطريقٍة ُمْر�صِ

الذي يهدد كفاءة الذكور اأو يتحدى فحولتهم« )امل�صدر ال�صابق، 51(.
على الرغم من اأن الفتاة االأخية، فيما يبدو، قوية ووا�صعة احليلة، لكنها “َوْهٌم 
َفٌق عليه” يف متناول املتفرج الذكر، وي�صتخدمه الأغرا�صه ال�صادية-املازوكية. لكن  ُمتَّ
كلوفر تقول: اإن هذه لي�صت الق�صة بكاملها. ففيلم العنف الدموي يت�صاهل اإزاء ق�صية 
االأخية  الفتاُة  وُتْعطى  اأعاله.  َزْعُمنا  به  يوحي  اأكرب مما  نحٍو  على  واالأنوثة  الذكورة 
�صماٍت َذَكرية واأنثوية يف الوقت ذاته؛ وعلى �صاكلة ال�صحية-االأنثى التقليدية تقا�صي 
املنوال  االأبطال. وعلى  الرجال  اأي�صا تنجو بذاتها على �صاكلة  لكنها  من املالحقة، 
ذاته، فاإن ذكورة القاتل، مع كل اعتداده ب�صالحه ورمز فحولته، تطرحها اأفالم الرعب 
ٍظ �صديد”. وبناًء على تليٍل اأكرث تف�صياًل من هذا، ترتئي كلوفر “اأن الن�س،  “ِبَتَحفُّ
هوية  “لعبة  فاإن  لهذا  ُخْنَثوية”،  مبخلوقاٍت  يواجهنا  م�صتوياته  من  م�صتًوى  كلِّ  يف 

ْلب �صينما الرعب احلديثة” )امل�صدر ال�صابق، 55(. الذكورة واالأنوثة” هي من �صُ
الذكورة  يكتنف تثيل  الذي  الغمو�س  عينه  هو  الذكر  املتفرج  يجذب  ما  اإن  اإًذا، 
واالأنوثة يف �صينما الرعب احلديثة. لكن ما الدور الذي يوؤديه التحليل النف�صي البنيوي 
يف نظرية كلوفر؟ اإنه يزودها مب�صطلحاٍت ل�صرح هذا التوافق الذي يجمع تاأرجح املمثل 
باال�صتناد  وذلك  بالنيابة،  امل�صاهد  دور  بتمثيل  ا�صطالعه  مع  واالأنوثة  الذكورة  بني 
اإلى النظام املجهري لفيلم الرعب. فاأفالم الرعب، ح�صب زعمها، ت�صتدعي كاًل من 
ية  �صِ النظرة “الهجومية” والنظرة “االرتكا�صية.” فاالأولى هي النظرة ال�صادية التََّل�صُّ
املعهودة التي تتماهى مع الكاميا، كما َميَّزها ِمْتز )1982( يف معر�س نقا�صه للتماهي 
االأويل واأعطتها لورا َمْلفي وجهها اجلن�صي )1975(. يف فيلم الرعب احلديث يتماهى 
امل�صاهد، على االأقل موؤقًتا، مع نظرة الكاميا والقاتل املرتب�س. اأما النظرة االرتكا�صية 
خالل  من  اجنذابنا  ينبع  حيث  مهاجمني،  ال  مدافعني  امل�صاهدين  نحن  فيها  فنكون 
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نا امل�صتحكم. ُتعطى هذه  �صِ تعاطفنا وتاهينا مع ال�صخ�صيات، ولي�س من خالل َتَل�صُّ
املتحكمة،  ال�صادية  للنظرة  عادًة  ُتنح  التي  لل�صدارة  وخالًفا  االأنوثة،  �صفة  النظرة 
»فاإن النظرة االرتكا�صية هي التي تتل مكان ال�صدارة يف النظام املجهري للرعب« 
)كلوفر، 1992 :205(. عند هذه النقطة ال يبقى بني االنخراط االرتكا�سي يف الرعب مع 
املازوكية، اأو مع »املازوكية االأنثوية« الفرويدية، على وجه التحديد، اإال فا�صٌل ق�صي. 
)كمخاوف  اهتمامه  فرويد  ُيْوليها  التي  املازوكية  املخاوف  اأن  كلوفر  ترتئي  وبالفعل 
اجِلماع واحَلْمل الق�صريني واالغت�صاب وال�صرب واخل�صاء، اإلخ( هي ذاتها التي تظهر 
يف االأجنا�س الفرعية ل�صينما الرعب احلديثة التي تدر�صها. وهكذا ت�صتنتج اأن »هدف 
االأ�صا�صي هو دغدغة خماوف جمهورها و�صهواته املازوكية« )امل�صدر  �صينما الرعب 

ال�صابق، 229(.
ات الدوران املنهجي من خالل ا�صتح�صار  الِحْظ اأن كلوفر هنا تتفادى الوقوع يف َمَطبَّ
التحليل  اأواًل بطرق ال تنطلق من  لت�صرح ظواهر ت�صفها  النف�صي؛  التحليل  مفهومات 
من  تنطلق  وكاأنها  تبدو  بحيث  كلوفر،  درا�صة  هيكله  اإعادة  ميكننا  وهكذا  النف�صي. 
مالحظتني جتريبيتني مرتابطتني: االأولى تتعلق بامل�صاهدين الذكور الذين يتعاطفون 
ت�صوير  اإن  حيث  بالن�س،  تتعلق  والثانية  االإناث؛  من  الرعب  �صحايا  مع  ويتماهون 
اأن  يكتنفها غمو�ٌس مثي لالنتباه. كما  الرعب احلديث  الهوية اجلن�صية يف ن�صو�س 
االأ�صا�س  يوفران  املازوكية  لدور  وتليلها  الرعب  ل�صينما  املجهري  للنظام  تو�صيفها 
بطبيعة  هذا  ويعتمد  مقارن.  منظوٍر  من  الظاهرتني  هاتني  ل�صرح  منه  تنطلق  الذي 
اأكرَث عموميًة، كبع�س املفهومات امل�صتمدة من التحليل  احلال على افرتا�صيٍة نظريٍة 
لة. لكن املهم يف االأمر هو  النف�صي البنيوي، باالإ�صافة اإلى اأمنوذج الكبت ب�صيغة ُمَعدَّ
تف�صيي  باإطار  نف�صه  يلزم  اأن  دون  ال�صرح  ر�صانة  على  يحكم  اأن  للباحث  اأنه ميكن 
عينها،  للظاهرة  اأخرى  تف�صيات  اقرتاح  ميكن  لهذا  النف�صي،  التحليل  من  م�صتمد 
وهذه �صمة جوهرية حلكم من هذا النوع. اإذ ما مييز منهج كلوفر من منهج كريد هو 
هذا االنفتاح النظري؛ اإذ اإن تو�صيف االأخية لن�صو�س الرعب قائم بالدرجة االأولى 
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تف�صيات التليلية  ال�صعب طرح  النف�صي، مما يجعل من  التحليل  �صات  ُم�َصخِّ على 
-نف�صية دون اإعادة تو�صيف الن�صو�س جمدًدا. يف حني ميكن اأن نرى يف عمل كلوفر 
املوا�صع التي ميكن عندها تعزيز نظريات التحليل النف�صي للرعب، وذلك بالتن�صيق مع 
التف�صيات االأخرى. لكن ما هذه البدائل لنظرية التحليل النف�صي التي ميكن اأن تقدم 

تف�صياٍت عامًة جلاذبية الرعب؟

�ِشَمُة املُفاَرقة يف الرعب
اإن درا�صة نويل كارول )1990( ل�صمة املفارقة يف الرعب واحدٌة من اأو�صح املحاوالت 
النف�صي  التحليل  تعتمد  ال  الرعب معاجلًة  ًة يف معاجلتها جاذبيَة  ُحجَّ واأبلغها  العامة 
منهًجا. وُيْعنى كارول مبا ي�صميه الرعب الفني، اأي تلك احلالة العاطفية اخلا�صة التي 
تتفرد اأعمال الرعب يف توليدها ح�صب زعمه. وقوام هذه احلالة املزعجة هو اخلوف 
والقرف والنفور من جانب امل�صاهد اأو القارئ، وهي ا�صتجابٌة مرتبطٌة ارتباًطا مدًدا 
 )1966( دوغال�س  ماري  تو�صيف  على  وارتكاًزا  الرعب.  لوحو�س  املميزة  بال�صمات 
ملفهومي النجا�صة واملحرم، يعرف كارول وحو�س الرعب من حيث عدم نقائها، فهي 
وعدمية  ناق�سة،  �سراحة،  متناق�سة  �سرط،  اأو  قيد  بال  واأخرى  حالة  بني  »تتاأرجح 
32(. اإنها تخرتق الت�صنيفات الثقافية القائمة. من هنا تن�صاأ  ال�صكل« )كارول، 1990: 
مفارقٌة وا�صحة. ال ي�صعى النا�س يف الظروف العادية وراء ما يجدونه مقرًفا. لكن يبدو 
اأن اأعمال الرعب ت�صد م�صتهلكيها »من طريق املتاجرة بعني االأ�صياء التي تثي القلق، 

