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نُاٍ طاٖط ضؾٝس – 1959 :بػساز ،بهايٛضٜٛؽ داَع ١بػساز َ ،1982ادػترل ؼي داَع ١ايس ٍٚايعطب،2006 ١ٝ
زنتٛضا ٙداَعَ ١االٜا سيايٝعٜا ،باإلناؾ ١شلصا ايبشح ْؿطت أضبع ١عٛخ ؼي َايٝعٜاٚ ،يَ ٞػاُٖات ؼي تططيٚ ١إؾطاف بعض
اآلثاضٚ ،سهٛض ؼي ْسٚات َٚؤشيطات ؼي نٛضزغتإ َٚايٝعٜاٚ ،ؾاضنت ؼي أعُاٍ تطبْٚ ١ٜٛؿاطات ثكاؾ ١ٝعسٜسٚ ٠عكس
غُٓٝٝاضات عس.٠

ًَدل
نٛضزغتإ َٛطٔ بطبٝعت٘ َه َٔ ٕٛفاَٝع أثٓٚ ،١ٝزٜاْات َٚصاٖب كتًؿ ،١ؾكبٌ اإلغالّ ناْت األَ ١ايهٛضز١ٜ
تس ٜٔبسٜاْات ايعكٛض اييت َطت بٗا َٗٓٚا ايعضزؾت ١ٝاييت اْتؿطت ؼي سلاٍ ؾطم نٛضزغتإ إْطالقاً َٔ َس ١ٜٓأٚض١َٝٚ
(ٚضَ )WORMEA -٢بآشضباجيإ ايػطب َ ١ٝػكط ضأؽ (ظضزؾت)ْ ،اؾط ٖصا ايسٜٚ ،ٜٔعتكس َعتٓك ٙٛبإٔ األخرل نإ ْبٝاً
َطغالً ،سٝح تٛغعت ايسٜاْ ١ايعضزؾت ١ٝيتكٌ إزي سلاٍ بالز ايكري ٚشيو قب ٌٝغبع ١قط ٕٚقبٌ َٝالز عٝػ ٢عً ٘ٝايػالّ،
ٚقس سطؾت ؾُٝا بعس إزي اجملٛغَٚ ،١ٝا إٔ اْتؿطت اغيػٝش ١ٝؾاعتٓل ايهجرل َٔ ايهٛضز ٖصا ايس ٜٔإزي اؿهٛض اإلغالَٚ ٞزخٌ
ايػايب ١ٝايععُ َِٗٓ ٢ايس ٜٔاؾسٜس قًشاً ال عٓٚ ،٠ٛإٕ سسثت قتاٍ ٖٓا آٖ ٚاى بري ايػاغاْٝري ٚايؿاؼري اغيػًُري ،سٝح
ناْٛا سهاّ اغيٓطك ١بطبٝع ١اؿاٍ يصا ؾإٕ غٛاز اجملتُع غٝتٛضط ؾ ٘ٝؾاؤٚا اّ أبٛا بطبٝع ١اؿاٍ ،غُٝا ؼي بساَ ١ٜعطن ١دًٛال٤
 GOLALAإال إٔ ايهٛضز إعتٓكٛا ايس ٜٔاإلغالَ ٞضٜٚساً ضٜٚساٚ ،أقبشٛا ايػٓس األغاؽ ؼي سػِ تًو اغيعطنٚ ،١تبعاً
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اً َٔ ٖصا ايكطاع٤ضزغتإ دعٛ نإ ن،غاغاتٗاٚ ايتكسعات بري َصاٖبٗاٚ ض اإلْؿكاقاتٛٗظٚ َٞات ايعامل اإلغالٜجملط
اغاً بريٝ ق٠ غرل نبرل١بٓػبٚ ،ريٜٛطات ايكؿٛنإ شيو ؼت نػٚ ،)١عٝضز (ايؿٛظٗط بري ايهٚ  شاىٌٚ إزي ٖصا أٜايتُاٚ
٤ عٔ ٖؤال١انشٚ ٠ضٛ ق٤عجٓا جياٖس َٔ أدٌ إعطاٚ ،ايؿبوٚ ١ٝ٥ضزغتإ ايهاناٛـ ؼي ن٥اٛ ايطَٙٔ ٖصٚ ،ايؿطؽٚ ايعطب

.ٓػذِ َع سذِ ٖصا ايبشحٜ َاٚ ؾك ًال قسض اغيػتطاعٚ ًٌ بؿأِْٗ أقالَٝا قٚ ،ِٗبعض عازاتٚ ِٖأَانٔ اْتؿاضٚ ِٗستٝعكٚ
Abstract

Kurdistan is home Created by nature of ethnic groups, religions and doctrines of
different, before Islam was the Kurdish nation religions,

Zoroastrianism spread in the

northeast of Kurdistan from the city of Orumiyeh ( WORMEA) in wests of Adhirbaijan ,
hometown of (Zoroaster), the mostly of kurds converted to this religion, His audiences,
whose converted to his relegion, theyr believed that was a prophet transmitter, where the
Zoroastrianism

religons expanded to reach the north of China, and ahead of seven

centuries before the birth of Jesus peace upon them, but has been misrepresented, later to
Parsee, and that the spread of Christianity, then transferted many of Kurds to new
religions,namely to been a Muslims while the Islam army presence and entered the vast
majority of them a new religion, not by forces, but occurred a fight here or there between
the Sassanids and Muslim conquerors, and they were the rulers of the region, of course, so
the darkening community involve, where they want it or not, especially at the beginning
of the battle of Jalawla GOLALA but the Kurds have joined as a shols to the Islamic army
and became the basis in the decisively the battle, depending on the course of the Islamic
world and the emergence of splits and cracks between the doctrines and politicals . The
Kurdistan was part of this conflicts and bobbing to this or that emerged, between the Kurds
a(Shiites), and that was under the pressure of the ironies Safavids, the rate is a great analogy
between the Arabs and the Persians , and this (kakai) and (Shabak Shiite), communities in
Kurdistan, they've been struggling in order to give a clear picture of them and their faith
and places of their spreading and some of their habits, and what was originally, by a suitable
ranges, about them and was told as much as possible with the size range of this article.
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م.د .كمال طاهر رشيد برزنجي

الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

اغيكسَ١
ايؿبو  ِٖٚطا٥ؿ ١ز َٔ ١ٜٝٓطٛا٥ـ نٛضزغتإ اغيدتًؿٚ ،١تػهٔ ايعسٜس َٔ ايكطٚ ٣ايبًسات ؼي َٓااطل كتًؿاَ ١أ
نٛضزغتإ ٚخاقا ١ؼي ايكػُ ٞاؾٓٛبٚ ٞايؿطقَٗٓ ٞا ؼي (ايعطام ٚاٜطإ)ٚ ،تعٝـ غايبٝتِٗ ؼي َٓاطل ْ ٣ٛٓٝأططاف اغيٛقٌ،
تتشسخ ٖص ٙايطا٥ؿ ١ايًػا ١ايهٛضزٜا( ١ايًٗذ ١ايبادالْ ٖٞٚ ،)١ٝدع َٔ ٤ايهٛضاْ(GORANI) ١ٝإسس ٣ايًٗذات ايطٝ٥ػ١ٝ
ؼي ايًػ ١ايهٛضز ،١ٜإال إٔ يػتِٗ ٖص ٙاَتعدت ٚتأثطت بايًػات اياُذاٚض َٔ ٠ايعطبٚ ١ٝايؿاضغٚ ١ٝايذلن. ١ٝ
ٚاعذلف ايسغتٛض ايعطاق ٞؼي ايعٗس اغيًه ٞبِٗ نإسس ٣ايطٛا٥ـ اغيٛدٛز ٠ؼي اغيًُها ١ايعطاقٝا ،١يهأ ْعااّ ساعب
ايبعح عٌُ عً ٢تعطٜبِٗ ٚتٗذرلِٖ َٔ َٓاطكِٗ إزي فُعات قػط ١ٜؼي باظٜإ قطب ايػًُٝاْٚ ١ٝغرلٖا َٔ اغيسٕٚ ،نإ ٖصا
نُٔ تهًُ ١عًُ ١ٝايتػٝرل ايسضيٛغطاؼي ؼي نٛضزغتإ /ايعطامٚ ،قس قا ّٚايؿبو عًُ ١ٝايتعطٜب اييت ؾطنت عً ِٗٝؼي تعاساز
 ّ 1977باعتباضِٖ عطباًٚ ،قس أقط ؾ ٘ٝبعطٚب ١نٌ َٔ ٜعٝـ خاضز َٓطك ١اؿهِ اياصات ٞيهٛضزغاتإ ٚايايت ساسزٖا ايٓعااّ
ايػابل ؼي ْكـ أضان ٞنٛضزغتإ ؾكط ٚاعتدل ايكاطاض ،ايهاٛضز ٚايذلنُاإ ٚاغيػاٝشٝري ٚاألقًٝاات األخاط ٣ايعا٥ؿاري ؼي
قاؾعات نطنٛى َٛٚقٌ ٚزٜازي ؾهالً عُٔ ٜعٝؿ ٕٛؼي زاخٌ بػساز ٚاحملاؾعات ايعطاق ١ٝاألخط ٣عطباً.
إخذلْا ٖصا اغيٛنٛع ألُٖٝت٘ٚ ،سيا إٔ ٖٓاى زضاغات بؿأْ٘ إال أْ٘ ٚعػب تكٛضْا َا ظاٍ ٜهتٓؿ٘ ايػُٛض ٚحيتاز إزي
اغيعٜس ؾهالً عٔ عجٓا اغيتٛانعٚ ،قس بصيٓا َا ؼي ٚغعٓا يًٛق ٍٛإزي بعض اؿكا٥ل ايتاضخي ١ٝأنازضيٝاً َٓػذُاً َع َٓٗر ايبشاح
ايتاضخي ٞاإلغتٓباطٚ ،ٞقس مت تكػ ِٝايبشح إزي أعاخ َٚطايب بػ ١ٝايتػٗ ٌٝؼي َساٚيت٘ يس ٣قطاٚ ٘٥سػب ؾطٚط َٚتطًبات
اجملً ١اغيعٓ ١ٝاييت بكسز ْؿطٚ ٙاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل.

اغيبشح االٍٚ
ايؿبو ،عطقاً َٚصٖباً ٚقبا٥الً َٓٚؿأ
تعطض ايؿبو إزي تٗذرل ٚتعطٜب بري غٓٛات ٚ ،ّ1989-1988أبعس ايهجرل َِٓٗ إزي فُعات قػط ١ٜخاضز
َٓاطكِٗ بعس إٔ اعتدلٚا عطباً نُٔ تعساز  1977ايػايـ ايصنطٚ ،س ٍٛأعسازِٖ; شنط ضؾٝسخ ٕٛٝؼي نتاب٘ ( األزٜإ
ٚاغيصاٖب بايعطام) ٚبٓا ٤عً ٢تكسٜطات بطٜطاْ ١ٝيػٓ ،ّ1925 ١اييت سسزتٗا بعؿط ٠أالف ْػُ ١بُٓٝا سسزِٖ إسكا٤
َ 1947ع اإلٜعزٜري بجالثٚ ١ثالثري ايؿاً ٚؾكًٛا عٔ ايهٛضز ،إال أْ٘ مل ٜصنط ايؿبو باإلغِ ؼي تعساز  ،1936عً ٢اعتباض
نَ ِْٗٛػًُريٚ ،ؼي إسكا 1977 ٤أقبشٛا مثاْٚ ١ٝعيػري ايؿاًٜٚ ،كسض عسز ايؿبو سايٝاً ز ٕٚتكسٜطات ضزل ١ٝعٛاي٦َ ٞيت

ايـ ْػُٚ ،1١غايب ١ٝايؿبو تػهٔ َٓاطل

أقه ١ٝاغيٛقٌ ٚاؿُساْٚ ١ٝتًهٝـ ٚؾٝدإ َٚسٕ بػساز ٚأضب ،ٌٝيهٔ ايهجرل

َِٓٗ غاز ضٚا غهٓاِٖ َتٛدٗري إزي بًسإ عطبٚ ١ٝأٚضٚب ١ٝبعس ايػع ٚاألَطٜه ٞيًعطام ٚ ،ّ2003قس تعطض ايؿبو إزي
_____________________________________________________________________________________________
1
ْكطت َطزإَ :كسض ْٝت-28 ،شيٛظ  ،2017ايؿبو عطاقَ ٕٛٝٝتٓٛعٛا اغيصاٖب. www.mesopot,com :

 :ٚعازٍ نُاٍ( ايؿبو ٚايبشح عٔ

اشلwww.noqash.org :2017-7-26 ،)١ٜٛ
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ظيالت إباز ٠طياع َٔ ١ٝقبٌ اؾُاعات ايػٓ ١ٝاألقٛي ١ٝاغيتططؾ ١ؼي اغيٓطك ١غُٝا بعس أسساخ سعٜطإ ٚ 2014غكٛط اغيٛقٌ
بٝس َػًش( ٞزاعـ)ٚ ،ايتذأ إثطٖا أعساز غؿرل ٠إزي َٓاطل نٛضزغتإ ٖطباً َٔ بطـ زاعـ َٔ قتٌ ضداشلِ ٚغيب ْػاٚ ِ٥

أٚالزِٖ ْتٝذ ١شيو .1

اغيطًب األٍٚ
آضا ٤سَ ٍٛاٖ ١ٝايؿبو
ٜعتدل ايبعض ايؿبو َٔ ايؿٝع ،١يهٔ َعتكساتٗا َعجي َٔ ١اغيعتكسات (ايكعيباؾٚ١ٝاإلٜعز )١ٜنصيو ْعطاً يعٜاضتِٗ

يًشػٝٓٝات ايؿٝعٚ ١ٝاألنطس ١اإلٜعز ١ٜؼي اليـ سيٓطك ١ؾٝدإ ٚ ،2تهاٜا ايططم ايكٛؾٚ ،١ٝتتٛظع عؿا٥طٖا بري َٓاطل
نطنٛى ٚأضبٚ ٌٝزٜازي ٚخاق( ١خاْكري) باإلناؾ ١إزي اغيٛقٌ.
_____________________________________________________________________________________________
1

2

َعًَٛات َٔ ايسنتٛض سػٔ ايؿبه ، ٞداَع ١غٛضإَ 2016/6/6 ،كابً١

ؾدك.١ٝ

اإلظز :ِٖ ١ٜاإلظز ٕٜٛٝأ ٟاإلشلٜٚ ،ٕٛٝٝعتكس ايبعض أْٗا َؿتك َٔ ١نًُٜ( ١عزإ  (Yazdanايؿاضغ ،١ٝاييت تعين ايصات ايعًٝاٜٚ ،ط ٣بعض

ايباسجري اآلخط ٜٔإٔ أقٌ ايتػَُ ١ٝؿتل َٔ نًُٜ( ١عز) َ ٖٞٚكاطع ١ؼي دٓٛب إٜطإ ٜؿذلض إٔ ايٝعٜسٜري ظٗطٚا ؾٗٝا ،نُا أْتػبت ايتػُ ١ٝإزي
ٜعٜس بٔ َعا ١ٜٚضسيا َٔ باب اإلستُا ٤ؼت اغِ اـًٝؿٚ ،١تعٛز دصٚض ٖص ٙايطا٥ؿ ١ايس ١ٜٝٓإزي ايسٜاْ ١ايعضازؾتٚ ١ٝاييت تؤَٔ بكٛتري َتٓاقهتري ُٖٚا
(أٖطضئ ٚآٖٛضا َعزا) ،ؾأْٗا ؾإٔ اإلغالّ بري ايطظئ ٚايؿٝطإٚ ،ايعضازؾت ١ٝتكط باغيػاٚا ٠بري اؾٓػري ٚشلا ؾها ٌ٥أخط ٣قبٌ ايتشطٜـ ،يصا
ٖ ٞقط دسٍ بري ايعًُا ٤عً ٢نْٗٛا زلا ١ٜٚأّ ٚنع١ٝ؟َٚ ،طدع اؾسٍ ٜعٛز إزي غطاب ١اغيعتكسات ايسٚ ١ٜٝٓطكٛغٗا يسٚ.ِٜٗشلصا مل ٜتؿل ايباسجٕٛ
ؼي أقٌ تػُٖ ١ٝص ٙايسٜاَْٚ ١بازٗ٥ا األغاغ ،١ٝنُا إٔ ايكطإٓ ايهط ِٜمل ٜصنطٖا بٓل قطٜح ناألزٜإ ايػُا ١ٜٚاألخط ،٣ضغِ إٔ ٖٓاى َٔ ٜعتكس
بأْٗا ناْت زلا ١ٜٚقبٌ ايتشطٜـ بٓا ٤عً ٢اآلٜات ايهطضيٚ(١يكس بعجٓا يهٌ أَ ١ضغٛالً :ايٓشٌ(ٚ )36يهٌ َٓهِ دعًٓا ؾطعَٗٓٚ ١اداً :اغيا٥س)48 ٠
َٚ ( ٚا نٓا َعصبري ستْ ٢بعح ضغٛالً :اإلغطاٚ ،)15 ٤يصيو ؾإٕ ايهٛضز ٜعتكس ٕٚبٓب ٠ٛظضزؾت ايػُاٚ ١ٜٚايص ٟسطف إزي اجملٛغٚ ١ٝعباز٠
ايٓرلإٚ ،بك ٞأتباعِٗ إزي َابعس اإلغالّ  َِٗٓٚاإلظز.ٕٜٛٝ
ٚتتبٓ ٢اإلظز ١ٜايكاعس ٠األغاغ ١ٝيًسٜاْ ١اغياْْ ١ٜٛػب ١إزي( َاْ ٞبٔ ؾاتو  ٖٞٚ )ّ215اظزٚاد ١ٝايك ٠ٛايعًٝا (إي٘ اـرل ٚإي٘ ايؿط)نُا إٔ
أتباعٗا ٜؤَٓ ٕٛبٛدٛز قشٝؿ ١زلا ١ٜٚباغِ (:آؾٝػتا ٚ ) Aveastaبايًػ ١ايبًٗ ١ٜٛايهٛضز ١ٜايكسضيٚ ،١سطؾت ايسٜاْ َٔ ١قبٌ أناغط ٠ايػاغإ،
يصا ٚضزت تػُٝتٗا باجملٛغٚ ١ٝاؾتٗطت بٗا ؾُٝا بعس ،ثِ تػرلت ؾعا٥طٖا ٚاؽصت ايٓرلإ قسغٚ ١ٝتعبساً َٔ قبٌ اجملٛؽ ٚاغتُطت عًٗٝا إزي ايؿتح
اإلغالَ.ٞ
ٜٚعتكس ٖؤال ٤بٛدٛز اغيكشـ األغٛز اغيٓعٍ َٔ ايػُا ٤قبٌ مثاْ ١ٝآالف غٓ ٖٞٚ ،١بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜتػُ( ٢ب٘ ضتٚٛنا ض ٙف) ،نُا اغتأثطٚا
باغياْٚ ١ٝؾعا٥طٖا ،يهٔ ايبعض ٜػُ ِْٗٛبعبس ٠ايؿٝطإٚ ،اإلظز ٕٜٛٝأْؿػِٗ ٜطؾهٜٓٚ ٕٛهط ٕٚشيوٜٚ ،سع ٕٛبٛدٛز ًَو ايطاٚٚؽ ٚضَع،ٙ
نُا ٜتعبس ٕٚيًؿٝذ عس ٟبٔ َػاؾط ٖ 1162 -ّ1073ذط ٖٛٚ ،١ٜضَعِٖ ٜٚػُ( ْ٘ٛآز ٖ٘ ٟناض :ٖٛٚ ،)ٟايؿٝذ ؾطف ايس ٜٔبٔ َػاؾط
َٔ َٛايٝس بعًبو ؼي ايؿاّٚ ،نإ ضدالً َتكٝاً ٚقاؿاً بري ايهٛضز ،تًك ٢عً َ٘ٛؼي بػساز ثِ تٛد٘ إزي ٖهاض ٟبؿُاٍ نٛضزغتإ سٝح ْؿط تعايُ٘ٝ
ؾٗٝا ٚايتـ ايٓاؽ سٛي٘ٚ ،نإ عًَ ٢عطؾ َٔ ١ضداٍ ايسٚ ٜٔعًُا ٤عكطٚ ،ٙأيـ زٜٛاْاً ؾعطٜاً ٜطزز ٙاإلظز ٕٜٛٝؼي ايتعاظٚ ٟاألعٝاز ٚاغيٓاغبات
ٚبايًػ ١ايهٛضزٚٚ ،١ٜؾل ايذلتٝب اشلذا ٞ٥ؼي قٛاؾٜٚ ،٘ٝػُ ٘ٝبعض ايهتاب بعس ٟبايهِ أ ٚايؿتح أٖ ٚاز ٟايص ٟطٛض ٖص ٙايسٜاْ ١ست ٢غًب
عًٗٝا ايطابع اإلغالََٚ ٞعاضٜ ٙكع ؼي َعبس (اليـ) ؼي ؾٝدإ قطب اغيٛقٌٚ ،جيتُع ؾٗٝا اإلظز َٔ ٕٜٛٝؾت ٢أضدا ٤ايعامل غُٝا َٔ ضٚغٝا ٚأغياْٝا
ٚيبٓإ ؾهالً عٔ َسٕ نٛضزغتإ اغيدتًؿٚ ١ؼي َٓاغباتِٗ َٚطاغ ُِٗٝايػٓ ١ٜٛغُٝا ؼي عٝس (طيا ) ،نُا نإ ٜسع ٛيكالح ٜعٜس بٔ َعاٜٚ ،١ٜٚعٝـ
َععِ ٖؤال ٤ؼي دبٌ غٓذاض ٚايؿٝدإ ،نُا تٛدس شلا أقًٝات ؼي إٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ٚاٚضٚبا.
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ٚؼي اؾاْب اإلٜطاْ ٞتتٛادس ايطا٥ؿ ١ؼي نطَاؾإ بهٛضزغتإ ايؿطق ١ٝغطب إٜطإٖ َٔٚ ،ص ٙايعؿا٥ط (بادالٕ ،ظضاض،٣
زاٚٚز ،ٟظْهٓ٘ ،ضٚظبٝاْ ٖٞٚ )ٞعؿا٥ط َعطٚؾ ١ؼي نٛضزغتإ.

1

اَا َٔ سٝح اْتُا ِٗ٥ايعطقٜ ٞهاز ٜتؿل ايباسج ٕٛعً ٢أِْٗ َٔ أق ٍٛنٛضزٜٚ ،١ٜصٖب ايهاتب ضؾٝس خ ٕٛٝؼي
َكاٍ ْؿط ٙؼي دطٜس ٠ايؿطم األٚغط بعٓٛإ ( :ايؿبو َعطن ١اشل )١ٜٛإزي ٖصا اإلعتكاز ،يهٓ٘ ٜك ٍٛإِْٗ تأثطٚا سئ سٛشلِ
َٔ َصاٖب ٚزٜاْاتٚ ،ست ٢يػتِٗٚ ،غٌٗ ْٜ ٣ٛٓٝعتدل ايبؤض ٠األغاغ ١ٝغيٛطٔ ايؿبو ٚاإلٜعزٚ ١ٜايػطٜإ ٚايذلنُإ
باإلناؾ ١إزي ايهٛضز ٚايعطبٜٚ ،تُطنع ٖؤال ٤ؼي أقه( ١ٝاؿُساْ ٚ ١ٝايؿٝدإ  ٚتًهٝـ)  ٖٛٚايٛطٔ ايتاضخي ٞغيػٝشٞ
ايعطام َٓص ايعٗس اآلؾٛض.ٟ

2

ٚتعتدل ٖصَٓ ٙطكَ ١تٓاظع ١بري سهَٛيت ايعطام ٚإقً ِٝنٛضزغتإ عػب اغياز َٔ 140 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞايسا ِ٥يػٓ١
 ،ّ 2005نُا ظٗطت زعٛات َٔ قبٌ بعض ايػاغ ١بإقآََ ١طك ١سهِ شات ٞأ ٚقاؾع ١خاق ١باألقًٝات ؼي غٌٗ ْ٣ٛٓٝ
 ٚشيو بعس تعطنِٗ ؿُالت قُع ٚإباز َٔ ٠قبٌ اغيتططؾري ،إال إٕ قاؾغ اغيٛقٌ (أث ٌٝايٓذٝؿ )ٞضؾض ايعطض ؼي س٘ٓٝ

3،

يإلظزٜري ٚايهانا ١ٝ٥اْعط :عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ّ1924 ،م.4
 :ٚا يسٜاْ ١اإلظزَ ،١ٜكسض ْٝت :ؾطٜس ٕٚت ،ًًٛٝايٝعٜس ١ٜعبس ٠ايؿٝطإ ،أغاطرل ٚسكا٥ل َعٜؿَ ،١كسض ْٝت:
\http://www.bahzani.net/book/EzidiC:\Users\sava\Downloads\238-http:\www.bahzani.net
ٚاْعط  :اإلْػهًٛبٝسٜا ايعاَ ،١ز ،1مٚ ،17ز ،3مٚ .1886اْعط :اغيتٛي ،ٞقػٔ قُس ،نطز ايعطام ،م.44-42-
اْعطَٓ :صض عبس اجملٝس ايبسض ،ٟدػطاؾ ١ٝاألقًٝات ايس ١ٜٝٓؼي ايعطام ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاآلزاب ،داَع ١بػساز،
،ّ1975م.68
اْعط :ؾانط خكباى ،ايعطام ايؿُاي ،ٞايٓاؾط :زاض اغيالٜري ،برلٚت ،ّ1983 ،م.289
اْعط :عبس ايط ظام اؿػين ،عبس ٠ايؿٝطإ ؼي ايعطامَ ،طبع ١ايعطؾإ ،قٝسا ،يبٓإ ،ّ1931 ،م.27-26
ٚاْعط :قسٜل ايسًَٛد ،ٞايٝعٜسَ ،١ٜطبع ١اإلؼاز ،اغيٛقٌ ،ّ1949 ،مٚٚ .170ضز ؼي زا٥ط ٠اغيعاضف اإلغالَ:١ٝ
(حيتٌُ ٕ ٜه ٕٛإٜعزَ ٟؿتكاً َٔ نًُ ١إٜعز اييت ٖٜ ٞعتا ؼي اآلؾٝػتا ٜٚعز ؼي ايبًٗ ،)....١ٜٛاْعط:
ٚThe encyclopedia of Islam.IV ,London,1934,p1164.نصا ٜطز ايععاَ ٟٚعاعِ ٚتعطٜب ايٝعٜسٜٚ ١ٜعسٖا خطاؾ ،١اْعط:
ايععا ،ٟٚعباؽ ،تاضٜذ اإلٜعزٚ ١ٜأقٌ عكٝستِٗ ،بػساز  ،1935م.3
َ 1اضى غاٜهؼ ،ايكبا ٌ٥ايهٛضز ١ٜؼي اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْ ،١ٝفً ١اغيعٗس اغيًه ٞيإلْذلبٛيٛدٝا عاّ  ،1980م .488-451
2
Leo, Leonard (2010). International Religious Freedom(2010); Annual Report to congress.
DIAN puplishing , p.69.
3أث ٌٝايٓذٝؿ : ٞال ْؤٜس إقاَ ١قاؾعَ ١ػٝش ،١ٝؾبه ١اي ّٛٝيألخباض  ،2011/12/8اطًع عً ٘ٝبتاٜذ . 2011 /9 / 11
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نُا ٜٛدس ايؿبو ظُاعات قػرل ٠ؼي َس ١ٜٓبططًٚ ١طيٝع قط ٣بعؿٝك17ٚ ١قط ١ٜعطبٚ ١ٝقط ١ٜتطنُاْ ،1١ٝنُا ٜػهٔ ايؿبو
ؼي َس ١ٜٓنطًَٝؼ بػٌٗ ْ.٣ٛٓٝ

