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 يطاليون ودراسة التاريخ العربيالباحثون اإل

ِستانوللمستعرب اإل   يطالي األستاذ أومبرتو ريت

 الناعورييطالية: عيسى ترجمه عن اإل 
 )األمين العام لمجمع اللغة العربية األردني(

 
 تمهيـد

عـــــو ج مـــــك ت   ماـــــ      ج  ـــــ   ي  هـــــمر ج م ج 
ا تاــميطـ  يي  يـح   ـا تج تــ  ير ج ع  ـح     ـو   جإل

ــدي ح  ج مؤ فــ إ ــ   جإلاــ      مج  ج طــ  ا ج اي اــح كج 
 اـــــدو   ـــــدكدر  مكضـــــك  جإل   م ـــــر    ـــــ   جت ـــــ  ا ل 

ــح كج د جاــ   جإل –ج كجاــعو  ــد ا ي  طــ م مــ  اــدميو ت
 –ادمح"  ج كجاا ج اـتعم ايدع    او "ج اتع جب جإل

ا يــح هــمج ج   ــ)  ــكا تج د جاــ   غيــ     ك ــكد ي ــ
ـكا دك   ح ت ديـد ادميو       ج جإل   ـد م ـأ    ُي  
    ضـ     – جدح قد ي ا ع ـد ج  ـدي) عـ   ضـ    إ  

  ي جا م  يتعـمر  معهـ  ي ـا ج ماـي    –ادميوج ع  يو جإل
 ج ت  ي يو ع  تطكر  ج ع يد  ك مكره .

يم المعلومبباه انبباك نببر،ر  نببهك سبباا الببري سببرنا عليببه  ببي ت ببداألإلببى  وبالنسبببة
 بببدم مببن التضبب،ية بالتسلسببت التبباري يلهببرا الب،بباك ،ببان     ضببت   جببت ترتيبب   مببن  

؛ على تسلست الفتبراه التبي   ْلفانبا ت،ديبداا َّمني با   للمشار،اه الفردية الم تلفةك ،فاظا  
النبي م،مببدك و لفا ببه و عنببي  ن تلببف الفتببراه التببي تبببد  بالعهببد الجببااليك  ببم تمببرم ببب
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س وط ال ال ة  ي بغبداد عبام إلى  اسيةكمويةك  م العبالراشدين األربعةك وال ال ة األ
ك قبببد تالابببا ا ن،طببباطك  و الر،بببودك البببري تلببب  علبببى العبببر  ،تبببى الن ببب  8521

 ري يببة التاسببع عشببرك ،ببين بببد ه  ببي بعببر األقطببار العربيببةك األ ال بباني مببن ال ببرن
 واآلسيويةك تباشير عهد النهضة. وعند ع ر النهضة يتوق  ،دي نا.

*  *  * 

 و:ادُ ْكِ ير   جإل

َّمنيك ت باُرَّ  ي الوقه الري تتناوله مراجعتنا الموجَّة اراك من ،يا الترتي  ال
ابببي ش  بببية ليبببوني وروبيبببين ش  بببية عمالقبببةك ببببين المسبببتعربين اإليطببباليين واأل

ولى مباشرةك نجبدا ين بر  مبن ام التي ت ل ه ال،ر  العالمية األعو ،ا يتاني.  في األ
وا إلبببى  جديبببد الم( التبببي ،بببان قبببد ان طبببع عنهبببا بتطو عبببه  بببي سبببْليمببباه اإلعملبببه  بببي )، 

دمون معر ببة شببيت عببن  سببرة ،ا يتبباني الشببهيرةك وابنهببا  الجببي . ون،ببن ن،يببت مببن ي ببو 
،تا   رانشيسب،و تبرييلبي: )ر بر رت ،ا يتباني(ك ،مبا ن تبر  علبى إلى  العب ري الفرمك

،وليباه(  ن معر ة البي ة التي ُوْلد ه وتطو ره  يها تلبف )الإلى  من يد عهم الفضوت
ك -ن لبببم ي بببر وا بعبببدإ –ي بببر وا  بببْ يم التبببي ، ر سبببها  ال بببف،اه الرا عبببة راه الطعبببم الغ س 

 يدا  ي ،تابه )س   ال،وانيه المظلمة(ك  فبي ابرا ال،تبا  اابتمم  جورجيو ليفي ديالم 
 الة والْدقمبة اللتبين ُعْر  به باأل كسالمللغاه السامية والمؤرخ الشهير لإلرلف العالم با

بببْرَّ المَّايبببا العديبببدة واله نببباه الضببب يلة لعمبببت ،ا يتببباني الجببببارك بهمبببا   ب،ا بببهك ببببْن ُيبا
عمبببات مبببن  دام األ ناقبببدا   ت،لبببيال   وللنتبببا ل العمي بببة وال،واشبببي النيمبببرة التبببي ا ل ف بببها معبببا  

رلف اطمالُعه التاري يم والدينيم العجي ك و،برلف إلى  الت،ليلية و  وبها. وقد  و له
مبببن  نبببه ،بببانك ابببو وبعبببُر المسبببتعربين اآل بببرينك ببببين البببرين  مبببا   يجبببوَّ إتفالبببه

عببات الببري   . ولهببرا نببّر  نم مببن ا دم  عببا    تعبباونوا  ببي العمببت مببع ،ا يتبباني تعاونببا  
ليهمبا؛ إضا ة شيت   ضت  و  ، ر مما جات  ي ال،تبابين المشبار إُيغات ف ر  ن ن،اوت 
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ببن طيعه إرا   يسببتن اببلة  ،ببك ،ببت م،تويبباه )ال،وليبباه(ك ألونعتببر  باسببت،ا  م م 
من تلف ال،ولياه. ولرلف ن،تفي بْن نر،ر  0777قر  قراتة  ،املة ،تم ال ف،اه  لب 

جبري ال سبُم األ،ببُر مبن عمبت رلبف  ي ارا الم ام ضمن  يبة ،بدود َّمنيبة وتاري يبة ي  
المؤرخك دون  ن نتغاضى عن ْإبراَّ بعر مَّايباا ال، يبرةك رتبم مبا ن شبااك ببت ن،بن 

  يدا وتبرييلي. ما  ،س ن  ،تاب ت ُه ليفي ديالم  ك من ت،راروا  ون منه
را ،انببه ُ ولببى نوايببا يفببي ديببال  يببدا  ببي اعتبارنببا  نببه  إمببع ل ون،ببن نتمفببا تمامببا  

،ا يتاني التف،ير  ي جعت عمله ي ت ر على جمع المواد وعرضهاك  هو  الت رلف 
م عمبببْت جبببامْع إلبببى  رلفالتم،بببيك والْبن ببباتك  ْضبببا  ببببإلبببى  قبببد شبببعر ببببدا ع   ُي ببباو 

وت ال ببباك بتببباريب العبببر   بببي مبببؤرخ . والواقبببع  نبببه منبببر الجبببَّت األالوقبببا ع عمبببت  ال
الجااليةك وقسبم    ببْا ببه مبن سبيرة الرسبوتك ببد  جلي با   ن ،ا يتباني ،بان يعتبَّم  ن 

،اطة  مما ،ان العنوان يسمح با تراضه. وارا التم،يك ا  يجعت عمله  ، ر اتساعا  و 
دابا  تَّم به المؤرخ منر البدايةي الللم ادر الر اَّداد دقة  ي األ جَّات التاليبة التبي َّو 

عه مببا ل يببه  ب، يببر مببن التنبيهبباه ال ببغيرة والمفيببدةك وراه الطببابع البنببا ي. ول ببد ش ببج 
مبن الن بد البري   ببدم منبه.  من تْييبد ،ببار الببا، ينك ولبم ُي  ببتط امتبه مبا ل يبه  ،يانبا  

همبببة نشبببطة و،ماسبببة متوا بببلة  بببي نشبببر الجبببَّ ين ال البببا ومضبببى ،ا يتببباني يعمبببت ب
ن ال طمة الجري ة التي ا تطمها ليجمع  ي عشرة  جبَّات من   والرابعك واو يَّداد ي ينا  
سبببنة مببن التببباريب ) ي ،تببى ا،بببتالت الع مببانيين لسبببوريا  077 ،ببداا مببا يَّيبببد عببن 

ب ببر  ساسبيا   م.( ،بان   ببدم مبن تعبديلها تعبديال  8280 .ابب050وم برك سبنة  . وقبد ع 
ن و برة المبوادم إعن تلبف الضبرورة ب برا،ة  بي م دمبة الجبَّت ال باما ،يبا ي بوت: )

... وسببيجد البببعر  تسببتمرم  ببي قلبب  التوقمعبباه المت،ببررة ،ببوت عببدد  جببَّات ال،وليبباه
ر العمت على قاعبدة شبديدة ن استمرا... أل بعاد التي ما تني تْ راا،جة  نت اد األ

 ...(. ْإنجاَّايَّيد من  عوبة  ا تساع
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ك   شف  ي  نه  ، ر واقعية  مبن رلبف البري  يويتبع ،ا يتان ت ري،ه ارا بتوق ع 
ن لديبببه ،بببين شبببرع  بببي تنفيبببر تلبببف المهمبببة الموسبببوعيةك وابببو  نبببه مبببن  سببببا  ن ت،بببو 

ْملببببُه نهايببببة العهببببد األإلببببى  ُ  ببببّر المم،ببببن  ن ي ببببت بعشببببرين مجل ببببدا   مببببوي.  ل ببببد ع 
 ْنني لببو اسببتطعه ال  ببة مببن  ن  عببي  عشببرين عامببا  ببب –،مببا ي ببوت بعد ببر  –،سببابا  

  ببّر مببن العمببت الجااببدك وبالمسبباعدة النشببيطة التببي ُي  ببدتمها لببي بعببر المعبباونين 
م ببت تلببف ال،تبب  التببي  ال ببديرينك  لربمببا اسببتطعه  ن ُ قببدمم للطبببع ن،ببو عشببرين ،تابببا  

ر  ببببي ... مسببببتمرما  علببببى تببببرار تلببببف ال،تبببب  السبببباب ة دون تغييبببب  ببببدره ،تببببى اآلن
را ُ،رتس ه لهرا العمتك إنسان ب،املهاك  و النوع. إن النتيجة واض،ة:  ،ياة إ الطري ة

ون  ن تمبببا  ،بببتم ع بببور ك دطبدايبببة ال ال بببة العباسبببية   بببإلبببى  قبببد تبلبببو بال،وليببباه
 ... لهبرا ا عتبباراه وسبواااك ممبا ُ ريبُح ال بارر مبن سبرداك تو بلهُ   ّرالتاريب األ

ر الشر إلى   بحك ُم، متبتك ي ،بون ا  ر رك ت،ميليك  و علبى األوْع  ي طبع ،ت ن   ق رت
... . ومببن انبباف نشببْه )الوقببا ع  ،بببرللعمببت األ ال ببورة  و الشبب،ت الت،ليلببي ت ريبببا  

ْدم ها  يهبباك  ببي مببوجَّاه سببالمية( التبباإل إ باريببة راه  ببلة بتبباريب الشببعو  ي اسببُت ا
 الت ْإعدادا لعمله ال،بير. تير  ن  سالميةك الجَّاَّاُه التي   ع د  لها مما جمعهاإل

،ا يتببببباني لبببببم يسبببببتطعك ،تبببببى مبببببع ابببببرا المهمبببببة الجديبببببدة التبببببي وق فابببببها عنبببببد عبببببام 
م  مبرا عليببه مببن الو بوت065ابب 811 ببَّ  ،ببدود عببام إلببى  مك  ن ُي،  تببا مببا ،بان قببد ، 
مك ،ما ،انه نيمته ال،اَّمةك بت ظ بت  رلبف مبرة    بّر ُطمو،با  وااميمبا . 8280اب  050
ل ببى بعد ببر  ببي مببا يتعلببا بال،وليبباه  –ت،ببن  قببت  و اامببا  ،ببرلف  ولببم توقعبباُه  –،مببا ت ج 

ببد  رلبف مببن عملببه العظببيم  ، ببر مببن  مسببة إالمبؤرخ ،ببوت )الوقببا ع(ك   نببه لببم ُي،مببت ب عا
ك بلبببببو معهبببببا العمبببببت سبببببنة إلبببببى  الجبببببَّت العاشبببببرك البببببري و بببببتإلبببببى   جبببببَّات   بببببّر

ط ببط لببه  م )نهايببة  ال ببة علببي(. واببرا يعنببي  قببتم 668اببب 17 مببن  لببا مببا ،ببان قببد   
 بجر ة ،ماسية.

إن اببرا ال،وليببباهك التبببي  عبباد ،ا يتببباني نشبببر بعبببر موادماببا  بببي ُجبببَّا ي ،تاببببه 
العلميبة ا سبتعرابية وسباط رقي(ك سبرعان مبا لْ ي بها ت بدير األ)دراساه  ي التاريب الش
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ن م بة ك ولبيا   بط للعمبت الجببار  بي جمبع  ، بر مبوتيرااك  ي إيطاليا و ي ال ارج
َّابا )و تلُبهبا مبا يبَّات تيبر مطببوع( ببت  دبيا   ك وتاري يا  تاري يا   و مسين مرجعا   ك و  را
وتك لبببه  بببي ال، ي بببةك لمعر بببة العهبببد اإلسبببالمي األ   م يبببت مرجعبببا    عتبارابببا  يضبببا  

ولالعتبببباراه الن ديبببة والتم،ي بببية العديبببدةك وال،بببدا العب بببريك والفرضبببياه المغريبببة 
ُ  البا،بببا ترجمببباه الن بببوك  و تل ي ببباتها. ولببب ن ،انبببه مواقبببالمنب مبببة  بببي  نايبببا 

التاري يببببة  ب،ببببااري يببببةك ون  اببببُدا العنيببببد ل يمببببة األيجابيببببة التاالمتسبببباالة جببببدما  مببببع اإل
ببينك  ببالت ليديببة  ببي شبببؤون اإل ن ابببؤ ت إسببالمك لببم ت لابببا    ببدات  ،سببنة لبببدّ الم ت م

لشبببديد بموااببببه وم درتبببه عجبببابهم اى  بببي عبببدم اتفببباقهم معبببهك قبببد  ببببدوا إ نفسبببهمك ،تببب
علبببى الم بببابرة والبببد   اللبببرين  ببببدااما  بببي قيامبببه بتلبببف المهمبببة  العلميبببةك و  نبببوا دا مبببا  

التاري يببةك ُمْشبببيْدين بنشببباطه  بببي التن يببب  التبباري يك وع،و بببه علبببى الب،بببا البببدا  ؛ 
لمبى بهبا  بي إ ناايف بال نات عبادة  بياتة المبادة ال بام التبي ،بان على الرو  التبي ت ، 

 ر عليها.يع 

سالم(ك ،تى  بي نموابا ما ت دم  ن )،وليماه اإلإلى  ل تام ارا ال،ديا نضي 
الدراسباه إلبى  الم،دود  ي ارا الوقبا ع بْجَّا هبا العشبرةك قبد ر د ه ا عتببار والفضبت

ليباه يطاليباك بعبد  ن     بد ه قيمت هبا ال ب،ي،ة  بي ، بت ال،و العربية واإلسالمية  ي إ
              لتبببببببببي ،بببببببببان قبببببببببد جمعهببببببببباسبببببببببالمية( العشبببببببببوا ية ااه اإلالتاري يبببببببببة منبببببببببر )ال،وليببببببببب

( والتي   يسبتطيع ،تبى الن بُد المتسباات  ن 52 -8155ميالنو  –. رامبولدي  )ج
  الة.ضفي عليها ولو قيمة  ض يلة من األيُ 

بح  عبَّم   ير من ال،ولياهك ،بان قبدك سنة ظهور الجَّت األ8056و ي سنة    
سبببا  م تلفببة. وقببد ن ف ببر عَّمببه رافك ول،ببنا بعببد  ن اليبباك أل،ا يتبباني علببى مغببادرة إيط

ر  ن ي عاه   سسبة ،ا يتباني( التبي ُ نشب ه )مؤ إلى   ّرد بمؤلفاته وموادما الدراسية األقرم
و،ببان الغببرر مببن رلببف رتبتببه  ببي  ن  كيطاليببة ) ،اديميببة الفهببود( ببي األ،اديميببة اإل

عشببرين سببنة مببن عمببرا لدراسببة يهيببل للبببا، ين اآل ببرين الشببهاداه الناط ببة بت،ببريا 
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،مبات إ ن ي وم تيرا ب –س   مال  لم يتممك مع األ –التاريب العربي. وربما ،ان يْمت 
 عمله.

