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الجسائر وعملية التطىر الدًمقراطي 

" قراءة في املسار"

مخلىف بشير : د

قسم الفلسفة،جامعة مستغاهم 

 مقدمة

لت مً الدؿلِ الؿُاس ي الظي ٖاقخه الجؼاثغ بٗض  بٗض ٞترة ٍَى

 ً ت الهامت التي ٢لبذ اإلاىاٍػ ت مً الخٛحراث البيٍُى الاؾخ٣ال٫، ْهغث مجمٖى

مً " هٓام قبه مٛل٤"الاظخماُٖت والؿُاؾُت خُض اهخ٣لذ الجؼاثغ مً 

الىاخُت الؿُاؾُت بلى هٓام آزغ ؤنُلر ٖضًض مً الضاعؾحن للمؿإلت 

ت ٖلى حؿمُخه  ، وه٣هض به جدضًضا الاهخ٣ا٫ مً "بالىٓام اإلاٟخىح"الجؼاثٍغ

ني بلى  غ الَى هٓام قمىلي ؤَغجه الىاخضًت الخؼبُت مجؿضة في ظبهت الخدٍغ

٧ان طل٪ حٗبحرا مباقغا ًٖ ؤػمت اليؿ٤ الؿُاس ي في . حٗضص ألاخؼاب

 الظي لم ٨ًً خضزا 1988الجؼاثغ، و٧اهذ جغظمخه اإلاباقغة في بهٟجاعؤ٦خىبغ

ٖاصًا ب٣ضع ما ٧ان ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الشىعة الاظخماُٖت ٖلى ألاويإ اإلاؼعٍت 

التي قهضها اإلاجخم٘ الجؼاثغي هدُجت اهدغاٝ مؿاع الضولت ًٖ ألاهضاٝ 

جغجب ًٖ هظا مداولت بىاء ؤق٩ا٫ ماؾؿُت ظضًضة . التي خضصتها الشىعة

 و٧ل ما جبٗها، مً ٢ىاهحن جىُٓمُت 1989ججؿضث مٓاهغها في صؾخىع 

ماؾؿت للمغخلت الجضًضة اإلاىؾىمت باإلاغخلت الاهخ٣الُت، ل٨ً اإلاؿاع لم ٨ًً 

ؾهال ٨ٞما هى مٗغوٝ في ألاصبُاث الؿُاؾُت لِـ ٧ل اهخ٣ا٫ مٗىاه 

الخسلو مً بعر اإلااض ي وبضاًت نٟدت ظضًضة بل في ال٨شحر مً الاهخ٣االث 

خؿب ججاعب الٗضًض مً الضو٫ ْهغث ؤلازخالالث واجهاعث الخىاػهاث وبضؤث 

مغاخل ظضًضة مجها ما ؾاصها الاؾخ٣غاع اليؿبي ومجها ما اهتهذ بضواماث 

وهظا ما خضر . الٗى٠ وؤلاعهاب والخغوب ألاهلُت والهغإ ٖلى الؿلُت

 .بالخدضًض في الجؼاثغ التي صزلذ مكغوٖا ؾُاس ي لم جخطر مٗاإلاه لخض آلان
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ملحة ثاريخية : طبيعة الدولة الىطىية بعد الاستقالل: أوال

ش الجؼاثغ الخضًض واإلاٗانغ ًضع٥ بضاهت ؤن و٢٘  بن اإلاخدب٘ لخاٍع

ت ٖلى الهُا٧ل الاظخماُٖت للمجخم٘ الجؼاثغي لم ج٨ً  الٗملُت الاؾخٗماٍع

بَال٢ا بالٗملُت البؿُُت، ٞكغاؾت اإلاكغوٕ الاؾدُُاوي الٟغوس ي ٧ان مً 

ىاث الاظخماُٖت للجؼاثغ بضاًت ،ال٣ىة بدُض ؤزغ بٗم٤ ٖلى مسخل٠ الخ٩ٍى

باؾخٗماع ألاعى وج٨ُٟ٪ البنى ال٣بلُت مغوعا بالٗى٠ اإلامىهج الظي ماعؾخه 

اث بإ٦ملها واظخشاثها مً ظظوعها وحكدُتها  ت ٖلى مجمٖى ال٣ىاث الاؾخٗماٍع

بل مداولت اؾدبضا٫ الدك٨ُلت الاظخماُٖت ال٣اثمت بدك٨ُلت اظخماُٖت 

ت . ظضًضة ٞالهضٝ ٧ان واضخا مىظ البضاًت وؤ٦ضجه اإلاماعؾاث الاؾخٗماٍع

ل٨ً ما مً ؾُُغة ٖلى وظه ألاعى جدؿم .  ؾىت132ٖلى مضاع مضة 

ل م٘ الاؾخٗماع ... هظا هى ٢اهىن الخُاة. بالضًمىمت ٞبٗض نغإ ٍَى

يُاث  ىُت في الٗكٍغ ال٩ىلىهُالي بضاًت مً ْهىع البظوع ألاولى للخغ٦ت الَى

ىُت التي  غ الَى مغوعا بالدك٨ُالث الؿُاؾُت اإلاسخلٟت ونىال بلى خغب الخدٍغ

ني غ الَى ، ٧ان 1962خاػث الجؼاثغ ٖلى اؾخ٣اللها ؾىت . ٢اصتها ظبهت الخدٍغ

ش ؤو بوٗخا١ مً ؤؾغه بلٛت هُجل . طل٪ بمشابت جدض للخاٍع

ىُت بٗض الاؾخ٣ال٫ مىهبت خى٫  ٧اهذ ٧ل اهخماماث الىسب الَى

 في الخ٣ُ٣ت الٗملُت لم ج٨ً ؾهلت، (.1)٦ُُٟت الاهخ٣ا٫ مً الشىعة بلى الضولت

 1962بن ؤػمت . إلاا جسللخه مً نغإ بحن الجماٖاث الؿُاؾُت خى٫ الؿلُت

والتي ازخل٠ اإلااعزىن اإلاسخهىن في الجؼاثغ اإلاٗانغة خى٫ ؤؾبابها 

ُت م طل٪ ؤوظضث . ال٩امىت ؤ٦ضث بةلخاح ٖلى بضاًت ؤػمت الكٖغ ول٨ً ٚع

ىُت الخضًشت ت لبىاء الضولت الَى  (2)ٞبٗض ماجمغ َغابلـ. اإلااؾؿاث الًغوٍع

ت مً الضؾاجحر 1962 بلى ؤن اؾخ٣غث الجماٖت  (64-63) ؤ٢غث مجمٖى

ني ؾىت   ٦خٗبحر ًٖ مبضؤ الاظخمإ الظي 1976الخا٦مت ٖلى اإلاُشا١ الَى

                                                             
 :أ نظر يف ىذا امصدد -1

William B, Quandt:Revolution and political leadership: Algeria 1954- 1968.Mit 

presse ,1969.p14, p15. 
ىل جانب ثؼني ال غضاء  (طرابوس)غلد ىذا الاجامتع يف ميبيا - 2 بفرض صياغة برانمج جديد جلهبة امتحرير اموطين ميمت ثنفيذه بؼد الاس تلالل ا 

اذلين س يكونون مسؤومني غن ثفيد ىذا امربانمج 
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َاإلاا ٧ان مهضع حٗبئت اظخماُٖت مً َٝغ الٟئاث اإلاؿحرة لضوالُب الىٓام 

٘ الىُٟي بٗض الخإمُىاث . آهظا٥ ؾاٖضها في طل٪ اإلاضازُل ال٨بري مً الَغ

للميكإة ال٨بري التي باقغتها الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٫ والاعج٩اػ ٖلى اإلاٗؿ٨غ 

ان ما بضؤث جسخل  الاقترا٧ي ٣٦ىة صولُت ٦بري في جل٪ اإلاغخلت، ل٨ً ؾٖغ

ُاء ٖلُه، وبضؤث  ً ال٣ىي ٞاإلاكغوٕ الاقترا٧ي بضؤث جٓهغ مالمذ ؤلٖا مىاٍػ

ل٨ً . جى٨ك٠ زباًا الىٓام الظي ما ٞتئ ًداو٫ جهلُذ ما ؤم٨ً بنالخه

٘ الخىمُت الُمىخت بضؤث جٓهغ ومٓاهغ  اح الخُٛحر ٧اهذ ؤ٢ىي، ٞمكاَع ٍع

ىاث َب٣ُت  الخٟاوث الاظخماعي بضؤث جبرػ ٖلى الؿُذ، وبضؤث مالمذ ج٩ٍى

ولم . ظضًضة حٗبر ًٖ هٟؿها مً زال٫ ظهاػ الضولت والبحرو٢غاَُت اإلاخهلبت

ت للخٗبئت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ججضي هٟٗا وال  حٗض قٗاعاث الكٗبٍى

ُتها اإلاى٣ىنت ٧ان بةم٩ان . الؿُاؾاث التي اجبٗتها الضولت لخُُٛت قٖغ

الضولت الخضزلُت ؤن جداٞٔ ٖلى الخىاػن اليؿب في جل٪ اإلاغخلت بؿبب ما 

٘ بترولي اؾخٛلخه في حُُٛت الخىا٢ًاث الاظخماُٖت غ لها مً َع بال ؤن . جٞى

ال، ٞمجغص جهضٕ الىٓام الضولي وما جمسٌ ٖىه  جل٪ الٟترة لم جضم ٍَى

ُاحي التي اٖخبرث بلى  لى عؤؾها الاجداص الؿٞى مً ؾ٣ٍى لل٣ىي ال٨بري ٖو

خض بُٗض الضٕع اإلاىُ٘ للىٓام في الجؼاثغ واجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ في الؿى١ 

. الضولُت ختى بضؤث اإلاكغوُٖت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت جُغح هٟؿها بةلخاح

ٞإنبدذ الهؼاث الاظخماُٖت اإلاخخالُت مىظ بضاًت الشماهُيُاث الؿمت 

ُٗت ٩ٞاهذ  ألاؾاؾُت للىي٘ الجؼاثغي ٧او٩ٗاؽ مباقغ ألػمت الضولت الَغ

 التي ٞخدذ اإلاجا٫ للخٗضصًت الخؼبُت والتي لم 1988آزغها اهخٟايت ؤ٦خىبغ 

ج٨ً مُلب في طاتها ب٣ضع ما ٧اهذ هضًت مً الىٓام إلاداولت الخىِٟـ 

ُت . الؿُاس ي وجضاع٥ مؿإلت الكٖغ

أزمة دًمقراطية أم أزمة ذهىيات؟ : الاهفتاح والتعددًة السياسية:ثاهيا

بن اهٟخاح الجؼاثغ ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت ْهغث جغظمخه اإلاباقغة 

ت مً مٓاهغ ؤلانالح الؿُاس ي ؤولها ب٢غاع صؾخىع ظضًض  1989في مجمٖى

٣ًغ نغاخت بخٗضص ألاخؼاب والخىُٓماث طاث الُاب٘ اإلاضوي و٢اهىن 
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خباع ؤهمُت هظه .الخ...الجمُٗاث والاهخساباث ل٨ً م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ؤلانالخاث الؿُاؾُت وال٣اهىهُت لترجِب ٖملُت الاهخ٣ا٫ هدى 

بال ؤجها جب٣ى مجغص بظغاءاث طاث َاب٘ ماؾس ي ؤ٦ثر مىه .الضًم٣غاَُت

ًخمسٌ ٖىه  (مٟخىح)بلى هٓام (مٛل٤)اظخماعي ٞاالهخ٣ا٫ مً هٓام 

اصجه ال٣ضًمت بسانت في مجخم٘ لم  بالًغوعة حٛحر اإلاجخم٘ وجهىعاجه ٖو

ٌٗهض ز٣اٞت الضًم٣غاَُت إلاضة ٣ٖىص ٞخُٛحر هظه الخهىعاث خؿب اإلاغخلت 

 وهظه ألازحرة لِؿذ بالٗملُت .(3)الجضًضة ٣ًخط ي ٖلى ألا٢ل حٛحر الظهىُاث

الؿهلت، ٞٛالبا ما جدىا٢ٌ الك٩لُاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت اإلاىٓمت لٗملُت 

ؤلانالح والاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي م٘ الُبُٗت الؿىؾُىز٣اُٞت الؿُاؾُت 

للمجخم٘ مىي٘ الاهخ٣ا٫ ولهظا هجض الٗضًض مً الخجاعب الاهخ٣الُت في 

الٗالم ج٩لل بالخٗثر ؤو الٟكل بىنٟها هدُجت مباقغة لُٛاب الش٣اٞت 

الؿُاؾت بل اإلااؾؿاث التي جيخجها وحٗمل ٖلى بٖاصة 

بطن ٞاإلاؿإلت لِؿذ بؿُُت ٦ما . (الخ...ألاؾغة،اإلاضعؾت،الضولت)بهخاظها

وهظا .ًخهىع الصخو بل م٣ٗضة لضعظت تهضًضها لل٨ُان الاظخماعي بغمخه

ما ؾ٣ُذ ُٞه الجؼاثغ باٖخباع ؤجها ٢امذ بالى٣لت اإلااؾؿت لالهخ٣ا٫ ل٨ً لم 

خباع البنى الخ٣لُضًت اإلاخ٩لؿت إلاجخم٘ ؤ٦ثر مً ههٟه ؤمي ٞما  جإزظ بٗحن الٖا

بال٪ بالش٣اٞت الؿُاؾُت اإلاٗانغة و٦ُُٟت حٗاَُه مٗها ل٨ً ما لىخٔ 

زال٫ الخٗضصًت الؿُاؾُت ؤن ؤلانالح الؿُاس ي ٧ان ٖامل جدى٫ ٖملي في 

ُٟي للىٓام الؿُاس ي والاظخماعي ْهغث بىاصعه ُٞما قاهضجه . ألاصاء الْى

مً خغ٦ت اظخماُٖت ظضًضة مٗبرة ًٖ جهىعاتها الؿُاؾُت والاظخماُٖت 

م  الؼاثض في جل٪ اإلاغخلت، بٗض ؤن نىصعث مُالبها " الدؿُِـ"اإلاسخلٟت بٚغ

لت مً َٝغ الخؼب الىاخض   الظي اخخ٨غ الؿاخت الؿُاؾُت FLNإلاضة ٍَى

ومى٘ ؤي خؼب ؤو ؤي خغ٦ت مً الخٗبحر ًٖ هٟؿها . 1988-1962لٟترة ما بحن

٦ما ؤن هظه اإلاغخلت ( 4)في بَاع جىُٓم ؤو ججم٘ مؿخ٣ل ًٖ بعاصة الضولت

                                                             
 ,Mhammedboukhobza. octobre 88: évolution ou r rupture ? Alger: Editions:أ نظر3 -  

bouchéne 1991, p73 
4 -Ibid, P73 
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الخدىلُت قهضث بغوػ بٌٗ الخُاعاث التي ٧اهذ مذجىبت ًٖ الٗمل الش٣افي 

ً الٗضًض مً اإلاؿاثل التي ٧اهذ حٗخبر مً الُابىهاث  مٗبرة ًٖ هٟؿها ٖو

ت التي ٧اهذ . (الخ....اإلاغؤة، ٢اهىن ألاؾغة) ٞةلى ظاهب اإلاىٓماث الجماهحًر

ت جدذ لىاء الخؼب الىاخض وزايٗت له ْهغث مىٓماث ؤزغي  مىًٍى

ٞا٢تها ٖضصا ومُلبُت زانت بٗض الؿيخحن اللخحن ؤ٣ٖبخا ؤخضار ؤ٦خىبغ 

ت . (5)1988 بسانت مجها جل٪ التي ج٣ضم زضماث اظخماُٖت ومؿاٖضاث جغبٍى

بؾالم )صًيُت وبٌٗ اإلااؾؿاث اإلاهىُت التي حؿُُغ ٖلحها ٢ىي صًيُت 

ؿُُغ هاقُىا (ؾُاس ي، ٢ىي ؾلُٟت،٢ىي صًيُت ج٣لُضًت مداٞٓت ، َو

 ٌ جى الٗمل الى٣ابي ال٣ضًم وبٌٗ ٖو الٗمل ال٣ىمي الِؿاعي ؾاب٣ا وزٍغ

ٞئاث ألاهخلُىجيؿُا ٖلى ؤق٩ا٫ ؤزغي مً الخىُٓم وزانت ماؾؿاث 

حرها مً اإلااؾؿاث التي ....خ٣ى١ ؤلاوؿان، مغا٦ؼ ؤبدار ه٣اباث الخ ٚو

ب في جهي٠ُ هٟؿها يمً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي هظا ألازحر ٌٛلب . جٚغ

٘ قٗاعاث  ٖلُه الُاب٘ الىسبىي طو الش٣اٞت الٟغوؿُت ٖمىما الظي ًٞغ

م٨ً  الٗهغهت والضًم٣غاَُت بل وختى الٗلماهُت لضي البٌٗ مىه ٍو

جهيُٟه اظخماُٖا بإهه ًجخم٘ الٟئاث الىؾُى اإلاخدالٟت والٟئاث اإلاغجبُت 

ت ٞهي ال٣اٖضة الاظخماُٖت للىٓام ،بالضولت وبالٗملُت ؤلاهخاظُت الٗهٍغ

ل٨ً الص يء اإلالٟذ لالهدباه يمً هظه اإلاماعؾت . (6)الؿُاس ي في الجؼاثغ

الاظخماُٖت الجضًضة الظي ظلبتها الخٗضصًت الؿُاؾُت هى اإلابروع الجلي 

لخغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاس ي ٖلى الؿاخت وبؾخدىطاتها ٖلى مجمل الكإع 

: الجؼاثغي م٣هُت بلى خض ٦بحر ألاخؼاب طاث الخىظه الٗلماوي والضًم٣غاَي

م خًىعها ال٣ىي في اإلاجخم٘ اإلاضوي وجىُٓماجه اإلاسخلٟت ٦ما نىٟىاها  ٚع

ت اليؿبُت التي بضؤث جخمخ٘ بها ال٨شحر مً ألاخؼاب  وبالىٓغ بلى الخٍغ

ضم اخترامها لضؾخىعٍت ال٣ىاهحن، بضؤث  الم ٖو الؿُاؾُت في وؾاثل ؤلٖا

                                                             
 -

5
: ، اجملمتع املدين يف اموطن امؼريب ودوره يف حتلق ادلميلراطية، امطبؼة ال وىل، مركز دراسات اموحدة امؼربية(وأ خرون)سؼيد بن سؼيد امؼووي 

 212 ص1996بريوت، مبنان 
، مركز امبحوث امؼربية، املاىرة، "املغرب امؼريب"، اجملمتع ادلوةل يف اموطن امؼريب يف ظل امس ياسات امرأ سٌلمية اجلديدة (وأ خرون)ػىل امكزن  -6

 51-50، ص 1998مكتبة مدبويل، 
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٣ت ٧ل ما ؤجُذ لها مً وؾاثل الخٗبئت  ٣ت بضؤث حؿخٗمل بٍُغ حؿخٗمل بٍُغ