2

ٜٚؤنس ْكطت َطزإ ؼي َكايٜ٘( ،ػهٔ ايؿبو ؼي سٛاي 72 ٞقطٚ ١ٜبًس ٠ؼي غٌٗ ْٚ ،٣ٛٓٝقس عطف ايؿبو نُٔ
أقسّ ايطٚاٜات ايتاضخي ١ٝؼي أٚاخط ايعٗس ايعباغ ،ٞنُا أؾاضت إيٗٝا ايٛثا٥ل ايعجُاْ ١ٝعً ٢أِْٗ طياعَ ١ػتكًَٓ ١ص ايكطٕ
ايػازؽ عؿط اغيٝالز ،ٟنُا ٚضز شنطِٖ ؼي زا٥ط ٠اغيعاضف ايدلٜطاْٚ ١ٝاإلغالَ.١ٝ
ٚأِٖ قطاِٖ( :زضاٜٚـ ،قط ٙتب٘ ،بادطبٛؽ ،باظٚا ،ٜ٘طٛبطم ،ظٜاض ،٠خعْبتَ٘ٓ ،اض ٠ؾبو ،طرلا ،ٙٚعً ٞضؾٝس ،طٛبعا،ٙٚ
ٚنٛضغطٜبإ ،ندلي ،ٞباؾبٝؿ٘ ،تٝؼ خطابٜٓ ،هٝذ٘ ،خطاب٘ ،غًطإ ،بسْ ،١باغدط ،ٙؾٝذ أَرل ،بعٜٛعٚ ،٠غرلٖاِٖٚ ،

ٜتهًُ ٕٛايًػ ١ايهٛضز.) 3.١ٜ

ٚغكٛم أقًِٗ ؾٗٓاى آضا ٤نجرل ٠سَ ٍٛا شٖب إي ٘ٝايباسج ،ٕٛيهٔ ايطأ ٟاألق ٣ٛب ٖٛ ِٗٓٝإْتػابِٗ إزي ايك١َٝٛ
ايهٛض زٖٓٚ ،١ٜاى آضا ٤نجرل ٠بؿإٔ شيو ،ؾرل ٣ايسنتٛض اؾًيب ؼي ضغايت٘ اغيؿٗٛض ٠ؼي نتاب٘ ايعطام ،ايكؿشَ َ٘ٓ 8 ١ا :ًٜٞ
(إٕ ايؿبو داؤا َٔ إٜطإ ٚإٔ يػاِْٗ خًٝط بري ايؿاضغٚ ١ٝايهٛضزٚ ١ٜايعطبٚ ١ٝايكً َٔ ٌٝايذلنٚ ١ٝإٔ شلذتِٗ أقطب إزي
يػإ ايبًٛف).
ٜٚصٖب ايهاتب ايهٛضز( ٟؾاخٛإ) أٜهاً ،إزي إٔ أقٌ ايؿبو َٔ ايهٛضز ،ؾٝك ٍٛبٗصا ايكسز( :إٔ ايؿبو ٚؾل أزي١
ٚبطاٖري عًُ ١ٝتاضخي ١ٝال تكبٌ ايؿو ِٖ ،نٛضز ٚشلذتِٗ ايبادالْ ١ٝتٓتُ ٞإزي ايًٗذ ١ايهٛضاْٖٚ ١ٝص ٙبسٚضٖا ٖ ٞإسس٣
ايًٗذات ايهٛضز ١ٜاألضبع).

4

نُا ٜط ٣ايسنتٛض ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،سيا إٔ ايؿبو َبعجط ٕٚساشلِ ساٍ ايًٗذ ١ايبادالْ ٖٞٚ ١ٝشلذ ١نٛضز با ٙٚقُٛز
ايتابع ١ـاْكري َٓٚاطل قٛض ٙتٖٛ ٚٛضٚ ٜٔؾٝدإ ؼي ْاس ١ٝاغيٝسإ ،ظٖاٚ ٚايؿبو ؼي سلاٍ ؾطق ٞاغيٛقٌٚ ،قػِ َٔ غهإ

َكاطع ١بابالٚ ٟٚعًٝاٚ ،ٙٚيهٔ نُا ٜك ٍٛايسنتٛض ؾؤاز :بأِْٗ أ- ٟايؿبوٜ -تهًُ ٕٛشلذٚ ١اسس ٠ؼي طيٝع َٓاطكِٗ .5

ٚإٕ ايًٗذ ١ايؿبه ٖٞ ١ٝشلذ ١بادالٕ اغيتؿطع َٔ ١ايًٗذ ١ايهٛضاْٚ ١ٝبايتاي ٞؾايًٗذ ١اشلٛضاَاْ ٖٞ ١ٝسؿٝس ٠ايًٗذ ١اغيٝس ١ٜأٟ

يػ ١آؾٝػتا ٚنصيو بايٓػب ١يًؿبو.6

_____________________________________________________________________________________________

ٜٚ 1هٝبٝسٜا اغيٛغٛع ١اؿط ،٠أخط تعس ٌٜشلص ٙايكؿش ١نإ  /15 ّٜٛانتٛبط 7101ى ايػاع.44ٚ22 :١

Committee,House of communskForeigen Affairs(2006) Human Rights annual report 2005:

2

ٚ first report of session 2005,6. LONDON: Stationery office. P-115اْعط :سبٝب سْٓٛا ،تاضٜذ نطًَٝؼ ،ط،2
ٚ .ّ2010اْعط :ؼكٝكات بًساْ ،١ٝبًس ٠نطًَٝؼ ،بُٗإ غًُٝإ َيت ٚ .اْعط:
Wiliamshurt. David: The acclesiastical organization of the East. 1318-1913. Corpus
ScriptorumChistianorum. Orientalium, Vol 582- subsldia 104, Lenvenpetrters P.234-236, 2000.
 3ايؿبو ،ؾا ٙبو ،دصٚض تاضخي– ١ٝزٜاْ -١يػ ،١اإلؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْ ،ٞايكػِ ايجكاؼي ،ايػًُٝاْ ،2001 ،١ٝم.36-34
4

ؾاخ٘ ٚإ – عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ – ضقِ ايعسز فٗ - ٍٛأضب ، 1955 ٌٝايكؿش.114 – 103 ١

 :ٚظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ ،2000م.71-70

 5ؾؤاز ظي١خٛضؾٝس ،ايًػ ١ايهطز(١ٜايتٛظٜع اؾػطاؼي ؼي شلذاتٗا)َ ،طبعٚ ١غاّ-بػساز ،م.44

 6اجملُع ايعًُ ٞايعطاقَ ،ٞر ،2ز ،1974 ،2بػساز ،قُس أَري ٖٛضاَاْ(،ٞتەماشاکردین سەرپێیی زاری سۆراین و زاری هەورامی) ،م .124
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ٚال ض ٜب ؼي إْتُا ِٗ٥اإلغالَٚ ٞتكطبِٗ َٔ ايكٛؾ ،١ٝيصا ْط ٣بإٔ ضدٌ ايس ٜٔعٓسِٖ ٜػُ ٢ب(اغيطٜس) نُا ٖٞ
اؿاٍ ؼي ايططٜك ١ايكٛؾٚ ،١ٝإٕ ضدٌ ايسٜ ٜٔطتبط ضٚسٝاً بؿدل أعًَ َ٘ٓ ٢طتب ١زٜ ١ٜٝٓػُ( ٢اغيطؾس) ٜ ٖٛٚطتبط سيطدع
أعًٜ ٢ػُ( ٢برل) بايهٛضزٚ ١ٜتعين ايؿٝذ ؼي ايعطبٚ ،١ٝأقسؽ ايهتب ايس ١ٜٝٓعٓس ايؿبو ٖ ٛنتاب (بٜٛٛضى) أ ٟاألزٚاض أٚ
اغيٓاقب ٖٛٚ ،نتاب كطٛط بايًػ ١ايذلن.١ٝ
ٚأندل نتاب أيـ عٔ ايؿبو ٖ ٛنتاب (اغِ ايؿبو) َٔ  500قؿش َٔٚ ١تأيٝـ( :أظيس خإ قُٛز ايكطاف)،
سٝح عح ؾ ٘ٝدٛاْب َُٗ َٔ ١ايطا٥ؿ ١ايؿبهَٚ ١ٝعتكساتٗا ٚأَانٔ عبازاتٗا خاق ١قط ( ١ٜتٝؼ خطاب)ٚ ،ؾٗٝا نطٜح اإلَاّ
ايطنا عً ٘ٝايػالّٖٓٚ ،اى َؤاخصات ٚإْتكازات نجرل ٠عً ٘ٝغُٝا ؾُٝا ٜتعًل بعطقِٗ ٚقاٚي ١إبعازِٖ عٔ ايهٛضز.
ٜٚك ٍٛايكطاف( :بإٔ ايؿبو أٌٖ ععٚ ٠ؾطف ٚإٕ ايبٓت عٓسِٖ إشا ٚقعت ؼي سب اسس َٔ ايؿبو ٚعًِ بصيو
َٔ قبًِٗ ،ؾإِْٗ غُٓٝعْٗٛا َٔ اـطٚز َٔ ايبٝت ط ٍٛعُطٖا ٚال ٜتعٚدٗا اسس).

1

اغيطًب ايجاْٞ
إػاٖات س ٍٛاْتػاب ايؿبو ايعطقٚ ٞبطاٖٗٓٝا
اإلػا ٙاأل:ٍٚ
ٜعتكس ٕٚسيذ َٔ ِٗ٦ٝاغيؿطم ايؿاضغَٓ ٞص ايكسّٚ ،ق ٌٝقبٌ َٝالز اغيػٝح عً ٘ٝايػالّ بعؿط ٠قطٚ ،ٕٚقسَٛا اغيٓطك١
َٔ سلاٍ عط قع ٜٔٚنُٔ ْعٚح طياعات نجرل ٠اييت تؿطقت إزي فُٛعتري :أٚالٖا اْتؿطت غطباً م ٛأٚضٚبا ٚايكػِ اآلخط
ْعست م ٛسلاٍ اشلٓس ٚاْكػُت بسٚضٖا إزي قػُري :قػِ ْعٍ َٔ ٖهب ١آضٜإ اييت تهْٛت َٓٗا ايؿعٛب اآلض( ١ٜايبًٛف
ٚايهٛضز ٚايؿطؽ ٚايؿبو ٚايطادٝو ٚاألظبو)ٚ ،نُٔ ٖؤال ٤اغتكط ايؿبو ؼي غٌٗ ْ ،٣ٛٓٝنُا ٜعٝس ٖؤال ٤أقٌ ايؿبو
إزي األق ٍٛايؿاضغٚ ١ٝايبًٛؾ ١ٝغيا عًٗٝا اؿاٍ ؼي يػتِٗ اغيُعٚد َٔ ١ايبًٛؾٚ ١ٝايؿاضغٚ ،١ٝنُٔ ٖصا اإلػاٜ َٔ ٙعتكس
بإضداع أقٌ ٖؤال ٤إزي اغيٝسٜري ايص ٜٔاغتٛيٛا عً ٢اإلَدلاطٛض ١ٜاآلؾٛض 612 ١ٜمٚ ،ّ.بٗصا ايكسز ٜك ٍٛإبٔ األثرل اؾعضٟ
ؼي نتاب٘ ايهاٌَ ؼي ايتاضٜذٚ( :عٓسَا اغتٛزي ايػاغاْ ٕٛٝٝعً ٢ايبالز بعس تكٜٛض أضنإ ايسٚي ١اآلؾٛضٚ ١ٜاَتًهٛا ٚأعازٚا
تعُرل اؿكٔ ايكبٛض( ٟقًع ١اغيٛقٌ) ،أغهٓٛا ؾ ٘ٝدٓٛزِٖ ٚؾٝسٚا س ٍٛايكطٚ ٣ايسٚض اييت غهٓٗا ؾالسٚ ِٖٛقٓاعِٗ
ايؿطؽ ٚايًٛض ٚايهٛضز ٚبعض ايٓكاض.)٣

2

 َٔٚأقشاب ٖصا اإلػا ٙاٜهاً ،باغٌ ْٝهتري ٜٚكْ ( :ٍٛعح ايؿطؽ عاّ  ،ّ714م ٛاؾٓٛب َٚس اغيٝسٕٜٛٝ
غ ًطاِْٗ عً ٢اغيٓطك ١نًٗا إزي إٔ أت ٢اغياْ ٕٛٝٝاغيطبٛع ٕٛبايطابع اإلٜطاْ ٞثِ ايػٝت َٔ ِٖٚ ٕٛٝٝأقٌ إٜطاْ ٞعتٚ ،عٓس
اْٗٝاض ػيًه ١آؾٛض ٚغكٛط ْ ٣ٛٓٝعاّ  612م.ّ.سكٌ ؾطاؽ نبرل ؼي اغيٓطك ١مل ضيًؤ ٙغٚ ٣ٛق ٍٛقبا ٌ٥إٜطاْ ١ٝدسٜس٠
اغتٛطٓت ؾطق ٞزدً.)١

3

_____________________________________________________________________________________________
1

أظيس ساَس ايكطاف ،ايؿبوَ ،طبع ١اغيعاضف ،بػساز ،ّ 1954 ،م .11-8-7-2

 2ابٔ األثرل ،ايهاٌَ ؼي ايتاضٜذ ،ز ،2ايطبع ١األظٖط ،١ٜايكاٖطٖ 1301 ،٠ذط ،١ٜم :ٚ .258ايكطاف ،ّ ،ٕ ،م.11-2

 3باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َٓؿٛضات فً ،1993 )ASO( ١تططي ١قاحل بطٚاض :ٚ .ٟايؿبو اقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِٖ،
ْكطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعس/4 ٌٜى.ّ2010/1
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اَا ايكؼ (غًُٝإ ايكا٥ؼ) ٜعتكس سيا :ًٜٞ
( إِْٗ داؤا َٔ ايؿطم ٚاغتٛطٓٛا ٖص ٙاغيٓطكَ ١جًِٗ نُجٌ إخٛاِْٗ ايعطب ٚاألنطاز ايص ٜٔغهٓٛا اغيٛقٌ ؼي ؾذلات
كتًؿ.)١

1

نُا ٜٓػبٗا ايبعض إزي قب( ١ًٝؾباْهاض ٙأ ٚؾٛاْهاضٚ )ٙناْٛا عًَ ٢صٖب اإلزلاعٚ ١ًٝٝتػًبت أٜاّ ايػالدك ١عً٢
األتابه ١بعس إْٗٝاض ايسٚي ١ايػًذٛقٚ ،١ٝاغتٛيت ايكب ١ًٝعً ٢ايكػِ ايؿطق َٔ ٞإقً ِٝؾاضؽ ؾٓػب ايؿبو إي.ِٗٝ

2

اإلػا ٙايجاْ:ٞ
ٖؤالٜ ٤عٝس ايؿبو إزي ايعٓكط ايذلنٚ ٞإِْٗ قسَٛا َٔ ايؿُاٍ ايذلن ٞؼي عٗس ايػًطإ طػطٍ بو ايػًذٛق ٞغٓ١
ٖ 447ذط ١ٜإلغاث ١اـًٝؿ ١ايكا ِ٥بأَط اهلل ايعباغٚ ٞايكها ٤عً ٢غًطإ ايسٚي ١ايبٚ ١ٜٝٗٛغهٓٛا قطَٛ ٣قٌٖ َٔٚ ،ؤال٤
ايهتاب (َكطؿ ٢ناٌَ ايؿبٝيب)ٜٚ ،ػتسٍ ببعض ايتكايٝس اغيكطب ١إزي ايذلى َٗٓٚا :إطالم ايؿٛاضب ايهبرلٚ ٠تبٓ ِٗٝاألغًٛب
اغيعُاض ٟايػًذٛق ٞؼي بٓاَ ٤ؿاٖسِٖ اغيكسغَٗٓٚ ١ا َعاض (اإلَاّ ظ ٜٔايعابس )ٜٔعً ٘ٝايػالّ ؼي قط( ١ٜعً ٞضف)ٚ ،يػ١
نتابِٗ ايسٜين بايًػ ١ايذلن.١ٝ

3

ٚيهٔ ٖص ٙاؿذر يٝػت َطًك ،١ؾاؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝؼي ؾت ٢أضدا ٤ايعامل اإلغالَ ٞتتؿاب٘ ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،نصيو
ايتكايٝس اإلدتُاعٚ ١ٝاغتعُاٍ ايًػ ١ؾاغيػًُ ٕٛنًِٗ ٜػتدسَ ٕٛايًػ ١ايعطب ١ٝؼي اجملاٍ ايسٜين ضغِ ن ٕٛغايبٝتِٗ يٝػٛا عطباً.

اإلػا ٙايجايح:
ٖ ٚؤالٜ ٤طدع ايؿبو إزي ايعٓكط ايهٛضز ٟسكطاًٚ ،قس غهٓٛا اغيٛقٌ َٓص ايكسّ عً ٢سس قٛشلِ( :َِٗٓٚ ،أظيس ؾٛنت)
ايصٜ ٟك( :ٍٛإِْٗ َٔ بٓاَ ٠س ١ٜٓاغيٛقٌ ايكسَاٚ ٤إٕ (ْٛازؾرلايهٛضز ٟاغيٝس ٖٛ )ٟايص ٟؾٝس قًع ١سك ١ٓٝؼي ايهؿ ١ايػطب١ٝ
يٓٗط زدً ١قبٌ قس ّٚاألؾٛضٜري إزي اغيٓطك ١غُػ ١قط ٕٚؼي األقٌ.

4

ٜٚك ٍٛاغيؤضر األغياْ(ٞؾٖ ٕٛاَط) :ّ1774
(إٕ غهإ َس ١ٜٓاغيٛقٌ ٜتهًُ ٕٛايهٛضزٚ ١ٜأِْٗ أنطاز عال ٠ٚعً ٢نٜ ِْٗٛتهًُ ٕٛايعطبٚ ١ٝايؿاضغٚ ١ٝايذلن،)١ٝ
نُا ٚقـ ابٔ سٛقٌ َس ١ٜٓاغيٛقٌ بإٔ أغًب غهاْٗا َٔ األنطاز) .

5

ٜٚؤٜس ٙؼي شيو اغيؤضر ايؿٗرل (يػذلاْر) ٜٚك( :ٍٛإٕ أٌٖ اغيٛقٌ أنطاز ٚأِْٗ ناْٛا نصيو بكٛض ٠عاَ ١ؼي ايكطٕ
ايطابع).

1

_____________________________________________________________________________________________
1

َطزإ ،اغيكسض ايػابلَ ،كسض ْٝت :ايؿبو أقًِٗ4 ....ى  :ٚ .2010اغيٛقً ،ٞغًُٝإ ايكا٥ؼ ،تاضٜذ اغيٛقٌ ،ز ،1اغيطبع ١ايػًؿ،١ٝ

َكط  ،1923م.55

ْ2كطت َطزإْ ،ؿؼ اغيكسض .2010

3ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايططٜك ١ايكؿٚ ١ٜٛضٚاغبٗا ؼي ايعطام اغيعاقطَ ،هتب ١ايٓٗه ،١بػساز  - .1966ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايؿهط ايؿٝعٞ
ٚايٓععات ايكٛؾ ١ٝستَ ٢طًع ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط اشلذطَ ،ٟهتب ١ايٓٗه ،١بػساز  1966م .46-45
4
5

أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػٚ ،ٕٛٝظاض ٠ايجكاؾ ١باقً ِٝنطزغتإ ،ايػًُٝاْ ، 2004 ،١ٝم .80-48
ْكالً عٔ أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝم :54ؾٖ ٕٛاَط ،تاضٜذ ايسٚي ١ايعجُاْ ،١ٝاجملًس ايطابع ،مَ :ٚ .28كسض ْٝت غابل.

ٚؾٖ ٕٛاَط ٖٜٛ :ٛظف ؾٖ ٕٛاَط بٛضنؿتاٍ(ْٛ23-1774 ْٜٛٝٛؾُدل َ) 1856ػتؿطم صيػا ٟٚي٘ ايعسٜس َٔ اآلثاض األزب ،١ٝايتشل بايػًو
ايسبًَٛاغٚ ٞعري ؼي ايػؿاض ٠ايُٓػا ١ٜٚؼي اغتٓبٚ ،1799 ٍٛظاض َس ١ٜٓاغيٛقٌ َطاضاً.2017-7-27 www.marefa.org..
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

ٚشٖب إزي شيو اايطساي١اإلٜطاي ٞايؿٗرل (َاضن ٛبٛيٚ )ٛايصَ ٟط باغيٛقٌ ٜٚ ،ّ1280ك( :ٍٛاشا خطز اغيط ٤خاضز أغٛاض
اغيٛقٌ تٛدس قبا ٌ٥ق ١ٜٛاغيطاؽ تعٝـ ؼي ساي ١ايبساٚ ٠ٚعً ٢ايػًب ٚايطع ٞتػُ ٢ايهٛضز).

2

اإلػا ٙايطابع:
ٖٚصا اإلػا ٙضيعد ٕٛأقٌ ايؿبو َع أعطام كتًؿٚ ١عً ٢أِْٗ َٔ أقَ ٍٛتعسز:َِٗٓٚ ٠
ايباسح ايؿٗرل(َهٓع 1958 ،)ٟسٝح ٜك ٍٛعٔ ايؿبو َاٚ( :ًٜٞيعٌ انجط َاٜسٍ عً ٢األق ٍٛاغيتعسز ٠اييت امسض َٓٗا
ايؿبو ٖ ٛتػُٝتِٗ) ،ؼي إؾاض َ٘ٓ ٠إزي ايؿباى أ ٟتعين اغيعز ٚاإلختالط ؼي ايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝيًهاتب ظٖرل ناظِ عبٛز
ايػايـ ايصنط ْؿؼ ايتكٛض ٜٚعٝسِٖ إزي قٝػ ١ايتػُ َٔ ١ٝايؿبو ٚايؿباى  ٖٛٚاـًط ٚايتساخٌ ؼي يػ ١ايعطب.