 ما ج تالاا ج ت  ي ح:
ليه و عربنبا عنبه  بي مبا ت بدمك مبع  ن نسبتمر ونمضي ن،و الهد  الري رمينا إ

ين قبببت ،ببت شببيت ت ت ب ببع األ ببي دراسببتنا السببريعةك مُ  ا التاري يببةك  نببّر مببن ،ببدات ببو  م
تباريب العرببي ال ال بة عمات التبي نجبد  يهبا جميبع قبرون ال   ن نبد  بإبراَّ األالمناس

جماليببة. ومببن اببرا إمنهببا مببوجَّة  ببي رؤيببة  ،بيببرا   ربعببة عشببرك  و قسببما  عشببرك  و األ
نسبببتدمت علبببى المنشبببوراه ال  ا يبببة الجبببديرة با عتببببارك والتبببي ت بببوم الجدميبببة العلميبببةك 

 المؤلفين الواسعةك ضمانة  ،ا ية ل ال،ها و اليتها.و  ا ة 
بببع تبببباريب م بببت اببببرا العبببدد ال،بيببببر مبببن ال ببببرون ضبببمن ،ببببدود   وُت م،اولبببة لجما

.  فبببي الف ببببت البببري ع دتببببه علببببى يضبببيم ةك قامببببه بهبببا السببببيدة  ورا  يتشبببيا  بببباليير 
لرسبببم  سبببريع   وضبببعه  طوطبببا   والمنشبببور  بببي ،تبببا  )،ضببباراه الشبببرا()العبببر ( 
رتد التاريب مما   ،اجة إليبه  بي م بت ريب رلف الشع ك واستطاعه  ن تُ و،امت لتا ج 
اُم مسبتعربتنا ابرا  بي ،تابهبا ااتمب ب،اا التاري ية. و،ان  ابم  مبن رلبف ، يبرا  ارا األ

يب العبببر  ال بببرن السبببادا عشبببر( ببببْن   تسبببتعرر تبببار إلبببى  سبببالمك مبببن م،مبببد)اإل
دبيبة دينيبةك وال  ا يبةك و،برلف األك والسبالم التاري يبة ،س ك ببت تبوجَّ   با ك اإل

سببببالميك دون اسببببت نات لعنا ببببرا الفارسببببيةك إنهببببا لدراسببببة واسببببعة للعببببال م اإلوالفنيببببة. 
ال ببرن السبببادا والبربريببةك والتر،يببة. واببرا الدراسببة تجببد  تامهبببا المنط ببيم  ببي بدايببة 

ن ة العبالم العرببي المتوستبطي. وابرا مبا لبم تسبتطع عشرك  تلت ي َّمنيما    ن ت بت  بع  ام 
 سالم(ك ،ما  وجَّنا  ي ما ت   دمم.إليه )،ولياه اإل

البري سبتتوالى  بي ابرا الدراسبة اإلجماليبة و بي تيرابا   ما  رانشيس،و تبرييليك
سالميةك والفارسيةك ي ، ت الدراساه ا ستعرابيةك واإلجهودا الجبارة  إلى  شاراهُ اإل

 (ك الببري يسببت،ام الت ببدير ال،بيببر ب،تابببه )العببر  ،بيببرا     ببد  بباد   ب،ببتم جببدارة  نجا،ببا  
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ة التبي   يتبا  الوضبو  ل،سن توَّيعه للموادك ووضو  ع راضه ،تى لأل،داا العربي
  ل لمبببة  مبببن المتفبببوقينك و،بببرلف لببببعر اللم،ببباه الش  بببية التبببي    بببي عرضبببها إ

بببك. ومَّايبببا ابببرا الرسبببم الجبببانبيم ال،امبببت إي بببت  ليهبببا بسبببهولة تيبببر العببباْلم المت  م
 يامنا إلى  بة مم،م ة ن ادةك من  قدم الع ورمرسوم  ي ضوت رؤية دؤو للتاريبك ال

ْجم   لمانية. و  اإلن،ليَّية والفرنسية واألإلى  اراك يؤ،مداا  ن ارا ال،تا  سرعان ما ُترا
ي تل  عن ارا ال،تا ك من ،يبا الت سبيم التباري يك ،تبا ر ر بر ابو )العبر ك مبن 

ريتسببتانو.  بعببد اسببتعرار وا     بببدم منببه اليببوم(ك أُلومبرتببو  إلببىالع ببر الجبباالي 
نجببد  ،ببدا  الظببرو   الع ببر ال،ببدياإلببى  لأل،ببداا التاري يببة العربيببة مببن الو نيببة

اليببوم يفببرر نفسببه إلببى  ك ومنهببا مببا   يببَّاتوا يببا   والشببؤون العربيببة معروضببة عرضببا  
 ببي سبنر،ر  . و  يببرا  -ك مببع األسب تيببر البواعي دا مبا   –علبى ااتمبام العببالم الغرببيم 

ن لفظببة إاببرا العببرر السببريع للمالمببح الشبباملة أل ،ببداا الشببع  العربببي التاري يببةك 
ببرااك وبتبباريب اسببم )الجَّيببرة العربيببة(  ببي )دا ببرة  )عببر ( والف ببراه ال ا ببة بْعلاببم األ عا

ر اا جورجيو ليفي ديالم معار  تر،مان  يداك واي ت،مت ال  ا ك المتميَّة  ي( قد ،ر 
 ة التبوي ك والتي   تعر  التعميماه السهلة.للمعلوماه السريعة ال،سن

 ج  تي   ج ع  يو:
ببدتد اإلمبن السبهت  ن ُيببدْرف المبرُت  ن الجَّ  سبالُم مجتمعاْتهببا يببرة العربيبةك قببت  ن ُيج 

ك وال املة ،د ماك والتي ُتعاْوَّنا معر تها لندرة المعلومباه إلى  ال ا مة على البنات البدويم
ب،بباا والرسببا ت مظااراببا الفريببدةك قببد ُ،ْتب ببه  يهببا األوالو ببا اك وت ببع  معر ببة بعببر 

ا. وارا ما ُعْ د  عليه الف ت األوت من )تباريب العلمية راه الطابع التاري ي  ي  ساسه
سببالمي( لمي،يالنجيلببو تويببدي. و ، ببُر مببن رلببف الف ببالن األوم ْن مببن ،تابببه الببدين اإل

 م ،تى و اة م،مد( الري جات تمهيدا  الري ُنْشر بعد و اته بعنوان )تاريب العر  و  ا ته
ُمببت بسببب  و بباة    بببدم منببه ل،ببديا   شببمت ،ببوت   ا ببة العببر . ول،ببن اببرا ال،ببديا لببم ي ،ا
ُت ال،تا  المر،ور من ع رار  ،با   للبي بة ا جتماعيبة  المؤل  المب،رة. ومع رلف لم ي  ا
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ا ال،اجبةك  رسبم َّمنبة. و،بان تويبدي يعبي ابرنه  يها ارا ال  ا ة  ي  قبدم األالتي ت،وم 
المادة التاري ية الواسعة التي إلى  م،انك استنادا  ،ة  مينة ب در اإلللجَّيرة  ي و نيتها لو 

م ع ها  الت سنين عديدةك وُي يتمها ب،ام تاري ي عجيب ك وببرو  مجبرمدة  استطاع  ن ي جا
ر لبببهك مبببع  ن ال، يبببر منهبببا  مبببن ،بببت شببب،ت مبببن  شببب،ات الن بببد ا عتبببباطي البببري   مببببرم

  ي. را

وانباف  عمبات   بّر لببباْ،ْ ين قبديْرين اقت بره تمامبا  علببى الجَّيبرة العربيبة  ببي 
 ن نبر،ر  ببي م دمبة اببؤ ت الببا، ين  تنبباطيوا إلببى  ن الواجبب  ليبد عناا  جااليتهبا. و 

ببع ت،بب م  سببالم(  ربببع م،اضببراه ه عنببوان )الجَّيببرة العربيببة قبببت اإلتويببديك الببري ج 
ل بببات دروا  بببي ال ببباارةك ،يبببا ُدعبببي إل بببي جامعبببة  8070 ل اابببا بالفرنسبببية عبببام 

را لببم ي،ببن انببا المجبباُت لتببر،ير والتبباري ي واللغببوي عنببد العببر . وا   األد  الجغرا ببي
بببين بمَّايبببا ابببرا المستشبببرا العظبببيمك و ضبببْله   بببي م تلببب  ، بببوت السببباميماه  الم ت م

ربع من قيمبة ت  ن نؤ،مد ما لهرا الم،اضراه األننا نّر من  ضوت ال و إالمتعددةك  
يعةك يستطيع  ن ي لام س بها ،تبى الجا،بدونك ،بوت مهبد ال،ضبارة العربيبة  بي شبمات ر 

تنببباطيوا تويبببدي مبببن م بببدرة  ريبببدة علبببى الجَّيبببرة وجنوبهبببا. وابببي تؤ،بببد مبببا أل شبببه
 عمت علمي.إلى  ت،ويت المادة الجا مة المتعل ة بظرو  ال  ا ة العامة

اد ي،بون مضبر  تير  ن البا،ا الري ان طع  ي الماضي ال ري ك وبشب،ت ي،ب
،ان ،بارلو  سالم ي دراسة الجَّيرة العربية قبت اإل رامة الب،ا العلمي إلى  الم تك

بْراا  ببي   لفونسبو ن لملينبوك الببري ُجْمع به ر باُرا العلميمببة  بي اببرا ال، بت ال باكك بعببد ن شا
بببرا بعضببها مبببن قببببت  –مجبباله عديبببدة   بببي المجلببد ال البببا مبببن مجموعبببة  –ولبببم ُيناش 
؛ وقبببد ُنْشبببر ه ابببرا المجموعبببة بعبببد و اتبببه  بببي سبببتة مجلبببداه بعنبببوان  عمالبببه العلميبببة

. والبا، ون  ي علوم العربية واإلسالمياهك )مجموعة ،تاباه منشورة وتير منشورة(
 راببانهم اسببُم إلببى  سببالم مببن المستشببرقين وتيببرامك يعيببدالم ت ببون بدراسببة مهببد اإل

شبباراه ال اطعببة الميةك ومببن اإلال،تاببباه الفنيببة ،ببوت الع يببدة اإلسبب مببن ينببو ، يببرا  لن لم 



 313  

َّمنة ال ديمة. ومن رلف ب، به بالفرنسبية ت،به عنبوان )ابت األد   ي األ،وت وجود 
  شببه الجَّيبرة العربيبة قببت ع بر بطليمبوا (ك ،انه لم ر  اله مباشرة بجنو 

 بّر ال ا بة )بالعربيبة السبعيدة( التبي انف بله عبن شببه و ، ر من رلف  ب،ا به األ
ا جتمبببباعي والدسببببتوريك ومنهببببا )الببببيمن  ببببي الع ببببر الجبببباالي(ك الجَّيببببرة بتر،يبهببببا 

وامبببا ب، بببان متميمبببَّان و،بيبببرا ال يمبببةك  (؛سبببالمي)البببيمن  بببي العهبببد اإل وي،ملبببه  يضبببا  
نبة  ، ت ب ُهما ،وت ،لمة )اليمن( لدا رة معار  تري،ماني. و ي م ا ه   ّر عديبدة مدوم

بببب   ه ولبببم نبببر –ليبببه مبببن )مجموعبببة ،تابببباه( إ بببي الجبببَّت المشبببار  ،راا انببباك ألنهبببا س 
إلببببببى  شبببببباراه  متال، ببببببةإنجببببببد  –عببببببوام ال مسببببببين التببببببي تتناولهببببببا اببببببرا الدراسببببببة األ

 سالم(. ي )الجَّيرة العربية قبت اإل ،امال   )الجاالية(. ون،ن نجد للجاالية تاري ا  
ادا  التعليمية التي ُوْضع من  جلهاك ي تل  عبن ول،ن ارا ال،تا ك ب،،م األ

دا  من الت نية الَّا دةك ول،نه دون ري  بعيد ساب اته بعرضه ا ل ك ع ما لسهتك الري ت   
 بعبد  مبا ي،بون عبن  ت ان؛  ل بد ،بان ابرا المعلمبم الشبهيرعن الضع   و عدم اإل جدا  

 ت ان.الضع  وعدم اإل
راا سببالم: التببجببد ،تببا  )الجَّيببرة العربيببة قبببت اإلو ببي و نيببة الجَّيببرة العربيببة ن

يرسبم المؤلب  لو،بة  ن،ليَّيبة. وبعبد  ناإل يبدا باللغبةڤ ديالم  العربي(ك وقد وضعه ليفي
سبببالمك يمضبببي  بببي ال،بببديا علبببى رلبببف التبببراا العرببببي البببري عر بببه را عبببة لمهبببد اإل

ببا ش بغ ت  بببه نفسبه طببويال   مبن الت يببيم الببواعيك  البا،با ،مببا لبم يعر ببه تيبر ال ليلببينك ْلم 
جبباته نتيجببة  للب،ببا  عمبباتك والف،ببك الناقببد للم ببادر. اببرا األوالدراسببة الناضببجة

قبد  -البيمن األسبطورية –ل د  ،انبه  رُضبه الجنوبيبة ب  العلمي الجادم ال ارم  ي تاريْب 
ا علببى ر،ببر ب،بباا  ببي الع ببر ال،ببديا. ون ت ببر اهنبب و،ببه ببببعر األعمببات واأل

سبببطورة( ل،بببارلو  نسبببالديك وابببو ،تبببا  ُيعيبببُد تر،يببب  بعبببر )البببيمن  بببي التببباريب واأل
. و،مبا ابو معبرو ك ُيعاْوَُّاا العرر ال ،يح  ،يانا  التي ية ال ور والوقا ع التاري 

عبن   دبيبا   يم،ن  ن نعتبر الشبعر العرببي  بي العهبد البو نيك ب، يبر مبن ال  بةك تعبيبرا  
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مبببن  ، بببر الم بببادر مباشبببرة  العبببر   بببي رلبببف العهبببدك ُيم  تبببت  بببي الوقبببه نفسبببه وا،بببدا  
و بببا مبببا  شبببار مسبببتعربنا األ و  بببالة لمعر بببة المجتمبببع الببببدوي ال بببديم. ولبببرلف ، يبببرا  

الو نيبببة العربيبببةك إلبببى  ، بببر معر بببة بالشبببعر العرببببي ال بببديمك  رانشيسببب،و تبرييلبببيكواأل
نبباا العربببي ضببمن رلببف النطببطببار أل قاببد ْم  ،ببإلضببرورْة وضببع  اا التبباري يك وت الب را

ه المتمهمبت عمبا التف،يبر انشبغالإلى  والتاري ي ال  ا ي. و،ان  طوت من رلف و دعى
ببر  ا التبباري ي واألبببالترا ُر رلببف الب،ا ببة سببطوري  ببي رلببف العهببد. و ، ببُر مببا ي،ببون ت 

،ببان  ببي وضببع البببداوة العربيببة  ببي  ببلة مباشببرة مببع الل،ظببة الشببعريةك ،مببا  ت،ديببدا  
ال بليبببة والدولبببة  بببي  – عبببت  بببي  ب،ا بببه التاليبببة: )المجتمبببع الببببدوي والشبببعر الجببباالي 

، هبا بإلبى  عباد   ك و،لمهبا موضبوعاهر لي(األد  البدوي الجباا –الشعر العربي ال ديم 
سببي )ال بليمببة العربيببة والدولببة سببالمي  ببي ،تابببه الفرنمببن جديببد  ببي دراسببته للعهببد اإل

م هااإلسالمية  ي الع ر األ  موي(ك و يه  جاد تبرييلي ا تيار م اطع شعريةك وترج 
يطاليببببة بمهارتببببه المعرو ببببة و ناقببببة  ببببياتته. و،ببببان رلببببف ممببببا سبببب،ته عنببببه اإلإلببببى 

 .شاراه  تير  واض،ة دا ما  إليه إالم ادر التاري يةك  و  شاره 
*  *  * 

 ادمح:ج عهد جإل

ُبببر  يببه مببن شبببه الجَّيببرة العربيببة الو نيببة ابنهببا إلببى  ويجببيت اآلن الوقببه الببري ن عا
ب،ببباْا التبببي قبببام بهبببا ألروْع األ سبببالمك البببري ،انبببه سبببيرُته موضبببوعا  األعظبببمك نببببيم اإل

ك مبببادة لمناقشببباه  و ب،ببباا علميبببة 8080د رلبببفك  بببي عبببام ،ا يتبببانيك  بببم   بببب،ه بعببب
ت   قببدم  يببامكرا،ببه تتَّايببد وتنمببو مببع األ واسببعةك ببوا علببى   ببر  طرو،ببة  علميببة للببد،توراا ، 

