
كا3ولفىافيشاىلنثيابالسنثاوخو9)ر)زح+ء-4ريبيرالمثاافان.وتجردصص"

الابلاثيالعماص!شس!ةاص!ص!اام!ا،اض!القوامنندوزغيرهمخهحخ*أايغع-4ثصا!ر=حيم-------ي
.ا.--صا-

،=.
اسبازر-افيلاوموسيقاهموفلسفتهمالعربا!اخلفتهالذى-4

وحىايطالياالىفرنسامناملهىبكلاوربافيبل،لمححسب---2كاا

والمانيا.اانكل!رصة

وال!رولة""اسانيلانلنمؤخراصدركتا!والاص-انط!د!!!عص المربب!5الاحورجدولوصحاليليصالماب!وملى

اولح!،اث!أ+.4ا،ثغلأول3أ،افىا،لم!3-------------=--

اميةىبنضرلفولودوو،و5النحتابهـ--ذامؤلفو،-----------

فيالألابوسلصهلالطةو9لعدوغرر1"*4عاهـادغالنوارساوقدار،فيها!ى!!ا!ي!يكايلم!جمو/7ءعله!صالم!ء!

والجزائر،القاهـرةفيحةالاسبانييماللسودرمدريدجامعة!طهاء!صورهـلمزحم!للو

لااكثىملث!فىمر!رهداي!حوتاروتطلعراببثباكشيةالاأراسامنصصاالدشغممرلر!لمح!لمجاهـهمصسرجمه

معهد-ونيةلاسبااالئقافةمعهدفيدشاركوالسياسيةلدالدراعاتصت

العمية.للابحاثالاعلىللملجسالتابىعالافريقيةالدراصاتالجزيرةفان،فيهمراءلاهـرلىبعثاليوماسبانيافي

العربيةودلإدنياسبالعندراساتعدةلفالمؤنشروقدعنز-كاداومنقطعةاغاذتجدفرانكوسلظانتحتيةالأي؟

للمالماستعراض))و".حةالعرالسياسةيختار!4ليفتا.ينومنالتعاونفييرغبونلالرجاعل!4يسيطرالذيبيلاورواالعالم

..افح"ندديةلااعشمرا))و"بغرلاوقشرلا"و"بيا!ر.نصيماالفرالعهدمع

بعرض"والعروبةنيااسبا"عن"دراستالكات-يبدأو-بيالاوروالحمارءلىردا-اسبانياكامحيجدولم

ثمباقات،التاريخفجرمنذالعربيةنيةالاسباالاصوللتشابكيجدواانيظي.وناخرىققاآالترج"ـنحوسوىحوجا

إقرط:ط.االخلافةظلفييحيينوالىلينالملتعايشركاامرلدومنانصمربفكان.3ـملنشاطومجالام!تنف-!ؤيها

ا)عربفبجممامناستقتالتييةندلسالااثقافةاالىرتطرقثم.المتوسطشاطيءعلىالعربيةبالدولالوالاتمم-اللاور4

ذلكفيمتابعاالاوربيالأدبعلىتأزيرهـايدرسونوالابىالا-إورتطالخارجوزيراك!راوعاممنذالعالمشاهـدوقد

.زةااذكرناالذينالعلماءرياتظورياس،ينمتنقلاهـاغيروءةبالعرالبلادفيطوارتاخو.ارتين

فيبالعرءا-اوالعربموضوعلىاذلك.عدويخلص.لأرجنتيناويايبينوالفهـ.صرو

حينهاجرواهـلملأـمبينتزلواانهممبينااللاتينمةامريكاونحن،مكانص"هذأ3!افايالسياسيالحديث-صددفيولسنا

يم.اعرالى.اليهااثرنااتياالعربيالبعثلظاهـرةسساكاًإلالهلىتعرضلم

الىيرميوهـو،ادبيهـوممااكثرسياسيالكتابوهدفضوءعلىنهيستنطقو،ـمماضيالىالاسبانالباحمونالتةتفقد

البحرمن،ميدانكلفيوالا-بانالعرببينالضعاونبعثمنذارثةالمتوالاحقادعنمتجردين،العربالىيدالجدميل!ثم

يلبين.الفوبمامرحتىلمتوسطامنالعلاقاتجديدةقفاآلهمفتكصفت،بيلااايزوندينادفرمنز

المؤلفهذامنالاولالفصل"الآداب"لعراءاخترناوقد.الاسبانيةالجزيرةواهلالعربالفاتحينبينم

فيو.يااسبافيالعربيالعنصرمقدءنالن"-ابيكشفوهولمومسثسقيهانيااسباعلماءنوألالقوالىالممدقيدعوناو

شعوراوقوميةكيرياءذلكالىيدفعناولا.العالميةالمدنيةباخلاء!ندلسالاتاريخفياليهحثو!كوفرانكمحينتظروا
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تجالقيسيةالاسهالالاصواحدكانتالعربوجزيرةالولمصطىللاواصاؤزنابله-الحقلمملعبالههملىلاؤحلاه!ا!ظطبالع

برية.يلاألجزيرةافينيلاسصبااء-بلمرا7ـاعنرهموررايال!زإنقصارشعبرمنبيال*رقا!مرار:اءادأصجرلةومحا

..الظاهـرو-ةوق"باإغرمماا
برأنلتقوطء-ةصاةفكرهـناكنتكامضصهإسيرلوقتو

رججمأ،خاثيرتألاالاايكنلم--حثاضووعلى-العماصرهذهم":اا.كرالشعورلناديعيلهلاصواءلىصالغوفان

غزوةثمرةزتكااخهااذالجزيرةحميمفيتذبولم؟!زجلمان"يلفسالنمعبمساخذيأمراوهـو،دينالميامنك!يرفيبنشاطناو

لمن"-ةلاسباارةالعورنباعترقادالاالفكرةهـذهمنمثاو.اجنلجيةأسبينندالا4إلياترونماقزنجهاان-ءثل!-حث"لصراشفيحو

،137و17.بينأبديالذلاءيلاساالفتحمعالاا)نورترل؟7يالذينالم!وكانواالشعرانجميدفيبقرونالغربسبقوا