3

ٚيهٔ ي ٛناْت ايهًَُ ١ؿتك َٔ١ايعطب ١ٝيهإ ؾٗٝا ؾ٦ٝاً َػُٛعاً يإلقٓاع ،إال إٔ اإلغِ ٖصا خيل قَٛاً آضٜاً ٚيٝؼ
غاَٝاًٚ ،ال ٜكح إطالم ايكطع ١ٝعً ٢تؿاب٘ بري يػات َا ،س ٍٛنًُٚ ١تػَُ ١ٝا ،ألٕ اإلؾتكام ٜه ٕٛنُٔ يػ ١اغيػُ ٢ال
عً ٢يػ ١أخط ٣سيٓآ ٣عٓٗاٚ ،يطسيا نًُ ١تطًل ؼي يػَ ١ا سيعَٓ ٢عري ،ؾُٝا تطًل يًؿعْ ١ؿػٗا ؼي يػ ١أخطٚ ٣يهٔ سيعَٓ ٢ػاٜط
يألٚزي ،عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ نًَُ ١هإ ؼي ايعطب ١ٝتعين اغيٛقع بُٓٝا ؼي يػ ١بٗاغا اغيايٝع ١ٜتعين األنٌ ،ؾٌٗ ٜعين أْٗا عطب ١ٝاألقٌ
يؿب٘ ؼي ايًؿغ؟ طبعاً ال ،ست ٢ي ٛتؿابٗت اغيؿطزَٚ ،٠جاٍ آخط :نًُ( ١ق٘) ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝتعين أغهت أ ٚاقُتٚ ،يهٔ
ْؿؼ اغيؿطزٜ ٠طًكٗا بعض ايهٛضز عً ٢سٛٝإ (ايهًب) ؾُٝا تطًك٘ شلذ ١نٛضز ١ٜأخط ٣عً ٢ايعسز َ ،١٦ؾٌٗ ايهًَُ ١ؿتك١
َٚػتً َٔ ١ايًػ ١ايعطب ١ٝأ ٚايعهؼ؟ ال ٖصا يٝؼ قشٝشاً ؼي َطابك ١اغيؿطزات ٚاؿهِ عًٗٝا ٚإضداعٗا إزي يػات أخطٚ ،٣ال
ؾو بإٔ ٖٓاى استهانات يػ ١ٜٛبري األقٛاّ ٚتأثط نًٗا ؾُٝا بٗٓٝا بؿهٌ ْػيب ،أَا إْتػاب طا٥ؿ ١ايؿبو إزي ايعٓكط ايعطبٞ
يه ٕٛتػُٝتِٗ تعين ؾ٦ٝاً ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝبكٓاعتٓا التسخٌ ؼي باب اغيكساقٚ ١ٝال ٜكبًٗا اغيٓطلٚ ،األِٖ َٔ ٖصا ٖ ٛإعتباض
ايؿبو أْؿػِٗ بأِْٗ نٛضز ٚأِْٗ ٜعٝؿ ٕٛؼي ايٛغط ايهٛضزٚ ٟؼي َٓاطل َتؿطق َٔ ١نٛضزغتإٚ ،يٝؼ ٖٓاى زيٝالً يػٜٛاً
ٜػاْس إضداع يؿع ١ايؿبو إزي ايؿباى اغيٛدٛز ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝنُا ٚضز ؼي نتاب يػإ ايعطب ،ؾٗص ٙتٛقعات ال ٜالّ عًٗٝا
قاسب٘ ،بػبب ايتؿاب٘ ايًؿع ،ٞيهٔ اغيػُ ٢ؾ ٤ٞآخط ،ألٕ ايؿبو أقسّ َٔ اغيػٝح عً ٘ٝايػالّٚ ،ايعطب مل ٜهْٛٛا ؼي
اغيٓطك ١بٌ نإ ف ِٗ٦ٝبعس ايؿتٛسات اإلغالَ ١ٝؼي ايػٓ ١ايػازغ ١عؿط ٠يًٗذطٚ ،٠ال ؾو إٕ َععِ غهإ نٛاس ٞاغيٛقٌ
ناْٛا نٛضزاً ست ٢ايكطٕ ايجايح عؿط اغيٝالز ،ٟنُا ناْٛا قبٌ شيو سػب ايهاتب أظيس ؾٛنت ست ٢غَٓٝ 520 ١الز،١ٜ
ٜٚػتسٍ باغيؤضر ايباليصض ٟؼي نتاب٘ (ؾتٛح ايبًسإ) ٚأٚضز نالَ٘ بكٛي٘:4

( ٚزي عُط بٔ اـطاب عتب ١بٔ ؾطقس ايػًُ ٞاغيٛقٌ غٓ ،ٙ20 ١ؾكاتً٘ أٌٖ ْ ٣ٛٓٝاألنطاز .......ثِ ؾتح قطاٙ
ايهطزٚ ١ٜاٌٖ باٖعضٚ ٟباععضٚ ٟسٝتٚ ٕٛاؿٓاْٚ ١اغيعًٚ ١زاَرل ٚطيٝع َعاقٌ األنطاز) ٜٚػأٍ ايهاتب ٚ :إال ؾًُاشا مل ٜكٌ
1

ْكالً عٔ نتاب ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝم :55يػذلاْر ،بًسإ اـالؾ ١ايؿطق ،١ٝمَ :ٚ .88كسض ْٝت َ 2008 -8-19عاْا٠

ايؿبوٜٓٚ.عط https:ar.wikepedia.org :اغيٛقٌ .2017-7-27

 2ضسالت َاضن ٛبٛي ،ٛز ،1ايؿكٌ ايػازؽ،اشلاَـ  ، 5تططيٗا إزي اإللًٝعٚ :١ٜيَ ِٝاضغسٕٚ ،تططيٗا إزي ايعطب :١ٝؾٝذ اغيذلطيري عبس ايععٜع

داٜٚس ،طَ ،2طابع اشل ١٦ٝايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖط -1995 ،٠ايطبع ١ايجاْ ،2002١ٝقل.196 ،57-56
3

ظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ ، 2000 ،م  ٚ.71-70س ٍٛيػ ١ايؿبو  :ظٖرل ،ايؿبو ؼي ايعطام ،زاض

غٓإ ،2006 ،م.151
 4اظيس ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل :ٚ .56-55 ،ايبالشض ،ٟؾتٛح ايبًسإَ ،هتب ١ايٓٗه ١اغيكط ،١ٜايكاٖط ،1956 ،٠م.407
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(ايبالشض ٖٛٚ )ٟاغيؤضر اإلغالَ ... ٞؾكاتً٘ أٌٖ ْ ٣ٛٓٝايعطب؟ ٚجيٝب بٓؿػ٘ قا٥الً :ألْ٘ ببػاط ١اّ ٜهٔ ٜػهٔ اغيٛقٌ
عطبٚ ٞاسس.....إخل.
ٚإٕ يؿع ١ايؿبو تطًل ؼي ايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜغرلٖا َٔ ايًػات احملٝط ١عًَ ٢سيٛالت أخط ٣ال متاز إزي اـٛض
ؾٗٝا بايتؿكَ ٌٝجٌ (ؾ٘  ٙٚى) ايهٛضزٚ ١ٜاغيٓػبٛب إزي ؾٛاْهاضٚ ٙؾباْهاض ٙايعؿرل ٠ايهٛضز ١ٜايؿٗرلٚ ٠غرلٖا ألٕ َكايٓا
ٖٓا الٜتػع غيجٌ ٖصا اإلطٓاب.

1

اغيطًب ايجايح
أِٖ َعتكسات ايؿبو
ٚنُا َط غابكاً ؾإٕ أقسؽ نتاب يس ٖٛ ِٜٗاغيدطٛط ايذلن ٞايًػ ١باغِ (بٜٛٛضم ،األٚاَط) ٚبايعطب ١ٝتعين َا تتؿهٌ
ب٘ ٖٛٚ ،سٛاض بري ايؿٝذ قسض ايسٚ ٜٔايؿٝذ قؿ ٞايس ٜٔؼي آزاب ايططٜك ١ايكعيباؾ ١ٝأ( ٟش ٟٚايطؤٚؽ اؿُط) ْػب ١إزي
قًٓػ ٠ٛظيطاٜ ٤طتسْٗٚا عً ٢ايطأؽ ،ؾعطؾٛا بصيو َٔ ِٖٚ ،غال ٠ايؿٝع ١اغيٓتؿط ٠ؼي آشضباجيإ ٚتطنٝا ،نُا يس ِٜٗنتاب
َكسؽ أخط ٜػُ( ٢نٛيب٘ ْس ا ٚنٛيب٘ ْو ٖٞٚ ) golbangنًُ ١نٛضزَ ١ٜطنب (َٔ ١ن ) ٍٛايعٖط(ٚ ٠ب٘ ْس) ا( ٚب٘ ْو) بعٓ٢
غًػًَ ١طبٛط ١نايكالزٚ ،٠ايكٛت ٖ BANGصا ٜػتعٌُ َع َؿطات نجرل ٠عً ٢سس غٛا ٤ؼي ايًػتري ايؿاضغٚ ١ٝايهٛضز.١ٜ
ٚايهتاب عباض ٠عٔ فُٛع ١قكا٥س َٓؿٛز ٠بايًػ ١ايذلنُاْ( ١ٝاؾؿها )١ٝ٥ؼي َسح آٍ ايبٝت ،نُا يس ِٜٗأشناض ٚأٚضاز نجرل٠
َبٓ ١ٝعً ٢األعساز :ٖٞٚ
ايجالث( :ِٖٚ ١اهلل  ،قُس ،عً.)ٞ
ٚاـُػ( :ِٖٚ ١ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،عًٚ ٞؾاطُٚ ١سػٔ ٚسػري ضن ٞاهلل عِٓٗ).
ٚايػبع( :ِٖٚ ١أقشاب ايهٗـ عً ِٗٝايػالّ) ٖٞٚ ،اغيطاتب ٚايسضدات عٓس أٌٖ ايططٜك ١ايكٛؾ:١ٝ
اغيٓتػب ،اغيطٜس ،ايسضٜٚـ ،اغيطؾس ،ايبرل ،ايبابا ،ايكًٓسض ،ايطْس ،ايكطب).
ٚاإلثٓا عؿط ٜٚطَع إزي( :األ ١ُ٥اإلثين عؿط  :ِٖٚاإلَاّ عً ٞاغيطتهٚ ٢اؿػٔ اجملتبٚ ،٢اؿػري ؾٗٝس نطبالٚ ٤عً ٞبٔ
اؿػري ،ظ ٜٔايعابس ٜٔاغيعطٚف بايػذازٚ ،قُس ايباقطٚ ،دعؿط ايكازمَٛٚ ،غ ٢ايهاظِٚ ،عً ٞايتك ٞاشلازٚ ،ٟسػٔ
ايعػهطٚ ،ٟقُس اغيٗس.)ٟ
ٚاألضبع ١عؿط باإلناؾ ١إزي اال ١ُ٥اإلثين عؿط ٜهاف :اغِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚؾاطُ ١ايعٖطا ٤ضنٛإ اهلل عًٗٝا.
ٚاألضبع :ِٖٚ ٕٛاألبساٍ أ ٚايٛاقًٖٚ ٕٛؤال ٤ضداٍ ايػٝب الٜط ٕٚبهِ ايٝا ِٖٚ ،٤ضداٍ اهلل ٚدٓسٚ ٙإٔ اهلل قس َٓشِٗ
ايكٚ ٠ٛايكسض ٠عً ٢سؿغ ْعاّ ايسْٝا ٚإغاث ١اغيًٗٛف َٚعا ١ْٚاغيعً.ّٛ

2

 َٔٚتكايٝسِٖ ايس:١ٜٝٓ
ايطؿٌ ايؿبه ٞاغيٛيٛز سسٜجاً ،جيب إٔ ٜباضن٘ (بابا) باـرلٜٚ ،كطأ عً( ٘ٝنًبٓس) ،نُا إٔ ايعطٚؽ جيب إٔ ٜباضنٗا
(بابا) نصيو ٖٛٚ ،ايصٜ ٟتٛزي ايعكس ٚحيهط األؾطاح ؼي بٝت ايعطٚؽ سٝح تهطب ايسؾٛف ٜٚسبو اجملتُع( ٕٛايطقكات
اؾٛبٚ ١ٝايسبه ١ايهٛضز )١ٜؼي سًكات زا٥ط ،١ٜنُا حيطّ طالم ايعٚد ١إزي ْٗا ١ٜايعُط ٚي ٛأقٝبت بأَطاض عهاٍ ،ؾايعٚز
_____________________________________________________________________________________________
1

سػٔ ايؿبه ،ٞاغيكابً ١ايػابك.2016-6-6 ،١

 2أظيس خإ ساَس ايكطاف ،ايؿبو ،مْ :ٚ .58-50كطت َطزإ ،اغيكسض ايػابلَ ،كسض ْٝت.2010
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

ٜهٚ ٕٛؾٝاً َٚالظَاً ظٚدت٘ ست ٢اغيٛتٜٚ ،تٛزي (بابا) نصيو َطاغ ِٝايٛؾاٚ ٠حيهط ؼي زاض ايؿبهٜٚ ٞك ّٛبػػً٘ ٖ ٛأَٔ ٚ
ٜٛٓب عٓ٘ َٔ نإ َتكٝاً ،ثِ ٜهؿٔ اغيٝت ٜٚسؾٔ عً ٢عاز ٠اغيػًُريٜٚ ،ك ّٛأٌٖ اغيتٛؾ ٢بعس شيو بتٛظٜع ايطعاّ عً ٢اغيعتاظٜٔ
قسق ،١نُا ال جيٛظ يًؿبه ٞإٔ ٜتعٚز َٔ غرل ايؿبهٚ ٞايؿبه ١ٝال تتعٚز إال بايؿبه ٞيكسغْ ١ٝػبٗا ٚأقالبٗا ايطاٖط٠
ٚجيب إٔ ٜه ٕٛنالُٖا عًٜٛاً ْػباًٚ ،عٓس ايتُطٜض نعاز ٠اغيػًُري ٜأخصَ ٕٚطناِٖ إزي ايهطا٥ح ٚاغيعاضات ايس ١ٜٝٓايكاؿ١

نكبٛض األٚيٝاَ ٤جالً.1.

 َٔٚأِٖ عازاتِٗ نُا ٖ ٞاؿاٍ ؼي ايؿٝع ١ؾإِْٗ ٜتٛغً ٕٛباإلَاّ اغيطتهٚ ٢األ ١ُ٥اإلثين عؿط ٚاألعساز اغيصنٛض٠
غًؿاًٚ ،إٕ تػُٝاتِٗ تٓطًل َٔ أزلا ٤األ ١ُ٥األطٗاض ٜٚعتكس ٕٚبإٔ ايؿتٚ ٢ايؿتا ٠اغيػُ ٢بأسس أزلا ٤آٍ ايبٝت بطن ١ؼي ايساض
ٚضظي ١شلِ ٜٚسؾع اهلل بتًو األزلا ٤ايػ ٤ٛعِٓٗ ٜٚبعسِٖ اغيهط ٙٚيصا ؾإٕ أنجط أزلا( ِٗ٥سػٔ ٚسػري ٚدعؿط ٚقازم ٚسٝسض
َٗٚسٚ ٟخسجيٚ ١ؾاطُٚ ١ظٜٓب ٚنًج.. ّٛاخل) .نُا شلِ أعالّ غٛز تطؾطف عً ٢بٛٝتِٗ خاق ١ؼي ؾٗط قطّٚٚ ،دٛز نؿٛف
َٔ ايدلْٚع ٚاؿسٜس جيٛي ٕٛبٗا ؼي ايهٝاع ؼي أٜاّ َعسٚز ٠ؾٝكبًٗا ايؿبو ٜٚتدلن ٕٛبٗا ٜٚػُ ٢ايهـ بهـ عباؽ  ٖٛٚأبٛ
ايؿهٌ ايعباؽ ايؿٗٝس ساٌَ ضا ١ٜاإلَاّ اؿػري ؼي ٚاقع ١نطبال.٤

2

ٜٚعتكس ايهاتب (ٚزٜع دٜٛس )٠بإٔ ايهاناٝ٥ري ضسيا ٜه ْٕٛٛدع٤اً َٔ أٌٖ اؿل  ِٖٚؾ ١٦ؾٝعَ ١ٝتططؾٜ ١عتكسٕٚ
بأي ١ٖٝٛعًٜٚ ٞطًل عً ِٗٝنصيو اغِ (عً ٞايًٗ )ٞسٝح ٜطتهع إضياِْٗ عً ٢خًٛز ايصات ايبؿطٚ ،١ٜإٔ ٖٓاى غبع ١أْبٝا٤
أٚشلِ (خْٛسناض) خايل ٖصا ايعامل ايص ٟنإ َػذْٛاً ؼي يؤيؤ ،٠أَا ثاْ ِٗٝؾٗ( ٛعًٚ ،)ٞأِٖ غًطإ يس ٖٛ ِٜٗايػًطإ
(إغشام) أ ٚاغيتذػس ايطابع ٚايص ٟؾهٌ ْكط ١اضتهاظ َصٖب (أٌٖ اؿل).

3

ٖٚص ٙايعكٝس ٠تٓتؿط بري ايطسٌ َٔ غهإ إٜطإ ؼي َٓطك ١نٛضإ  goranبًٛضضغتإٚ ،آشضباجيإ َا ٚضا ٤ايكٛقاظ
َٚاظْسضإ ٚخطاغإ ٚطٗطإ ٚغرلٖا باإلناؾ ١إزي َٓاطل نطنٛى ٚايػًُٝاْٚ ١ٝاغيٛقٌ سٝح ٜعطؾ ٕٛبايهانا.١ٝ٥

4

ٚايهانا ١ٝ٥بايًػ ١ايهٛضز ١ٜتعين األخَ:ٖٞٚ ،١ٝأخٛش َٔ ٠نًُ( ١نانا) ايهٛضز ١ٜسيعٓ ٢األر ايهبرلٖٚ ،ؤال ٤طا٥ؿ ١ز١ٜٝٓ
ٚإسس ٣ايؿطم اغيعطٚؾ ١ؼي ؾطم ٚدٓٛب نٛضزغتإ ٖٞٚ ،ططٜك ١قٛؾ ١ٝأغػٗا ايػًطإ إغشام ؾا ٙغٖٛاى أ ٚنشاى ؼي
ايكطٕ ايطابع عؿط يًُٝالز ؼي َٓطكٖٛ ١ضاَإ ايٛعط ٠بري ايعطام ٚإٜطإٚ ،قس عٌُ ايػًطإ عًٚ ٢نع ايططٜك ١اإلغالَ ١ٝؼي
ْؿط زعٛت٘ نُا نإ غا٥ساً بري اجملتُع اإلغالَٜٚ ،ٞؤنس بأْ٘ ٚنع ايططٜك ١إلٜكاٍ اإلْػإ إزي شض ٣اؿٝا ٠ايػعٝسْٚ ٠ؿط
ايؿهاٚ ٌ٥بح ايعسايٚ ١ايطُأْ ١ٓٝبري ايٓاؽ ،نُا ٜطؾسِٖ إزي ايتعبس اؿكٝكَٚ ٞعطؾ ١اهلل ،نُا ٚنع يصيو ؾعا٥ط ٚأشناض
ٚأزعْٚ ١ٝؿطٖا بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜبًٗذَ( ١اد ) Machowٛايهٛضاْ ١ٝاشلٛضاَاْ ١ٝبري غهإ (ٖ٘ ٚضاَإ شلٚ ٕٛغ٘ خت) ٚأيـ
_____________________________________________________________________________________________
1
2
3

ايهتٛض سػٔ ايؿبه ٞاغيكابً ١ايػابك.2016١
ايسنتٛض سػٔ ايؿبهٚ .ّ.ٕ ،ٞايسنتٛض آظاز زي ،ٛقػِ اؾػطاؾٝا-داَع ١غٛضإْ :ٚ .2016كطت َطزإَ ،كسض ْٝت غابل.2010
ٚزٜع دٛز ٠اؿطن ١ايك ١َٝٛايهطزْ ،١ٜؿأتٗا ٚتطٛضٖا ،ط ،2ايٓاؾط :زاض آضاؽ يًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب ،ٌٝنٛضزغتإ ايعطام ،زاض ايؿاضاب،ٞ

برلٚت ،يبٓإ ،ّ2013 ،م.75-74
4

فَٛٓٝ ،ضغه( ،ٞأٌٖ اؿل)ٜٓ ،عطؼي :اغيٛغٛع ١اإلغالَ ،١ٝط ،1م :ٚ .206-63ؾالزضيرل إٜؿاْ :ٕٛاحملطض (عابس ٚاؿكٝك ١ؼي نٛضزغتإ)،

ْكٛم (اًٖ ٢سل) ،غًػً ١اؾُع ١ٝاإلزلاع ،١ًٝٝضقِ ( 7باإللًٝعَ ،١ٜطدع ٚ .)110اْعط :إزَْٛؼ ،نطز ٚتطى ٚعطب ،م.201-182
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شلا نتاباً ٚؾل قاؾ ١ٝاألقابع ٚزلا( ٙغ٘ ض  ٘٥لاّ) اإلغتٓتازٚ ،شنط ؼي نتاب٘ أغؼ ايؿًػؿٚ ١اؿهُٚ ١ايتٓذَٚ ِٝعطؾ ١تاضٜذ
األزٜإ ؼي ايعامل .

1

ٜٚعتكس ٕٚبايؿٝطإ ناعتكاز اإلظز ،١ٜؾِٗ ٜكسغٜٚ ْ٘ٛتذٓب ٕٛشنط ٙبػٜٚ 2،٤ٛكسغ ٕٛاإلَاّ عً( ٞنطّ اهلل
ٚدٗ٘) ،تكسٜػاً ععُٝاً ،نُا ٜٓػب ٕٛنتاب (بٝإ ،) Bayanإيٜٚ ٘ٝؿهً ْ٘ٛعً ٢ايكطإٜٓٚ ،عتكس ٕٚبإٔ قُساً (قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ) قس تًك ٢تعً َٔ ُ٘ٝاإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.

3

َٛٚاقع غهٓاِٖ ٚاغع ١بري َسٕ اغيٛقٌ ٚزٜازي ٚنطنٛى ٚايػًُٝاْٚ ،١ٝنٛضزغتإ ناْت زَٚا ً ٚال ٜعاٍ بًس ايتعسز١ٜ
ايسٚ ١ٜٝٓاألثٓ. ١ٝ
بُٓٝا تٓؿ ٞايهاناٖ ١ٝ٥ص ٙاإلعتكازات اغيٓػٛب ١إيٜٚ ،ِٗٝعتدل ٕٚأْؿػِٗ َػًُري نػا٥ط اغيصاٖب األخط ِٖٚ ٣قػٛب ٕٛعً٢
ايؿٝعٚ ١تطتبطِٗ بايؿبو اضتباطًا ٚثٝكاً.
ٚال عالق ١يًؿبو ٚايهانا ١ٝ٥بايكعيباف ايذلى ،ست ٢ي ٛناْت األزع ١ٝبًػ ١تطن ١ٝالٜعين ٖصا أِْٗ تطناً نُا ٜسع ٞايبعض
َطًكاً ،ن ِْٗٛال ٜؿُٗ ٕٛايذلنٚ ١ٝنتاب ايكعيباف َهتٛب ١بًػ ١تطنَ ١ٝػٛي ١ٝقعبٚ ١ازل٘ (بٜٛط )ٕٚا ٟتؿهًٛاٚ ،قس نإ
قعيباف َتأيؿري َٔ غبع قبا ٌ٥تطنُاْ ،١ٝؾاًَ ٛأٚغتادً ،ٛتًه ،ٛض ،ًَٛٚبٝات ،أؾؿاض قاداضٚ ،قبا ٌ٥أخطٜٚ ،) ٣ك ٍٛاألَرل
ؾطؾدإ ايبسيٝػ ٞؼي نتاب٘ ايؿطؾٓاَ( :١إٔ أَطا ٤ايبٝات ناْٛا قٛازاً أ ٚسهاَاً ؼي ايسٚي ١ايكؿ ،١ٜٛسٝح إٔ أسس أَطاِٗ٥

اغيسع( ٛآغٛض يٛبو ايبٝات )ٞنإ سانُاً عًُٖ ٢سإ ؼي عٗس ايؿا ٙعباؽ).4

_____________________________________________________________________________________________

1يًهانا : ١ٝ٥عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ّ1924 ،م.4

The enceclopedia of Islam, London, iv, 1934,p 174- pp228-239 :ٚ
ٚاْعط ، :ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،برلٚت ،2001م :ٚ .44ضأؾت قالح ايس ،ٜٔايهانا ،١ٝ٥تاضٜذ اإلناؾ/16 ١ؾٛاٍ ٖ1428/ذط،١ٜ
َكسض ْٝت:
http://www.alsoufia.com/main/2321-1ايكٛؾ– ١ٝايهانا١ٝ٥

2اْعط :أنطّ ظ :ٌٜٓغهإ يٛا ٤زٜازي ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز ،ّ1968 ،م.279
3اْعط :أنطّ ظ :ٌٜٓغهإ زٜازي ،م.279
4

االَرل ؾطف خإ ايبسيٝػ ،ٞؾطؾٓاَ ،١تططي :١قُس طي ٌٝاغيال أظيس ايطٚظبٝاْ ،ٞط 3ايٓاؾط :زاض اغيس ٣يًجكاؾٚ ١ايٓؿط ،برلٚت،2007 ،
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اغيطًب ايطابع
َعاضات ايؿبو األغاغ١ٝ
سيا إٔ ٖص ٙايطا٥ؿَ ١ػًُٚ ١ػيا ال ٜكبٌ ايؿو ؼي إغالَِٗٚ ٖٛ ،دٛز طيٝع َعاضاتٗا ؼي ايعطام  ٖٞٚإغالَ ١ٝعت ١نُا
:ًٜٞ
-1قدط ٠اإلَاّ عً ٞؼي قط ١ٜباغدطا ٖٞٚ ،قدط ٠غيػاَ ٤طبٛع عًٗٝا نـ اْػإٜٚ ،عتكس ٕٚبإٔ عًٝاً قس أٚقـ ايكدط٠
ن ٞال تػكط عً ٘ٝسري قالت٘ ؼتٗا ٚال أغاؽ شلا َٔ ايكش.١
َ -2كاّ اإلَاّ ايعباؽ ٖٛٚ ،عباؽ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب اغيًكب (أب ٛايؿهٌ) ٚؾكٝل اإلَاّ اؿػري َٔ أبٚ ،٘ٝاَ٘ ؾاطَُٔ ١
بين أغسٚ ،يكب بكُط بين ٖاؾِ ؾُاي٘ ٚسػٔ قاَت٘ اغتؿٗس  ّٜٛايعاؾط َٔ قطّ غٓ 61 ١يًٗذط ٠ؼي ؾادع ١نطبالٚ ،٤زؾٔ
ؼي نطبال.٤
َٛ -3قع قطب ْٗط اـاظض قطب قط ١ٜعُط قاظ ،٢سٝح ٜططي ٕٛقدل عبٝساهلل بٔ ظٜاز ،سري قسّ اإلَاّ اؿػري بٔ عًٚ ٞتػبب
بكتً٘ ٚعسز َٔ اقشاب٘ٚ ،غب ٢عٝاي٘ ٚآٍ بٝت٘ ٚظيٌ ضؤٚغِٗ عً ٢ايطَاح ٚغرلٖا بكاؾً ١إزي ايؿاّ ،نُا أَط بكتٌ َػًِ بٔ
عكٚ ،ٌٝبعس إٔ طًب اغيدتاض بٔ أب ٞعبساهلل ايجكؿ ٞايجأض يًشػري ٚغرل إبطاٖ ِٝغيالسك ١عبٝساهلل ايصٖ ٟطب خٛؾاً َٔ ايًشام
ب٘ ،يهٔ (إبطاٖ ِٝاألؾذل) ؿل ب٘ قطب ْٗط اـاظض األغؿٌ ٚقتً٘ ؾط قتً ١ثأضًا غيكتٌ اؿػري ٚأقشاب٘ ؼي ٚاقع ١نطبال.1٤

َ-4كاّ اإلَاّ عً ٞبٔ اؿػٔ (ظ ٜٔايعابسٚ )ٜٔاغيًكب بايػذازٖ95-38 ،ذط ٖٛٚ ،١ٜاإلَاّ ايطابع عٓس اإلَاَ ،١ٝأغطٙ
عبٝساهلل بٔ ظٜاز عًٝالً ؼي ٚاقع ١نطبال ٤بعس َكتٌ اإلَاّ اؿػري ضنٛإ اهلل عًٚ ،ِٗٝأضغً٘ نُٔ ايػباٜا إزي اغيسَٚ ١ٜٓات
ؾٗٝا ثِ زؾٔ ؼي ايبكٝعَٚ ،كاَ٘ ؼي قط( ١ٜعً ٞض ٙف) ،قطب اغيٛقٌ ٜٚطتاز ٙايؿبو عُاؽ ؾسٜس.
َ -5كاّ اإلَاّ عً ٞبٔ َٛغ ٢ايطنا(أب ٛاؿػٔ)ٜٚ ،كع ؼي قط( ١ٜتٝؼ خطاب) باغيٛقٌ ٖٛٚ ،اإلَاّ ايجاْ ٞيس ٣ايؿٝع١
اإلَاَٖ 148ٞذطٚ ،١ٜتٛؼي َػَُٛاً ،سيس ١ٜٓطٛؽ سيؿٗس ٖ 203ذطٚ ،١ٜقس عٗس إي ٘ٝاغيأَ ٕٛباـالؾ ١بعسٚ ٙظٚد٘ إبٓت٘

ٚنطب ازلٗا عً ٢ايسٜٓاض.2

ٚبكسز إعتكاز ايؿبو ؾكس نتب ٚأيـ ايهجرل سٛشلِ ضغِ ؾش ١تًو اغيكازض اييت اؽصت اؿٝاز ٚاألنازضي ١ٝؼي
نتابتٗا ،ؾٓطَ ٣جالً َا نتب٘ (أظيس ساَس ايكطاف) ،ايص ٟاْتكس( ٙضؾٝس اـ ،)ٕٛٝبػبب اعتُاز ٙعً ٢ضٚاٜات ؾؿٗ ١ٝيؿدل
ٚاسس ٚازل٘ إبطاٖٚ ِٝازع ٢ي٘ بأْ ٘ ؾبهٜٚ ٞعطف نٌ أغطاض عكٝستِٗ ،يهٓ٘ بسا غرل شيو ٚاختًل ايهجرل َٔ اغيػاٌ٥
ٚاإلمطاؾات ٚاـطاؾات ْٚػبٗا يًؿبو ٜ ِٖٚطؾهْٗٛا طيًٚ ١تؿكٝالً نُا غٝأت ٞؼي خهِ َكايٓا ،نُا مل ًٜل اغتذاب١
أقشاب األقالّ ٚاألؾهاض اؿط ٠ايٓع ،١ٜٗنُا ٜٓتكس (عبس اغيٓعِ ايػالَ َٔ ،)ٞقبٌ ايؿبو أْؿػِٗ قبٌ اآلخط ٜٔألْ٘ شٖب إزي
أبعس ػيا شٖب إي ٘ٝايكطاف ؼي شياز ٜ٘عً ٢سل ايؿبو ٚاإلغتٗاْ ١سيعتكساتِٗ ٚسبو غرل اؿكا٥ل عٔ َعتكساتِٗ ٚإتٗاّ ايؿبو
بػال ٠ايؿٝعٚ ١اغيٓشطؾري عٔ اإلغالّٚ ،قس أغا ٤إي ِٗٝاٜهاً ؼي نتابات٘ (َكطؿ ٢ناٌَ ايؿبٝيب)ٚ ،إٕ أنجط َا نتب عِٓٗ نإ
َٔ قبٌ أداْب ٚغرل أٌٖ ايؿبو ايص ِٖ ٜٔأزض ٣بأْؿػِٗ ٚعكٝستِٗ ٚنُا ق( ٌٝأٌٖ َه ١أزض ٣بؿعابٗا)ٚ ،مل ٜعتُس ٖؤال٤
_____________________________________________________________________________________________

 1ضؾٝس خ :ٕٛٝاألزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،طَٓ ،1ؿٛضات اؾٌُ ،يبٓإ ،دعٜطْٝ ٠تْ :ٚ .2014-10-3 :كطت َطزإ :اغيكسض ايػابل،

َ :ٚكسض ْٝت( :ايؿبو َصٖب حيتهٓ٘ ايكَٝٛات اغيتآخٜٚ ،)١ٝهٝبٝسٜا.
 7اظيس ايكطاف ،اغيكسض ايػبل ،ايؿبو ،م.117-115
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عً ٢ايبشح اغيٝساْٚ ٞايتعاٜـ َعِٗ يًٛق ٍٛإزي سكٝك ١عكٝستِٗ ٖٚا أِْٗ ٜٓؿ ٕٛنٌ تًو اييت أيؿكت عل عكا٥سِٖ ،ؾٝكٍٛ
ايهاتب ٚايكان ٞظٖرل ناظِ عبٛز :بإٔ ايؿبو ظًُٛا نجرلاً بػبب عسّ سٝاز ١ٜاآلضا ٤سٛشلِ ٚتؿ ٜ٘ٛزلعتِٗ بٌ ايطعٔ ؼي
أقٛشلِ ،نُا ؼي عكط قساّ نإ ضيٓع ْؿط ٚنتاب ١أ ٟؾ ٧عكِٗ ٖٚص ٙاغيػا َٔ ٌ٥اـكٛقٝات ايػٝاغٚ ١ٝاغيصٖبٚ ١ٝتػطٗٝا
َآضب عٓكطٚ ١ٜغرل ٚاقع ١ٝعَُٛاً ،نُا ٜك :ٍٛإٔ ايؿبو َتُػه ٕٛبأغؼ اإلغالّ ٚبهٌ َصاٖب٘.