ا،ما دي ببببڤ،اديبببا المتعل بببة ب،يببباة م،مبببد. وبعبببد بضبببع سبببنواه قامبببه السبببيد  رجينيبببا األ
سببُمها  ن بببرَّ بببين ،بببار امببدةك ولببم ي لاب ببا اعالتببي   بباره رلببف الن ببا  تيببر  –بوسببيا 

سبببب،ا إالملببببوفك  ببببي روايببببة ابببببن إلببببى  سببببفاراه م،مببببد)بنشببببر ،تابهببببا  –المسببببتعربين 
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ا المؤر ببببان المببببر،ورانك  بببببار التببببي  ورداببببلواقببببدي(؛ و يببببه درسببببهك علببببى  سبببباا األوا
 ته بالنجاشيك و،سّر ال انيك وارقتك والم وقا.اسالم  ي بدايعالقاه اإل

ُنببوا بوجببو    ببت ال را ببة عببن التبباريبك  ببي تلببف وبببين  وا ببت البببا، ين الببرين عُ 
لينببا مببن الروايبباه التاري يببة العربيببةك نجببد فببة مببن األ بببار التببي و ببله إالغابببة ال، ي

،بوت اسبم  ، ت ب   ،برلف ب، با   ،بوت سبيرة النببي را عا   ينو.   ب عاد   ن ، ت   ب، ا  ل،ارلو ن لم 
اه ال،السي،ية: ال،دا ةك العهد )م،مد( لدا رة معار  تري،مانيك ق س مه ،س  الت سيم

الم،مبببيك العهبببد المبببدني؛ وبعبببر ا عتبببباراه ال  بببيرة العامبببة التبببي ،بببان الب،ا بببة قبببد 
 طبببات ال،تاببببة  يهبببا  بببي ب،بببا لبببه بعنبببوان ) بببي البببر،ّر الم ويبببة ال ال بببة عشبببرة لو ببباة 
م،مبببد(. ومبببن المفبببرور  ن مي،يالنجيلبببو تويبببديك  بببي الفتبببرة نفسبببهاك ،بببان معنيمبببا  

وعتبببهك و بببي دراسبببة المراجبببع التبببي اسبببتمدم منهبببا   بببت )النببببيم م،مبببد( بترتيببب  مجم
)تبباريب   يببر مببن ،تابببه المببر،ور رنفببا  ا. و،ببان رلببف الف ببت اببو ال الببا واألوتنسببي ه

العببر  و  ببا تهم(.  ببي اببرا ال ببف،اه يبببدو انببا وانبباف اقتنبباع تويببدي المسبببا بببْن 
ة. و،ان ال،ات  يودم  ن ي بتها سالميللرو  العربية  ي ال،ضارة اإل  ساسيا    مة تْ يرا  

 منتهاا.إلى  يما بعد بْدلة يفترر  نها  ابتة و  يلةك لو ُقدتر له  ن يبلو ب،تابه 
ببببم نها تبرييلببببي ،تاببببب مببببا األ ه )مظبببباار مببببن ال،ضببببارة العربيببببة ب،بببباا التببببي ض 

ساسبببي منهبببا التعمبببيمك وال ليبببت منهبببا ،بببان ب  بببد واإلسبببالمية(   بببد ،بببان الغبببرر األ
،انببه  ال ببة مببن اببرا األب،بباا تببدور  -ان ال،تببا ،مببا يوضببح رلببف عنببو  –التبباريب 

،ببوا َّ تجربتببه الدينيببةك  ببم إلببى  ال ببرات من ببر ا  إلببى  سببالمك   تُ  دتُمببه  و   ،ببوت نبببي اإل
 ُمواطنا   وت   ي مجتمع المدينة. ،تى  ي ارا ال طوط ال  يرة يبدو الب،ا بُة رسمباما  

 مساه التاري ية السريعةك والجديرة بْن ت وت شبي ا   ي رسم المالمح والل بارعا   ومف،را  
،تى للمت  بكك ول،نهبا بشب،ت  باك تُ   تب  الجاابت دون  ن تفبرر عليبه  جديدا  

،ببوت  ليهبباإعببادة  ببياتة األب،بباا المشببار إ. وبعببد عنببات ال  ا ببة المت   ببة جببدا  
 : لمانية عنوانهم،مدك  ي م ات باأل سالمك و،وتشبه الجَّيرة العربية قبت اإل
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بعنبببوان )م،مبببد والفتبببو   ظهبببر ضبببمن سلسبببلة )تببباريب العبببالم(ك ، ت ببب   تبرييلبببي ،تاببببا  
اوك  ي الواقعك ،تا ر قليت عليه  ن ُيناع ه  بْن قراتته ممتعة. وارا  كالعربية ال،بيرة(

 ا ة مبن ،ضبارة   عامة الم  فين بمظاارتعري  إلى  العمت الجديد يرميك ،غيراك
ه  ال ببة   ببوت مت،املببة ،ببوت نبببي   علببى وجببه الت ريبب . ونجببد  يببقببد   يعر ونهببا إ

ت ديُمبه  بي ضبوت  سالمك تُ  دتُمه  و    ي ضوت ت ديا  تباعه لهك  م يلي رلف ،با   اإل
ضوت  ،،م المسي،ية السلبي  ي د اعها عن ع يدتها  الت ال رون الوسطىك  م  ي

 بببي الرؤيبببة الرومنتيمبببة )، بببا،  شبببريعةك ومله بببم   الت يبببيم المسبببتنير الجديبببدك و  يبببرا  
سالم قد و،ان المستعربون والبا، ون  ي اإلعظيم( و)،موقظ ل ّو شعبه الهاجعة(. 

قامواك منر الن   ال اني لل رن التاسبع عشبرك بالعمبت علبى قواعبد   و با  و  ببه  بي 
وم ببادر ،ببوت باعببا العروبببة ورسببالته النبويببة.   ببا  عطببات ،،ببم تبباري ي  ، ببر تو يإ

و ر د ها  يهباك ببراعبة المعلبم  ها تبرييلي والتي جباته ب عابد ااوارا ال ،ا   التي ، ت ب  
ةك وبالتبببالي  وضببب،ه بجبببالت ُ طبببى ال بببديرك  ،بببداُا ،يببباْة م،مبببد  بببي م،مبببة والمدينببب

را ،انه ابرا لغر . و  ق ى مدّ  نتشارا  ي الشرا واإلى  سالم الماضية ُقُدما  اإل ا 
لميببة مشببابهة لهببا لعلمببات  ببت التبباري ي العببامم مببع  عمببات  عالف ببوت تلت ببي  ببي األ

مببن ،يببا الم ارنبباه الجديببدةك ومببن ،يببا  تامببا   نهببا ت تلبب  عنهببا ا تال ببا  ر ببرينك  إ
  الة المطل ة.ما تتميَّ باأل الت ييماه الدقي ة التي تالبا  

ُ،ر  ن  ببببي مانببببة العلميببببة  ن نواجبببب  األ وي تضببببينا  ببببتم اببببرا ال،ببببديا بببببْن ن ببببرا
ببمنها ُ،تُبب   التبباريب العربببي العببامم المشببار ال،تاببباه المتعلم ببة بسببيرة م،مببدك والتببي تتضم

ونبببر،ر منهببا  ب،ببباا  –سببالم التعريبب  باإلإلبببى  ليهبباك و،ببرلف  بببي المؤلفبباه الراميببةإ
ر  المؤلفون على الب -ّمارتينو ماريو مورينوك و ورا  يتشا  اليير  نبات المبْلو ك اقت   

 واستنتاجاه راه طابع ش  ي.   لُيدْ لوا  يه   ،ارا  إولم يبتعدوا عنه 
*  *  * 
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سبالمك والتبي ن ْجبُد منهبا  بي ،تبا  ولى لإلا نت اراه العس،رية المدويمة األبعد 
ةك  ري يببببمل،ميمببببة مببببن المعببببارف اآلسببببيوية واإل رانشسببببي،و تبرييلببببي المببببر،ور ُ ببببو را  

اليبة بمبايعبة ك الهب م ،ين برك نباُر ال،بر  األسبالميالعرببي واإلاندلعه  ي المجتمبع 
،بدم المنباداة إلبى  كعنيبدا   شبديدا   عليم بال ال ة.  ل د اعترر عليهبا معاويبة اعتراضبا  

يبببببة التبببببي يتضبببببممنها ،تبببببا  ) نسبببببا  ببببببال،ر . و،بببببان  وت مبببببن درا المبببببوادم التاري 
د المضيم ن،و إشرا األ ،رة  ،ي،ة عن تلف المعبارف عادة بنات  ( للبالرريك ْب   ا

. 8082يبداك عبام ڤالسبلطةك ابو جورجيبو ليفبي ديبال إلبى  التبي ،بان سبببها الو بوت
 بي   نبات معاونتبه  معر بة رلبف البنكم وت بدير  اميتبهإلى  و،ان قد  تيح له  ن ي ت

سالم(. ونتل عن رلف  ن   ب،ه ارا لديبه رسبالة يؤديهبا  بي  تبرة  ي )،ولياه اإل
دراسبة رلبف إلبى  عشرين سنة   ر رلف العاْلُم بالساميماه يهتمم ببالعودةما. وبعد قرابة 

 ي ال سم الري      ه البالرري  -تلميرته –ينتو بْ  ال،تا  بمعاونة المر،ومة  ولغا
لل ليفببة معاويببة. ول،نببه  ببي الغالبب  ،ببان يعتبراببا مجموعببة تيببر منظممببة  ، ببر منهببا 

عببد اببرا الببري قد مببه  ك شبعرية  و جامعببة. وبنسبباتاري يببةك  و مببادة تتعلمببا باأل   ببارا  
يبببداك وليبببوني ،ا يتبببانيك و رانشيسببب،و تبرييلبببيك ومي،يالنجيلبببو ڤي ديبببال ببببڤجورجيبببو ليبببب

،بداا التبي را  به ابرا المنعطب  التباري ي ديك ظ ه ر  ،تا  ر بر  بي دراسبة األتوي
إلببى  هالييريك وقببد عبباده  يبببببڤيتشببا ڤدايببة عهببدا. ال،تببا  للسببيدة  ورا ال،اسببم  ببي ب

 ،ببببك اببببرا ال ضببببية ال ببببعبة علببببى  سبببباا مببببواد جديببببدة تاري يببببةك و  ببببّر تتعلببببا 
باضببية( اسببتطاعه بواسببطتها ال ضببات إبا نشبب اقاه الدينيببةك مسببت اة مببن م ببادر )

،بببداا. ودعمبببه  ن تسبببد بعبببر الفجبببواه المتعل بببة باألعلبببى بعبببر التناقضببباهك و 
ك  السبببيدة  بببالييري رلبببف ب،تابهبببا )ترجمبببة  طبببواه تتعلبببا ببببالنَّاع ببببين معاويبببة وعلبببيم

  بدم منه ألب،ا ها ال ا ة التي ،تبتهبا ببرو   وانش اا ال وارج(ك لتجعت منه  هرسا  
تلب  مبن )،تببا  قبد اسبت ه مببادة ،تابهبا ابرا علببى األن باداك وتو يبا جااببد دؤو . و 

ا المؤلببب  يم،بببن اعتببببارا وا،بببدا مبببن  و بببا مبببؤر ي الشبببيعة الجبببواار( للببببرمادي؛ وابببر
 يا الشمالية. وبهبرين ال،تبابين ال يممبين ا،تسببه ُمسبت عاْرب تُنا ،فاتتهبا باضية  ي   رياإل



 311  

طبعبة ن العديد من )ال،لماه( التي ورد شبر،ها  بي الإالعالية  ي ارا ال، تك ب،يا 
ليهبباك ت،مببت توقيعهبباك ال انيببة مببن )دا ببرة معببار  اإلسببالم( والمتعل ببة بببالفترة المشببار إ

 و ام ها اسم )عليم بن  بي طال (.
 مما ،تا  البالرري التاري ي ال،بيرك الري يم،ن اعتبارا  قدم المراجع التاري ية 

ل ين من ظهور اإلالباقية لدينا ،   د شارف  رانشيس،و تبرييلي  كسالموت ال رنين األوم
تبرييلبي بت، يبا إلبى  و،بان قبد ُعْهبد -مشار،ة  عالة  ي ا نتشار الواسع البري ل يبه

ومشار،ته ارا اي  ي  –ن  من المؤس   نه لم ُيناش ر بعد جَّت من ارا ال،تا ك ول،
مبببد لالببببن الراببببع  يبببه بنبببات  تبببرة الُملابببف الطويبببت األ،تاببببه ) ال بببة اشبببام( البببري  عببباد 

لعبدالملفك علبى  سباا الم بدر المبر،ور وتيبرا مبن المبواد التاري يبة المو بوا بهباك 
بببد  تبرييلببي سلسببلة   ولبىضببوع. علببى  سباا مببن اببرا الدراسببة األوراه ال بلة بالمو 

مرموقببة مببن المشببار،اه  ببي الدراسبباه التاري يببة للعهببد األمببويك لببم يلبببا  ن  تنااببا 
بم ن تاها مؤلفاتببه العامببة المت ببدمم ر،راببا ،ببوت إلببى  -  يمبا بعببد جانبب  الف ببوت التببي ت ض 

و بورة  - بْب،اا مو    ة جدما  ،وت )الوليد بن يَّيدك ال ليفبة والشباعر –تاريب العر  
مبوي مسبلمة ببن عببدالملف(. والبطت األ –ني المهل   ي العرااك والبالرري الجديد ب

ببا سببب ه اإلشببارة ،مببا  ببي مببا سببب ها ،ببو  - و ببي اببرا ال،تاببباه ت الفتببرة العباسببيةك ممم
اميببةك معببالم واضبب،ة بمببا ُت بببح األعمببات التاري يببةك واألعمببات الضبب يلة األ -إليببه

ي ببيك وال  ببا يك اه الطببابع ا جتمبباعيك والبْ يضببفيه عليهببا مببن تف،يببرا واسببتطراداته ر
نتبببباج  إالت ببببدير مببببن إلببببى  دعببببىك انببببا و ببببي  ي م،ببببان ر ببببرك الجببببَّت األوالتببببي ُتم  تببببت

 تبرييلي العلمي والتعريفي.
الب،ا الري عنوانبه )العبر   بي الهنبد(  موي يد ت  يضا  إطار الع ر األو ي 

 ببي ،تابببه ) تببو  البلببدان( للمؤلبب  نفسببهك ومببن  ببالت م ببا،بة البببالرريك و  سببيمما 
لينببا  ببي ،تبب  التببراجم والتبباريب إالمشببتمت علببى ال ليببت مببن المعلومبباه التببي و ببله 

ببن ال اسبم ال  فبيك البري  د،بوت م،مب العربية ،وت  تح السندك وضبع تبرييلبي ،تاببا  
م   إلى  معه  ،امال   -السمند –مبراطورية األموية تلف الو ية الجديدة النا ية اإلإلى  ض 
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يضي  تبرييلبي  بي الفهبرا  لهند ديانة جديدةك و  ا ة جديدة .  ي ارا المرة  يضا  ا
وابببي روايبببة  ارسبببيةك مبببن  –ترجمبببة لببببعر ال بببف،اه المبببْ ورة عبببن )الشببباانامة( 

. -عببن   ببت عربببي مف ببود مببن تبباريب الفببتح ال ببرنين السببابع وال ببامنك منظومببة شببعرا  
ليهباك إ،داا المشبار األإلى  ري ية بالنسبةامية التاهرا الرواية الشعريةك ال ليلة األول

وت مبن الب،با. ورتبم  شبيتنا مبن الت،برارك   ببدم لنببا  بي الجبَّت األ مفيبدا   نجبد ت ييمبا  
 ن انببباف  -م لمببا ق ببد منا  بببي الع ببر الجبباالي –مببن  ن ن ببببه بالت،ديببد  انببا  يضببا  

يك نجبداا مبو تاري يبة وا جتماعيبة  بي الع بر األمشار،اه   ّر لمعر بة البي باه ال
 ببي  ببي جميببع ،تاببباه مسببتعربنا اببرا؛ ، ت ب هببا ،ببوت ال ببو يينك والشببعراتك والناقببدين 

 ابن الم فع.إلى  لى جميت بن م عام ركرلف الع رك من ال،سن الب ريم إ
ْلي  على م ر عشرين سنة ) ( 071 -612و ما عبدالعَّيَّ بن مروانك الري و 