واحلزن، واال�صتياء« )امل�صدر ال�صابق، 158(. كيف لنا اأن نفهم ذلك؟
املناف�صة  التف�صيات  يقوم كارول برف�س عدٍد من  به،  ا  ابتكاره منهًجا خا�صًّ قبل 
اأنه ميكن  بزعم  النف�صي(  التحليل  من  امل�صتوحاة  التف�صيات  ذلك  االأخرى )مبا يف 
دوًما اإيراد اأمثلة م�صادة تربهن على اأن هذه النظريات، مبا فيها من مزايا، ال تيط 
بكافة جوانب اأدب الرعب. فعلى �صبيل املثال، ال ن�صتطيع اأن نربهن ب�صكل ال يقبل ال�صك 
على اأن جميع اأعمال الرعب تخ�س الرغبات النف�صية–احل�صية املكبوتة، ولذلك فاإن 
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اأي تف�صي ُي�صاغ على هذه ال�صاكلة، ومهما بلغت حجته من م�صاء يف بع�س احلاالت 
ال ميكن اأن يحل م�صكلة جاذبية الرعب العامة. بعد ذلك يطرح مقولتني مرتابطتني: 
نظريته “ال�صاملة” ونظريته “العامة”. تن�س نظريته ال�صاملة، يف اأب�صط معانيها على 
واذَّ ُتوِجب انتباهنا وتثي ف�صولنا” )امل�صدر ال�صابق، 195(.  اأن “الرعب اآ�ِصٌر؛ الأن ال�صَّ
ه الت�صنيفات  و�صبق له اأن قال: اإن الوحو�س منفرة؛ الأنها خارجة عن املاألوف، فهي ُت�َصفِّ
الثقافية، واإلى هذا بالذات َمَردُّ �صحرها واجنذاب جمهور الرعب اإليها: »اإن مثيات 
)االفرتا�صي(  الواقع  ويف  مًعا،  اآن  يف  احلزن  وتثي  االفتتان،  ت�صجع  الفني  الرعب 
يجب اأال تنف�صل هاتان اال�صتجابتان يف الرعب. اأ�صف اإلى ذلك اأن االفتتان ميكن اأن 
ذ؛ الأن احلزن الذي نحن ب�صدده ال مُيلي علينا القيام باأي فعل، بل  يكون م�صدر َتَلذُّ
هو جمرد رد فعل جتاه فكرة الوح�س ال جتاه الوجود الفعلي ل�صيء ُمْقِرف اأو خميف« 

)امل�صدر ال�صابق، 189-190(.
اأما نظرية كارول العامة، فتمتاز بدقة اأكرث، حيث تركز على الرعب الق�ص�صي. اإن 
ما ياأ�صرنا يف هذا الرعب الق�ص�صي لي�س ا�صتعرا�صه لوحو�صه فح�صب، بل �صلوع هذه 
الوحو�س يف االإطار العام لرواية الَبْوح النمطية. اإن اهتمامنا بوحو�س الرعب ُم�ْصَتْوحًى 
اأدب اخليال( من  اأن نتاأكد من وجودها )يف  من كونها “كائنات م�صتحيلة” ن�صتطيع 
خالل الت�صديد الذي ت�صعه روايات الرعب على “الربهان واالكت�صاف واالإثبات”.  اإًذا، 
هناك نوع من التوافق بني ال�صكل الق�ص�صي العام للرعب ورواية البوح، واملخلوقات 
املم�صوخة ال�صاذة املقرفة التي ت�صكل نواة اهتمامنا. وقرفنا هو “جزء من الثمن الذي 
اإن  اإًذا،  184(. خال�صة القول،  اأن ندفعه لقاء متعة بوحها” )امل�صدر ال�صابق،  يجب 
ُرنا يف اآٍن مًعا، والروايات التي ت�صتعر�س مثل  الوحو�س اخلارقة للماألوف تاأ�صرنا وُتَنفِّ
هذه الوحو�س توؤدي ذلك مرتني من خالل ُبْنيتها الق�ص�صية ذاتها التي تعك�س ذلك 

االفتتان والنفور.
الرعب، وهو  اأخرى كثية يف  اأننا قد جند جوانب متعة  اأن كارول ال ينكر  الِحْظ 
بالفعل يناق�س عدًدا منها يف �صياق درا�صته، لكن اهتمامه الرئي�س هو عزل كل اجلوانب 
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، ياأتي تف�صيه مغرًقا يف  امل�صرتكة واملميزة للرعب يف كل الع�صور وال�صياقات. ومن َثمَّ
عموميته اإلى درجٍة يبدو معها فارًغا، ال�صيما اأنه ال يحاول طرح تف�صيات اختزالية 
“على  فاإن نظريته  يقول هو،  النا�س. وكما  تعرفها عامة  التي  الرعب  تتجاوز �صمات 
االإطالق” )امل�صدر  اقًة على  َبرَّ لي�صت  االختزالية،  النف�صي  التحليل  خالف نظريات 
ال�صابق، 195(. مع ذلك يجب اأال يكون هذا ماأخًذا عليها. لكن قد ي�صعر حتى القارئ 
املتعاطف اأن تليل كارول ينق�صه �صيء اإن هو اتُِّخَذ جواًبا �صاماًل عن �صوؤال: »ملاذا 
اإلى �صمات اأعمال الرعب  ي�صتهوينا الرعب؟« فهو يكاد ي�صوغ ُجلَّ تف�صيه باال�صتناد 
تكون م�صدر  والتي قد  الرعب  التي تيز ن�صو�س  ال�صمات  ذاتها، حيث يخربنا عن 
ي�صتهوينا  »ملاذا  النا�س  ي�صاأل  عندما  قبل،  من  راأينا  كما  لكن،  اخلا�صة.  جاذبيتها 
مييز  ما  معرفة  ين�صدون  ال  اإنهم  فح�صب.  عنه  يت�صاءلون  مما  جزء  فهذا  الرعب؟« 
ا.  منتجات الرعب ب�صكل عام فح�صب، بل معرفة ما مييز م�صتهلكي هذه املنتجات اأي�صً
ملاذا ي�صتمتع بع�س النا�س بهذه املادة، يف حني يجدها بع�صهم االآخر دون اأية فائدة 

ُتْذَكر؟
اإلى كلٍّ من  اأن نعود  اإًذا  لكي ن�صرح ولع بع�س النا�س بالرعب �صرًحا وافًيا، علينا 
الن�صو�س وقرائها. عندما يحاجج كارول بالقول: اإن متعة اأدب الرعب تتاأتى اأ�صا�ًصا 
بالبداهة  امل�صاهدين  اأو  القراء  جمهور  اأن  يفرت�س  احلدود،  لكل  وحو�صه  خرق  من 
ّقا هنا، لكن ذلك ال ي�صكل  يجدون ذلك اآ�صًرا ومزعًجا يف اآن مًعا. قد يكون كارول ُمِ
تف�صًيا �صافًيا جلاذبية الرعب، كما اأنه ال ي�صمح لنا اأن نفرق بني املاأخوذين به وغي 
املاأخوذين. اأنا مولع بالوحو�س اخلارقة، اأما اأنت، فال. ملاذا؟ من هنا تن�صاأ احلاجة اإلى 
تف�صيات “اختزالية” تتجاوز الن�صو�س لتنظر يف ال�صفات التي تيز اأولئك الذين 
الأدب  املميزة  ال�صمة  اأنه  يزعم  ملا  و�صًفا  كارول  يقدم  الواقع  يف  بالرعب.  ي�صتمتعون 
الرعب، لكن اإذا كان هذا فعاًل هو الو�صف املنا�صب، فلماذا ال يريد �صوى بع�س النا�س 
اأن ي�صتهلكوه؟ مغزى ال�صوؤال طبًعا هو اأن فهم جاذبية الرعب يتطلب منا اأن ن�صف ما 

�س، باالإ�صارة اإلى عوامل من خارج الن�س، َمْن تاأ�صر وملاذا؟ هو اآ�صر واأن ُن�َصخِّ
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اإن االأ�ص�س التي يقوم عليها هذا التحليل االأخي يحددها الو�صف املبدئي جلاذبية 
دها  الرعب املميزة يف جزء منها، اأما جزوؤها االآخر فتحدده االأطر والنماذج التي ُيَجنِّ
املحلل للمهمة، �صواٌء اأكانت هذه االأطر والنماذج اجتماعية اأم نف�صية اأم غيها. لكن 
اأي يجب  اأن نوجد تو�صيفات �صاملة،  اأردنا تف�صيات �صاملة، عندئذ يجب علينا  اإذا 
ف اأدب الرعب مبجمله ومنيزه بكذا وكذا. اإال اأن هذه التو�صيفات تكون حتًما  اأن ُنَو�صِّ
مو�صع ت�صاوؤل، كما يت�صح من امل�صاجالت امل�صيئة بني كارول )انظر َمقاَلْيِه املن�صورين 
اإن كارول  املثال،  �صبيل  نيل، على  يقول  نقاده )نيل وفيجن(.  واثنني من   )1992 عام 
ُيْغِفل »تف�صي تلك اجلاذبية الفريدة التي ميتلكها اأدب الرعب بالن�صبة اإلى الكثيين« 
كارول  زعم  فيجن  �صوزان  د  ُتَفنِّ حني  يف  االرتعاب«.  »متعة  هو  وي�صميها   )57  :1992(
القائل: اإن االفتتان واالنزعاج مت�صالن فقط ات�صااًل �َصْرِطيًّا، وتوؤكد اأن تتعها وتتع 
غيها بالقرف يدخل يف �صلب تذوق اأدب الرعب. على الرغم من اأن ِكال التف�صيين 
�صاماًل  تو�صيًفا  لنا  يقدمان  اأنهما  اإال  كثية،  جوانب  يف  ملحوًظا  اختالًفا  يختلفان 
بدياًل، وا�صتنباًطا خمتلًفا »ل�صر اجلاذبية الفريدة« التي يتمتع بها اأدب الرعب. لكننا 
ِمع على اأن بع�س النا�س يتلذذون ولو موؤقًتا بالقرف واالرتعاب وخرق الكائنات  قد جُنْ
املتوح�صة لكل احلدود. اإًذا، قد تكمن امل�صكلة يف افرتا�صنا اأن اأَيًّا من هذه هي ال�صمة 
التي ينفرد بها الرعب. يف الواقع قد ي�صتحيل وجود �صمة مميزة ينفرد بها جن�س اأدبي 

