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 :  ثقافة الاخحالف عىذ ألامحر عبذ القادر
 ؟ ثمزكز خىل الذات أم اهفحاح وقبىل لآلخز

  (1) ارّم إبزاهيم بً ع

 مةّذ مق

ٌػخبر الازخالف مً اإلاىايُؼ التي عاحذ هثحرا وىنها حكيل ؤػمت خلُلُت في الػهغ 

بل هي واكؼ ًسترق ول مجخمؼ  ،والتي جُغح هفؿها بلىة في ول زلافاث الػالم ،الغاًَ

 وجىفي هظغة غابغة غلى ما ًدضر آلان  مً الخػضص والخىىع، ًسلىبكغي، بط ال ًىحض مجخمؼ 

ؿاعا لىخإهض مً زُىعة الىاكؼ الظي ٌػِكه  – صًني ؤو غغقي – في الػالم مً جُغف ًمُىا َو

 بلى تهضًض الؿلم الػالمي. الػالم بما ًفض ي

مثل ألامحر غبض اللاصع الصخهُت اإلالحمُت التي اعجبِ اؾمها صاثما باؾم ماؾـ 

ت الهىفُت مثلذ صوما  ت الحضًثت، وكض وان ألامحر غبض اللاصع نىفُا، والغٍئ الضولت الجؼاثٍغ

ت ؤلاوؿاهُت اإلاخفخدت واإلادؿامدت، واإلاػترفت بدم  ش طعوة الغٍئ الازخالف وكبٌى وغبر الخاٍع

ىا حاءث ؤَمُت صعاؾدىا مداولحن الىظغ بػمم في شخو ألامحر غبض اللاصع  آلازغ. َو

زانت في ظل الحملت  وصعاؾت زلافت الازخالف في فىٍغ مً خُث جهىٍع لآلزغ املخخلف،

ه نىعة ؤلاؾالم  – زانت اإلاؿدكغكحن مجهم – الكغؾت اإلاخىانلت التي ًخبىاٍ الغغب لدكٍى

ؤلاؾالم صًً مىغلم غلى طاجه عافٌ لآلزغ  ماهضًً ؤن في املجخمػاث الغغبُت،واإلاؿلمحن 

 وغحر كاصع غلى الخػاٌل مؼ زلافاث الػالم.

تهضف َظٍ الضعاؾت بلى البدث في زلافت الازخالف لضي ألامحر غبض اللاصع، مً خُث 

الاهىفاء غلى الظاث  الىظغ في َبُػت َظٍ الثلافت بحن الاهفخاح واللبٌى لآلزغ املخخلف ؤو

                                                           
(1) Université de Mostaganem, 27000, Mostaganem, Algérie. 
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جخمثل ألابػاص الغوخُت  فُم : والخمغهؼ خىلها. وطلً مً زالٌ َغح حملت مً الدؿائالث

ما هي ججلُاث زلافت الازخالف لضي ألامحر غبض و ؟  اإلايىهت لصخهُت ألامحر غبض اللاصع

 ثَل جخجاوػ زلافت الازخالف لضي ألامحر غبض اللاصع ظاَغة الخمغهؼ خٌى الظاو اللاصع ؟ 

ػترف به هىُان زلافي خًاعي  وإهياع آلازغ بلى ويؼ الظاث في غالم مسخلف ًلبل آلازغ َو

إلى ؤي مضي حؿهم فلؿفت الازخالف لؤلمحر غبض اللاصع في بزغاء الثلافت و  ؟ ًخػاٌل مػه

 ؟  ؤلاوؿاهُت

 عبذ القادر ألابعاد الزوخية املكىهة لشخصية ألامحر

كغاءجىا لفىغ ألامحر غبض اللاصع ًضفػىا بضاًت بلى الخىلُب والبدث في ميىهاجه  بّن 

طلً ؤن فهم وجفهم مىاكف ألامحر الؿُاؾُت  الصخهُت ومػغفت البػض الضًني الغوخاوي لها،

ت ًيبغي ؤن ًمغ خخما غبر فهم الثلافاث والػلاثض الضًيُت الهىفُت  والاحخماغُت والػؿىٍغ

، "وهما َى ألامغ صاثما  ،حر غبض اللاصعالتي ؤَغث غلل ألام ونىػذ جفىحٍر وحػبحٍر وجضبحٍر

 ببط  ،مؼ ألامحر غبض اللاصع ًجب بحغاء كغاءة مًاغفت زفُت وظاَغة
ّ
 ًبضوه في اللحظت التي ه

ىى اجُان( فحها ؤهثر ما ًيىن حلُا َى ؤهثر زفاء"  .406) م. ،2001 ،بٍغ

ألامحر غبض اللاصع ًغي ؤن الخهىف َى "حهاص  بطا حػضص حػٍغف الهىفُت للخهىف، فةن

مئىان  ألحل مػغفت هللا وإصزاٌ الىفـ جدذ ألاوامغ ؤي ،الىفـ في ؾبُل هللا ؤلالهُت، والَا

وان ول نىفي ٌػغف  ألخيام الغبىبُت ال ش يء آزغ مً غحر ؾبُل هللا"، وإطا وؤلاطغان

َظا ًخفم مؼ وكفخه  ألامحرحػٍغف  ّن ة، فالهىفُت هما ًلٌى ابً زلضون بما ًخفم وخاله

سُت في الجهاص يض الػضو   فهى صاثما الفاعؽ الظي ًسىى اإلاػاعن ،ويض الىفـ الخاٍع

ؤو في الضازل مؼ الىفـ ألاماعة، والهىفُت في هظٍغ َم َاالء الظًً  ،في الخاعج مؼ الػضو

 ً ، دمحم مغاصبغواث ( مؼ هللا حػالى"غلحهم "ؤن ًيىهىا في حمُؼ ؤخىالهم وجهغفاتهم خايٍغ

 .(56، م. 2013

 حػلم ألامحر غبض اللاصع بالخهىف والخػغف غلى مباصثه وعحاله واهذ 
ُ
، مىظ نغٍغِبضاًت

ؤؾغجه التي اقتهغث بهالخها وقغفها واهخماءَا بلى  خُث جغبى جغبُت نىفُت في ؤخًان

ت، وإقهاعإو  ،الحؿيُحنؾاللت ألاقغاف ألاصاعؾت  لت الهىفُت اللاصٍع ألاطواع  لى الٍُغ

لت ضًً ،والٍُغ دمحم بً غبض اللاصع  ("وؤلف في الخهىف هخابا حلُال ؾماٍ "بعقاص اإلاٍغ

واإلاخدبؼ لخُىاث ألامحر غبض اللاصع في املجاٌ الهىفي ًمىىه جلؿُم ، )1903، الجؼاثغي 

"باؾخػماٌ  : مؿحرجه الغوخُت بلى زالر مغاخل غلى خض حػبحر الؿُض غبض الباقي مفخاح
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 ،غبض الباقي مفخاح( وزالثا الخدلم" ،زم زاهُا الخسلف ،ؤوال الخػلم اللىم هلٌى ؤنهاانُالح 

(.24  م.  ص.ث.
  