1

ٜٚعتدل نتاب٘ ٖصا أنجط اعتُازاً َٔ غرل ٙألٕ قاسب٘ داٖس ؼي دٛالت َٝساْ ١ٝؼي تػعٓٝات ايكطٕ اغيانٚ ٞؼي َٓاطل
ايؿبو ٚقطاِٖ بطغِ ْٛع َٔ ايتعت ِٝاإلعالَ ٞعً ٢اغيٓطك ١يهٓ٘ بؿذاعت٘ ٚتؿاْ ٘ٝاغيٗين شيهٔ َٔ إٔ ٜؤز ٟؾ٦ٝاً َعكٛالً عٔ
ا يؿبو َٚا ِٖ ؾٚ ،٘ٝقس طيع سكا٥ل مل تهٔ َعطٚؾ ١عِٓٗ غابكاً ،إال إٔ ايكها ٤ايعطاقٚ ٞاشل ١٦ٝاإلعالَ ١ٝاحملاؾع ١غيكًش١
ايٓعاّ ايبا٥س سايٛا زْ ٕٚؿط ايهتاب نُا ٖ ،ٛؾٝكَ ٍٛؤيؿ٘:2

(ؾكسْا دطا ٤شيو بايٓتٝذ ١ؾكالً َُٗاً َٔ ؾك ٍٛايهتاب)ٚ ،نإ كتكاً بأقٌ عطقِٗ ٚز ،ِٜٗٓؼي ايٛقت ايص ٟاستػبِٗ
ايٓعاّ عطباً ؼي إسكاٝ٥ات٘ ٚمل ٜهٔ ٜكبٌ سيا ٚضز ؼي ايهتاب اغيككٛز ٚايص ٟأددلٚا قاسب٘ عصف نٌ َا ٜؿو ؼي عطٚبتِٗ.
أال أْ٘ ؼي تًو األثٓاٚ ٤ؼي عاّ  ،ّ2000بازض زاض ايطاؾس يًٓؿط ٚايتٛظٜع بإقساض نتاب حيٌُ اغِ ( حملات عٔ ايؿبو) ؼي
يٓسٕ يتؿٓٝس َعاعِ اؿه ١َٛايعطاق ١ٝبعطٚب ١اجملتُع ايؿبهٚٚ ،ٞقًت ْػداً َٓٗا إزي زاخٌ اغيٛقٌ غطاً ٚسكٌ ايؿبو عً٢
َػتٓتػداتٗا بأٚ ١ٜغ ١ًٝغط.١ٜ

_____________________________________________________________________________________________
1

ايكان ٞظٖرل ناظَِ ،كسَ ١نتاب ايؿبو ؼي ايعطام ،زاض غٓإ ،2006 ،م. 4
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اغيبشح ايجاْٞ
َا نتب عٔ ايؿبو ٚاختالف ايهتاب بؿأِْٗ
ٚنتب عٔ ايؿبو َٔ قبٌ نجرل ٜٔأَجاٍ ضؾٝس اـٚ ٕٛٝضؾٝس بٓسض ٚأظيس ؾٛنت ٚغرلِٖٚ ،قػِ َٔ ٖؤالَٔ ٤
أق ٍٛؾبه(ٚ ١ٝأظيس ؾٛنت أسس) ،ايؿبو ايص ٟزل ٢نتاب٘ ( ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ )ٕٛٝٝغٓ ،ّ2004 ١سٝح طبع ؼي ٚظاض٠
ايجكاؾ ١ؼي إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطامٚ ،مل ٜط اغيؤيـ َكتطـ مثاض ٙسٝح ٚاؾت٘ اغيٓ ١ٝقبٌ طبع٘.

1

اغيطًب األٍٚ
َعاْا ٠ايؿبو ٚأسٛاشلِ اإلدتُاع١ٝ
ٚقس تعطض ايؿبو طٛاٍ عؿطات ايعكٛز إزي أبؿع أْٛاع ايكُع ٚاإلنطٗاز ٚاإلبتعاز عٔ َػايو اإلزاض ٠ؼي َؤغػات
ايسٚي ١ست ٢ؼي َٓاطكِٗ ٚجملطز ن َٔ ِْٗٛايؿبو ٚن ِْٗٛنٛضزاً ،ؾهالًعٔ تٗذرلِٖ ٚتعطٜبِٗ ٚؽطٜب قطاِٖ َٚػانِٓٗ
ٚإعساّ ايهجرل َٔ أبٓا.ِٗ٥

2

ٚإٔ ايؿبو ٚإٕ ِٖ ؼي ٖص ٙاألسٛاٍ ايػٚ ١٦ٝايكعب ،١يهِٓٗ ساظٚا ضنا َٔ ٤سٛشلِ ٚٚقؿِٗ درلاِْٗ ايعطب ٚايذلنُإ
ٚاآلؾٛض َٔ غهإ اغيٛقٌ ،بأِْٗ أْاؽ َتدًكًَٚ ٕٛتعََٚ ٕٛتػُ ٕٛبايكسم ٚاألَاْٚ ١اإلخالم ٚإٔ أقشاب ضؤٚؽ
األَٛاٍ ؼي اغيٛقٌ نإ اعتُازِٖ األ ٍٚعً ٢ايؿبو ؼي تٝػرل أَٛضِٖ اغيايَٚ ١ٝعِٗ اغيػٝش ،ٕٛٝٝنُا ٜتكـ ايؿبو بهطّ

ايهٝاؾٚ ١ايطٝبٚ ١ايبػاط.3١

ٚمل تٗتِ اؿهَٛات ايعطاق ١ٝبذلب ١ٝأٚالزِٖ ٚتأٖ ٌٝأطؿاشلِ ؾهاْت َٓاطكِٗ تؿتكط إزي اغيساضؽ يتتٓعِ أدٝاشلِ بػالح
ايعًِ ٚاغيعطؾ ١ست ٢اآل ١ْٚاألخرل ٠ظٗطت َِٓٗ ْاؽ َجكؿٚ ٕٛباضعٚ ٕٛػيتٗٓ ٕٛؼي ايطب ٚاشلٓسغٚ ١ايتسضٜؼ ٚغرلٖا ٚؼي
فاالت ؾتٚ ٢قس زضؽ ايهجرل َِٓٗ إَا ؼي نٛضزغتإ أ ٚؼي خاضز ايعطام ٚقً َِٗٓ ١اغتطاع إٔ ٜهٌُ زضاغت٘ ؼي زاخٌ
اغيٛقٌ ٚاغيسٕ يعطاق ،١ٝنُا إٔ زلاتِٗ اـًك ١ٝأنػبتِٗ ثك ١اجملتُع ؾكًُا ٜؿاض إزي ايؿبه ٞبأْ٘ أغا ٤أٚؾعٌ َا الحيُس عً٘ٝ
ضغِ ن ِْٗٛأقشاب أبسإ ٚأقٜٛاٚ ٤أقشا ٤سٝح ٜتُٝع ٕٚعٔ غرلِٖ َٔ األَِ اجملاٚض ٠ػئ سٛشلِ ،األَط ايص ٟأقبح ٚباالً
عً ٢ايتؿهٝو بأقٛشلِ اآلضٜٚ ،١ٜطدع ِْٗٛايبعض إزي غرل سكٝكْ ١ػبِٗ َٔ ايذلى ٚايعطب  ًِٖٚدطا ضغِ ٚدٛز بعض
األغط ايعطبٚ ١ٝايذلنُاْ ١ٝب ِٗٓٝبال ؾو ٖٚصا َا عُل ايطٜب ٚايطعٔ ؼي نٛضزٜتِٗ.

4

ٚيهٌ ضأٚ ٜ٘سذت٘ ٚإٕ مل تهٔ َكٓع ١عًُٝاً ٚتاضخيٝاً ،ألٕ األغاؽ ؼي إظٗاض تًو اؿكٝك ٖٛ ١ايؿبو أْؿػِٗ ايصٜٔ
قاَٛٚا ايتعطٜب ٚايتػطٜب يعؿطات ايػٓري يإلستؿاظ بٜٗٛتِٗ ايهٛضزٖٚ ١ٜصا ٖ ٛايسي ٌٝاألقٓع ؼي أقًِٗ ايعطقٚ ،ٞإٕ
_____________________________________________________________________________________________
1
2
3

ظٖرل ناظِ َٚالسعات٘ :ايػٜٛسَ ،كسض ْٝت .2005
ظٖرل ناظِ ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م. 1
ز .سػٔ ؾبه ،ٞاغيكابً ١ايؿدك ١ٝايػابك :ٚ .١ايسنتٛض قاحل ؾبٝب قُس ايسي ،ُٞٝايؿبو ؼي ايعطام ،ط ،1ايطاؾس ،ٜٔيبٓإ،2010 ،

م.105-101
4

ظٖرل ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م.6
198

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص 708-081
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

نجرل َٔ ٜٔاغيؤيؿري ٚايباسجري س ٍٛايؿبو َع ٖصا ايطأ ٟبٌ ٜٚكٓٝاً َِٓٗ ( َِٗٓٚايهاتب ؾاخٛإ ٚاـٚ ٕٛٝأظيس ؾٛنت
ٚظٖرل ناظِ ٚإزلاع ٌٝغًطإ ٚايٝاغطٚ ٟايععاٚ ٟٚنجرلٚ ،)ٕٚإٕ عاضنِٗ بعض آخط ٕٚى(أزٖاّ عبس ايععٜع َ ٚطزإ)
ُٖٚا َٔ ايذلنُإ ٜطٜس ٕٚاضداعِٗ إزي ايذلنُإ بُٓٝا ايؿبو أْؿػِٗ أ ٚغايبٝتِٗ ايػاسكٜ ١ؿتدط ٕٚبعطقِٗ اآلضٟ
ايهٛضز....ٟؾُا اإلؾهاٍ بعس شيو؟.
ٚضيتٗٔ ايؿبو زدٔ اؿٛٝاْات ٚاغيٛاؾٚ ٞايعضاع ١ؼي َٓاطكِٗ غُٝا ايدل َٔ ايكُح ٚايؿعرل ،سٝح ٜعتُس ٕٚعً٢
األَطاض ؼي غكٗٝا(ايسٚ ،)ِٜبعض اـهط ٚايؿٛان٘ عًَٝ ٢ا ٙاألْٗاض ،ؾُٝا تٓؿػٌ ْػا ِٗ٥بإسهاض َٓتٛدات اؿًٝب َٔ
اؿٛٝاْات اغيسدٜٓٓٚ ١كًٗا ايطداٍ إزي أغٛام اغيٛقٌ يكطؾٗا.
أَا غكٛم اغيٛقٌ ٚتٓٛعٗا ايسٜين ،ؾإٕ أطيٌ َا ٚقؿٗا ٖ ٛايهاتب ضؾٝس اـ ٕٛٝؼي َكسَ ١ؾٝك ١يهتاب ظٖرل ناظِ
عبٛز(ايؿبو ؼي ايعطام) ٚأغطز ؾٗٝا َا:ًٜٞ
(َط ايهجرل ٕٚبٓٛاس ٞاغيٛقٌَٛ َٔ ،ظؿري ٚضسايٚ ١باسجري عٔ َعاف ،يهٔ ايكًٖ َٔ ١ؤال ٤يؿت اْتباِٖ َا ؼي تًو
ايٓٛاس َٔ ٞتٓٛع زٜين َٚصٖيب ٚعكا٥س ،ٟست ٢حيل ايك ٍٛإٔ اغيٛقٌ َاظاٍ َتشؿاً يًعكا٥س ٚاغيصاٖب ،أضض قكٛض ٠بري
اؾبٌ ٚاؾعٜطٚ ،٠خيذلقٗا زدًٚ ،١زاغتٗا عدل ايكط ٕٚايطٛاٍ سٛاؾط خ ٌٝأقٛاّ َٔ كتًـ اغيًٌ ٚايٓشٌ ،ؾالبس إٔ تبك ٢بك١ٝ
َٔ تًو اآلثاضْ ،اٖٝو عٔ ايعطام َٚا ؾ َٔ ٘ٝطري ٜكًح يهٌ ًََٚ ١صٖب،
ؾعً ٢أضن٘ اغتهٌُ ايٛٗٝز َكاالت زٚ ،ِٜٗٓقبٌ اَتساز اغيػٝش ١ٝإي ٞايػطب استهٓتٗا دباٍ سسٜاب (أضبٚ )ٌٝاغيٛقٌ ،ست٢
أقبشت اغيساَ ٔ٥كطاً يًهٓٝػ ١ايؿطقٚٚ ،١ٝقٌ ظًٗا ايٛاضف ست ٢اشلٓس ٚايكري َٓٚػٛيٝاٚ ،عً ٢تًو األضض شياظز اغيٓسإٛٝ٥
َع ايػَٛطٜري ٚايبابًٝري ،يتعٗط قك ١اـًل ٚقك ١ؾٝطاْ ١ايعؿل يًٝٝح (ي )٢ًٝؼي نتبِٗ ،نإ شيو َٔ قبٌ اؿع ٠ٛبذلطي١
األضقاّ ايط ١ٝٓٝإزي يػات أخطٚ ،٣إٕ زٍ ٖصا عً ٢ؾ ٤ٞؾٝسٍ عً ٢عطاق ١تًو ايسٜاْ ١بايعطام ٚقًتٗا ايؿؿاٖ ١ٝعهاضات٘
ايكسضي.)١

1

ٚبكسز ايكطاف ٜك ٍٛاـَ ٕٛٝا بً:ٞ
( أَا ساَس ايكطاف ؾال ٜٓػ ٢ي٘ بٝتإ َٔ ايؿعط ـل ؾُٗٝا ايتػاَح ايسٜين ٚاغيصٖيب ايعطاق ،ٞقاشلُا أ ٚأْؿسُٖا
يػرل ٙايعاّ  ،ّ 1928عٓسَا نطّ اغيجكؿ ٕٛايعطاق ،ٕٛٝبععاَ ١ايؿاعط اغيتؿًػـ طي ٌٝقسق ٞايعٖا(ٟٚت  ،)1936ظًَِٗٝ
ٚأغتاشِٖ األب أْػتاْؼ ايهطًَ ٞت  .)1947قاٍ:

2

ٚعؿٓا ٚعاؾت ؼي ايسٖٛض بالزْا

دٛاَعآا ؾا ٞدٓبٗٔ ايهٓا٥اؼ

ٚغٛف ٜعٝـ ايؿعب ؼي ٚسس ٠ي٘

عُاآَا ؾا ٞدٓبٗأ ايكالْاؼ

ٜٚػتططز اـ ٕٛٝؼي سكٝك ١ايؿبو سػبُا شنطٖا ظٖرل ناظَِٚ ،ؤٜساً إٜا ٙؼي ايطز عً ٢ايكطاف بؿإٔ َاشنط ٙسٍٛ
ال ْٚكالً عٔ عبٛز:
َا زلع٘ عٔ اقٌ ايؿبو ايعا٥س إزي ؾدل َٓشطف نإ ازل٘ إبطاٖ ،ِٝقاً ٥

_____________________________________________________________________________________________
1

ظٖرلَ ،كسَ ١حملات عٔ ايؿبو  ،م.4-6

ْ 2كالً عٔ ظٖرل ،م.1
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

(عَُٛاً ،ايؿبو طياع ١عطاق ١ٝشلا ٚدٛزٚ ،يٝؼ ٖٓاى َاٜسٍ عًٚ ٢دٛز ق َٞٛقطف ،أ ٚمً ٞقطف أٜهاً ،ؾً ٛأؾطْا شلِ
بايك ١ َٝٛيكًٓا أ ٟيػٜ ١تهًُٕٛ؟ ٚقس أداب اغيؤيـ أْٗا شلذ َٔ ١ايًٗذات ايهطزٚ !١ٜإٕ قًٓا أِْٗ مً ١ز ١ٜٝٓؾأ ٟزٜاْ١
خيكٕٛ؟ نصيو أداب اغيؤيـ :ب ِٗٓٝايؿٝعٚ ١ايػَُّٓٚ ،١بايتاي ٞأِْٗ َػًُٚ ،ٕٛإٔ ؾٝعٝتِٗ عً ٢اغيصٖب اإلَاَ ،ٞنُا ٖٛ
ساٍ أٌٖ ايعطامٚ ،غُٓتِٗ ايؿاؾع ١ٝنُا ٖ ٛساٍ ايهُطز َٔ أٌٖ ايعطام أٜهاً).
س ٍٛايؿبوٜ ،ك ٍٛايباسح ايسنتٛض ضؾٝس اـ:ٕٛٝ
(شيتاظ اغيٓطك ١اغيُتس ٠س ٍٛاغيٛقٌ ٚنطنٛى بتٓٛع عطقَٚ ٞصٖيب ،ؾؿٗٝا ايعطب ٚاألنطاز ٚايهًساْٚ ٕٛٝاآلؾٛضٕٜٛ
ٚايػطٜااإ ٚايٝعٜسٚ ٕٜٛايٛٗٝز ٚاغيصاٖب اإلغالَٚ ١ٝايكٛؾٚ ١ٝأٌٖ ايتهاٜا ٚايعٚاٜا ٚبكاٜا َٔ ايعضازؾتٚ ١ٝايسٜاْ ١ايؿُػ،١ٝ
ٚقس أزٖ ٣صا ايتذاٚض ٚاالختالط إيْ ٞؿ ٤ٛؾطم َٚصاٖب شيتعز ؾٗٝا نٌ اغيؤثطات ايسٚ ١ٜٝٓايعطقٜٓٚ ،١ٝػب ايؿبه ٕٛٝإزي
قب ١ًٝايؿبو ايهطزٚ ،١ٜقس ناْت ايسٚي ١تعتدلِٖ َٔ ايٝعٜسٜري ٚايكشٝح أِْٗ يٝػٛا نصيوٜٓٚ ،ػب ٕٛإزي ايكعيباف
ٚايذلنُإ ٚاغيطدح أِْٗ َٔ األنطاز يػْٚ ١ػباًٚ ،بعهِٗ غٓ ١ؾاؾعٝاٚ ،ٕٛبعهِٗ ؾٝع ١اثٓا عؿطٚ ،ٕٜٛٝضسيا نإ غًٛنِٗ
ايػط ٟؼي ٚغط غين َٖ ٛسعا ٠يًعٔ بأِْٗ َٔ غال ٠ايؿٝع ١ايباطٓٝري).

1

ٚأٚضز (األغتاش ايهاتب ع ْٞٛايساٚٚز ،)ٟعٔ إْتػًبِٗ يًهٛضز ،سٝح شنط ؼي َكاي ١ي٘ بعٓٛإ ايسٜاْات ٚاغيصاٖب
بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس:١ٜٝٓ
( نتب ايهجرل عٔ األق ٍٛايعطق ١ٝيًؿبو ؾُِٓٗ َٔ اعتدلِٖ أتطاناً ،نُا ساٚيت األْعُ ١ايعطاق ١ٝاغيتعاقب ١إضداع ْػبِٗ
إزي ايعطب ،بُٓٝا اؿكٝك ٖٞ ١إٔ ايؿبو َا ِٖ إال عؿا٥ط نٛضزٜٚ ١ٜتهًُ ٕٛايًٗذ ١ايبادالْ ١ٝايهٛضز ١ٜاييت ٖ ٞؾطع َٔ
شلذ ١نٛضإٚ...........إٕ ايؿبو ٜٓتُ ٕٛعطقٝاً إزي ايهطز ٚيػطض إثبات نطزٜتِٗ ٜتِ اإلغتٓاز إزي عؿرل ٠بادالٕ ٖٞٚ
عؿرل ٠نطز ١ٜنبرلٜٓٚ ٠تؿط أبٓاٗ٥ا ؼي ثالخ قاؾعات عطاق ٖٞ ١ٝاغيٛقٌ ٚزٜإزي ٚنطنٛىٚ ،تٓتؿط نُٔ ثالخ زٖٞ ٍٚ
تطنٝا ٚايعطام ٚإٜطإٚ ،نُا ٜس ٜٔأبٓاٗ٥ا باغيصٖاب ايهانا ٞ٥ؾإِْٗ ٜؿذلنَ ٕٛع ايؿبو ايصٜٓ ٜٔتػب ايعسٜس َٔ أبٓا٤
عؿرل ٠ايبادالٕ إي ِٗٝؼي ايًػ ١ايهطز ٖٞٚ ،١ٜشلذ ١اغياداا ٛايهٛضاْ ، macho١ٝباإلناؾ ١إزي ايتعاّ عسز َٔ أبٓاٖ ٤ص ٙايعؿرل٠
باغيصٖب اؾعؿط.ٟ

2

_____________________________________________________________________________________________

 1األزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،اغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا ،2003 ،م :ٚ .2-1ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝأظيس ؾبوَ ،طبعٚ ١ظاض٠

ايجكاؾ ،١ايػًُٝاْ.2004 ،١ٝ

 2ايسٜاْات ٚاغيصاٖب بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس ١ٜٝٓاغيٓؿٛض ٠ؼي قؿش ( ١ععاْ ) ٞعً ٢اإلْذلْٝت:
http://bahzani.org/Maqalat%20ordner/M43.html
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ٚايباسح ايعطاق ٞضؾٝس ايبٓسض ٜك:ٍٛ
(ٜؿتدط ايؿبه ٕٛٝبهٛضزٜتِٗٚ ،قس قاَٛٚا قاٚالت نجرل ٠ساٚيتٗا ايػًطات ؼي اعتباضِٖ عطباً ،نتٗذرل قػِ َٔ
ايعا٥الت ايؿبه ١ٝغٓ 1975 ١ثِ تٗذرل قط ٣بهاًَٗا إزي فُعات قػط ١ٜيػطض تعطٜبِٗ .) 1989-1988

1

ٚعؿرل ٠بادالٕ نُا ٚضز ؼي فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( :ٞعؿرل ٠نبرل ٠تتكازلٗا باالناؾ ١إزي األضان ٞايهطز ١ٜايٛاقع ١ؼي
ايعطام ،زٚييت إٜطإ ٚتطنٝاٚ ،ؼي ايعطام ٜٓتؿط ٕٚؼي احملاؾعات ايجالخ ،زٜإيٚ ٞايتأَ ،٣ْٛٓٝٚ ِٝتؿذلى ٖص ٙايعؿرلَ ٠ع
ايعْهٓٚ ١ايهاناٚ ١ٝ٥ايؿباااو (ايص ٖٛ ٟؾطع َٔ بادالٕ) ،ؼي يػٚ ١اسس ،٠ايًػ ١ايهطز ،١ٜشلذَ ١اد ٛايهٛضاْ ١ٝاييت شلا
قٛاعسٖا اـاق.)١