يوحرردءقالاعااهـذاناي،2941فىطةغررابسقوطنهأاونياذالهمتمامقاد!او،"دورباواتراوفيروالتر"اءشعرمنه

نيةلاسمااالجزيرة4ـفييالاسلاملالدوزشوءوبينالعروبةبينالتيووبصةالاللةص-ةالالمصاس-شث!دون-هـيوالحريري

.ف!،ـاواوجود!اوان4!3+ءكاح3هـشأبالهمالمعووفالاسبانيالقصصمنتولدت

قيالشسهماءالشاشعو!فان،ذلكءيرألواقعل!نوفىا)سخينيمئات3++رشأ!6-افيرهاكايزينلااسبقس"الكفبنا

للى.كثير!كذغيرو،يةمولدلرةولدااكتشاف
ق:لخلقتقدنتكا،بيةالعرلجزيرةاةليدو،لمتوسطا.محعر

فيةوثقا"عرقي،س"اسيةتنو!يايلةطوبعمرورالاسلامشظهواندميليفيبس:قالفرحكلهءـذامنبةالرخأل-تو

ياتالنوتلدنتكاانو،الجدلتقبللابحةعرتصفاذات.ألىكا-فان"ةانسلاأزعصلحيثلأدبواالعلمال!ميدفيس؟لا

علىييرهـن-ماهـذافىو.نيماالرواويقيلاءراارالمدفي!أخلةنقا.الم-تهمعفةالملم!شك!أةا)ونفوسفيلايمانابثبل،صهتف

علىخلمعالا-لامان.ل،لملأموالاسمح!دمعوردألميةالورروان-صفاتهعوسبأ!هالعرالشرقواءني-العالممنالة-مهـذا

طصهءا)تامنلواصلىاتثيراإ-أااككرانولأوسعاع!ااشعاال*رولىةانكلنيم:عهماس81و،نيةز-الاانيةلمدافيك-يرط،قاسهم

الهجراتاياممن-ة:انيالاسزيرةالجالىالشرفي.المبدعةقةالخلمز7ـرةالجمعدادفي4زمكااصظ!لإ،ا*ود

الالهمهـ!ذاقيهلتكنلموانءربيةكانت-لىالإوالمقدء-ةءن

.كانذحي

دأحفي،حتأا!د،!!1!+4!غن!تس:!رفاديميفيلدونيحجمما

اررةإالال*يراصرلاصرالمس!لطثصرلمم!الودغير!فيمنن!قلمشالافيكرصشوللافيالمتعصادكيف"تي-قىحيعندو"كترابه9نمنيا)-االق-يمايواب

ء..بيالعرلاحلفايمال"ديقهصد.)تقىا.ئعةالضاتهيرجزءننثابازشوسها

فيثوالءرالعنقيرفوام-دوكان،ازسا)برلجبامضطقةصمما.،مخفيل.كتر4ليقالصهانعليهعرضىلذا"قييكور"

لأصيراءحرالعشاهـذظلفقد.لهالمجاسعةوالعددفيسطيلمتو

من،كازرح-،منء4ا3لهلمتاخمةااضيرلااو)-احلبالاصقاآخر8981منذتتاضاالتينياسباانتأماليوهـواهـذو

وؤدكلثل!ا)-لتيونفعلكمابقوةالارضفيجذورهينشبان-.صديقفءأ1)"قتفانم(1.ديوا!اطلم-يلااافىيطينفيح!اصهممتلم

ذالبلملأدبااجومتزامانعالهسلكخ!موينصرمتأنءااسبااجاءوفي.يناإ-تعروبالعرعنيا-ؤ-ديميب.قرلأءرىبااو-

اك!ركانحىينفيقروث!نكةلاسحينالارضعلىم-واافازملىم!أمخبقى:ا3الامهتقتنلاءلىاضفع:ماكء. ?وء--م"3ـورسر
.لقىاروململإصين،ققيالشرالانمهل!!ةالص"اؤبيةراطوكا.تامبرالقي/ةوالعوكنزهوبعب

-.تماراءناألمعءنطبةقرفيهـ-جيةالمس

ث؟ئ،لاكزهممرنقحوالترخأصسءفقد،مرامنيءمه7،مو

مشني-17بطئمنلرغماعلى-استيرتتهمهـجران"اذ،فث؟:!نيادا!ليكعامل.ةادرو

،نهـةماولرايةرطوام!رلاابهـاذ9تىحخالمسيقبلناقرشرءاحلىرالعصوفيايااس:الصواعنريخيةالماثبحالااآ-رهضتبر

فكانوا،طيموالتشالثقاافةفيمتفوقهمنادواسشفاانهمعنفضلاًاطجماءالشومن4تصلآايةال!شرصرال*ناانءلىالوسطىوالقديمة

ثنىوقواهـاروح؟اتش"خالبيمقلتهاعلى-استملاءهت!خ!رة،كاسياورهـاجاماوريةإسواا)"لادمن،،المتوسطلاصحلىفيبرق"ةا
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اممثهمو1،عرأءلمهل!هاثعبا-لامرالوا-ازوكاافيفبقءيقا.يهيبرلااءةمولمجا

-يث:-افيالابطيءللظعلي،ممقام8بررالزءنعلىتبدلوا،ىاخراتبرميراقوطاومانوالرويقالأغراتوقد

زثاط،موءنرةاوا!"عوبالءنأثيراتالتءتافازإقو،ثيرالتأفي،ـاسبقتالتيقجةالشرةالحصبعدسلااتتألماخ"الا

.أهـءرىا"
-.؟صعويردلمالرصءنالآتيالالسهـلإمانلمف-سءاهذاو!