 مزخلة الحعلق

وهي التي حكيل  ،بّن مؿحرة ألامحر الهىفُت جبضؤ مً مغخلت الخللحن بلى الفخىة والغباٍ

غبض الغػاق بً  (م(1830/1848-1246/1264ٌمغخلت ؤلاماعة والجهاص مً ) ،مغخلخه ألاولى

ٌ (2000 ،الؿبؼ اعر ألامحر بىفؿه للمغخلت ألاولى مً خُاجه خحن ًلى  : ، ٍو

مً الهبى  -ًلهض الهىفُت-"هىذ مغغما بمُالػت هخب اللىم عض ي هللا غجهم

لهم، فىىذ في ؤزىاء اإلاُالػت، ؤ غحر ؾالً غثر غلى ولماث جهضع مً ؾاصة ٍَغ

م، ًلف قػغي وجىلبٌ مجها  هفس ي مؼ بًماوي بىالمهم غلى اللىم وؤوابَغ

ألامحر غبض  (".ألهني غلى ًلحن مً آصابهم الياملت وؤزالكهم الفايلت ،مغاصَم

 (15م.  ،1996، اللاصع

ا  ىا هظٍغ لت الهىفُت مدبا ألَلها، اهدؿب جيٍى وان ألامحر في َظٍ الفترة مخػللا بالٍُغ

ا  ا مىىه مً فهم اإلاىخىباث الهىفُت بغمىَػ اوجثلُفُا وفىٍغ وإصعان غللي ممخاػ  ،وؤلغاَػ

عآٍ في عخلخه الضًيُت  ، حػلم فحها ألامحر بما كغؤٍ ؤو(2000، غبض الغػاق ابً ؾبؼ) لحلاثلها

ذ اللُب الغباوي غبض اللاصع الجُالوي اعة يٍغ ، وكض اوػىـ (1983 ،بلغغاص) عفلت والضٍ لٍؼ

 وألانغغ)ؤي حهاصٍ لػضٍو وهفؿه(. ول طلً غلى حهاصٍ ألاهبر

 مزخلة الحخلف

غبض الغػاق ) خُث زلىاث السجً واملجاَضة ؤما اإلاغخلت الثاهُت فهي مغخلت الخسلف

باألؾغ فيان اللجىء اليامل هلل غؼ وحل في زلىة  ألامحر ، غىضما انُضم)1998 ،مفخاح

ىا واهذ جغص الىاعصاث  اكخىؼ فحها ؤن الظٌ ال بض مً ؤن ًيىن هلل وخضٍ بالهالة والخًىع، َو

مبكغة فاؾخلهم مجها ألامحر حؼءا مً نبٍر بػض ؤن ياكذ غلُه ألاعحاء وحغحر خاله غلُه 

مؼ الىثحر مً الخإمل  )1998 ،غبض الغػاق مفخاح) فلم ًجض غؼا غحر الضغاء في الخلىة

 .(1998 ،)غبض الغػاق مفخاح والخفىحر الغوخاوي الهاصت الػمُم

 اإلاغخلت فػال خللت ونل بحن مغاخل جهىفه ألازغي، َىا الخلى ألامحر بمدمض  َظٍواهذ 

بضوا ؤن ألامحر غبض اللاصع جخلمظ غلى ًضًه وجللى غلُه مباصت  الكاطلي اللؿىُُني، "ٍو
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لت الكاطلُت وؤنىلها وهاككه في اإلاىيىغاث الهىفُت ، غبض الغػاق ابً ؾبؼ) "الٍُغ

2000). 

 مزخلة الحدقق

ألامحر في مغخلت ؤزغي مً الخهىف وهي مغخلت الخدلم ؤو ما اؾماٍ َى بالفخذ  صزل

اإلابحن والحهٌى غلى الخمىحن، وكض جىانلذ َظٍ اإلاغخلت بلى وفاجه وجدىلذ فحها غالكخه 

 .)1998 ،غبض الغػاق مفخاح) بالكُش ألاهبر مً اللٌى بلى الفػل

نهاًت لخهىفه بل بضاًت له، بضاًت  لم ًىً جسلي ألامحر غبض اللاصع غً الىفاح اإلاؿلح

مت اإلالاومت، عغم َظا لم ًخىكف ألامحر ولُا غً  جغفٌ ول ؤقُاء الغوىن وحػبر غً غٍؼ

بػض ؤن (، 1966، غابِاإلا( اللُام بىاحبه اإلاؿلح، بل عاح ًفغج هغوب ألامت بغخمت ؤفغاصَا

 ؤنبذ ول َمه عوخاهُاجه والُغق اإلااصًت بلى هللا.

، غبض الغػاق بً الؿبؼ) وان ؤؾاؾه جغازه اإلاىعور وألاصب والػلم الهىفي لؤلمحر البىاء

ت وبمػغفت كلما جمخؼ بها (2000 ، مما ؤهخج زلافت فلهُت وفُلؿىفا خىُما ًخمخؼ بهفاء الغٍئ

م، بػض ؤن مغ بمجاَضة هفؿه  ، اؾخُاع بفًلها ؤن ًدل مكاول كىمه ومهحَر غحٍر

ا. اللاصع ال ًغفٌ الػالم بهما ًبغي خُاة نامخت يمىه، كاصعة غبض  ألامحر فخهىف وجُهحَر

 غلى وكاًت هىع مً الخسفي الغوحي في الىكذ طاجه الظي ًلىم بضوع فػاٌ ووإهه غاثب غىه

ىى بجُان)  .(2002، بٍغ

 ألامحر عبذ القادر وضزورة قبىل آلاخز املخحلف

اغلت ًخم مً زاللها الخإزحر ؤصاة ف-ؤو ألاواصًمي هؾىاء ؤلاغالمي مى-ًمثل الخُاب الغغبي

غلى املجخمػاث الغغبُت، طلً مً زالٌ الهىعة الىمُُت التي ًغوحىن لها غً آلازغ الػغبي 

 ً واإلاؿلم وىن ؤلاؾالم هضًً ال ًمىً ؤن ًيىن بدم غامل جىىع في ؤوعوبا مً زالٌ اإلاهاحٍغ