دالملف ببن مبروانك   بد ،تب  ،ولبه لألمويين  ي دمشاك ،يا ،ان ال ليفة   بوا عبب
لدراسببتين ،ببان قبببد ،تبهمببا  ببي شبببابه ،بببوت  ك جبببات اسببت،ما    ومبرتببو ريتسببتانو ب، ببا  

بببي  ببببن رببببا (ك الشببباعر والمبببولى الم لبببك لبببرلف البببوالي  الشببباعر ) ببببو م،جبببن ُن  
ك وقبد تضبم ن ه ،تب  )عبدالعَّيَّ ببن مبروان(ك و،بان ي ،ا ُبر  بي شبعرا المب د  والشب،ّو

 طع من ق ا دا.د  م ااأل
ك وبارشببببادااك د ر ا  مسببببتعربون ر ببببرون مببببن ياليير بببببڤيتشببببا ڤ وعلببببى تببببرار  ورا

باضبيةك ومبا ،بان ا بة مبن الشبيعة اإل  المعهد الشرقي  بي نبابلوي مظباار ووجوابا  
باضبيةك مبن  ال باه   يسبتهان بهبا ال ارجيةك التي ت،د ر ه منها اإللها مع الشيعة 

َّعمبببات تلبببف الف بببة القببباه ببببين عببببدالملف ببببن مبببروان و  بببي التببباريب العرببببي.  مبببا الع
ة  ي م ات  لروبرتو ُروبيناتشي عنوانه )ال ليفة عبد المنش مة  ، الملف بن  نجداا موض 

إلبى  باربن إباضيون(. ويشتمت الم ات على ترجمة  لرسالة من عبدالله مروان واإل
ف ببظ لنببا عببن المراسبباله التببي جببره بببين الببرجلينك و  مببويك ن ببال  الملببف األ التببي لببم ي ،ا

 التاريب سّو بعضها.
*  *  * 
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 ج ع   ج ع  اح:
ببُد بببين المسببتعربين مؤر ببا   را  و،مببا اببو معببرو ك لببم يجببد الع ببر العباسببي ب عا

  بر ابمم ال رون ال مسة مبن تاري به. ول،بنم  عادة بنات استعداد ألجت الع،و  على إ
العباسبيةك مبن  )الوواارا تبا  اليبوم ،إلى    يَّات ُدْرا   يه من رلف العهد الطويت

د. سببببورديت.  مببببا مببببن المسببببتعربين ( الببببري وضببببعه الفرنسببببي 036إلببببى  010سببببنة 
  ببد وضببع ا. موسبب،اتيك العببالم بالسبباميماهك سلسببلة  ب،بباا ،ببوت تلببف  اإليطبباليين

جبادما  بنشباط علمبيم يباْعبُد بينبه وببين  ال ال ة وتطوراتها. وارا البا،با اابتم ااتمامبا  
بل ط ضبوتا  ا ستعرا ك رت يار ة. وقبد س   م  نه عمت  ي ، وله  ترة من الَّمن بموابة وت 

بُع  بناعلى بعر الل،ظاه األ جديدا   ؤابا  بي ساسبية مبن األسبرة العباسبية التبي ي  ا
عليهببببا  ببببي  بببببار التببببي ُيم،ببببن الع ببببور الغالبببب ك بسببببب  الفجببببواه واأل طببببات  ببببي األ

تالم بببادر. و مبببا نهايبببة األ بببج   موسببب،اتي وقا عهبببا  بببي ،تاببببه مبببويين الفاجعبببة   بببد س 
مويين  ي التاريب و ي الم تطفاه الشبعرية(. و مبا بدايبة العباسبيين البرين )مرب،ة األ

َّدي(   بببد الر،من األالسبببلطة بمسببباعدة   مينبببة مبببن )عببببدالجبار ببببن عببببدإلبببى  و بببلوا
م ع هبببا ت،بببه العنبببوانين التببباليين: )دراسببباه ،بببوت  ببببي  بببك لهبببا  ال بببة  ب،ببباا ج      

 ورة عبببدالجبار علبى ال ليفببة المن بور(. و،ببان المن بور قببد تاظبه ، يببرا  مسبلم( و) ب
ر وضع ،دم عني  ل،ياتهما. ول،ن األ،داا الال، ة  ما ،ان لمبعو  ياه من نفورك   ر 

موضع ااتمام رلف البا،اك   د  عاد بناتاا على  سرة العباسية ،انه  يضا  لتلف األ
مظااراببا السياسببية والعسبب،ريةك  ببي  ال ببة  سبباا دراسببة واعيببة للم ببادرك ون ش ببر ااك ب

ودراسبباه تاري يببة جديببدة  – ب،بباا: اببي: )دراسبباه تاري يببة ،ببوت  ال ببة المهببدي 
واببي ،لمهببا مراجببع   تنببى عنهببا للبا،ببا  كو ال ببة الهببادي( –،ببوت  ال ببة المهببدي 

ك  سبيجد مبوادم را ما ُوْجد ارا البا،با،تابة تاريب ال ال ة العباسية.  إالري سي،اوت 
ولببى مببن لعلويببة وال ارجيببة  ببالت الفتببرة األل ببات الضببوت علببى افيسببة تسبباعدا علببى إن

ل بوي تين(ك للسبيدة  الع ر العباسيك  ي ب،ا عنوانه )شط،اه  ،رية ،بوت  بورتين ع 
   ك و)المراسببباله ببببين المن بببور وم،مبببد البببنفا الَّ،يبببة( لل،اتببب  ياليير ببببڤيتشبببا ڤ ورا 

ال بارجيك ،سب  ،تبا   ةرون الرشبيد و،مبَّ اا الرسا ت بين ت. تراينيك و ي )تباد ر
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. س،ارتْشببيما. واببرا دراسبباه  للمستشببرا المت  ببك بالفارسببية ج  تبباري ي سيسببتان 
ُبا   ،ُ ها.  اسُت ْدم ه  يها م ادر لم ي سا

بعبد بضبع عشبراه مبن السبنين مبن بدايبة ال ال بة العباسبية الدمويبة ،بان يم،ببن 
ضببُت رون الرشببيد  او،ببان مببن ن ببي  ابب اعتبببار اببرا ال ال ببة قببد توط ببده  ر،انهببا.

لببين ،تببى تبلببو ال المضببيم علببى ر ببار ال لفببات األ ال ببة  ق ببى َّاوتهببا. وقببد ربعببة األوم
مبراطوريتبه ،بوت ش  بية الرشبيد المل،يبةك و،بوت إساطير التي ُنْسج ه تضا ره األ

نجباَّاه تيبر العاديبة ة المرالةك م لما تضا ره ،برلف اإلالَّاارةك وبالطه ري الف ام
 لتي تم ه  ي عهداك على تمجيدا وتعظيمه.ا

جانببب  إلبببى  رون الرشبببيدك تببباريب و سبببطورة(كانجبببد  بببي ،تبببا  )اببب ون،بببن  عبببال  
ْبو علىاأل ش  يته بعد و اتبه. و ممبا  ،داا الر يسية لرلف ال ليفةك التمجيد الري ُ سا

لبداا   ببد ااببتمم البا،ببا نفسبه بإ ت ببات جببت ار لنببَّاع الببدمويم البري  ببار بينهمببا أليضببا  او 
)و بببا ا تتعلمبببا  :العبببر ك ورلبببف  بببي  ال بببة ب،بببوا ،بببان قبببد ،تبهبببا  بببي شببببابهك وابببي

 مبببببين ارون الرشبببببيدك وال،بببببر  ببببببين األو ال بببببة اببببب –مبببببينك  بببببي الطببببببري ب ال بببببة األ
ت مبع العديبد والمْمون والعلويون(. ابرا الب،بوا التاري يبة ال ال بة تت،امب –والمْمون 

ك األ نيببةك التببي      ببها للع ببر العباسببي. دبيببة والديمببن  ب،بباا تبرييلببي األ ببّر
واببرا ، ببت ،ببان قببد بببد ا  ببي بببوا،ير دراسبباته العلميببة بب،ببا عنوانببه )،يبباة المتنبببي(. 

يطبباليين تتوقمبب  عنببد اببرا الفتببرة مببن الع ببر مببن المؤسبب   ن دراسبباه البببا، ين اإلو 
سبعنا العباسي؛ وايك  ي الواقعك  َّاى  تراته و قواابا. و مبا الفتبرة التاليبة  لبيا  بي و 

 ن نر،ر ،ولها  ، ر مبن ب،با وا،بد ،بوت )الفبتح ببن  اقبانك الرجبت المفضبت لبدّ 
بببه بعببر الببري يل م  –المتو،مببت(ك و يببه توضببح السببيدة  ولغببا بينتببو  ببورة رلببف الرجببت 

ك ورجبببت سياسبببة.  بببي ش  بببيته المَّدوجبببة: شببباعرا   –المبببؤر ين  طبببْ  بل ببب  البببوَّير 
هببه.  مستشبباراك و ،يانببا   و،ببان الفببتح ر يببا الطفولببة للمتو،مببتك  ببم   بببح مرشببدا وموجم

ر ببر للسببيدة  ولغببا بينتببو عنوانببه )الم،تببباه العربيببة  ببي الع ببر  ونببر،ر اهنببا ،تابببا  
 العباسي(.
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البببران إلبببى  عيبببد،مبببا يعلبببم المؤر بببون والمسبببتعربونك يتيببر  ن الع بببر العباسبببيك 
يد ارون الرشببببسببببالمي:  ال بببباله بببببين ابببببببببين  وروبببببا المسببببي،ية والعببببالم اإل العالقبببباه
،بدم مبا لبدّ بعبر المهتمبين بدراسبة الع بور إلبى  شاراه ،ا يةإنجد ،ولها  وشارلمان

النشاطاه الدبلوماسية  -لدوا ع م تلفةك وبنتا ل م تلفة ،رلف –الوسطىك الرين درسوا 
للملف الفرنجي. ومن بين ر ر ما نعر  من تلبف الب،بوا  بي رلبف الموضبوع الشبا اك 

علبى  ل بى ضبوتا  ارون الرشيد(ك و يها  نها )شارلمان وا. موس،اك وعنوا دراسة ،تبها ج
تمدم منها اعتباراه   بيلة على الم ادر الالتينية التي اس تلف الفترة التاري يةك معتمدا  

سببالمي. ا ت ببات بالعببالم اإلإلببى  سبببا  الدينيببة والسياسببية التببي دعببه الغببر ،ببوت األ
ط   ببّر بببين ،،ومببة بغببداد مببه روابببوبعببد ن،ببو قببرن مببن الببَّمن مببن تلببف العالقبباه قا

ببُهت  –،ّر بببين الم،تفببي وبيرتببا التوسبب،انيمة  و ببباأليطاليببةك إل،ببدّ الببدوقيماه اوا   ،مببا ي سا
ردم  ن نعر  من رسالتين متبادلتين بالعربيبة: رسبالة ،تبتهبا تلبف المبر ة الطمبو  بيرتباك و 

ت مبن  - وت مبرة المبؤرخ م،مبد ،ميبد اللبهال ليفة عليها؛ وقد نشبراما أل   باره تلبف و وم
   ومعه  ي وقه وا،د ت ريبا   - بيداڤ ديالي بڤبا ت ا ه الرسا لية ااتمامه الشديد ،ان لي

يطاليبةك وقبد م لهمبا اإلإلبى  يبدا بترجمبة الرسبالتينڤ. ل د قام ديبال -. مور ،رلف ج . ا
يهمبا بْ ،بار ش  بية بْ بار وا ية ،وت الم ادر العربية التي اسبتعان بهباك وع ب  عل

 ساا لتلف ا ت ا ه.ألسبا  الدبلوماسية والسياسية التي ربما ،انه اةك ،وت األ اقب
*  *  * 

 ج مغ ب ك ك ك  :

بببببد   ببببتح المغببببر ك ،مببببا اببببو معلببببومك منببببر عهببببد معاويببببةك ول،نببببه  بببببه وتوطببببد 
مبببببن العباسبببببيين. وتلبببببه رلببببببف ومتانبببببة  بببببي َّ   بببببي عهبببببد بنبببببي مبببببروانك واَّداد  باتبببببا  

لغببببببَّو  ط الب،ببببببر المتوسببببببط وشببببببمالهك تمهيببببببدا  سببببببالم التدريجيببببببة  ببببببي وسببببببسببببببيادة اإل
د بببببات إ. ولبببببم يبببببتم ك لغبببببَّو  ببببب لية  يضبببببا  نبببببدلاك  بببببمك بعبببببد قبببببرن  و  ، بببببر قلبببببيال  األ

سببببببانياك المغببببر  المسببببي،ي ال ببببوطي  ببببي إإلببببى  البربريببببة الفتيببببة –ال ببببواه العربيببببة 
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 والبيَّنطبببببي  بببببي  ببببب ليةك دون ا بببببطداماه  بببببي الواقبببببعك ،انبببببه مبببببع رلبببببف تمهيبببببدا  
يبببببر قليلبببببةك نجبببببد وقا عهبببببا التاري يبببببة وا جتماعيبببببة وال  ا يبببببة  بببببي لل ببببباتاه تنيمبببببة ت

ال،السبببببببببي،ية؛ وامبببببببببا: )تببببببببباريب مسببببببببببلمي عمببببببببببات ين   بببببببببب،ا اآلن مبببببببببن األ،تببببببببباب
 –ي برو نسبببببببات  بببببببياتته بشببببببب،ت  ساسبببببببي ببببببببڤيببببببببوقبببببببد  عببببببباد ل –سببببببببانيا( لبببببببدوَّي إ

. و،ببببببرلف )تبببببباريب الم سببببببلمين  ببببببي ْ ببببببْ لمي ة( للمسببببببتعر  اإليطببببببالي مي،يلببببببي  مبببببباّر
ق بببببب،ببببببداببببببرا األ وروبيببببببةك ولببببببرلف   بببببباره ع  معظُمهببببببا  ببببببي ال ببببببرون الوسببببببطى األاا و 

ليهببببببا ت ييمببببببباه   ارتهببببببا  طرو،ببببببة شبببببببهيرة إااتمببببببام المببببببؤر ين الغبببببببربيينك ت،فببببببَّام 
وان )م،مببببببد وشببببببارلمان(. و ببببببي اببببببرا وجببببببديرة بالمناقشببببببةك ،تبهببببببا اببببببب. بيببببببرينك بعنبببببب

نشبببببير  يطببببباليين ببببببارَّة. ون،تفبببببي ببببببْنا ،لمهبببببا ،انبببببه مشبببببار،ة الببببببا، ين اإل،بببببدااأل
الب،ببببببوا التبببببببي ،تبهبببببببا المسببببببتعربونك  عت ادنبببببببا بعببببببدم الم بببببببدرة علبببببببى إلبببببببى  منهببببببا

 عطات دراسة وا ية  ي ارا ال، ت.إ
راضبببي الشببرقية  ببي رسبببياك ،ببرلف  علببوا  بببي و،مببا  عببت العببر  مبببن قبببت  ببي األ

الب،ر المتوسط؛   د وجدوا  نفسبهم وجهبا  لوجبه مبع البيبَّنطيين. و بي ابرا الموضبوع 
وسببط( عنببوان الب،ببا ال ببيمم الببري بيَّنطيببون  ببي الب،ببر المتوسببط األوال،ببان )العببر  

ببة ،بببوت  يوضببح  يببه  رانشيسببب،و تبرييلببي  ابببم الوقببا ع. وانالبببف   بببار تاري يبببة مهمم
تاراه المسلمين على ْ ْ لمي ة و،ا برياك و،وت ا سبتيالت علبى ،اسبتروجو انمي عبام 

ي تلبف األراضبي  بي ال برن قاه العربية البيَّنطيبة  بك وعلى العمومك ،وت العال120
يليببا الشببا (؛ واببو ،تببا  يونببانيك إ بببار نجببداا  ببي )،يبباة ال ببديا التاسببع. اببرا األ

لما عليبه  ،بد المهتمبين بالدراسباه م ه وع  . روسبي طبايبمي.  البيَّنطيبةك واسبمه ج ت راج 
ك  هنالبببف و ي بببة نفيسببببة 101و مبببا الهجبببوم علبببى سبببيرا،وَّا وا سببببتيالت عليهببباك عبببام 

رسالة الراا  تيودوسيوك التي نشراا لنا عاْلمر بالدراساه اليونانية اسبمه ،ولهما اي 
 .   انييني.  
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سبانيا المسبلمة  ليسبه ، يبرةك ببت ابي  بي الواقبع قليلبة و ما األب،اا المتعل ة بإ
ق بببه  رانشيسببب،و تبرييلبببي  بببي ،تاببببه )رسبببالة اببببن  . وابببرا  يضبببا  جبببدا   ، بببت دراسبببيم ط ر 