اوأ.دمذ،جبصل8"ةي.ينبادلاءتةااالىزدعوالهبابوفئكل!بموفيبماومز،اقوط-ةواالرومازهـةءس511:اتلفي

ني!لاسباا!جزيرةبيةلجنولطيءاالتوحىاوصلو،اهـذم7زشاط.اس:اورةوءادةريسولضكلذيغافي

روادغ-افيتشابهادوإتعلىالمةاورمنكتيرفيءيصرصيث

العربيةلجزيرةلومصر،فياكصينذالم-خع!لمةاتالادوغاوهـءئااعرباان"قالانلةيءتيالصوابءن81ي!ؤا.4ولذا

()تصديرةغرئلاولأاذههـنتكوق!و.ينالنبينمالوسطىوراقرءامنالوقتفيفءاةاس:اؤ.ةوصلشيءبةوالعرو

ذا5فييبرأالقيطعاإ-ءطاعفييكنلمإنو،الىا)بدورقيالفي؟اكذبعدتراجع،الف-فهانو!ءل،ا!فرانإ-سعةازقيشسو

.ضوعولماولي.بقيفر"مث:عةمناطق-وهـناك5:ا-مخلاظفشيئالثيشا

نيةالاسه"اضوالارإجيةا*را":8"ةبينتمقداذلعكسباالامر

!ص-انياةيتيقيينفيالناعةعقاطلايز"ةإتارلدلاءلالىاواكلا-صا
لرغم.لعلى،بحتانصاال!"اولاءسؤ!بي!اعرلا"كنلمفذامر

قلطاحيثحلم-ياقبل1...-0.11لتسضولىادوتعوهي،زلمحفوواالحافزظلفة-د.ينءسالعنات؟!زةماؤ"من

شدقامؤلص-و-الج-ديدةة
اصتطاعثم.غيرلا-ايت!ارافينيقكزاي!مالاا-اوارح!الجمهالقيبالارضءاصة؟رة،لي2اوتياثرا،لالنفعوالفاعل

يح-يوانل(!بيتقر008سنةلىاحو)نوقرةعدبعدنيورالصونالكوصيمفيأثهطينملينكعا،ةجيثااءتزجاواعليمؤثا

بكامله.نيلاسبااالجنوب..بافيالا

نتكا(خا،-يلؤب012سنةحى)صصتةقرونتمروالابذاثءفيادو!واصرا!ملمفياا-باأ-

ان!أتالقيانياسباج:وبفيالف"نميقيةلةالدو2خنعلىاشاهـد

هرغدو(مإقحا)ملكهو،(دنرقا)غديرلمثةيدالعدلمدنافييمأا،خيلماقبل72..و023..ينرفيخالتارشهد

قيامعنلمرفض،(؟ياودسينابمد)اًعيدينةمدو(ايربد1).ينيةد8دويةرتجاعلاؤاتمقبالىولأانيةعوالفرتإسلالااع3ـد

س81اص-امحلد؟ةالقالمدنبعضاطلالعلىفي"!ق،ملىن.العالمفيمدينةاقدمانهايقالالتيجب"لمدينةوبينلالضيمإكة

.(قرطجة)باوكوردو(يةشبيللالقبالرابعالالفحوالىالنورشاهـدتج:يلانيبدوو

م-مائمةدصلةعلىظلمتالتييةيةنالفيلمةيلدواهـذهوخلفتلىاةبيالعرالجزيرةمنوصلتاسعةوهـجرة.عصد،اإسيح

418عامنشئتاالتيطاجةقرهـجمهىادر8ءقيةفيلةدو،صورلبوهـباافوعرالذينلاءهـؤسماانيبدوو.الةجمةيقي؟ننانلب

شم6.2عامقادشالةرطاجيونا--لف"د.ايةالشمايقيافرافيالذهـمصارض،)!اكا33+اححل1،ا!ا!طالبنارضعنآت1،الماع

الرغموعلى.122و238بينن"ةلاسبااالجزيرةزإ-ياجتاحواجنوبعن،صحاتالمنءـذهبب.،ز،تم"لاالقيرا)بخو

هزفا،علىلاالاا.ثتمشا!-كلتدا-الفاذءـنا0.ول!)راث!33اع*اةدالسعيء"ةل*ربافيعرمااوجمة.العم-لجزيرةا

يريمهررى"حمى

"يونطاالقرمكنصيث-ت!ااذيينالصورعداقوعلىامعتمدظليقغرلاامنلفينلمؤا.عضصرل،لكذمرهعدنوور.عدو

.حدشقرية)قرطاصة-لمثدةجدنءدفي7ـمحكهالبحرشواصايءمنيقيين8ا)فياصولانلىعهـيرودوتممل

.الاليارجزرفي-ةمالامايةالبحرا)"غوروكارتواليلاميراطوريةاع،ـدفي-اسطرايونالمؤرخلحنو،الاحمر

...لا--.الآنيىمىماعلىالقافةالمدنبعضالنالىير-يشنيةمالرول

الجنوبفيبرلىالديللمتاططاحبميهالقرالفترههـذهاروتمش

ية،الصورءداالةوعلىاورعءمدني-اا-،منفيالشرالج:و!وصور:مثلؤي"يورةاسماءتحءلالفىمازتكاءيالفارإ-جبالخ

.!.لىدراو

فعتوقدو.لجزيرةاقإبفييلايبراالنفوذطقمناماباحترو.

لحربال!نوينبرييلاوااصيين-القرطبينتماطداالاصبعضانهـليقي،خالدلائماكل!ان،امرمنيكنوم،!ا
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"ةبال!راإملكةمنقطعةاكحينذكانلذيادكلشقاقلمممن،اوفياتابعينيبريونالالص:حو،طويللأتدم!ا)فيريةينب!ن

زصة-بلااالكطسةخذتاذلكاثروءلى.هاولربعها)ظا)::طيةيالذالجإشفيجةالرئيساةالتوافشكلولنيجاهائدالقرطاجيللقا

صسب-نهاسكاالتيكانةجطاقرلهيكرعلى!عتمدةغااذتنظممكنو3ك(،)ـا؟!هنتوغوع!افيةيقيغرلاالمسخعهـرةافتتحا

.الفينيقيةإلحةناللاتينكمورتلا-اغسطحنوسيسالقيدلقو.1ليايطاافيتهرانتصاامنلازل!ها

المسيحيةوجوهابرزمن3أغ5سيو4ـاوكأطبقاسقفنكاقدو/شنالىتاضطر،قرطاجةعلىم-اروتتغليانوبءد