يتطور با�صتمرار.
ق�صٌم من الت�صويق ناجٌم عن تلك النزعة امل�صتحكمة لدى نا�صدي تف�صي جاذبية 
االأدبي،  اجلن�س  لهذا  تعريفهم  يف  ا�صمي  منهٍج  تبني  اإلى  تدفعهم  قد  التي  الرعب 
ما  يرتكبون  وبهذا  هم.  درونه  ُي�صْ َفَرمان  مبوجب  املزعومة  العامة  ميزاته  وتديد 
مات  �صَّ جُمَ هي  وال  ثابتة،  لي�صت  االأجنا�س  لكن  النوع.  تديد  مغالطة  ت�صميته  ميكن 
ية ملمو�صة فح�صب. بل تتاألف يف قدٍر مت�صاٍو من معتقدات جمهورها والتزاماته  َن�صِّ
ثقافات  بو�صفها  ُتْفهم  اأن  يجب  التي  الن�صو�س  ومن  جهة،  من  االجتماعي  و�صلوكه 
فرعية ذات توجهات ذوقية مددة ال بو�صفها توليفًة من النتاجات الثقافية امل�صتقلة 
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�صياق  �صمن  اإال  اأدبي  جن�س  جاذبية  عن  احلديث  ميكننا  ال  لذلك  اأخرى.  جهة  من 
قراًء  ت�صتهوي  فهي  الزمن،  مرور  مع  تتغي  االأنواع  اأن  ومبا  مدد.  اجتماعي-زمني 
وم�صاهدين من ِطْينات خمتلفة. ومبقدار ما يكون هوؤالء فاعلني ن�صطني غي منفعلني، 
امللذات  ينوعوا  واأن  االأنواع،  ي�صكلوا ت�صوراٍت خمتلفة عن هذه  اأن  ي�صتطيعون  فاإنهم 
ا َكَمن  التي ي�صتمدونها منها. يف مثل هذه الظروف ي�صبح الباحث عن تف�صي �صامل حقًّ
ُيطارد �صراًبا. فح�صبنا من �صعينا اأن نتحرى امل�صببات اخلا�صة لرواج جن�س اأدبي ما، 
عّلنا نحيط بجملة العوامل التي تر�سم ن�ساط هذا اجلن�س. لهذا فاإن حماوالت التف�سري 
العامة، كمحاولة كارول، التي ال تتبنى منهج التحليل النف�صي ميكن اأن تتبدد اإلى �صل�صلة 
من التف�صيات املحددة التي تخ�س �صماٍت ن�صيًة بعينها، اأو جمهوًرا متحواًل، اأو اأزمنًة 
تاريخيًة خمتلفة اأو �صياقاٍت اجتماعيَّة مميزة. كما اأن مناهج التحليل النف�صي، التي 
�سبق التنويه اإلى تب�سيطها املفرط املزعوم، �ستكون م�سللًة ب�سكل خا�س، اإذ من �ساأنها 

اأن ُتغفل، با�صم ال�صمولية الزائفة، تعدد ا�صتجابات القراء وامل�صاهدين.
ُترى، باأية طريقة �صافية ميكن اأن نطرح �صوؤاال، موؤاده: »ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟« 
�صاألنا  فلو  الرعب.  ن�صكك مبقولة جتان�س  اأن  اأواًل  علينا  املو�صوع،  لهذا  نت�صّدى  لكي 
خمتلفًة،  اإجاباتهم  جلاءت  االأدبي،  اللون  بهذا  ا�صتمتاعهم  طبيعة  عن  الرعب  هواة 
القلق  مبتعة  اأو  الق�ص�صية  باحليل  االإجابات  هذه  من  كثي  تت�صل  اإذ  وقالًبا.  قلًبا 
يالزم  الذي  املتناوب  املتعة  تيار  بتوتر  اأو  االأحداث  ل�صي  معرفتنا  عدم  عن  الناجم 
هذا القلق. هذه ال�صمات ال تقت�صر طبًعا على الرعب، على الرغم من اأن هذا اللون 
اأن من �صاأن التوتر  ُي�صبغ عليها داللًة خا�صة وينقلها بتاأنقه االأ�صلوبي املميز. كما  قد 
الذي يولده فيلم الرعب على �صبيل املثال اإن يثي ا�صتجابات ج�صدية وا�صحة، حيث 
وحب�س  ال�صعق،  حلظة  يف  والقفز  النظر،  باإ�صاحة  الرعب  م�صاهدي  �صلوك  يت�صم 
ًة على  االأنفا�س، والتنفي�س عن التوتر بال�صحك، وُتَعدُّ هذه اال�صتجابات موؤ�صراٍت مهمَّ
جودة الفيلم. يف الواقع ي�صكل االإف�صاح عن هذه »االأعرا�س« من قبل املجموع جزًءا 
اأنها �صمٌة جوهرية ملثل  من عملية التاأطي االجتماعي لال�صتمتاع بفيلم الرعب، كما 
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هذه املنا�صبة. لذلك يتعلم املتفرجون ال�صباب هذا ال�صلوك على اأ�صوله، في�صتمتعون 
مب�صاهدة هذه اال�صتجابات املنا�صبة، كا�صتمتاعهم باإظهار مثلها. لكنَّ م�صادَر املتعة 
العامة، كاحلبكة  ا بال�صمات الق�ص�صية  اأي�صً اأن يهتم اجلمهور  ات�صاًعا، وميكن  اأكرث 
اأن يتعاطفوا معها، والتطابق مع الواقع، واالأجواء  اجليدة، وال�صخ�صيات التي ميكن 

الالفتة، وغيها.
باالإ�صافة اإلى التاأزم الق�ص�صي الذي ينتظره امل�صاهدون يف اأفالم الرعب باأنواعها، 
�صكل  هو  يت�صح  ال  الذي  لكن  ا،  اأي�صً الفظاعة  يتوقعون  الرعب  هواة  اأن  الوا�صح  من 
هذه الفظاعة. فهذا اللون يت�صع لكل �صيء من امل�صخ احلا�صر باالإيحاء اأو اال�صتدالل 
حني  يف  َتَذر،  وال  ُتبقي  ال  مم�صوخة  لكائنات  باحلياة  الناب�س  الت�صوير  ذلك  اإلى 
ٍر خجول واٍع  تتاأرجح ا�صتجابات امل�صاهدين بني نفور �صرف واجنذاب متذبذب ثم َتَندُّ
لذاته. اإن هذا التاأرجح، والعهدة على كارول، هو ال�صبب الذي مينعنا من عد جاذبية 
امل�صخ بذاتها العالمة الفارقة جلاذبية الرعب، ما دامت فظاعة امل�صخ، وكما يدرك 
امل�صاهدون جيًدا، ميكن اأن تكون اآ�صرة بطرق متعددة. يف الواقع قد يبدو ت�صوير م�صخ 
ما خميًفا اأو منفًرا اأو �صخيًفا اأو موؤ�صًفا اأو م�صحًكا بح�صب اختالف ظروف امل�صاهدين 
االجتماعية اأو اأزمنتهم. من الذي يخاف االآن من بيال ليوغوزي؟ )1(. من ذا الذي ل 
ي�صهد كيف ين�صف جمهوٌر مت�صكٌك علًنا ذلك التطابق اله�س بني فيلم الرعب والواقع؟ 
التي  التوقع هي  ا، لكن ال�صورة اخلا�صة لهذا  اإًذا، فتوقع الفظاعة هو توقٌع عام جدًّ
تتاج اإلى �صرح بو�صفها اإحدى جوانب املتعة املتعددة التي يقدمها الرعب. فال�صوؤال 

هو: اأي نوع من اخلطر الفظيع ي�صتميل من، ومتى، واأين، وملاذا؟
لكنها  ال�صديدة االخت�صا�صية،  التو�صيفات  بعدد من هذه  الرعب  تفل درا�صات 
غي قابلة للتلخي�س واالإيجاز؛ الأنها بطبيعتها ال تقدم تف�صيات عامة جلاذبية الرعب 
وال تركز يف تف�صيها على جتان�س هواة الرعب، بل تتفق غالًبا يف مقاومتها للميول 
ا  ال�صائدة يف تليل الرعب من حيث داللته النف�صية اأو التحليلية النف�صية، وتهتم عو�صً
جانب  اأي  اأما  الرعب.  م�صتهلكو  فيها  ي�صرتك  التي  االجتماعية  بالتجربة  ذلك  عن 
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من جوانب ال�صياق االجتماعي الذي ي�صكل مركز االهتمام الرئي�س لهذه التو�صيفات 
فيختلف االأمر من حال اإلى اأخرى. قد تكون اأ�صهل الطرق لنقل طبيعة هذه التناوالت 
هي و�صف بع�س امل�صتويات املختلفة التي ميكن اأن تطرح عليها �ُصروحها. و�صاأعالج هنا 
ثالثة من هذه امل�صتويات، علًما اأن هذه التق�صيمات اأجريت ب�صبب مواءمتها االإي�صاحية 
�صعوًدا  اأو  هبوًطا  تتدرج  اأن  ميكن  خا�صة  درا�صات  هناك  اأن  كما  فقط،  والتحليلية 
التو�صيفات ذات  اأواًل بع�س  اإًذا، هناك  التحديد،  على هذا املقيا�س. وبناًء على هذا 
التي تقول بوجود �صلة مو�صوعاتية مبا�صرة بني  امل�صتوى التجريدي املنخف�س ن�صبيًّا 
�صمات مددة من �صمات هذا اللون االأدبي/ال�صينمائي من جهة وجوانب من التجربة 
االجتماعية اليومية مل�صتهلكي هذا اللون من جهة اأخرى. ثانًيا، هناك تو�صيفات اأخرى 
تركز على تطورات هذا اللون والتي ال تبدو للعيان اإال على املدى البعيد )كتزايد العنف 
اإلى  العلني مثاًل اأو ازدياد الرتكيز على ال�صلوك اجلن�صي(. وت�صعى هذه التو�صيفات 
تبيان ان�صجام هذه التطورات مع تيارات التحول االجتماعي التي ال تتاج اإلى جمهر 
مبجمله  الرعب  خطاب  بني  عالقة  بوجود  تقول  طروحات  هناك  واأخًيا،  ملعاينتها. 
يف  وُي�ْصِهم  �صلًفا  اخلطاب  هذا  يفرت�صها  التي  النمطية  االجتماعي  التفاعل  و�صيغ 
تعزيزها. دعوين اأتو�صع قلياًل يف تف�صيل كل واحدة من هذه الطروحات، َعلَّنا َنَتَبنيَّ 