(؛ واببببو ي،تببببوي علببببى ترجمببببةك مببببع ،ببببوا   شبببببيلياإعبببببدون الن ديببببة ،ببببوت ،،ومببببة 
يبة وا قت بادية وا جتماعيبة  بي امية ،وت ال،يباة المدناأل ومال،ظاهك لنكٍّ ،بيرْ 

ّ لبهك بعُضبها ه   بر ،تاببا شبيلية  ي  وا بت ال برن ال باني عشبر.  بم ت لبي رلبف ،با   إ
 باري ر يعك من م ت )ا َّداار السياسي وا جتماعي  ي م،اضراه راه مستّو إ

وعببر  ْ ببْ لمي ة وعببر   –سبببانيا وْ بب لمي ة والَّراعببة العربيببة  ببي إ –سبببانيا المسببلمة إ
عنببببوان )مظبببباار ال،ضببببارة العربيببببة سبببببانيا(ك و،ببببرلف الف ببببوت التببببي سبببببا ر،راببببا بإ

التاري يببببة والفنيببببة وال  ا يببببة  ، ببببر المظبببباارهببببا تفا ببببيت ألاإلسببببالمية( التببببي نجببببد  ي
لى تاريب   ، ر ،دا بة  يرجبع ب،بار للبا،با ا  سبانيا و  لية. و إيجابية  ي إسالمية اإل

يطاليا(ك ااتمم  يه بش،ت  اك بدراسة التنظيماه ا  سبانيا و نفسه بعنوان )العر   ي إ
مبببن العبببالم  وال ببب لية جبببَّتا  ندلسبببية ي العهبببد البببري ،انبببه  يبببه الببببالد األالعسببب،رية  ببب

ب،بباا السبباب ةك يت،ببرمف المؤلبب  مببن ك ،مببا  ببي المؤلفبباه واألسببالمي. وانببا  يضببا  اإل
،داا التي ه الجَّيرة ا يبيرية والجَّيرة اإليطالية. واأل ،ك  َّمني لألوضاع  ي شب

سبببانيا  بم انهيارابا  بي ال برن ال،بادي عشببرك إمويبة  بي ضبع  ال ال بة األإلبى  هدم  
 -وابو وا،بد مبن  ببرع رؤسبات الطوا ب  –نجاَّاه مجاابد العبامري إإلى  لفو دمه ،ر

،ببدّ الدراسببباه المو م ببة  ،سببن تو يببباك ، ت ب تاهببا بالعربيبببة إنجببداا ،ببرلف م بببو رة  ببي 
 .-ر،ر ارا السيدة  يما بعدإلى  وسنعود - المستعربة السيدة ،ليليا ساَّنيللي

 طبباليين الببرين ت   ببوا  ببييمببن المسببتعربين والمببؤر ين اإل ويظهببر  ن ، يببرا  
يطاليبببا دراسبببة مواقببب  معينبببة مبببن الع بببور اإلسبببالمية الوسبببطى  بببي  ببب ليةك و بببي إ

وب، ببه المتفببوا  ببي )تبباريب مسببلمي  ّالوسببطى الجنوبيببةك شبباقهم اسببم مي،يلببي  مببار 
يطاليبة  بي ال برن التاسبع عشبرك وقبد اسبت،ا ن  ام ،تب  التباريب اإل  لية(. واو م

ضبا ة إمبع  كلفونسبو ن لملينبو  انيةك بعنايبة  ا  بة مبن ،بارلو بجدارة  ن يعاد طبعه مرة 
وت إنببهك بعببد الب،ببا األليببه. و مببا  رانشيسبب،و تبرييلببي  إبعببر الن ببوك الم تببارة 
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رومببباني  بببي إيطاليبببا الجنوبيبببة بعنبببوان )التبببراا ال 8031البببري ،بببان قبببد ، ت ب بببه سبببنة 
واببرا اببو  –العربيببة( )ْ ببْ لمي ة إلببى  سببالمية(ك عبباد  ببي  تببراه مت طعببةوالغببَّواه اإل

عنببوان  ،ببد م ا تببه ال بب،فية ال  ببيرةك مببن بببين ،تاباتببه المت ببدمم ر،رابباك ،ببوت   عببال  
. و مبا  بي مبا -سبانيا المسلمةك و،لمها ممتعك يتميمَّ بعمبا التف،يبر ووضبو  العبررإ

تالبة ل  ليةك وما نتل عنه من انع،اسباه علبى ال بعيد ال  با ي ا با،تالت األيتعلم 
د دراسبببة ممتعبببة  بببي ،تبببا  )المسبببلمون  بببي  ببب لية( البببري  ل فبببه باللغبببة والفنبببيك  نجببب

العربيببة المر،ببوم مببارتينو مبباريو مورينببوك وجمببع  يببه م،اضببراه  ،ببان قببد  ل ااببا  ببي 
 الجامعة اللبنانية  ي بيروه.

ْفبَُّا  ونجد  ومبرتو ريتستانو معنيما  بال، ت نفسه منر ن،و ع بد ون ب  الع بدك ت ،ا
رتبةر  ي ال،فاظك  ي ْ ْ لمية  ا ة ك على نبوع مبن الدراسبة رلف على األ ك إلى 

ك الببري سبببا ّ،ببان قببد  عطبباا ال،يبباة  وال يمببة  العلميببة  المببؤرُخ ال بب لميم مي،يلببي  مببار 
ْفَُّا ال  ة  ي م درته على المساامة  بي ت،سبين ر بار  مبار ْر،ارا مرارا   ّ ك  ، ر  مما ت ،ا

د  النببور بعببد رلببفإلببى  تببي  رجببهن الن ببوك تيببر ال ليلببة الالرا عبة. رلببف أل وت لببم تُببَّ 
ُح ببب ببم  جرات تعببدياله  ساسببية علببى تلببف التببي ،ببان قببد جمعهببا إالمسببتعربين بمببواد  ت سا

 مبباري  ببي )الم،تبببة العربيببة ال بب لية(. ومببن دراسببة الن ببوك التببي لببم ي طملببع عليهببا 
ّ  مبباريك ومعظ ُمهببا م تبباراهك والتببي لببم ت تلبب  عببن تلببف التببي ُنشببره  ببي )الببر،ر 

نفسبه ا نتبباا بب،با إلبى  الم ويبة لو باة مي،يلبي  مباري(ك اسبتطاع ريتسبتانو  ن يلفبه
لببه عنوانببه )م ببادر عربيببة جديببدة لتبباريب المسببلمين  ببي  بب لية(. و اببمم مببا اسببتوقفه 

ببببي علبببي من بببور ميببةك وعلبببى األ بببك )سبببيرة جببورر( ألمنهببا تلبببف الم بببادر الفاط
عرو بببة مبببن ما بببة علبببى وجبببوا تيبببر الع َّْيبببَّي؛ وابببي و ي بببة نفيسبببةك تل بببي الضبببوت  

 ري يببة  ليةك و بباله جَّيرتنببا مببع الضببفة اإلنشبباطاه بعببر  مببرات ال،لبيببين  ببي  بب
ببت م  ب،  ببه بترجمببْة بضببع  ببف،اه  الم ابلببةك  ببي ن،ببو منت بب  ال ببرن العاشببر. وقببد   
    مببن )السببيرة( المببر،ورة. ومببن بعببد رلببف ظهبببره لهببا ترجمببة  رنسببية ،املببةك قببام بهبببا 

عببد  ن ،شبب  ريتسبتانو اببرا الم ببادر الجديببدةك تبال رلببف بنشببر بعببر . ،انبار. وب م
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 يهبا   ببار تاري يبة   وجبود لهبا  بي  ي م بدر ر بر. ومبن ابرا و تلف الن بوكك 
قطبببار( لل،ميبببري. وابببو مؤلببب  ا )،تبببا  البببرور المعطبببار  بببي  ببببر األنبببر،ر اهنببب

اببو آلن   بعضببه ،تببى اآلنك والببري نشببرا ريتسببتانو منببه ،تببى اإجغرا ببي لببم ينشببر 
،مبا  –. تيبر  ن ابرا الم بادر الم،تشبفة (8)يطبالي و ب ليةال سبم المتعلبا ببالب رم اإل

،انببه  اميتهببا  ببي  نهببا قببدمه لنببا م بباطع مببن الشببعرك وبعببر السببير  -قببدمنا سبباب ا  
 بتببباريب  المسبببلمين  بببي لنبببا   ببببارا  راه  بببلة  و عمبببات المبببؤلفينك  ، بببر ممبببا قبببدمه

ْمبب . بب لية ببه و  ت معر تنببا بال  ا ببة العربيببة التببيإ   ن تلببف المعلومبباه ُت،ا تطببومره ن م 
منبديك  بم  بي العهبد السبوابي ر اسبتمر اراا  بي العهبد النو و   ي الجَّيرة منر عهد الفبتحك

Sveviال  ا ببة العربيببة  ببي  . وقببد اسببتفاد البا،ببا نفسببه مببن اببرا المببواد  ببي ،تابببه (
مبببت بعببببد  ببب لية(ك البببري  ببببدر منبببه الجبببَّت األوت   ببببطك ومبببن المؤسببب   نببببه لبببم ي،

ما. ون،بببن نبببر،ر ابببرا ببببالجَّ ين ال ببباني وال البببا اللبببرين ،بببان المؤلببب  يعتبببَّم إ بببدارا
ن  ببي الف ببلين ال بباما والسببادا منببه دراسببة سببريعة ،ببوت األَّمببة ال،تببا  اهنببا أل

 ال رن العاشر. ي الفاطمية  ي المغر  و  لية 
تانو  ببي  عمببات  رانشيسبب،و تبرييلببيك ومببارتينو مبباريو مورينببوك و ومبرتببو ريتسبب 

 يعبببي  المبببرت مبببن جديبببد مبببع -مي،يلبببي  مببباري  ببباررم هو،لمهبببا تسبببتل -المت بببدم ر،رابببا 
مبدة  قبت مببن  -مبن الوجهبة التاري يبة ال بر   –ل،ظباه ببارَّة مبن  ،بداا امتبده 

ك  قرنين ون ب  ال برنك إلبى  يةلم ه  بي  ب اسبتمرم تيبر  ن ر اراباك  بي جوانب    بّر
انه نهايتها ال،اسبمة علبى يبدي الملبف عهد  ريدريف ال انيك و ي إيطاليا الجنوبية ،

السبببوابي ،بببارلو ال ببباني دانجبببوك البببري قضبببى علبببى العنا بببر العربيبببة  بببي لوشبببيمراك 
الهجرة. والو ي ة العربية الو،يبدة إلى  يةالعنا ر اإلسالمية الباقية  ي   لم  رم واضط  

اردو دي لوشببيرا( لري،مبب –التببي و ببله إلينببا ،ببوت اببرا ال،اد ببة اببي )تسببجيت العببر  
 يدا بعد  ن قام بترجمتها وتعليا المال،ظاه عليها.بڤديال  بيڤبقد نشراا ليو 

                                                 

     8002ن عببببااك وتولبببه نشبببرا م،تببببة لبنبببانك  بببي بيبببروهك سبببنة ،سبببا،  بببه البببد،تور إ ( ال،تبببا  ،بببامال  8)
 (. . ن . )ع
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 ري يبببا والسبببوابية  بببي  بببالتها بالعبببالم اإلسبببالمي  بببي   و مبببا  ببب لية النورمنديبببة
دك ورسببياك و،ببرلف  نمبباط ،ياتهببا المتعببدمدة و ،راببا العربببي الببري اسببتمر  ببي رلببف العهبب

  يببة وال  ا يببة التببي ،تبهببا  رانشيسبب،وب،بباا التاري نجببد  ببورة لهببا  ببي سلسببلة مببن األ
وت منهبببا نبببر،ر لبببه )سبببفاراه بيببببرا ومانفريبببدي(ك تبرييلبببيك و ومبرتبببو ريتسبببتانو: األ

 ومبرتو ريتستانو م ا ن باللغة العربية بعنوان )النورمنديون والعر   ي  ويليه ،ا   
وعالقبباه  يببريين  ببي   ري يببةكران علببى عالقبباه النورمنببديين والَّْ  بب لمية(ك وامببا يببدو 

ابرين الببا، ين إلى  يطاليةلدين. وقد عهده وَّارة التعليم اإلتوليلم ال اني و ال  ا
ا مشببرا  علببى نشببر  عمببات مي،يلببي  مبباري و وراقببه. و،انببه اببرا المهمببة ت تضببيهباإل

واجبب  العنايببة بالطبعببة ال انيببة مببن )الدراسبباه ال ديمببة( و)الم،تبببة العربيببة ال بب لمية( 
نطببا،ي ا النورمنببديون الببرين وطمببْ لهببم األميببرات جورجيببو األن و ببا  وترجمبباه. و مبب

بببدونك وابببم ال بببوة السياسبببية  السبببيطرة علبببى   ري يبببة مبببدة عشبببر سبببنواهك و،بببرلف المو،ت
ك  ن ْجببُد ،ببولهم الببى الت، ببيناه المسببي،ية  ببي   ري يببوالدينيببة الجديببدة التببي قضببه ع

ر،برا  بي مبا إلبى  وسبنعود  بار مو   ة  ي )تباريب طبرابلا وليبيبا( إليت بوري روسمبي؛ 
لينبا مبن المبؤرخ رةك و  سيما   باراا التي و له إسرة المل،ية المر،و بعد. و،وت األ

الدمشببب ي اببببن ال النسبببيك ،تببب   رانشيسببب،و تبرييلبببي )  بببوت ،ر،بببة المو،بببدين  بببي 
،داا التاري يبة  بي  ب لية  بي األإلى  م در تاري ي شرقي(. وتعود بنا الر،رياه

لعهببببد النورمنببببدي  ا ببببة  ببببي ،تببببا  )ببببباليرمو ،سبببب  الجغببببرا يين عهببببد ال،لبيمببببينك وا
والر،بببالين العبببر   بببي ال بببرون الوسبببطى( للسبببيدة  دالجيبببَّا دي سبببيمونهك و،بببان ابببرا 

ببت شببها ،ليببة اآلدا   ببي جامعببة بببباليرموك إلببى  دة البببد،تورااالب،ببا رسببالة ق ببد متاها لن يا
 عربية ال  لمية. ي وقه وا،د بالدراساه ال ة،يا ي ترن تعليم اللغة العربي

شبه جَّيرتناك  نتر،ر  ن إلى  وبعد وقفتنا ال  يرة ارا عند   لميةك نلتفه اآلن
قد ت،د ا ،ولها  ومبرتو ريتستانو  ي ب، به  َّواه العربية المتعددة للب رم اإليطاليالغ

وت منه لرسم  بورة سبريعة شباملة لفبتح إيطاليا(. وقد     ك ال سم األ)العر   ي 
نشيسبب،و تبرييلببي  ببي  ، ببر مببن ب،ببا وا،ببدك و  سببيما  ببي م ببت ارلف  ر  بب لمية. و،بب

دارسببتيه )العببر   ببي ،ا بريببا( و)مدينببة ببباري العربيببة(؛ و،ببرلف  ببي ب، ببين ر ببرين 



 311  

 ، ر جدية و وسع إ،اطة من ،يا البَّمن والرقعبةك وامبا: )سبالنتو والشبرا العرببي( 
يطاليببببا(؛ واببببرا األسبببببانيا و رنسببببا و إو)العببببر   ببببي  وروبببببا:   يببببر   ببببت مببببن ،تببببا  ا 

 للمؤل  عنوانه )م،مد والفتو  العربية ال،بيرة(.
يطاليبببببة الوسبببببطى  بببببي األراضبببببي اإل ليبببببه رنفبببببا  إو،بببببوت وجبببببود العبببببر  المشبببببار 

،ببدم مبباك ومببا ،ببان يتبعهببا مببن  رضببهم إلببى  والجنوبيببةك و عمببالهم ال،ربيببة المتوا ببلةك
غالب ك مبن بعبر جهبود المسبتعربين جهبود   بّر قيممبةك  بي الإلبى  الجَّيةك  ضيفه

المعنيبببين بدراسبببة الع بببور الوسبببطى. وينبغبببي  ن ن،بببدد  ن جهبببود ابببؤ ت قبببد ُعْنيبببه 
عيببب  اللومببببارديين   إعبببادة بنبببات  بببورة األ،بببداا المشبببار إليهببباك ومبببا را  هبببا مبببن ب

