رؤيث إشالهيث في األوضاع االقحصاديث لمهرأت العرةيث قةيل اإلشالن
د .قيس حاحن هاىي الجىاةي

قشن الحاريخ /كميث الحرةيث األشاشيث /جاهعث ةاةل
ٖضبّل اهنذٖر يً اهنخبة أً ٖرشيّا ظّرث شّداّٖج هضبهج اهيررأث اهـرتٖرج كترل
اإلشالى ،فِى ٖضٖرًّ إهٓ ظّر هيـبيوج اهيرأث ؿٌد اهـرة كتل اإلشالىّ ،يٌِب أً اهـرة
فٕ خوم اهيدث هى ٖنٌّّا ّٖرذًّ اهيرأث ،ألٌِى هى ٖرّا هويرأث ضلبً فٕ اهيٖراد ،تل سـوُّب
خّرَّد يؾ يب ّٖرَّد ،أٔ أً اهّهد ٖينً أً ٖرد ؿً أتَٖ ٌشبءٍ ،تل ّٖينٌَ أً ٖخزّسًِ،
ّٖلّهًّ أً اهـرتٕ ال ٌٖؼر إهٓ زّسخَ إال ؿوٓ أٌِب خبديج فٕ تٖح زّسِب خٌسرة هرَ
األّالد ،نيب هى ٖنً هِب ضرٖج اخخٖبر اهزّرّ ،أضٖبٌب ٖذُة اهزّر تزّسخرَ إهرٓ رسرل
ؿرف تبهضسبؿج ّاهيرّءث هٖسبيـِب فخضيل يٌَّ ،نبً ُذا ٖـرف تٌنبش االشختغبؽ ،ترل
أً تـع اهرسبل نبٌّا ٖلبيرًّ ؿوٓ زّسبخِىّ ،هوزّر ضرٖج يػولج فٕ ػالق زّسخرَ،
ال ؿً ؼبُرث ّأد اهتٌبح.
أٔ هَ أً ٖػولِب ذى ٖرسـِب ذى ٖػولِب ُّنذا ،فغ ً
إٌٌب ال ٌٌنر ظضج تـع يب ّرد يٌِب آٌفبً ّهنً ُؤالء اهنخبة ٖأخذًّ يب سرْ يً
ضبالح فردٖج فٕ ّشػ ضتَ سزٖرث اهـرة ّٖشخضِدًّ تِب ّٖـييٌِّب ؿوٓ نرل اهسرٌس
اهـرتُّٕ ،ذا غٖر ظضٖص إػالكبً ،فغالً ؿً أً ُؤالء اهنخبة أٌفشرِى ٖضرٖرًّ إهرٓ
اهـرتٕ تبهنذٖر يً اهظفبح اهضيٖدث اهخٕ نبً ٖخيخؾ تِب كتل اإلشالىّ ،هـل فرٕ يلرديخِب
غٖرث اهرسل اهـرتٕ ؿوٓ ٌشبءٍّ ،خّفٖرٍ اهضيبٖج اهالزيج هويرأث ،تل أٌَ نبً ٖذأر إذا يرب
ايخٌِح نرايج ايرأخَ ،أيب األيذوج اهخٕ شبكِب ُؤالء اهنخبة دهٖالً ؿورٓ اٌضػربػ ينبٌرج
اهيرأث اهـرتٖج فِٕ ضبالح فردٖج خرنزح فٕ ّشػ ضتَ سزٖرث اهـرة ّؿٌد أشر فلٖررث
فٕ تـع اهلتبئلّ ،ترزح تًٖ اهـرة اهنذٖر يً اهٌشبء اهوّاخٕ خيٖزً تضرخٓ اهيسربالح
اهشٖبشٖج ّاالكخظبدٖج ،تل أً تـغًِ ّظل إهٓ يرختج اهيوّنٖج نتولٖس ّزٌّتٖبٌّ ،ضبّل