�صماتها امل�صرتكة.
تلك  هي  االإطالق(  على  اأهمية  اأقلها  )ولي�س  تكراًرا  واأكرثها  الطروحات  اأب�صط 
فرتات  يف  الرعب  اأفالم  يف  للِعيان  البادية  املو�صوعاتية  ال�صمات  على  تركز  التي 
مددة، والتي تنظر اإليها بو�صفها اإف�صاحاٍت عن الهموم االجتماعية لذلك الزمان. 
من  اخلم�صينات  لفرتة  العلمي  اخليال  رعب  درا�صة  املثال،  �صبيل  على  �صاعت،  لهذا 
اخلارجي  الغزو  خطر  جملتها  من  املو�صوعات،  من  مرتابطًة  جمموعًة  كونها  حيث 
وخماطر القوة النووية، ودور العلم والعلماء. ينظر اإلى هذه االأفالم بال ا�صتثناء على 
اأنها تف�صح عن خماوف االأمريكان )ُرهاب االأجانب، ومعاداة ال�صيوعية، والقلق من 
�صيطرة التكنولوجيا واملجتمع اجلماهيي( التي �صاعت يف اخلطاب العام واخلا�س 
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ت�صج  »فرتٍة  عن  �صورًة   )4  :1983( ِب�ْصِكْند  يقدم  املثال،  �صبيل  فعلى  الفرتة.  لتلك 
طمًعا  املعقدة  االإيديولوجيات  من  طائفٌة  فيها  احرتبت  فرتٍة  والتناق�س،  بال�صراع 
ال�صينمائي يف  االإنتاج  ي�صمل  �صياق  الرعب يف  اأفالم  در�س  لهذا  والء اجلماهي.«  يف 
اخلم�صينات الذي عرب عن هذه »االإيديولوجيات املتحاربة.« اأما جانكوفيت�س فهو اإلى 
الفوردية  اأو  النقابية  »ال�صيغ  اأن تقيق  يثبت  ِب�ْصِكْند حيث  اأكرث تديًدا من  حد ما 
للتنظيم االجتماعي« يف فرتة ما بعد احلرب كانت من �صلب املخاوف املتنامية حول 
بالن�صبة  الغزو اخلارجي  اتكاله على عقالنية علمية -تقنية. فاأفالم  نظاٍم مغرق يف 
اإليه لي�صت جمرد انعكا�صات للمخاوف من ال�صيوعية فح�صب، بل ا�صتجاباٌت اأي�صا لقلق 
متزايد من �صيطرة التقنية على حياة املجتمع االأمريكي. وت�صرتك هذه التناوالت مع 
غيها على �صاكلتها يف اأنها تفرت�س اأن االأفالم ت�صتهوي روادها؛ الأنها تعرب يف جزء 
منها عن خماوف هوؤالء الرواد بلغة �صهلة وممتعة، وبلغة الثقافة ال�صائدة. ميكن طبًعا 
اأي تركيز �صائع على مو�صوع ما يف  االإيديوغرافية على  اأن تطبق هذه اال�صرتاتيجية 

لة. تاريخ هذا اللون، �صريطة اإيجاد روابط مالئمة وُمَف�صَّ
ميكن  بل  منف�صلة،  مو�صوعات  على  طبًعا  و�صياقه  الن�س  بني  ال�صلة  تقت�صر  ال 
طرح �صالت الن�س و�صياقه على م�صتويات اأعلى من التجريد، وفيما يتعلق بالتحوالت 
اأعاله.  ميزناه  الذي  الثاين  »امل�صتوى«  جمال  اإلى  ينقلنا  هذا  الكربى.  االجتماعية 
على  وتيودور )1995(   )14  -  206 كارول )1990:  كلٌّ من  هنا  يركز  املثال،  �صبيل  فعلى 
االأ�صا�س  يف  هو  االأ�صناف  جتاوز  باأن  القول  اإن  الرعب.  يف  االأ�صناف  جتاوز  ق�صية 
توؤدي  اإذ غالًبا ما  اآن مًعا،  ُيَعدُّ فكرة ماألوفة وم�صيئة يف  ما تتداوله ن�صو�س الرعب 
انظر  نف�صية  تليلية  )لدرا�صة  الرعب  ل�صحر  املزعومة  العامة  التف�صيات  يف  دوًرا 
كري�صتيفا )1982(، وكارول )1990( لطرح بديل(. لكن ميكن اأن نركز ب�صكل اأدق على 
اجتماعية  تيارات  اإلى  التحوالت  مثل هذه  نا�صبني  الرعب،  املتغية يف  التجاوز  �صمة 
ما  الأفالم  املميزة  �صمات تخطي احلدود  اإن  مقولة:  ن�صاأت  هنا  ومن  اأ�صمل.  وثقافية 
وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  برعب اجل�صد،  ي�صمى  فيما  وال�صيما  ال�صبعينات احلديثة،  بعد 
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 )210 كارول )1990:  يذهب  بل  بعد احلداثية«؛  »ما  االجتماعية  التجربة  بجوانب من 
اإلى حد الزعم اأن »لون الرعب املعا�صر هو مبثابة تعبي العامة عن ذات امل�صاعر التي 
تطرحها �صجاالت املفكرين اخلا�صة حول ما بعد احلداثة«؛ اإذ يطرح هذا اللون بلغٍة 
بعد  )ما  االأخية  هذه  بها  تتميز  التي  االأخالقية  الت�صوريَة  الن�صبويَة  �صعبيٍة  ثقافيٍة 
احلداثة(. باملح�صلة ينظر اإلى ميوعة احلدود اجل�صدية وغمو�صها املميز يف الرعب 
احلديث على اأنها خمتلفة اختالًفا هائاًل عن تخطي احلدود الذي تتميز به الفرتات 
ي االجتماعي ما بعد احلداثي وعن املواجهة  ال�صابقة؛ الأنها تعرب عن »جتارب التَّ�صظَّ
املتفجرة دوًما بني َذواٍت م�صتهدفة وبني عال املجازفة واخلطر الذي ت�صكنه« )تيودور 
40(. وميكن اأن جند مثل هذا الربط، واإن كان بطريقة خمتلفة نوًعا ما، عند   :1995

ديكا )1990( الذي يحاول اأن يربط »البنية التحتية« يف اأفالم التعقب مبا حدث موؤخًرا 
ا يف مناق�صة جانكوفيت�س )1992: -112 من توالت اجتماعية وثقافية، كما جنده اأي�صً

17( »الأزمة الهوية« يف �صياق درا�صته لرعب اجل�صد.

من �صاأن مثل هذه الدرا�صات اأن ترتقي اإلى م�صتوى اأعم يتمحور التحليل فيه حول 
منظومة  فاإن  االأجنا�س،  كل  يف  احلال  هو  وكما  الرعب،  طروحات  من  كاملة  اأنظمة 
الرموز والتقاليد التي يتاألف منها الرعب تتغي قلياًل وكثًيا عرب الزمن، مما يوؤدي 
اإًذا، يف هذا امل�صتوى ت�صبح  التي ي�صتهوي الرعب رواده مبوجبها.  اإلى تبدل االأ�ص�س 
ثم  الرعب،  على خطاب  تطراأ  التي  التغري  اأمناط  على  التعرف  التحليلية هي  املهمة 
ربط هذه االأمناط مبحيطها االجتماعي الثقايف. وقد قمت �سخ�سيًّا مبثل هذه املحاولة 
يف بحثني من�صورين عامي 1988 و 1995، حيث قلت: اإن اأف�صل طريقة لفهم التغيات 
الكربى التي تطراأ على الرعب تكمن يف عالقتها مع خطابني متميزين للرعب )رعب 
»االأمن« ورعب »الو�صاو�س«(. وكلٌّ من هذين اخلطابني را�صٌخ ومعتمٌد على بنى التفاعل 
االجتماعي النموذجية اخلا�صة بفرتة �صيوع هذا اللون اأو ذاك. وال نرى حاجًة هنا اإلى 
تكرار تف�صيالت هذا الطرح )واإذا �صئت االطالع على ملخ�س موجز، فانظر بحثي 
ُعْنوايَنْ  اأ�صتخدم  اأن  هي  فخطتي  املنهج،  حيث  من  اأما   .)34-37  :1995 عام  املن�صور 
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رعب »االأمان« ورعب »الو�صاو�س«؛ الأخل�س مواطن الت�صاد الرئي�صة يف نطاق وا�صع من 
رموز الرعب )كقولنا: اخلربة الفعالة مقابل اخلربة غي الفعالة، اأو النظام امل�صتتب 
مقابل الفو�صى املت�صاعدة، اأو التهديدات اخلارجية مقابل التهديدات الداخلية، وَهُلمَّ 
َجّرا(. والق�صد من هذا هو ا�صتبانة نوع املحيط االجتماعي الذي ُتْعَقل فيه مثل هذه 
الطروحات. وهكذا جند اأن خطاب رعب الو�صاو�س الذي �صاد اأكرث ما �صاد يف ال�صنني 
اخلم�س والع�صرين االأخية يفرت�س م�صبًقا وجود عاٍل ال اأمان فيه على االإطالق. وهو 
من هذه الناحية خطاٌب رائج وممتع؛ الأن رموزه االأ�صا�صية تتطابق مع جتربتنا املميزة 

للخوف واملجازفة والقلق التي نعاي�صها يف املجتمعات احلديثة.
املبا�صر  اهتمامها  وقلة  اختالفاتها  عن  النظر  وبغ�س  احلاالت،  هذه  جميع  يف 
اللون  هذا  من  معينة  �صمات  بها  تتمتع  التي  للجاذبية  فهمنا  فاإن  الرعب،  بخالبة 
االأمنوذج  فاإن  لهذا  االجتماعي-التاريخي.  �صياقها  من  خم�ص�صة  بجوانب  مرتبط 
الذي تفرت�صه مثل هذه التحليالت عن األوان االإ�صباع التي يوفرها الرعب مل�صتهلكيه 
يتناق�س اإلى حد ما مع ذلك االأمنوذج الذي تطرحه نظريات التحليل النف�صي، حيث 
ع الت�صديد على اإطالق امل�صاعر احلبي�صة اأو االنغما�س يف �صهوات �صادية  غالًبا ما ُيو�صَ
-مازوكية �صاربٍة جذورها يف االأعماق. اإن اآلية املتعة التي جندها هنا تتمتع بفاعلية 
اأكرث حيث ُتاِجج باأن امل�صاهد بو�صفه فاعاًل اجتماعيًّا ي�صتجلي يف الرعب �صماٍت من 
َرت رمبا، لكنها مع ذلك ممتعة من  عال اخلربة االجتماعية اليومية، �صماٍت قد ُحوِّ
حيث كونها ماألوفة لنا اأو ت�س �صميمنا. لذلك فاإن اخلوف الذي اأثارته اأفالم الغزو 
الف�صائي يف اخلم�صينات يف�صح يف اإطاٍر خيايل عن خماوف احلرب الباردة املنت�صرة 
يف تلك احلقبة. اأو، على �صبيل التو�صع، اإذا كانت اأفالم نهاية القرن الع�صرين تتميز 
امل�صاهدين  نظر  يف  تتطابق  الو�صاو�س  هذه  كون  يف  يكمن  �صحرها  فاإن  بالو�صاو�س، 
لون  تيز  اأن  ت�صتطيع  فاإن  ذلك،  على  عالوًة  احلديثة.  احلياة  �صمات  من  بع�ٍس  مع 
الرعب فهو يف حد ذاته جزء من عملية عقلنة العال االجتماعي الذي هو م�صدٌر الأُُطٍر 
املثال ال احل�صر، معنى اخلوف  اأن ندرك، على �صبيل  ن�صتطيع من خاللها  م�صرتكة 
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اأن ق�ص�س   )164 اأن تكون خائًفا. من هنا جاءت مالحظة غريك�صتي )1989:  ومعنى 
توفر  اأنها  مبعنى  واالأر�س،  اخلريطة  بني  العالقة  اكت�صاف  يف  »تارين  هي:  الرعب 
و�صيلًة اآمنة وُموؤَ�ْصَلبة لعقلنة وقبول ظواهر وجتارب متملة يف غاية اخلطر واالإقالق 