2

ٚؼي نتاب عؿا٥ط ايعطام يعباؽ ايععا ،ٟٚاؾع ٤ايجاْٜٛ ٞضز ايععا ٟٚإٕ قب ١ًٝايبادالٕ ِٖ َٔ األنطاز َٛٚطِٓٗ قطب
ْٗطزٜازي.
ٜٚصنط إٔ ايبادالٕ َٔ َٓطك ١ظٖا ٚؼي نطزغتإ إٜطإ قطب َٓطك ١خاْكريْٚ ،عسٛا إزي نطزغتإ تطنٝاٚ ،بٓتٝذ ١ايٓعاعات
ايعؿا٥طْ ١ٜعسٛا إزي نطزغتإ ايعطام ،سٝح اغتكطٚا ؼي اغيٓاطل ايكطٜب َٔ ١اغيٛقٌ ٚؼي اغيٓاطل ايكطٜب َٔ ١خاْكريٚ ،طيٝع
أؾطاز ٖص ٙايعؿرلَ ٠ػًُ ٕٛايػايب َٔ َِٗٓ ١ٝايؿٝعٚ ،١باألناؾ ١إزي ٖص ٙايعؿرل ٠ؾإٕ َٔ بري ايعؿا٥ط ايهطز ١ٜاييت تؿتبو َع
ايؿبو ،قػِ َٔ عؿرل ٠ايساٚٚزٚ ٟعؿرل ٠ؾٝذ بعٜين ٚايعْهٓٚ ١ضٚظ بٝاْٚ ٞعؿرل ٠ايؿهاى ٚايًو ٚايبدتٝاضٚ ٟايعاظا
ٚايعضاض. ٟ

3

نُا نتب ايباسح ضؾٝس ايبٓسض َكاالً ؼي دطٜس ٠اؿٝاٜ ،٠ؤنس ؾ-: ٘ٝإ ايؿبو أنطاز عطاقٜٚ ٕٛٝك:ٍٛ
(ٜذلزز اغِ ايؿبو نجرلاًَ ،ط ٠نته ٜٔٛق َٞٛعطاقٚ ،ٞأخط ٣تطن ٞأ ٚؾاضغَٚ ،ٞط ٠زٜاَْ ١ػتكً ١شلا دصٚضٖا
ايعضازؾت ١ٝأ ٚاإلٜعٜسٚ،١ٜايػايب ٜعس َٔ ٙايػال ٠ايعً ٞايًٗ َٔ ،١ٝز ٕٚإٔ ًٜتؿتٛا إزي اْكػاّ ايؿبو اغيصٖيب ايؿٝعٚ ٞايػين
نباق ٞايؿعٛب ٚايكبا ٌ٥اإلغالَ.)١ٝ

4

ٚؼي َكاٍ ْؿااط ناتب حيٌُ اغِ (ؾبه)ٞسٝح ٜؤنس ؾ ٘ٝإٔ ايؿبو أنطاز ؾٝك: ٍٛ
( ضسيا ٜه ٕٛأقٌ ايؿبو غرل َتؿل عًٚ ،٘ٝيهِٓٗ بايتأنٝس أنطاز ألغباب نجرل ٠عً ٢ضأغٗا ؾعٛضِٖ ايكَٞٛ
ٚايًػ ١اييت ٜتشسخ بٗا ايؿبو ٚالتكٌ َؿطزاتٗا عٔ  َٔ %70اغيؿطزات اييت ٜٓطكٗا أنطاز سلاٍ ؾطق ٞايعطام إٕ مل ْكٌ أنجط
َٔ شيوٚ ،ايؿبه ٞبإَهاْ٘ ايتؿاِٖ بؿهٌ غٌٗ َع أنطاز َٓطكٖٛ ١ضَإ عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ ،إناؾ ١إزي إٔ ايؿبو حيتؿعٕٛ
ببعض ايهًُات ايهطز ١ٜايكسضي ١اييت الٜعطؾٗا إال َٔ ٜكطأ تاضٜذ ايهطز ،ست ٢إٔ نجرلاً َٔ ايهطز ٜعتدل ٕٚيػ ١ايؿبو ٖٞ
ايهطز ١ٜايكسضي ١اييت اَتعدت بايذلنٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝايؿاضغ ،١ٝؾاؾتكطت إزي ايكطف ٚايٓش ٛإناؾ ١إزي إٔ ايؿبو مل ٜػتعًُٛا
_____________________________________________________________________________________________
1

ضؾٝس ايبٓسض :ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب  ،ّ1999م .14

3

ايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،بػساز ،ّ1949 ،م.95

 2فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( ،ٞاشل ١٦ٝايهطز ،)١ٜاجملًس  23يػٓ ،1992 ١بػساز ،م.24
4

تاضٜذ  29اب  ،ّ1999يبٓإ ،م.14
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يػتِٗ ؼي ايهتاب ١ألغباب غٝاغ ،١ٝأَا اغيؿطزات ايعطب ١ٝؾٝعٛز سهٛضٖا ؼي يػ ١ايؿبو يػببري ضٝ٥ػٝري ،األ ٍٚنَ ِْٗٛػًُٕٛ
عً ِٗٝتال ٠ٚايكطإٓٚ ،ايجاْ ٞالختالطِٗ عس ٠قط ٕٚبايعطب ،أَا اغيؿطزات ايذلن ،١ٝؾايؿبو نايعطب ؼي بالز ايؿاّ ٚايعطام
َٚكط ٚغرلٖا انتػبٖٛا إبإ اؿهِ ايعجُاْ ٞإناؾ ١إزي إٔ بعهاً َٔ ايؿبو نإ ٜعتٓل اغيصٖب ايبهتاؾ ٖٛٚ ،ٞتطن ٞاغيٓبع،
نُا غٝأت ٞشنط ،ٙأَا بعض اغيؿطزات ايؿاضغ ،١ٝؾإناؾ ١إزي ن ٕٛايًػتري ايهطزٚ ١ٜايؿاضغ ١ٝشلا أقَ ٍٛؿذلن ،١ؾإٕ قػُاً َٓٗا
ضسيا ٜعٛز إزي اؾٛاض ايكس ِٜبري عؿا٥ط ايؿبو ٚايؿطؽ).

1

اغيطًب ايجاْٞ
قاٚالت إلبعاز ايؿبو عٔ نٛضزٜتِٗ ٚضزٚز َعانػ١
ٖٓاى آضا ٤تطٜس تؿ ٜ٘ٛأقٌ ايؿبوٚ ،ناْت ٚضاٖ٤ا غٝاغ ١اغتعُاض ،١ٜنُا ٜبسٚ ٚانشاً ،ؾكس ساٚيٛا نصيو تؿٜ٘ٛ
ايسٜاْ ١عٓس ايؿبو بٗسف إبعازِٖ عٔ درلاِْٗ َٔ ايعؿا٥ط ايهطز ١ٜاغيػًُٚ ١بايتاي ٞإبعازِٖ عٔ ايهٛضز.
ٚبكسز ن ٕٛايؿبو َٔ عؿرل ٠بادالٕ ،ؾكس شنط ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ؼي َكاي ١ؼي فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهطز – ٟايعسز 3-2
غٓ:1975 ١
(إٔ ايػًطإ َطاز ايطابع ططز ايهًٗط َٔ ظٖاٚ ٚغًِ أضان ِٗٝإزي ايبادالٕ ايص ٜٔدًبِٗ َٔ اغيٛقٌ).

2

ٜٚعتكس ايهاتب ؾاخٛإ عً ٢إٔ ٚدٛز ايؿبو ٚايكاضيٚ ١ٝايهٛضإ ( ايعؿرل ) ٠ؼي َٓطك ١اغيٛقٌ ٚايص ٜٔايتؿٛا س ٍٛاألَرل
ايًط ( ٟؾاٚبطز ) ٟبعس ٖعضيت٘ عًٜ ٢س ؾا ٙعباؽ ايكؿ ،ٟٛثِ عٛزت٘ يًكتاٍ بعس شيوٚ ،اْسساضٖٚ ٙعضيت٘ ثاْ ،١ٝؾًذ ١٥ٛإزي
ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝسػبُا شنط ٙايعالَ ١قُس أَري ظنااا ٞؼي نتاب٘ تاضٜذ ايسٚ ٍٚاألَاضات ايهطز ١ٜؼي ايعكط اإلغالَٜ ،ٞعين
ؾ ٤ٛأتباع٘ أ ٟايهٛضإ إزي ايسٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝنإ شيو بري عاَٚ .) ّ 1620 – 1600 ( ٞإٔ اختٝاضِٖ غيٓطك ١اغيٛقٌ ٖٞ
قاٚي َِٗٓ ١نُا ٜبس ٚيالبتعاز قسض األَهإ عٔ ْؿٛش غًط ١ايسٚي ١ايعجُاْ َٔ ١ٝتٛظٜعِٗ بؿهٌ طٛم سَ ٍٛسٜٓااا١
اغيٛقاااٌ ( ايؿبو َٔ ْٗط اـٛقط إزي ْٗط اـاظض ٚايهٛضإ (ايعؿرلْٗ َٔ )٠ط اـاظض دٗ ١دبٌ َكًٛب إزي ايعاب ايهبرل
ٚايكاضي ١ٝؾطم ايؿبو ٚإزي اؾٓٛب َٔ ايهٛضإ ػعٌ َِٓٗ غااساً أَاّ ٖذُات ايسٚي ١ايكؿ ١ٜٛيه ِْٗٛأعسا ٤شلاٚ ،بإعتباض
إٔ عؿا٥ط ايًط ٖ ٞنٛضزٚ ١ٜتتشسخ بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜتعٛز دصٚضٖا نصيو إزي يػ( ١آؾٝػتا) أقسّ ايهتب ايسٚ ١ٜٝٓاغيٓػٛب١

إزي ايسٜاْ ١ايعضازؾت َٔ ٖٞٚ ،١ٝايًػات اشلٓس ٚإٜطاْ ١ٝاغيتؿطع َٔ ١عا ١ً٥ايًػات اشلٓس ٚأٚضب.3 ،١ٝ

ٚخيًل ايهاتب إزي تكطٜب يػ ٟٛطي ٌٝتكاضب ظطٚف اغيهإ ٚايعَإ بري ايًٗذ ١ايؿبه ١ٝباعتباضٖا نٛضزٚ ١ٜايًٗذ١
ايػٛضاْٚ .١ٝخيًل ايهاتب اغيصنٛض إزي َا: ًٜٞ
( ؾايؿبو ٚنُا دا ٤ؼي َذي ايبشح ٚبأزيٚ ١بطاٖري عًُ ١ٝتاضخي ١ٝشلذتِٗ شلذ ١بادالْ ١ٝتٓتُ ٞإزي ايًٗذ ١ايهٛضاْٖٚ ١ٝصٙ
_____________________________________________________________________________________________
1
2

ؾبه ،ٞفً ١ايجكاؾ ١اؾسٜس ،٠ايعسز  12بتاضٜذ  ،ّ 1993/3/30ايكؿش.144 – 142 :١
ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهٛضز ،ٟايعسز  ، 3-2غٓ.ّ1975 ١

 3ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،ايًػ ١ايهٛضزَ ،١ٜطبع ١ايٛغاّ ،بػساز ،1983 ،م :ٚ .9أظيس ؾبو ،اغيكسض ايػابل ،م.130-125
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بسٚضٖااااا ٖ ٞإسس ٣ايًٗذات ايهطز ١ٜاألضبعٜٚ ،عين ٖصا ٚسيا الٜطتك ٢اي ٘ٝايؿو إٔ ايؿبو ِٖ نطز ٚإٔ شلذتِٗ تٓتُٞ
إزي ايًػ ١ايهٛضز( ١ٜاألّ).

1

ٚبكسز إضداع تػُٝتِٗ إزي ق ٍٛايعطب( ،ؾًًهاتب ،سػٔ ْٜٛؼ أٜٛب ) ضأٜاً َػاٜطاً سَ ٍٛا أٚضز ٙايهتاب ايعطب
َػتٓس ٜٔإزي ايجعاييب ٚغرل ٙبإٔ ايؿبو َٔ ايؿباى ايعطبٜٚ ٞطز عًَ ٢عاعِ قاسب يػإ ايعطب سيا :ًٜٞ
(ٚأَا قٛي٘ إٔ ايؿبو دا٤ت َٔ ؾبهت اقابع ٞبعهٗا ببعض ؾاؾتبهت ٚؾبهتٗا عً ٢ايتهجرل ٚايؿبو اـًط
ٚايتساخٌ ٖٚصا ايهالّ نعٝـ ٚال ٜؤخص عً ٢أق ٍٛاألقٛاّ ٚايؿعٛب ٚاألَِ .ؾِٗ ٖهصا ازلِٗ نُا ايبًٛف بًٛف ٚايؿطؽ
ؾطؽ ٚاألضَٔ أضَٔ ٖٚهصا ؾًهٌ ق ّٛتػُٝتِٗ).

2

ٚايهاتب ايؿبه ،ٞسػٔ عهً َٔ ٖٛٚ ١أبٓا ٤ايؿبو ؼي َكاي ١ي٘ َٓؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞؼي اإلْذلْٝت:
(أ ٕ دٌ ايؿبو ِٖ أقطب َٔ ايٓاس ١ٝايعطقٚ ١ٝايًػ ١ٜٛإزي ايهٛضز َٓ٘ إزي ايكَٝٛات األخط ٣اجملاٚض ،٠نُٔ َٓع ١َٛايتٛظٜع
ايعطقٚ ٞايك َٞٛؼي اغيٓطك ١اييت ٜكطٓٗا ايؿبو ٚاييت ٜطًل عًٗٝا ايؿبو اغِ ( ؾبهػتإ) أ ٚأضض ايؿبو ٖٞٚ ،سلاٍ ؾطم
ايعطام أ ٚدٓااٛب ؾاطم نٛضزغتإ ايهدل.)٣

3

ٜٚؤٜس ٖصا األػا ٙايػٝس (سػٔ ْاقط بادالٕ) ،ؼي َكاي ١ي٘ َٓؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو
أقشاح) الحيتاز إزي بطٖإ:
(نُتب ايهجرل عٔ أقٌ ايؿبو َٓٚبع يػتِٗ ٚأ ٜٔتٛز ٟدصٚض ؾذطتِٗٚ ،سيا إٔ أنجط ٖؤال ٤ايص ٜٔنتبٛا عٔ ايؿبو
ناْٛا إَا َؿبعري غًؿاً بايؿهط اإلغتعالٚ ،ٞ٥مل ٜطٚا ؼي ٖص ٙاجملٛع ١غَ ٣ٛاز ٠يًتٓسض ٚاإلغتدؿاف نُا ٖ ٛاؿاٍ عٓس
عبساغيٓعِ ايػالَ ،ٞايص ٟعاف ؼي ؾذل ٠اـُػٓٝات بري قطٜيت أٚضط ١خطاب ٚايؿانًَ ١ٝعًُاً ٚأؾٓسٜاً......يهٓ٘ مل ٜتدٌ عٔ
َٓٗر ايتشكرل ٚاإلغتدؿاف بتًو اجملُٛع ١ايعطٜك ١بهٛضزٜتٗا ٚاييت ٚدست ْؿػٗا بؿعٌ عٛاٌَ اؾػطاؾٝا بعٝس ٠عٔ َٓاٌٖ
األقٌ َٚععٚي ١عٔ ثكاؾ ١ق ١َٝٛاألّ ؼي سٛانط نٛضزغتإ َجٌ ايػًُٝاْٚ ١ٝأضبٚ ٌٝزٖٛىٚ ،سٝح إٔ اؾبٌ نإ زاُ٥ا
ايكسٜل ايٛؼي يًهٛضز عًَ ٢س ٣ايعكٛض ٚاألظَإ ،ؾإٕ ٚدٛز ايؿبو ؼي اغيٓاطل ايػًٗ ١ٝؾطم ٚدٓٛب ؾطم زدً،٣ْٛٓٝ ١
ٚإستهانِٗ بايعطب ٚايذلنُإ ٚأخرلا ٚيٝؼ آخطاً ،غٝاغ ١ايكٗط ٚايتطٗرل ايعطق ٞاييت َاضغتٗا اؿهَٛات اغيتعاقب ١عً٢
تًو ا يؿ ١٦ايهطز ١ٜاألق ،١ًٝدعٌ ست ٢ايبعض َٔ أبٓا ٤ايؿبو أْؿػِٗ ؼي زٚاَٚ ،١نٝاع ٚعح عٔ ٖ ،١ٜٛؾذل ٣ايؿبهٞ
ٜػأٍ ْؿػٜ٘ ،اتط َٔ ٣أن ٕٛ؟ ٌٖ أْا عطب ٞنُا ساٚيت ايسعا ١ٜايبعج ١ٝإٜٗاّ قطاعات ٚاغع َٔ ١أبٓا ٤ايؿبو بأِْٗ ،أسؿاز
سامت ايطاٚ ٞ٥إٔ أقٛشلِ ضيتس إزي عسْإ ٚقشطإ َ ،جًُا ساٚيٛا إقٓاع ايٝعٜس ١ٜبأِْٗ أسؿاز ٜعٜس بٔ َعا ١ٜٚايكطٜؿ........ٞ
ؾٓشٔ ايؿبو جيب عًٓٝا إٔ ْتدًل َٔ ساي ١ايهٝاع ٚساي ١ايالٖ ،١ٜٛعًٓٝا إٔ لس َكرلْا َٚػتكبٌ أٚالزْا ٚأسؿازْا اي،ّٛٝ
ألٕ اغيٓعطؿات ايتاضخي ١ٝالتتهطض َٜٝٛاً ٚعًٓٝا َٔ اآلٕ إٔ لس َػتكبًٓا َٚػتكبٌ أطؿايٓا ن ٞالٜعاْٛا َجًُا عآْٝا ٚ ...إْين
أْعط إزي اي ّٛٝايص ٟأض ٣ؾ ٘ٝأٚالزٚ ٟأسؿازٜ ٟكٛي ٕٛبهٌ ؾدط عٓسَا ٜػأشلِ غا ٌ٥عٔ أقًِٗ  . . .أْا نٛضز ٟؾبهٞ
_____________________________________________________________________________________________
1
2

عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ ،أضب ،ّ 1955 ٌٝايكؿش.138 ١
ْكالً عٔ ظٖرل ناظِ عبٛز ،ايؿبو ،م.6

 3سػٔ عهًَ ،١كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞبعٓٛإ إؾهايٝات اإلْتُا ٤يس ٣ايؿبو:
www.bahzani.org/arb/showthread.php
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َجًُا ٜكٛشلا ايهٛضز ٟايؿ ...ًٞٝأ ٚايهٛضز ٟايبٗسٜٓاْ ٞأ ٚايػٛضاْ ٞأ ٚاإلظز....ٟال ٚقت يًبشح ٚاغيٗاتطات عٔ أقٌ
ايؿبو ؾإشا ناْت ايًػٚ ٖٞ ١اسس َٔ ٠أِٖ ايعٓاقط اييت ؼسز اإلْتُا ٤ايك َٞٛجملُٛع ١بؿط ،١ٜؾايًٗذ ١ايؿبه ٖٞ ١ٝشلذ١
نٛضز ٖٞٚ ١ٜتكذلب َٔ ايًٗذ ١اشلٛاضَٚ ١ٝشلذ ١أٌٖ خاْكري أنجط َٔ ٚ ، %90ايطؿٌ ايؿبه ٞقازض عً ٢إغتٝعاب اغيٓاٖر ؼي
بسا ١ٜغين زضاغت٘ بايًػ ١ايهٛضزَ ًَٕٛٝ ١ٜط ٠أنجط َٔ أ ١ٜيػ ١أخطٖٓ ..،٣ا أضدع بصانطت..... ٞإزي أضبع ١عكٛز خًت عٓسَا
نٓت ؼي اـاَؼ االبتسا ٞ٥ؼي إسس ٣قط ٣ايؿبو ٚنإ َعٓا ؼي ايكـ تًُٝص عطبٚ ٞاسس ٖٛٚ ،ايٛسٝس اغتطاع إٔ جيُع
نًُ ١ظياض بططٜك ١قشٝشٚ ،١أتصنط شياَاً نُا نٓا ْعاَْ َٔ ٞؿهً ١ايًػ ١ايعطب ١ٝعٓسَا نٓا ؼي ايجاْ . . . ١ٜٛألْٗا ناْت يػ١

غطٜب ١عٔ يػ ١أَٗاتٓا العالق ١شلا بًػ ١ايبٝت ٚايتدايط ببٓٓٝا).1

ٚيهٔ ٖصا ال ٜٓؿَ ٞطًكاً ٚدٛز أُغط َٔ أق ٍٛعطبٚ ١ٝتطنُاْ ،١ٝاغتٛطٓت ؼي َٓاطل ايؿبو ٚأقبشت ايًػ١
ايؿبه ١ٝيػ ١ايتداطب بْٚ ِٗٓٝػتطٝع ايك ٍٛبأِْٗ شابٛا ؼي قٝطِٗ ايؿبه ٞبايطغِ َٔ اغتُطاضِٖ ؼي اغتعُاٍ يػتِٗ األقً١ٝ
غٛا ٤عطب ١ٝناْت أ ٚتطنُاْ ١ٝؾٗٓاى َجال ً أغط ؼي قط( ١ٜعُطنإ) عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ ال اؿكط ٜٓتُ ٕٛإزي عؿرل ٠ايبٝات
ايذلنُآْٖٚ ١ٝاى عٛا ٌ٥تطدع أقٛشلا إزي قبا ٌ٥ط ٞأ ٚايسي( ِٝاؾطٜػات) ٚيهِٓٗ ٜعتدل ٕٚأْؿػِٗ ؾبها ً ٜٚعتع ٕٚبصيو.
ٚقس ؾابت اغًب ايسضاغات ايػهاْ ١ٝاؿسٜج ١عٔ ايؿبو بعض اإلبٗاّ ٚايػُٛض ؾأخص ايباسج ٕٛاألداْب :َِٗٓٚ
( َػذل ضٜر) سٝح شنط ،إٔ غهإ ايكط ٣ايٛاقع ١عً ٢ططٜل أضب ،ٌٝاغيٛقٌٚ ،اييت َط بٗا غٓ ِٖ 1836 ١ضٚظبٝإ ٚبادالٕ
شٚات األقٌ ايهٛضزٚ ،ٟإ ناْت ٖاتإ ايعؿرلتإ ٚثٝكيت ايكً ١بايؿبوٚ ،يهٓ٘ مل ٜصنط أ ٟؾ ٤ٞعٔ شلذتِٗ احملً ١ٝأٚ

َعتكساتِٗ ايس.2١ٜٝٓ

ٚشناااط باسح آخط ٖ ( ٛاٚغذي ٖٓط ٟالٜاضز ٚ )3ايص ٟأَه ٢ؾذل ٠ط ١ًٜٛؼي تٓكٝبات ؼي َٓطك ١ايؿبو ،شنط :أِْٗ

ٜٓشسض َٔ ٕٚغال الت نٛضز ١ٜعاؾت ؼي إٜطإٚ ،شيهٔ باسح آخط َٔ إسكا ٤عيػُا ١٥عا ١ً٥ؾبه ١ٝنُٔ ايكبا ٌ٥ايكاطٓ١
ؼي أضدا ٤اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْٚ ،١ٝشنط إٔ َِٓٗ َٔ ايتعّ اغيصٖب ايؿٝع ٞؼي ايعباز ،٠بُٓٝا أعتٓل آخط ٕٚاغيصٖب ايػين،
ٚشٖب آخط ٕٚإلعتٓام ايسٜاْ ١ايبابٚ ،١ٝنصيو قػِ َِٓٗ أزل ٢يٓؿػ٘ ْبٝاً دسٜساً  ٖٛٚايبرلٚ ،يهٔ ايبرل ؼي اؿكٝك ٖٛ ١يكب
ألعًَ ٢طدع زٜين يسٚ ،ِٜٗؼي طيٝع األسٛاٍ اعتدل طيٝع ٖؤال ٤ايباسج ٕٛايؿبو ٚدرلاِْٗ األقطب ٕٛايبادالٕ ،اعتدلِٖٚ
نٛضزاًباألقٌ..
_____________________________________________________________________________________________

 1ايػٝس سػٔ ْاقط بادالَٕ ،كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو أقشاح الحيتاز إزي بطٖإ) ؼي اإلْذلْٝت:
http://bahzani.org/NA%20Ordner/n100n.htm
2

ضسً ١ضٜر ،تايٝـ :نًٛزٜٛؽ دُٝؼ ضٜر ،تططي ١ايًٛا :٤بٗا٤ايسْٛ ٜٔض ،ٟط ،1ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،برلٚت ،يبٓإ-ّ2008 ،

 ،ٙ1429م

. 334-307

 3سٝات٘ ، 1894-1817 :ضسايَٚ ١ػتهؿـ ٚغٝاغ ٞبطٜطاْ ،ٞاٖتِ بآثاض ْٚ ٣ٛٓٝصيطٚز ٚاؾتٗط بصيوٚ ،عاف ؼي اغيٛقٌ يطزح َٔ ايعَٔ،

ٚبعس عٛزت٘ يدلٜطاْ ٞأيـ نتاباً س ٍٛتكايٝس ٚعازات غهاْٗا َٔ اإلظزٜري ٚاآلؾٛض ٚايهًسإ ٚغرلَِٖ ،عًَٛات َٔ ايسنت ٛسػٔ ايؿبه،ٞ
 2014-11-16داَع ١غٛضإَ :ٚ .كسض ْٝت:
أٚغذي ٖٓط ٟالٜاضز. https://ar.wikipedia.org.2017-7-31 ،
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ْٚتٝذ ١نٌ ايتػٝرلات اإلدتُاعٚ ١ٝاإلقتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت ٖبت عً ٢ايعطام ؼي عٗس ايبعجٝري ٚتعطنِٗ غيٓاطل
ايؿبو ٚػطٜسٖا ٚتٗسضي٘ يكطاِٖ ،ؾكس اْٗاض ْعاّ اغيطدعٝات يس ٣ايؿبوٚ ،تساخٌ ْػٝذِٗ اإلدتُاعَ ٞع قٝطِٗ اؾسٜس،
ٚعيست يس ِٜٗدص ٠ٚاغيطدع ١ٝايسٚ ١ٜٝٓاإلعتُاز عً ٢اغيطاتب اغيدتًؿ َٔ ١ضداٍ ايسَٓٚ ،ٜٔص ايػبعٓٝات ٚدس ايؿبو أْؿػِٗ
سذط ايطس ٢ؼي ايٓعاع بري ايكَٝٛتري ايعطبٚ ١ٝايهٛضز ،١ٜػيجًري عه ١َٛايبعح ٚبري اؿطن ١ايهٛضز ١ٜبععاََ ١ال َكطؿ٢
ايدلظاْٚ ،ٞيهِٓٗ مل ٜٓشاظٚا بؿهٌ طياع ٞأل َٔ ٟايططؾريٚ ،قس ساٚيت اؿه ١َٛايعطاق ١ٝإقٓاعِٗ بأِْٗ عطباً ٚيٝػٛا أنطاز
اً ٚيهٔ ؼي ْٗا ١ٜاغي طاف تٛيست ايكٓاع ١يس ٣اؿه ١َٛبإٔ َػعاٖا يهِ ايؿبو مل ٜهًٌ بايٓذاحٚ ،ؼي ْٗا ١ٜقٝـ 1988
أَطت بتؿطٜؼ قط ٣ايؿبو َٔ غهاْٗا ٖٚسّ َٓاظشلِ ٚتطسٚ ،ًِٗٝنإ ايػبب اؿكٝك ٞيصيو ٖ ٛإعالٕ ايؿبو أِْٗ نٛضز
ٚيٝػٛا عطباً.