كلىد ليفي هثروبىلىجي ألا فها َى  ،(2012 ،الجابغي ( ؤو مً زالٌ الاخخيان الحًاعي الػام

"الللاءاث  : "بن اإلاؿلمحن ال ًدخملىن وحىص آلازغ وأزغ" وكىله : خحن نغح كاثالظتراوس 

 ،اللهحرة التي حمػخني بالػالم الػغبي عسخذ في هفس ي هفىعا وهغاَُت ًخػظع اؾدئهالها"

: "للض ؤنابدىا غضوي الػىف ؤلاؾالمي"، وهالم مً كبُل َظا هثحر زانت مً كبُل  وكىله

ً، ؤمثاٌ   الظًً ؤهىغوا غلى اإلاؿلمحن داهييل باًبيض، بزهارد لىيضاإلاؿدكغكحن اإلاػانٍغ
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وؤلاؾالم الخدلي بلُم الدؿامذ واللضعة غلى الػِل مؼ زلافاث الػالم املخخلفت، هما 

اب.اتهمىا اإلاؿلمحن وصًجهم   بالخػهب وؤلاَع

–وؤلاغالمي ألاواصًمي–وؤلاؾالم هضًً وخًاعة ش يء، ؤما الهىعة التي ًغوج لها الغغب 

فص يء آزغ، ش يء ًهىػه َى )ؤي الغغب(، ؤما الخُغف الظي حػاوي مىه بػٌ الضٌو 

فهى مجغص قػاع  الػغبُت وؤلاؾالمُت جدذ قػاع ؤلاؾالم، فاإلاؿئٌى غىه لِـ ؤلاؾالم

الُت الاؾخغاللُت التي ًدبػها الغغبُالؿ هياإلاؿئٌى  للخػبئت، بن والتي جفغى  ،اؾت الامبًر

غلى الكػىب هىغا زانا مً الهُمىت لخىَغـ جبػُت بلضانها للمغاهؼ ألاوعوبُت وعغاًت 

 .(2012 ،الجابغي ( مهالحها

وإطا وان ألامحر غبض اللاصع باغخباٍع ؤخض ؤكُاب وعحاٌ الػالم ؤلاؾالمي، وكاصجه الظًً 

ت، فاألمحر غبض  ت وألازغٍو لهم وحؿحر قاونهم الضهٍُى ػت تهضي ٍَغ اجسظوا ؤلاؾالم قَغ

اللاصع الجؼاثغي الؼاَض والػالم والػؿىغي امخثل لخػالُم الضًً ؤلاؾالمي غلُضة وغمال، 

مىهجا زانا في فلؿفت الازخالف والىظغ لآلزغ املخخلف غىه في بَاع وخاٌو ؤن ًاؾـ 

خه  مغحػُت صًيُت نىفُت. ىظغ له في بَاع عٍئ وغلُت فهل ما ًُغخه ألامحر غبض اللاصع ٍو

لآلزغ املخخلف ًفىض الىالم والخػمُماث التي ؤنضٍع الغغبُىن زانت اإلاؿدكغكحن مجهم، ؤم 

اإلاغاالة في الحىم غً ؤلاؾالم واإلاؿلمحن التي جبىاَا ؤن ما جبىاٍ ألامحر ًسغج غً ؾُاق 

اهض غلحها الىاكؼ ُغح نىعة مغاًغة ًثبتها ٍو  ؟ الغغب، ٍو

وما خالف وىن الازخالف َى ؤنال ظاَغة، ًاؾـ ألامحر غبض اللاصع لثلافت الاز

وزلافت .. والازخالف بحن زلافت  .والازخالف بحن حماغت وؤزغي  ... الازخالف بحن شخو وآزغ

.. جفؿحٍر غىض ألامحر ًغحؼ في ألازحر بلى جباًً ججلُاث ألاؾماء والهفاث .خًاعة ؤزغي  ؤو

ى ًىُلم في فىٍغ َظا مً زالٌ مبضؤ الخىخُض والظي ًىظغ بلُه  ،ؤلالهُت في الىحىص، َو

لُت فلِ، ؤي ؤن جىخُض هللا في همؿإ لِـلت احخماغُت و همؿإ ه ؤؾماثلت بلهُت مُخافحًز

قغة بلى اإلاؿاواة بحن بني البكغ غلى ألاعى، وإطن الازخالف كضع الهي ال ًمىً عفػه ًلىص مبا

ؤو صفػه لىً ًمىً جفهمه وفهم ميكئخه وإغُاءٍ الكغغُت الىحىصًت، ًلٌى ألامحر غبض 

هما ٌػلم ؤن مضلٌى ألاؾماء ؤلالهُت بن  ،"ناخب الخدلُم ًغي الىثحر في الىاخض اللاصع :

 فهظٍ هثرة مػلىلت في واخض الػحن فخيىن  ،ث ؤنها غحن واخضةازخلفذ خلاثلها وهثر 

، لظا ًىصح (411، م. 1996 ،ألامحر غبض اللاصع (في الخجلي هثرة مكهىصة في غحن واخضة"

ضٍ وكاعثه بًغوعة "الىظغ في غلاثض الخلم والبدث في مجٌز ول اغخلاص لخػغف   ألامحر مٍغ
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م  ،مؿدىضٍ مً ألاؾماء ؤلالهُت م اإلاثلى ٍَغ وحػغف الحجاب الظي ؤغمى ناخبه غً الٍُغ

 .(411، م. 1996ألامحر غبض اللاصع، ( الىجاة"

وججض زلافت الازخالف بيُتها ألاؾاؾُت ومغحػُتها في اغخباع الازخالف بحن البكغ والخػضص 

ىا ًهل بغُاء الحم في الازخالف بلى  ،في ازخالف ألاؾماء ؤلالهُت وجباًجها ،في الىحىص وله َو

ظٍ الثلافت ًيبني غلحها الخهىع ؤلاؾالمي الػام لآلزغ والتي  ،صعحت اإلاكغوغُت ؤلالهُت، َو

ومً وحهت هظغ  .(2012، الجابغي ( جلىم غلى مجغص الازخالف واإلاغاًغة ولِـ الؿلب والىفي

وإهما َىالً جىىع وؿبي بحن  ،هثربىلىحُت لِـ َىالً ؾلم مفايلت بحن الثلافاثؤ

ت  ،الثلافاث ومفهىم الخفىق الثلافي لِـ بال ولُض ألاخيام اإلاؿبلت الظي جمثله اإلاغهٍؼ

وغلُه فهظا  .)2009، فغغىن خمى( الازيُت ؤو اإلاُل الغخباع زلافخىا الخانت همىطحا لئلوؿان