يف الظروف العادية )اأي الوظيفية(« .
تدث مثل هذه العمليات على م�صتوى »الوعي العملي« ح�صب تعبي جيدنز )1984(؛ 
اإذ اإن هذه العمليات هي جزٌء من معرفة الفاعل االجتماعي عن عامله اليومي واإمكانية 
هذه املعرفة �صمن هذا العال. وعلى الرغم من اأن هذا التناول ال ي�صتبعد بال�صرورة 
الالوعي والكبت من حيث املبداأ فيما يخ�س ملذات الرعب على االأقل، فاإن له مزية 
لن�صو�صه  وا�صتيعابه  ا�صتهالكه  اأثناء  يف  للجمهور  الفعالة  امل�صاركة  على  االإ�صرار 

املف�صلة. 
اإًذا، هناك عموًما نوعان من النماذج التي �صادت ماوالت فهم جاذبية الرعب. 
فمن جهة، هناك التف�صيات، وهي االأكرث بروًزا، التي تن�صد �صروًحا �صاملة با�صتجالئها 
يف اأدب الرعب اأو جمهوره �صماٍت مددًة ُيَظنُّ اأنها ت�صكل على نحو فذ حلمة جاذبية 
اأنها تف�صر الرعب باال�صتناد  الرعب. ومثل هذه التناوالت تبلغ من التب�صيط اإلى حد 
ا اأو �صمات م�صتهلكيه املماثلة، اأما اآلية اجلذب التي تقرتحها  اإلى �صماته الثابتة ظاهريًّ
بنظرية  ت�صلم  اإنها  اأي  �صلًفا.  قائمٍة  حاجاٍت  اإ�صباع  على  مبنية  فهي  التناوالت  هذه 
كاأن  الرئي�صة،  املناحي  بع�س  يف  م�صبق  تكوين  ذوو  االأفراد  اأن  ترى  اجتماعية  وجود 
ي�صمروا داخلهم اأوالياِت كبٍت اأ�صا�صية، اأو تدفعهم حاجاٌت غريزية حيوانية، ومييلون 
هناك  اأخرى،  جهة  ومن  اخلوارق.  بتمثيل  اال�صتمتاع  اإلى  روتيني  وب�صكل  بطبعهم 
�صوؤال:  يطرحه  الذي  التعميمي  التحدي  وترف�س  معينة  �صرور  على  تركز  تو�صيفات 
ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟ هنا ُتْفَهم جاذبية الرعب على اأنها نتيجة التفاعل بني �صماٍت 
ن�صية مددة وظروف اجتماعية مميزة. وتركز نظرية الوجود االجتماعية ال�صمنية 
يف هذه التو�صيفات على الفاعل االجتماعي الذي يتخذ مما تنتجه الثقافة و�صيلًة لراأب 
االجتماعي  ملحيطه  عمليًّا  وعًيا  التزامه  وذلك من خالل  اليومية،  حياته  ال�صدع يف 
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اأنها  اإ�صباٌع حلاجٍة، مبعنى  اأنها  على  الرعب  يرى جاذبية  ال  التناول  وهذا  والثقايف، 
ت�صب ال�صعوريًّا يف حقل الرغبات العميقة اجلذور، بل هي جاذبيٌة اإدراكية ا�صتداللية 
يف منحاها. ففي عنا�صر اخليال جند �صًدى ل�صماٍت من التجربة االجتماعية لرواد 

هذا اخليال.
قد يقول قائٌل: اإن مثل هذه التو�صيفات املغرقة يف خ�صو�صيتها ال تقدم �صرًحا على 
االإطالق، بل تف�صل يف معاجلة �صوؤال »ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟« بالطريقة التي بداأت بها 
هذا النقا�س. وهذا �صحيح مبعنى من املعاين؛ اإذ تفرت�س اأن الرعب كغيه من فنون 
ر بعدد الطرق التي ي�صتطيع م�صتهلكوه اأن ي�صتفيدوا  االأدب ي�صتهوي النا�س الأ�صباٍب ُتَقدَّ
ينبوًعا من  يكون  اأو  النا�س  بع�س  يدغدغ  الرعب  اأن  �صك  ال  الفن.  منتجات هذا  من 
التحذيرات املفيدة بالن�صبة اإلى بع�صهم االآخر، يف حني يتخذه اآخرون منا�صبًة اجتماعيًة 
للمرح ال�صاخب. ويتلذذ بع�س هواة الرعب بالو�صمة التي َتْلَحق بهذه الثقافة املنبوذة 
على  للمحافظة  اأ�صا�صي  عن�صر  هو  الرعب  اأفالم  ارتياد  اأن  اآخرون  وي�صعر  ر�صميًّا. 
الهوية الفردية �صمن ميط متميز من االأقران. وعرب الثقافات تت�صاعف التحورات 
وتتعمق يف �صياق ممار�صات ثقافية خمتلفة اختالًفا جذريًّا. من اخلطاأ يف مثل هذه 
الظروف اأن نن�صد جلاذبية الرعب تف�صًيا يطمح اإلى ال�صمولية، تف�صًيا ال �صبيل لديه 
اأم عرب  اأكان ذلك داخل الثقافة الواحدة  اأفالم الرعب، �صواء  اإلى معرفة تنوع رواد 
الثقافات. ومهما حاولت نزعة التحامل املعهودة اأن توحي عك�س ذلك، فاإن هواة الرعب 
ه كرين )1994: 47(: »لكي  ال يقلون ن�صاًطا عن غيهم من م�صتهلكي الثقافة. وكما ُيَنوِّ
يحقق فيلم الرعب هدفه، على اجلمهور اأال يوؤجل ال�صك فح�صب، بل عليه اأن ي�صنع 
اأنواًعا مددة من اليقني«. اإن هذا االإنتاج اخلالق هو الذي ي�صتحوذ االآن باإحلاح على 

اهتمام دار�صي الرعب.
منهجية  م�صكالٍت  اأمام  ي�صعنا  الن�صطة  بالفاعلية  االهتمام  هذا  مثل  اأن  �صك  ال 
ت�صورات  فاإن  غالًبا،  احلال  هي  كما  تاريخيًّا،  توجًها  توجهنا  يكون  فحيث  حادة، 
الفاعلني ال غي هي اأف�صل ما يتوافر لنا ب�صكل غي مبا�صر، ويف كثي من االأحيان ال 
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ُيتاح لنا حتى هذا. من ال�صروري يف مثل هذه االأحوال اأن نبداأ تليلنا للرعب من اأب�صط 
لنا اأن نتحرى  عة ن�ساط هذا اللون الغني بطريقة ُتَخوِّ امل�ستويات، وذلك من خالل َمْو�سَ
االإمكانات املتعددة التي توفرها الن�صو�س مل�صاهدين خمتلفني متغايرين. ونظًرا اإلى 
افتقارنا اإلى الدليل املبا�صر على كيفية ا�صتفادة الفاعلني من اأ�صكال تاريخية معينة، 
علينا اأن نلجاأ اإلى التخمني املَُمْنَهج َعلَّنا َنَتَبنيَّ يف ظل اأية ظروف اجتماعية كان بو�صع 
ُمْرَفًقا  الفكر،  اإعمال  النوع من  �صاأن هذا  اإن من  يفهموها.  اأن  املادة  م�صتهلكي هذه 
بتو�صيف كامل للظروف االجتماعية والثقافية التي ت�صكل جمال عمل الرعب، اأن ي�صع 
احتياطيًّا كامًنا من امللذات واملمار�صات يف متناول م�صتهلكي الرعب لينتقوا منها ما 
ي�صاءون. وكما راأينا يف احلاالت التي در�ْصُتها، هناك دليٌل ال باأ�س به يف متناول مثل 
هذا التحليل، وبغ�س النظر عن م�صاعب اال�صتدالل اأو املنهج. اإذ اإن هذه امل�صاعب 
ال تقت�صر على البحث التاريخي. فحتى املادة املعا�صرة ال تخلو من هذه االإ�صكالية يف 
الثقافة  هائلة يف جماالت  مهاراٌت  الباحث  تتوافر يف  اأن  يتوقع  اأوجهها، حيث  بع�س 
القراءة  ن�صاطات  توثيق  مهمة  اإجناز  من  يتمكن  كي  االجتماع؛  وعلم  االأعراق  وعلم 

وتقومي الكفاءات الثقافية املتنوعة.
ا اأن نفهم جاذبية الرعب، اأو  لكن علينا اأن نواجه هذه امل�صكالت. فاإذا اأردنا حقًّ
داللته االجتماعية والثقافية فاإننا بحاجة اإلى اأن نتحا�صى طرح �صوؤال »ملاذا ي�صتهوينا 
الرعب؟« بالطرق التقليدية امللغومة. فال�صوؤال يجب اأال يكون »ملاذا ي�صتهوينا الرعب؟« 
على االإطالق، بل ملاذا يحب هوؤالء النا�س هذا الرعب يف هذا املكان، ويف هذا الوقت 
»خرائط  اأو  والقلق،  باخلوف  اليومي  اإح�صا�صهم  ي�صتنبطوا  اأن  تبعات  ما  ثم  بعينه؟ 