فورلمحرريواحدقسطنطيناطورللامبركلس"شاراحصبفاطواليخا.اسبمنوالجضوبا!راخل-كاندضعخيدةحرب

هوءرمماعليهحعقدخو.لم"بحي"اللعقيدةارمزو53أ(ع5نلايماا.دهموجنودهماقوخيرةننيوماولرا2ـمافيصهـر،ملينكانينقر

الثرؤية.لىاصوالىاشارة"نيالاسباالمءري))المميقالعملأثراعلى-مباشرغكركانوان-دليلذاهـفيو

يطالقوالتح!لطثمنيماولرالحكمالخلامة!اائعلوقاامنو.يةلىيرلاالادالبصكانبيننطاصيوالقراد.القوخلف"يلذا

الىا!صشبمرذلكبعدسمجمأمماكبيرؤسمانعتبعهالذيمننيالل"أوريالساليشريملال!ايرتأثيزلولمهـذا

الءلملأفاتلكبذتمكنتفقد.اشبيليةقإيملاةتابطعةكمقالمياسبااغمرص!ظلبل،نيماولراحكملحاثناءانيا!صباافيدلوجوا

فيالفينيقيةوءركزنيلاسبااالجنوببينناشظةفتئتماالتيالبلادفيكلانالرولاءالنهبعضوقىولاللاتدنيةاللغةاسخعمال

تحه!7ا-نتكاجي"بةلجنواكشامردحدوانوخاصة،جة!اقرمنو.طبةقرينةمدفيمقاايلذايويرسماديوكاوددالقامثل

ءاالصحركلندج:و-شبءليلاادريافىسارطوامبرلااع،دمنذلمحليالاستقلالاتجدثيرالتأاهذءبقا-عهاالتيبلاسباابين

وهم،زدمرمنوالأردنضفافمنمانالروبهماتىالسورية.ورةياصا!منكم!اامورهاكانيديرالنيلقادشمنجالذي

نق!.صللمنعرب.دومدنجةعلى)بالغاقيالشرانهجاعلىالبارزةاكواهـدبينمنو

ا!ءرببينمستىرةالص-لاتظلتالقوطيةالفيرةءاثظولا،-5الذيجاحالنتجد،الفترةذه5ظ!لالاصانيالجنوب

اقلاسواكلعلىننيوللبنااوالسوريونالتمححارزرلمطإذنياواع!باع8هعج!الح!اسممانلرواعلي،ـنطلقاللواتيادشقاراقصاتلا

!!هـؤر3اشتو.ةابرا)يراترغا"تهاعززالتي"!ةلجشاباوروافي،تجالصناباتهنقصانبراشتهرفد،وغديرفخمياتاي،!خ*؟الى!ولل!

املكوو33/فىألهءاعليهطلقاوسطلمتواالبحرءفيامرفيرالخجاعرالشاللىحدجعايارسوومصرفيءاالنستقصارت!ىبه،تكاالتي

.ليةاكمايرق"افرلاونيااسباونساوفرلىايطاافىيةال-جاركزلمرااتعإ-قلكذلىافيضراو.ماذهمشظوفيبينهنيمزجلمارسيا

حينانياسباوصلتا)سوريينهـؤ!ءمن"ا!واةأنوردوواتذميفولوجيةةلهباوؤرطا/جنة2بلجتيكامنطةتيفيال-كان

نهجوزوسخيانويستجوعهدفي،الثرقيةمارو-صوشعمدتاحدهـيو-:وسلاممثلإفيهالالاجدبيةءر-طفورقلاصو

.يناكرجمماالجنوبكلاحتلالالى،-يودورانيةالابناوريةال،(اشبيلية)اس:اليسفيعبدتالتي-عشيروتاس!كال

اكتسحح-ين162سنةحى.4جم!-ةظتلو،طبةقروبلةسيةاءالصحرالهةواللات،رياسوسباخواوالنبيذلهايردوسارو

.المناطقتلكالقوطكا،ـاهذهمنواهم،مةالعربالجزيرة3باثين!ت!هىنتكاالتي

لاسباناا)-كانعدة؟سانيمالرواايلاحتلالاهذتمقدوفييعب-دكانالذيالقرطاجيالفينيقيالهرقل"ملكرت"،

البدءمشذكانالذينيلاسباالجنوبلبافيانحينفى،لميينالمح.قادشفيكبير!كل

لىعمضضا.عةثوراتفيالوقتأكيراممىالقوطحوزةفي*لادالببتنصيريتممللمنيااسبافيجحيةالمسنزولوانهـذا

دخلت!الفو-لاللاحابايواالمناطقتلكاصجمحتحئحكامهانيبدواذ،جديدةشرفيةعناصرلوصوفقهرابل،فحسب

.كانالمنكبيرق-ما!دةبمنيااسبالمسوونالعربم:،اجاءوالوحناالحواريصحبواالذينالمبشرينمنكميرااعدد

ئمالرفوا!ز+باسوثبالروكلافي!الدجافيالصورعر-ب

،دءشقفىلامهةالاسالعردعةالدولةالىالآننظرناإذا،12...يتألمن.ايطالياالىصولهحينهانيبالجيش(كان1)

-.".البربرالخيالةمن6،..0واسهباني000.8و،يقيينالافرلمشاةامن

بكةاديووور!.هـدم:ياابعيداقليمانيااسجااصبحتالتي.الكليرديلواانهرعلىتعلوااالاتليم(2)

نا-ة!ثيراهـدب-و-ثبا،تلاامحنناا،لماكاث!41قي"فىظث!.وممانلرالدىمينرفاتقابلهاويقيةالاترالحمحةالهة(3)
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.فارسدعلىحدونةالمحصالقلاعمنسالىلمةفياوءا؟لإخهممعثاب-ةلةلدوامناءـجا،بعواننشاغاافياحاولولىينموالاسسء3ـامو

نسرفيهامبدوربيالعرالاو!ليمؤام4اإسيحعيجاءتوحينلملأدوالبسوريافييذكرئا8شخيرتقدتكنلمالتينطيةالب!ز

خ-يرهاقفاس،حواصبإ-سعةاعتخقهانبعدالجديدلدينامانيةلروامكراطوريةلاافرضتهاالتينظصةالامنلهارةوابرا

زيسيا.ءمعدنعقااءاثنا3أخ5سيواوطيالقرللاسقفد!اعوا..وسطلأاواإنروقالشرطقكلناعلى

نطجمة،البيرالف!رةاز.اءئماؤاورءةالروارةدالانظامواستمرالتاطيءءندمتاالذينيكلاالروظامالنهـذافي!اوأ!