ة  ببي إلببى  والبيبَّنطيين السياسببية التببي عا ببرتها. و،انببه اببرا األعمببات  قببر  ال بب،م
الم بادر الالتينيبةك رتبم مبا  يهبا مبن ن بك وعبدم دقبة  نما يتعلما بالف ة األولىك أل

وتشبت تا  مبن الم بادر العربيبة؛  فبي ابرا  من ،يبا  ب،ة الوقبا عك ،انبه  قبت توَّ عبا  
إلبى  يطبالي. وببالرجوعألعمبات العبر   بي الب برم اإل الم ادر   نجبد  بي الغالب    برا  

     يطاب هببببببا  و وينببببببدر  ن نجببببببد  ببببببي الم ببببببادر العربيببببببة مببببببا  –الم ببببببادر الالتينيببببببة 
ر الوسطىك  ن يعيد بنات تاريب . موس،اك العاْلم بتاريب الع و  استطاع ج –ي،ملها 

ن إعوام ال مسين التي ،انه  يها مدينبة بباري عا بمة لدولبة األ سبالمية مسبت لةك وا 
ي،ببن قببد  عطانببا ت ييمبباه تيببر تلببف التببي  ْلفانااببا. وقببد اسببتطاع  ن ي ببوتر  يمببا بعببد 

ضبببح  ن وجبببود العبببر   بببي ة النهبببا ي  بببي ب،بببا  ،ببا. ومبببن الواتببرو  تلبببف الدولببب
  ليبه مؤر بون مبن  م ببات ب لمية و بي إيطاليباك وعلبى األ ببك  بي سبالنتوك قبد  شببار إ

         . مببببببببببببببورك و  . ج . بو،يتينببببببببببببببوك و ا . سبببببببببببببب،يباك و ج . سببببببببببببببلفاتوريلليك و م ت
عمالهم أل د ر،را  . بيترونيك وتيرام مممن نج . تشيلينتيك و ج . بونتييريك و ن يإْ 

 بر ي مدروا ،وت قيمتها  ي ما يتعلما بمدينة باري. لدّ موس،اك م ،وبا  
ت  بببببي تببببباريب يطاليبببببة تُبببببدا ْ لعربيبببببة لشبببببواطل الب،بببببر التيرينبببببي اإلن الغبببببَّواه اإ

ي ،بببان الع بببور الوسبببطى ،ببببّر الجبببَّر  بببي رلبببف الب،بببرك وابببي جَّيبببرة سبببردينيا التببب
مم ا من إمم المسلمون يغَّونها إْ  ا من ُجَُّر الباليار. و،انبه جنبوا وبيبَّا بشب،ت  ري يةك وا 

منر ن،بو قبرن مبن الَّمبان  ي  دم ارا الغَّواه. ول د قامه  ين دا ما  ت اك منهم،
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عادة بنات وقا ع ارا الغَّواهك بش،ت  يباليك  بي الواقبع. والبري قبام ببرلف م،اولةر إل
تاه الغيرة الوطنيبة  او   إلبى   لبم يفطبن -،مبا ي بوت  مباري –. مارتينيك الري   عم 

ليها  ي ب، ه . وبعد  ، ر من ف ،وت   الة الو ا ا التي استند إما ي،وم من ش،و 
قامبببه السبببيدة ،ليليبببا سبببارنيللي  ظهبببور رلبببف الب،بببا البببري   قيمبببة لبببه م بببة سبببنة مبببن

عطببات  ببورة وا يببة لتلببف الفتببرة التببي ،انببه  يهببا سببردينيا ت،ببه تهديببد مباشببر مببن إب
. وقد  عله رلف  ي   ت  را ع التبويب  مبن الدراسبة  سطوت مجااد العامري الجبمار

الع ببببور علمببببات سبببب ك بعيببببدة عببببن متنبببباوت ك والتببببي ظلمببببهك مببببع األالمببببر،ورة رنفببببا  
،ليببة اآلدا   ببي جامعببة ال بباارة لنيببت شببهادة إلببى  الوسببطى. وقببد ق ببد مه اببرا الدراسببة

ينيا عينبه . و بي موضبوع سبردالماجستيرك  م قامه بنشبراا بالعربيبةك ،مبا ر،رنبا رنفبا  
الييريك ببڤيتشا بڤب،ا للسيدة  ورا  عمات التي قام بها المسلمون  يها ظهر  يضا  واأل

ليه دعبم تلميبرتها  بي مجبات ب، هبا عينبه. إ ستارة ،ليليا سارنيلليك ،ْنما ،ان الدا ع 
ويتجببدد ا اتمبببام بسببردينيا )العربيبببة(  بببي ب،ببا بالفرنسبببية عنوانبببه )ر ببار عربيبببة  بببي 

ل ات ضبوت جديبد ،بوت تلبف  يه المؤل  جو انمي  ومان  نه لن يم،ن إ دينيا(ك يّرسر 
فاريمبباه منظمببة إالغبباراه العربيببة    بعببد دراسببة ر اريببة ،املببة للجَّيببرةك ت،ببون نتيجببة ، 

 ي مناطا معينة.  ما المواد ال ليلة التي يضممها مت،  ،اليباري  ليسبه ،ا يبة ألي 
  باه.إ

*  *  * 
 ج   كب ج  لي يو:

ية الري ا طدمه  يه المسي،ية باإلسالم  ي بلدان الشرا رو  ال ليبوعهد ال،
سبالم متْ بلة  ، بر مبن سبوااا؛ ل بد  ية واآلسبيويةك ،يبا ،انبه جبرور اإل رياألدنى اإل

تعبدمده ب،بوا علمبات الع ببور الوسبطى ،ولهباك ول،ننبا ن،تفببي ببْن نبر،ر مبن  ،ببد ها: 
 ير ،تى  ما المستعر  األوت واأل. ،ونياسمو. و     )تاريب ال،رو  ال ليبية( للمؤل

الم ادر العربيةك ل،بي يبّر تلبف ال،برو  بعبين ال  بم ،ينبراف إلى  اآلن الري التفه
  مجموعبة مبن الم تباراه البارعبة  رانشيس،و تبرييليك   بد ا،تشب ونفسيتهك  هو  يضا  
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رو  اميمببة  ا   بببارا  وانطباعبباهك  تلُبهبباإلينبب،ببداا العببر ك ممببن ن   لببوا ني األشببهر ُمببد وت أل
؛ وقبببام بترجمتهبببا يطاليبببة وت، ي هبببا. ومبببن ابببرا المجموعبببة اللغبببة اإلإلبببى  تاري يبببة ،ببببّر

 العبر (ك الببري يسبت،ا عليبه تبرييلببي الم،ت ش بف ة ُوْلبد  ،تبا  )مؤر ببو ال،برو  ال بليبية
 عظم ال نات لدقمته اللغويةك و  امة عبارته الن رية. وبهبرا ال،تبا    ع بت المؤلب  مبا ،بان 

قبت عدة  عوام ،ينما ن ش ر ،تابه ) رسبان ال بديا يو،نبا لبدّ مبؤر ي ال،برو   قد  عله
 ، ببر إلببى  ر  تببا  للببَّمالت مببن تيببر المسببتعربين  ر ببة الو ببوتإال ببليبية العببر (ك 

و،بان ابرا عينبه  - الم ادر   الة   بي )ال،تاببة التاري يبة العربيبة لل،برو  ال بليبية(
ن لبم ي،بن السب -لبه موضوع م بات  ْ،با    بي   بي الدراسبةك  ل بد ،بان تريببا   رد متتابعبا  وا 

دنبى عينهباك ادا المسبلمين. و بي رقعبة الشبرا األتل  على المؤر ين ومبدوني ال،بو األ
ل العداُت بين المسي،يين وال سبالمي  بي مسلمينك ي داُ ت ب،ُا )العبالم اإل،يا ،ان يتْجم
 يبه بشب،ت  باك علبى  ا  يداك مر،مبَّ ببڤي ديبال ببڤبَّمن  ريدريف ال اني(ك واو ب،ا ،تببه ليب

لم،بببة سبببريعة مبببن سلسبببلة ا ت بببا ه والعالقببباه ببببين المسبببي،يين والمسبببلمينك البببرين 
 مبراطور السوابي.مع رلف اإل عاشوا   ضت  وقاتهم  عال  

*  *  * 
 عهد ج   كد:

ت بدايببة 8521والعهببد الببري يببْتي مباشببرة بعببد سبب وط  ال ببة بغببداد عببام  ك يسببجت
 - و ا ن،طبباط –ي العببالم العربببي. ويببَّداد الر،ببود ر،ببود بطببيتك ول،نببه مسببتمرك  بب

ين علبببى الب،بببر المتوسبببط منبببر بدايبببة ال بببرن السبببادا عشبببرك بسبببيطرة الع مببباني تْ،بببدا  
وسبببط. منبببر رلبببف الن ببب  مبببن ال بببرن ال البببا عشبببر ،بببان المماليبببف  ابببمم الشبببرقي واأل

م بر  ن ب  ال برن. وظلمبهقرنين و  سالمي واستمرار العروبة مد ة  إلُ نماع التاريب ا
، َّ اإل انبه  بي العهبد الفباطميم والعهبد األيبوبيم البري جبات سالم والعروبةك م لمبا ،م را

 ر بة البروتو،بوت الجبا م والمع بد البري ،بان سبا دا  عيطبالي الو،يبد لمبعدا. والجهبد اإل
نياببة طبرابلاك  ببي إلببى  ابو ب،بار بعنببوان )مرسبوم تعيبين  بي إدارة ال،،بم المملببو،ي
ب  د مك سبورياك مبن السبلطان ال (ك و يبه ن ش بر ها المسببتعربُة 8160 -8168مملبو،ي ُ شا
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ي توضبببي،ي. الشببابة ريتببا روَّي دي ميليبببو الو ي ببة العربيببةك مشبببفوعة بتعليببا تبباري 
ب،اُا المتعل ة بعالقاه سالطين المماليف مع بعر المبدن و ، ر  من رلف ،انه األ

اهك قببت  ن ت بوم  بي شبرقيم يطاليةك و  سيما البندقية. و،انه ارا العالقلب،رية اإلا
الب،ر المتوسط  ،بر دولة معادية لهمك ابي الدولبة التر،يبةك قبد ن م به عالقباْه تببادت  
 تجببباري واسبببع مبببع مبببن سبببب هم  بببي السبببيادة علبببى رلبببف الب،بببرك و مبببا العالقببباه مبببع 

بببر ر لهبببا تبرييلبببي بنظبببرة شبببمولية  بببي م بببات لبببه بعنبببوان )البندقيبببة  - البندقيبببة وقبببد ع 
ينو على )مر،راه مارين سانودو( لن ال،ش  الري قامه به ماريا ن لم إ  - والمماليف(

لمعر تهببا. و اميببة اببرا المببر،راه اببي  ببي ،ونهببا و ببا ا تع،ببا   مينببا   سببي،ون عونببا  
ببب  ها. وقببد ،شببفه رلببف ماريببا ن لملينببو  ببي ب، هببا )م ببر منببر  ببا س  العالقبباه وتير اببا ممم

 بي مبر،راه مبارين  -8272 -8106مجبيت قان بوا الغبوريك إلى  و اة قايه باي
سانودو(. و،انه للدوقيماه م الح مع تونا ،رلف منبر ال برن ال البا عشبرك ،ينمبا 

         ري يببببة ،،ببببم السبببباللة البربريببببة ال،ف ببببية. و ببببي اببببرا العالقبببباه يت،ببببدا إبببببد   ببببي 
 ببي ب،ببا لببه عنوانببه )البندقيببة وممل،ببة ال،ف ببيين  ببي  واسببعا   . ساتشببردوتي ،ببدي ا    

إلبى  (. وسبنعود  يمبا بعبد8231 -8538 - اابداه وعالقباه دبلوماسبيةتونا: مع
 ر،ر اسم ارا البا،ا من جديد.

إلبى  الع مانيين باعتبارام قوة جديبدة  بي الب،بر المتوسبط ت ودنباإلى  شارةإن اإل
(ك 8632 -8672ر،ر ،تا  )  ر الدين ال انيك  مير لبنانك والببالط التوسب،انيك 

،بداا  بورة مو م بة  وسبع تو يبا لجميبع األ يهمبا  . بباولو واو جَّرن نفيسبان ق بد م 
ميببُر الببدرَّيك و،ببان مسببر،ها لبنببان لوماسببية التببي ،ببان بط ل هببا رلببف األالتاري يببة والدب

تبباراك وتببارة   ببّر بببالط الغرانببدوا ،وَّيمببو ال بباني التوسبب،انيك الببري ،ببان يبببدو  ن 
يون مشبببببغولين بمناَّعبببببة تبببببراف معبببببا  ي،راونبببببه:   بببببد ،بببببان البنبببببدق،،مبببببام البندقيبببببة واأل

ميببُر ادة  بي الشببراك م لمبا ،بان ي يببر األتبراف  ن يجببد رلبف األالتوسب،انيين علبى السببي
نه. و مبببا م بببر المغبببامر  بببي ْ بببالته بببببالط رت ميديتشبببي مبببا يبببدعم نفبببورا وسبببلطا

 -8003 -8063ليهببا م ببات بعنببوان )تبباريب علببي بببف الم ببريك الع مانيببة  يعيببدنا إ
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إلبببى  ديجبببون( يوضبببح  يبببه إيتمبببوري روسمبببيك اسبببتنادا   . . م  بببي م طبببوط للمؤلببب  ج
م ببدر نفببيا تيببر منشببورك ،يبباة  رلببف الرجببت المغببامر ومنجَّاتببه ال ورويمببةك وظهببورا 

  بببت م بببر عبببن  علبببى المسبببر  السياسبببي الم بببري مبببدّ عشبببر سبببنواهك م،ببباو   
 بي مطام،به تلبف مبن ال،بر  التبي نشببه ببين روسبيا  سلطان الع مانيينك ومسبتفيدا  

 وتر،يا.
*  *  * 

 يح ج     ج متكاط:

جات ظهور الع مانيين  بي الب،بر المتوسبطك ومبا تبالا مبن تبْ ر العبر  اللغبوي 
وال  ا يك  ي وقه وا،د مع تْلي  ال،،وماه البربرية  ي المغبر . وقبد اابتم بجمبع 

واسبببعة.  الو بببا ا البببو يرة ،بببوت ابببرا ال،بببدا مسبببتعربون وتيبببرامك و،تببببوا  يبببه  ب،ا بببا  
لتبببي   شبببف  بببي  اميتهببباك والتبببي يم،بببن  ن ت طاْلع نبببا علبببى  عمبببات ،بببدّ الو بببا ا اوا  

ببر ه  ببي  وا ببت ال ببرن السببابع عشببرك اببي  ببي ت ريببر ،ببوت  ال ر ببنة المريعببة التببي ج 
و،ببان اببرا ،ببا ولي،يم  –. سببلفاتو  .   دوا البندقيمببة جإلببى  الجَّا ببر وتببوناك قد مببه

تينبف المبدينتين سبنة إلبى  المرا ك تر،يم التبعيبةك و،بان قبد ُ رْسبت  بي مهممبة   ا بة
 ري يبةك . ساتشبردوتي  بي ،تبا  لبه عنوانبه )إ . وقد ااتمم بنشر تلبف الو ي بة  8652

ري يبة ال،اسبمة يساعد علبى معر بة تلبف الفتبرة التا نفيسا    و بالد البربر( ُيعاتبر جهدا  
رون عبادة ال،املبة لبنبات تباريب الب،بر المتوسبط  بي ال بالتي ت تم  يها األ بار.  ما اإل

التببي ،ببان  يهببا رلببف الب،ببر يعببلم بالرعبب  ال اتببت الببري َّرعببه ال را ببنةك والمتبباجرون 
بالعبيدك   د عني بهبا ا. بونبوك مؤلب  ،تبا  )ال را بنة والبرببر(.  بي ابرا ال،تبا  

 ،بداا التبي ُتعات ببر ببيني است بله الن باد بال نبات الواسبع نجبد دراسبة دقي بة لتلبف األالر
 نسانية.اإل شرا األ،داا  ي تاريب 

لى تاريب الب،ر المتوسط  ي ال رون الوسطى و ي الع بر ال،بدياك سبرعان ا  و 
مبببا تنب بببه  ا اتمببباُم التببباري ي لبببدّ المستشبببرا إيتمبببوري روسمبببي؛ و،بببان ابببرا مبببن ،ببببار 
المعنيمبين بالدراسبباه التر،يببة مببن المسببتعربينك وقببد سبباعدا رلببف  ، ببر مببن سببواا علببى 
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ن عالميان م تلفبين  بي رلبف الب،برك لي بوم بدراسبة بعبر  ن ُيعان ى بالل ات الري تمم بي
دلبببة علببى رلبببف مؤلفاتُببه النفيسبببة جببة. ومبببن  بببرَّ األو بببا ا مَّدو إلببى   ،دا ببه اسبببتنادا  