1

ٚبٗص ٙايططٜك ١سا ٍٚإسكا ٤عاّ  1987إدباض غهإ سلاٍ ايعطام عً ٢اإليتشام بايكـ ايٛطين َٔ خالٍ
تكٜٛتِٗ عً ٢ن ِْٗٛعطباً ،أ ٚؼي ساي ١ايهٛضز ايكاطٓري ؼي َٓاطل تتػًٌ إيٗٝا اغيعاضن ١ايهٛضز ( ١ٜايبٝؿُطن)peashmarga ١
يإلْتكاٍ إزي فُعات غهٓ ١ٝؼت غًط ١اؿه ١َٛاغيطنعٚ ،١ٜايهجرل َٔ ٜٔايص ٜٔاعتدلتِٗ اؿه ١َٛعطباًٚ ،اعتدلٚا ِٖ أْؿػِٗ
نٛضزاً نإ عً ِٗٝإٔ ٜذلنٛا قطاِٖ ٚايص ٜٔعاؾٛا ؼي َٓاطل ػتاسٗا اغيعاضن ١ايهطز ١ٜبري اؿري ٚاآلخط ٚؾؿًٛا ؼي تػذٌٝ
أْؿػِٗ خالٍ اإلسكا ٤ؾكسٚا دٓػٝتِٗ ايعطاقٚ ١ٝمت اعتباضِٖ َتدًؿري عٔ أزا ٤اـسَ ١ايعػهطٚ ،١ٜناْٛا ٖسؾاً أغاغٝاً ؼي
عًُ ١ٝاألْؿاٍ شا٥ع ١ايكٝت ايص ٟأبٝس ؾٗٝا انجٍط َٔ َٚ ١٦اثٓري ٚمثاْري أيـ إْػإ نٛضزٚ ٟقدلٚا أسٝا ٤خالٍ عيػَ ١طاسٌ
َٓص  1983إزي ْٗا.1988 ١ٜ
ٚأزْا ٙاسس ٣اغيكازض اييت تعذلف بٛدٛب إٜكاع ايعكاب ايكاْ ْٞٛعل َٔ ٜطؾض ايتعطٜب َٔ ايؿبوٚ ،اغيكسض ايص ٟمت َٓ٘
اإلطالع عًَ ٢اسكٌ يًؿبو غٜٓ 1988 ١عٛز إزي َكٓـ ٚثا٥ك ٞقازض عٔ َسٜط ١ٜأَٔ أضب ٌٝيؿطٚع زٚا٥ط األَٔ ايتابع١
شلا ٚاغيؤضر ؼيٚ 1988/8/1قس قسض خالٍ أسساخ ضبٝع ٚ 1991ايٛثٝك ١اييت ؼٌُ ايطقِ اإلؾاض ٟؽ  .ز .ؽ.ؽ
13069
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:

_____________________________________________________________________________________________
1

اغيكسض ايػابلَ /كابًَ ١ع سػٔ ايؿبه ٞبتاضٜذ 2014 /11/ 16

َ 2كازض آغاٜٝـ نٛضزغتإًَ ،ـ ايٛثا٥ل اـاق ١ظطا ِ٥ايبعجٝري ؼي نٛضزغتإ ،ايٛثٝك ١نُا :ًٜٞمت إعالَٓا سيا ٜأت: ٞ
(ٖٓاى عٓاقط َٔ ايؿبو ايص ٜٔايتشكٛا بأؾٛاز ايسؾاع ايٛطين ٚايص ٜٔغرلٚا قَٝٛتِٗ َٔ ايعطب ١ٝإزي ايهطز. )١ٜ
أَط ايطؾٝل اغيٓانٌ عً ٞسػٔ اجملٝس أَري غط َهتب تٓع ِٝايؿُاٍ تسَرل َٓاظشلِ ٚتطس ًِٗٝإزي اجملُعات ايػهٓ ١ٝؼي قاؾعتٓا ٚقطعاً غٛف ئ ٜتِ
تعٜٛهِٗ بأ ٟؾهٌ َٔ األؾهاٍ .
يًتؿهٌ باالطالع ٚاؽاش َاًٜعّ ٚإعالَٓا .
ايتٛقٝع
عكٝس األَٔ
َسٜط أَٔ أضب.ٌٝ
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

ٚمل ٜهٔ تطس ٌٝايؿبو دع٤اً أ ٚاَتسازاً يعًُ ١ٝاألْؿاٍ اؿكٝك ١ٝؾشػبٚ ،إصيا نإ اغيطسً ١ايٓٗا ١ٝ٥ؼي بطْاَر
تعطٜب ناٌَ يًُٓطك ١ايؿُايٚ ١ٝايص ٟتبٓت٘ اؿه ١َٛايعطاقَٓ ١ٝص غٓ ،1975 ١بعس اْٗٝاض ايجٛض ٠ايهٛضز ١ٜإثط إبطاّ إتؿاق١ٝ
اؾعا٥ط بري ؾا ٙإٜاطإ قُس ضنا بًٗٚ ٟٛقساّ سػري ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞآْصاىٚ ،قطع نٌ اإلَسازات عٔ ايجٛض٠
ٚسكاضٖا عػهطٜاً َٔ طيٝع اؾٗات تطنٝاا ٚاٜطإ ٚايعطام.
ٚال ْٓػ ٢بإٔ ايكطاف قس شنط ايهجرل َٔ اغيعتكسات اغيؿٚ ١ٖٛاييت ْكًٗا َٔ ؾدل ٜسع ٢ابطاٖ ِٝباؾا عً ٢أْ٘ نإ ؾبهٝاً
ٖٚصا يٝؼ قشٝشاً بٌ ضز َٔ داْب نتاب نجرل َٔٚ ٜٔايؿبو أْؿػِٗ ٜٚطز ايهاتب ظٖرل ناظِ ؼي نتاب٘ ايؿبو ،عً٢
تًو اغيعاعِ سيا :ًٜٞ
(استؿاظ ايؿبو بعالقات طٝبَ ١ع األٜعٜس ١ٜالٜعين اْسَادِٗ زٜٝٓاً أٚ ٚدٛز قٛاغِ َؿذلن ١ؼي زٜاْتُٗٝا بايٓعط
يالختالف ايسٜين ايؿاغع ب ،ِٗٓٝإش إ ايؿبو َػًُ ٕٛبُٓٝا ٜس ٜٔأتباع اغيصٖب اإلٜعٜس ٟبسٜاْ ١اإلٜعٜس ١ٜاييت ؽتًـ شياَاً
عٔ اإلغالّ ،غرل إٔ اإلْػذاّ االدتُاعٚ ٞايتكاضب ايعؿا٥طٚ ٟايتُٗٝـ ٚايعًِ ايص ٟيك ٘ٝنٌ َُٓٗا عًٜ ٢س ايػًطات
اؿانُ ١دعٌ ايتكاضب ٚاإلْػذاّ بُٗٓٝا ٜتكٛض ٙعسزاً َٔ ايهتاب اْسَاداً زٜٝٓاٚ ،بٗصا ؽتًط عً ِٗٝاألَٛضٚ ،مل ٜجبت َطًكاً
إٔ ايؿبو حيذ ٕٛاغيٓاطل اغيكسغ ١يس ٣اإلٜعٜس ،١ٜعًُاً بإٔ األٜعٜس ١ٜيٝؼ شلا َهإ َكسؽ غٚ ٣ٛاز ٟاليـ اغيسؾ ٕٛؾ٘ٝ
ايؿٝذ عس ٟبٔ َػاؾطٚ ،الٜعكٌ إٔ ٜك ّٛايؿبه ٞاغيػًِ بأزا ٤ؾطا٥ض اؿر إزي غرل َه ١اغيهطَ ،١نُا إٔ َعًَٛات خاط١٦
أٚضزٖا ايباسح ٚغبل إٔ أٚضزٖا عسز َٔ اغيػطنري ايصٜ ٜٔتُٗ ٕٛايؿبو بإبساٍ اؿر إزي َه ١باؿر إزي ايعتبات اغيكسغاا١
ٚقبٛض األٖٚ ،١ُ٥ص ٙايؿط ١ٜأٜهاً ال أغاؽ شلا َٔ ايكش ١نُا شنطْا غابكاً ،سٝح إٔ اتباع اغيصٖب اؾعؿطٜ ٟعٚض ٕٚايعتبات
اغيكسغ ١ؼي ايٓذاـ ٚنطبالٚ ٤ايهاظُٚ ١ٝغاَطاٚ ٤قِ ،يعٜاض ٠قبٛض األٚيٝاٚ ٤األ َٔ ١ُ٥آٍ بٝت ضغ ٍٛاهلل (م) أغ ٠ٛبهٌ
اؾعؿطٚ ،١ٜالًٜػ ٞإيتعاَِٗ نُػًُري ؾطض اؿر إزي َهَ ١طًكاً َُٗا تعسزت َطات ايعٜاض ٠بإعتباض إٔ اؿر إزي َهَٔ ١
األغؼ اييت ٜك ّٛعًٗٝا اإلغالّ .

1

اغيطًب ايجايح
أقاي ١ايؿبو ٚأقسَٝتِٗ ؼي َٓطك٣ْٛٓٝ ١
ٜٚك ٍٛايهاتب أظيس ؾٛناات ؼي نتاب٘ ( ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ) ٕٛٝعٔ أقٌ ايؿبو:
َٔ إٔ أ َٔ ٍٚاغتٛطٔ أضض ْ ِٖ ٣ٛٓٝايهٛضز األٚاٚ ،ٌ٥يهٔ ْعطاً غيا ناْت ٖص ٙاألضض تتُتع ب٘ َٔ إغطا٤ات،
ؾكس تعطنت يػعٚات ٚظسـ أقٛاّ ٚأَِ أخطٚ ،٣إشا نإ اغيٛاطٔ نطزًٜا ٚاَتسازاً طبٝعًٝا ألضض نٛضزغتإ ٚأًٖٗا ؾُا ٜهٕٛ
ايؿبو غ ٣ٛإٔ ٜهْٛٛا نٛضزاً ؟؟ ٚإشا نإ ايؿبو مل ٜعطؾِٗ اغيؤضخ ٕٛبٗصا االغِ إال َتأخطاً  ،ؼي أٚا ٌ٥ايكطٕ ايعؿط ٜٔأٚ
أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط ،ؾهٝـ ضيهٔ ايكب ٍٛبعطٚبتِٗ أ ٚتطنٝتِٗ أ ٚأ ١ٜتػُ ١ٝأخط ،٣ظٔ ايبعض ظٓاً ٚاؾذلاناً أ ٚاؾذلا٤اً
أْٗا تسٍ عً ِٗٝ؟ أؾًااااٝؼ غطٜباً إٔ ْكطأ ؼي َكسض تاضخي ٞإٔ ازلِٗ (ؾٛى) بايٛاٚ ٚيٝؼ بايبا ٤زٚصيا اإلؾاض ٠إزي َكسض
آخط؟ يكس ٚضز ؼي نتاب ( َػا يو األبكاض ؼي ػيايو األَكاض يؿٗاب ايس ٜٔأظيس بٔ حي ٢ٝؾهٌ اهلل ايعُط ،ٟم ) 90
َاْك٘  :ايؿٛى ٖٚ ،ؤال ٤ايؿبو سهُِٗ ؾٓهاضٚ ٙؾٛاْهاضَٚ ٙاٜبعس بعهِٗ عٔ بعض ؼي َٛاظْ ١ايعك ،ٍٛإال أْ٘ ال حيًٕٛ
_____________________________________________________________________________________________

 1ظٖرل ناظِ :حملات عٔ ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م.71-70
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ب َٔ ِٗٓٝزَا ٤تطٌَٛٚ ،اثٝل ب ِٗٓٝؼٌٚ ،ؾ ِٗٝنطّ ٚزلاح ،تككسٖا ايؿكطاٚ ٤تٓعٍ ؼي نٝاؾتِٗ ٚقطاِٖ ٚشلِ ؾٗٝا ٚشلا سػٔ

ايعٔ)  .ؾهٝـ تعسزت األزلاٚ ٤ايكٚ ّٛاسس ؟.1

نُا ٜؤنس ايباسح بإٔ نٛضز ١ٜايؿبو ٚايبادالٕ تأنست َٓص بساٜات ايكطٕ ايعؿط ٜٔؼي َكازض نجرلٚ ،٠إٔ ٖصٙ
األدٝاٍ ايجالث ١ايكايٚ ١ٝايبادٛضإ ٚايؿبو (ؼي اغيٛقٌ) ٚإٕ تبآٜت أزٜاْٗا ٚاختًؿت َصاٖبٗا إال إٔ ب ِٗٓٝداَعٚ ١اسس٠
ػُع أقشابٗا ٚتاخص ضقابِٗ ٚتػٛقِٗ طيٝعا إزي عٓكط ٚاسس  ٖٛٚايعٓكط ايهٛضز ٟؼي األقٌ ٚعً ٢األغًب ٚإ نإ بِٗٓٝ
ايعسٜس َٔ ايؿطؽ .
ٖٚص ٙايطابطَ ٖٞ ١الَح ايٛد٘ ٚتكاطٝع٘ ،ؾإْو تط ٣ايبادٛضإ (ايبادالٕ) ٚايكاي ١ٝايهاناٚ )١ٝ٥ايؿبااااو نايهٛضز،
َؿتٛي ٞاـًل ،ؾسٜس ايعهٌ ،طٛاٍ ايٓذاز ،يطٝؿ ٞاألططاف ،زلط ايبؿط ،٠ؾت ٢األْٛفٜ ،ػًب عً ٢ع ِْٗٛٝايسبػ ( ١ي ٕٛبري
ايػٛاز ٚاؿُطٚ ) ٠عً ٢ؾعٛضِٖ ايػٛاز ،أغٓاِْٗ بٝها ،٤بطاقَ ١تٓاغكَ ،١تهآَٚ ١أؾٛاِٖٗ ٚاغعٚ ١قسٚضِٖ ضسبٚ ١غرل
شيو َٔ ايؿك ٍٛاغيُٝعٚ ٠ايعٓذٗ ١ٝعًْٛ ٢ع التط ٣إال ؼي ايهٛضز.

2

ٚنتب اغيطس ّٛأظيس ؾٛنت نتاب٘ (ايهٛضز اغيٓػٚ )ٕٛٝايص ٟتهُٔ ٚدْٗ ١عط دسٜط ٠باالٖتُاّ ،سٝح أْهط تػُ١ٝ
ايؿبو بٗصا االغِ ؼي َكسَ ١نتاب٘ٚ ،اعتدلٖا ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتعطٜب ٚايتصٜٚب ايكٚ ،َٞٛإٔ ايتػُ ١ٝنُا ٜك ٍٛيؿع١
عطبَ ١ٝؿتك َٔ ١تكطٜـ َاز ٠ؾبو ٜتؿابو سيعٓ ٢خًط ٚاختًط  ٖٞٚتػَُ ١ٝتأخطٚ ٠ضز ؾ:٘ٝ
(ايؿبو ِٖ ب ٓا ٠اغيٛقٌ ايكسَا ٚ ،٤ضسيا ناْٛا أ َٔ ٍٚبٖٓ ٢ص ٙاغيس ١ٜٓايهٛضزٚ ١ٜزلٖٛا قسضيا (قًعْٛ ١از ؾرل)ٚ ،
ايعسٜس َٔ اغيكازض ايتاضخي ١ٝايطق ٚ ١ٓٝاغيعتُس ٠ستَٜٓٛ ٢ا ٖصاٜ ،ؿرل إزي إٔ ْٛاز ؾرل ايهٛضز ٟاغيٝس ٖٛ ٟايص ٟؾٝس قًع١
سك ١ٓٝعً ٢ايهؿ ١ايػطب ١ٝيٓٗط زدً ١قبٌ قس ّٚاآلؾٛضٜري إزي اغيٓطك ١بٓش ٛعيػ ١قط ٕٚعً ٢األقٌ ،يته ٕٛقط ١تتٛقـ ؾٗٝا
ايكٛاؾٌ ايتذاض ١ٜايكازَ َٔ ١ايؿطم عدل ايططٜل ايتذاض ٟايكس ِٜايص ٟنإ ٜػُ ٢بططٜل (سطٜط) أ( ٚططٜل ايكطاض) ٚ
بايهٛضز ٚ ،)Reagay qatar ( ١ٜنإ ٖصا ايططٜل ٜطبط ايؿطم بايػطب عً ٢غٛاسٌ ايبشط األبٝض اغيتٛغط سٝح تطبط َس١ٜٓ
اغيٛقٌ عًب  ٚغٛاسٌ ايبشط ؼي يبٓإ ٚؾًػطري َٔ دٗ ،١سًب  ،ايالشق ٚ ١ٝباْٝاؽ َٔ دٗ ١أخط ،٣تتدص اغيػاض ايكسِٜ
ْؿػ٘ ،أ ٟططٜل ايكطاض ٚ ،بٗص ٙاغيٓاغب ١ؾإٕ نًُ( ١قطاض) َؿتك ١أقالً َٔ ايًػ ١ايهٛضز ١ٜاييت تًؿغ ايهًُ( ١ق٘ تاض)  ٚاييت
تعين ايػرل ضتالً أ ٚتعين ايطتٌ ،غٛا ٤نإ َٔ ايسٚاب أ ٚايعطبات ْؿػ٘ أٜهاً ٚقس إزع ٢ايهجرل َٔ ٕٚاغيؤضخري  ٚايهتاب
ايص ٜٔتعطنٛا يًؿبو  ٚأقًِٗ بإٔ أسساً مل ٜكطع بأقًِٗ ٚ ،غبب شيو ٜعٛز إزي أَط:ٜٔ
أٚالً :أِْٗ مل ٜهْٛٛا عً ٢عًِ بًػتِٗ  ٚتاضٜذ ٚدٛزِٖ ؼي اغيٓطك. ١
ثاْٝاً :أِْٗ مل ضيػهٛا باغيؿتاح ايصٜ ٟؿتح شلِ َػايٝل أقٛشلِ َٛ ٖٛٚطِٓٗ  ٚسطن ١األقٛاّ عً ٢أضض ٖصا اغيٛطٔ عدل ايتاضٜذ

_____________________________________________________________________________________________
1

اظيس ؾٛنت ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،قل.60-59 ،54-48

 2أظيس ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل ،م.168-166
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

أ ٚإٔ بعهِٗ تعُس تؿ ٜ٘ٛأقٛشلِ يػطض ؼي ْؿٛغِٗ  ٚايكؿع عً ٢سكا٥ل ايتاضٜذ ٚٚقا٥ع٘) ٖ ٚصا تؤنس ٙنصيو اغيٛغٛع١
ايدلٜطاْ ،١ٝؼت َاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ.

1

ٚؼي ضز اغيطس ّٛأظيس ؾٛنت ضزاً عًَ ٢عاعِ (أظيس ساَس ايكطاف  ٚعباؽ ايععا ٚ ٟٚثاَط عبس اؿػري ايعاَطٚ ٟ
غرلِٖ) ٜك:ٍٛ
(ٌٖ بكَ ٞا ٜسع ٛإزي اإلؾذلا ٤عً ٢ايؿبو  ٚاإلزعا ٤بأِْٗ عطب أ ٚتطى؟ ٚقس ناْت ناؾ ١اغيكازض اييت أؾااطْا إيٗٝاٚ ،
اقتبػٓا َٓٗا ْكٛقاً َٓ ،ؿٛض ٠ؼي ظَإ ازعاٚ ِٗ٥اؾذلاِٗ٥؟ ٖ ٚصا ٜؤنس بال ضٜب إٔ زٚاؾع ٖؤال ٚ ٤غٛاِٖ ،ناْت إَا ْابع١
عٔ سكس زؾري أَ ٚػطن ٚ ،١اشلسف ٚانح ٖٛ ٚ..تأدٝر ايكطاع ايك ٚ َٞٛتدلٜط ايتعطٜب  ٚاإلستالٍ  ٚاإلغتالب).

2

أَا اغيؤضر  ٚنابط االغتدباضات ايدلٜطاْ( ٞاغيٝذطغ )ٕٛؼي نتاب٘ أ ٚتكطٜط ٙاغيٛغع ؼت عٓٛإ:
“Notes on the tribes of southern kurdistan between the grater zab and dialah, June, 1919. Mager, E. soane ".
َالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب ١ٝبري ايعاب األععِ  ٚزٜايٜ ٞكَ ٍٛاْك٘:
(َؤغؼ ٖص ٙاألغط ٠ايبادالْ( ٖٛ ١ٝعبساٍ بو ايبادالْ َٔ )ٞأٖاي ٞزٜاضبهطٜٓ ٚ ،شسض أقالً َٔ إسس ٣ايعؿا٥ط
ايهطَال ١ٝاغيك ١ُٝقطب تًو اغيس ٚ .١ٜٓؼي ايعاّ  ّ1630ضسٌ عبساٍ بو ايبادالْ ٞإزي َٓطك" ١ظٖا ٚا ٚظٖاب بايؿاضغٚ ،١ٝ
اغتٛزي عًٗٝا  ٚؾطض عًٗٝا غًطاْ٘ عً ٢غهاْٗا ايٓاطكري بايًػ ١ايبًٗ ١ٜٛأ ٚباألسط ٣ايًػ ١ايهًٗط ١ٜغرل ايٛانش ١اغيعامل.
ٚيهٔ ٖص ٙاألغط ٠أنططت يًطس ٌٝعٔ َٓطك( ١ظٖا )ٚبعس إٔ خػطت أخط َعاضنٗا َع (قُس عًَ ٢رلظا)  ٚشيو ؼي ايكطٕ
ايتاغع عؿط سٝح مت تٛقٝع َعاٖس ٠أضنط ّٚاألٚزي ؼي  ٚ 1847/5/31أعٝست اغيٓطك ١سيٛدبٗا إزي إٜطإ).

3

عً ٢إٔ اغيذلدِ (ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس) ٜعًل عً ٢شيو ؼي ٖاَؿ٘ ؾٝك( :ٍٛقبٌ تٛقٝع َعاٖس ٠ظٖا( ٚظٖاب) عاّ  1639بري
ايسٚيتري ايعجُاْ ٚ ١ٝايكؿ ،١ٜٛناْت اغيٓطك ١اييت ٜكطٓٗا ايهٛضإ اي ،ّٛٝسيا ؾٗٝا َٓطك ١ظٖا( ٚظٖاب)  ٚتالٍ (نطْس ٚ
باٚاْٝر)  ٚاألضا ن ٞاغيُتس ٠ؾطق ٞظٖا ٚبطَتٗاَٛ ،طٓاً يًهًٗط َٔ ايهٛضز إال إٔ ايهًٗط دطزٚا َٔ أضان ِٗٝبعس ٚقٍٛ
عبساٍ بو ايبادالْ ٞإيٗٝا عاّ  ّ 1630قازَاً َٔ اغيٓاطل ايؿُاي ٚ ١ٝاخهاع٘ غهاْٗا ألغطت٘  ٚايص ٟأطًل عً ِٗٝيكب
(نٛضإ)  ٚغًِ ايػًطإ ايعجُاَْ ٞطاز ايطابع باؾًل ظٖا ٚبعس إٔ اْتعع٘ َٔ ايكؿٜٛري سيٛدب تًو اغيعاٖس ،٠يباؾٛات
ايبادالٕ بكٝاز ٠عبساٍ بو ايبادالْ ٚ ٞأقبح ايباؾًل ضيتس َٔ دباٍ ٖٛضاَإ سلاالً  ٚست ٢تالٍ نطْس ؾطقاً ،نُا إٔ ظعِٝ
ايبادالٕ ٖصا ٜعتدل َؤغؼ َس ١ٜٓظٖأ ٚاؿاي ٚ ،١ٝبك ٞباؾٛات ايبادالٕ ٜسٜطٖ ٕٚصا ايباؾًل ستٚ ٢ثٛب ايكاداضٜري عً٢
ايػًط ١ؼي ؾاضؽ ؾتُهٓٛا َٔ اظاس ١اخط باؾا بادالْ َٔ ٞسهِ ظٖا ٚؼي عاّ  1806بعس إٔ عٛٓٝا (قُااس عًَ ٞرلظا)

_____________________________________________________________________________________________
1

يطز ايهاتب عً ٢اإلزعا٤آت ضادع أظيس ؾٛنت ،ايؿكٌ األ ٍٚايتاضٜذ ٚخٝاْ ١اغيؤضخري ،قل.29-13

ٚاْعط :اغيٛغٛع ١ايدلٜطاَْ ،١ٝاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ:
2
3

shabek:islamic Section ofkurdish orrigin live mosul state
ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝقل .29-13
إ ٟبَٝ ٞذط غَ ،ٕٛالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب(١ٝتططيٗا إزي ايهٛضز :١ٜلات ٞسػٔ)َ،طبع ١ؾؿإ-غًُٝاْ ،2007١ٝم-37
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سانُاً عً ٢نطَٓؿا ،ٙؾسخًت األغط ٠ايبادالْ ١ٝؼي َعاضى طاسَٓ ١ع اؿهاّ اؾسز ست ٢انططت يًطس ٌٝعٔ اغيٓطكاا ١بعس
إٔ خػطت آخطَعاضنٗا.