تها!لاحالىاتعيدمشقدفييةمولأالخلافةامتفاوحينعكسيلجهدنءيجةءجاان"وريةالساءالصحربؤلحتىقيلميالفي

مبئا2ـعليادخلمتانبعدوخإةائمماادريانونتراجالمظمةباالج:وبفي!ةرءالعرلجزيرةاورياوسوفي"يقيامقواأبرهمفا،"

قثدتدعااهـكذو.لاسلملأميةالةلدواااقعويلائمورايرإتحوارينطوميراالا،دربانأونجااترانذللك.نيال!باامنالشرق-و

افوالموظادوعلدولةارأس.-مانالروزمنفينتكاكما-اتاللذ!ا(اشبيإية)للساسهباقرباولداللذيننيينمالروا

اطربيا)قوةعادتكما،اطلملافةارةادتنظيمالىا)سوريوا!اا)ثاطيءسوىاكحيفذتضمتكنلمالتي-سوريابينجروا

ال*رل!افىاريوني-كنهاائمةلدااتالم*س!رنيزءمثل"سيةالرئليررمن4الدا!إيايملأقااوينو-نيوناللبناعإيهيغلبالذي

هاهـ-أفقدترا-ان.نا!االتيالةلإعماا.يمءاءلاغمعديةا):افيءديالي-اكانالمشروعءـذافيو.اديةوالبلأردناإلىالشام

لحيراقصروانرغدكقصلهمراؤصوخإتصبيونروولااالخافاءالىللأواضموؤد."دردانا"لكذفي"وتبع"ناجاقى"

..لخ11،المشتىوقصرتراءأبافيا)ضبطيينالعربمملكةنيةماالروالامبراطورية

سبيإه،فيئقاعابالعريينروالسبعضيةحنسيتكللموالبحرطىءشالىا)لىعلاااتالفرنمتمتدنتوكا،-قمدو

اكننمرالىاتوصونهماحتمماقلحقوا.كلي!متعونلنوكانهمااذللأاذعهنإتجفدو.ينةلمدلومكةمنطةةمنيبالقرلاحمرا

هـيرمشااحدمشقيلداليوحناثحدكما،ءلوزرااورينلمستشاااعضدتيلذاشللء8ئلىسيةلرااةالواأصبحوبالعرءلاهـ؟ان

.الخلمفاءلأحدحميماصديقانكاالذيةالءنيسآباءلىع!ةالفارسطوريةمبرالاالمناهـضةةنيماالروريةلاميراطوا

المربجزئبفيالمر!الىورفياررصسار-ءتتعاونعربنفرسامنلفزتأاةالنوهـذهنتوكا.الفرات

9دابغخلافةمحل!امتقا،-قدمخلافةتسفطوحين.هـااكيرفي4نياسبااكح"نذزت؟المشاةمنكراديسمع

ليبالصقاعلىماحدلىايةلهنداورسيةالفا)يداالتقزغلبتحيثءعقللشفيتيءاولراتيالالمهةا"نجاترا"ركرو!كذا

مكاأبردلباكقاهـذهنتقلتاقدو.يةللمتوسطنجيةالعريةروا)الة:اول"حالف-لميقيهتي:االاسز!ال!اقهلهماإ-ةالعرالقبائل

-4عاصمقرطبةمنلالاولرحمناء:دجعلانبعدنيااسحاالى.وند"رذلكقهلالاسهبازجية

هاارشاًالتينيةلاس:االةالدونتوكا.لمةمستقةنياسبارةمالألجزيرةاوورياس-طعتينقاالمنظمفقد"دريانا،ماا

المحليةليدللتقاووردةالمستشقيةملدلليدللخقاصءاالر!نعبدزطاك-ةانوأبنالىلاوايادخلو،ا-دةوكتلمةفي-بيةالعر

زش--اباأوهمه،نيلاسمامنفيالشرا؟نوبوبالجنوبلحاصةااتوالفردورسفق.ين"-ةلوااقطالمشانجةالضافيو،وفلسطين

كبير.حدلىالىولاا-قومنتوكا.ية.ال!رلجزيرةااءوصحرلاحيراوا)بحردنرلااو

فيمتقاثلاثةبمظاءـرالقرطبيةالدولةاكلتازتوقدءـذا.مر-دمركزهـااخرى.يةعردويلمةذلكنبجا!لى

مظهطو،المحركةافع-ةلدا((السورية))مظهر:احدوقتوق"ة!لميفيلاصومنلمةاط*-ينا!إ-ينمنكبرلاا3الفوكان

لأساعىاامظهرو،شكلهالدولةاعلىعخيالذ"ند)"-!ةالا"ي-متعونكانوااك!رهمانمنلرغماعلىعربيةوسوريةل!ورية

.51سوماكلءلىلبالغانيلابااوالعا!-ةسالرأوالمركزمشقدوكانت.اللاتدبةاطخيةباإو

رغ:-ةفينيكوماضحوا-"!بدلولأالمظثرا؟نومنماا.فياثقاويادقتصالحدتينلمواللمقاط*تينةالطبيعي

!دالعتضمالتيالمحليةالعناصرعمادهاارةإدمةفاافياطلفاءارةادعلىديعتمكانمافيالروانظامال!فاياسيةالسلوجهةا

لراالقوفيهاتقيمبحة-رطقمناشاءإلىو،بريينالمسيمنيرالحبمنقوةوعلى،عفطرمنمشقيينالديينالسورلموطفيناكلن