فٕ ُذا اهتضد إتراز أذر اهيرأث اهـرتٖج فٕ اهسّاٌة االكخظربدٖج نبهخسربرث ّاهزراؿرج
ّاهرؿٕ ّغٖرُب ،يرنزًٖ ؿوٓ ّشػ ضتَ سزٖرث اهـرة ؿوٓ اؿختبر أً اهنخربة اهرذًٖ
ضبّهّا أً ٖضػّا يً ينبٌج اهيرأث اهـرتٖج كتل اإلشالى اشخضِدّا تأيذوج يً ُذٍ اهيٌػلج.
نبٌح اهيرأث اهـرتٖج كتل اإلشالى خضؼٓ تينبٌج اسخيبؿٖج يريّكج ،إذ نبً اهضـراء
ٖفخخضًّ كظبئدُى تّظف يضبشً اهيرأث فٕ هتشِب ّضوِٖب ّػّٖتِب ،نيب داؿتّا ؿّاػفِب
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اهيخسوٖج تسيبل اهٌفس ّضوّ اهيضبيدّ ،نبً هويرأث اهـرتٖج فٕ خوم اهضلتج ضرّٖرج اخخٖربر
اهزّر ،يؾ غرّرث اإلضبرث إهٓ أً ُذا االيخٖبز نبً يلظرّراً ؿورٓ ػتلرج األضررار
ًُ
ّيضرّػبً تضغّر اهّاهد ،نيب أً اهزّسج نبٌح خخرم زّسِب إذا يب أشبء يـبيوخِبّ ،ن َّ
تـع اهٌشّث اهيخوظبح اهوّاخٕ خيٖزً تبهضسبؿج ٖشخضفـًَ ألزّاسًَُِّ إذا ّكـّا فٕ األشر
فٕ يضبّهج يًٌَِّ إلؿبدث اهضرٖج ألزّاسًِ ،تل أً نذٖراً يب رافلح اهٌشبء أزّاسًِ فرٕ
غزّاخِى ،فنًّ ٖضسـٌََِّى تأٌبضٖدًٌُّٖ ،دتً يً ٖلخل يٌِىّ ،خضٖر اهيظربدر اهخأرٖخٖرج
أٖغًب إهٓ أً أنذر يب نبً ٖتغع اهيرأث اهـرتٖج كتّل ؿضٖرخِب هودٖج.
ّخشسل اهيظبدر اهخأرٖخٖج ضغّر ذلبفٕ يخيٖز هويرأث اهـرتٖجّ ،هـل يً أترز خوم
اهٌشبء اهخٌشبء (خيبغر تٌح ؿيرّ تً اهضرٖد) ّيب كبهخَ فٕ شّق ؿنربؼ يرً أضرـبر
ٌبفشح تِب نتبر اهضـراء اهـرة ،فنبٌح ييً ضغر يسوس اهٌبتغج اهذتٖبٌٕ اهذٔ نبً ٖلبى
فٕ شّق ؿنبؼُّ ،ذا اهيسوس يً أُى يسبهس اهضـر إذ ٌٖضد فَٖ ضـراء اهـرة أفغل يب
هدِٖى يً كظبئدّٖ ،سرٔ فَٖ خضنٖى الخخٖبر أفغل اهلظبئد ،فأٌضرد ضشربً ترً ذبترح
ّاألؿضٓ ّاهخٌشبءّ ،ضِد اهٌبتغج اهذتٖبٌٕ تبهخفّق هخٌشبء ّؿدُب أفغل يً اٌضد ضرـرًا
فٕ يسوشَ تـد األؿضٓ ،إذ أٌضدخَ رذبء ألخِٖب ظخر تلّهِب-:
ّاً ظخراً هيّالٌب ّشٖدٌب