خوفهم« )ح�صب تعبي ْتَواْن( من هذه املادة الثقافية املتميزة؟

احل�ا�شي ) اله�ام�س(:
اأدوار  باأداء  عموًما  ا�صتهر   )1956-1882( هنغاري  اأ�صل  من  اأمريكي  ممثل  ليوغوزي  بيال    -  1

رئي�صية يف اأفالم الرعب التي ابتداأها بفيلم »دراكوال« )يونيفر�صال بكت�صرز، 1931(. املرتجم.
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village” phenomena: globalization of cultures, races, images, 
capital, products [“information age” or dissemination of images 
and information across national boundaries with a sense of a 
global mixing of cultures] (Kennedy and Danks 2001, Punter 
2005, Lash 1990).
The image of Arab Americans changed within hours of the 11. 
September 11 attacks (Shryock 2000, Varisco 2000).
 Cainkar (2002) observed that during the 1990s, a major shift 12. 
in identification, affiliation and behavior occurred among a 
significant proportion of Arab Muslims in Chicago.  Their  primary 
affiliation changed from secular to religious. They began to 
identify as Muslims first, and Arabs, Palestinians or Jordanians 
second. Mosques and religious institutions replaced secular 
community centers as locales for community social life and 
education. Secular Arab student organizations dwindled while 
Muslim student organizations thrived. Muslim women who in the 
1980s did not cover their hair began to do so. Islam became 
more than a private way of life; it became a public, active way 
of being. 
Though Edward Said discussed Muslim and Arab diaspora, he, 13. 
through his personal memory, identified himself as Palestinian 
(Said 1986).  Also, see Dirlik’s discussion (1999) of the experience 
of Asian-Americans who identify themselves with their origins in 
local societies.



د. ال�صيد االأ�صود �سندباد يف اأمريكا: رواية الذات بني عرب اأمريكا

364

institutions and academic centers. For more incidents related to 
Campus Watch, visit, for example, the following websites: http://
www.danielpipes.org/ and http://www.campus-watch.org/ 
“Edward Said demonstrates the often paradoxical nature of 6. 
identity in an increasingly migratory and global world” (Ashcroft 
and Ahluwalia 1999:7). 
According to a recent report (Parry 2005), “Arab-American men 7. 
and women earn more than their counterparts in the general 
population. The median salary for men in 1999, the most recent 
statistics available, was $41,700, compared with $37,100 for 
American men as a whole. For women, the average salary was 
$31,800, compared with $27,200 for all American women”.  But 
the population in Metro Detroit, one of the nation’s largest hubs 
for people of Arab descent, defies a national trend of Arabs being 
wealthier and better-educated than other Americans (Heath and 
Gregg 2005).
For further information on the global aspect of Islam see Schmidt 8. 
2004, and el-Aswad 2000; 2002; 2005.
The new Dearborn mosque (70,000-square-foot with gold-domes 9. 
costing $15 million) was established by the Islamic Center of 
America to serve as a spiritual home for metro Detroit’s Arab 
American population. 
According to postmodernism, what we call knowledge is a 10. 
special kind of story, a text or discourse that puts together words 
and images in ways that seem pleasing or useful to a particular 
culture, or even just to some relatively powerful members of that 
culture.  It argues that the belief that one particular culture’s view 
of the world is also universally “true” was a politically convenient 
assumption for Europe’s imperial ambitions of the past, but has 
no firm intellectual basis. Also, post-modernism refers to “global 
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Endnotes
Diaspora may be understood here as a globally mobile category 1. 
of identification as well as something objectively present in the 
world today with regard to something else in the past —the 
place of origin (Axel 2004: 28, Clifford 1999: 244-277).
Ethnic archetypes and negative stereotyping of the Arab 2. 
Americans have been addressed by scholars such as Edward 
Said (1979, 1981, 1983, 2001), Jack Shaheen (1997, 2001), 
Soad Joseph (1999), Edmund Ghareeb (1983), Stockton 1994), 
among others.  It is worthy to observe that “there is no box on 
the census forms for Arab Americans in the ethnicity section, 
as there is for Asians or Hispanics, for example. Instead, Arab 
Americans tend to check the box for white or other” (El Guindi 
2003: 631). 
Arab Americans suffered a serious backlash immediately 3. 
following September 11, 2001.  The worst elements of this 
backlash, including an increase in the incidence of violent hate 
crimes, were concentrated in the first nine weeks following 
the attacks.  See Report on Hate Crimes and Discriminations 
Against Arab Americans - The Post September 11 Backlash: 
http://www.911investigations.net/document1276.html.  Also, in 
Chicago, in the late fall of 2001, an Assyrian church on the north 
side and an Arab community organization on the southwest side 
were damaged by arson. The rebuilt community center was 
again vandalized in March, 2002 (Cainkar 2002). 
The complete report entitled “Unequal Protection” may be 4. 
viewed at: http://www.cair-net.org/asp/2005CivilRightsReport.
pdf]. 
The problem of targeting Muslims and Arabs has extended 5. 
to scholars and those working  (or who applied to work) in 
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themselves with broader identity of Arabism or being Arab as 
well as of Americanism, they show a very strong sense of their 
motherland identity.  For example, they strive to preserve their 
“Egyptianess” (misriyyah)13.
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Conclusion
Through the usage of the metaphor of Sindbad, this paper 

has highlighted the significance of migration, narration, family, 
religion, and media as grounds for the formation of Arab American 
identity in both public and private zones. The movement between 
local and global spheres has played a major role in creating a 
particular sense of Arab immigrants’ identity attached to both 
local and global communities.  Arab American identity, one 
argues, is shaped by many factors but particularly by continuing 
interactions between conditions in the old and new homelands 
and by the interplay between their perceptions of themselves 
and how others see them. 

Like other Arab Americans, Egyptian immigrants have moved 
to the new world of the USA participating in its modern life, while 
at the same time striving to preserve their cultural heritage.  Those 
who have shown a distance from their old homeland are not 
against the country or their culture as such, but rather against the 
politico-economic corruption.  The migration of Egyptians to the 
US is viewed here as integral not only to the global economy but 
also to global processes of transformation of multiple identities. 
Arab Americans now are more visible through their successes in 
representing their identity as well as in economic, political and 
public life. 

Transnational identity is not confined to geographical borders, 
rather it develops dual consciousness bridging multiple real and 
imagined spaces. Though Egyptian immigrants tend to identify 
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debates and work to reduce spatial divisions as well as to 
accentuate temporal connections between Arab-Americans and 
their members in the homeland.  This all occurs instantaneously, 
transnationally and at the push of a button.
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them with a wonderful opportunity to unite their interests in order 
to benefit from the diverse material and cultural resources for the 
purpose of reducing the sense of alienation or ghurba. 

Emerging Internet practices require fresh exploration into the 
parameters of what may have become the norms for analyzing 
the experience of Arab Americans. The interplay between local 
and global scenarios is reflected in the mass media and popular 
culture.  Though Arab satellites are globally oriented, they 
are viewed by Egyptian Americans as representing the local 
concerns of their (Arab) homeland.  Although Al Jazeera (the 
satellite station based in Qatar) still dominates, other channels, 
such as Egypt Satellite, NILE, LBC, Dubai, and MBC among 
others, are challenging its grip on Arab viewers both in the United 
States and other western-oriented countries.  From an Egyptian 
American’s point of view these channels have developed 
different perspectives and conflicting views even in dealing with 
the very same event.  These different and conflicting channels, 
however, attract the Arab-American viewers for the fact that they 
offer different perspectives from those of western or American 
channels, such as CNN, Fox and the BBC. 

Arab satellite stations present critical programs and talk shows 
inviting eminent Arab thinkers, as well as western and American 
intellectuals to discuss issues related to liberty, democracy, 
peace, violence, civil rights, and regional conflicts.  Among those 
interviewed have been successful Egyptian Americans who have 
been portrayed as role models for the new generation especially 
those in the homeland.  Talk shows include various topics and 
various programs engaged in religious, political, and economic 
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Over the years, Egyptian migrants have traveled back and 
forth between Egypt and the United States, securing a constant 
circular flow of resources and information. In the new land, Arabs 
or Egyptian Americans look for social networks (relatives, friends) 
to lessen the feeling of alienation (ghurba). Ghurba implies 
meanings of absence (ightirab) from the homeland, alienation 
and, most importantly, the ‘otherness’ and ‘strangeness’ persons 
experience in a new or unfamiliar environment.  The sense of 
alienation or ghurba has deepened not only because of being 
away from the homeland or being in a new milieu, but also 
because of the insecure environment in the new home or country 
especially since September 11, 2001 when Arabs and Muslim 
have been mistakenly stigmatized, relatively isolated, and made 
targets of racial assault11.  This calamity has generated a soul-
searching orientation to socially and religiously cope with the crisis’ 
negative consequences12.  The new challenge of the postmodern 
Sindbad or Said and Arab Americans lies in the transnational or 
double identity they have constructed.  They have to cope with 
both the old localizing strategies (kin-base societies, bounded 
communities, organic cultures, region, and nation, for instance) 
and the new globalizing strategies accounting for transnational 
circuits of culture, identity, and capital. 

One of the major changes in the worldviews of Arab immigrants 
is their effort to look for and use alternatives for enhancing 
their communication in unconventional ways. This change is 
embodied in the usage of the most up-to-date electronic means 
for communication. Cyber-space and Internet sites provide 
other avenues for bridging Arab Americans with their homeland.  
Communication networks and transnational media have provided 
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have become the most visible, the most targeted, and the least 
understood ethnic group in America.  Public interest in Arab and 
Muslim Americans and Islam has exponentially multiplied since 
those attacks (EL Guindi 2003: 634).  