ط-ةاغرنافينكلشقيولدالنزاهـكذو)ئلات"عامعبيةالعراتءعسكرفينوإقيه،ق!احلاابال!ر!نكثرهـاادودالحدجنو
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كا.ثبل،(الدولةفييالرسيالديئكانالاسهلإمانمنفيمصروا!لخاينفيقن-رينواهـلصلمقأفيإوالاردزيون

من؟قات!ظغلع-ةالاجوالف"اتالاعراقكلص،رؤعلأتحاولفيتجإتالتيا)ةيززطيةالحياةا!ثفكالالىالم"لفيو،(مرس"ة

و-ءدة.أءةاله!اقومجيةاطارفي"افيالالهد.للفرعاء،ذبغوةلبالغااطءةا)بيزيةورال!الص:غةفيو:اعوالصءلفرالسدلت:ا

اونحرؤقيو/افى"برلهالد-ءلم-و..ا)خاا)بلإطلقىكووبر"فيو،ابنيةكلقوهشيدءاءلى

العرباراسه-قردءبمنذهـذها-و-يدالةومحا،ـلسقدومع-تفاصيلمهمنكىثيرفي-اختلطؤقدنيا)ءالمظهراماا

اصبحوالىقكانواالسكانمنالءحيراناصبانيافيالمسلم!نثاراعلىغضاظوريون1).5ا-ىمااناذ.ا!ولالمظهر.

التيتاأحلمبااينطقوناهمكفاو،طالقوبلنبلاءءرقاااءبيدلكذعلىلاًمثو.ةنءل!بالاايرةلجزافي.قة!صانحةكالبويةري!و

مهمكالحينوام-زانوقا-!ص:ءويسلامصلااعةيدةتشجلكتلاكيةرسوصرءناعن"مخططفييتك-فط:ةقرمسجدؤان

ياضلأراايملىءواناللأحوامنكاثيرفياإ-ءىإءعووبالعرفيدال*ىإاتذتجير15الصءأبنانونإطال:يرم،ـااصصتىإدالتي

وإمةلحراال*ناءىإانلكذلىااضف.-وخمايزرعكانواالتيىإطا.ىإىإللاسالصىإةاا)بنائيةا)-فاصيلانحينفيية8:طيطالقس

غمااووبإسيحيةاعلىاك!رهمطلينلذاروينولمسترانلاس:اا0اإدمرفيولااح"حاخماح5راحهأ30أ303:3)أباسمفةلمكلرواهلمياااق:ية

-ر؟-اغيمارةداتحتمححيةكطوائفبحقوؤإ-ميحتفظونفياصلهالمنص!اليغاالىصلتوالقييةالحاةرسال"وكذلك

،معامكا!رتيكانإتفقدااىإلموالذينبإدالعبماا.بإينالروحالولصطىسياآمنائيبدىإحاىإفيالجزيرةوصإتقرطبةاب"خإة

لجنوباوالج:وبفيالعرييلإملاسا4بىإىاما?ينفيخرآءااساصاع:رإاصب!توةنيمالروانإية:االاسالهندسةدخلتثم

يةلاق-ىإا؟اائدبا-لفوتشعرال-كانك!رة.تكاصيثفيالض!را)شحاىإاضعةمتوظلتلىإنهاوءةطالقو؟يةالاسباالابنإصةثإ

.يدلجداا)نظامبرإبهاالتيالاجتماء-"و.اعإألا.دموإلمءلىاطبيةالقرالهخإدكصةأتهاحوحتى

يأىإلمس،ءيالاجيرالتىإانعامىإرإةىإءىإلالىإىإيمىإنىإفقد-نيبإاالاسصىإالورنىإغلىإمظلمر-لثالثالمظهراماا

ىإ:ىإاىإوإىإنايبماهـايمناإنىإدإ،ا--كاناأىإالاعىإاقفيبتغخإيريرىإنلمبلدفيز-أتب"ةالقرطاطلأفةثمرةالاماانعخهبإ!نإ

ا؟ىإ!رةتصإوللمادإعا-"ا؟زىإءاعلىظلموإالىإماوإهمأىإالهماءىإإدناوئىإوالقباقوالعرمنءهـوعةيىإىإنكاباىإمعينةميةقواذ

.إجما?ةهـجوةأوا)سكابئءنءع":"جموء!ةاد:اءولمبةماروءيءق:لالجنوبفيقامتيقية8فييإةودوالحرة

لدرإالمونفااثيرىإظلالمسيحيينعددأنىإرإلرىإماعلىومنمجىإوعةاص:انإىإا-اصبحتفقدمأروحكمتحتمرلااىإتغير

فياعددلأ!ثرااةا):ور-كاوناكافىفيالمس)-ينلاسبااوا):لادعلىا)ةوطورلصاوصين،يةرظوللاميراالتابعةليمالاقا

ال"ربنلينحفي،التاجغ،صنوبفيوءاصة،السكانةوطبقالحاكمينالقوطط!قة:طبقتينالىالسكالنانة-م

المحاربينمنكثرهم-وأاكشمرمنتينلآاا)يربروثرقيينال.مينلمحكوانلاسراا

ءامبدماءىإداجومزوتنإيالاسبااىإمااجووقئ-بينالعاوإمرإبرةلعصاانعوكأ،ضاءرأيااص:اثنىإوررباظىإرقدو

بينام:-"خإرالختلطاجولزاكانمة"ابصورةو.لوإنإدلأاعوبناأ!ءانمافيلااامواؤالح:همودإخرالمبعصاضدلهازىإافيطالقو

ب!نال!وإإوجإلىذلكوامءد،الانإدلوإفيا)؟شريةال*ناءىإكلاذ،الج:وبفيمينا،سيىإو:انالاسلم-اعدهإذلكفيوالفصل

،اىإهكل.ا)ىإمالج:الفيممىإءينيالمسالملمواىإوصغارالخلفاءال"وطمنانبالاسيحررجمااجتماعنظامةأتواالرربان

!ربالاما!را.ساج:-القوءصءة"دةتزوجتءثل!الدولةتمشلتوقد.ذات؟موؤادغمالوررببزعماءويهموإسا