الخؼبُت وال ؾُما ألاخؼاب طاث الخىظه ؤلاؾالمىي التي لم ج٨ً جغي في 

. (7)الٗملُت الضًم٣غاَُت ؾىي وؾُلت للىنى٫ بلى الؿلُت

" مسار معطىب:" الاهتخابات والاهتقال هحى التعددًة: ثالثا

سها اإلاٗانغ  ذ الجؼاثغ ؤو٫ ازخباع ٞٗلي للضًم٣غاَُت في جاٍع ٖٞغ

 وهي اهخساباث ٧ان الهضٝ مً 1990مً زال٫ الخجغبت الاهخسابُت في ظىان 

، (مجالـ البلضًاث والىالًاث)وعائها بٖاصة الىٓغ في هُا٧ل الؿلُت اإلادلُت 

و٢ض خملذ مٗها الٗضًض مً اإلاٟاظأث ال٨بري خُض لم ج٨ً الىخاثج التي 

ؤؾٟغث ٖجها مخى٢ٗت مً ٧ل اإلاخىاٞؿحن، واإلاٟاظإة ال٨بري ٧اهذ ٞىػ الجبهت 

ً بط خهلذ ٖلى  ؤلاؾالمُت لإله٣اط بٛالبُت اإلا٣اٖض في مٗٓم ظهاث الَى

مً اإلاسجلحن في الاهخساباث % 35.2ملُىن نىث بمٗض٫ 4.5ؤ٦ثر مً 

ني الخؼب الخا٦م 54.2وبيؿبت  غ الَى ذ ظبهت الخدٍغ ٞغ  مً اإلاهىجحن، ٖو

م مً ٧ل الىؾاثل التي ويٗذ جدذ  ا خغا بالٚغ بٗض الاؾخ٣ال٫ ؾ٣َى

ها، ولم جدهل ؾىي ٖلى   مً ؤنىاث الىازبحن ؤو ؤ٦ثر ٢لُال  %17جهٞغ

ؤما ٖكغاث ألاخؼاب الهٛحرة التي ْهغث .  مً اإلاهىجحن ٞٗال%25مً 

ًه لها وللمىا٠٢ التي ٖبرث ٖجها زال٫  ٧الُٟغ ٣ٞض ٖبر اإلاجخم٘ ًٖ ٞع

وه٨ظا لم ًد٤٣ اإلاجخم٘ مً ؤظل الش٣اٞت والضًم٣غاَُت . اإلاغخلت الاهخسابُت

 ؤل٠ نىث، 100 ؤل٠ نىث، وخؼب الخجضًض الجؼاثغي 184ؾىي 

و٢ض .  ؤل٠ نىث165والخؼب الاظخماعي الضًم٣غاَي للخًامً والخىمُت 

لت ظضا ومؼعٍت م٣اعهت باإلاؼاٖم التي عوظتها جل٪ ألاخؼاب  ٧اهذ الىخاثج هٍؼ

الم  ٞل٣ض ٞاظإث هدُجت .(8)ًٖ هٟؿها والهىعة التي ؤْهغتها وؾاثل ؤلٖا

الاهخساباث الجمُ٘ بما ٞحها الىسبت الخا٦مت التي ٧اهذ جيخٓغ ٞىػ ظبهت 

ني ؤو ختى ال٣ُاصة ؤلاؾالمُت الجضًضة التي لم جخى٢٘ ٞىػا  غ الَى الخدٍغ

ُٗت ؾىت . ؾاخ٣ا ممازال  لخا٦ض هٟـ 1991زم ؤ٣ٖبتها الاهخساباث الدكَغ

                                                             
7-Voir: A. h’aroune: ALGERIE: ARRET du processus électoralenjeux et démocratie 
éd: Publisud, ALGER 2002.P14 

 .11، ص1999سوس يوموجيا ادلميلراطية واهمترد ابجلزائر، دار ال مني نونرش وامتوزيع، املاىرة، : امؼيايش غنرص- 8
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هخاثج الاهخساباث التي ؾب٣تها م٘ جغاظ٘ وؿبي للجبهت ؤلاؾالمُت بؿبب 

٣ٞضاجها بٌٗ اإلاخٗاَٟحن هدُجت ججغبتها اليؿبُت في حؿُحر البلضًاث، ؤما 

غ اإلاضٖىة بالضًم٣غاَُت ٞب٣ُذ جغاوح م٩اجها و٦إن  باقي ألاخؼاب ظبهت الخدٍغ

ل٨ً الؿاا٫ الظي ًُغح . هٟـ الاهخساباث الؿاب٣ت ؤٖاصث بهخاط هٟؿها

 .هٟؿه بةلخاح إلااطا هظا الٟىػ السخ٤ُ للجبهت ؤلاؾالمُت لإله٣اط؟

ًغي الباخض عواظُت في هظا الهضص ؤن الجبهت ؤلاؾالمُت ٧اهذ 

ُخه، ٞل٣ض هجخذ  مىظىصة ٦دؼب ؾُاس ي ٢بل ؤن جإزظ خ٤ الىظىص وقٖغ

في حٗبئت الجماهحر وخكضها في اإلآاهغاث التي ٧اهذ حؿخىفي ٢ىة الخؼب 

ُٟها للًٟاءاث اإلاسجضًت ٞما ؾمي لضي . الىاش ئ ٦ما اؾخٟاصث مً جْى

بٌٗ الباخشحن بدغ٦ت اإلاؿاظض باؾخٗمالها ٦ةَاع لخكض الجماهحر الكٗبُت 

وهي بظل٪ ا٢خبؿذ مً زالر مجاالث . لاللخٟاٝ خى٫ مكغوٖها ؤلاؾالمي

٦ما ًغي – الؿُاس ي والضًني ومجا٫ ٦غة ال٣ضم، ٞاإلاجا٫ الؿُاس ي : هي

ًدُل ؤؾاؾا ٖلى ؤق٩ا٫ الخٗبئت مشل الخجمٗاث، الىضاءاث ًٖ "- الُىػي"

٤ الصخاٞت ٞخذ اإلا٣غاث في ٧ل ٢ُغ وي٘ بغهامج ؾُاس ي، ج٣ضًم ،ٍَغ

اء اإلاخٗاَٟحن ؤما اإلاجا٫ الضًني ُٞدُلىا ٖلى . زضماث اظخماُٖت لًمان ٞو

ؤصاء ٢ؿم الىالء، اؾخٗما٫ ٖال٢اث ملبؿُه وبضهُت، وألاهم هى الضوع 

اإلاغ٦ؼي للمسجض ٧ىؾُلت جىانل ٦ظل٪ ٞةن ؾلى٥ ؤجبإ الجبهت ؤلاؾالمُت 

٤ ٦غوي  في الخجمٗاث ونالة الجمٗت في باب الىاص ٩ًاص ًُاب٤ جهٝغ ٍٞغ

هغ طل٪ في ؤق٩ا٫ جى٣التهم الجماُٖت وؤلا٦شاع مً اإلاله٣اث وهٕى ألاقُاء  ْو

م مما ج٣ضم ٣ٞض . الخ...التي ًدملىجها مٗهم بلى ؤما٦ً الهالة ٖلى الٚغ

ق٩لذ الجبهت جىُٓما قامال ومىًبُا بلى خض ٦بحر ٠٣ً ٖلى ٢مخه مجلـ 

ت مً زال٫  قىعي، زم وظىص وؾاثل جىنُل الخىظحهاث بلى ال٣اٖضة بؿٖغ

. (9)لجان ألاخُاء التي حؿخُٟض مً اإلاؿاظض

هظه بٌٗ زهاثو الجبهت ؤلاؾالمُت لإله٣اط التي خضصث جىظهها صازل 

وؿخيخج . اللٗبت في الجؼاثغ ل٨ً اإلاخمًٗ في َبُٗت الاهخهاعاث التي خ٣٣تها

                                                             
براىمي ػًل- 9 . 263-262، ص1996مبنان، ’ 1ط’امتيارات ال سالمية وكضية ادلميلراطية، مركز دراسات اموحدة امؼربية،: حيدر ا 
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ؤن اإلاىار الاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي الٗام في الجؼاثغ هى الظي ٧ان 

هظه الخغ٦ت ٞاهسغام همِ الترا٦م الا٢خهاصي . ألاعيُت الخهبت التي ٚظث

ت  واو٩ٗاؾاجه ٖلى مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي وبق٩الُت الهٍى

ت ت ؤو الغمٍؼ  ؤو بك٩ل ؤص١ اجهُاع (10)بسهاثهها الاه٣ؿامُت الش٣اُٞت اللٍٛى

ىُاحي، ٧ان الؿبب اإلاباقغ في ْهىع اإلاى٣ظ الضًني  الظي (fis)اإلاكغوٕ الَى

ض آهظا٥ بخد٤ُ٣ الضولت ؤلاؾالمُت و٢لب الىٓام واؾدبضاله بىٓام ؤزغ  ٖو

ُت (11)مشالي ٣ًلب ألاصواع الاظخماُٖت  ٞإمام اجهؼامُت اإلاجخم٘ وجأ٧ل قٖغ

الىٓام الؿُاس ي وجىاػهاجه الا٢خهاصًت ٧ان الضًً هى الخل، ٞٛالبا ما 

جاؾُغ اإلاجخمٗاث الىا٢٘ ؤزىاء الخدىالث الٗٓمى التي جمغ بها وجبدض ًٖ 

ُا ػاثٟا ًٖ طاتها مما  خلى٫ لها زاعط بَاع الىا٢٘ زانت خحن جمل٪ ٖو

ؾُاصي خخما بلى جغظمت هظا الىعي في هٕى مً ظضلُت اإلالمىؽ ًاصي خخما 

ت في الىا٢٘ اث . جىا٢ًاث ظىهٍغ ججض جُب٣ُاتها في الهغإ بحن اإلاجمٖى

. الاظخماُٖت ؤوال زم الٗى٠ زاهُا

؟ ...اهقالب على الدًمقراطية أم إهقاذ لها: رابعا

٧ان مً اإلاخى٢٘ ؤن ٌؿخسلو الىٓام و٦ظل٪ ألاخؼاب زانت 

. اإلاضٖىة صًم٣غاَُت الضعوؽ مً الاهخساباث اإلادلُت، ٚحر ؤن طل٪ لم ًدضر

(. 1991ظىان )ٞما واظهه الىٓام مً ٖهُان مضوي ٢اصجه ظبهت ؤلاه٣اط 

خ٣اص الجاػم الظي ؤنبذ لضحها بإجها ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى مً حؿلم  ًا٦ض الٖا

ُٗت ؾىت  وعٚم . 1991الؿلُت وجإ٦ض طل٪ جماما بٗض الاهخساباث الدكَغ

الٗغا٢ُل التي ؤ٢امتها الؿلُت آهظا٥، بال ؤن الخؼب ؤلاؾالمىي وانل 

مىاوعاجه صازل الؿاخت الؿُاؾُت بلى صعظت اإلاُالبت باهخساباث عثاؾُت 

مؿب٣ت، وهىا جضزل الجِل ب٩ل ٢ىاه اإلاىاوثت لإلؾالم الؿُاس ي مخدالٟا في 

طل٪ م٘ بٌٗ ال٣ىي الٗلماهُت ؤو الضًم٣غاَُت مً ؤظل بلٛاء هخاثج اإلاؿاع 

الاهخسابي وبه٣اط الضولت مً الاجهُاع بٗض ؤن بغهىذ هظه ألازحرة ًٖ مضي 

                                                             
 18، ص2008اجلزائر، ادلوةل وامنخب، منشورات شياب، اجلزائر، : انرص جايب-10
. 31، ص1990بيان من أ جل ادلميلراطية، امطبؼة ال وىل، دار بوشان نونرش، اجلزائر :  برىان غويون-11
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اؾخٗضاصها إلاماعؾت الٗى٠ ؤزىاء خغب الخلُج الشاهُت وطل٪ مً زال٫ 

اؾخٗغايها لل٣ىة ؤمام مبنى هُئت ألاع٧ان ومُالبتها باإلمضاص اللىظِؿتي 

٧ان هظا بمشابت اؾخٟؼاػ ٞٗلي للىٓام وصٞٗه بلى . (12)للى٢ٝى ظاهب الٗغا١

وب٢الت ؤو اؾخ٣الت الكاصلي بً ظضًض وخل . الاه٣الب ٖلى الضًم٣غاَُت

ني، زم حك٨ُل لى للضولت"اإلاجلـ الكٗبي الَى يمً هظه ". اإلاجلـ ألٖا

الىيُٗت اإلاخمحزة بٗضم الاؾخ٣غاع اإلااؾس ي والؿُاس ي ٧ان لؼاما ٖلى 

ت  الجماٖت الخا٦مت آهظا٥ البدض ًٖ خلى٫ وما صامذ الضولت الجؼاثٍغ

سُت، بطن ٞال بض وهظه  ُت الخاٍع الخضًشت جإؾؿذ ٖلى بًضًىلىظُا الكٖغ

ُت لدؿُحر ألاويإ ٩ٞاهذ بلى  الىيُٗت ؤن جبدض ال٣ُاصة الجضًضة ًٖ قٖغ

غوٝ ؾُاؾُت  سُت ل٨ً بإظىضة ظضًضة وشخهُت ظضًضة ْو ُت الخاٍع الكٖغ

ؾعى الجِل بلى اهٟخاح مضوي ٞجاء بمدمض بىيُاٝ ؤخض . ظضًضة ؤًًا

غ اإلاىٟي في اإلاٛغب مىظ ؤ٦ثر مً عب٘ ٢غن  سُحن لخغب الخدٍغ . ال٣اصة الخاٍع

لى للضولت ظٗله باإلياٞت  بن مجيء بىيُاٝ ٖلى عؤؽ اإلاجلـ ألٖا

بلى ما ٢ام به مً بظغاءاث ناعمت يض الجبهت ؤلاؾالمُت لإله٣اط، وؾ٘ مً 

ُخه وؤصع٥ الخاظت بلى بوكاء  ؼ قٖغ ال٣اٖضة الؿُاؾُت للىٓام مؿتهضٞا حٍٗؼ

ُت التي هجخذ  ؤَغ ؾُاؾُت بضًلت ًم٨جها مً امخهام الخإًض والكٖغ

م ىالجبهت ؤلاؾالمُت في ٦ؿبها، ولهظه ألاؾباب خاو٫ بًجاص مىٓمت ث

الخجم٘ "مسخل٠ ال٣ىي الؿُاؾُت والاظخماُٖت في الجؼاثغ جدذ ُٚاء 

ني الظي اٖخبره بَاعا جبدض ُٞه م٘ الؿلُاث اإلاهاٖب التي جىاظه " الَى

اصة  ىُت، ٦ما مشل الخجم٘ مداولت واضخت إٖل اث الخُاة الَى مجمل مؿخٍى

جغجِب البِذ مً ظضًض وفي هٟـ الى٢ذ بٖاصة إلخُاء الخىُٓم الؿُاس ي 

ني غ الَى سُا نمُم ظبهت الخدٍغ لى هظا . الجماهحري الظي ٧ان ٌك٩ل جاٍع ٖو

٤ ظىالث ٢ام بها ٖبر عبٕى  ألاؾاؽ ومداولت مىه إلًًاح مكغوٖه ًٖ ٍَغ

 .(13)1992الجؼاثغ بلى ؤن جم اٚخُاله ؾىت 

                                                             
 11سوس يوموجيا اهمترد وادلميلراطية يف اجلزائر، املرجع امسابق، ص: امؼيايش غنرص- 12
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: انهيار املشروع الدًمقراطي بداًة العىف السياس ي: خامسا

هل وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بإن بلٛاء اإلاؿاع الاهخسابي مً َٝغ الجماٖت 

الخا٦مت ٧ان ؾببا في اهدكاع الٗى٠ الؿُاس ي الظي ؾاص الجؼاثغ َىا٫ 

؟ .ؾىىاث الؿبُٗىاث

لإلظابت ٖلى هظا الؿاا٫ ًخىظب ٖلُىا الغظٕى بٌٗ الص يء بلى 

ش وبضون الضزى٫ في ألاصبُاث ال٨شحرة التي جىاولذ بؾتراجُجُت الٗى٠  الخاٍع

لضي ؤلاؾالمُىن بهٟت ٖامت والظي ٌٗخبر زانُت مٟخاخُت لٟهم ؤهضاٞها 

ً ؤؾاؾُحن وهما جى٠ُ٢ اإلاؿاع : وجُىعاتها ؾٝى هغ٦ؼ اهخمامىا مخٛحًر

ًخ٤ٟ ال٨شحر مً اإلاسخهحن بالكإن . الضًم٣غاَي ومؿإلت الٗى٠ اإلاؿلر

الجؼاثغي ؤن ٢ُ٘ اإلاؿاع الاهخسابي ال ٌٗني بالًغوعة بضاًت الٗى٠ ول٨ً 

ً بضؤ في جىُٟظها  ُت ٧اهذ ٧امىت لضي ؤلاؾالمٍى مجغص خضوزه ؤيٟى قٖغ

بك٩ل مباقغ بٗض بخؿاؾها بالٓلم هدُجت ٢ُ٘ هظا اإلاؿاع، ٞبضئوا 

. بمىاظهت ٖى٠ بٗى٠ آزغ ؤ٦ثر قغاؾت

ت  ت الجؼاثٍغ ل٨ً هظا ال ًىٟي ظظوع الٗى٠ لضي الخغ٦ت ؤلاؾالمٍى

بط حٗخبر الخغ٦ت  (1985-1982)التي جغظ٘ بلى الشماهُاث مً ال٣غن اإلاىهغم 

ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت ؤو٫ جىُٓم بؾالمىي ظؼاثغي مؿلر ؤوكإه مهُٟى 

ٗلي ؤؾتهضٝ مً زالله الٗضًض مً الغمىػ واإلايكإة الٗامت بلى ؤن اٚخُل  بَى

. 1987في ٦محن مؿلر ؾىت

هاهُ٪ ًٖ الضوع اإلاهم الظي لٗبه ؤلاؾالمُىن صازل الجامٗت 

ت مىض الؿبُٗىاث وختى الشماهُاث وهٕى الهضاماث التي ٧اهذ  الجؼاثٍغ

وبطا ٧اهذ هظه ٖىانغ . جدضر بُجهم وبحن صٖاة اللُبرالُت ؤو الاقترا٦ُت

حُُٗىا جهىعا ولى بؿُُا ًٖ ظظوع الٗى٠ في الجؼاثغ ٞةهه في اإلاغخلت التي 

خ٣اص ؤن 1992ؤ٣ٖبذ اإلاؿاع الاهخسابي ظاهٟي   ٧ان ٧ل ش يء ًدمل ٖلى الٖا

لى للضولت ٢ض خغم بطن الجبهت  الؿحروعة الاهخسابُت و٢ُام اإلاجلـ ألٖا

ُٗت، ومً اؾدُالء ؾهل ٖلى  ؤلاؾالمُت مً ههغ ؤ٦ُض في الاهخساباث الدكَغ

وؾ٩ُىن مً . الؿحروعة ٢بالت ٢ُب صًم٣غاَي ؤجه٨خه الخٗاعياث في اإلاهالر
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ت  هخاثج هظه الٗىانغ طاث الضاللت في مٗؿ٨غي الؿلُت والجبهت ؤلاؾالمٍى