( و) ببباله جمعيبببة الفرسبببان 28 -8237التاليببة: )،،بببم  رسبببان مالطبببة  بببي ليبيببباك 
علمبي ( و)المراساله بين ،ببار م01 -8228بطرابلا الغر   ي ال رون الال، ةك 

( 8001إلبببببى  8081جمعيبببببة ال بببببديا يو،نبببببا  بببببي مالطبببببة وبايببببباه طبببببرابلاك مبببببن 
إلببببى  8615،بببببار معلمببببي جمعيببببة مالطببببة وبايبببباه تببببوناك مببببن  )ال بببباله بببببينو

و ن منهمببببا  سبببببا مببببن سبببوااماك وامببببا مببببن  وسببببع مؤلفبببباه ال،تاببببان األ - (8026
 ليها  يما بعد.سنشير إروسمي ،وت طرابلا الغر  و راضيهك التي 

السبجاله ال،،وميببة  بي المببدن اإليطاليبة التببي ،انبه لهبباك ألسببا  م تلفببة  بي 
سبببا  التجاريببةك ْ ببالهر مببع بعببر البلببدان العربيببة  ببي المشببرا  و  ببي و  سببيما األ

المغببر ك وقببد نجببد و ي ببة انببا و  ببّر انببافك ُتل ببي ضببوتا  علببى تلببف ال بباله. ومببن 
ْتهبا اإلنبو بْ برلف مجموعة من الرسا ت نشبرتها ماريمبا ن لملي م  يطاليبةك لها العرببي وترج 

وق د مه لها بم دمة تاري يةك وعلم ه عليها تعل ياه  ومال،ظاه  واسعة   ي ب،ا لها 
عنوانببه )و ببا ا عربيببة ،ببوت العالقبباه بببين جنببوا ومببرا،   ببي الن بب  ال بباني مببن 

مبببن الو بببا ا المبببْ ورة عبببن السبببجاله  ال بببرن ال بببامن عشبببر(. ويببببدو  ن انببباف ، يبببرا  
يطاليينك ممبن لبم يةك استفاد منها بعر البا، ين اإلغاه  م تلفةك تير اللغة العربْبلُ 

معر ببببة العالقبببباه بببببين إلببببى  مببببن المسببببتعربينك  ببببي  عمببببالهم الراميببببة ي،ونببببوا دا مببببا  
يطاليبببة قببببت الو،بببدةك والبببدوت البربريبببة  بببي الجَّا بببر وتبببونا وطبببرابلا ال،،ومببباه اإل

ك لببى تببونا و،ببدااك ،مببا  شببرنا سبباب ا  الغببر . و ببي اببرا ال ببددك ودون ا قت ببار ع
يطاليبببة  بببي تببباريب اه واسبببعة  بببي ب، بببه )م بببادر وو بببا ا إقبببدم لنبببا ا. بونبببو م ارنببب

دم  ن نشير  ليه اهناك والبري ت يبرا تلبف العالقباه إتونا(. وا اتمام المتجدد الري ن و 
را ك بببد  بم ببات للسببيدة  و عهببود متببْ رة عببن تلببف التببي ر،رنااببا رنفببا  إلببى  التببي ترجببع

       عنوانببببببببه )و ببببببببا ا  اتي،انيببببببببة تتعلمببببببببا  –را لببببببببم ت ُ نمببببببببا الببببببببرا،رة إ –لييري ببببببببباڤ يتشببببببببا 
( ت ل تاببببه بعببببد مببببدة ق ببببيرة دراسببببة ،ببببوت العالقبببباه بببببين 8137 -8152 –بببببالجَّا ر 

ليببه بعببد بضببع سببنواه (. وقببد  ضببي  إ8180 -8181)ال،رسببيم الرسببوليم والبربببرك 
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(ك ،تببه 8153 -8181مع دولة تبوناك  توس،انا يمةب،ا بعنوان )عالقاه تراندوق
يببببببوك و،ببببببرلف )سببببببردينيا ودوت البربببببببرك مببببببن         ( للمؤلبببببب  8182إلببببببى  8001. ريجم
-8001 –سببببانيا وسبببردينيا مبببع دوت البلبببدان البربريبببة إ. بوسمبببيك  بببم )عالقببباه  يا

 .( له  يضا  8013
وعلببى الببرتم مببن  نببه لببيا مببن ق ببدنا  ن نمضببي  ببي تببدوين جهببود البببا، ين 

نبه يببدو واجببا  علينبا إمعر بة تلبف العالقباه مبع دوت البرببرك  إلبى  طاليين الراميةياإل
ُ،ر  ن ، يرا   من العلمات المت   ين بالع ور الوسطى والمبؤر ين قبد قباموا   ن ن را

ا،تشبا اه واسبعة لو با ا مسبت م د ة إلبى  بْب،اا  ي ابرا ال، بتك مسبتندين  بي الغالب 
     –اتو ببببڤيبببدو. ڤ و ج –. ،بببابو ين   ين نبببر،ر: جمبببن السبببجالمه. ومبببن ابببؤ ت الببببا،

يطاليببا الجنوبيببة و بب لمية إإلببى  . تببالمي،و؛ ،مببا نببر،رك بالنسبببة و   –. تشيسمببي  و ر
 - . مبببونتي و ج - .  مانتيبببا  بببي نطببباا السياسبببة  بببي عبببالم الب،بببر المتوسبببط: ج

تيببر ك لبيا لنببا مبن ق بد . جونتببا. ون،بن ،بين نببر،ر ابؤ ت و   -وتشبي تراسمبيلمي
يطاليببة تعلم ببة بجببَّت مببن ،تابببة التبباريب اإلا تجاابباهك و،ببرلف المواقببع المإلببى  شببارةاإل

 تاريب الب،ر المتوسط.إلى  عوام ال مسين األ يرة بالنسبة الت األ
*  *  * 

 ج     ج ت اا عا : 

 اببببرا المراجعببببة إلببببى  واببببو ن طببببة الو ببببوتك بالنسبببببة –بببببال رن التاسببببع عشببببر 
الر،ودك  و ا ن،طاطك  ي العالم العربيك وتببد  بعبد رلبف  تبرة تنتهي  ترة  –السريعة 

ر التببدريجي مببن السببيطرة الع مانيببة المسببؤولة مسببؤولية  مباْشببر ة عببن اسببتنَّا   الت،ببرم
داري ة علببى التطببومر لببدّ شببعو  الشببرا األدنببىك والمغببر ك نتيجببة للمنبباخ اإلالم ببدر 

ي ابرا الي ظبة يسباْاُم الغبر  التر،يم المراا البري اسبتمرم  ، بر مبن  ال بة قبرون. و ب
بوجودا  ي م ر  ي نهاية ال رن ال امن عشرك ب،ملة نابوليونك التي وضعه  مام 
ببا عر ببوا  ببي الماضببي ال ريبب  الجببدي ك  العببر  م اليبباه  ت تلبب  ،ببتم ا  ببتال  عمم
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ل يبام ال،ر،باه ال با رة ابتبدات مبن   ر بْسبا  الوعي ال بوميك تمهيبدا  األإلى  وتد عهم
ولى. و،ان بعر البلدان العربيةك منر بداية ال رن التاسبع عشبرك عالمية األالال،ر  
ه  ال روج من ال،،م الع ماني الري استمر  ، ر مبن  ال بة قبرونك لي بتإلى  قد اتمج 

فبع مبن ناسبترداد بعبر مالم،به ال وميبة األ بيلة. ولبرلف نبّر مبن األنسب  واألإلى 
يطباليين ببر،ر جهبود اإل اجعةك م،تفبين ير من ارا المر جميع الوجوا  تام ال سم األ

 العلمية  ي بعر ال، وت الفردية.

تبباريب  ةمسبباامة جليلببة  ببي ،تاببب امببن السببهت ال،ببدا  ن الفرنسببيين قببد سبباامو 
،بببداا السياسبببية المع بببدة التبببي فبببةك منبببر عهبببد الفبببتح العرببببي ،تبببى األالبلبببدان الم تل

واإلسبباني عمار الفرنسبي انتهه انالف با ستعمار الفرنسبي للجَّا بر وتبوناك وا سبت
ف المنبباطا البب الا )الفرنسببيةك داريم  ببي تلببللمغببر ك وعلببى األ ببك  ببي الوضببع اإل

 ،بببببدا ها  –ر،ر منهبببباك لألاميبببببةك ،تببببا  )ت سببببيم مببببرا،  نببببسبببببانيةك والدوليببببة(  واإل
ولببببو  ن اببببرا ال،تببببا  ينتمببببي بشبببب،ت  –. نا ببببا  السياسببببية والدبلوماسببببية( للبا،ببببا ا

مببا  ببي التبباريب و  –ولببيا مببن ا ت بباك اببرا الدراسببة  ال ببرن العشببرينكإلببى   بباك
سبببانيا والمغببر ك تببرة تاري يمببة م،ببددة منببهك  نببر،ر )إ ببح  ببي  ال،ببدياك  و علببى األ

        .  يسببببببتا؛ و،ببببببرلف ،تببببببا  )وجهببببببا المغببببببر ( للمببببببؤرخ ( للبا،ببببببا  8085 – 8111
نببر،ر  –والببري لببدينا عنهببا قليببت  –. و،ببوت الجَّا ببر . جبباميروك واببو  ، ببر ت،ديببدا   م

وانبباف  ك  ببي مببر،راه دبلوماسببي اولنببدي(.8170)ال،ببر  الجَّا ريببة التونسببية عببام 
. راينيبببروك البببري  ولبببى ااتمامبببه  للمبببؤرخ ر (،تبببا  ر بببر شبببامت ابببو )تببباريب الجَّا بببر

لل،ر،ة الوطنية الجَّا رية. و ما التَّاماه  رنسا  ي شمالي   ري يا   د   ك   يضا  
 ري يبة الشبماليةك والتببد ماله  سبتعمار الفرنسببي إل. و مبا ا. دي لبويجي ،تابببا   لهبا  

جتماعيبة راه الطابع الدبلوماسبيك التبي سبب تها ورا  تهبا وتلتهبا مؤسسباه سياسبية وا
تبي ربعة )الجَّا برك وتبوناك ومبرا، ك وليبيبا(ك والتغيمبراه الودينية  ي ،ت البلدان األ
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 بي ،تبابين قيممبين  وا يبا   ننا نجد لها ،لمها ت ويرا  جره على   ر ات الها بالغر ك  إ
 يمببا يتعلببا بمببرا،   –،ببد ،بيببر إلببى  . دي ليببوني. وقببد اسببتفاد المؤلبب ي اللمببؤرخ 
من و ا ا جديدة ع   ر عليها  ي السجاله ال،،ومية  بي جنبواك وليفورنبوك  – ا ة 

،ببوت )سياسببة  ونببابوليك وتورينببو. واببرا البا،ببا عينببه ،ببان مببن قبببت قببد وضببع ،تابببا  
،ببوت )مشبب،لة الببوطنيين ومشببا،ت  ي يببا الشببمالية الفرنسببية(ك وم ببا   الببوطنيين  ببي   ر 

يطبباليين ا ت ببدم ،انببه ،تاببباُه البببا، ين اإلممبب اجتماعيببة  ببي الجَّا ببر(. و ، ببر  عببددا  
ك  لم ي،بن مبن  ،وت تونا. و،ان بعضهم مد وعا   بعامت  المدا عة  عن  َّمنة   ّر
عضبببهم اآل بببر يتميمبببَّ ببببا تَّان . و،بببان بمجبببردا   المم،بببن ت يبببيم  عمبببالهم ابببرا ت ييمبببا  

بب   لل ضببيمة اإلالمرمببواك لت   ببر دام عببن التع م ببه  ببالت ال،ببر  ج  يطاليببة  التببي ُطر، 
العالمية ال انية. ومن المنط يم  ن ي،ون الُ طاُر المغربي الري اَّداده  يه ااتماماه 

د ابرا البلبتباريب  ك طبرابلا الغبر . و بي او ليبياك وعلى األ مستعربينا ومؤرم ينا
( تبرف لنبا ايتمبوري روسمبي 8088يطبالي )ا ،بتالت اإلإلبى  (615من الفتح العربي )

ك ولببم ت ريبببا   8051عببادة بنببات اببرا التبباريب. وقبد  ،مببت ،تابببه اببرا عببام إل را عببا   عمبال  
بببر إ دق بببه  بببي ابببرا  . وابببو  و بببى ،تبببا  و (5)  بعبببد و اتبببهك منبببر بضبببع سبببنواه   بببطُيناش 

عبن ،تبا  )طبرابلا الغبر  مبن  ا منه ي وم بديال  واو  ي ال سم ال،دي –الموضوع 
( لل،اان الفرنسيس،اني األ  ،وستانتسو دابيرنياك ويضبي  8127إلى  8287عام 

العديببد مببن الم ببادر العربيببة إلببى  وقببد اسببتنر  ببي ،تابببه اببرا –ليببه ت،سببيناه قيمببة إ
ورة. ه تيبر منشبو با ا وسبجالم إلبى  والتر،يةك مع دراسة ن ديمة واسعة لهباك ،مبا رجبع

بب عا ك وقا مبا   وا يبا    جات ،ت   ت من   وت ال،تا  التسبعة عشبر ت بويرا   علبى  ُمشا
. ،ببداا التاري يببةك والتاري يببة السياسببية  ببالت  ال ببة عشببر قرنببا  تف،يببر عميببا  ببي األ

                                                 

  8001( قببام األديبب  الليبببي  ليفببة التليسببي بترجمببة اببرا ال،تببا  إلببى العربيببةك ونشببرا  ببي بيببروهك سببنة 5)
 ..( ن . )ع
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بد  دا مبا   علبى الن بوك. والبرين عر بوا  دقي با   اعتمبادا   ولم ُيعان  بالتعميماهك ببت اعت م 
يشبهدون شبهادة  مينبة  –،ما ع ر   ه ،اتُ  ابرا المراجعبة  - ما  لهموري روسمي معلت ايتم 

بعدا ببه ل،ببتم شبب،ت مببن  شبب،ات ال،لببوت الُوسببطى بببين الب،ببا العلمببي الجببادم والهوايببة 
 ا رتجالية.