ّاً ظخراً إذا ٌضخّ هٌضبر

ّاً ظخراً هخأخى اهِداث تَ

نأٌَ ؿوى فٕ رأشررَ ٌبر

هى خرٍ سبرث ٖيضٕ تشبضخِب

هرٖتج ضًٖ ٖخوٕ تٖخَ اهسبر

فلبل هِب اهٌبتغجٖ(( :ب خٌٖس ّاهلل هّال أً أتب تظٖر [ٖلظد األؿضٓ] أٌضردٌٕ آٌفرب

هلوح :إٌٕ هى أشيؾ يذل ضـرم ّيب تِب ذاح يذبٌج أضـر يٌم)).

إً أُى يظبدر ذرّاح اهٌشبء سبءح ؿً ػرٖق اهظداق ّاهيٖراد ،فٕ ضًٖ ٌُبم
ٌشبء ؿَيَوًََ فٕ اهخسبرث ّايخونً ذرّاح غخيج سوتخِب هًِ أؿيبهًِ اهخسبرٖرجّ ،خسردر
اإلضبرث إهٓ غرّرث اهخيٖٖز تًٖ اهيِر ّاهظداق ،ألً اهيِر ٖدفؾ إهٓ األة أيب اهظرداق
فِّ اهذٔ نبً ٖدفؾ إهٓ اهيرأثّ ،كد ّضَّدَ اإلشالى تٌِٖيبٌّ ،الضؼ أٖغبً أً تـع اهٌشربء
نبٌح خيخوم اهـظيج تٖدُب أٔ أً أير اهػالق تٖدُب ،هذا ٌسد أً أيّال اهظداق ضنوح فٕ
يذل ُذٍ اهضبالح ؿٌد تـع اهٌشّث رأشيبالً اغخٌح تَّّ ،رذح تـرع اهٌشربء أيرّال
أزّاسًُِّ ،ذا يب خضٖر إهَٖ تـع اهٌظّط اهخأرٖخٖج ،فيذالً خذنر اهٌظّط اهخأرٖخٖج
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أً غتبؿج تٌح ؿبير تً كرػ ّرذح ؿً زّسِب ُّذث تً ؿوٕ اهضٌفٕ يبالً نذٖراً رسـح
تَ إهٓ كّيِبٌُّ ،بم إضبراح ّاغضج إهٓ يٖراد اهيرأث ألتِٖب أٖغبً نبتٌخٕ ؿربير ترً
اهؼرة اهـدّإٌ اهوخبً ّرذخب أتبُيب تـد ّفبخَ.
ّاهنذٖر يً ٌشبء اهـرة سبءح أيّاهًِ يً خالل يزاّهخًِ هيخخوف أٌّاؽ اهـيل،
فغالً ؿً اهِتبح ّاهـػبٖب اهخٕ ٖيٌضِب اٗتبء هتٌبخِى أّ األزّار هزّسبخِىّ ،هـرل خٖرر
يذبل ؿوٓ ذهم يب يٌضَ ضبخى اهػبئٕ التٌخَ شفبٌج  ،إذ أؿػبُب يسيّؿج يً اإلتل ترًٖ
اهضًٖ ّاٗخرّ ،نبٌح شفبٌج  خِتِب هوٌبس هسّدُب.
ّكتل اهخّع فٕ خفبظٖل اهضٖبث االكخظبدٖج ّأذر اهيرأث اهـرتٖج فِٖب فرٕ اهخرأرٖ
اهلدٖى ال تد يً اإلضبرث إهٓ أً االكخظبد اهـرتٕ اهلدٖى (كتل اإلشالى) نبً ٖخأهف يً أٌيبػ
اكخظبدٖج يخٌّؿج ختـبً هوؼرّف اهيخغٖرث اهخٕ أيوخِب ػتٖـج اهؼرّف اهتٖئٖرج ّاهسغرافٖرج
اهيختبٌٖج ّاهيخٌّؿج ،هيب هِذٍ اهـّايل اهسغرافٖج ّاهتٖئٖج يرً أذرر تربهي فرٕ اهٌضربػ
االكخظبدٔ ،إذ إً اهتٖئج خـد يً أُى اهـّايل اهيؤذرث فٕ اهٌضربػ اإلٌشربٌٕ ّخّسِبخرَ
ّخػّراخَ االكخظبدٖجّ ،أً االخخالف فٕ اهتٖئج اهػتٖـٖج خلخغٕ اخخالفبً فٕ أضّال اهشنبً
ٌّضبػِى االكخظبدٔ إٖسبتبً أّ شوتبً ،ييب ٖشِل فِى اهيخغٖراح االكخظبدٖج فرٕ اهيٌػلرج
ّأذرُب ؿوٓ اهٌيّ اهضغبرٔ.
ٌّضبّل أً ٌـػٕ ظّرث يّسزث ؿً األّغبؽ اهتٖئٖج ّاهسغرافٖج هيٌػلج اهدراشج
اهخٕ خخرنز فٕ ضتَ سزٖرث اهـرة نٌِّب يرنز اهـرة كترل اإلشرالىّ ،خولرٕ دراشرج
األّغبؽ اهتٖئٖج هويٌػلج اهغّء ؿوٓ األشتبة اهخٕ أدح إهٓ اهخٌّؽ االكخظبدٔ شّاء نبً
زراؿٕ أى خسبرٔ أى ظٌبؿٕ ،فخّافر األرع اهخظتج ّاهيٖبٍ اهّفٖرث ٖؤدٔ إهرٓ خّسرَ
اهشنبً إهٓ اهزراؿج يتدئٖبً ،فٕ ضًٖ إً اهسدة ّاهسفبف ٖدفـِى إهٓ ييبرشج يٌِج أخرْ
خخيذل فٕ اهرؿٕ أّ اهخسبرثّّ ،كّؽ اهيدً ؿوٓ ػرق اهيّاظالح ٖضسـِى ؿوٓ ييبرشج
اهـيل اهخسبرٔ.