ضة إلعؾاء صولت بؾالمُت بالضم  ت اإلاكضصة اإلاٍا غوخاث ؤلاؾالمٍى ؼ ألَا حٍٗؼ

الن  والؿالح وهظا الخُاع الخ٣ِ ٖلى الٟىع مىاؾبت ٞكل ألاخؼاب إٖل

ٗلُلحن واإلاداعبحن ال٣ضامى في " الجهاص" في البالص وخ٣ا ٞةن ٢ضامى البَى

ؤٞٛاوؿخان وؤولى زالًا الخ٨ٟحر والهجغة لم ًخإزغوا ختى خهى٫ هظه 

اع الكغعي  الن الجهاص ألهه ٧ان ٢ض ؾب٤ لهم ؤن اؾخسضمىا ؤلَا الخىاصر إٖل

غجه لهم ظبهت ؤلاه٣اط لكً ٖملُاتهم اإلاؿلخت  ؤًٞذ هظه (14 ).الظي ٞو

ت الؿحروعة الؿُاؾُت  ٖؼ الٗملُاث بلى بؾتراجُجُخه ويٗذ ههب ُٖىحها ٖػ

ال٣اثمت ووي٘ ؤظهؼتها ألاهمُت وزانت مجها الجِل الجؼاثغي ٖلى اإلاد٪ 

ما٫ صٖمذ ؤَغوخت الجهاص ألن زمت خملت جى٢ُٟاث ٧ان ٢ض بىقغ  وهظه ألٖا

ت صازل ظبهت ؤلاه٣اط  الخؼب "بها في الى٢ذ طاجه َالذ الٗىانغ اإلاخُٞغ

". ظام٘ ال٩ل

ُٗت  وؿدىج مً هظا ؤهه لم ٨ًً إلاكاع٦ت ط ب ب في الاهخساباث الدكَغ

ؤي جهمُم ٖلى ٖىانغ الخُاع اإلاخُٝغ ٖلى البضء بالٗمل اإلاؿلر الظي 

حهضٝ بلى بعؾاء صٖاثم الضولت ؤلاؾالمُت، و٢ض ٞىضث هظه الخىاصر 

الُغوخاث اإلا٣ضمت مً البٌٗ التي ج٣ى٫ بإن الٗى٠ في الجؼاثغ لِـ ؾىي 

في هظا الؿُا١ نغح ؤخض ٢اصة ط ب ب . هدُجت لخجمُض الؿحروعة الاهخسابُت

 في ٢ؿىُُىت بإن خؼبه خهل ٖلى 1991لى٧الت الصخاٞت الٟغوؿُت في ٖام 

 (15 ).ما ٨ًٟي مً الؿالح لالهخ٣ا٫ بلى الٗمل

وه٨ظا صزلذ الجؼاثغ مؿلؿال ظضًضا مً الٗى٠ اإلاؿلر مً َٝغ 

الجماٖاث ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت ظىبه مً َٝغ الىٓام بةؾتراجُجُاث 

ت وؤمىُت ػاصث مً حكىج الىي٘ وؤُٖخه ؤبٗاصا ٧ان لها او٩ٗاؾاتها  ٖؿ٨ٍغ

وفي زًم هظه ألاويإ اإلاصخىهت . الىزُمت ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

بالالؾخ٣غاع ٖلى الهُٗض ألامني والؿُاس ي ؤعاص الىٓام ؤن ٌؿخُٗض اإلاباصعة 

                                                             
. 159، ص2002،دارامفرايب مبنان، "املأ ساةاجلزائرية:"ال سالمويةامس ياس ية:(أ خرون)زىرية بن غروس و- 14
 161-160، صنفس املرجع-15
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 الظي 1995الؿُاؾُت والبدض ًٖ الاؾخ٣غاع ٩ٞاهذ الاهخساباث الغثاؾُت 

ُٗت ؤٞغػث حك٨ُالث  ٞاػ بها الُمحن ػعوا٫، وؤ٣ٖبذ مباقغة باهخساباث حكَغ

ني الضًم٣غاَي بدُض ٖبرث هظه  ظضًضة ؤهمها خؼب الخجم٘ الَى

الاهخساباث ًٖ جىانل مكغوٕ الؿلُت الظي جبلىع في الاهخساباث الغثاؾُت 

الؿاب٣ت م٘ ٧ل ما ًدمله مً جهىعاث، ؤما الىجاح الباهغ الظي خ٣٣ه 

ني الضًم٣غاَي: "الخؼب الجضًض جإؾـ ٢بل بظغاء الاهخساباث  )"الخجم٘ الَى

ٞهى في خ٣ُ٣ت ألامغ اهخهاع لىٓام الُمحن ػعوا٫ وصٖم . (ببًٗت ؤقهغ

٦ما ٖبرث هظه الاهخساباث ًٖ ٢بى٫ الؿلُت . للمكغوٕ الغثاس ي الظي مشله

م اإلاهضا٢ُت اليؿبُت التي . (16)الخٗاٌل م٘ ما ؾمخه باإلؾالم اإلاٗخض٫ ٞبٚر

جمخٗذ بها هظه الاهخساباث مً زال٫ مكاع٦ت بٌٗ ألاخؼاب ألازغي 

اإلاىاٞؿت بال ؤجها في اإلاجمل ٖبرث جُلٗاث الكٗب للبدض ًٖ الاؾخ٣غاع 

والخغوط مً خالت الٟىض ى الظي ؤصزلخه ٞحها الٗملُت الضًم٣غاَُت ٖلى 

. الىمِ الجؼاثغي 

 :خـاثمة

قاءث ألا٢ضاع ؤن حِٗل الجؼاثغ ججغبت اهخ٣ا٫ صًم٣غاَي، ٧ان 

ٌٗخ٣ض بلى خض بُٗض ٖلى ؤجها باصعة ؤمل في الٗالم الٗغبي، جؼامىذ هظه 

ُت م٘ اهٟجاع اظخماعي ٖى٠ُ ظؿضجه ؤخضار ؤ٦خىبغ  ، 1988الى٣لت الىٖى

ت مً مٓاهغ ؤلانالح الؿُاس ي  جمشلذ بىاصع هظا الاهخ٣ا٫ في مجمٖى

جغجب ٖجها . والا٢خهاصي التي ٖى٫ ٖلحها ٦شحرا ٦ةَاع ماؾس ي لالهخ٣ا٫

، ل٨ً (1991- 1990اهخساباث )جُب٣ُاث ٞٗلُت في ؤعى الىا٢٘ ؤبغػها 

ُت  ت مً الٗىامل اإلاىيٖى ان ما حٗثرث هظه الخجغبت بؿبب مجمٖى ؾٖغ

ضم اؾخ٣غاع  التي لم حؿمذ لها باالؾخمغاع هٓغا إلاا جسللها مً ٖى٠ ٖو

ؾُاس ي، ومغص طل٪ باألؾاؽ بلى ٦ُُٟت حٗاَي ال٣ىي الاظخماُٖت اإلاسخلٟت 

ٞةطا ٧اهذ . م٘ ال٨ٟغة الضًم٣غاَُت والدؿُِـ الؼاثض الظي ناخبها

الضًم٣غاَُت في مًمىجها حٗني اإلاكاع٦ت الجماُٖت في الخ٨م والخضاو٫ 
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الؿلمي ٖلى الؿلُت، والٟهل بحن الؿلُاث، وما ًترجب ًٖ طل٪ مً 

ٞةن في الىي٘ في . جىُٓماث مضهُت مؿخ٣لت وؾُُت بحن اإلاجخم٘ والضولت

٣ت طعاجُٗت . الجؼاثغي ؤزظث مٗنى آزغا ٞل٣ض اؾخٗملذ الضًم٣غاَُت بٍُغ

اع الخٗضصي ٟها . مً َٝغ ٧ل ال٣ىي الؿُاؾُت الٟاٖلت يمً ؤلَا ٩ٞل ْو

 )خؿب ٚاًاجه وؤيٟى ٖلحها ٞهمه الخام الؾُما مجها الىٓام الؿُاس ي

ني غ الَى ت  (ظبهت الخدٍغ ٞٛالبا ما ًشحر (. ظبهت ؤلاه٣اط)والخُاعاث الاؾالمٍى

جىظه هٓام ؾُاس ي ما هدى الخٗضصًت عصوص ؤٞٗا٫ مسخلٟت مً َٝغ 

الٟاٖلحن في الٗملُت الؿُاؾُت اإلاخىا٢ًت، ؤًً جهُبٜ الغهاهاث بالُاب٘ 

الٟغصي وجاصي خخما بلى جىا٢ًاث اظخماُٖت وؾُاؾُت في الىا٢٘ بلى صعظت 

تهضًضها ل٨ُان اإلاجخم٘ بغمخه وعبما هظا ًغظ٘ بلى ُٚاب الش٣اٞت الؿُاؾُت 

الخضًشت التي جامً باالزخالٝ، وفي الى٢ذ هٟؿه ٖضم جيهئ اإلاجخم٘ بك٩ل 

ٞالخٗضصًت الؿُاؾُت في الجؼاثغ لم جإحي . ٧اٝ لخ٣بل الاهٟخاح الضًم٣غاَي

هدُجت جُىع َبُعي صازلي في ؤبيُت اإلاجخم٘ ٦ما خضر في الٛغب، ؤو حٗبحرا 

ت مً ال٣ىاٖض واإلاباصت  ًٖ هطج مجخمعي ٌؿمذ ب٣بى٫ ألاٞغاص إلاجمٖى

ت مخماؾ٨ت جاصي بلى ٢بى٫ خ٣ُ٣ي إلابضؤ  الخا٦مت بىاءا ٖلى م٣ىالث ٨ٍٞغ

.  الخضاو٫ الؿلمي ٖلى الخ٨م
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التىحد والاغتراب في فلسفة ابن باجة 

مليكة عمرون  

 قسم الفلسفة، جامعة وهران 

   ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مً ؤنٗب اإلاكا٧ل التي حٗترى الاوؿان هي جل٪ 

اإلاؿاثل التي ًم٨ً اُٖائها خال ٢اَٗا، ال ؾُما اطا ٧ان الجض٫ خىلها صاثغ 

تراب ؤهم وؤ٦ثر اإلاؿاثل ازاعة للجض٫، ال بؿبب  بحن م٨ٟغ وآزغ، والٚا

ٟاث ال٨شحرة التي ويٗذ له و٦ثرة  ٚمىى مٗىاه ٣ِٞ، واهما بؿبب الخٍٗغ

احؿاٖها واؾخٗمالها و٦ثرة الٗلىم والاججاهاث التي جىاولخه بالبدض 

والخدلُل والازخالٝ في جدضًض بضاًاجه ٨ٟ٦غة جم جإؾِؿها ٦ٟلؿٟت 

. لالٚتراب

تراب ظلُا ٖىض ؤخض الٟالؾٟت وهى ابً َُٟل في  و٢ض ْهغ مٗنى الٚا

والظي اؾخلهم ٨ٞغجه ًٖ عاثض مً عواص الٟلؿٟت في " حي بً ٣ًٓان"مالٟه 

طل٪ الُٟلؿٝى " ابً باظت " ؤال وهى " ابً عقض "الٛغب والظي جىاظض ٢بل 

تراب ألهه جىاظض في ْغوٝ اظخماُٖت وؾُاؾُت  الظي ٖاوى ٦شحرا مً الٚا

م مً خُاجه ال٣هحرة ل٨ىه بالٟٗل ؤؾـ اججاها ٞلؿُٟا  ت ؤلُمت بالٚغ ٨ٍغ ٞو

تراب زالنا له ٖلى  اوؿاهُا في ال٨ٟغ الٗغبي وؤلاؾالمي مداوال ظٗل الٚا

٣خه الخانت واو٨ٗـ طل٪ في مالٟاجه وزانت  الظي " جضبحر اإلاخىخض " ٍَغ

نىع ُٞه خُاجه الخانت وجإمالجه الضازلُت ٦غصة ٞٗل شخهُت لخُاة 

ما مٟهىم : مًُغبت في ػمً مًُغب، وطل٪ صاٞ٘ لُغح الاق٩ا٫ الخالي

ُت تراب ٖىض ابً باظت؟ وجخدضص لضًىا حؿائالث ٖٞغ وماطا ًٖ مالٟه : الٚا

تراب والخىخض؟ وما هي نلت  جضبحر اإلاخىخض؟ هل هى عئٍت مىٟغصة ألؾاؽ الٚا

تراب زالنا للمخىخض؟ ب؟ و٠ُ٦ ظٗل ابً باظت الٚا . اإلاخىخض بالٍٛغ

التعريف بابن باجة ومؤلفاثه :أوال 

ُل٤  هى ؤبى ب٨غ مدمض بً ًخي بً الهاجٜ، اإلاٗغوٝ بابً باظت، ٍو

 ولض في ؾغ٢ؿُت  Avempaceٖلُه عظا٫ اإلاضعؾت الالجُيُت في ؤوعوبا اؾم

اف في جل٪ اإلاضًىت ببان خ٨م اإلاؿخٗحن  ٢غب جهاًت ال٣غن الخامـ هجغي ٖو
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آزغ ؤمغاء بني هىص خ٩ام ؾغ٢ؿُت  (م1109-1085/هـ503-478)الشاوي 

لُُلت  . وماعصه َو

بضو ؤن ؤؾغجه ٧اهذ حكخٛل بالهُاٚت، نُاٚت الجىاهغ ألن ٧لمت  ٍو

ضو ؤن : باظت مٗىاها الًٟت باللهجت الٗغبُت ألاهضلؿُت في طل٪ الٗهغ، ٍو

. الُٟلؿٝى ٢ض اقخٛل مضة بهظه اإلاهىت

٢ط ى خُاجه ٧لها في ْل صولت اإلاغابُحن الظًً ٧اهىا ًد٨مىن 

جغظ٘ "اإلاٛغب الاؾالمي خُىظا٥ و٧ان ٖهغ ايُهاص لل٨ٟغ وؤصخابه و

لى ؤلبرث ال٨بحر  (17)."ؤهمُت هظا الُٟلؿٝى بلى جإزحره ال٨بحر ٖلى ابً عقض ٖو

و ٣ًى٫ اإلااعزىن ؤن ابً باظت اؾخىػع ألبي ب٨غ بً ابغاهُم الظي ٧ان والُا 

ً ٖاما، وبٗض ؾ٣ٍى  ٖلى ٚغهاَت زم ٖلى ؾغ٢ؿُت، وصامذ وػاعجه ٖكٍغ

 هـ خُض وي٘ ٞحها ٦شحرا 513ؾغ٢ؿُت عخل ابً باظت ٖجها بلى بقبُلُت ؾىت

مً مالٟاجه زم ٢هض بٗض طل٪ بلى ٚغهاَت ومً بٗضها بلى ٞاؽ خُض ؤ٢بل 

 .ٖلى بالص اإلاغابُحن ٞحها

ا وقاٖغا ومىؾ٣ُُا : ل٣ض بغػ في ال٨شحر مً الٗلىم ٩ٞان لٍٛى

ا  ُلؿٞى و٢ض ٖٝغ ابً باظت خبه للٗؼلت وجظو٢ه للمىؾ٣ُى ٧الٟاعابي "ٞو

وهى بالٟٗل ٢ض جإزغ باإلاٗلم الشاوي في خُاجه ومظهبه و٢ض ؤقاص ابً َُٟل 

ت  (18)"بٗم٤ ج٨ٟحر ابً باظت وؤنالخه ال٨ٍٟغ

و في ٚغهاَت بالظاث ؤخاَذ به الضؾاجـ بلى ؤن ماث مؿمىما ٖلى 

ب في "ًض الُُب ابً ػهغ الظي ٖٝغ بد٣ضه له وخؿضه ٖلُه  ومً الٍٛغ

ؿت لُٟلؿٝى ازغ ألامغ الظي لم ًخ٤ٟ مشله في  ا ٣ً٘ َٞغ ألامغ ؤن ُٞلؿٞى

ش الٟالؾٟت  (19)."جاٍع

ذ ؤهىإ اإلاٗاٝع التي ؤلم بها  ٧ان ابً باظت مً الهٟىة اإلامخاػة التي جىٖى

وحٗضصث مالٟاجه بخٗضص الىىاحي الٗلمي والٟلؿُٟت وألاصبُت التي قاع٥ 

ؼ ابً الامام ." ٞحها و٢ض ونٟه ال٩اجب الٛغهاَي الكهحر ٖلي بً ٖبض الٍٗؼ

                                                             
. 553، ص 1986، 4أ بو راين َلد ػًل، اترخي امفكر امفوسفي يف ال سالم، دار املؼرفة اجلامؼية، ال سكندرية، ط- 17
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الظي ٧ان جلمُظا ؤو مهاخبا له بإهه ؤعجىبت صهغه وهاصعة الٟل٪ في ػماهه 

ل ابً ؾِىا والٛؼالي بإن ل٪  له في الٗلىم ال٣ٗلُت بإ٢اٍو وبطا ٢ىعهذ ؤ٢اٍو

ل ؤعؾُى والشالزت ؤثمت صون  له وفي خؿً ٞهمه أل٢اٍو الغجخان في ؤ٢اٍو

ب  (20)."ٍع

ٞهى ُٞلؿٝى وعٍاض ي وؤصًب وقاٖغ مجُض له مً الكٗغ الغ٤ُ٢ 

الص يء ال٨شحر وهى في هٟـ الى٢ذ ٖالم بالُب وفي الٗلىم الُبُُٗت وله في 

: " وهظا ابً َُٟل ًه٠ لىا ابً باظت ب٣ىله."الٟىىن اإلاىؾ٣ُُت جبدغ وآعاء

زم زل٤ مً بٗضهم زل٤ آزغ ؤخظ١ مجهم هٓغا وا٢غب الى الخ٣ُ٣ت ولم ٨ًً 

ٞحهم ؤز٣ب طهىا وال ؤنلر هٓغا وال انض١ عوٍت مً ؤبي ب٨غ الهاجٜ، ٚحر ؤهه 

قٛلخه الضهُا ختى ازخاعجه اإلاىُت ٢بل ْهىع زؼاثً ٖلمه وزٟاًا 

 (21)".خ٨مخه

لم الازاع )ًظ٦غ ؤن البً باظت ٖضة قغوخاث إلاالٟاث ؤعؾُى  في الُبُٗت، ٖو

ش الخُىان ت، و٦خاب الخىالض، وجاٍع . (الٗلٍى

كحر ابً َُٟل بلى  ؤما ٦خاباجه الٟلؿُٟت اإلاهمت ٞلم ًىه جإلُٟها َو

في مٗغى ؤقاصجه لٗم٤ ج٨ٟحر الغظل، والخإؾ٠ ٖلى خٓه  (5الٟهل)طل٪ 

الٗازغ، جخًمً ٦خاباجه هظه عؾاثل مسخلٟت في اإلاى٤ُ، عؾالت في الىٟـ، 

وعؾالت في اجها٫ ال٣ٗل الاوؿاوي بال٣ٗل الٟٗا٫ وهي مؿإلت ٌٗىص بلحها ابً 

وؤزحرا هىا٥ الغؾالت التي حٗؼي الحها قهغة ابً " عؾالت الىصإ "باظت في 

ىىاجها  (22)."جضبحر اإلاخىخض: باظت ٖو

ُٞما مط ى، صعاؾت خى٫ ال٨خاب " مىه٪. ؽ"ل٣ض ٧ان للمؿدكغ١ 

ألا٦بر، البً باظت، ل٨ً اليسخت ألانلُت مً هظه الضعاؾت ب٣ُذ ها٢هت 

". ؤؾحن بالؾُىؽ"ولم ٨ًدكٟها، خضًشا بال اإلاؿدكغ١ 

٢ض ٢ام بضعاؾت لها هى " مىس ى الجربىوي"و ٧ان الُٟلؿٝى الحهىصي 

ت لغؾالت حي ابً ٣ًٓان البً  آلازغ وؤحى ٖلى ط٦غها مغاعا، في قغح له بالٗبًر
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عؾالت – في الىباث : ول٣ض وكغ ؤؾحن بالؾُىؽ ؤعب٘ عؾاثل هي،(23).َُٟل