ا  كىي الخهىع الظي جبىاٍ ألامحر غبض اللاصع الهىفي َى صخٌ  لجملت ألاخيام التي ًهضَع

ً وإغالمحن الضًً اإلاىغلم  باغخباع غً ؤلاؾالم –زانت اإلاؿدكغكحن  –الغغب مً مفىٍغ

 لاصع غلى الخػاٌل مػه.الالغافٌ لآلزغ وغحر 

بطن فالخهىف ؤلاؾالمي ألامحري ًمىىه ؤن ٌؿاغض غلى ججاوػ مكيلت الخمحز الػىهغي 

ؿهل غملُت الحىاع بحن الثلافاث  ،ُت والثلافُتوالخغوج مً اإلاغجىؼاث الازي ،والػغقي َو

الضًني في الػالكاث الضولُت إلاغخلت ما  -والحًاعاث، زانت في ظل جهاغض البػض الثلافي

 ٌ وختى غلى مؿخىي الىظام  ،بػض الحغب الباعصة هؿبب للػضًض مً الهغاغاث صازل الضو

 الضولي في بَاع ما ٌػغف بهغاع الثلافاث والحًاعاث.

 ت ثقافة الاخحالف عىذ ألامحر عبذ القادرثجليا

 في اخحالف الهىيات

ت وازخالفاتها  هبر ألاؾباب الضافػت للهغاغاث في الػهغ الغاًَ، ؤخض ؤحكيل الهٍى

ت هُىىهت مغللت ولِـ آلازغ مىحىصا باليؿبت لها، بال  وبدؿب اللٌى الثلافي الؿاثض، الهٍى

ىههغ في  خدٌى بلحها ٍو خه ٍو ؤن جلغب آلازغ لخخماَا  هُتها، فهي بماببلضع ما ًخسلى غً ٍَى

ظا ما ً مػه، وإما جػل اليىن مؿخىصغا لغوام الخىابظ ؤن جيبظٍ ليي جىفهل غىه، َو

سلم  ،والخىافي فُسلم غلى مؿخىي ؤلاوؿان وىهُت ػاثفت، ووىهُت ؾُض وغبض، هابظ ومىبىط، ٍو

خي وىهُت اؾخغالٌ وجلىُت اؾتهالن، وغلى اإلاؿخىي الحًاعي وىهُت  غلى اإلاؿخىي الخاٍع

ت وؤلابضاع هما ًلٌى اإلافىغ الؿىعي  ت ؤي (2006 ،هِـو )ؤصجمازلُت جلغي الحٍغ ٍى مت هي ؤ. َو

ت ا غً باقي ألامم لخػبر غً شخهُتها الحًاٍع  ..نفاتها التي جمحَز
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ت  ت لم ًسغج غما َغخه مكاًش الهىفُت، بن الهٍى بّن جدضًض ألامحر غبض اللاصع للهٍى

ت وحه ؤو ؾىت والصة ؤو غالماث فاعكت ولِؿذ  ... التي جبىاَا ألامحر غبض اللاصع لِؿذ ٍَى

ت غغق  ش ٍَى ت حغغافُا ؤو جاٍع ً ؤو لغت ؤو هو هما ... ؤو صم ؤو ٍَى ت َو  بن ... ؤنها لِؿذ ٍَى

ت مخػالُت وغابغة للخُاعاث  ت التي َغخها واكترخها ألامحر هي ٍَى اؾتراجُجُت الهٍى

ت غىض  ،(2009، فغغىن خمى) وؤلاًضًىلىحُاث واإلاظاَب وألاصًان في جهىع ألامحر "الهٍى

ت هي  .(2 .ج، 1996، محر غبض اللاصعألا )الُاثفت هىاًت غً الغُب اإلاغُب"  ت الؿاٍع و"الهٍى

 ٌ ان وال خلى محر غبض ألا ) وال اجداص وال امتزاج وال اهدالٌ" ،مػُخه حػالى بظاجه مً غحر ؾٍغ

  .(191 ،م ،1 .ج، 1996، اللاصع

اث  ت هللا غىضٍ جخغلب فحها نفاث للض عفٌ ألامحر ول الهٍى ٍى التي جبػضٍ غً هللا، َو

ت التي جبىاَا  خه ولها عخمت وحماٌ ومدبت، والهٍى الجماٌ غلى نفاث الجالٌ لظا حاءث ٍَى

خمثل الازخالف  ،ألامحر جمحى فحها غمىما ول الخهيُفاث اإلاإلىفت للبكغ ؤفغاصا وحماغاث ٍو

وفي َظا ًلٌى ألامحر  (8-7 نو. ،1996 )ألامحر غبض اللاصع، فحها وؿُج الىحىص وله

  : الجؼاثغي 

 ففييييييييييييييييييييييي ؤهييييييييييييييييييييييا وييييييييييييييييييييييل مييييييييييييييييييييييا ًاملييييييييييييييييييييييه الييييييييييييييييييييييىعي
 

 فميييييييييييييييييً قييييييييييييييييياء كغآهيييييييييييييييييا وميييييييييييييييييً قييييييييييييييييياء فغكاهيييييييييييييييييا
 
 ومييييييييييييييييً قيييييييييييييييياء جىعاجييييييييييييييييا ومييييييييييييييييً قيييييييييييييييياء بهجييييييييييييييييُال

 
 وميييييييييييييييييييييييييً قييييييييييييييييييييييييياء مؼمييييييييييييييييييييييييياعا ػبيييييييييييييييييييييييييىعا وجبُاهيييييييييييييييييييييييييا

 
 وميييييييييييييييييييييييً قييييييييييييييييييييييياء مسيييييييييييييييييييييييجضا ًىاحُيييييييييييييييييييييييه عبيييييييييييييييييييييييه

 
 ومييييييييييييييييييييً قييييييييييييييييييييياء بُػيييييييييييييييييييييت هاكىؾيييييييييييييييييييييا ونيييييييييييييييييييييلباها

 
 ومييييييييييييييييييييييييييييً قيييييييييييييييييييييييييييياء هػبييييييييييييييييييييييييييييت ًلبييييييييييييييييييييييييييييل عهجهييييييييييييييييييييييييييييا

 
 ؤنيييييييييييييييىاما وميييييييييييييييً قييييييييييييييياء ؤوزاهيييييييييييييييا وميييييييييييييييً قييييييييييييييياء

 
 وميييييييييييييييييييً قيييييييييييييييييييياء زليييييييييييييييييييىة ًىييييييييييييييييييييً بهيييييييييييييييييييا زالُييييييييييييييييييييا