ثراء الهرأت العرةيث قةل اإلشالن-:
نبً هويرأث اهـرتٖج فٕ اهخأرٖ اهلدٖى ينبٌج سٖدث ّيأذرث فٕ االكخظبد اهـرترٕ كترل

اإلشالىّ ،خضٖر اهرّاٖبح إهٓ يدْ ذراء تـع اهٌشّث اهـرة إذ سبء فِٖب(( :فخرر ُبضى فٕ
ؿٖر هلرٖص فِٖب خسبراح ّنبً ػرٖلِى ؿوٓ اهيدٌٖج فٌزهّا تشّق اهٌتػ فظبدفّا شّكبً خلّى
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تِب فٕ اهشٌج ٖضضدًّ هِب فتبؿّا ّاضخرّا ٌّؼرّا إهٓ ايرأث ؿوٓ يّغرؾ يضررف يرً
اهشّق فرأْ ايرأث خأير تيب ٖضخرْ ّٖتبؽ هِب فرأْ ايرأث ضبزيج سودث يؾ سيربل فشرأل
ُبضى ؿٌِب أأٖى ُٕ أى ذاح زّر فلٖل هَ أٖى نبٌح خضح أضٖضج تً اهسالش فّهدح هَ ؿيرراً
ّيـتداً ذى فبركِب ّنبٌح ال خٌنص اهرسبل هضرفِب فٕ كّيِب ضخٓ ٖضخرػّا هِرب أً أيرُرب
تٖدُب فئذا نرُح رسالً فبركخَ ُّٕ شويٓ تٌح ؿيرّ تً زٖد تً هتٖد تً خداص تً ؿربير
تً غٌى تً ؿدٔ تً اهٌسبر فخػتِب ُبضى فـرفح ضرفَ ٌّشتَ فزّسخرَ ٌفشرِب))ُّ ،رذٍ

اهرّاٖج ال خضٖر إهٓ يدْ ذراء ُذٍ اهيرأث ضشة ّإٌيب خضٖر ّتّغرّش إهرٓ أً اهيررأث
اهـرتٖج كتل اإلشالى نبً هِب رأٔ فٕ اخخٖبر زّسِبّ ،أٌِب نبٌح ذاح ٌفّذ نتٖر فٕ كّيِب،
تل أٌِب اضخرػ ؿوٓ أً خنًّ اهـظيج تٖدُب ال تٖد اهزّر نيب ُّ يخـبرف ؿوَٖ.
ٌُّبم إضبراح إهٓ ذراء اهيرأث اهـرتٖج هـل فٕ يلرديخِب يرب ذنرخرَ اهيظربدر
اهخأرٖخٖج إهٓ خلدٖى ٌخٖوج تٌح سٌبة تً نوٖة زّسج ؿتد اهيػوة يبئج يً اإلتل هيً ٖأخِٖب
تبتٌِب اهذٔ غبؽ يٌِب فٕ يّشى اهضزٌّ ،ذرح أً خنشّا اهنـتج ذٖبتبً إذا ّسدخَّ ،تبهفـرل
ّسدٍ رسل يً سذاى فّفح تٌذرُبّ ،نبٌح أّل ايرأث خنشّا اهنـتج ذٖبتبًُّ ،رذٍ إضربرث
ّاغضج إهٓ يدْ ذراء ّينبٌج اهيرأث اهـرتٖج كتل اإلشالى ،ترل أً ُرذا اهرٌط ٖضرٖر
ّتّغّش إهٓ أً نويج اهيرأث اهـرتٖج فٕ خوم اهضلتج نبٌح يشيّؿج ّيأذرث ّهِب ذلوِب فٕ
اهيسخيؾ اهـرتٕ.
ّأضبرح اهيظبدر اهـرتٖج إهٓ أً ٌشبء ؿرتٖبح أخرٖبح نًَُّ ذرٖبح أٖغبً ضربرنً
فٕ اهخسبرث يً خالل اضخرانًِ فٕ خيّٖل اهلّافل اهخسبرٖجُّ ،ذا يب ٖضٖر إهَٖ اهٌظّط
اهخأرٖخٖج اهخٕ ذنرح ضبدذج اؿخراع اهيشويًٖ هلبفوج كرٖص اهلبديج تلٖبدث أتٕ شفٖبً ترً