وؤٖاص ماظض ٞسغي وكغ الشالزت ."جضبحر اإلاخىخض– عؾالت الىصإ – الاجها٫

في : ألازحرة ووكغ ًٖ مسٍُى م٨خبت بىصلي في ؤ٦ؿٟىعص الغؾاثل الخالُت

في ألامىع التي ًم٨ً بها - ٢ى٫ له ًخلى عؾالت الىصإ- الٛاًت الاوؿاهُت

ت بٗىىان : الى٢ٝى ٖلى ال٣ٗل الٟٗا٫، وطل٪ في مجمٖى

قغح الؿماح "، ٦ما وكغ 1968بحروث ؾىت " عؾاثل ابً باظت الالهُت"

 (24)."1973البً باظت بحروث ؾىت " الُبُعي

ألاوضاع الاجتماعية والسياسية والفكرية   -1

٣ُا ومً : ًخ٩ىن الٗالم الاؾالمي في اإلاٛغب مً قما٫ ٚغب اٍٞغ

اؾباهُا ون٣لُت، وؤو٫ ما ٌٗىِىا هى ؤن هخ٩لم ًٖ اؾباهُا ؤلاؾالمُت ؤو 

ألاهضلـ ٞظل٪ ؤ٢غب بلى ٚغيىا، ٩ٞان ال٣غن الغاب٘ في الاهضلـ ًًاهي 

ال٣غن الشالض في اإلاكغ١ وفي ٧لحهما بلٛذ الخًاعة اإلااصًت وال٣ٗلُت ؤوط ع٢حها 

ووؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ باإلظما٫ بن الخُاة ال٣ٗلُت ٧اهذ في اإلاٛغب ابؿِ في 

ا ٧ان في ألاهضلـ بلى "و.نىعتها وبن َب٣اث الش٣اٞت ال٣ضًمت ٧اهذ ؤ٢ل جىٖى

ظاهب اإلاؿلمحن حهىص وههاعي ازظوا في ٖهض ٖبض الغخمً الشالض بىهِب 

ت بالُاب٘ الٗغبي ولم ًضزل في ألاهضلـ بال مظهب ٣ٞهي  في الش٣اٞت اإلاُبٖى

واخض هى مظهب ؤلامام مال٪، ولم ٨ًً ٞحها مٗتزلت ٨ٌٗغون بمظهبهم 

ال٨المي ؾالم الضًً ٖلى ؤن قٗغاء ألاهضلـ ٧اهىا ًظ٦غون في ٢هاثضهم 

 (25)."الخمغ واإلاغؤة والٛىاء:ؤمىعا زالزت

و٧ان اإلاٛغب ٌٗخمض في خًاعجه ال٣ٗلُت ٖلى اإلاكغ١ بىظه ٖام 

ومىظ ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي ؤٖني الغاب٘ هجغي قٕغ الىاؽ ًغجدلىن مً 

زغب البربغ  (م1013-هـ403)وفي ٖام ." ألاهضلـ بلى اإلاكغ١ َلبا للٗمل

ىت الضهُا واهدلذ صولت بني ؤمُت بلى صو٫  بت بٗض ؤن ٧اهذ ٍػ مضًىت ٢َغ
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الُىاث٠، ول٨جها اػصهغث مغة ؤزغي ؤزىاء ال٣غن الخامـ الهجغي وهى 

الٗهغ الظهبي لألهضلـ ٣ٞض اػصهغ ُٞه الًٟ والكٗغ في ٢هىع ألامغاء في 

ا ٞى١ ؤه٣اى اإلاجض ال٣ضًم زم تهظبذ  غى َُٛاها ٢ٍى مسخل٠ اإلاضن، َو

 (26)."الٟىىن وبضؤث الخ٨مت جضزل في الكٗغ وػاصث ص٢ت الخ٨ٟحر الٗلمي

زم صزلذ الٟلؿٟت الُبُُٗت في ألاهضلـ و٦خب بزىان الهٟاء 

وفي ازغ ال٣غن الخامـ هلمـ جإزحر مالٟاث الٟاعابي وفي هظا ال٣غن ؤًًا 

. ابً ؾِىا في الُب" ٢اهىن "ٖٝغ 

و٢ض ْل ٖضص الظًً حٗم٣ىا في صعاؾت الٟلؿٟت بحن اإلاؿلمحن ٢لُال 

ظضا ولم ٣ًم باألهضلـ ؤؾاجظة ًلخ٠ خىلهم َاثٟت ٦بحرة مً الُالب و٧ان 

ًىضع ؤن ج٣ام اإلاجالـ الٗلمُت التي جضوع ٞحها مىا٢كاث في مىايُ٘ ٞلؿُٟت 

و٢ض (27)."ٞال بض ؤن اإلا٨ٟغ اإلاؿخ٣ل ٧ان ٌكٗغ هىا٥ بىخكت ووخضة ٦بحرة "

ج٩ىهذ الٟلؿٟت في اإلاٛغب، ٦ما ج٩ىهذ في اإلاكغ١ ُٞىٟىؽ ؤٞغاص خغ٦تهم 

بت بلحها، ٚحر ؤجها ٧اهذ في اإلاٛغب هم ؤٞغاص مخٟغ٢حن ال جغبُهم مجالـ،  الٚغ

و٧ان ًىظض في اإلاكغ١ صعظاث " و٧اهذ ٞى١ هظا ؤبٗض ًٖ ٣ُٖضة الجمهىع،

٦شحرة مخىؾُت بحن ال٣ُٗضة الضًيُت وبحن الٗلم، ؤٖني بحن ٖامت اإلاامىحن 

وبحن الٟالؾٟت، ولظل٪ ٧اهذ مك٩ل اإلا٨ٟغ الخغ بػاء الضولت وبػاء الجمهىع 

 (28).اإلاخٗهب ال٤ًُ ال٣ٗل ؤ٦ثر خضة في اإلاٛغب مجها في اإلاكغ١ 

ت ولض ابً باظت ٢غب  في هظه البِئت الاظخماُٖت والؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

هـ في ؾغ٢ؿُت، ٩ٞاهذ ممل٨ت ألاهضلـ الؼاهغة ٖلى وق٪ 5جهاًت ال٣غن 

الث نٛحرة، و٧ان حهضصها مً الكما٫ ٞغؾان الىهاعي  الاهدال٫ بلى صٍو

اء ٚحر ؤن ؤؾغة  الظًً ٧اهىا ؤ٢ل مً الٗغب ز٣اٞت ل٨جهم ٧اهىا شجٗاها ؤ٢ٍى

ت ظاءث إله٣اط البالص ولم ٨ًً اإلاغابُىن ؤ٦ثر جمؿ٩ا بالضًً  اإلاغابُحن البربٍغ

ٞدؿب، بأل٦ثر خى٨ت واخظ١ ؤًًا بإؾالُب الؿُاؾت مً ؤؾغ ألاهضلـ 

ُٗت "و.الحن ٧اهىا ٢ض اوٛمؿىا في التٝر الح بط طا٥ ؤن ػمً الش٣اٞت الٞغ
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والبدض الخغ ٢ض اه٣ط ى ولً ٌٗىص ٞلم ٨ًً ًجغئ ٖلى الٓهىع في الىاؽ بال 

ؤهل الخضًض اإلادكضصون ؤما الٟالؾٟت ٣ٞض ٧اهىا ٖغيت لاليُهاص ؤو 

، ٞىجض ؤبا ب٨غ بً ابغاهُم نهغ ٖلي ألامحر (29)"ال٣خل، بطا هم ظاهغوا بأعائهم

اإلاغابِ و٧ان خا٦ما لؿغ٢ؿُت مضة مً الؼمان، ًخسظ ابً باظت ظلِؿا له 

غ نضوع الٗؿا٦غ وال٣ٟهاء، و٧ان ابً باظت خاط٢ا للٗلىم  غا، مما ؤٚو ووٍػ

مال و٢ض اقخٛل  ايُت وال ؾُما الٟل٪ واإلاىؾ٣ُى والُب ؤًًا هٓغا ٖو الٍغ

باإلاى٤ُ والٟلؿٟت الُبُُٗت وما بٗض الُبُٗت ول٨ً اإلاخٗهبحن ٧اهىا 

لم ج٨ً خُاة ابً باظت " ،ًيؿبىن ابً باظت الى الغطاثل وي٠ٗ ؤلاًمان

م ٢هغها خُاة ؾُٗضة ٨ٞشحرا ما جمنى اإلاىث لُجض ُٞه الغاخت ألازحرة  ٚع

ولٗل ما ؤز٣ل ٢لبه بلى ظاهب الٟا٢ت ؤهه ٧ان في وخكت ووخضة ٣ٖلُت وما 

 (30)."زلو بلُىا مً ٦خبه ًض٫ ٖلى ؤهه لم ٨ًً ًإوـ بلى ٖهغه وال بلى بُئخه

و٢ض جإزغ ٦شحرا بالٟاعابي وؤٞالَىن وعؾاثله اإلابخ٨غة ٢لُلت ومٗٓمها 

مالخٓاجه قخاث مً "قغوح ٢هحرة ل٨خب ؤعؾُى مً مهىٟاث الٟالؾٟت و

ؾىاهذ ال عباٍ بُجها ٞهى ًبضؤ ال٨الم ًٖ ش يء زم ٌؿخُغص بلى ٦الم 

 (31).ظضًض

ٗض ابً باظت ؤو٫ مً ؤقإ الٗلىم الٟلؿُٟت في ألاهضلـ بال هؼإ و٢ض ،َو

ه بالظاث بهما زلٟه بٗض بً٘  اٖتٝر بًٟله ابً الُُٟل الظي لم ٌٗٞغ

ؾىحن وط٦غ ابً الُُٟل ما ٧ان ٖلُه ابً باظت مً جى٢ض الظ٧اء وؾٗت 

. ال٨ٟغ

وبهه ٞا١ ؤهل ٖهغه وؤؾ٠ ٖلُه ألن مكاٚل الخُاة الضهُا ووٞاجه 

٢بل ألاوان ٖا٢خاه ًٖ ٞخذ ٦ىىػ ٖلمه ألن ؤهم ما زلٟه مً ال٨خب ٚحر جام 

 و٦ظل٪ ابً عقض الظي ط٦غ (32)."ولم ًىجؼ ؾىي ؤبدار م٨خىبت ٖلى عجل

بإن جضبحر اإلاخىخض هى ؤهم وؤهٟ٘ ٦خبه ألن ُٞه ازخِ زُت لخضبحر اإلاخىخض 
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ٗض ؤو٫ مً ؾاع في هظا اإلاًماع ولم "في هظه ألامت ول٨ىه لم ًىجؼها،  َو

 (33)."ٌؿب٣ه ُٞه ؤخض

فلسفته  -2

٦ما ط٦غها آهٟا، ٧ان الٟالؾٟت واإلا٨ٟغون ًال٢ىن ؤهىاٖا مً 

الايُهاص في الٗالم ؤلاؾالمُبجؼثُه الكغقي والٛغبي وفي ْل هظه الٓغوٝ 

لىم  الخال٨ت ظاء ابً باظت الظي ٧ان خاط٢ا ماهغافي الٟلؿٟت واإلاى٤ُ ٖو

ٞٗىضما ٦خبذ الؿُاصة ل٨ٟغ الٛؼالي ومى٢ٟه "¨الٟل٪ والُب والىباث

ت خُض  اإلاٗاصي للٟلؿٟت ٧ان ابً باظت قابا في ؾغ٢ؿُت ًيكض اإلاٗٞغ

. وظضها ًجهل مً مىاعصها ب٣ضع ما جدُذ له الٓغوٝ

٧ان ٖلى هظا الُٟلؿٝى الكاب ؤن ٠٣ً بصجاٖت مضاٞٗا ًٖ 

ٞلؿٟخه ومشله ؤمام الٗضاء ومداوالث الدك٨ُ٪ الؿاثضًً في ٖهغه يض 

مت "(34)."الٟلؿٟت ٧ان مظهبه الٟلؿٟي ٌٗبر ًٖ التراظ٘ اإلاإؾاوي والهٍؼ

الخخمُت للبدض الٟلؿٟي الىٓغي وللٟلؿٟت امام وا٢٘ مخضهىع، و٢ض ٧اهذ 

٤ُ بحن الٟلؿٟت والىا٢٘ ؤي بحن الُبُٗت وما  ٞلؿٟت ؤبي ب٨غ مداولت للخٞى

وعاء الُبُٗت، وهي جمشل باإلياٞت بلى طل٪ جإمل الُٟلؿٝى و٢ل٣ه 

 (35)."بؿببٗضم ٢ضعجه ٖلى الِٗل بهىعة َبُُٗت ؾلُمت في مجخم٘ ٞاؾض

و٦خاب جضبحر اإلاخىخض هى ٖمل ابً باظت الظي ًهىع خُاجه الخانت 

وجإمالجه الضازلُت ًٖ هٟؿه في طاجه الضازلُت وؤٖما١ بصعا٦ه، ٞهظا الٗمل 

ٓهغ وظهت هٓغه  ًبحن عص ٞٗل شخص ي لخُاة مًُغبت في ػمً مًُغب، ٍو

 .ألانلُت خى٫ الضوع الخام للُٟلؿٝى في ْغوٝ ٚحر مىاجُت 

و٢ض ؾاهمذ ؤ٩ٞاع ابً باظت و٢ىاٖاجه الصخهُت في جدضًض مؿحرة 

خُاجه الاظخماُٖت وفي جدضًض بَاع ٖال٢اجه م٘ ٚحره مً ألاٞغاص وم٘ اإلاجخم٘ 

٤ مىهجُت ؤعؾُى .٩٦ل هغي ؤن ابً باظت ٌؿحر في قغوخه وحٗل٣ُاجه ٞو

ول٨ً بغوح ؤٞالَىهُت باخشا باؾخمغاع ًٖ الخ٣ُ٣ت ؤو ظىاهغ اإلاىظىصاث 
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ىا في الجم٘ بحن حٗالُم ؤعؾُى ال٣ٗالهُت م٘  وجخمشل ؤنالت ٨ٞغ ُٞلؿٞى

. عوح ؤٞالَىن الخإملُت و٦ظا جإزغه بالٟاعابي

التىحد والاغتراب :ثاهيا 

ثدبير املتىحد واملدًىة الكاملة   -1

بن مً ؤهم مالٟاث ابً باظت وعؾاثله الٟلؿُٟت بهىعة ٖامت هى 

٤ في  جضبحر اإلاخىخض و٢ض ظم٘ في هظا ال٨خاب ؤعائه الٟلؿُٟت ول٨ىه لم ًٞى

حر واضخت  و٢ض " بجمامه وما ٦خبه ٖؿحر الٟهم ألن لٛت ال٨خاب ٚحر ؾهلت ٚو

الؾٟت الٗغب في الؿُاؾاث اإلاضًىت  ؤَل٘ ٖلى ما ٦خبه ٞالؾٟت الُىهان ٞو

تن بمضًىت الٟاعابي  ٞاؾتهىجه ٦خاباث ؤٞالَىن واؾخمالخه ؤعاء ؤعؾُى ٞو

الظي جىدى ٞحها اإلاشالُت والؿٗاصة جل٪ الؿٗاصة التي ٧ان ًٟخ٣غ بلحها ابً 

باظت في مجخمٗه طل٪ اإلاجخم٘ الظي ٧ان ٌٗض زلُُا مسخلُا في ؾاثغ 

إمل في  الش٣اٞاث وآلاعاء والؿُاؾاث مما ظٗله ًيكض الؿٗاصة الخ٣ت ٍو

اهُت للجمُ٘  (36)."طل٪ اإلاجخم٘ الظي ًد٤٣ الؿٗاصة والٞغ

وهغي بإهه قضًض الا٢تراب مً الٟاعابي ٞجٗل ٚاًخه ٞلؿٟخه 

جضبحر "الؿُاؾُت وألازال١ ال٣ٗلُت ول٣ض عؾم لىا ابً باظت مً زال٫ مالٟه 

جسُُِ إلاا ًيبغي ؤن ٩ًىن الاوؿان ال٩امل الظي ٌؿمُه ابً باظت " اإلاخىخض

اإلاخىخض مً هاخُت وإلاا جخإل٠ مىه وج٣ىم ٖلُه الخُاة الغايُت في اإلاضًىت 

. الٟايلت مً هاخُت ؤزغي 

٣ا للمباصت الغثِؿُت التي  ول٣ض ؤعاص ابً باظت ؤن ٣ًُم مضًيخه ٞو

 .ج٣ىم ٖلحها ٞلؿٟخه وآعائه في الؿٗاصة، وألازال١ وال٩ىن وزال٣ه

ًبدض مٗنى "ٌؿتهل ابً باظت مالٟه جضبحر اإلاخىخض : معني التدبير والتىحد

بن لٟٔ الخضبحر ٌٗني في ؤ٦بر مٗاهُه "٧ل مً لٟٓتي الخضبحرو الخىخض 

ما٫ جغمي بلى م٣هض مٗلىم ٞال ًم٨ً ؤن ٌؿخض٫ بها ٖلى  ت مً ألٖا مجمٖى
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ت ؤٖما٫ جىجؼ ٖلى وجحرة واخضة بىاءا ٖلى زُت  ٖمل مٟغص وبهما ٖلى مجمٖى

 (37)."مغؾىمت للىنى٫ بلى ٚغى مٗلىم ٧الخضبحر الؿُاس ي والخضبحر الخغبي

الخضبحر ٢ض ٩ًىن بال٣ىة و٢ض ٩ًىن بالٟٗل، ولٟٓت الخضبحر صاللتها "و

ٖلى ما بال٣ىة ؤ٦ثر وؤقهغ وبحن ؤن الترجِب بطا ٧ان في ؤمىع بال٣ىة ٞةهما 

٩ًىن طل٪ بال٨ٟغة ٞةن هظا مسخو بال٨ٟغ وال ًم٨ً ؤن ًىظض بال لإلوؿان 

 ٦ما ؤجهم ًُل٣ىن ٖلى (38)."٣ِٞ وما ٣ًا٫ ٖلُه اإلاضبغ ٞةهما هى للدكبُه به

الاله ؤهه مضبغ الٗالم وهظا الخضبحر اإلاُل٤ وهى ؤقٝغ الخضابحر وهىا٥ جضبحر 

. اإلاضن وجضبحر اإلاجز٫ 

ؤما باليؿبت للٟٓت اإلاخىخض ٞلم ًخُغ١ ابً باظت بلى قغخها ٦ما 

جضبحر : "قغح مً ٢بل لٟٓت الخضبحر ول٨ً مً زال٫ ٢غاءجىا لغؾاثله

وؿخُُ٘ ؤن هدبحن ما ٌٗىُه ابً " عؾالت الىصإ"، "، عؾالت الاجها٫"اإلاخىخض

باظت بهظه اللٟٓت ٞاإلاخىخض هى الاوؿان اإلاٟغص الظي ًدُا ؾىاء في هٟؿه ؤو 

م٘ ٚحره خُاة مٟغصة ًدهل ٞحها ٖلى ؾٗاصة مٟغصة ؤًًا وهي ٢ض جُل٤ 

ٖلى الجماٖت ؤو اإلاضًىت اإلاالٟت مً ؤٞغاص مٟغصًً ًدُا ٧ل مجهم في هٟؿه 

دُا ٧لهم ُٞما بُجهم خُاة ًضبغها ال٨ٟغ وجىظهها الغوٍت ٨ٞإجهم ُٞما  ٍو

ُما ًإزظون بهإهٟؿهم مً جضبحر في ؤٞٗالهم  ت ٞو ًسًٗىن له مً ٨ٞغ وعٍو

الىٟؿُت والخل٣ُت والاظخماُٖت بهما ٌِٗكىن ٦إجهم ٚغباء ٖمً لِـ مجهم 

ٗني ابً باظت بلٟٓت اإلاخىخض مً هاخُت ؤزغي الىظهت  وال قبُه بهم َو

 .ال٣ٗلُت والتي ًٟهم مجها ؤن اإلاخىخض ًُل٤ ٖلى البالٜ مغجبت الاجها٫

وبهظا ٞاإلاخىخض ٖىضه ال ٌٗني الٟغص ٦ٟغص وبهما ٌٗني الٟغص وال٨ثرة 

ما٫ الاوؿاهُت اإلاىظهت هدى ٦ما٫ ج٩ىن  والجماٖت في جىخُض ال٣ىي وألٖا

 ٞاإلاخىخض هى (39)،"وعاءه الؿٗاصة اإلايكىصة خُض ًىا٫ عض ى هللا وعيىاهه

اإلا٣غ بىخضاهُت هللا اإلاىخٟ٘ بدؿىاث الخُاة البُٗض ًٖ ٧ل مٟاؾضها 

الؿاعي بلى الؿٗاصة ألابضًت مً وعاء ٧ل ٖمل ٣ًىم به وبطا ؾاع ؤٞغاص 
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٣ت ٧اهىا مخىخضًً وبطا اؾخُاٖىا ؤن ٌؿخمُلىا ؤبىاء  مجخم٘ ٖلى هظه الٍُغ