 
 ومييييييييييييييييييييييييييً قييييييييييييييييييييييييييياء خاهييييييييييييييييييييييييييت ٌغيييييييييييييييييييييييييييٌؼ غؼالهيييييييييييييييييييييييييييا

 
يييييييييييياثً ففيييييييييييييي ييييييييييييان وميييييييييييييا َيييييييييييييى وي  ؤهيييييييييييييا ميييييييييييييا كيييييييييييييض وي
 

اهييييييييييييييييييييييييا  للييييييييييييييييييييييييض  ييييييييييييييييييييييييح غىييييييييييييييييييييييييضها صلييييييييييييييييييييييييُال وبَغ
 

ت ؤلاوؿاهُت، هما حاءث  ىا حاء َغح ألامحر زاعج ألاوؿاق اإلاغللت التي جسىم الهٍى َو

 وؤنالت.بلى املخخلف هي ؤهثر عخابت  هظغة ألامحر

 واملعحقذات في اخحالف ألادًان

ش ألاصًان وله في هظغ  ّن ةبطا وان جهىع مػنى هللا َى البيُت ألاؾاؾُت ليل صًً ف جاٍع

سا  ت غً هللا، لِـ بال جاٍع سا لخمثُالث الىاؽ الػفٍى ألامحر غبض اللاصع لِـ ؾىي جاٍع
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اث اإلااؾؿت الضًيُت والفلؿفُت لفىغة  ُت، و ألالخهىعاث وهظٍغ َػخلض ألامحر ؤن ألاصًان لَى

ت غً هللا ؤو ما ٌؿمُه ب له اإلاػخلضاث" بو" له اإلاػخلضاث"ب"يييييييييييولها كضمذ جهىعاث بكٍغ

نىعة ؤو جهىع ؤو فىغة هللا التي ًسللها غلل الػبض ؤو جللُضٍ فِؿػها كلبه، بنها نىعة 

 .(125 .م ،2010-2009 ،فغغىن خمى) نفاجُت ٌؿػها ول بوؿان غلى كضع َاكخه وغلمه

وزهىنُت ألامت املحمضًت خؿب ألامحر جىمً فلِ في َبُػت وهىغُت الخجلي ؤلالهي 

ي اهفغصث به َظٍ ألامت مً زالٌ زانت ؤولُاءَا املحمضًحن، فاهلل حػالى ًخجلى لهم ظال

ألازغي التي  ألامم ججلُا وامال مُللا بعزا ووعازت للىبي دمحم الخاجم اليامل باألنالت، غىـ

غ ،هللا مدهىعا ملُضا بما في اإلاؿُذ هما َى غىض اإلاؿُدُحنغغفذ  ألاخباع  ؤو ،ؤو في غٍؼ

ؤو مخجلُا في الىىع  ،ؤو غغفىا هللا مخجلُا في الىاع هما غىض املجىؽ ،هما َى غىض الحهىص

حن، وختى غبضث ألاحجاع وألاشجاع والحُىاهاث ما غبضوا بال هللا و  ،والظلمت غىض الثىٍى

 ،ن غباصة ألاوزان مثال ججل مىه حػالى غلحهمةلً الهىعة اإلالُضة املحهىعة، فمخجلُا لهم في ج

خيإ ألامحر َىا غلى  ،(23. م، 2 .ج،1996، ألامحر غبض اللاصع) ؤي الػابضًً الجهٍو "وهلل  جإٍو

فىحه هللا حػالى ظاَغ  1اإلاكغق واإلاغغب فإًىما جىلىا فثم وحه هللا بن هللا ؾمُؼ غلُم"

في ول نىع غباصاث الخلم مهما واهذ، فاهلل حػالى واخض واؾؼ في ججلُه، ما حغحر  مخجل  و 

مىظ ألاٌػ بلى ألابض، واخض مً هاخُت طاجه اإلالضؾت مخػضص مخىىع في ظهىعاث نفاجه 

خجٌز بدؿب بصعان اإلاخجلي له هلالج لجوججلُاجه، لىىه    ،1996)ألامحر غبض اللاصع،  ًخجلى ٍو

حن  ،وإله املجىؽ ،وإله الهابئت ،له الىهاعي إالحهىص و ، فةله (57، م. 2 .ج وإله الثىٍى

ت َى  ،والىزيُحن له واخض وؤخض، لىً اإلاكيلت والخُإ ببل وإله ول ألاصًان التي غغفتها البكٍغ

وما قلي مً قلي بال بيىهه غبضٍ في نىعة مدؿىؾت  ،ألاهبر وكؼ في الخػُحن وفي اإلاػغفت

 مدهىعة.

لا فمظَب وخضة الىحىص ًىنلىا بلى  ،ملىُا بلى الدؿامذ الػلاثضي للض قم ألامحر ٍَغ

 ليجج "ول اإلاػبىصاث التي جىحه بلحها ول البكغ في ول ميان وػمان لم جىً في واكؼ الحاٌ بال

لا إلاػغفت الظاث ؤلالهُت الحلت إو  ،ؤؾماء هللا   ّن أل ن الخىحه بلحها بالػباصة لم ًىً بال ٍَغ

ًَ  " حػالى كاٌ في هخابه هللا ى َعبُّ ض َ
َ
  َوك

ا
ال
َ
ٍُ  ؤ ا ًا  ِب

ا
 ِبال
ْ
ْػُبُضوا

َ
ولم ًلل وؤمغ عبً ؤن حػبضوا بال  "، ح

 .(306م.  ،2002 ،الؿىاح) بًاٍ، ول غباصة جخىحه والخالت َظٍ لغحر هللا مألها بلُه

                                                           
 .115 ،ًت: آلا  ؾىعة البلغة 1
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ػت ؤلاؾالمُت، فاإلؾالم ًلىم  َظا الُغح الظي جبىاٍ ألامحر اع الػام للكَغ ًلؼ في ؤلَا

ؤلاؾالم ٌػترف بالحهىصًت واإلاؿُدُت  بن الاغتراف باالزخالف وكبٌى الخىىع،ؤؾاؾا غلى 

خحن، وؤلاؾالم ًلغع هجؼء مً غلُضجه ؤن هللا حػل الىاؽ مسخلفحن، وكض  هضًاهخحن ؾماٍو

سه مً زالٌ ؤجباغه وكاصجه  .(2012 ،الجابغي ) َبم ؤلاؾالم َظا َىاٌ جاٍع

 القادر عبذ ثقافة الاخحالف في جعامالت ألامحر

الؿااٌ الظي ًلفؼ بلى طًَ الباخث بػض كغاءجىا لفىغ ألامحر في بَاع البدث غً زلافت 

وما خضصهاٍ مً مفاَُم وجىظحر جلؼ في مجملها في بَاع قغغُت الازخالف  ،الازخالف لضًه

بحن بني البكغ ويغوعة اخترام املخخلف والاغتراف به، َل واهذ مىاكف ألامحر الػملُت 

خه َظٍ للمسخلفججؿُضا إلاػ ت خٌى عٍئ  ؟ هاحلب صغاوالتي جبىاَا و  اعفه الفىٍغ

بلى قهاصة  بػٌ مً واهىا ؤغضاء  بن مداولت ؤلاحابت غً َظا الؿااٌ هىخفي باإلقاعة

زم  ،زم السجً ،ؤلضاء لؤلمحر غبض اللاصع، وهظهغ خىاصر في خُاجه في مغاخل زالزت، الجهاص