ضرة فٕ شٌج ُ 2ر ،خوم اهضبدذج اهخٕ نبٌح شتتبً فٕ يـرنج تدرّ ،ذنر يب ٌظَ(( :هرى
ٖنً كرضٕ ّال كرضٖج هَ ٌص فظبؿداً إال ّكد تـد تَ فٕ خوم اهلبفوج))ّ ،خضٖر ٌظرّط
أخرْ إهٓ يدْ ذراء تـع اهٌشبء اهينٖبح نخوم اهٌظّط اهخٕ ذنررح أً أنذرر يرً
ّاضدث يً اهينٖبح نً يشخـداح هدفؾ يبئج يً اإلتل هيً ٖأخِٖب تبهرشّل يضيد ّ أترٕ
تنر اهظدٖق ّ ،نبً ذهم فٕ أذٌبء ُسرخِيب إهٓ اهيدٌٖج اهيٌّرثُّ ،ذٍ اهنيٖج يً اإلتل
خـد نتٖرث فٕ خوم اهيدث الشٖيب ّأً اهوّاخٕ ؿرغٌِب نً يً اهٌشبء.
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ّ ٌُبم إضبراح أخرْ إهٓ غٌٓ اهيرأث اهـرتٖج ّايخالنِب هولرار اهضخظٕ ،إذ ّرد
أٖغبً أً ؿتد اهلل تً ؿتد اهيػوة أتّ اهٌتٕ يضيد  ير تبيرأث ذاح ؿوى ّفراشج ،فررأح
فٕ ّسَِ ٌّراً ،فدؿخَ إهٓ أً ٖشختغؾ يٌِب ّخـػَٖ يبئج يً اإلتل ،فورى ّٖافرق ؿورٓ
ػوتِبّ ،اهيرأث ُٕ نبؼيج تٌح يرّ ،نبٌح يخِّدث كد كرأح اهنخةّ ،كٖل ُٕ أخح ّركج
تً ٌّفل.
ّنبٌح شالفج تٌح شـد تً اهضِٖد يً أذرٖبء كرٖص أٖغبً إذ ّرد أٌِب ٌذرح يبئرج
ٌبكج هيً ٖأخِٖب ترأس ؿبظى تً ذبتح األٌظبرٔ  ألٌَ نبً كد كخل اذًٌٖ يرً أتٌبئِرب
(اهضبرد ّيشبفؾ) فٕ يـرنج تدر اهنترْ شٌج ُ2ر.