بِئتهم الى مماعؾت الًُٟلت وخب الخحر وجدهُل الٗلىم والٟلؿٟت ؤوكإوا 

مجخمٗىا ٞايال ٖلى عؤؾه ُٞلؿٝى ؤو مخىخض بط ؤهه ٧ان ٌٗخبر ؤن خ٨م 

 (40)."الُٟلؿٝى ؤخؿً ؤهىإ الخ٨م

املدًىة الكاملة   -2

جٟترى الخُاة ألازال٢ُت بالًغوعة وظىص اإلاجخم٘ وبطا ٧ان ابً 

اع  ض جدضًض ؤلَا باظت ٢ض اهخم بالؿُاؾت ٞةن الؿبب في طل٪ ؤهه ًٍغ

الاظخماعي ال٨ُٟل بخد٤ُ٣ الخُاة الٟايلت والؿٗاصة ال٩املت ألٞغاص اإلاجخم٘ 

ٞاإلاخىخض مًُغ بلى مغاٖاة الٓغوٝ اإلاضهُت التي جدبِ به ٞهى ًدخاط بلى "،

٢ىم ٣ًىم له ٧ل واخض مجهم بص يء مما ًدخاط بلُه ٞاالظخمإ ٖىض ابً باظت 

لِـ ٚاًت في خض طاجه وبهما هى وؾُلت لٛاًت ؤزغي هي ال٨ما٫ الظي ج٩ىن 

 (41).”به الؿٗاصة ال٣هىي في الخُاة الازغة

ٞاألولى في هٓغ ابً باظت وخضة اظخماُٖت بل هي ؤ٦بر وخضة 

اظخماُٖت وهى ٌٗبر ٖجها باإلاضًىت ٖلى هدى ما هجضه ٖىض الٟاعابي واإلاضًىت هي 

ُتها مً  الهىعة اإلاشلى للمجخم٘ الاوؿاوي وهجض اإلاضن جخٗضصو جسخل٠ في هٖى

ٗبر ًٖ ؾُاؾت الضولت ؤو اإلاضًىت بمهمت  خُض ٧ىجها ٞايلت ؤو ٞاؾضة َو

ؤما الخضبحر الٟايل ٞهى الخضبحر ال٩امل الظي ٌكمل مضن " جضبحر اإلاضًىت"

طل٪ ألن ابً باظت ًامً بإن هامىؽ "الٗالم ؤي ٖلى اإلاؿخىي الاوؿاوي 

الٗالم و٢ىاهِىه وهٓمه بهما هى هٓام ٧امل مد٨م مخ٣ً ال زلل ُٞه وهى 

وؤقٝغ ألامىع التي ٣ًا٫ ٖلحها الخضبحر هى جضبحر اإلاضن وجضبحر " جضبحر نىاب

٣ى٫  ٣ُٞىلىن في جضبحر الٗالم ؤهه جضبحر مد٨م مخ٣ً وما ظاوـ "...اإلاجز٫ ٍو

 (42)."هظه ألالٟاّ ٞةن هظه ألالٟاّ جخًمً وظىص الهىاب

ل٣ض بضؤ ابً باظت بالٟغص الن الٟغص ٖىضه ؤؾاؽ اإلاجخم٘ وبطا ٧ان 

ً اإلاضًىت الٟايلت و٢ض  الٟغص ٞايال ٞمجمٕى ألاٞغاص ؾُاصي خخما بلى ج٩ٍى
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ظٗل اإلاضًىت جبضو في نىعة مشالُت ختى جخىا٤ٞ م٘ مشالُت ألاٞغاص اإلاخىخضًً 

ووي٘ ٖضة قغوٍ البض مً جىاٞغها في جل٪ اإلاضًىت ل٩ي ٌؿخُُ٘ ٧ل ٞغص ؤن 

د٤٣ ؾٗاصجه  ٞاإلاضًىت التي ؤعاصها ابً باظت لِؿذ مضًىت "ًاصي صوعه ٍو

ؿُحن وبزىان الهٟا وبهما هي مضًىت  ت ٧التي ؤعاصها ال٣ضٌـ ؤٚو ؾماٍو

ؤعيُت ٌِٗل ؤهلها جبٗا للىىامِـ التي ويٗها ال٣ٗل اإلاُل٤، ٞاإلاخىخضون 

ٌِٗكىن في هظه اإلاضًىت ٦إجهم ٚغباء ٖمً لِـ لهم وال قبحها بهم مً ؤٞغاص 

الجماٖت ؤو مً ؤهل اإلاضًىت وم٘ طل٪ ٞةجهم ًسالُىن ٚحرهم ٖمً ًسخلٟىن 

ٗاقغوهم ول٨ً ًخمحزون بخىخضهم مً صوجهم ول٨ً بضون الاه٣ُإ  ٖجهم َو

 (43)."ٖجهم وال اٖتزا٫ لهم

ومً ممحزاث اإلاضًىت ال٩املت بإن ال ٩ًىن ٞحها َبِب وال ٢اى وطل٪ 

ؤن اإلادبت بُجهم ؤظم٘ ٞال حكا٦ـ بُجهم ؤنال ٦ما ؤن ؤٞٗا٫ اإلاضًىت 

و٦ظا ؤعاءها ناص٢ت بمٗنى ؤهه ال ٩ًىن في هظه (44)."الٟايلت ٧لها نىاب

بت الُاعثت التي عبما جإحي  اإلاضًىت ؤعاء ٧اطبت ؤبضا بط ال جىدكغ ٞحها آلاعاء الٍٛغ

مً مضن ؤزغي ها٢هت بط ؤن اإلاضًىت ال٩املت ال جخإل٠ بال مً الخ٨ماء 

وهاالء الخ٨ماء هم الظًً ٌٗملىن الهىاب بةَال١ بٗض الى٢ٝى ٖلى ٦ما٫ 

الاوؿان اما الاوؿان بالُب٘ ٞهى الظي ٌٗٝغ الغؤي الهىاب باإلياٞت ٦ما 

بطا ٢ُل هظا الاؾم " ؤن مً ممحزاث هظه اإلاضًىت ؤن ال ٩ًىن ٞحها هىابذ

ٞةهه متى ٧ان ٣ٞض مغيذ : بسهىم ألهه ال ؤعاء ٧اطبت ٞحها وال بٗمىم

 (45)."واهخ٣ًذ ؤمىعها وناعث ٚحر ٧املت

الىىابذ في اإلاضن "و٢ض ؤقاع الٟاعابي بلى هاالء الىىابذ ٣ٞا٫ بن 

مجزلتهم ٞحها مجزلت الكُلم في الخىُت ؤو الكى٥ الىابذ ٞحها بحن الؼعٕ، ؤو 

ب٨ٗل ابً باظت " ؾاثغ الخكاجل ٚحر الىاٞٗت والًاعة بالؼعٕ ؤو الٟغؽ

بالىىابذ ٧ل مً اهٟغص ؤو زغط ٖلى الجمهىع ؤو عؤي عؤًا ناص٢ا "الظي ٌٗني 
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ألن اإلاضن الٟايلت لِـ ٞحها آعاء ٧اطبت وبن ٧اهىا هم ٖلى خضور اإلاضن 

 (46)".ال٩املت

٦ما ؤجها جخمحز بدىُٓم الٗمل وج٣ؿُم ألاصواع ٞاإلوؿان ٣ًهض 

٦ما : بإٖماله هٟ٘ اإلاضًىت بط ؤن ؤلاوؿان الٟايل هى ظؼء اإلاضًىت الٟايلت

ىهاٖىن  ؤن اإلاخىخضون ٨ًخبىن ٧ل زىعة في هٟىؾهم ٖلى الكغاج٘ ٍو

باالزخُاع وؤلاعاصة لىامىؽ الخُاة الكامل لُبلٛىا في جهاًت اإلاُاٝ، بالخُاة 

ال٣ٗلُت ؤما باليؿبت للمضة الىا٢هت ُٞظهب ابً باظت في حٗضص اإلاضن ٚحر 

ول٨ىه هسخل٠ ٖىه في ؤهه ًجٗلها ؤعبٗت بؿُُت "ال٩املت مظهب الٟاعابي، 

ُٞظ٦غ مضًىت ال٨غامت واإلاضًىت الجماُٖت ومضًىت الخٛلب ؤما اؾم اإلاضًىت 

ت  (47)".الغابٗت ُٞبضو ؤهه ؾ٣ِ مً اإلاسَُى

ٞمضًىت ال٨غامت هي التي ٢هض ؤهلها الخٗاون ٖلى ؤن ًهبروا 

م٨غمحن طوي ٖٓمت وط٦غ وقهغة وطل٪ بال٣ى٫ والٟٗل، ؤما مضًىت الخٛلب 

ٞهي التي ٢هض ؤهلها الخٛلب ٖلى ٚحرهم وظٗلىا ؾٗاصتهم في جل٪ الٛلبت، 

واما اإلاضًىت الجماُٖت ٞهي التي ٢هض ؤهلها ؤن ٌِٗكىا في ٞىض ى ُٞدبٗىا 

ىا ٠ُ٦ قاءوا وؤهلها مدؿاوون خهٞغ ال ٩ًىن ألخض مجهم ٖلى ... ؤهىاءهم ٍو

 (48)".ؤخض مجهم ؾلُان

في هظه اإلاضن ًٟخ٣غ صاثما بلى َبِب و٢اى و٧لما بٗضث اإلاضًىت ًٖ 

ال٩املت ٧ان الاٞخ٣اع ٞحها بلى هظًً ؤ٦ثر، و٧ان ٞحها عجبت هظًً الهىٟحن مً 

، ٞإ٦ثر ؤهلها ٌؿٗىن وعاء ملظاتهم وقهىاتهم وما ًغض ي  الىاؽ ؤقٝغ

خىاثجهم البضهُت والىٟؿُت ٞخ٨ثر ؤمغايهم خُض ال ٌٗغى لها صاء وال صواء 

٣٘ الدكا٦ـ بحن ؤٞغاصها مما ًدخاط مٗه بلى وي٘ الٗض٫ ومً ٣ًىم به  ٍو

 .وهى ال٣اض ي

و٦ما ط٦غها بإن ؤٞٗا٫ اإلاضًىت ال٩املت جخه٠ بالًُٟلت والهض١، 

ٞاإلاضن الىا٢هت ٌٛلب ٖلحها الخغوط ًٖ هظا الؿجن ٞةطا اج٤ٟ ألخض ؤبىائها 
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ؤن حهخضي بلى نىاب عؤي ؤو ٖمل ٧ان طل٪ بالٗغى و٧ان اإلاهخضي بلُه مً 

. الىىابذ ؤو ٧ان ًغي عؤًا مسالٟا ألبىاء جل٪ اإلاضًىت ٞهى اًًا مً الىىابذ

ٞإما مً و٢٘ ٖلى عؤي ناص١ لم ٨ًً في جل٪ اإلاضًىت ؤو ٧ان ٞحها ه٣ًُه هى "

اإلاٗخ٣ض ٞةجهم ٌؿمىن الىىابذ و٧لما ٧اهذ مٗخ٣ضاتهم ؤ٦ثر وؤٖٓم مى٢ٗا، 

٧ان هظا الاؾم ؤو٢٘ ٖلحهم، وهظا الاؾم ٣ًا٫ ٖلحهم زهىنا و٢ض ٣ًا٫ 

بٗمىم ٖلى مً هى ًغي ٚحر عؤي ؤهل اإلاضًىت ٠ُ٦ ٧ان ناص٢ا ؤو ٧اطبا وه٣ل 

 (49)".بلحهم هظا الاؾم مً الٗكب الىابذ مً جل٣اء هٟؿه بحن الؼعٕ

جٗل ابً باظت وظىص الىىابذ في اإلاضن ألاعب٘ ٚحر ال٩املت هى ٖلت  ٍو

خضور اإلاضًىت ال٩املت ما صامىا هم الظًً حهخضون في مضًىت ٖلى ما ًلخ٤ 

هلخىهه وهم ًالٟىن م٘ الخ٩ام  باإلاضًىت مً ٞؿاص ٖلى مغ الؿىحن ٍو

باء الُب٣اث الشالر التي جخإل٠ مجها الؿحر ألاعب٘،  و٦إن الؿٗضاء بن "وألَا

ؤم٨ً وظىصهم في هظه اإلاضن ٞةهما ٩ًىن لهم ؾٗاصة اإلاٟغص ونىاب الخضبحر 

بهما ٩ًىن جضبحر اإلاٟغص، وؾىاء ٧ان اإلاٟغص واخض ؤو ؤ٦ثر مً واخض ما لم 

ُت ب٣ىلهم  ًجخم٘ ٖلى عؤحهم ؤمت ؤو مضًىت وهاالء هم الظًً ٌٗىحهم الهٞى

اجهم وبحن ؤجغابهم وظحراجهم، ٚغباء في آعائهم  الٛغباء ألجهم وبن ٧اهىا في ؤَو

ان بلى ؾاثغ ما  ٢ضؾا ٞغوا بإ٩ٞاعهم بلى مغاجب ؤزغي هي لهم ٧األَو

 (50)".٣ًىلىهه

غي ابً باظت ؤن مٗٓم ؤٞٗا٫ ؤلاوؿان في الؿحر ألاعب٘ بهما هى  ٍو

ألهه " مغ٦ب مما هى بهُمي وبوؿاوي و٢لما ًىظض البهُمي زالُا مً ؤلاوؿان، 

البض لإلوؿان بطا ٧ان ٖلى الخا٫ الُبُُٗت في ؤ٦ثر ألامغ بال في الىاصع وبن ٧ان 

ؾبب خغ٦خه الاهٟٗا٫ ؤن ٨ًٟغ ٠ُ٦ ًٟٗل طل٪، ٞإما ؤلاوؿاوي ٣ٞض ًىظض 

 (51)".زلىا مً البهُمي

لى طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن مظهبه الؿُاس ي ٢اثم ٖلى اإلاباصت التي  ٖو

ؿترقض بها ؤلاوؿان وهى ًغبِ بحن الجاهب الؿُاس ي  ٣ًغعها ال٣ٗل َو

                                                             
. 343غفيفي زينب، مرجع سابق ، ص - 49
. 13ابن ابجة، ثدبري املتوحد، مصدر سابق، ص - 50
. 18ابن ابجة، ثدبري املتوحد، مصدر سابق ، ص - 51



75 
 

ُٞجٗل جضبحر اإلاخىخض ٖلى مشا٫ جضبحر الخ٩ىمت ال٩املت وبظل٪ "وألازالقي 

ٞهى ًغجٟ٘ مً الجؼء بلى ال٩ل، مً الٟغص بلى اإلاجخم٘ والهضٝ اإلايكىص الظي 

 (52)".ٌؿعى بلُه اإلاخىخض هى البلٙى بلى ؤٖلى صعظت مم٨ىت مً ال٨ما٫

املتىحد والاغتراب  -3

هى اإلاىٟغص بىٟؿه الظي ظٗل ٞغاصجه هُئت لىظىصه، ٞما " اإلاخىخض 

، بن  ًخٟغص به هى ما ًخىخض ألظله، وألهه ال ٌٗاوي مً وخضجه هى ُٞلؿٝى

ً، وطل٪ هى مٗنى  مهمت وظىصه هى تهظًب الىخضة بًغب زام مً الَى

ً ؤو  الخىخض، ٚحر ؤهه ًدؿً بىا ؤال هًٓ بالخىخض ؤهه مجغص خىحن بلى الَى

ً ال وظىص له، ٞالخىخض نٟت خىُيُت ٢ض جهِب اإلاٟاع١ للجماٖت،  بلى َو

ٞالخىخض هى "،(53)".٦ظل٪ هى لِـ ٞكال ًاجؿا في الب٣اء في ٖهمت الجماٖت

لبها واجساطها اؾما  ت الىخضة ومجاهبتها والهحروعة بلحها ومٗاوصتها َو مُاٖو

 (54)".والاهدؿاب بلحها، بن اإلاخىخض لِـ الىخُض

ب الغؤي وجىخضه هى جضعب ٖؿحر ٖلى ؤلا٢امت  بن اإلاخىخض هى ٍٚغ

ً ٣ٖلي هى مُالب ؾلٟا ًغؾمه لىٟؿه في ٧ل مغة . ٖلى خضوص َو

ٞاإلاخىخض هى الىابخت ؤي الٟغص اإلاىٗؼ٫ الظي ٌِٗل في هٟؿه ؤو م٘ ٚحره، ٦ما 

ت ؤٞغاص صٞٗت واخضة، بط َاإلاا ؤن  ؤن لٟٔ اإلاخىخض ًُل٤ ٖلى مجمٖى

الجماٖت لم جإزظ بٗاصاث هاالء اإلاخىخضون ولم جدب٘ ج٣الُضهم ٞةن هاالء 

حن ًٓلىن عظاال ٚغباء  ٦ما ٌؿمحهم ابً باظت ه٣ال ًٖ الٟاعابي واإلاخهٞى

وؾِ ٖاثالتهم ومجخمٗهم طل٪ ألجهم مىاَىىا الخ٩ىمت ال٩املت الظًً 

. جضٞهم ظغؤتهم ال٣ٗلُت بلى اؾدبا١ خضوثها

بن مىي٘ اإلاخىخض ال هى اإلاضًىت وال هى اإلاجز٫ ولظل٪ ٞالىٓغ في ؤمغ 

اإلاخىخض ال هى اهسغاٍ في الٟلؿٟت اإلاضهُت التي ويٗها ؤٞالَىن ج٣لُضا ل٩ل 

ج٨ٟحر بماهُت اإلاضًىت وبُبُٗت مجزلت الُٟلؿٝى صازلها وال هى اؾخئىاٝ 

بن اهُال١ ابً باظت "،إلق٩الُت ٧ان البالُٚىن ٢ض ؤُٖىا ٖجها نُٛت ؤولُت
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مً بػاخت بق٩الُت اإلاضًىت الٟايلت ومداولت الخلٟذ عؤؾا بلى اإلاىي٘ الظي 