ظٍ الكهاصاث  جاهض ؤن ألامحر لم ًفهل بحن زلافت  -ا ؾِخم جبُاهههم-الاؾخلغاع بالكام، َو

ن ؤهبر ما ٌؿخُُؼ ؤن ًىضح إفلض َبم جلً الثلافت في حػامالجه، و  ،الازخالف هفىغ وواكؼ

ت مؼ ألامحر  ،لىا اخترام ألامحر للمسالف، َم املخالفىن ؤهفؿهم الظًً صزلىا في خغوب ياٍع

ولػل الحغوب ؤقغؽ مُضان ًخجلى فُه غمم  ،وزبروا خُاجه ومىاكفه ،وغاقىا مػه

 .وفحها جظهغ حلُا زباًا الغحاٌ وخلُلت زلافتهم وكىاغاتهم ،الازخالف وزُىعجه

إن و بّن زلافت الازخالف هلىاغت حكبؼ بها ألامحر والتي اؾخلاَا مً مىبؼ الخهىف، 

 ،َالع الىاؾؼوالا  ،والخفخذ الػاكل ،الضوافؼ التي حػلذ ألامحر همىطحا للؿماخت اإلاُللت

م، وجغبِخه الغوخُت في ؤخًان الهىفُت.  والغخمت بجمُؼ الخلم، هي جسلله باللغآن الىٍغ

 ،خل اإلاكاول وجضبغ ألامىع الػاللت وؤجلىه إلاً اجهف به فً عاق ًدُذبللض جمحز ألامحر 

،ً  ب وعبِ الػالكاث والهضاكاث مؼ آلازٍغ
ّ
ه فً الخىانل والاجهاٌ، فلض وان َظا الفً ه

هما وان ًامً بمفهىم الؿعي وعاء اإلاهالح بالضبلىماؾُت  ،محزة وزهلت ألامحر غبض اللاصع

 فلض وان غلى وعي باألخضار التي ججغي  ،وؤصب الحىاع واإلاىاظغة للًاء غمل ؤو غباصة

ؤو الخسُُِ اإلاىظم  ،في الػالم، وطلً مداولت مىه بًجاص الحلٌى للمكاول الػاللت

ؼ اإلااحلتلل ظ ،مكاَع وجفخده غلى  ،ا الخىانل ًاهض جمؿىه بخػالُم ؤلاؾالم الؿمدتَو

ت ،والػلمُت ،الػالم بمسخلف جُىعاجه الؿُاؾُت  وان الحىاع ؤؾاؽ وكض، والحًاٍع

خُث عبِ نالث بإَم كاصة الػالم مً زالٌ عؾاثل هثحرة آلذ  ،ألامحر غبض اللاصع غالكاث
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 ومخػضصة ومخىىغت مؼ الىثحر مً ؾاؾت الػالم وكاصجه  ،مىثفتو بلى نالث صولُت واؾػت 

ت ؼ وصومُىُل صو اًبالؼا (في ول اإلاُاصًً الحغبُت والضبلىماؾُت والفىٍغ  .(1982، ًحي بىغٍؼ

ظٍ بػٌ مىاكف ألامحر غبض اللاصع التي ؤظهغث بدم زلافت الاغتراف والدؿامذ  َو

 : هابلحوصغا  له والتي وان كض جبىاَا في َغح ،والغخمت في الخػامل مؼ آلازغ املخخلف

 : غبض اللاصع في بِذ قػغي، مسجال ؤخضار مػغهت زلم الىُاح ًلٌى ألامحر -

 بغمُيييييييييييييييييت  َو 
يييييييييييييييييىم كضييييييييييييييييي ى جدتيييييييييييييييييي حيييييييييييييييييىاص   بِيٍو

 
 واللييييييييييييييييييييىي  البييييييييييييييييييييإَؽ لييييييييييييييييييييى ؤخييييييييييييييييييييضكىا لييييييييييييييييييييىال ؤ
 

ػلم اإلااعر الفغوس ي  بقاعة "في َظا البِذ : غلى ؾبب كٌى َظا البِذ كاثال  اثيان بزيىَو

بت حضا مً هىغها... وان ألامحر كض ؤَلم حماغت مً ألاؾغي الفغوؿُحن، بػض  بلى خاصزت غٍغ

ؾحرتهم فغوؿا  ،وإلاا غاصوا بلى كُػهم والخدلىا بجِكهم ،ؤن غاملهم مػاملت خؿىت حضا

م ؤغغف به مً ؾىاَم وباؾخُاغتهم ؤن ًىكفٍى   عاغمحن بلى كخاٌ ألامحر، باغخباَع

ى في اإلاػغهت  باغخٍى باللخل ؤو ألاؾغ، ولىجهم خحن واعوا ألامحر كض ؾلِ غً فغؾه َو ٍو

ثما ًدمله املجاَضون بلى الخٍُى الخلفُت،  ًداٌو الضفاع غً حثت ابً ؤزُه الكهُض ٍع

ً يهاحمىهه بكضة، ؤخضق به َاالء  وخُىما عؤوا ؤن عفاكهم مً الجىىص الفغوؿُحن آلازٍغ

ثما ؤحى له بفغؽ فغهبه وؤجم اللخاٌ وعبذ  ألاؾغي الُللاء والحللت وصافػىا غىه وخمٍى ٍع

ىىا اجُان( "اإلاػغهت   .)150 م. ،2001، بٍغ

بًماها مىه بثلافت  صالثل َظٍ الحاصزت جحي بدؿً مػاملت ألامحر غبض اللاصع ألؾغاٍ بّن 

 الازخالف.