The shining side of the picture, however, is represented in 
the preservation of Arab and Muslim heritage on US soil as 
embodied in two grand cultural events that occurred in Dearborn, 
Michigan: the opening of the Arab American National Museum on 
Thursday, May 5, 2005 and the opening of the largest mosque 
in the US on Thursday, May 12, 20059.  While Mansour, a 35-
year-old Dearborn resident of Egyptian descent, and his friends 
observed pictures, musical instruments and other artifacts inside 
the newly inaugurated Arab American National Museum (the first 
museum to be established about Arab-Americans), he remarked, 
“We are finally represented in an excellent way. We can confirm 
that we are now part of American life” 

Postmodern Sindbad10: Media and Global proximity 
“Identity- who we are, where we come from, and what we are- 

is difficult to maintain in exile” (Said 1986 :16).  It is hard to find in 
the world today a family or community that has not already had 
a member, relative, or friend  (like Sindbad) migrate to another 
geographical locality or return home with narrations of stories and 
possibilities.  Within this migratory context or experience, media 
or mass-mediated events play a significant role (Appadurai 1996: 
17).  Advanced technological means of communication, such as 
the Internet and mobile phones, have transcended geographical 
barriers and enhanced social ties between immigrants and their 
relatives and friends in the homeland.  
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This sophisticated statement is expressed though differently by 
ordinary Arab Americans.  For instance, in an interview with a 
veiled Muslim woman of Egyptian descent, moving from a private 
or personal reaction to a universal or global consideration, she 
narrated: 

“Americans became sensitive against Muslims after 9/11.  I do not 
want to stereotype.  Like me, some women preferred to stay at home 
to avoid troubles, but could not avoid going out.  On the one hand, I 
work and, on the other, I did not do anything wrong. I found out that 
some times cultures can force people from other cultures to give up 
some of their beliefs to make themselves safe, so they have to adapt 
living without practicing some of what they believe.  That makes those 
people from other cultures suffer in silence.  Surprisingly, the problems 
we faced and the dangerous atmosphere we were involved in, turned 
out to have benefits which we never thought of, nor dreamed about.  
Now we are known all over the world and our religion begins to spread 
out faster than before. People want to know more about the only 
religion almost all non-Muslim countries fight, or at least, do not like, 
and abuse.” 

It is worthy to observe that an Arab scholar, reviewing a book 
on Arab Americans in Detroit, and commenting on their new 
condition, stated that the book jacket of Arab Detroit expresses 
what was until recently an accepted fact, namely, quoting the 
author, that despite the “complex and rich world the Arabic-
speaking immigrants have created [this group remained] barely 
visible on the landscape of ethnic America”.  El Guindi, however, 
said: “Interestingly this observation was made before the attacks 
on New York and Washington, D.C., on September 11, 2001. I 
say this is no more the case. Almost overnight Arabs and Muslims 
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government employees including professors are poorly paid or 
insufficiently “subsidized”. 

Samir asserted that the good thing in the U.S. is that people 
respect the one who does not deny his/her identity (roots) for 
whatever reason. “No one can escape his/her social skin,” Samir 
narrated saying that he had been frequently asked by persons 
belonging to different ethnic groups if he were Egyptian, to which 
he answered, “Yes”.  In ghurba one becomes more Egyptian 
than in Egypt.  He or she thinks about the homeland more than 
those who live there.  Other interviewees do not accept such 
a view arguing that people living there [in Egypt] experience 
alienation [ghurba] because of the difficulty and hardship of 
life.  However, such a view is refuted by Egyptian Americans, 
especially successful businessmen, who like to invest their capital 
and experience in various projects in Egypt thereby maintaining 
economic, social and political ties with the homeland. 

Though Muslims in America found in the common 
acknowledgment of their Islamic identity a bond for social 
cohesion, the Arab American identity goes beyond the borders 
of religious affiliation in such a way that a non-Muslim Arab can 
express common ideas notwithstanding religious or Islamic 
implications. In his work, “The Clash of Ignorance”, Said (2001a) 
argues that “if we think of the populations today of France, 
Italy, Germany, Spain, Britain, America, even Sweden, we must 
concede that Islam is no longer on the fringes of the West but 
at its center... in the creation of this new line of defense the 
West drew on the humanism, science, philosophy, sociology 
and historiography of Islam... Islam is inside from the start”8.  
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their objective in having a new identity through being American 
citizens, they also stressed their sincere desire to keep their 
Egyptian identity.  Those who came as immigrants confirmed that 
they had come to the US to have a good education, occupation or 
job, and a convenient environment that appreciates their potential 
and industriousness. “I am proud to come to America as well as 
to be American. This feeling of pride is doubled when I go visit 
relatives back home”, Samir recounted.  He also said, “I work 
hard here and I make a modest living that I would never make in 
my homeland7, even If I spent my whole life there. But, there is 
no relaxation here in the US.  I like to go home to see and visit 
my relatives, friends and beloved places as well as to relax”. It is 
not a matter of divided loyalty leading to split personality or the 
feeling of ghurba or alienation as some intellectuals might think, 
but rather a matter of longing for roots, real or imagined, in the 
homeland and full acceptance in the new land.  Double identity 
encompasses a form of double or transnational belonging. 

The condition of being in ghurba indicates a state of being 
far away or alienated physically, socially or psychologically 
from a social environment. To be more specific, the sense 
of ghurba is generated from the tension owing to the ongoing 
process of selecting the best values and modes of behavior 
found respectively in both Egypt and the US, on the one hand, 
and rejecting certain patterns of behavior dominant in the two 
countries, on the other.  Regarding Egypt, Samir pointed out that 
though he loves the country and would like to retire there, the 
deteriorating economy makes him insecure.  He indicated, for 
example, that prestigious institutes such as public universities 
suffer from inadequate facilities and meager funding and 
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to know more about Arabic language and culture.  Arab Americans 
who maintain their Arabic language are eager to communicate in 
that language at least in the personal and private zones.  Even 
among Arabs who do not speak Arabic, an interviewee recounted 
that he could not tolerate the situation in which he became “mute 
and deaf” in utililizing the Arabic language.  He blamed his 
parents for that.  I interviewed some elderly Egyptian Americans 
who regretted that they did not maintain the Arabic language.  
A retired scholar in Arabic literature recounted that his children, 
now in the American mainstream, cannot enjoy the beauty of 
Arabic poetry and literature.

Metaphorically, however, the other side of Sindbads’ identity is 
positively represented.  Mobility and plasticity of Arab American 
identity is represented in what Samir, a manager of a reputable 
department store, calls “gahiz,” a multidimensional term including 
simultaneous meanings of being “ready” “smart” “alert”, “sharp”, 
“capable” and “on the move”.  “I’m having a new identity that 
brings new strengths to me.  It is a unique blend of both the 
traditional and “new” or modern sides of “me”.  It is a combination 
of sameness and difference.  It is like speaking two languages by 
the same person”. 

Through his experiences with multiple ethnic groups, Samir, 
like other Egyptian Americans, has developed strong global 
awareness without loosing his identification with his motherland 
or his “Egyptianness”.  Egyptian-Americans embody the “double 
identity” or dual citizenship according to which there is a new 
identity, i.e., the U.S. citizenship added to his/her preexisting 
Egyptian nationality.  Though Egyptian interviewees expressed 
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ongoing pendulum between the margin or periphery and the 
center, or between, the old home and the new land respectively is 
represented in the language. The conflict with language reflects 
identity conflict.  As Said stated: “I always have the sense that 
I’m not really writing in my own language… I use English, but 
I was brought up speaking Arabic … I have never known what 
language I spoke first, Arabic or English, or which one was really 
mine beyond any doubt. What I do know, however, is that the two 
have always been together in my life, one resonating in the other, 
sometimes ironically, sometimes nostalgically, most often each 
correcting, and commenting on, the other. Each can seem like 
my absolutely first language, but neither is” (Said 1999). Having 
lost his country in early youth, Said wrote often that he never 
felt fully at home anywhere – except perhaps in the ‘country of 
words’ (Said 1984). The new generations of Arab Americans 
face the problem of deficiency or insufficiency of speaking or 
understanding Arabic.  In an electronic message sent to his father 
working overseas, a 15 year old Egyptian American high school 
student wrote: 

“Dear baba, 
I don’t know exactly what I am.  Am I American or Egyptian? I mean, 

if I am Egyptian, why do I know English so much better and why do I 
feel like this (the U.S.) is my true home. But, if I am American, why do I 
hate prejudice found almost everywhere here? I am confused and this 
has been bugging me a lot. I am wondering if you can help me with this. 
It seems like I don’t fit in either place.  Anyway, how are you baba? I 
hope everything is tamam [perfect] there.  Ok baba, Salam”. 

There is an urgent need for the American society or government 
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locality.  During our interview, a principle of an elementary school 
in Dearborn, an American with non-Arab descent said, “The more 
I know about Arab American culture in America the more I know 
about the Middle East and the Arab world. I wish I could speak 
Arabic”.  This phrase, acknowledging the spread and diversity of 
Arab culture, emphasizes the bond between Arab Americans and 
their homeland as seen not only from an insider’s view but also 
from an outsider’s. 

On considering the relationship between migration and 
changing identities, it is important to realize that the array of 
anticipated possibilities is significant.  Some identities may be 
dissolved or vanished in the new society, while other identities 
gain new dimensions.  Personal and cultural identities are never 
given but are negotiated, constituted and validated through 
ongoing interactions.  Identity formation involves construction and 
reconstruction throughout the life-course of individuals and groups 
and through their different faces, roles and circumstances (Hall 
1990; 1992, Eriksen 2002).  Arab Americans have experienced 
a gradually emerging sense of identity framed by the American 
culture as well as by the deep consciousness of, and identification 
with, the old homeland.  Put somewhat differently, there has been 
a tremendous change among Arab immigrants manifested in the 
transition from static to dynamic views of space and time as well 
as from a limited number of alternatives to unlimited options and 
open possibilities.  Because the immigrant sees things both in 
terms of what has been left behind and what is actually here and 
now, this notion of “double perspective” (Said 1996: 60) leads to 
the development of new identity6. 

The notion of double identity as well as the theme of the 
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“America is a multi-cultural society as well as the land of 
opportunity.  This opportunity is for everybody regardless to her/
his ethnic background. I do not have problems with any particular 
ethnic group. But after September 11, solid evidence has shown 
that only certain kinds of multi-cultures or ethnic groups are 
acceptable, while others are “questionable”. If a person belongs 
to the “questionable” culture or group, he/she may be unwelcome. 
This issue generates a big question mark for me, especially here 
in the land of freedom.  Some stories of incidents that occurred 
to some Arabs and Muslims following September 11, make me 
feel as if I were living in a Third World country where government 
officials and policemen target the citizens based on suspicion, 
and not on evidence”5. 