ًهِبه الُٟلؿٝى في اإلاضن الٛحر ٞايلت، هى ألا٤ٞ الظي جخ٩ىن صازله 

مؿإلت اإلاخىخض هى ؾا٦ً اإلاضن ٚحر الٟايلت، وهظا يغب مً الؿ٨ً 

الايُغاعي في مضن ال ٞايلت هى الظي ًضٞ٘ بلى الخٟلؿ٠ بطن نٟت 

ؾُٗضة ألهل اإلاضًىت الٟايلت بل هى الًغب مً الخضبحر الظي ًمتهىه عهِ 

مً الىاؽ ًجضون مً ؤهٟؿهم ٚغبت في الغؤي مٗها صٞ٘ خُلت الخىظه وهم 

 وهم ٨ٖـ ما ٌٗىحهم الٟاعابي الظًً ًًغون اإلاجخم٘ ومشلهم (55)."الىىابذ

مشل الكى٥ الىابذ بحن الؼعٕ ؤما ابً باظت ُٞجٗل مً الىابخت ؤو الىىابذ 

عجبت الظًً ًغون آلاعاء الهاص٢ت في اإلاضًىت الٟاؾضة الجاهلت ول٨ىه مً 

الىاضر زال٫ هظا الٗغى البؿُِ ؤن مجزلت الىىابذ في اإلاضًىت ؾىاء 

بمىٓىع الٟاعابي ؤو وظهت ابً باظت ٣ٞض ؤزظا مإزظ الجاخٔ خُض ؤقاع بلى 

الٟغ٢ت اإلاخمغصة ٖلى ال٣ُم واإلاباصت بٌٛ الىٓغ بطا ٧اهذ هظه ال٣ُم 

ب؟، وهل .ٞاؾضة ؤم ٞايلت  وبظل٪ بطن ٞهل اإلاخىخض هى الىابخت وهى الٍٛغ

؟ ًبضو وؤن ٦ما٫ اإلاضًىت الٟايلت ًجٗلها في " ،ٌٗني به ابً باظت الُٟلؿٝى

: ٚحر خاظت بلى الٟلؿٟت وبلى ٞالؾٟت ول٨ً ٠ُ٦ هٟهم ٢ى٫ ابً باظت

٢ض ٌٗني " ،(56)".الىىابذ بن وظىصهم هى ؾبب خضور اإلاضًىت ال٩املت ؟"

طل٪ ٣ِٞ ؤن اإلاىي٘ الظي ٠٣ً ُٞه الُٟلؿٝى هى الظي ًدضص َبُٗت 

الخاظت بلى الٟلؿٟت و٢ض ٌٗني ؤًًا ؤن صوع الُٟلؿٝى ما٢ذ مشل 

مىيٗه، بن الُٟلؿٝى بهما ًًُغ للٓهىع صازل ٖهغ ال هسخاعه، ٞهى 

مىظىص ايُغاعا في هظا الؼمان ؤو طل٪ بُض ؤن هظا الايُغاع بلى الؼمان 

ت هي زانت للُٟلؿٝى ت ظظٍع ت "(57)الظي ًٓهغ ُٞه بهما ًذجب خٍغ ظظٍع

بت التي جبٙز في جغبت ال جدخملها في ٖٝغ  باإلاٗنى الظي هدمله ٖلى الىبخت الٍٛغ

الٗكب الىابذ مً جل٣اء هٟؿه بحن الؼعٕ، والىابخت "ؤهلها ٞالىابخت هى 

مخىخضا ؤوال وؤزحرا، ؤوال ألهه ًىلض مً جل٣اء وخضجه، ٞهى ل٣ُِ في مضن 
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الالٞلؿٟت، بهه الٛحر مم٨ً الظي بٓهىعه ٨ًؿغ ٦ؿل الغوح في ؤمت ما، 

وؤزحرا ألهه مُالب بإن ًهى٘ بىٟؿه بم٩اهُت الٗالم الظي ًسهه، هظا 

الٗالم الظي هى هُئت اإلاخىخض بط ٧ان ؾا٦ىه الىخُض، بهما هى في الى٢ذ 

هٟؿه الهُٛت البضاثُت ًٖ الٗالم ال٩امل الظي حكحر بلُه ٨ٞغة اإلاضًىت 

، ٞالىابخت لِـ ؾبب هٟؿه الىخُضة ٞدؿب بل هى بسانت ؾبب "الٟايلت

خضور اإلاضًىت ال٩املت، ولِـ ٦ما اٖخ٣ض الٟاعابي بإن الىىابذ هى مً 

ًدُم اإلاضًىت الٟايلت، ٞما ٢هض بلُه ابً باظت هى ؤن ٌؿدكٗغ ٞلؿُٟا 

غة التي حؿب٤ خضور اإلاضًىت ال٩املت التي ًبضو ؤن ابً باظت  اللخٓت الٖى

 . ًاجؿا مً خهىلها ل٨ً ًب٣ى ؤمال َاإلاا الىىابذ مىظىصًً بك٩ل جل٣اجي

ٞالخىخض هى خب الخ٨مت مً خُض بن هظه الخ٨مت هي الخضعب 

ٖلى ؤلاجُان بلى الٟلؿٟت مً ٚحر اإلاغوع بةق٩الُت اإلاضًىت الٟايلت، بهما 

ً الىخضة، وهي لِؿذ ٦ظل٪ بال ألن  الٟلؿٟت بطن نىاٖت الاهٟغاص ٞو

٣ي هاجج ًٖ "وا٢ٗت الُٟلؿٝى هٟؿها هي هابخت،  ٞالخىخض مى٠٢ مُخاٞحًز

خا٫ اهُىلىجي هى وي٘ الىابخت، و٦ما ؤن اهٟغاص اإلاٍغٌ صخت، ٦ظل٪ 

بهه ؾٗاصة، بهه اٖتزا٫ للجماٖت مً ظهت اٖخباعها آلت : جىخض الُٟلؿٝى

ً ً ؤو ٖاظؼة ًٖ الَى  (58)".الالٞلؿٟت ومضًىت بال َو

بت ًٖ الؼمان مخٟغصة ًٖ اإلا٩ان،  بطن الُٟلؿٝى هى هابخت ٍٚغ

ٞالىىابذ ٚغباء، ًٖ اإلاضًىت وبن ٧اهىا ٌِٗكىن ٞحها، وهم ٚغباء وؾِ 

ألاهل وألا٢اعب والجحران، جإ٦ُضا ٖلى مكغوٖهم الىاقض بخضار ججضًض في 

ؤويإ اإلاضًىت، بجهم بخ٨ٟحرهم ًخ٣اَٗىن م٘ ٧ل ج٨ٟحر ؾاثض، وؤهٓمت 

ؾُاؾُت واظخماُٖت وؤزال٢ُت مهُمىت، ٞالىىابذ ؾٗضاء اإلاضًىت ومؿخ٣بال 

. اإلاضًىت حؿٗض بهم

و٦إن الؿٗضاء بن ؤم٨ً وظىصهم في هظه اإلاضن : "٣ًى٫ ابً باظت

ُت ب٣ىلهم  ٞةهما ٩ًىن لهم ؾٗاصة اإلاٟغص وهاالء هم الظًً ٌٗىحهم الهٞى

اجهم وبحن ؤجغابهم وظحراجهم، ٚغباء في آعائهم ٢ض  الٛغباء ألجهم وبن ٧اهىا في ؤَو
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ان، وهدً في هظا ال٣ى٫  ؾاٞغوا بإ٩ٞاعهم بلى مغاجب ؤزغي هي لهم ٧األَو

ُت لِـ "،(59)".ه٣هض جضبحر هظا ؤلاوؿان اإلاخىخض ٞمُلب الٛغبت لضي الهٞى

ؾٗاصة : الٗىص بلى الظاث اإلا٣ٟىصة بل مُلبها الؿٗاصة وبٗباعة ؤ٦ثر بزاعة

لى هدى ؤ٦ثر خؿما ً، بهه : اإلاٟغص، بل ٖو بن مٗنى الٛغبت لضحهم ًًاهي الَى

 (60)".يغب مً ؤصب الٗؼلت

وبهه صازل هظا ألا٤ٞ الهىفي ا٦دك٠ ابً باظت الؿبل الٟلؿُٟت 

الخاؾمت لبلىعة مٗنى الخىخض، بن الخىخض هى بطن الٛغبت، ل٨ً الٛغبت ال 

ب ال ٌٗاوي مً ؤي يغب مً  ً، ألن الٍٛغ حٗني هىا ؤي يغب مً الالَو

ال٣ل٤ بػاء بم٩اهُت اإلاىث، بهه ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ في ؾٟغ ؾُٗض بلى ؤ٤ٞ 

ى٣لب بلى خضر صهغي،  اإلاىث، بن اإلاىث هىا ًخسلو مً شخىخه الٗضمُت ٍو

ً، بن الخىخض ٚغبت في الغؤي ولِـ  بهه يغب مً الضزى٫ في ؤ٤ٞ الَى

ً مً ٚحر مٗاهاة "٣ٞضاها للظاث،  بن الخىخض ؾٟغ بال٨ٟغ بلى مغجبت الَى

ً واإلاىث  (61)".لىا٢٘ ال٣ل٤ والالَو

ُت ؤو  الخ٣ُ٣ت ؤن الٗؼلت التي هاصي بها ابً باظت لِؿذ ٚغبت نٞى

اه٣ُإ ًٖ الىاؽ، وبهما ًٓل ؤلاوؿان مخهال بالجمُ٘، ٚاًت ألامغ ؤن 

٩ًىن صاثما ؤمحر هٟؿه وؾُض قهىاجه، وؤن ال ًيسخب في جُاع عطاثل الهُئت 

. الاظخماُٖت

مشاعر الاغتراب في ثدبير املتىحد  -4

وظض في " جضبحر اإلاخىخض" و٧ل مً ٢غؤ ٦خاب : ٣ًى٫ ظمُل نلُبا

ؤيٗاٞه ؤزغا مً آعاء الٟاعابي في اإلاضًىت الٟايلت، بال ان ألامغ الظي ًخمحز به 

ابً باظت هى ؤن مٟهىم الضولت الٟايلت لم ٨ًً ٖىضه مٟهىما ٢بلُا وال 

مداولت ل٣لب هٓام الخ٨م، بل ٧ان وؾُلت إلنالح الٗاصاث وألازال١، 

تهضٝ ٢بل ٧ل ش يء بلى جد٤ُ٣ الىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى ؤ٦مل نىعة في ٧ل 
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ٞاإلاخىخضون في هٓغ ابً باظت مىاَىىن في الضولت اإلاشالُت بن ٧اهىا (62)،"ٞغص

ٚغباء في اإلاجخم٘ الخ٣ُ٣ي، بال ؤن ظغؤتهم الغوخُت جضٞٗهم بلى مجاوػة 

قغوٍ الىا٢٘ وبلى ؾلى٥ مىهج ٣ٖلي حهُئىن به ؤؾباب الؿٗاصة في الضهُا 

. وآلازغة

وهغي ؤن عؾالت ال٣ىة الجزوُٖت مً الغؾاثل التي وكغها ص٦خىع ٖبض 

وهظه الغؾالت لها ٖال٢ت بالخضًض " عؾاثل ٞلؿُٟت: "الغخمً بضوي في ٦خابه

ًٖ الٛغبت واٚتراب ؤلاوؿان وهؼوٖه بلى ال٨ما٫، ٞىاضر مً ٖىىاجها ؤجها 

جبدض في ؤلاوؿان ونلخه بال٨ما٫ ؤلاوؿاوي، ٟٞي هظه الغؾالت بَإل ٖلى 

مكاٖغ الٛغبت و٠ُ٦ اجسظث ؾبُلها بلُه واجسظ هى ؾبُله بلحها ٟٞحها حٗبحر 

ٖما ٧ان ٌٗاهُه مً ًإؽ وما ٧ان ًغاه في وا٢٘ مجخمٗه مً مٗاًحر ؤزال٢ُت 

مسخلٟت ؤخُاها ومخباًىت ؤخُاها ؤزغي، لظل٪ خحن ج٣غؤ له جدـ ٦إه٪ 

حِٗل مك٩لت خ٣ُ٣ُت ؤظاص ونٟها ُٞلؿٝى زبر الٟلؿٟت وم٨ٟغ اقخٛل 

مٗاهاة ٢ىمه ؤو مٗاهاة طل٪ اإلاجخم٘ الظي ايُغبذ مٗاًحره في الخ٨م ٖلى 

. ألاقُاء ومٗاًحر الالتزام ألازالقي

ولظل٪ متى اقخهى الاوؿان : و الق٪ ؤهه ٖىضما ٣ًى٫ في عؾالخه

قِئا ؤو ٦غهه زم ٖلم وظه ما ان طل٪ الص يء زحر، جغ٥ طل٪ الاوؿان ما 

ت وجل٪ مً ؤهم  لب ما ٦غه ًٖ خغ٦ت بعاصًت وناصع ًٖ ٨ٞغ وعٍو اقخهى َو

و٧ل ٞٗل بوؿاوي :"  ٦ما ٢ا٫ ابً باظت في جضبحر اإلاخىخض(63)."نٟاث اإلاخىخض

 (64)".ٞهى ٞٗل بازخُاع، وؤٖني باالزخُاع ؤلاعاصة ال٩اثىت ًٖ عوٍت

ً مكاٖغ  زم ٣ٖب ٖلى طل٪ بإؾلىب ؤصبي ٌٗبر ًٖ بخؿاؽ باإلاغاعة ٖو

إؽ الهاعب بلى طاجه ٣ًى٫  ٞةن لم : "مٟٗمت بسُبت ألامل في بنالح اإلاجخم٘ ٍو

ًٟٗل طل٪ الخحر ٧ان طل٪ مً ٞٗله ؾٟها وحٗبا ويالال وما قا٧ل هظه 
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ضها مً سخُه ب٣ىله" ألانىاٝ بط لِـ لهظا الهى٠ اؾم ؾىي :" زم ًٍؼ

 (65)".ؤهه ٞٗل خُىاوي ال بوؿاوي

لى بوؿان ٖهغه ؤزظ ًبض  مً هظه الغوح الىا٢مت ٖلى ٖهغه ٖو

جهىعاجه اإلاشلى لصخهُت اإلاخىخض وعبما ٧ان لخهىعاجه ؤزغها ٖلى صولت 

وخهلذ ٖلى اؾم الخىخض التي ظاءث به بٗض صولت اإلاغابُحن التي . اإلاىخضًً

ا ٞلؿُٟا لصخو ٖاف في بغط "ٖاف في ٦ىٟها،  لظل٪ لم ج٨ً جسُالجه جٞغ

ٖاجي ٞاهضٞ٘ ًدبب بلى زلىجه، ولم ج٨ً ٦ظل٪ ج٣لُض ل٨ٟغة ٞلؿُٟت وسج 

بت ٞلؿُٟت، بهما ٧اهذ ٨ٞغا ٞلؿُٟا لبى خاظت  ٖلى مىىالها لخد٤ُ٣ ٚع

ُٞلؿٝى خملخه مكا٧ل ٖهغه ألن ٣ًضم وع٢ت بنالخه لإلوؿان 

 (66)".ومكا٧له

ه٠ ابً باظت اإلاخىخض بإهه اظخماعي في الٓاهغ ًلبـ ما ًلبـ  ٍو

ىٟغص ٖجهم بالؿغ ؤي مىٗؼ٫ ٖجهم، مىٟغ ًٖ  دىاو٫ ما ًإ٧لىن ٍو الىاؽ ٍو

مجخمٗه بٗؼلخه الضازلُت مً خُض ٨ٞغه بإهه مخىخض ومىٟغص بما ٌٗاهُه مً 

آالم ٚغبخه ًٖ مجخمٗه وطل٪ لِـ بهضٝ الهغوب، بهما بهضٝ الخىخض م٘ 

٨غه صون ؤن ٌٗتز٫ الهُئت الاظخماُٖت التي ٌٗاٌكها . طاجه ٞو

ب الغؤي وألا٩ٞاع واإلاٟاهُم، وبهظا  ومً هىا ٞالىابخت اإلاخىخض هى ٍٚغ

ٞهى ٌِٗل في ٚغبت ًٖ َبُٗت ؤ٩ٞاعهم ومٟاهُمهم وهي جسخل٠ جماما ًٖ 

ألا٩ٞاع الؿاثضة، ٞهى في صازله ًيكض نىعة اإلاجخم٘ الٗاص٫ الظي جخإل٠ 

ُٞه ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الٗلُا، وخحن ًٟخ٣ضها في خُاة مجخمٗه و٢ض ؤجه٨خه 

ضاء يض بني الٗمىمت ُٞلجإ  الهغاٖاث الُاثُٟت وال٣بلُت والخدال٠ م٘ ألٖا

تراب ملجإه الىخُض لُيسجم م٘ ٨ٞغه وقٗىعه مضبغا ؤمغ  بالخالي بلى الٚا

هٟؿه، مخىخض مٗها، وقاء هللا البً باظت ؤن ًً٘ مالمذ نىعة اإلاٛترب في 

ٞإعاص ؤن ًبحن ُٞه اهدُاٍ الىا٢٘ الاظخماعي " جضبحر اإلاخىخض" ٦خابه 

وألازالقي ًٖ ٢ُم ؤلاؾالم وؤلاوؿاهُت مٓهغا ُٞه مضي جٟسخ ال٣ٗاثض 
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الضًيُت ٖلى ًض هاالء الؿاؾت الظًً لم ًغجٟ٘ مؿخىاهم بلى مؿخىي 