منهبببا البا،بببا المبببر،ور مبببوادما  الم بببادر العربيبببة التبببي اسبببت م د  إلبببى  شبببارةإن اإل
،تى قبت  – ن نر،ر إلى  ب،ااك ي،دونار من األاريب ليبيا اراك ولعدد ر ولية لتاأل

( تلببونترجمته الدقي ة ل،تبا  )تباريب الوقبا ع العربيبة الليبيبةك  ببن  –ب،اا ارا األ
ل  بببه عليبببه مبببن ابببوام  ومال،ظببباه. وابببرا ال،تبببا   ينفبببرد مبببن ببببين الم بببادر ومبببا ع 

 شتماله  يضا  ك بت با8035سنة إلى   ّر لتاريب ليبياك ليا   ط بامتداداالعربية األ
علبببى   ببببار   توجبببد  بببي سبببوااك ،بببوت ال،يببباة الف،ريبببة الم،لميمبببةك ابتبببدات  مبببن ال،،بببم 
الع ماني. ونّر من لغو ال وت تْ،يد  امية ال دمة التي قبدمها روسمبي للببا، ين مبن 
تيبببر المسبببتعربين  بببي تببباريب ليبيبببا؛   بببد ،انبببه ترجمتبببه لل،تبببا  المبببر،ور مبببن  ابببم 

،ببا ،ببوت ليبيبباك واببي تؤلبب  اومببن سلسببلة ،تاببباه اببرا البالمراجببع  ببي تبباريب ليبيببا. 
،تبببا  لبببه ،بببوت )  بببَّمان إلبببى  ه الضببب م النفبببياك نشبببير ،بببرلف بببي إنتاجببب  ا بببا   ، بببال  

سبببنة إلبببى  لبببى  بببورة سبببريعة مبببن )تببباريب ليبيبببا مبببن الفبببتح العرببببيووا،بببة تببباه(ك وا  
 ( ،يا تعطينا لم،ة موجَّةك ،سنة الشر ك ،وت رلف التاريب.8088

بب    يطبباليين الببرين قرنببوا  سببماتام بمشببار،اه ، يبب  مببن البببا، ين اإلانالببف   
. مي،با،ميك البري  ر  ي الموضوع عينبه. ومبن ببين ابؤ ت يجبدر بنبا  ن نبر،ر ،برلف

بعنبببوان  يطبببالي( و،تاببببا  )طبببرابلا وليبيبببا قببببت ا ،بببتالت اإل ، ت ببب   ب، بببا  تاري يبببا  ،بببوت
نا )ليبيا ت،به ،،بم رت ق ر   بْدا األ ةلبي(. ورت قرمنلبي ابم  سبر م    اابتم بهبا ،برلف ْمبنا ب عا

   اسبببببتعان  ر،بببببرا. وألجبببببت وضبببببع ال،تبببببا  المبببببر،ور ،وستانتسبببببو بيرنيببببباك البببببري ت   بببببد م
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بمبببوادم و يبببرة تيبببر  –دارة ا سبببتيطانيمة ،ين بببر  بببي اإل ،بيبببرا   و،بببان موظفبببا   –مي،بببا،مي 
 سبببرةوبيبببةك وتتعلمببا بليبيببا ت،ببه ،،ببم األور ورةك ،انببه متببوا رة  ببي السببجاله األمنشبب

. توس،يك و،ان قد  وقد جاد بوضعها ت،ه ت ر ه   ك(8132-8088ال رمنلية )
 بببادر تيبببر المنشبببورة  بببي تببباريب ليبيبببا(. وانببباف متنيمبببا  بعنبببوان )ال وضبببع لهبببا ،شبببفا  

        الو ببببببا ا الم،فوظببببببة  ببببببي السببببببجاله الرسببببببمية ق ببببببد م ها بعد ببببببر إلببببببى  شبببببباراه   ببببببّرإ
لمؤلفاه ،وت تاريب ليبيا نترف ر،رابا وانالف عدد ،بير ر ر ،بير من ا . بونو. ا

ضبببا اه إل، بببه مبببن  للم دممبببة التبببي وضبببعها روسمبببي ل،تاببببه )تببباريب طبببرابلا( ولمبببا 
و،انبه ابرا قبد  –ببليوترا يمة بم تل  الف وت. و ما ما له  بلةر مباشبرة بالسنوسبيمة 

لببها منببر منت بب  ال ببرن الماضببي د ببو    ق بب ببي األ بببارَّا   د    ة ،ببداا التاري يببة  ببي ُبرا
ليوترا ية التي تضم ن تاها ،تابباُه ،بارلو ن لملينبوك بشاراه الباإلإلى   نتر،ها – وطرابلا

 ي ،وت ارا الجماعة الدينية.يتم يل و 

*  *  * 

  ا   م مد علح:

ك 8025عببببام إلببببى  سببببرة التببببي ،،مببببهم،مببببد علببببيك ر ا األإلببببى  ونببببْتي اآلن
 وطها  ببي  وا ببت ال ببرن والرجببت الببري ،ببانك بإجمبباع اآلراتك معيببد  مجببد م ببر بعببد سبب

 تها رنيمبا  د  الماضي  ي ،الة من الفوضىك ،انه ال،ملة النابوليونية قبد  ف ف بها مبن ْ،ب
يطاليين ،وله ،بيرةك تير  ن ال ليت منها رو قيمة   ط. ل د ،انه جهود البا، ين اإل

،وك البري ع   تتميَّ  عمات   ، ي ية جديرة بالت دير. ومن بينها جميعا   إليبه ْهبد . س م ارا
يطاليببة المتعلم ببة ْبُملاببف م،مببد علببيك ت بت،ملببة الو ببا ا الدبلوماسببية اإلو الملببف  ببؤاد األ

دارتهبباك واببو فمينببي قببد بببد  بجمببع اببرا الو ببا ا وا  . تريي اودراسببتها ونشببراا. و،ببان 
ببك بالدراسبباه التر،يببةك ،ببان قببد اسببُتدْعي   دارة إال بباارة ليتببولمى إلببى  مستشببرا مت  م
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ل سبُم األابمم ل،بي. ومبن ابرا المجموعبة النفيسبة تيبر المنشبورة ُوْلبد  ام،تبة ال  ر الم
،و التباري يم المتعلبا بم بر ال،دي بةك ومبن  برَّابا: واأل، ُر   بالة مبن إ نتباج س بممارا
(؛ 8130مبببارا  82إلبببى  8131،تبببوبر  السبببودانك مبببن إلبببى  )ر،لبببة م،مبببد علبببي
ية تير المنشورة( بْجَّا ه يطالد علي  ي الو ا ا الدبلوماسية اإلو،تا  )ممل،ة م،م

األ،بد عشببر. ألجبت اببرا ال،تبب ك وتيرابا ممببا تالاباك قببام المببؤرخ بف،بك قسببم ،بيببر 
من الو ا ا العشرة اآل   الم،فوظة  ي السجاله ال،،ومية  ي نابوليك و لورنساك 

منهببا ، ببا ا وت ييمبباه  نببا  بينهبباك ومست ل ببا  بندقيببةك و يينمبباك مببدقت ا  وم ارْ وتورينببوك وال
تلبف التبي ،انبه تتمي بَّ بهبا ال،تابباه التاري يبة إلى  اري ية جديدة ،ت الجد ة بالنسبةت

 الشرقية والغربية ،ينرافك بسب  ن ك الو ا ا ال ال،ة.

ومببن المؤسبب   ن انببد ع ال،ببر  العالميببة ال انيببةك وو بباة البا،ببا بعد ببرك ،انببا 
ه متوق ع ببة لهببرا نببجببَّات التببي ،اإنجبباَّ العمببت  ببي عببدد ر ببر مببن األالسببب   ببي عببدم 
،و ،برلف مؤلتفبا  للجبَّت الراببع مبن ال،تا ك عدا األ جَّات المنشورة منه. ول د ،ان س بم ارا

سماعيت؛ و،رلف ا  ال،تا  الفرنسي )موجَّ تاريب م ر( ،وت ُملاف عبااك وسعيدك و 
المجلببد ال الببا مببن ،تببا  ري  مسببة مجلببداهك تبببد  مببن  وا ببت ال ببرن التاسببع عشببرك 

ك و،بببببرلف )ُملابببببف ال بببببديوي 8115تالت البريطببببباني لم بببببر سبببببنة ا ،بببببإلبببببى  وت بببببت
( باللغببة الفرنسببية. واببرا ،لمهببا  عمببات  نضببجتها 8102إلببى  8163سببماعيتك مببن إ

الدراسة الجاادة للو ا ا المنشورة وتير المنشبورةك المتعل بة ببال رن التاسبع عشبر مبن 
 التاريب الم ري.

بُت و ي ارا ال رن ن ْجُد تمهيداه ْلْ،وار  مبع   َّمبن  بي وروبباك ،بان قبد ببد  مبن ق با
ببد علببيك واسببتْنفه مببن بعببدا  لفبباؤا ب، يببر مببن ا اتمببامك ممببا سبباام  ببي وضببع  م،مم
ك وبم،مبد  ك والسياسبيم ال  با يم م بر علبى ر ا البلبدان العربيبةك  بي ال، بت السياسبيم

ببببت ُم ،تبببباُ  ) يطاليببببة  ببببي نهضببببتها تْسببببيا م ببببر ال،دي ببببةك والمسبببباامة اإلعلببببي ُي ا
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(؛ وابو رؤيبة شباملة 8117 -8067 - جر النهضة الم برية –ة والمدنية السياسي
إلببى  8001.  يرتسببي. و،ببرلف ،تببا  )ال ضببيمة الم ببرية مببن سببنة  ورا عببة قببدممها  

 بببّر  بببي التببباريب والسياسبببة . جيليبببوك المعبببرو  بْب،ا بببه األ تشبببي ( تبببْلي 8118
ا انطلبا بباولو منغبانتي المتعلم  ين با ستيطانك  و ا سبتعمار. ومبن ابرا الفتبرة عينهب

ب،بباا و ،ببد ها مببن  ،مببت األ  ببي ،تابببه )م ببر ال،دي ببة(ك الببري يم،ببن اعتبببارا وا،ببدا  
 .8025 ورة إلى  ،داا التي جره  ي منط ة الدلتا من ال رن التاسع عشر ي األ

ْنيما  ن طة ا نطالا  ي ال،تا  اآل ر )م ر مبن  ،بداا  م   8115و  ت تل  َّ 
ايببة لييتببي؛ وقببد عنببي  ببي اببرين الجببَّ ين عن .  يببْهك للبا،ببا  َّا  يامنببا اببرا( ْبجُ إلببى 

مبن   يبرة مبن تاري هبا. وانطالقبا  نين األعبوام ال مباجادة بت،ديد وجه م ر  بالت األ
موظببب   وابببو –م بببدرة المؤلببب  الفريبببدةك وت،ليالتبببه الدقي بببةك وب، بببه الجبببادمك اسبببتطاع 

عببدة سببنينك ،مببا يبببدو مببن  ن ي،مببت ،تابببه  ببي  -يطاليببة،بيببر  ببي وَّارة ال ارجيببة اإل
 م ا ته المنشورة  ي مجاله م تلفةك ،وت  َّمنة معيمنة من تاريب م ر ال،دي ة.

،ر بين الم ادر التاري ية راه األامية ال ليلة  و ال، يرةك ويم،ننا  ن نر
يطالية عديدة تساام  ي معر ة إ . توس،يك  عما    ،تيم  للبا،ا  وإلى  ضا ة  إ

 ن مؤلفاه منغانتي قد  شارهإليها ألشارة ن. وقد  تلفنا اإليب م ر بين قرنيتار 
  اممها  ي  نايا الف وت.إلى 

 ق    ج اكيس:

لبببيم وم بببالح  وقنببباة السبببوياك التبببي ولبببده  بببي ال بببرن التاسبببع عشبببر بااتمبببام د وا
مشتر،ةك وبمبار،ة الجميعك ولم تلبا  ن   ب،ه م ار جدت م،تْدم على   ر تْميم 

ب،ببباا والدراسببباه ؛ ل بببد ،  ُبببر ها ،ولهبببا األ8026سبببنة   عبدالنا بببر لهبببا  بببي  بببي
والم با هك لببيا   بط ْمببن ْقب ببت المبؤلفين الببرين س بب ا ر،ببرامك بببت ْقب بت ، يببرين ر ببرين 
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وقفببوا العديببد مببن الم ببا ه علببى اببرا المشبب،لة الشببا ،ةك ل،ببي يبببرَّوا بشبب،ت  بباك 
ية وال،دي ة التبي ،بان تع يداتها السياسية وال انونية. جميع الظرو  التاري ية الماض

،انه تبدو مناسباه  ا دور ،اسم من ،يا الن ت العس،ري يها رلف الممرم الما ي ر
يطاليمببة ال،بشببيةك ر رلببف الموضببوع. و،مببا  ن ال،ببر  اإلت فاببْرر علببى البببا، ين  ببو 

،و بببْن ي،تبب  م الببة )ال، ي ببة ،ببوت قنبباة السببويا(ك إلببى  ك  و،ببه8032عببام  س ببم ارا
ة لدّ المؤرخ إلوعنوانه يرينا ني   ل بات الضبوت علبى قضبايا راه  اميبة ة  ساب ة مبرم ج 

تبباريب  –ليببه ال،ببر  العالميببة ال انيببة بوضببع ،تابببه )السببويا إر يسببيةك ،ببرلف  و،ببه 
ومشببب،لة(. ول،نبببه  بببي ابببرا المبببرة  راد  ن يوضبببح لنبببا بعبببر الوجبببوا بشببب،ت  وسبببعك 

انببد ع ال،ببر  العالميببة و ببا ا م ببرية و وروبيببة تيببر منشببورة. وقبيببت إلببى  واسببتنادا  
نجلبببو عنبببوان )قنببباة السبببويا والعالقببباه ا النبببور ،تبببا  بإلبببى  ال انيبببة مباشبببرةك  بببرج
يري طبع ،تا  اي.  ن،ي .  لييتمي؛ و،تا  )السويا( و يه   عاد   م رية( للبا،ا  

،ان قد نشرا قبت رلف بعامينك و ،مله بْ،دا المعلوماه. والببليوترا ية الغنية التبي 
.إها ارا ال،تا  ُتغنينا عن  ية يتضم ن    شارة   ّر

 ج اكدج :

عشبببراه ر بببر  بببي التببباريب الم بببري ال،بببدياك وقبببد ظ بببت  ،بببرلف  توانببباف عببب 
ر ري؛ واو ،،م مشترف عا   ،ان قد ت  نجلو م السنين؛ رلف او السودان ا    ر 

ك ولبببم ي،بببن  قبببت  مبببن قنببباة لبببرلف ال طبببر الواسبببع جنبببوبي نهبببر النيبببت 8100منبببر سبببنة 
مببببين مت ببببالفين. وقببببد اضببببطر اإل ببببارة للنببببَّاع والفوضببببى ببببببيسببببويا إال نجليبببببَّ ن ُ،،ا

ْلببن  ا سببت الت إلببى  والم ببريون النببَّوت عنببد مطالبببة  الببه الشببرعية با سببت الت. وُ عا
،وك وْمنغانتيك و 8022رسمي ا   ي ديسمبر  لييتميك  ي مؤلفباتهم  . وقد   ك س م ارا
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 ْوضب،وا ببراعبة  ا  بة الوجبوا الببارَّة الم تلفبةك  لهرا ال ضبيةك ك   و   المر،ورة رنفا  
. توسببب،ي  و  ون،ييبببريك .   ياف ت ييمببباه موضبببوعية. وقبببد قبببام و  بببدروا  بببي رلببب

عببت رلببف ب،تابببه )تبباريب السياسببة وت  بت،ليببت  ،ببداا األمببا واليببوم  ببي م ببر: األ
( وال اني  ي  ورة سريعة لل ضية  جملهبا 8031 -8115ن،ليَّية  ي السودانك اإل
ي ،تيم  يؤلب  مبع ،تاببه السبابا ،بوت م بر لو،بة عضبوية راه وجهبين. و وسبع  

ع ُه   . ميلمليني بونشه دي ليونك عنوانه )تاريب السبودان الشبرقي  من رلف ،تا ر و ض 
عمببات م ببري؛ واببو جببدير بببْن نببر،را بببين األالسببودان ا نجلببو  –وبعببر وجواببه 

الوضببع إلبى  شبارةإ،نببه ي لبو مبن  يببة ال،دي بة جبدما ك وبالتبالي بببين  و اابا و شبملهاك ول
بعبببد ال،بببر  العالميبببة ال انيبببةك ،بببين ا،تبببدم النبببَّاع ببببين  ليبببه البلبببد ،بببا   إالبببري انتهبببى 

الو،ببدويينك الببرين ،انببه ال بباارة تشببر  علببى تنظببيمهم وتببوجيههم لببدعم الو،ببدة مببع 
 م رك ومعارضيهم ا ست الليين.

  تـ و:

ا نعطا ببباه السياسبببية  بببي العبببالم ،بببداا التاري يبببة و  ابببم األإلبببى  شبببارةبهبببرا اإل
تاها  يضبا   ب،  الف بوُت  ،ا يبا   يضبا،ا  إ العربي  ي نهاية ال رن التاسع عشبرك التبي  وض 

لمراجعبة السبريعة ألابمم ب،باا التاري يبة العامبة والجَّ يبةك ن تبتم ابرا ااأل يرة من األ
وقبد     يبرة.ة  بي ، بت التباريب العرببي  بالت األعبوام ال مسبين األيطاليبالجهود اإل

. وقبببد   ببي بعبببر ال، ببوتك ول،نبببه وا ببر  عبببال   ي،ببون ال، بباد وا بببرا    ببي ، بببوت   ببّر
مبببا ايبببْوا  جمعنببباا ممبببا ُعنبببي  بتْليفبببه المسبببتعربون؛ وابببم روو  ضبببت  بببي  نهبببم ، يبببرا  

المعلومبباهك  و ببباأل،ّر ق ببد موا لهببم إلببى  م،انيببة الو ببوت مباش ببر ة  للبببا، ين اآل ببرين إ
ببك المْ  ال ا ببُة  دراسببة عببال م  ظ ل ببه الب،ببواُ إلببى  هانببيك وا ن طبباعالم   ببت   ببي الت   
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نسبانية األ،بببرك تبباريب اإلإلبى  بالنسببة ُتعات ب بر اامشببيمة   طبويال   بمسبيرته التاري يبة َّمنببا  
 ب،اا العلمية المت   ة.لم ي ُعدا  ارج نطاا األ –  يرا   –ول،نه اليوم 

          