ّٖذنر (اهػترٔ) رّاٖج خضٖر إهٓ يدْ ذراء اهينٖبح ،إذ ٖلّل(( :أً رشرّل اهلل 

ضًٖ أكتل تبألشبرْ فركِى فٕ أظضبتَ ّكبل اشخّظّا تبألشبرْ خٖرا كربل ّنربً أترّ
ؿزٖز تً ؿيٖر تً ُبضى أخّ يظـة تً ؿيٖر ألتَٖ ّأيَ فٕ األشبرْ كبل فلربل أترّ
ؿزٖز ير تٓ أخٕ يظـة تً ؿيٖر ّرسل يً األٌظبر ٖأشرٌٕ فلبل ضد ٖدٖم تَ فربً
أيَ ذاح يخبؽ هـوِب أً خفخدَٖ يٌم))ُّ ،نذا ٌسد أً يً غٖر اهيشرختـد اضرخرام اهيررأث

اهـرتٖج الشٖيب اهينٖبح ترفد اهخسبرث تبأليّال تغٖج خضلٖق اهرتص.

الهصادر:

 .1اهٌيٖرٔ ،ؿيرّ اتً ضتج (ح ُ262ر876/ى) ،حاريخ الهديىث الهىورت ،خضلٖق :فِٖى يضيرد
ضوخّح ،دار اهفنر ،كىُ1411 ،ر.

 .2اتً ػٖفّر ،أتٕ اهفغل تً أتٕ ػبُر (ح ُ381ر991/ى) ،ةالغاج الىشاء ،ينختج تظٖرخٕ،
كى( ،د.ح).

 .3اتً ُضبى ،يضيد تً ؿتد اهيوم ،الشيرت الىةويث ،خضلٖق :يظػفٓ اهشلب ّآخرراً ،اهلربُرث،
1955ى.

 .4اضيد يضيد اهضّفٕ ،الهرأت في الشعر الجاهمي ،ينختج ّيػتـج ٌِغج يظر هوػتبؿج ّاهٌضر،
اهلبُرث1954 ،ى.

 .5اتً شـد ،يضيد(ح ُ231ر845/ى) ،الطةقاج الكةرى ،دار ظبدر ،تٖرّح( ،د.ح).

 .6اهتالذرٔ ،أتّ اهضشً اضيد تً ٖضٖٓ (ح ُ279ر892/ى) ،اىشاب األشراف ،خضلٖق :يضيرد
ضيٖد اهلل ،يـِد اهيخػّػبح تسبيـج اهدّل اهـرتٖج تبالضخرام يرؾ دار اهيـربرف تيظرر،

اهلبُرث( ،د.ح).
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 .7اهضئّ ،ضِبة اهدًٖ أتٕ ؿتد اهلل ٖبكّح تً ؿتد اهلل (حُ626ر1229/ى) ،هعجن الةمدداو،
دار إضٖبء اهخراد اهـرتٕ ،تٖرّح1979( ،ى).

 .8اهسبضؼ ،أتّ ؿذيبً ؿيرّ تً تضر (ح ُ255ر869/ى) ،الهحاشو واألضداد ،خضلٖق :فّزٔ
ؿػّٔ ،تٖرّح1969( ،ى).

 .9االتضِٖٕ ،يضيد تً اضيد ضِبة اهدًٖ اضيد (حُ581ر1184/ى) ،الهشحطرف هو كدل فدو
هشحظرف ،يػتـج ضسبزٔ ،ػ ،2اهلبُرث1953 ،ى.

.11

ؿتد اهـزٖز اهدّرٔ ،هقدهث في حاريخ صدر اإلشدالن ،يػتـرج اهيـربرف ،تغرداد

(1949ى).

.11

غّشخبف هّتًّ ،حضارت العرب ،خرسيج:ؿبدل يضيد زؿٖخر ،يػتـج اهتبتٕ اهضوترٕ،

اهلبُرث1946 ،ى.

.12

يضيّد ػَ أتّ اهـال ،جغرافيث شةه الجزيدرت العرةيدث  -دراشدث فدي الجغرافيدث

.13

اهِيدإٌ ،اهضشً تً أضيد تً إتراُٖى (حُ361-351ر971-961/ى) ،صفث جزيرت

.14

اٗهّشٕ ،يضيّد ضنرٔ ،ةموغ األرب في هعرفث أحوال العرب ،دار اهنخبة اهـرترٕ،

اإلقميهيث ،اهلبُرث1956 ،ى.

العرب ،خضلٖق :يضيد تً ؿوٕ األنّؽ ،دار اهضؤًّ اهذلبفٖج اهـبيج ،تغداد1989 ،ى.
ػ ،3اهلبُرثُ1342 ،ر.
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