بكغون بها، ٞمً زال٫ مٗاٌكت  اإلاباصت ؤلاؾالمُت التي ًدملىن لىاءها ٍو

إتها، ناعث ٚاًخه الىخُضة ؤن  ابً باظت ؤخضار هظه ألاػماث وقٗىعه بَى

ًجض جهىعا ًإزظ بُض ؤلاوؿان مً زال٫ ز٣اٞخه لُجهٌ باإلاجخم٘ ٩ُٞىن له 

. مً الكمى٫ وال٣ىة والاوسجام

ت الظاجُت، ؤي ؤلاخؿاؽ بالظاث ما ٧ان لها ؤن  والق٪ ؤن هظه الجٖز

ا في بِئت مً قإجها ؤن  جُٟىا ٖلى الؿُذ ما لم ٨ًً ؤلاخؿاؽ بالظاث ٢ٍى

ٞلظل٪ ٩ًىن " ٌؿدؿلم ٞحها الٟغص اؾدؿالما ٧امال للٓغوٝ الاظخماُٖت، 

اإلاخىخض واظبا ٖلُه في بٌٗ الؿحر ؤن ٌٗتز٫ ًٖ الىاؽ ظملت ما ؤم٨ىه وال 

ت ؤو ب٣ضع الًغوعة، ؤو حهاظغ بلى الؿحر التي  ًالبؿهم بال في ألامىع الًغوٍع

ٞحها الٗلىم بن ٧اهذ مىظىصا ولِـ هظا مىا٢ًا إلاا ٢ُل في الٗلم اإلاضوي، 

وإلاا جبحن في الٗلم الُبُعي، ٣ٞض جبحن هىا٥ ؤن ؤلاوؿان مضوي بالُب٘، 

تزا٫ قغ ٧له، ل٨ً هظا بهما هى بالظاث، وؤما  وجبحن في الٗلم اإلاضوي ؤن الٖا

 (67)".بالٗغى ٞسحر، ٦ما ٌٗغى في ٦شحر مما في الُب٘

٦ما ؤن ابً باظت ًُالب ؤلاوؿان بإن ًخىلى حٗلُم هٟؿه بىٟؿه، 

لى ؤلاوؿان بىظه ٖام ؤن ًيخٟ٘ بمداؾً الخُاة الاظخماُٖت صون ؤن  ٖو

. ًإزظ مؿاوئها في طل٪

م٨ً للخ٨ماء ؤن ًالٟىا مً ؤهٟؿهم ظماٖاث نٛحرة ؤو ٦بحرة   ٍو

بل هظا واظب ٖلحهم متى ل٣ي بًٗهم بًٗا ٞهم ٩ًىهىن صولت صازل صولت 

داولىن ؤن ٌِٗكىا ٖلى الُٟغة بدُض ال ًخدخم وظىص َبِب وال ٢اض ي  ٍو

ٕغ الىباث في الهىاء الُل٤ مً ٚحر خاظت بلى  ىن ٦ما ًتٖر ٖغ بُجهم وهم ًتٖر

 (68).ٖىاًت البؿخاوي

ت في اإلاجخم٘ وإلاا ٧اهىا  و٦ظل٪ هى ٧الٛغباء وؾِ الكىاٚل الضهٍُى

ؤنض٢اء ُٞما بُجهم ٞةن اإلادبت هي التي ج٣غع هٓام خُاتهم ٧لها وإلاا ٧اهىا 
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لى  ؤخباب هلل وهى الخ٤، ٞةجهم ًجضون عاخت هٟىؾهم في الاجداص بال٣ٗل ألٖا

ت ٖلى الاوؿان  (69)."الظي ًٌُٟ اإلاٗٞغ

وبطا ٧اهذ الٟلؿٟت جىبش٤ مً الك٪ في َبُٗت الٗالم اإلاىيىعي وال 

 ٌ ؾُما بطا ٧ان مداَا باألوهام ٞةن ٚاًت الخٟلؿ٠ جهبذ هىا ٞع

مٗاٌكخه بط ال مجا٫ ُٞه لل٣ُم الضًيُت وؤلاوؿاهُت، وما صام ؤلاوؿان ال 

ُه الظاحي، وعاًٞا مٗاٌكت  ٌؿخُُ٘ ؤن ًب٣ى عاًٞا ل٩ل ش يء،عاًٞا لٖى

ٌ وظضاهُا مٗاٌكت ٞؿاص مجخمٗه  ٞؿاص اإلاجخم٘ ٞٗلُه بما ؤن ًٞغ

ُه  ٌ وظضاهُا ٖو ٗاٌل مباصت ألازال١ والضًً م٘ طاجه، وبما ؤن ًٞغ َو

الظاحي بٟؿاص مجخمٗه زم ٖلُه في هظه الخالت ؤن ًغوى طاجه لُىسٍغ م٘ 

ٌ اإلاُلب ٞهى صاثغة مٛل٣ت حٗني اإلاىث . اإلاجخم٘، ؤما الٞغ

وبهظا ًب٣ى ٖامل ؤلاخؿاؽ بالٛغبت ٖامال مهما ًيبه ؤلاوؿان بلى 

وجضوع ٞلؿٟت ابً "ٖضم الخىاػن بحن ؤلاوؿان وبحن هٟؿه وبحن مجخمٗه 

باظت خى٫ الٛاًت التي وظض ؤلاوؿان مً ؤظلها وهى الاججاه بلى هللا حٗالى 

والاجها٫ به وببغاػ ٢ُمت ؤلاوؿان، ٞهى ُٞلؿٝى ًدُا خُاة ٣ٖلُت مدًت، 

٨غ، ٚغباء ًٖ مجخمٗهم  ٌٗني بكاون هٟؿه وقاون مضًيخه بغوٍت ٞو

الخ٣ُ٣ي الظي ًد٨مه ؤشخام هم ؤ٢ل الىاؽ ظضاعة، ال ٩ًاص اإلاغء ًىٓغ 

كٗغ ب٣ل٤ ًٟترؾه مً ٖضم الخىاؾب في الٗال٢اث والؿُُغة  بلحهم بال َو

د٨مىن بها ؤخ٩ام الجهل وألاهىاء  (70)".والاؾدبضاصًت التي جد٨مهم ٍو

ل٣ض حٗالى الخ٩ام ٖلى الكٗب وماعؾىا ٖلُه ٧ل ؤلىان الاؾدبضاص 

والاؾخٛال٫ ٞإنبذ الٟغص ًخ٣ى٢٘ صازل طاجه مداوال الخٟاّ ٖلى مهلخخه 

ً وبضال مً ؤن ًًخي بىٟؿه في  الخانت صون ؤصوى اهخمام بمهالر آلازٍغ

. ؾبُل الضولت ًهبذ ًساٝ هٟؿه مً الضولت طاتها

ت الاؾدبضاصًت التي اؾخصبدذ باألهضلـ، ؤلاوؿان  ل٣ض خىلذ الجٖز

بلى مجغص ش يء لم ٌٗض ٌكٗغ بىخضجه م٘ هللا، وجدى٫ الى مجغص مىيٕى 
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بت ٖىه، وبالخالي هظا ما ظٗل ابً باظت ًدـ  لإلعاصة ال٣اهغة لضولت ٍٚغ

ب٣ل٤ ػماهه، ٞإزظ ًغ٦ؼ ٖلى اإلاباصت التي في الجهاًت جىخض الؿلى٥ هدى 

ؿخُُ٘  ت وهي ال٣ىاهحن التي ؤوصٖها هللا في الُبُٗت َو الؿٗاصة البكٍغ

: الىنى٫ بلحها بخضبحره الهاص١ وهي

 . الضًً الظي ًغص ؤلاوؿان بلى ٢ىاٖض ؤلاًمان والٗال٢ت باهلل -

تها -  .ألازال١ التي جغصه بلى هٟؿه خحن ٌس يء بلى مٗٞغ

 .الؿُاؾت التي جغصه بلى اإلاجخم٘ وواظباجه هدىه -

٣ا للمخىخض اإلاىٟغص في مجخمٗه ٚاًت في  ٍغ تراب زالنا َو بالخالي ًب٣ى الٚا

٠ُ٦ ًاؾـ : بلٙى ٦ماله ال٣ٗلي ؤو الؿٗاصة ول٨ً ألاق٩ا٫ اإلاُغوح هى

اإلاخىخض طاجه؟ وما هي ؤهم اإلاغاخل التي ًمغ بها؟ 

٠ُ٦ ًخضعط ؤلاوؿان لُهبذ مخىخضا؟ ٧ل هظه الدؿائالث هداو٫ ؤلاظابت 

ٖجها في مُلبىا آلاحي؟ 

مراحل التدرج من إلاوسان العادي إلى املتىحد  -5

بما ؤن الخضبحر هى جغجِب ؤٞٗا٫ ُٞجب بٗض بُان الخضبحر اإلا٣هىص 

ت ؤي مجها ًم٨ً ؤن  جدضًض ؤنىاٝ ألاٞٗا٫ التي جهضع ًٖ ؤلاوؿان إلاٗٞغ

ا لهظا الٟٗل الخضبحري  ٞاإلوؿان باإلاىٓىع الباظىي زالسي ." ٩ًىن مىيٖى

٣ل  (خُىان)ظؿم وبخؿاؽ : ألابٗاص لُه ٞاألٞٗا٫ التي (٧اثً م٨ٟغ)ٖو ، ٖو

ةلى  (الجماصًت)بما ؤن جهضع ًٖ َبُٗخه الجؿمُت : جهضع ٖىه ٧الؿ٣َى

ا للخضبحر وبما ؤن  ت ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مىيٖى ؤؾٟل وهي ؤٞٗا٫ ايُغاٍع

ج٩ىن ألاٞٗا٫ الهاصعة ٖىه عاظٗت بلى َبُٗخه الخُىاهُت، وهي في هظه 

ا للخضبحر باإلاٗنى اإلا٣هىص هىا ت ال ج٩ىن مىيٖى ٍؼ  (71)".الخالت ؤٞٗا٫ ٍٚغ

: ًب٣ى ؤزحرا الاٞٗا٫ التي جيؿب بلى ؤلاوؿان بىنٟه ٧اثىا ٖا٢ال وهي ٢ؿمان

٢ؿم مهضعه ما ًل٣ي اهٟٗا٫، وهظا الىٕى ال ٣ًبل الخضبحر ألهه ال ًهضع  . ؤ

 .ًٖ بعاصة ؤلاوؿان وازخُاعه ٧اإللهاماث
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٢ؿم ًهضع بالٟٗل ًٖ بعاصة ؤلاوؿان وازخُاعه بٗض عوٍت وج٨ٟحر وهي  . ب

ألاٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت ٖلى الخ٣ُ٣ت ألجها جهضع ًٖ ال٣ٗل االظي ًسخو به 

ؤلاوؿان، وإلاا ٧ان ال٣ٗل ٢ىة مً ٢ىي الىٟـ ُٞجب البدض في ألاٞٗا٫ 

ا للخضبحر ؤو  ت ؤي مجها ًجب ؤن ج٩ىن مىيٖى الهاصعة ًٖ هظه ال٣ىي إلاٗٞغ

 .الٟٗل التربىي اإلاماعؽ ٖلى الظاث

ألاٞٗا٫ اإلابيُت ٖلى الخ٣ٗل هي م٣هض ابً باظت، وهظا واضر مً 

٩ٞل ما ًٟٗله ؤلاوؿان بازخُاع ٞهى ٞٗل بوؿاوي، و٧ل ٞٗل بوؿاوي : " ٢ىله

 (72)".هى ٞٗل بازخُاع وؤٖني باالزخُاع ؤلاعاصة ال٩اثىت ًٖ عوٍت

ت هي  ؤما ال٣ٗل " الظ٧اء، الخُا٫، الظا٦غة، الخـ"ٞهى ًغي ؤن مل٩اث اإلاٗٞغ

ت ًخمحز بًٗها  ٞهى ؤٖالها مغجبت وؤؾماها مجزلت، وؾىاه مً مل٩اث اإلاٗٞغ

 .ًٖ بٌٗ مً خُض اإلاؿخىي وؤلاصعا٥

٤ الىٓغ ال٣ٗلي  لُه ٞال٣ٗل ؤلاوؿاوي ًبلٜ ٦ماله ًٖ ٍَغ ٖو

ت ومهضع الؿٗاصة الٗٓمى ألن اإلا٣ٗى٫  الخالو الظي هى مهضع ٧ل مٗٞغ

ت ال٣ٗلُت لضًه ج٣ىم ٖلى ؤؾاؾحن  :هى ٚاًت في طاجه واإلاٗٞغ

بن الهىع اإلا٣ٗىلت ٖىض ابً باظت ج٣ىم ٖلى مغاجب ؤصهاها : ألاؾاؽ ألاو٫ 

هىع لىا همىطط ال٣ٗل بلى ؤن  الهىع الهُىالهُت وؤٖالها ال٣ٗى٫ اإلاٟاع٢ت ٍو

ت ال٩لُت الخالهت ٧الخالي : ًهل بلى اإلاٗٞغ

ؤن ال٣ٗل ًبضؤ في مغخلت الهٗىص بةصعا٥ الهىع اإلاخىؾُت بحن 

الخـ وال٣ٗل زم ال٣ٗل ؤلاوؿاوي طاجه بلى ؤن جهحر ٣ٖال وهىا٥ ًضع٥ 

 . ٣ٖى٫ ألاٞال٥ اإلاٟاع٢ت زم الىاخض ألاو٫ 

ت لإلوؿان في  ت بإن الهىعة الجىهٍغ م٨ً بظما٫ هظه الىٍٓغ ٍو

ؿخُُ٘ هظا  مظهب ابً باظت نىعة ٣ٖلُت بالٟٗل حؿمى ٣ٖال بالٟٗل َو

ال٣ٗل بًٟل الخإمل ؤن ٨ًٟغ في طاجه ٖلى الىدى الظي جضع٥ به ال٣ٗى٫ 

اإلاٟاع٢ت ؤو اإلاالث٨ت طواتها، وهظا الىٕى مً الخضؽ ال٣ٗلي هى الظي ٌؿمى 

ُل٤ هظا الُٟلؿٝى ٖلى  باإلوؿان ًٖ مغجبت ظمُ٘ ال٩اثىاث اإلااصًت ٍو
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حها ًخدض الٗا٢ل م٘  ٖملُت الخضؽ ال٣ٗلي اؾم الاجها٫ بال٣ٗل الٟٗا٫، ٞو

و٢ض ط٦غ ؤن "اإلا٣ٗىالث بالٟٗل، وخُيئظ ال ٨ًٟغ في ش يء آزغ ؾىي طاجه، 

ؤلاوؿان ًيخهي بالضعؽ والخإمل بلى بصعا٥ هظه الهىع اإلاشالُت التي ج٣ىم 

بظاتها وحٗخبر اإلاٗاوي وؤؾمى ال٣ٗى٫ هى ال٣ٗل اإلاؿخٟاص وهى مخمم لل٣ٗل 

 . الٟٗا٫ الظي ًيخهي به اإلاغء بلى بصعا٥ هٟؿه ٩٦اثً ٣ٖلي

ومً هىا ٞةن ؤلاوؿان في جغ٢ُت مً الجؼء اإلادؿىؽ بلى اإلاجغص 

ًضع٥ ٧ل ما هى ٞى١ َىع ؤلاوؿان ختى ًهل بلى ما هى بلهي والٟلؿٟت 

ئاث  ت الجٍؼ ت ال٨لي جدهل مً مٗٞغ جغقضه في ٖملُت الهٗىص بط مٗٞغ

 . بمؿاٖضة بقغا١ ال٣ٗل الٟٗا٫ مً ؤٖلى

وماصام ال٣ٗل  (٧ل ما هى بلهي)ؤن ال٣ٗل ًضع٥ ال٩لُاث : ؤما ألاؾاؽ الشاوي

ًضع٥ ال٨لي ٞلِـ هىا٥ صإ لل٣ى٫ بب٣اء ال٣ٗى٫ ؤلاوؿاهُت الجؼثُت بٗض 

٤ جسُلها ٖلى هدى ًجم٘ بحن  ئاث ًٖ ٍَغ اإلاىث ؤما الىٟـ وهي جضع٥ الجٍؼ

ت ٞهي جب٣ى بٗض  ؤلاخؿاؽ والخ٣ٗل والتي جخمشل في قهىاث وؤٞٗا٫ مخىٖى

 . اإلاىث وجل٣ى الشىاب وال٣ٗاب

ت ٖىض ابً باظت هي الؿبُل بلى ال٨ما٫  ت اإلاٗٞغ لظل٪ ٞةن هٍٓغ

٤ صواعي ال٣ٗل، ٞالىٓغ ال٣ٗلي اإلاجغص  ؤلاوؿاوي طل٪ ألن ؤلاوؿان ٌِٗل ٞو

مً مغاخله هى وخضه الؿبُل ل٩ي ًهبذ اإلاغء ٣ٖال ٞٗاال ُٞخد٤٣ ٦ماله 

بةصعا٦ه ال٨لي الالمخىاهي وهظا ؤلاصعا٥ ال ًم٨ً الىنى٫ بلُه بالخُاالث 

ُت، طل٪ ألن اللظة الخؿُت جذجب الخ٣ُ٣ت والؿبُل للىنى٫ بلى  الهٞى

بصعا٦ه هى الخ٣ٗل والىٓغ ونٟاء الىٟـ، ٩ٞلما ٧اهذ الىٟـ مغجٟٗت ًٖ 

ت بلى البدض والىٓغ ٧اهذ ا٢غب بلى  الكهىاث واللظاثظ الخؿُت مىهٞغ

ت "الاجها٫ بال٣ٗل الٟٗا٫،  ٚحر ؤن هظا ألازحر ال ًبلٜ وال ج٨خىٟه مٗٞغ

ؤلاوؿان ب٩لُخه، وبهما ٩ًىن ٦ما٫ اإلاخىخض بالؿعي بلُه، وبهظا الؿعي 

ًًخى اإلاخىخض ٣ٖال م٨دؿبا و٧اثىا بلهُا، ًلخٟذ بلى طاجه اإلاىٟهلت ًٖ 
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ٖالم اإلااصة، وجخم له الغاخت ال٨بري جل٪ الغاخت التي هضٝ بلحها ابً باظت 

 (73)".وؾاثغ الٟالؾٟت في ؤلاؾالم

بال ؤن هظه الغاخت ؤو باألخغي الؿٗاصة ال٩املت ال جتهُإ ل٩ل الىاؽ 

ت ال٣ٗلُت الخالهت بال هٟغ ٢لُل وهم اإلاخىخضون ؤو الىىابذ،  والًضع٥ اإلاٗٞغ

٤ تهُإ له طل٪ ًٖ ٍَغ ٤ ال٣ٗل ٍو  : ٞاإلاخىخض ًضع٥ الخ٣ُ٣ت ال٩لُت ًٖ ٍَغ

 .ألاٞٗا٫ الهاصعة ًٖ الغوٍت والخإوي (1

الٟٗل الخغ ؤلازخُاعي الظي ٩ًىن له ٚاًت ٣ٌٗلها الٟاٖل وهظا هى الٟٗل  (2

 .الخ٤ الظي ًسخل٠ ًٖ الٟٗل البهُمي الظي ال ٚاًت له

ؤن ج٩ىن هٟؿه ناُٞت ٚحر ٖال٣ت بالكهىاث واللظاثظ الخؿُت وبظل٪  (3

. ٩ًىن مهُإ للٗغوط والىنى٫ بلى ال٣ٗل الٟٗا٫

٤ ؤلالهاماث- " (4 ت التي جإحي ًٖ ٍَغ اهُت– ؤما اإلاٗٞغ ت الٗٞغ ٞةجها – اإلاٗٞغ

ج٩ىن زاعظت ًٖ هُا١ ال٣ضعة ؤلاوؿاهُت وزاعظت ؤًًا ًٖ ؤلاعاصة وال 

ٌؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلحها، بهما هي هٕى مً ؤلاقغا٢اث التي جإحي في ؤو٢اث 

زاعظت ًٖ هُا١ بعاصة ؤلاوؿان ٞال جسً٘ ل٣ٗل وال إلاى٤ُ، وال ٌؿخُُ٘ 

٤ خاظخه  لظل٪ هغي ؤن ابً باظت ٌٗخمض (74)ؤلاوؿان الؿُُغة ٖلحها ٞو

اهُت ت الٗٞغ ت ال٣ٗلُت صون اإلاٗٞغ ". باإلاٗٞغ

مً زال٫ هظه الجىاهب جخىضر لىا شخهُت اإلاخىخض طل٪ ؤلاوؿان 

دغم ٖلى جىمُت ٣ٖله  الؿامي الظي ٌِٗل َب٣ا لضواعي ؤلاعاصة الٗاملت ٍو

تزا٫ الٗغض ي للىاؽ وال٩ٗٝى ٖلى  ت وهظا ال ًإحي له بااٖل في ظى مً الخٍغ

جغبُت هٟؿه بىٟؿه زم ًخهل بإ٢غاهه مً الخ٨ماء ٩ُٞىهىن مجخمٗا في ْل 

اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه، وبطا ٧ان الخضبحر ال ًُل٤ ٖىض ابً باظت بال ٖلى 