الر!نعبدالحإ-فةجديبعدف؟اصب-اوقد،اللهء:دأةرطلصيااعينوودينهمءلىاظلمولذيناطالقوا)ضبلإءمنطقرويةالقر

"ط:قررزويكظد،مرعافيراانمهوللم!وكذ.لثالخا.لامصصلاا1ءتنقواينلذاطالقوكلناءص!رو،مةهـااكزمرفي

تزوجبهحا،ناؤارام"ثا!إفياأسولثاإءةاتزوجالث؟يراولاكاؤوالةرط-.!قينيالامواءالاءرانالةولو؟كن

الث؟ياية.فيائفا!واملموكاءداب:ةدسىاطاؤ-والفوالىسهاطان!ا؟-دانءاولتدوأت،ملأن،اسه:ازجيلمملوك

فىاريةلاداا)تنظيماتوالحكوميز13الجاسهتخدمقدواهـذإعفىطغجيانعلىت"ملمولأق،اؤ.ةالاصالجزيرةءدود

،م-لمةومس!حرةنيةسبالااصرعناالمن.اكاثيرلسيةندلأالحلافةانملراعلى)فيءةلداتوعلمبرهااوجيةالاجتماعقاتال!لإاوالةباؤل
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التأق-عالوبل.شعبينب!نا:ءالاغرةيحنلماز"؟اذ،ثالحالءبدالر!نء7ـدفيوهشأامالالصتءداهـذبلغوقد

ت-إففيبرتزجينينتصلطيع"شونكانوااإ-لمينوم!مينالمسداخلفيوينوالدواواراتلادافيغير!على؟يون:الاساغإب

تاز-يروفن.كهاملمودينكانم"،لاتيالدووالممالكشع-المنء:يدوهم)أبةمححقاالمنكانواالذيناحا.دمبينالقصر

لولدااهمزت!/غالأخاصإ-كلز"ةلااس:اايةمولأالةلدوااءفالخلحرساككركانحىينفي(إبلمقانوا)يايطاارونأونيااصا

تابدو.!المحوو!دهـامتداوحهابةالطوو،لهاصوابسببمصالمنوةدقر-انحتاكانوئلذانماوكاتالوأيسياغانيحكلءن

ذللكفيبماة؟العبايةبحرلةالدوت،كفيرصمتعونكانواا)-ي-ينلوالااط-كم4جيفالخلءهدمنذودلكؤرطبةالتيمحو!ينماإصرئا

شونوء8و،ؤ"ساال-وكقرعنحمالاابعضفيرجيةلخااالشعائرأصةلاسبااللأصوايذولمسلمينامندعدلككذاصتخدمقدو

ظفوتصو-ليااراد-يرح!مثانيةمداوةإفيرطوائففيوكا"ابإيماقالافيلوعياك"!اةمخ"لمفةعلمودفيممةاليرو

نوللشؤةؤ.ضداوب!اال!رةجباونافىإيولحكامامن،ـ!بمانوصخا..الختنالليرساساحروء.اللخلف

.يةالعرزينااله-.ويطبقونلاالموظفونلاءؤ5وكان.إخلمصةالدارةالادفي-لدهـ--ةاالىدعاهوأ-ملعاأهمولكن

.لى)أهـا.اح!14(الح،،41عاخفيردتوكماطيةالقونيناالقوبلحرسنبجاالىق.شكندوبيالحرملالعاكانلسجةندلاا

لخلافاثمروارةلاانفا،كصةكايرلااالطبقاتعنمااكان،يجند00.5لأصصانابع!طفيبرإخىالذ،س"حك!لالخلفاء

حةاشبيلوطإيطلمةفين"ةمطراسيكرازلاثةتضنتكاطبيةالقر،دالحدوعقالدؤاعخلىمإست4لمرتزلمندائمرسميش8جبوجلى

رسمببولالتااضيلارافى!ياسقفسبصكأرن!و؟ا،وراردةواكشءل!نمزينلآاأبرجموامندءالبفيلفي"أشالجههـذلوكان

قفةلا!صااوقفةسالااءساؤرءةاستطافيل!وكا.!ةسلاملاالةل!وإض!رإ:!وا3ـدعمندخاعص"ل!:-5و،بلمغراص:ويطمل!و

سصاءوحروقفة!مهالاابعضيرمحنلمو.ؤءهانوروير"ك!امعمجاادتإعةدنا.ينلدموو"-"!"ين،نءةص:الاالصولااىوذد؟ند!ا*ف!يةكورا

3ـمبثقتيتعتعونكانوابلفءسباطإفاءمعإ-*اونونلأمحصاوفةالككاصدأدلسالاء-كاموب-رانيؤسملهـذاوفي

ؤصورعلىفقسصيوف-الا-يص!انبعضفي-ويحلونذلكءئ-انمااذ،ديةجيةإ،-روالواؤعفيؤكنأاثنمالا

غرناطلالصةفثلالحاالرح!نءبد3ـدعفيحدثكماطبةقرؤقيءاغولمهلممدير:ةص-درالم:صوبر"ةامالذيمهال"،!رالز"ف

ظليطلمةانلمظرنيإ"ااالحكمع،ـدفياو"زيدبنعلربيا".برتسهجالهيهـدفذات!ةت-8-ياغاافي59!"،،)*3

."نلجيلبنللهاء:دبنا"ط:ةقرسقفلاو"ءم-ابناللهى:يد"ثرتأاذ،بعصورلكذبعدصق!للماس!ذلأهوا!"!هـاوؤد

إشمقفةلأصااوقفةلألمصاا؟-اءر!صلطاا!يحنلموزدلسلاااتلي*ادنممث!اةرفيولإطنممكالىالذيخ!ننا(وحدنرلىك

ةولا)ظديرة!امندعلىعلى؟-د.لفصسصمىا)نظاسوكايرلأاكاشامرس*ظ،فيللمثذفي؟متبعو،روسيريالمهاحر!محواروو!!ؤأ

مفابمالاديرةاهـذهبعصوكان.ب"يديءتوسال"دإسلنظامالممالاكفيذلكمقابلدوفي.ءصحإ"اسعاالقرد!اصراوحى