ًللب خض في الػالم ٌؿخدم ؤن ؤ: "ال ًىحض آلان  املارظال شىلدم ًلٌى 1840في غام  -

م باألهبر : ألامحر غبض اللاصع الجؼاثغي، ودمحم غلي باقا،  بال زالر عحاٌ وولهم مؿلمىن َو

  .(86 ، م.2013بغواث دمحم مغاص، ( "والكُش قامل الضاغؿخاوي

خض ألاؾاكفت الفغوؿُحن للخفاوى مػه كهض بعؾاٌ عحل صًً لخضمت ؤكهضٍ مغة  -

ًُف كاثالألاؾغي مً الجىىص اإلاؿُدحن، فِؿخجُب   ّن إمخإهض ب "بهني : ألامحر لُلبه ٍو

ول فغص ًدبؼ  ّن طهغ عبهم وإجباع قغاجؼ صًجهم، أل  ؤجُذ لبػٌ غباصٍ غملي َظا ًغض ي عبي بطا

 . (258-257. نو ،1992، َجري حكغقل) صًً آباءٍ، وهللا ًدب الػباص الهالححن"

الظي وان ميلفا بدغاؾخه في السجً في عؾالت بػثها بلى ؤؾلف  الججرال دوماسٌكحر  -

 الظي واهذ له مؼ ألامحر مغاؾالث فُساَبه كاثال ًهف خالت ألامحر  دو بىطالجؼاثغ 
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  في السجً
ّ
، ؤً ؾخجضٍ ؤغظم و : "به  بحل في مدىخه مىه في غٍؼ

ّ
 ،ه ال ًؼاٌ هما غغف غىهه

 ببلى ؤغلى الضعحاث،  ٌؿمى
ّ
 ،ؤبضا ٌكيىال  ،بؿُُا حظابا مخىايػا زابخاً ؾخجضٍ مػخضال ه

وال ٌؿمذ ؤبضا ؤن -ختى ؤولئً الظًً ماػاٌ ًمىً ؤن ٌػاوي غلى ؤًضيهم هثحرا-مػخظعا ألغضاثه

 ؤًظهغوا بؿىء في خًغجه، وعغم 
ّ
غً خم مً اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن، فةنهم  ٌكيىه كض ه

 .(1983 ،مدمىص بىغُاص) ؾىاء ًجضون الهفذ

للاٍ بباَعـ الجىضي الفغوس ي 1852وفي ؾىت  -  اًبىليد الوغلىام ًُلم ؾغاح ألامحر، ٍو

"مظهغاث ؤؾحر  غً َظا الللاء في هخابهالوغىا الظي وان ؤؾحرا غىض ألامحر مً كبل، وجدضر 

وبىالمه  ،وبىظغجه اإلالهمت ،"بهني عؤًذ الغحل هفؿه بىحهه الغنحن : غىض غبض اللاصع" فلاٌ

 اء ، فيإهه وان ٌػِل في غالم غلىي مترفػا غً ول مبخظٌ"الللُل، غلُه مسحت ألاهبُ

 .(46  .، م2007، اإلاغابِ)

-  ً سُت مىكف ألامحر غبض اللاصع الصجاع خحن جؼغم اإلاهاحٍغ ومً ؤقهغ ألاخضار الخاٍع

حن في الكام إلهلاط ما  زمؿت غكغ ؤلف مؿُحي مً اللخل في الفخىت التي  غلى ًغبىالجؼاثٍغ

م، ووكف مخدضًا حمىغا َاثجت 1860اقخػلذ في صمكم بحن الضعوػ والىهاعي غام 

حل وؤكضؽ ؤألاصًان وفي ملضمتها الضًً ؤلاؾالمي  "بن : مىضفػت للخلهم، وصوي بهىجه كاثال

ؤفىاٍ الحثالت مً  ؤو نغزاث هظالت جضوي بها ،ؤو مػٌى َِل ،مً ؤن جيىن زىجغ حهالت

...ؤخظعهم مً ؤن ججػلىا لؿلُان الجهل غلُىم ههِبا، ؤو ًيىن له غلى هفؿىم  اللىم

"ؤال مً ظلم  : ؾبُال"، وزُابه الحاػم َظا ما وان بال جُبُلا للحضًث الىبىي الكٍغف

ؤهلهه قِئا مً خله ؤو  مػاَضا ؤو طمُا ؤو ؤخضا مً ؤَل الىخاب ؤو ولفه فىق َاكخه ؤو

 ،2013، بغواث دمحم مغاص) مىه قِئا بغحر َُب هفـ فإها زهمه ًىم اللُامت"زظ ؤ

، فلض يغب في َظٍ الحاصزت اإلاثل ألاغلى في الدؿامذ الضًني واملحبت والبػض غً 86) .م

الاَخمام به والىظغ  بلىواخخىاء آلازغ والضفاع غىه، مما صغا الضٌو ألاوعوبُت  ،الخػهب

ً الػاإلاُحنبػحن ؤلاحالٌ، بل  بلُه بغواث دمحم ) وجللُضٍ ألاوؾمت وحسجُله بحن هباع اإلافىٍغ

 2013) ، مغاص

بغؾالت  فُجُبه ألامحر ،قاهغا نيُػه بافيوفي هفـ اإلاىيىع ًياجبه ؤؾلف الجؼاثغ  -

"ما فػلىاٍ مً زحر للمسحُحن، ما َى بال جُبُم لكغع ؤلاؾالم  : ًلٌى له فحها ما زالنخه

هللا ؤهفػهم لػُاله، بّن ول  ىوؤخبهم بلخلم غُاٌ هللا الواخترام لحلىق ؤلاؾالم، ألن ول 

والغخمت  هلالج لجألاصًان مً آصم ملحمض غلحهما الؿالم حػخمض غلى مبضؤًً: حػظُم هللا 
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ػت املحمضًت مً  بمسلىكاجه... بحن ول الكغاجؼ التي حػُي ؤهبر ؤَمُت لالخترام والكَغ

يبظ الخسالف، لىً اإلاىدؿبحن للضًً املحمضي  والغخمت والغؤفت، وول ما ٌػؼػ الخألف ٍو

 يُػٍى فإيلهم هللا ،فجاػاَم مً حيـ غملهم".