جغجِب ظملت مً ألاٞٗا٫ ٣ٞض ٖني بخدلُل هظه ألاٞٗا٫ ٞةطا هى ًبحن ؤن 

ت، وبن ٧ل يغب مً  ت وؤٞٗاال ازخُاٍع ٍؼ ت واٞٗاال ٍٚغ مجها ؤٞٗاال ايُغاٍع

ت هي  هظه ألاٞٗا٫ بهما ًهضع ًٖ يغب مً ال٩اثىاث، ٞاألٞٗا٫ الًغوٍع
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ت هي التي  ٍؼ التي جلخ٤ الجماص ألجها جدهل لها ايُغاعا والاٞٗا٫ الٍٛغ

ت جهضع مً ؤلاوؿان ًٖ ازخُاع  جدهل مً الخُىان ؤما ألاٞٗا٫ ؤلازخُاٍع

ت ٦ما ؤجها جخمحز ًٖ ٚحرها مً ألاٞٗا٫ الجماصًت  ٢اثم ٖلى ٨ٞغ وعٍو

ٞاإلوؿان الظي ٨ًؿغ حجغا مشال ألهه ٖثر به " والخُىاهُت بإن لها ٚاًت، 

وزضف مىه بهما ًٟٗل ٞٗال بهُمُا ٖلى خحن ؤن ؤلاوؿان الظي ٨ًؿغ هظا 

الدجغ ؤو ًل٣ُه ظاهبا ل٩ي ال ٌٗثر به ؤو ًسضف مىه ٚحره بهما ًإحي ٞٗال 

ولهظا ٣ًى٫ ابً باظت ؤن ؤ٦ثر ؤٞٗا٫ ؤلاوؿان بهما جخإل٠ مً " ،(75)".بوؿاهُا

ٖىانغ بًٗها خُىاوي وبًٗها آلازغ بوؿاوي، و٢لما ًىظض لضي ؤلاوؿان 

ؤٞٗا٫ خُىاهُت زالهت بل ؤٚلب ما لضًه ؤٞٗا٫ ٌٛلب ٖلحها ؤن ج٩ىن 

 (76)."بوؿاهُت، وهظه ألاٞٗا٫ هي ما ًيبغي ؤن ٩ًىن للمخىخض

حر ملخٟذ  بطا ٧ان الٟٗل ؤلاوؿاوي ٧له مً ؤظل الغؤي والهىاب ٚو

بلى الىٟـ البهُمُت، ٞظل٪ ؤلاوؿان ؤزل٤ به ؤن ٩ًىن ٞٗله بلهُا مً ؤن 

. ٩ًىن بوؿاهُا

ض مً الًٟاثل ألازال٢ُت  ما ًجب ٖلى مشل هظا ؤلاوؿان ؤن ٌؿتًز

ختى ٩ًىن مؿخٗض ال٣بى٫ ٧ل ما ج٣ًُه الىٟـ الىا٣َت ال الىٟـ البهُمُت 

وبٗض ؤن بحن ابً باظت ؤن ألاٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت هي وخضها التي ًيبغي ؤن جخٗحن 

بها الٛاًاث، وؤن الٛاًت الٗلُا التي ًيبغي ؤن ًد٣٣ها اإلاخىخض باصت طي بضء 

هي بصعا٥ ألامىع الغوخاهُت، ُٞخدضر خُيئظ ابً باظت ًٖ الهىع 

ظهب بلى ؤن هظه الهىع هي اس ى اهىإ  الغوخاهُت وؤهىاٖها اإلاسخلٟت ٍو

الهىع ألجها نىع مٟاع٢ت للماصة، ولهظا ٧اهذ م٣ٗىلت ٦ما ؤجها بطا اجهلذ 

باإلااصة ٞةن هظا الاجها٫ ال ًازغ في عوخاهُتها ألن ال٣ٗل ٌؿخُُ٘ الخ٣ٗل 

وهظه الهىع ٖىض ابً باظت ٖلى ؤنىاٝ ؤعبٗت ؤولها ."باإلااصة وهى مٟاع١ ٖجها

نىع ألاظؿام اإلاؿخضًغة وزاهحها ال٣ٗل الٟٗا٫ ؤو ال٣ٗل اإلاؿخٟاص وزالثها 

اإلا٣ٗىالث الهُىالهُت وعابٗها اإلاٗاوي اإلاىظىصة في ٢ىي الىٟـ وهي اإلاىظىصة 
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ُل٤ ابً باظت (77)،"في الخـ اإلاكتر٥ وفي ٢ىة الخسُل وفي ٢ىة الظا٦غة  ٍو

ٖلى اإلا٣ٗىالث مً هظه الهىع اؾم الغوخاهُت الٗامت ٦ما ًُل٤ ٖلى ما 

صوجها وهي الهىع اإلاىظىصة في الخـ اإلاكتر٥ اؾم الغوخاهُت الخانت، 

غي ابً باظت ؤن ألاٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت ٧لها مخهلت بالهىع الغوخاهُت ٖلى  ٍو

ؤوظه مسخلٟت مً الاجها٫، ٞهىال٪ ؤٞٗا٫ ٚاًتها الهىع الغوخاهُت 

الجؼثُت، ٦ما ؤن هىال٪ ؤٞٗاال ٚاًتها جدهُل الهىع الغوخاهُت الٗامت التي 

ال١  (78)".هي ؤ٦مل الهىع الغوخاهُت ٖلى ؤلَا

و٦ظل٪ ٞةهىا هغاه ٌكحر بلى ٣ٖل واخض ؤػلي لإلوؿاهُت ؤما ال٣ٗى٫ 

ؤلاوؿاهُت الجؼثُت ٞةجها ٞاهُت ال جب٣ى بٗض اإلاىث، بال بطا اؾخُاٖذ ؤن 

ئاث ٖلى هدى ًجم٘ بحن ؤلاخؿاؽ والخ٣ٗل، وخُيئظ ًد٤ لها  جخسُل الجٍؼ

. ؤن جب٣ى وجل٣ى الشىاب وال٣ٗاب

وهظا ال٣ٗل ألاػلي الىاخض لإلوؿان هى الظي ًهل بلى ؤلاجداص 

بال٣ٗل الٟٗا٫، ولهظا ٞةهه ال ًهل بلى هظه اإلاغجبت بال الىٟغ ال٣لُل مً بني 

البكغ وهاالء هم اإلاخىخضون الظًً ًبلٛىن هظه اإلاغجبت بإٞٗالهم الهاصعة 

ًٖ الغوٍت وؤؾاؾها الٟٗل الخغ الازخُاعي وهى الٟٗل الظي ٌكٗغ ٞاٖله 

 (79)".بٛاًت ٣ًهضها

وهظا هى الٟٗل الاوؿاوي الخ٤ وهى ٖلى ٨ٖـ الٟٗل البهُمي الظي 

وؤلاوؿان الغوخاوي ال٩امل هى الظي ًخهل بإعقى " ال ٚاًت م٣هىصة مىه 

ؤهىإ الهىع الظي هى ؤؾمى وؤمجض نٟاث اإلاخىخضًً في اإلاضًىت الٟانلت، 

ومشل هظا ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ٌٗل طاجه وطواث ال٣ٗى٫ الهُىالهُت 

وال٣ٗى٫ بالٟٗل، وخُيئظ ًخهل بال٣ٗل الٟٗا٫ الظي هى ؤ٢ص ى ٚاًت مً 

 (80)".ٚاًاث ال٨ما٫
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ىمي ٣ٖله في ظى  والخالنت ؤن اإلاخىخض الظي ٌِٗل َب٣ا لضواعي ال٣ٗل ٍو

ت الخالهت، وال ًدؿنى لظل٪ بال باٖتزا٫ اإلاجخم٘، وال٩ٗٝى ٖلى  مً الخٍغ

ً صولت الٛغباء صازل الضولت  حٗلُم هٟؿه بىٟؿه، زم ؤلاجها٫ ب٣غهاثه لخ٩ٍى

الٛحر ٧املت ٩ُٞىهىن ٦إنض٢اء ج٣غع اإلادبت هٓام ظماٖتهم وهم الؿٗضاء 

خ٣ا والخالضون الظًً ؤنبدىا ؤهىاعا مكغ٢ت ججض هٟىؾهم عاختها في 

لى ٖلى مهضع الٌُٟ والىىع، ٦ما ؤن ابً باظت في  ؤلاجداص بالٟٗل ألٖا

ُت " جضبحر اإلاخىخض:"جإلُٟه  ؼ ال٣ٗل ومداعبت اإلاُى٫ الهٞى ًضٖى بلى حٍٗؼ

غي ؤن ال٨ما٫ ؤلاوؿاوي ال ًخإحى بال بالىٓغ  ؤصخاب الخ٨مت الظو٢ُت ٍو

ُت . ال٣ٗلي وؤلاعاصة والازخُاع ال باإللهاماث ؤو ما ٖبر ٖجها بالخُاالث الهٞى

لى بزغ الخدضر ًٖ مغاخل الخضعط لالعج٣اء بلى صعظت الخىخض ًدباصع لضًىا  ٖو

ً وجإؾِـ طاث : ؾاا٫ آزغ هل ؤن هضٝ الُٟلؿٝى مً الخضبحر هى ج٩ٍى

اإلاخىخض ٣ِٞ؟ ؤم ٌؿعى بلى جإؾِـ مضًىت بالٟٗل؟ ْاهغ ال٣هض مً 

ً اإلاخىخض وهى ؤلاوؿان : الخضبحر هضٝ مؼصوط ٞمً ظهت حهضٝ بلى ج٩ٍى

الٟايل بالخمام بلى الىنى٫ الىاإلاضًىت الٟايلت، ل٨ً إلاا ٧اهذ اإلاهمت ألاولى 

واإلالخت باليؿبت للمضًىت الىا٢هت في جضبحر اإلاٟغص ؤوال، ٞةن جضبحر اإلاخىخض 

ؤما جضبحر اإلاضًىت ٣ٞض ٢ُل ُٞه في الٗلم  (الظاث)ٌؿتهضٝ جضبحر هظا اإلاٟغص 

اإلاضوي و٧ان هظا ؾببا ٧اُٞا لُى٨ب ابً باظت ٖلى جضبحر الٟغص، ٣ٖل ؤلاوؿان 

اإلاٟغص ٢هض بلٙى ؤ٦مل وظىصاجه، ؤي الاعجٟإ به بلى ؤٖلى مؿخىي مً 

الخُاة ال٣ٗلُت بلى صعظت الُٟلؿٝى الظي ًىٓغ بلى ٧ل ش يء بٗحن ال٣ٗل، 

هحر هى بًاه، وجل٪ هي الؿٗاصة ؾٗاصة اإلاٟغص،  ٞحري ال٣ٗل في ٧ل ش يءٍو

ومً ظهت زاهُت حهضٝ الخضبحر في جهاًت اإلاُاٝ بلى بًجاص اإلاضًىت ال٩املت، 

طل٪ ؤن الخضبحر ٩ًىن صازل اإلاضًىت ال زاعظها، ٞاإلوؿان مضوي بالُب٘ 

ض ؤن ٌؿخ٨مل ؤًٞل وظىصاجه لِـ  واإلاخىخض بوؿان ٢بل ٧ل ش يء وهى ًٍغ

ال٣ٗلُت وخؿب بل اإلاضهُت الاظخماُٖت ؤًًا، وه٨ظا ٞبما ؤهه ٌِٗل في 

مضًىت ها٢هت وهى ٞحها ٧الىابذ باإلاٗنى الظي قغخىاه ؾاب٣ا، ٞةهه مُالب 

بالٗمل ٖلى ؤن ٨ًثر ٞحها الىىابذ ؤمشاله ختى جخدى٫ بلى مضًىت ٧املت، بط 
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وظىصهم هى ؾبب خضور اإلاضًىت ال٩املت ل٨ً بٗض خهىلها ج٩ىن جهاًت 

ٞخضبحر ." الىىابذ ألن مً زىام اإلاضًىت ال٩املت ؤن ال ٩ًىن ٞحها هىابذ

وهى الاهخ٣ا٫ : اإلاخىخض وجضبحر اإلاضًىت وظهان مخ٩امالن وزِ الؿحر ٞحها واخض

مً ال٨ثرة بلى الىخضة وطل٪ هى اإلاٗنى الٗم٤ُ للخىخض، وه٨ظا ٨ٞما حهضٝ 

الخضبحر بلى الخىخض باالهخ٣ا٫ مً مؿخىي ال٣ٗل الٟغصي اإلاخ٨ثر بإنىله 

اث اإلااصًت بلى مؿخىي ال٣ٗل ال٨لي ال٣ٗل الىاخض  الخؿُت التي هي اإلاىيٖى

 (81)".بالٗضص ؤي ال٣ٗل الظي م٣ٗىله هى بُٗىه وهى واخض ٚحر مخ٨ثر

٦ما ؤن الىٓغ مً هظه الجهت هى الخُاة آلازغة وهى الؿٗاصة 

ال٣هىي لإلوؿاهُت اإلاخىخضة ٦ما حهضٝ الخضبحر بلى هظا الىٕى مً الخىخض 

ٖلى نُٗض ال٣ٗل ًغمي ٦ظل٪ بلى الخىخض هٟؿه ٖلى نُٗض اإلاضًىت، 

واخضة جًاص ؾاثغ الؿحر وهي وخضها "ٞاإلاضًىت ال٩املت ٖىض ابً باظت 

اإلاىاؾبت لألمغ الُبُعي للىٟـ، ؤما اإلاضن ألازغي الىا٢هت ٞهي ٦شحرة 

ٖلُه ٞاإلاضن الىا٢هت ٦شحرة بخٗضص ٣ٖى٫ " و(82)،"وال٨ثرة ٚحر َبُُٗت للىٟـ

ؾ٩اجها وب٨ثرة آعائهم وازخالٞها، الص يء الظي ٌؿغي ٖلى ؤٞٗالهم، ؤما 

.  اإلاضًىت ال٩املت ٞؿ٩اجها ٧لهم ٖلى عؤي واخض

 

 خـــاثـــمـــة

٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ٞابً باظت ٖاف خُاة ٢هحرة ٖاوى ٞحها اٚترابا 

واهتهذ خُاجه بمإؾاة " جضبحر اإلاخىخض"قضًضا او٨ٗـ في مالٟاجه وزانت 

مغوٖت خُض ٢خل مؿمىما و٧ان ٦خابه بد٤ ٖمل ًهىع خُاجه الخانت 

ض عص شخص ي لخُاة  ٗخبر هظا الٗمل الٟلؿٟي الٍٟغ وجإمالجه الضازلُت َو

ٓهغ وظهت هٓغه ألانُلت خى٫ الضوع الخام  مًُغبت في ػمً مًُغب ٍو

 .بالُٟلؿٝى في ْغوٝ ٚحر مىاجُت
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ٗخبر ٦خابه الظي يمىه ابً باظت ٞلؿٟخه ال٣ٗلُت زىعة لِـ ٖلى  َو

اإلاؿخىي اإلاٗغفي ٞدؿب بل زىعة اظخماُٖت خحن ٢غع ؤن الٟغص بطا جغ٦ؼ في 

هٟؿه وجىخض في طاجه، ولم ًتر٥ للمجخم٘ ؾلُاها ٖلى ج٨ٟحره، وال للٗٝغ 

 ٘ الؿاثض ؾُُغة ٖلى ٣ٖله، اؾخُإ بخإمالجه الخانت ؤن ًضع٥ ؤٞع

. الخ٣اث٤ مجزلت وؤؾماها ٢ضعا

تراب بمسخل٠ صالالجه  وبطا ٧ان الٛغبُىن ٢ض اؾخسضمىا مهُلر الٚا

. وبُغوخاث ظضًضة ٣ٞض ؾب٣هم ابً باظت في طل٪

تراب ول٨جهم لم  ل٣ض ٖالج الٟالؾٟت الٛغبُىن وبدشىا في ْاهغة الٚا

تراب مً خُض هى ججغبت وظىصًت طاجُت، ؤما ابً باظت ٣ٞض  ٌِٗكىا الٚا

بر ٖجها مً زال٫ ٦خاباجه الخانت  ٖالج هظا الُغح بىنٟه ججغبت زانت ٖو

بضو ظلُا في مالٟه  ". جضبحر اإلاخىخض"وجإمالجه الظاجُت ٍو

بن ال٣ضعة ٖلى الخٟلؿ٠ والاهضهاف هي مً ؤهم ؤؾباب اٚتراب 

ا طو ٢ضعة ٖلى مماعؾت الخإمل الظي  اإلاخىخض لضي ابً باظت ل٩ىهه ُٞلؿٞى

ض ومٟاع٢ت الٓىاهغ والى٢اج٘ وبصعا٦ها بصعا٧ا خ٣ُ٣ُا، ل٩ىهه ٖالج  هى ججٍغ

ً وال الظاث ٞاإلبضإ الٟلؿٟي  ب الغؤي ال الَى تراب ٖىض اإلاخىخض الٍٛغ الٚا

الظي جمحز به ابً باظت في الٛغب هى هخاط مى٠٢ ٖؼلت، وهخاط وظىص 

م مً الؼمً الظي ٖاهذ ُٞه  مؿاخت بحن الُٟلؿٝى وبحن الىا٢٘ بالٚغ

الٟلؿٟت والٗلىم ال٣ٗلُت مٗاهاة قضًضة، ول٨ً ٖلى ابً باظت ؤن ٠٣ً 

مضاٞٗا ًٖ الٟلؿٟت ؤمام الٗضاء ومداوالث الدك٨ُ٪ الؿاثضة في ٖهغه 

تراب ًٖ  يض الٟلؿٟت، ولهظا ٧ان مدىع ٞلؿٟت ؤلاوؿان، ٣ٞض ٖالج الٚا

٤ ؤلاوؿان الغوخاوي ال٩امل الظي ًخهل بإعقى ؤهىإ الهىع الظي هى  ٍَغ

ؤؾمى وؤمجض نٟاث اإلاخىخضًً في اإلاضًىت ال٩املت، والظًً ٌِٗكىن َب٣ا 

ت الخالهت وال ًدؿنى لهم  لضواعي ال٣ٗل وجىمُت ٣ٖىلهم في ظى مً الخٍغ

طل٪ بال باٖتزا٫ اإلاجخم٘ وال٩ٗٝى ٖلى حٗلُم الىاخض مجهم هٟؿه بىٟؿه زم 

ً صولت الٛغباء صازل الضولت الٛحر ٧املت وهم  ٖلُه ؤن ًخهل ب٣غهاثه لخ٩ٍى
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الؿٗضاء خ٣ا والخالضون، وبهظا ٞالظي ًخمؿ٪ بالهىع الغوخاهُت، هى 

ب وهى اإلاخىخض . الٍٛغ

وفي الخخام هغي ؤن ابً باظت ٢ض ؤؾـ في الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت وألو٫  

٣ُت ؾخدضص بىيىح مً بٗض ٖىض ٧ل  مغة اججاها بوؿاهُا طو ع٧اثؼ مُخاٞحًز

البً َُٟل هى " حي بً ٣ًٓان"مً ابً َُٟل وابً عقض ومً هىا ؾ٩ُىن 

الخجؿُض اإلاخُىع إلاخىخض ابً باظت في مغخلت ظضًضة هي مغخلت صولت 

. اإلاىخضًً خُض الاػصهاع والاؾخ٣غاع والخٟخذ ال٣ٗلي
 