Sindbad with Double Identity
Edward Said instigated the question of “traveling theories,” 

suggesting the idea that travel generates a complex system 
of cultural representation that depends not on power, but on 
motion and willingness to go into different worlds, use different 
languages, and understand a multiplicity of disguises, masks, 
and rhetorics.  Travelers must suspend the claim of customary 
routine in order to live in new rhythms and rituals (Said 1983).  
Being positioned on the boundary that signifies the division 
between home and away inspired Said to produce a theory for an 
intellectual who identifies himself as distanced or alienated and 
deeply tied to both Western and non-Western cultural elements 
(Kaplan 1996:115). This statement, one argues, establishes 
common ground between Said’s thought and the experience 
of ordinary Arab Americans.  The concept of movement implies 
the spreading of cultural elements beyond the confinements of 
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As unfairness and discrimination increase, the majority of the 
Arab immigrants experience a sense of alienation ghurba [far 
away from the homeland]) and consequently an identity crisis.  
Some interviewees, both Muslim and Christian, recounted that 
even before 9/11, they changed their names, hid their faith, and 
did their best to assimilate American culture so as to live without 
fear of discrimination.  Regardless of the rich experience and 
success of many Arab Americans, since 9/11 the previously 
passive perception of Arab Americans has changed to take on 
a destructive and ungodly face3.  For them the world, regionally 
and globally, is becoming increasingly insecure and merciless.  
The most up-to-date report released on May 11, 2005 by CAIR 
(the Council on American-Islamic Relations) indicated a total 
of 1,522 incident reports of civil rights cases in 2004 compared 
to 1,019 cases reported to CAIR in 2003. This constitutes a 49 
percent increase in the reported cases of harassment, violence 
and discriminatory treatment from 2003 and marks the highest 
number of Muslim civil rights cases ever reported to CAIR. In 
addition, CAIR received 141 reports of actual and potential 
violent anti-Muslim hate crimes, a 52 percent increase from the 
93 reports received in 20034.

Not only Muslims, but also Christians from Arab descent 
suffer from the stereotyping against Arabs in general because of 
physical appearance, language and customs. And the negative 
attitude toward Muslims does not differentiate between Arab and 
non-Arab who narrate their own realities and identities.  Arab 
Americans try to prevail over such stereotypes and hardship.  
This new situation is reflected in a statement of one of Egyptian 
American.  ‘Ali, a dentist living in West Bloomfield, asserted:
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image as ‘an immigrant success story’, as ‘the capital of Arab 
America,’ changed within hours of the attacks; suddenly, it was a 
scene of threat, divided loyalties, and potential backlash” (Shryock 
2001: 917).  Such a sketchy and impressionistic conclusion, 
made immediately after the 9/11 event, however, does not say 
how Arab Americans survived such a tragedy.  Shryock goes on 
to say, “In the days following September 11, Arab Detroit was 
awash in American flags. They were displayed prominently in the 
windows of liquor stores and corner groceries, they flew over gas 
stations, they even adorned churches and mosques. Flags were 
worn around throats, affixed to lapels, and tattooed into the skin. 
For some, American flags were talismanic shields, for others, 
they were defiant assertions of patriotism. Many non-Arab and 
non-Muslim observers thought it was all for show—some of it 
was, of course—but this skeptical attitude only proved how 
hard it was for Arabs and Muslims to be seen as “authentically” 
American” (Shryock 2001: 918- 919). Even when they strived 
to show patriotism, solidarity or loyalty to the society with which 
they are identified, they were denied such honor. 

Arab Americans have experienced a variety of forms of 
discrimination and stereotyping based on factors such as race 
and ethnicity, inability to speak the language, dress, customs, and 
religion2.  Some critical dimensions of these stereotypes go back 
to the way Western scholars have misrepresented the Arab (or 
East) as a changeless, passive, dependent “other” (Said 1979; 
1984; 1993; 1996).  At the personal level, Edward Said, before 
9/11 and in his book, Orientalism (1979), positioned himself as an 
Arab intellectual in the West, and as such was subject to the very 
web of racism, cultural stereotypes, and dehumanizing ideology.  
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decentered, and exilic energies, energies whose incarnation today 
is the migrant, and whose consciousness is that of the intellectual 
and artist in exile” (Said 1993: 332). Through the usage of the 
metaphor of Sindbad, I extend this concept of “consciousness” to 
be incarnated also in the ordinary, non-academic, or non-artistic 
immigrants, like the case of the Egyptian interviewed by Ghosh 
and those of the metro Detroit communities interviewed for this 
research.  In a word, my argument here is that ethnographic 
findings show that the difference between the intellectual and the 
ordinary lies in the difference between two forms of discourse: 
writing or documented discourse and narrating or verbal discourse.  
If the writer or intellectual, from Said’s point of view, finds home in 
writing, ordinary Arab [Egyptian] Americans (like Sindbad) make a 
home in narrating or telling stories about their faraway homeland, 
heritage and personal memories.  In addition, I have found that 
other less formal forms of writing, including personal letters and 
electronic messages, are used by ordinary immigrants to convey 
their experiences to their relatives and close friends, as well as to 
themselves.  In a word, for a person who has lost their immediate 
touch with the homeland, narrating is considered a discursive 
social space providing a novel source of the sense of rootedness 
associated with the old homeland.  Arab Americans commence 
their narratives of identity with their homeland.

Prior to September 11, 2001, many Arab-Americans achieved 
prosperity in business, academia, engineering and other fields 
and as such were successful and mainstreamed in U.S. society 
and politics (Boosahda 2003, El Guindi 2003, Nabeel & Shryock 
2000, Suleiman 1999). However, one reads that on “September 
11, 2001, Arab Detroit entered its own state of emergency. Its 
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theoretical insights that help us understand the core features of 
multiplicity, diversity and plasticity of Arab American identity. 

The reason for focusing on Edward Said lies in the fact that 
he wrote eloquently about his now well-documented diasporic 
experience1 in the U.S.  Although some of his writings occur 
prior to 9/11, they nonetheless highlight the hardships Arabs 
and Muslims face in both their new  and home lands.  When 
confronted with diaspora, Arab intellectuals are torn between 
their commitment to universal-human values, their commitment 
to their new land and their attachment to their homeland. 

Data drawn from Egyptian communities is used to examine to 
what extent Edward Said’s ideas of migrant and exilic experiences 
express the common views of other Arab Americans and are 
not confined to his own case as a dispossessed Palestinian.  
Finally, Said has been criticized for his formulation of an exilic 
space because it privileges the Third World writers or academic 
intellectuals, and not the ordinary exiles who have come to live 
and work in the metropolis (Kaplan 1996:30). 

Sindband’s stories of the Self: Edward Said and Arab 
Americans

In his study of an Egyptian village, Ametap Ghosh, an Indian 
ethnographer, noticed that both he and an Egyptian interviewee 
were comparing their cultures in relation only to “the West” saying 
that “despite the vast gap that lay between us, we were both 
travelling, he and I: we were travelling in the West” (quoted in 
Clifford 1997: 4-5).  

Said stated that “liberation has now shifted from the settled, 
established, and domesticated dynamics of culture to its unhoused, 
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Introduction
This paper focuses on the specific dynamics of movement and 

dwelling, and the related concepts of travel, migration, and exile 
that can be cross-culturally studied.  Despite the fact that cross-
cultural studies of travel as well as transnational cultural studies 
are scant, population movements and transnational migration 
are currently the focus of broad academic debates and surround 
such issues as transnational cultural relations, the renovation of 
migrants’ worldviews, and the dynamics of identity reconstruction 
(Axel 2004, Clifford 1988; 1999, Cohn 1987, el-Aswad 2004, 
Kaplan 1996).  Studies of migrants’ communities have noted 
that immigrants span borders and attend to multiple national 
realities (Coutin 2003, Kearny 1998; Levitt 2001, Ong 1999). 
The migratory experiences of Arabs to the West (or America) 
as reflected within their expressive narration and writing need to 
be articulated.  They are not well represented in the literature of 
travel. This paper examines cultural practices related to migration 
as ways in which persons experience change in their views of 
the world, of themselves, and of other people.  For instance, 
migrants experience profound changes in their conceptual-social 
orientation as they move from the state of being a ‘majority’ at 
home to that of being a ‘minority’ in another country, causing the 
feelings of bewilderment and alienation (ghurba) with which they 
have to cope. 

 
The study is based on ethnographic data collected from 

twelve case studies representing different and multi-dimensional 
experiences of Egyptian Americans living in three metropolitan 
Detroit, Michigan communities: Dearborn, West Bloomfield, and 
Troy.  These case studies reveal some important and comparative 
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Abstract
Migration is a prototypical rite of passage involving transition in space, territory, and 

group membership. Migrants are border-crossers who create transnational identities that 

mediate between different geographies and nations. This transnational identity recalls the 

folk archetype of Sindbad the Sailor of the Arabian Nights, a metaphor used here to indicate 

a role model for migrants’ successful adventures that go beyond locality, regionality and 

nationality.  Sindbad is not merely a boater, but a determined traveler, adventurer and 

navigator spirited to succeed in finding new opportunities in new frontiers.  Unlike authors 

such as Clifford (1997: 38), Julian (2004), and others, who have focused heavily on the oral 

histories of immigrants, in this paper, I discuss different forms of expression, in addition to 

oral narration, including writing.  Arab American writings have played a critical role not only 

in documenting social and political events, but also in alerting nations and local communities 

of the consequences of anti-Arab and anti-Muslim attitudes intensively prevalent in the US 

following 9/11, thus providing a platform for discussions and potential solutions.  These 

views are examined within the perspectives of both Arab American writers, as represented 

here by Edward Said, and ordinary Arab immigrants of the Detroit metropolitan area.  The 

paper analyzes their complex positioning and various alternatives that have been proposed 

and discussed by Arab-American intellectuals, especially Edward Said, as related to the 

experiences of ordinary immigrant Arab Muslims and non-Muslims, and particularly, as 

in this paper, Egyptian-Arab immigrants [Arab Americans, identity, travel/immigration, 

diaspora]. 