لت الىلكبىضًت  - وفي هفـ الحاصزت وفي بَاع مغاؾالث ألامحر غبض اللاصع مؼ بمام الٍُغ

وهي  ،الظي كاص حهاصٍ يض الغوؽ صفاغا غً بلضٍ اللىكاػ هدى زالزحن ؾىت -العيخ ظامل

ى في السجً، ًجُبه ألامحر غبض اللاصع  -اإلاغخلت التي جؼامىذ مؼ ملاومت ألامحر غبض اللاصع َو

  : غلى عؾالخه التي ٌكىٍغ فحها نيُػه كاثال

ػت الؿيُت،  "...  واإلاغوءةبن خماًدىا ألَل الظمت والػهض َى ملخض ى الكَغ

ػخىا مخممت إلاياعم ألازالق، فهي مكخملت غلى حمُؼ املحامض  ّن فةؤلاوؿاهُت،  قَغ

 ّن فة ... يل اإلالل مظمىم ومغحػه وزُم ومغجىبه ملىمفاإلاىحبت لالزخالف...والبغي 

واإلاػحن ختى  ،وكلت الىانغ للحم ،عاحػىن غلى فلض ؤَل الضًً لُهب ّن إهلل و 

والبالصة  ،صًً ؤلاؾالم الغلظت واللؿىة ؤنل ناع ًظً مً ال غلم له ؤن

 (21، م. 1998مفخاح، ) ". ... والجفىة، فهبر حمُل وهللا اإلاؿخػان

ش  بلىاللىرد لىذ هبري ًبػث  - ًبحن له فحها كضع  ...12/08/1951هابىلحن الثالث عؾالت بخاٍع

غ ألامحر غبض اللاصع ؾىاء  : ألامحر الجؼاثغي كاثال  ،ؤجذ مً حِكً"نضكني بن مػاعيت جدٍغ

 ؤو هدُجت للخؿاثغ التي حػغى لها حِكىم الصجاع  ،ؤو مً خيىمخً ،ؤو مً بغإلااهً

خي الغاسخ الظي  في الجؼاثغ، ال ًمىً ؤن جهمض لحظت ؤمام اإلالاعهت مؼ الىاحب الخاٍع

ـ هابىلُىن  ىىم والاؾم الفغوس ي، وإطا كضع لػبض اللاصع ؤن ًمىث في سجىن لَى ٌسجله َو

  ؤن حغؿله ؤبضا"  le fleuve léthéفؿخيىن َظٍ فًُدت ال جخمىً مُاٍ نهغ اللخُه

 ونهغ اللخُه في ألاؾاَحر واإلاػخلضاث اإلاؿُدُت َى نهغ  .(470 م.، 2001 ،بغوهى اجُان(

 في حهىم جدمل مُاَه اليؿُان ألعواح اإلاىحى.

ً بؿحرجه الظاجُت وبىخاباجه الهىفُت، ؤن  وبظلً ًيىن ألامحر غبض اللاصع كض بَغ

ت" وهي  ،وهي في هظٍغ الػلم و"الػباصة بالػملُت" الخهىف ًجمؼ بحن "الػباصة الىظٍغ

م الخهىف، وكض خلم اإلاثاٌ الػالي غلى مضي الؿلى  ن وألازالق والػغوج الغوحي في ٍَغ

ىا بدُاجه ... اعجباٍ الظاَغ بالباًَ وؤلاًمان الىظغي املجغص بالؿلىن الػملي الىبُل  مبَر
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بال بالخمؿً  وهخاباجه غلى ؤن َظا الضًً ًهلح للضهُا هما ًهلح لآلزغة، وال هجاة لهظٍ ألامت

 .(2013، دمحم مغاصبغواث ( به

 هخلص في نهاًة دراشخىا إلى الىحائج الحالية

 ،ألامحر غبض اللاصع لىمىطج فىغي غابغ للخُاعاث وؤلاًضًىلىحُاث للض ؤؾـ -

وجخهالح فُه ول اإلاظاَب والفغق والضًاهاث، فالخهىع الهىفي لؤلمحر َى جهىع قامل 

 حامؼ.

ىظغ له - ت التي ًلترخه ٍو ألامحر غبض اللاصع َى مكغوع ًخجاوػ  مكغوع الهٍى

اث التي جىُلم مً الاهدؿاب بلى  ،بًضًىلىحُت ألاغغاق والازيُاث واللىمُاث خسُى الهٍى ٍو

اث الجغغافُا ؤو ش  مغهٍؼ ً  وؤالخاٍع ت اإلالترخت جغفٌ الحهغ والخدضًض في َو اللغت، فالهٍى

ت نىفُت مُللت م ت ألامحر هي ٍَى  غجبُت باهلل.ؤو صولت ؤو حيـ ؤو لؿان، ٍَى

بن اللغاءة ألاولُت لفىغ ألامحر وجىظحٍر خٌى زلافت الازخالف جبضي لىا ؤن َغخه َظا  -

خػظع مؼ طلً الخُبُم الػملي في الىاكؼ ،ٌػض مً اإلاثالُاث والغاعق في الخُاٌ  زانت  ،ٍو

 عًضفي صهُا اإلاهالح وؤلاعاصاث، ولىً اإلاخدبؼ لحُاة ألامحر وؾحرجه الػملُت ًالخظ بما ال 

بلها في خُاجه  ؤن ،للكً مجاال ألامحر غبض اللاصع كض غاف خلُلت ؤفياٍع وجهىعاجه َو

 واغترف له بظلً ختى مسالفُه وؤغضاءٍ. ،الػملُت

والظي َبله  الخهىع الظي جبىاٍ ألامحر غبض اللاصع الهىفي خٌى آلازغ املخخلف ّن ب -

ىُلُت وال اإلالجملت ألاخيام والخػمُماث غحر  ي كى صخٌ  ىَ ،بِىاٍفي واكؼ مػامالجه هما 

ً و اإلا ا الغغب مً مفىٍغ غً ؤلاؾالم  –زانت اإلاؿدكغكحن– غالمحنإىيىغُت التي ًهضَع

 لاصع غلى الخػاٌل مػه.الغحر  باغخباع الضًً اإلاىغلم الغافٌ لآلزغ و

 ؾالمُت بالفػل كُمت زلافُت بوؿاهُت هاصعة مً بلاًا اللُم الثلافُت ؤلا  رًمثل ألامح -

جلضًغ آلازغ املخخلف مدترمت زهىنُاجه، مىفخدت غلى غلى الؿامُت، والتي جلىم 

 الثلافاث والضًاهاث، وصاغُت بلى يغوعة الخػاٌل بحن َظٍ الحًاعاث والضًاهاث.

في ويؼ ؤمـ ما هيىن فُه بلى ؤن وؿهم بإوكُخىا  –قػىبا ومثلفحن– هدً الُىم

وجفػُل الخباصٌ الثلافي والخالقي ، لخدلُم الؿالم الػالميالبدثُت في صغم ألاَضاف الغامُت 

الحًاعي زانت بحن الكػىب اإلاخىؾُُت، طلً لىىكف املجهٌى وهصحح ألاخيام 
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بلى نضام   جضغىالخػمُمُت الخاَئت، زهىنا في وكذ اعجفػذ فُه وبكضة ؤنىاث حاَلت 

 الثلافاث والحًاعاث.
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