1

ٚنإ أظيس ساَس ايكطاف قس بصٍ دٗساً ؼي غب ٌٝاإلطالع عً ٢نتاب يًؿبو ازل٘ (اغيٓاقب) ٚاغتطاع اؿك ٍٛعً٢
ْػدااا ،َ٘ٓ ١سٝح ٜبسأ ايهتاب سيا : ًٜٞ

ايععٜع).2

(ٖصا نتاب َٓاقب ؾطٜـ قطب ايعاضؾري سهطت ؾٝذ قؿ ٞقسؽ غطٙ

ٜٚك ٍٛايكطاف عٔ ايهتاب بأْ٘ ،عباض ٠عٔ سٛاض بري ايؿٝذ قسض ايسٚ ٜٔبري ايؿٝذ قؿ ٞايس ٜٔس ٍٛآزاب
ايططٜكاا ١ايكٛؾٝااٜٚ ،١تهُٔ اؿٛاض ٚقؿاً عاَاً يكؿات اغيطؾس ٚغًٛى ايطايبٚ ،تؿػرل َٔ التكبٌ قالت٘ٚ ،ؾطح غيعٓ٢
ايػذٛز هللٚٚ ،ادباات ايطاايبٚ ،خهٛع٘ ألغتاش ٙاغيطؾس ٚإطاعت٘ ي٘ ٚزضدات األٚيٝاٚ ٤قؿاتِٗٚ ،ػٓب كايط ١أعسا٤
ايططٜك ١ايكٛؾٚ ١ٝنٝؿ ١ٝاحملب ١بري ايطالب أْؿػِٗٚ ،نتِ ايعكٝس ٠عٔ َٓهطٖا أَ ٚعازٜٗا أ ٚعٔ اغيٓاؾكريٚ ،نٝؿ ١ٝتعاٌَ
ايطايب َع أ ؾطاز أغطت٘ٚ ،تؿػرلاً طيٝالً غيعٓ ٢األَاْ ١اييت عطنٗا ايًاااااا٘ غبشاْ٘ ٚتعازي عً ٢ايػُاٚات ٚاألضض ؾأبري إٔ
حيًُٓٗا ؾشًُٗا اإلْػإٚ ،بعس شيو ؾطح َؿكٌ يػًٛى ايطايب َٚعٓ ٢اغيطٚ ٠٤ٚقباااااا ١األٚيٝاٚ ٤عالق ١ايتهاٌَ يس٣
ايطايبَٚ ،كاَات ايطالبٚ ،بعس شيو ٜتبع عح خام ؼي ؾطٚط اـالؾٚ ١خاقٝتٗا َٚعٓاٖاَٚ ،كااّ ايٛقاٚ ١ٜتٛدَ ٘ٝعٓ٢
ايٛسسٚ ٠اـسَٚ ١اإلضازٚ ٠األَاْٚ ١ايػالَٚ ١ايسٚيٚ ١ايػعازٚ ٠ايػداٚ ٤ايػرلٚ ٠ايعدلٚ ٠اؿطَٚ ١ايكشٚ ١اغيطٚ ٠٤ٚايؿؿك١
ٚاإلقطاض ٚاإلٜجاض ٚايتٛيٚ ٞايتدلٚ ،ٟقس خًل ايهاتب إزي نَ ٕٛؤيـ نتاب ( اغيٓاقب ) ٖ ٛأسس اغيطؾس َٔ ٜٔنباض ايططٜك١
ايكعيباؾٚ ،١ٝأْ٘ نإ َعاقطاً يًؿٝذ قسض ايس َٔٚ ٜٔتالَصتاااا٘ َٚطٜس ،ٜ٘نُا أْ٘ مل ٜػتطع َعطؾَ ١ا إشا نإ نتاب ايدلر
أ ٚايبٜٛٛضٚمْ ٖٛ ،ؿؼ نتاب اغيٓاقب ،أّ اغيٓاقب ٖ ٛغرل نتاب ايدلر .

3

ؾُٝا نتب ايهاتب ؾاخٛإ عٔ زٜاْ ١ايؿبو ٚقاٚي ١تؿٚ ِٜٗٗٛإبعازِٖ بأ ١ٜططٜك ١عٔ ايهٛضز ألغطاض َعطٚؾٜٚ ١ك ٍٛؼي
َكاي٘ ايػابل ٚايصْ ٟؿط ؼي فً( ١غ٘ ض ًٖسإ) زضاغ ١تاضخيٚ ١ٝيػ ١ٜٛعِٓٗ:
(ٚإٕ ناْت ايسٜاْ ١ال تؤثط عً ٢اإلْتُا ٤ايك َٞٛيًؿطزٚ ،يهٔ ضغِ شيو سا ٍٚأعسا ٤ايهٛضز عٔ ططٜكٗا ٚبؿت٢
ايٛغا ٌ٥األخط ٣تؿتٝت ايهٛضز ،بػ ١ٝؼكٝل أٖساف ٜتهًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝايذلنُاْٜٚ ،١ٝتهًُ ٕٛايؿبهٚ ١ٝايعطب ١ٝخاضز
بٛٝتِٖٗٚ ،هصا ِٖ ؼي َٓسي ،ٞسٝح ٜصنط قُس طي ٌٝضٚظ بٝاْ ٞؼي اجملًس ايػابع (فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق ،) ٞاشل١٦ٝ

ايهٛضز:4 ١ٜ

_____________________________________________________________________________________________
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(إٔ ايبٝات ٜتهًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝايًػ ١ايذلن ١ٝاغيػٛيٚ ،١ٝؼي َابري األٖاي ٞايًػتري ايهطزٚ ١ٜايعطب ،١ٝثِ إٔ نتاب
ايكعيباف َهتٛب بًػ ١تطن ١ٝقعبٜ ١ػُ( :٢بٜٛط )ٕٚأ ٟتؿهًٛا ،يٝؼ سيكسٚض ايؿبو قطا٤ت٘ أ ٚؾِٗ قتٛا ٙيه ِْٗٛالٜتكٕٓٛ
ايًػ ١ايذلن.)١ٝ

1

ؾايكعيباؾ ١ٝال ٚد ٛز شلا بري ايؿبوٚ ،إصيا ٖٓاى قطٜتإ ؼي َٓطك ١ايؿبو ُٖا ( تٝؼ خطاب نبرل ٚتٝؼ خطاب قػرل )
تػهٓٗا ايكعيباؾ َٔ ١ٝعؿرل ٠ايبٝات ايذلنُاْٜ ِٖٚ ،١ٝتكٓ ٕٛايًٗذ ١ايؿبه ،١ٝنُا ال عالق ١بري ايكاضيٚ ١ٝايؿبو نصيو،
ضغِ ٚدٛزُٖا ؼي َٓطكٚ ١اسسٚ ٠تكاضب شلذتُٗا ألُْٗا ٜٓتُٝإ إزي ايًٗذ ١ايهٛضز ١ٜايهٛضاْٚ ،١ٝقشٝح إٔ عالق ١ايؿبو
بايكاضي ١ٝدٝسٜٚ ،٠ػٛزٖا تؿاِٖ ٚاسذلاّٚ ،يهٔ الضيت ايؿبو بأ ١ٜقً ١إزي ايسٜاْ ١أ ٚاغيصٖب ايكاضي ،ٞسٝح الٚدٛز
يًُكاٖط ٠بُٗٓٝا ،ضغِ اؾٛاض ايطٚ ٌٜٛايطٚابط اؾٝس ،٠ثِ أِْٗ ال ٜؿذلن( ٕٛأ ٟايؿبو) َع ايكاضي ١ٝؼي ايػهٔ إال ؼي قط١ٜ
ٚاسس ٠ؾكط ٖ ٞقط ١ٜندليٜٚ ،ٞػتسٍ ايهاتب ظٖرل ناظِ عبٛز ؼي ًَدل نتاب٘ عٔ ايؿبو سيا ٜٚ ًٜٞك:ٍٛ
(إٔ ايؿبو يٝػٛا بكاضيٚ ١ٝالِٖ قعيباف ٚإصيا زٜاْتِٗ نسٜاْ ١بك ١ٝاغيػًُري ،إغالَٝااا ١سيصٖبٗٝا ايػين ٚايؿٝع ،ٞؾأَا
ايػٓ ١ؾِٗ ٜػهٓ ٕٛقطٜ ٣اضضي٘ ،عُط قاظ ،ٞخطغٝباز ،ؾانً ،١ٝناْ ،ْ٘ٛزلاق ،١ٝخٜٛتً ،١اٚضط ١خطاب ،بعٜٛع ،ٙزٜطى ،ابٛ
دطبٛع٘ ِٖٚ ،انجط ١ٜؼي قط ٣باظٚاٜا ،نٛنذً ،ٞتًٝاضٚ ،ٙطٛبعاٚ ،٠ٚنصيو ٜٛدس بعض ايػٓ ١ؼي باق ٞايكط ٣ايؿبه،١ٝ
ٚأنجط ١ٜغهإ ايكط ٣ايػٓ َٔ ِٖ ١ٝعؿرل ٠ايبادالٕٜٚ ،ػهٔ ؾٗٝا أٜها قػِ َٔ غهإ اغيٓطك ١األقًٝريٚ ،عٛاْ ٌ٥عست
إيٗٝا عؿا٥ط نطز ١ٜفاٚض ٠ألغباب َع ١ٓٝخاق ١بٗا ،ؾأْكٗطت َع ايؿبوٖ َٔٚ ،ص ٙايعؿا٥ط نٝع ،ظْهٓ ،١زاٚز ،١ٜظٜسى،
ضٚظ بٝاْٚ ،١ٝقػِ َٔ عؿا٥ط اإلٜعٜس( ١ٜايساغٓ )١ٝاييت اغتػًُت أثٓاٖ ٤ذ( ّٛاألَرل قُس بٔ َكطؿ )٢أَرل أَاض ٠غٛضإ
اغيعطٚف ب ( باؾا  ٣ن٘ ٚض )ٙأ ٚاألَرل ايهبرلٚ ،بعض ايعٛا ٌ٥ايسٚغهٚ ١ٝاألٚضَاضٚ ٜ٘ايدلٜؿهاْٚ ٘ٝبعض ايعٛأَ ٌ٥
ايعؿا٥ط ايعطبٚ ١ٝاييت الٜتذاٚظ عسزٖا اـُػ ٕٛعاٚ ،١ً٥اغيصٖب ايػين عٓس ايؿبو َٖ ٛصٖب اإلَاّ ايؿاؾع ٞنُا ؼي
ايعؿا٥ط ايهطزَ ١ٜع تأثرل دع ٞ٥يًُصٖب اؿٓؿ ٞاغيصٖب ايػا٥س ؼي َس ١ٜٓاغيٛقٌ.
أَا اغيصٖب ايؿٝع ٞؾٗ ٛاغيصٖب اإلثٓ ٢عؿط ٟنباق ٞايؿٝع ١ؼي ايعطام ،ؾِٗ ٜكسغَ ٕٛعاضات األ ١ُ٥ؼي نطبال٤
ٚايٓذـٜٚ ،عٚضْٗٚا ؼي َٓاغباتِٗ ايسٚ ،١ٜٝٓقس ناْٛا إزي ٚقت قطٜب ٜك ُٕٛٝايؿعا٥ط اؿػ ١ٝٓٝؼي احملطّ ( قبٌ َٓعٗا َٔ قبٌ
اؿه ١َٛايعطاق ١ٝايبا٥س ،) ٠نُا إٔ حملطّ سطَ ١خاق ١عٓسِٖ).

2

_____________________________________________________________________________________________
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اغيبشح ايجايح
ايتكايٝس اإلدتُاع ١ٝيًؿبو ٚعازات ؽكِٗ
اغيطًب األٍٚ
ايعٚاز ٚايطالم ٚبٓا ٤األغطٚ ٠عالقاتِٗ
ؾٓٝسض سسٚخ ساالت ايطالم بري ايؿبو ٚإٕ ٚدس يػبب ،ؾايؿبهَ ٞػًِ ٜٛقع ايطالم يؿعاً نُا ٜٛقع٘ غرلَٔ ٙ
اغيػًُريٚ ،سكٛم اغيطأ ٠ايؿبهَٓ ١ٝكٛم عًٗٝا ؼي عكس ايعٚاز نُا يػرلٖا َٔ سكٛم ايكسام اغيكسّ ٚاغيؤخط اغيٓكٛم
عًٗٝا ؼي ايعكسٜ ،تِ تطبٝل األسهاّ ايعاَ ١يًطالم ايؿطعَٗٓ ١ٝا ٚايكاْ ١ْٝٛعًٗٝاٚ ،قًُا حيسخ ايتعسز ايعٚد ٞيس ٣ايؿبهٞ
سيعٓ ٢ايكً َٔ َِٗٓ ٌٝطيع أنجط َٔ ظٚدٚ ١اسس ٠ؼي اجملتُع ايؿبه ،ٞبايطغِ َٔ ن ٕٛاجملتُعات ايعضاعٚ ١ٝايطٜؿٝااا ١ػٓح إزي

ٖصا األغًٛب نٛغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ظٜاز ٠اإلْتاز .1

َٚا ًٜؿت اإلْتبا ،ٙقه ١ٝأخط ٖٞٚ ٣قً ١دٓٛح ايؿتٝات ايؿبهٝات ضغِ سٝا ٠ايؿكط ٚاؿطَإ اييت تعٝؿٗا نُٔ ٖصا
اجملتُعٜٓٚ ،سض إٔ ػس َٔ تؿص عٔ ايططٜل ايػ ٟٛؼي سٝا ٠األغط ٠ايعطاق ١ٝايطٜؿٚ ،١ٝإٔ ٚدست ؾػتذس َٔ ٜػاضع إلدتجاخ
ٖصا ايعٓكط ،ايصٜ ٟعتدل ٙايؿبه ٞعاضاً نبرلاً ؼهُ٘ األعطاف ٚايك ِٝاييت تٛاضثٗا اجملتُع دٝالً بعس د ،ٌٝيصا ؾإٕ قهاٜا
ايؿطف ٚغػٌ ايعاض يس ٣ايؿبو ؾشٝش ١دساً ،ؾِٗ باإلناؾ ١إزي نَ ِْٗٛػاغيري َٚبتعس ٜٔعٔ اغيؿانٌ ٜؿػًِٗ عًُِٗ
ٚإْتادِٗ ايعضاعٚ ٞاؿٛٝاْٜٚ ٞػًب عً ِٗٝايطابع ايعًُٜٚ ،ٞبس ٚإٔ صيط اؿٝا ٠اإلدتُاع ١ٝاييت ٜعٝؿٗا ايؿبو ٜػاِٖ ؼي ْؿط
ق ِٝايؿهٚ ١ًٝاإليتعاّ ؼي ْؿٛؽ ايؿباب.
ٚتتعٚز ايؿتٝات ٚايؿبإ ايؿبو َٓص أعُاض قػرل ،٠إش جيس األٌٖ إٔ ضبط ايؿاب بعٚد ١جيعً٘ َػتكطاً ْؿػٝاً
أٚالً ٚ ،ستٜ ٢ؿعط سيػؤٚيٝتا٘ عٔ سٝات٘ األغط ١ٜثاْٝاًٚ ،يعٜاز ٠خدلت٘ ٚػطبت٘ ست ٢ضيهٓ٘ اإلعتُاز عًْ ٢ؿػ٘ شاتٝاً ثايجاً ،إناؾ١
إزي ساد ١ايؿبه ٞإزي تٛغٝع أعساز عاً٥ت٘ يًػٝطط ٠عً ٢أعُاي٘ ايعضاعٚ ١ٝتطب ١ٝاؿٛٝاْات ٚعًُٝات ايتػٜٛل يًُٓتذات
ايعضاعٚ ١ٝاؿٛٝاْ ،١ٝػيا ٜتطًب َع٘ ٚدٛز أعساز َٔ اغيػاُٖااااااري َٔ أؾطاز ايعاٚ ،١ً٥تؿهٌ اؾٛاَع َهاْاً يإلدتُاع
ٚاي تالق ٞبري ايٓاؽ ؼي اغيٓاغبات ايسٚ ١ٜٝٓؼي قال ٠اؾُع ،١نُا ته ٕٛبٛٝت ايؿٛٝر ٚضداٍ اجملتُاع اغيتُٝعَ ٜٔهاْاً آخط
ػتُع ب٘ ضداٍ ايكط ١ٜيًتساضؽ ؼي َؿانٌ ايكطٚ ١ٜأٚناع ايٓاؽ ،أ ٚإلغتكباٍ أسس ايهٛٝف أ ٚغيٓاغب١زٜٝٓا١أٚادتُاع١ٝعاَ١

.2

ٚيٝؼ أنجط ؾطساً َ ٔ اغتكباٍ ايؿبه ٞيٛيٝس ٙشنطا ً نإ أّ أْجٚ ،٢غايباُ َا ٜك ّٛايؿبه ٞباغتسعا ٤ضدٌ ايس ٜٔأ ٚدس
ايطؿٌ يٝهباط بايؿٗاز ٠ؼي أشْ٘ ٜٚسع ٛي٘ باؿٝا ٠اغيسٜسٚ ٠ايكشٚ ١ايعاؾٚ ١ٝاإلغتكاَٚ ١اإليتعاّ ،أش بعس إٔ ٜتبري اؿٌُ عً٢
اغيطأ ٠تتٛد٘ ايعا ١ً٥إزي ؾااطاٚ ٤ؼهرل َالبؼ يًطؿٌ ايكازّ ْٚػر اغيالبؼ ايكٛؾٚ ،١ٝؼي اغيٛعس احملسز يًٛالز ٠ؼهط ايكابً١
_____________________________________________________________________________________________
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اغيأش ١ْٚيًُػاعس ٠ؼي تٛيٝس اغيطأٚ ،٠بع س إٔ تتِ ايٛالزٚ ٠تتِ إدطا ٤اغيطاغِ ايعطؾ ١ٝاييت تك ّٛبٗا اجملتُعات ايطٜؿ ١ٝاغيػًُ ١ؼي
ايعطام ،سٝح ٜتِ اإلستؿا ٤باغيٛيٛز ٚاإلعتٓا ٤باألّ  َٔٚثِ ادطا ٤ايتدلٜهات ٚايٛالٚ ،ِ٥إظٗاض َعامل ايؿطس ١يًكازّ اؾسٜسٜ ،تِ
ايطؿٌ

تػُ١ٝ

ٚغايباً

َاٜهٕٛ

َتؿابٗاً

َع

أسس

أزلا٤

األٚيٝا٤

ٚاألْبٝاا٤

تُٓٝاً

نُا

اغًؿٓا.

1

ٚاجملتُع ايؿبه ٞنأ ٟفتُع ضٜؿ ٞعؿا٥ط ٟتكٝس ٙأعطاف ٚقٛٝز إدتُاع ،١ٝسٝح تكع اغيُٗ ١األغاغ ١ٝؼي ايعٚاز عً٢
ايٓػا ،٤ؾٝهؿا ـ ايؿاب ضغبت٘ ألسسْ ٣ػا ٤ايعاٚ ١ً٥اييت تًح عً ٢ايؿاب إلختٝاض ؾطٜه ١سٝات٘ٚ ،اييت تتٛزي بسٚضٖا َؿاؼ١
أٚيٝا ٤األَط ٚاإلتكاٍ بايؿتا ا ٠اغيطًٛب ١أ ٚبأًٖٗا َبسٝ٥اًٚ ،ؼي ساٍ تطابل ايطغبٚ ١اغيٛاؾكٚ ١اإلتؿامٜ ،كاض إزي تؿهٚ ٌٝؾس َٔ
ايٛدٗاٚ ٤أٌٖ ايعٚز ـطب ١ايؿتا َٔ ٠أًٖٗا أَاّ ايٓاؽٚ ،بعس إشياّ َطاغ ِٝاـطبٜ ،١تِ اإلتؿام عً ٢اغيٗط ٜٚه ٕٛتبعاً يٛنع
ايعاً٥تري اغيازٚ ٟاإلدتُاعٚ ،ٞبعس ٖصا اإلتؿام ٜكاض إزي تكسْٝ( ِٜؿإ) َ ٖٞٚؿطز ٠نٛضز ١ٜسيعٓ ٢ايتدكٝل ٚايتشسٜس،
ٜتدًٌ شيو سؿٌ ٜك اّ ؼي زاض ايؿتا ٠غايباً َاٜه ٕٛيًطداٍ ٚايٓػاٚ ،٤غايباً َاٜه ٕٛيًػاز ٠ايسٚض اغيِٗ ٚاألغاغ ٞؼي قبٍٛ
أٌٖ ايؿتاٚ ٠داٖ ١ايػٝس أ ٚضدٌ ايسٚ ٜٔتهط ِٜسهٛض ٙؼي اغيٛاؾك ١عً ٢عًُ ١ٝايعٚاز ،نااُا ٜتِ تطن ١ٝأبٓا ٤ايعِ ٚأبٓا٤
اـاٍ ٚاؿك ٍٛعً ٢ضناِٖ ٚقبٛشلِ بٗصا ايعٚاز سطقاً عً ٢عسّ إٜكاع خالؾات ٚؾطٚر بري األقاضب نُااااا ٖ ٛايعطف
ايػا٥س بري عؿا٥ط ايعطام بهٌ قَٝٛاتٗا ،بعس نٌ ٖصا حيسز َٛعساً يًعٚازٜ ،ك ّٛخالٍ ايؿذل ٠اييت تػبل ايعٚاز ،ايعٚز
بتٗ ١٦ٝناؾاَ ١ػتًعَات بٝت ايعٚد ٖٛٚ ،١ٝعازَ ٠اٜه ٕٛغطؾَ ١ػتكً ١نُٔ زاض األٌٖ.
ٚجيٓح ايؿبو بؿهٌ عاّ إزي ايبػاط ١ؼي إختٝاض أثاااخ زاض ايعٚد ،١ٝبايٓعط يًشٝا ٠اغيؿذلن ١اييت غتشٝاٖا ايعٚد١
غايباً َع أٌٖ ظٚدٗاٚ ،بعس إٔ ٜتِ قطا ٠٤ايؿاؼٚ ١إدطاَ ٤طاغ ِٝايعكس عهٛض ايعاقس ايسٜين ٚغايباً َاٜه َٔ ٕٛايػاز ٠أٚ
ايؿٛٝر َٔ ضداٍ اي س ٜٔاغيعتُس ٜٔؼي اغيٓطكٚ ،١عهٛض عسز َٔ ايؿٗٛز َٔ أٌٖ ايكط ،١ٜجيط ٟاغيأشَ ٕٚطاغ ِٝعكس ايعٚاز
ايؿطع ٞعهٛض أًٖ ٞايعٚز ٚايعٚد ،١ثِ ًٜعّ ايعٚدري سيطادعاااا ١احملهُ ١اغيدتك( ١قهُ ١األسٛاٍ ايؿدكٚ ١ٝغايباً
َاته ٕٛاييت تتبعٗا َٓطك ١غهٔ ايعٚدري) إلغتشكاٍ عكس ايعٚاز ايطزلٚ ٞايكاْ ،ْٞٛطبكاً يًؿطٜع ١اإلغالَٖٚ ١ٝصا زيٌٝ
ضزع غئ ٜتُٗ ِْٗٛبػرل شيوٚ ،غايباً َا ٜؿذل ٟايعٚز يًعٚد ١قطعاً َٔ اغيدؿالت ايصٖب ١ٝتعتدل َٔ نُٔ َبًؼ اغيٗط اغيعذٌ
يًعٚدٚ ،١ته ٕٛق ١ُٝاغيدؿالت ايصٖب ١ٝتبعاً يًعطٚف اغياز ١ٜيعا ١ً٥ايعٚزٚ ،تتشٌُ اغيطأ ٠ايؿبه ١ٝباإلناؾ ١إزي إضناع
ٚتطب ١ٝاألطؿاٍ ،ؾإٕ عًٗٝا ٚادبات ايبٝت ٚتٗ ١٦ٝايطعاّ ٚاغتكباٍ ايهٛٝف ،سٝح اؾتٗط اجملتُع ايؿبه ٞايهٛضز ٟبهطَ٘
ٚطٝب ١ايٓؿؼ اييت تتُتع بٗا ايٓػاٚ ٤ايطداٍ ،باإلناؾ ١إزي تَٗ ١٦ٝؿتكات اؿًٝب َٔ أدبإ ٚقؿطٚ ١يدي ضا٥ب ٚسًٝب
ٚتٛظٜعٗا عًٚ ٢ن ال ٤ايبٝع َٔ قبٌ ايطداٍ نُا غًـ ،سٝح ٜتِ ايهذ َٜٝٛاً شلص ٙاغيٓاؾص ،نُا ٜتِ بٝع اؿٛٝاْات َٔ ايػِٓ
ٚايبكط ٚاغياععٚ ،اييت ٜطعاٖا األٚالز َٔ ايبٓري ٚايبٓات ؼي اغيطاع ٞاغيدكك ١شلا ،سٝح ٜتِ االغتؿاز َٔ ٠اغيعاضع اـاقٚ ،١
تؿهٌ تًو ايبٛٝع ػاضَ ٠طعَٓٚ ١تذ ،١سٝح اؾتٗط ايؿبو ؼي اغيٓطك ١بطبط اؿٛٝاْاتٚ ،لح ايؿبو ؼي ططم تطبٝتٗا
ٚتهجرلٖا ،نُا ضيتٗٔ ايؿبو ايعضاع ١خكٛقاً ايدل َٔ ايكُح ٚايؿعرلٜ ِٖٚ ،عتُس ٕٚؼي شيو عً ٢األَطاض ٚايػك ٞبٛاغط١
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ايس ِٜؼي أغًب َٓاطكِٗ ،بُٓٝا ٜتِ اإلعتُاز ؼي بعض اغيٓاطل عً ٢ايػكْٗ َٔ ٞط زدً ١يكطب األضان ،َ٘ٓ ٞنُا ٜك ّٛاجملتُع
ايؿبه ٞبتػٜٛل اـهطٚات ايطاظد ١إي ٞاغيسٕ ايكطٜبٚ ١خكٛقًا غٛم َس ١ٜٓاغيٛقٌ.
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ٚخالق ١ايبشح ؾإٔ اغيػًِ ايؿبه ٞاي ّٛٝالخيتًـ ؼي ايتعاَات٘ ايس ١ٜٝٓعٔ أَ ٟػًِ آخط ٚ ،أْ٘ ؼي ايتعاَات٘ اغيصٖب١ٝ
الخيتًـ َع أًَ ٟتعّ بأَ ٟصٖب َٔ اغيصاٖب اإلغالَٚ ،١ٝبايطغِ َٔ اإلؾذلا٤ات ٚاألقا ٌٜٚاييت أضازت اؿط َٔ عكٝستِٗ،
ؾكس با٥ت بايؿؿٌ ٚثبت بطالْٗا ٚاْهؿاف قكسٖا ايػٚ ،٤ٞأغطانٗا ايػٝاغٚ ،١ٝأثبت اجملتُع ايؿبه ٞاي ّٛٝأْ٘ فتُع دسٜط
باإلسذلاّ ٚايتكسٜطًٜٚ ،تعّ بأعطاف ٚتكايٝس ػيا ًٜتعّ ب٘ اجملتُع ايعطاق ٞعاَٚ ١ايهٛضزغتاْ ٞخاقٚ ،١الظٜااؼ ٚالامطاف ؼي
عكا٥سِٖٚ ،إٔ اغيان ٞايصٜ ٟتعهع عً ٘ٝبعض اغيػطنري ػئ ٜػع ٕٛيإلغا ٠٤إزي ٖصا اجملتُع اؾُ ،ٌٝاْكه ٢زٚضٚ ٙال أثط
يطدع٘ أ ٚبكا ٤يتاضخي٘ ايكس ِٜبٚ ،ِٗٓٝعهِ ايتُاظز األثين ٚاغيصٖيب بري ايؿبو ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ تكسض أقٛات َٔ ٖٓا أٚ
ٖٓاى تسع ٞباإلمٝاظ يعٓكط غرل نٛضز ٟأ ٚست ٢بعٓكط كتًـ ،ؾكس ٜهٖ ٕٛصا َٔ أق ٍٛغرل نٛضز ١ٜشياظدت َع نٛضز
ايؿبو ٜٚسع ٞاإلغتكالي ١ٝؼي اإلْتُا ٤ايكٚ ،َٞٛضسيا ٜهاا ٕٛتطنُاْ ٞاألقٌ أ ٚعطب ٞايٓػٌ ٚقس تعاٜـ َع ايؿبو ؼي
ظطٚف خاقٚ ١اْكٗطت َعِٗٚ ،يهِٓٗ ٜعتدل َٔ ٕٚايكً ١ايٓازض ٠بري ايؿبو َٔ ٜسع ٞعسّ نٛضزٜتٖ٘ٚ ،صا َاشٖب إي٘ٝ
ؾاخٛإ ٚظٖرل ٚغرلِٖ.

اغيطًب ايجاْٞ
بعض خكا ٌ٥ايؿبو
ٜ َٔٚتعاٜـ َع اجملتُع ايؿبهٜ ٞؿعط بأقاي ١ايكٚ ِٝاألعطاف اؾُ ١ًٝاييت ٜتُػو بٗا ٖصا اجملتُعٜٚ ،سضى ايتشٍٛ
اإلْػاْ ٞايص ٟططأ عً ٘ٝؼي َػهٓ٘ ًَٚبػ٘ ٚططٜك ١سٝات٘ٚ ،غٝطًع عً ٢ايهؿا٤ات ٚايطاقات ايعًُ َٔ ١ٝأبٓا ٤ايؿبو،
بايطغِ َٔ ايتُٗٝـ ٚاإلُٖاٍ ٚاإلقكا ٤ايصَ ٟاضغت٘ ايػًطات اغيتعاقب ١عً ٢سهِ ايعطام عًٜ َٔ ،ِٗٝكذلب َٔ اجملتُع
ايؿبهٜ ٞؿعط بؿساس ١ايعًِ ٚاغيطاض ٠اييت خًؿتٗا األْعُ ١ايؿٛؾٚ ١ٝٓٝايطا٥ؿٚ ١ٝاغيتعكب ١اييت قازت ايعطام إزي ايتسٖٛض اغيطٜع،
ٜ َٔٚبشح ؼي ايكطٚ ٣األسٝا ٤ايؿبهٜ ١ٝؿعط سيطاض ٠اؿٝا ٠ايبا٥ػ ١اييت تطنتٗا ايػًطات ايػابك ١ؼي َٓاطكِٗٚ ،مل تعٍ بعض
ايعٛا ٌ٥ايؿبهٝا ١ؼتؿغ بهتاب اغيٓاقب (بٜٛط ٕٚأ ٚايبٜٛطٚم ) ٚتطزز َاٚضز ؾ َٔ ٘ٝأشناض ٚقكا٥س ؼي َسٜح ايطغٚ ٍٛآٍ
ايبٝت ،باإلناؾ ١إزي األزعٚ ١ٝايتٛغالت إزي اهلل تعازي اييت ٚضزت ؾ ٘ٝؼي َٓاغبات عسٜسٚ ،٠خكٛقاً َٓٗا اغيٓاغبات ايس.١ٜٝٓ
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إال إٔ بعض ضداٍ ايس ٜٔقسضياً أَعٔ ؼي تهً ٌٝايؿبو ْٚؿط ايتعاٜٚص ٚايؿعٛش ٠ب ِٗٓٝنأ ٟفتُع َتدًـ ٜػٌٗ
بح اـطاؾات ؾٗٝاٚ ،مت اغتػالشلِ أغٛأ اغتػالٍ ،إش تؿهًت طبكٖ َٔ ١ؤال ٤ز ٕٚعٌُٚ ،ناْت ٖص ٙايطبك َٔ ١ؾٛٝر
ٚضداٍ ايسَٚ ٜٔعا ِْٗٝٚتعٝـ عً ٢سػاب ايؿبو َٚل زَا ِٗ٥ؼت غطا ٤ايكسقٚ ١اـُػٚ ،١ٝنإ ٖؤالًٜ ٤ك ٕٛنٌ
ايتبذٚ ٌٝاإلسذلاّ ٚاغيػاعس َٔ ٠أبٓا ٤ايؿبو ،بايٓعط يًُهاْ ١اغيتُٝعٚ ٠اإلسذلاّ ايصٜ ٟهٓ٘ ايؿبه ٞيطدٌ ايس ٜٔؼي اجملتُع
ايؿبه ،ٞإش العٌُ يس ِٜٗغرل األعتُاز عً ٢ايعطاٜا ٚايكسقات ٚايٓصٚض اييت ٜػًُٗا شلِ أبٓا ٤ايؿبو َٔ ايؿالسري ٚايهػب١
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

ايؿكطاٚ ،٤بك ٞضداٍ ايس ٜٔتٗهِ دٗٛزِٖٜٚ ،ػاي ٕٛؼي اْػالقِٗ ٚؽٜٛؿِٗ ٚإطالم ايؿتا ٣ٚؼي ايتشطٚ ِٜايتشًٚ ٌٝؾل
َؿ٦ٝتِٗ ٚضغباتِٗ َٚكاؿِٗ ،ست ٢تٛنشت ايكٛضٚ ٠عاز ايؿبو َطتبطري سيطادعِٗ ايس ١ٜٝٓاألقْٚ ،١ًٝؿأ َِٓٗ اغيتعًُٕٛ
ٚاغيتٓٛض ٚ ٕٚاغيجكؿ َٔ ٕٛأبٓاٚ ،ِٗ٥ايص ٜٔاغتطاعٛا ْبص نٌ َاضيت يًؿبٗات بكً ،١نُا غاُٖت ايعٓاقط ايس ١ٜٝٓاغيتطٛضَٔ ٠
أبٓا ٤ايؿبو أ َٔ ٚاغيطدعٝات ايس ١ٜٝٓؼي عًُ ١ٝايتٜٓٛط ٚاإلضؾاز ٚاغيٛاعغ ٚايتجكٝـ سيا خيسّ ايسٜٚ ٜٔجبت زعاُ٥ا٘ ؼي اجملتُع
ايؿبهٚ ،ٞبطظ دَ ٌٝتٓٛض َٚتعًِ َٔ ا يؿبو ػيا جيعٌ اغيطٜ ٤ؿتدط بكابًٝتِٗ ٚقسضتِٗ عًْ ٢ؿط اغيعطؾٚ ١ايجكاؾٚ ١قٝاز ٠تػٝرل
اجملتُع ايؿبه ٞباإلناؾ ١إزي بطٚظ د َٔ ٌٝضداٍ ايس ٜٔاجملاٖس ٜٔايصٜ ٜٔؿُٗ ٕٛايس ٜٔيٝؼ باإلْػالم ٚايتعكب ٚايتططف،
ٚإصيا بايػًٛى اإلْػاْ ٞاغيًتعّ ٚاغيعتسٍٚ ،بايتاي ٞخسَ ١اجملتُع ايؿبه ٞايص ٟبطظ َتُػهاً يٝؼ ؾكط بسٜاْت٘ َٚصاٖب٘ٚ ،إصيا
بكٚ ُ٘ٝأعطاؾ٘ ٚتكايٝس ٙاغيٓػذَُ ١ع ق ِٝاجملتُع اإلغالَ.ٞ
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اـاشياااٚ ١اإلغتٓتاااااااز:
ضنع ايبشح عً ٢نٝؿ ١ٝبطٚظ ايؿبو ؼي نٛضزغتإ غُٝا ؼي اؾاْب ايؿطق َٔ ٞايبالزٖٚ ،ذطتِٗ إزي َٛاطٔ دسٜس٠
ؼي ا ؾع ٤اآلخط َٔ نٛضزغتإ ٚشيطنعِٖ ؼي َٛاطِٓٗ اؿاي ،١ٝثِ تططم ايبشح إزي َٛنٛع اْتػاب ايؿبو إزي ايعطم اغيعري
أ ٚايطادح بري ايباسجري ؼي ٖصا اجملاٍ ٚشنطْا اـالؾات ايكا ١ُ٥سٛشلا ٚعسّ ايتطابل ؼي اآلضا ٤سٛشلَِ ،ع إَهاْ ١ٝايذلدٝح إزي
اؾاْب األنجط َٓطكٝاً َٔ سٝح ا يًػٚ ١ايػُات ٚايطبا٥ع ٚايتكايٝس ٚايػشٓات َٚا ؾاب٘ شيوَ ،عتُس ٜٔؾهالً عٔ اغيكازض
ايباسج ١عِٓٗ إزي آضا ٤بعض َٔ أبٓا ٤ايؿبو َٚجكؿٚ ِٗٝنتبتِٗ ،إزي أِْٗ نٛضز  َٔٚايعطم اآلض ٟايص ٟاغتٛطٔ نٛضزغتإ
َٓص ؾذط ايتاضٜذ ٚست ٢ؼي عٗس َا قبٌ ايسٚي ١اغيٝسَٝ(١ٜس ٟباضخ  )MidiParthاييت أطاست باألؾٛضٜري ايسخال ٤إزي
نٛضزغتإٚ ،اغتٛيٛا عً 612 ٣ْٛٓٝ ٢مَ ،ّ.طنع طا٥ؿ ١ايؿبو اؿايٚ ،ٞناْت ٖٓاى آضاَ ٤تبا َٔ ١ٜٓقبٌ ايباسجري بؿإٔ
َٓػٛبٝتِٗ إزي ايهٛضز أ ٚايذلى أ ٚايعطبٚ ،ضغِ ٚدٛز بعض األغط ايعطبٚ ١ٝايذلنُاْ ١ٝبٗٓٝا ،إال إٔ ايهـ ايطادح ٖٛ
يكاحل نٛضزٜتِٗ ؼي ايٓٗا ،١ٜنُا است ٣ٛايبشح عً ٢عسّ قش ١اإلختالقات عل عكٝستِٗ اييت تاض ٠تٛقـ بأْٗا َؿطن١
ٚأخطَٓ ٣شطؾَٚ ١طتس ًِٖٚ ٠دطاٚ ،بٓا ٤عً ٢أقٛاٍ َٚؤيؿات ايؿبو أْؿػِٗ ٚعسز نبرل َٔ اغيؤيؿري َٔ غرل ايؿبو نٛضزاً
ٚعطباً ٚأداْباًٚ ،ؼي اـتاّ ٜٛز ايباسح إٔ ٜػتُٝح ايعصض َٔ ٚدٛز ايؿٛا٥ب ٚايٓٛاقل ؼي عج٘ سٝح ال نُاٍ إال هللَٚ ،ا
اتػع ؼي ٖصا ايبشح اغيتٛانعٚ ،اهلل ال ٜهٝع أدط احملػٓري ٚب٘ ايتٛؾٝل.

_____________________________________________________________________________________________
1

َكابًَ ١ع ايسنتٛض آظاز زي ٛظاَع ١غٛضإ ،بتاضٜذ آشاض .2016
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َكازض
أٚالً :ايكطإٓ ايهطِٜ
ثاْٝاً :اغيكازض األغاغ:١ٝ
 -1االَرل ؾطف خإ ايبسيٝػ ،ٞؾطؾٓاَ ،١تططي :١قُس طي ٌٝاغيال أظيس ايطٚظبٝاْ ،ٞط 3ايٓاؾط :زاض اغيس ٣يًجكاؾ١
ٚايٓؿط ،برلٚت.2007 ،
-2اإلْػهًٛبٝسٜا ايعاَ(١بايًػ ١ايهٛضزٜ ،)١ٜاغري قابط قاحل ،زٚ ،1ز ،3طَ ،2طبع ١غ٘ ضز ،ّ ٙنٛضزغتإ،
غًُٝاْ.2009 ٞ
-3أظيس خإ ساَس ايكطاف ،ايؿبوَ ،طبع ١اغيعاضف ،بػساز. ّ 1954 ،
-4أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػٚ ،ٕٛٝظاض ٠ايجكاؾ ١باقً ِٝنطزغتإ ،ايػًُٝاْ. 2004 ،١ٝ
-5أنطّ ظ ،ٌٜٓغهإ يٛا ٤زٜازي ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز. ّ1968 ،
-6األزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،ايسْتٛض ضؾٝس خ ،ٕٛٝاغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا.2003 ،
-7إ ٟبَٝ ٞذطغَ ،ٕٛالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب( ،١ٝايذلطي ١ايهٛضزَ ،)١ٜطبع ١ؾؿإ،
ايػًُٝاْ.ّ 2007،١ٝ
 -8ايبالشض ،ٟؾتٛح ايبًسإَ ،هتب ١ايٓٗه ١اغيكط ،١ٜايكاٖط.1956 ،٠

-9باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َٓؿٛضات فً ،1993 )ASO( ١تططي ١قاحل بطٚاض.ٟ
-10بططؽ ايبػتاْ ، ٞقٝط احملٝطَ ،هتب ١يبٓإ .1977
ٚ -11زٜع دٛز ٠اؿطن ١ايك ١َٝٛايهطزْ ،١ٜؿأتٗا ٚتطٛضٖا ،ط ،2ايٓاؾط :زاض آضاؽ يًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب،ٌٝ
نٛضزغتإ ايعطام ،زاض ايؿاضاب ،ٞبرلٚت ،يبٓإ. ّ2013 ،
-12ظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ. 2000 ،
-13سػٔ ايعُط ،ٟايًكايلَ ،طبع ١داَع ١اغيٛقٌ .1985
-14سبٝب سْٓٛا ،تاضٜذ نطًَٝؼ ،ؼكٝكات بًساْ ،١ٝبًس ٠نطًَٝؼ ،بُٗإ غًُٝإ َيت ،ط ،2ز،ت.ّ2010 ،
-15ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايططٜك ١ايكؿٚ ١ٜٛضٚاغبٗا ؼي ايعطام اغيعاقطَ ،هتب ١ايٓٗه ،١بػساز .1966
 -16ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايؿهط ايؿٝعٚ ٞايٓععات ايكٛؾ ١ٝستَ ٢طًع ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط اشلذطَ ،ٟهتب١
ايٓٗه ،١بػساز .1966
َ-17اضى غاٜهؼ ،ايكبا ٌ٥ايهٛضز ١ٜؼي اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْ ،١ٝفً ١اغيعٗس اغيًه ٞيإلْذلبٛيٛدٝا عاّ .1980
 -18قػٔ قُس اغيتٛي ،ٞنطز ايعطام ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،ط ،1برلٚتٖ1422-ّ2001 ،ذط.١ٜ
215

الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

م.د .كمال طاهر رشيد برزنجي

َٝ-19ؿ ٌٝيٝعٜطى ،ايؿبو ،اغيتػرلات ايك ١َٝٛؼي نطزغتإ ايعطام ،زضاغ ١غهاْ ١ٝخالٍ األعٛاّ -1996
 1998تططي ١ايسنتٛض أزلاع ٌٝغًطإ ،ز،ت ،زط،زؽ.
-20غ ٞد ٞازَْٛع – نطز ٚعطب ٚتطى غٝاغٚ ١ضسالت ٚعٛخ عٔ ايؿُاٍ ايؿطق َٔ ٞايعطام – 1919
 ،1925تططي ١دطدٝؼ ؾتح اهلل َ ،طبع ١ايتاضيؼ بػساز  ّ ،ّ1971ؽ ضقِ .2
-21غعٝس ايس ٜٙٛد ،ٞتاضٜذ اغيٛقٌ ،اؾع ٤األَ ،ٍٚطبع ١زاض ايهتب يًطباعٚ ١ايٓؿط ،اغيٛقٌ .1982
-22غتٝؿٔ ُٖػً ٞيْٛهطٜو ،ايعطام اؿسٜح  ، 1950-1900تططي :١دعؿط اـٝاط.
-23عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ط.ّ1924 ،1
 -24عباؽ ايععا ،ٟٚتاضٜذ ايعطام بري استاليري ،اؾع ٤ايجايحَ ،طبع ١ايتؿٝض األًٖ ،١ٝبػساز .1939
-25عباؽ ايععا ،ٟٚتاضٜذ ايٝعٜسَ ،١ٜطبعٚ ١اقٌ ،بػساز.ّ1935
-26عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،بػساز ،ط.ّ1949 ،2
-27عبس ايط ظام اؿػين ،عبس ٠ايؿٝطإ ؼي ايعطامَ ،طبع ١ايعطؾإ ،قٝسا ،يبٓإ.ّ1931 ،
-28عً ٞايٛضز ،ٟحملات ادتُاع َٔ ١ٝتاضٜذ ايعطام اؿسٜح ،اؾع ٤األَ ،ٍٚطبع ١اإلضؾاز ،بػساز.1969 ،
-29عبس ايطظئ قُس بٔ خًسَ ،ٕٚكسَ ١ابٔ خًس ،ٕٚايطبع ١األٚزي ،برلٚت زاض ايكًِ.1978 ،
-30ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهٛضز ،ٟايعسز  ، 3-2غٓ.ّ1975 ١
-31ؾالزضيرل إٜؿاْ ،ٕٛاحملطض (عابس ٚاؿكٝك ١ؼي نٛضزغتإ)ْ ،كٛم (اًٖ ٢سل) ،غًػً ١اؾُع ١ٝاإلزلاع ،١ًٝٝضقِ
( 7باإللًٝعَ ،١ٜطدع .)110
-32ف َٛٓٝ ، -ضغه( ،ٞأٌٖ اؿل)ٜٓ ،عطؼي :اغيٛغٛع ١اإلغالَ ،١ٝط.1
-33قسٜل ايسًَٛد ،ٞايٝعٜسَ ،١ٜطبع ١اإلؼاز ،اغيٛقٌ.ّ1949 ،
-34ايكؼ غًُٝإ ايكا٥ؼ  ،تاضٜذ اغيٛقٌ ،اؾع ٤األ ،ٍٚايكاٖط.1927 ٠
-35ضسالت َاضن ٛبٛي ،ٛز ،1ايؿكٌ ايػازؽ،اشلاَـ  ،5تططيٗا إزي اإللًٝعٚ :١ٜيَ ِٝاضغسٕٚ ،تططيٗا إزي
ايعطب :١ٝؾٝذ اغيذلطيري عبس ايععٜع داٜٚس ،طَ ،2طابع اشل ١٦ٝايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖط -1995 ،٠ايطبع١
ايجاْ.2002١ٝ
-36ضسً ١ضٜر ،تايٝـ :نًٛزٜٛؽ دُٝؼ ضٜر ،تططي ١ايًٛا :٤بٗا٤ايسْٛ ٜٔض ،ٟط ،1ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات،
برلٚت ،يبٓإٖ1429-ّ2008 ،ذط.١ٜ
-37ايسنتٛض ضؾٝس اـ ،ٕٛٝاألزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،اغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا.2003 ،
-38ضؾٝس ايبٓسض ،ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب .ّ1999
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-39ؾانط خكباى ،ايعطام ايؿُاي ،ٞايٓاؾط :زاض اغيالٜري ،برلٚت.ّ1983 ،
-40ؾاخ٘ ٚإ ،عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ ،ضقِ ايعسز فٗ ،ٍٛأضب.1995 ٌٝ
-41ثاَط عبس اؿػٔ ايعاَطَٛ ،ٟغٛع ١ايعؿا٥ط ايعطاق / ١ٝز  ، 7ايطبع ١األٚزي ،زاض ايؿؤ ٕٚايجكاؾ ١ٝبػساز
.1994
ثاْٝاً :اغيكازض باإللًٝع:١ٜ
-42اغيٛغٛع ١ايدلٜطاَْ ،١ٝاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ.
43-Shabek:islamic Section of kurdish origin live mosul stat soan, E.E., short antology of guran poetry,
J.R.A.S. January, 1921, part 1 .
44-Minorsky, V(The Guran), B.S.O.A.S. 1948, Vd X1 part, 1 .
45- Soan, E.E., (Report on the sulaimania.) District of: kurdistan, calcutta, 1918.
46-Committee,House of communskForeigen Affairs(2006) Human Rights annual report 2005 Report of
session 2005,6. LONDON: Stationery office first.
47-Wiliamshurt. David: The acclesiastical organization of the East. 1318-1913. Corpus
ScriptorumChistianorum. Orientalium, Vol 582- subsldia 104, Lenvenpetrters2000.
ايطغا ٌ٥ايػرل َٓؿٛض:٠
َٓ -48صض عبس اجملٝس ايبسض ،ٟدػطاؾ ١ٝاألقًٝات ايس ١ٜٝٓؼي ايعطام ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاآلزاب،
داَع ١بػساز.ّ1975 ،
اجملالت ٚاؾطا٥س:
-49ايػٝس قاؼي ايٝاغط ،ٟزضاغ ١عً ٢سًكتري َٓؿٛض ٠ؼي قشٝؿ ١اغيس ٣ايعطاق ،١ٝايعسز  7-453بتاضٜذ 3 -2
 /أب .2005 /
 -50عبس اغيٓعِ ايػالَ ،ٞبكاٜا ايؿطم ايباطٓ ١ٝؼي اغيٛقٌَ ،كاٍ َٓؿٛض ؼي فً ١اجملً ١اغيٛقً ،١ٝايعسز  22ؼي /16آب
.1939 /
-51فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( ،ٞاشل ١٦ٝايهطز ،)١ٜاجملًس  24 ٚ 23يػٓ ،1992 ١بػساز.
-52ضؾٝس ايبٓسض  ،ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب.ّ1999
-53ايػٝس سلؼ ايس ٜٔايػٝس عباؽَ ،كاٍ س ٍٛايؿبو َٓؿٛض ؼي فً ١قاضز آؾًل ايذلنُاْ ،١ٝايعسز  ، 12ايػٓ١
ايجايج ١عؿط.1974 ،
-54ؾبه ،ٞفً ١ايجكاؾ ١اؾسٜس ،٠ايعسز  12بتاضٜذ .ّ 1993/3/30
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ؾبه ١اإلْذلْٝت:
ْكطت َطزإ ،ايؿبو َصٖب حيتهٔ ايكَٝٛات اغيتآخ ١ٝؼي ايعطام ،عح َٓؿٛض عً ٢اإلْذلْٝت:
www.shiachat.com/forum/lofiversion/index.php
ايؿبو أقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِْٖ ،كطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعس/4 ٌٜىّ2010/1
ْكطت َطزإ ،دٓٝـ ،ايؿبو اقًِٗ ٚزٜاْتِٗ  ،يػتِٗ ٚأعسازِٖ /4 ،ناْ ٕٛاألwww.cese.iqLKkitabat :2010 /ٍٚ
ايسٜاْ ١اإلظزَ ،١ٜكسض ْٝت :ؾطٜس ٕٚت ،ًًٛٝايٝعٜس ١ٜعبس ٠ايؿٝطإ ،أغاطرل ٚسكا٥ل َعٜؿَ ،١كسض ْٝت:
\http://www.bahzani.net/book/Ezidi C:\Users\sava\Downloads\238-http:\www.bahzani.net
. Leo, Leonard (2010). International Religious Freedom(2010); Annual Report to congress. DIAN puplishing ,
أث ٌٝايٓذٝؿ : ٞال ْؤٜس إقاَ ١قاؾعَ ١ػٝش ، ١ٝؾبه ١اي ّٛٝيألخباض  ،2011/12/8اطًع عً ٘ٝبتاٜذ . 2011 /9 / 11
ٜٚهٝبٝسٜا اغيٛغٛع ١اؿط ،٠أخط تعس ٌٜشلص ٙايكؿش ١نإ  /15 ّٜٛانتٛبط 7101ى ايػاع.44ٚ22 :١
باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َكاٍ ايؿبو أقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِْٖ ،كطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعسٌٜ
/4ى.ّ2010/1
ضأؾت قالح ايس ،ٜٔايهانا ،١ٝ٥تاضٜذ اإلناؾ/16 ١ؾٛاٍ ٖ1428/ذطَ ،١ٜكسض ْٝت:
ttp://www.alsoufia.com/main/2321-1
ايكٛؾ– ١ٝايهانا ١ٝ٥أزٖاّ عبس ايععٜع ايٛي ،ٞزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ؼي قشٝؿ ١تطنُإ ايعطام االيهذل ١ْٝٚعً ٢األْذلْٝت،
ٚايسضاغَٓ ١ؿٛض ٠اٜهاً ظطٜس ٠ايعَإ بتاضٜذ .2003/6/25
ع ْٞٛايساٚٚزز ،ٟايسٜاْات ٚاغيصاٖب بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس ١ٜٝٓاغيٓؿٛض ٠ؼي قؿش ( ١ععاْ ) ٞعً ٢اإلْذلْٝت:
http://bahzani.org/Maqalat%20ordner/M43.html
ز .ضؾٝس اـَ ،ٕٛٝكايَٓ ١ؿٛض ٠ؼي قؿش ١ؼت اجملٗط باألْذلْٝت ،بعٓٛإ ايؿطان ١بايٛطٔ ،أزٜإ َٚصاٖب ايعطام.
سػٔ عهًَ ،١كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞبعٓٛإ إؾهايٝات اإلْتُا ٤يس ٣ايؿبو:
www.bahzani.org/arb/showthread.php
ايػٝس سػٔ ْاقط بادالَٕ ،كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو أقشاح الحيتاز إزي بطٖإ) ؼي
اإلْذلْٝتhttp://bahzani.org/NA%20Ordner/n100n.htm :
اغيكابالت ايؿدك:١ٝ
َ كابً ١ؾدكَ ١ٝع األغتاش سػٔ ايؿبه ٞظاَع ١غٛضإ -نٛضزغتإ بتاضٜذ  16آب .2016
َ كابًَ ١ع األغتاش ايكشؿ ٞايسنتٛض آظاز زي ،ٛضٝ٥ؼ قػِ اؾػطاؾٝا ،آزاب ،داَع ١غٛضإ ،آشاض.2016
َ كابً ١ؾدك ١ٝغابكَٚ .١كابً ١أخطَ ٣ع األغتاش اؾاَع ٞايهانا ٞ٥خًْٚ ٌٝس ،ٟظاَع ١غٛضإ ،ؼي ْٝػإ .2016
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