اتكوكانيلذاميةاني.ملمولححداانحدلىالمإك-ةاللقصورالم-لم!ينلحلملموام-ةخدفييعهيوندةالقاركبابءضحةحيالمس

.الياكرال!رباحفياق"سا)نوقرعلمعاعشةاهلأرقاطبيالقرئدالاةوؤ-طةسرلكطممعحدزللسيدجرى؟الىلءينا

017معابينتنقضماالتيالتسعةالقرونانلالقومخ*صرومعو"حرفيطةغرناءلماكاللهءبدساعديلذلندزفرنالوغوترا

جنبالىجنبافيهيع"ثطشعب!ز"!االصبافي7ـدتش0161وعامكلعركةالظاهـرة!ذهعلىلمتااغربانفيشكولا.افيغل

ة.يالعرنيةلمداعل-3ـمو-غلببالاسلامينونيد.السكانمنق-ماتالقوان3ـافيثبماتالتي*ثة6،-1!ها(شا)3+!اءبلوزاطوديذاؤاس

اللاتد:ي-ةنيةلمداعإ-2ـملب-غينلذاإسيحيينامنآخرق-مو.م-يحء4أشجيوافهصفوفيتضمنتكابةلم:كوالاجملأممةا

التركيبمنونقرزسعةلواقعااهـذعن!زتقدو.المحدزة"يةيلدائعالوقالىابيةلحرااهـرالظوهـذهعنفنااءرااوإذ

الخياةلمجافياصرالعتتحاف.ينرالم--5دلوال-:انصهارلااومثالخير4هـطبيالقلةلدواحكمتحت"ينحيالمسوضعانوجدنا

ماتلمنظافيو،ةيدلجدايةالبصحذجالنمافيهارثاآدت.،ميةا)يونالآؤ*رف"ءانفا.انمآال"،ـارلمشااصيدوالتحركةنجاحعلى

لأ.لمبةاواتوهـرالمجوةل!لأاوقىصيالمووجمةطفالعابيروالتعابانالهاؤلةاؤاتالحر؟حوالع،دذلممفيابلس--ء!نإةءياعن*

..ال!ء"ةللزرالبلأسااوجمةيينالتزأ-لفنونوبينعقيدؤين11):ءالفيقي-مإ"ةاعبرا:اؤي"الال!ايدويةب!8يرآأ

يم!



!9؟ص???صء-ءير???"!!هرء--?ءبر??ء"-عععكر-ء!سص??ء!

9----!لأ%-ير!لمحر!صول!9
إ1!

9.9بم!9
ئىا

ا!مكبوتةةافيالمىيدوالصمتوالهمىات.لليلا

تزدلا..حبيبيلس!ت"دولحدا على

آهاتلح!مالىالالمترورث!"دبايارفعال؟بخايهاطفل.او
نا؟

ل!

"..الفقيدلو/طناتذكرلامسصفهما

لوم!؟سنعودهل..اه1.-ديارنااين..81ماه"لأ

!-

؟!"!تزدلا"سهرات!اعنحدهتالتياين9

..والوردإ!

لاكتئا!تنصتموالا

ل!يدلحداولدماو..اءالس،ـدو..لليلاوتهاهـضبافي"قالبرقو"و

9المبيدارالىأو..لحقداو".ل؟..ارضناذي0.5همااذه5ا!5

يرددوناكتابفيالحزينةوالام..السوداءوالوحثة

الحدودعلىالمصيرماوتجهلتبيم9

صنبرميراللنعوداغداإريرالخوفففت!ف

أ9

ص?بر-ءصصصصءمرصصصءص?صص?-ءصصص"-ءيرصصصص?صصصصصص-ءصصع!-ص"ص?ءصصصص!ءيه!بر?!رءبر-!ص!وسصرءم!?صصصص?صصص!صص?برصء"?ءص!صصص?برص!"ص?برصصصصص?ءبرءص?صصءصص-ءصصصص!--صصصص!يرءصصصصصص-ءصصصصص?بر"صص"

تكانالتيالمسيحيةاسبائيافيعملىعمل،قدواستا):ولهـرةوالقاتاهةهـيمنةيهصمنكانالاسلاميالعنصرانوالواقعهذا

والبرتغالية.نجيةالاسبالتينللدواسامحىابعدفيمابينالفعليىةالمشاركةالوجودالىبرزتثم،31.1معاحتى

الاسهاسيةالمواداحدىكانالاسلامانفيهثكلاو؟ا2941الى31.1منمرتواستوالمسيحيلاءيالاسينال":صر

والعروبةالاسلامجعلالتطعيمبة،ظالمسيحيةاسبافابناءفي"طالوسفيلاءيالاسالعنصرداب1613و2941بينو

المستطاعفيلدساؤ"،حقبا-عماودمهااس!بان!الحمتيرلتغلةلإنلات!االاهـذهتخلولم.لانحلالايقطرفيوساريحيا،

اشببلإةومأدنةقرييةء!س!ان-"ط-أدون-القولطلمالمراقالدمولكن.داميةازماتمناخرىالىمرح!زبين

،غوباءفاتحوناسناقافيخلقهاثاو7هيكوناطةوحمراعاغتيالمثلئعالوقابعضوان،جماعيةاحقادنتيجةكن

اسبانمافيعلمشونزالواماانجوهاالذيطلةكاوسليلياناذالع3ـدوخيانة985عامقرطبةفيبالمرحيينالمسرؤساء

د-ء-فانولذاالاسبافةالهواملمنقسمأويشكلونفرديةظواءـرإلاتحنلم9914عام!لغرناطةالمكتوب

ابناءملكمنا!ثر-السلالاتهـذهملكهـوالآثاليهـذه.فيهاتعمدلا

تمثلتهاحينبةالعووانيعنيوهذا.الحديثطالارساكرقالىازىارزياادتمرالتياراءذفالناءرمنيكنوعهما

اسبان!ا،وانماحدالىبيأعرشيئأنيااسباءنجعلثنيااسبايبرياعربييجمزوهم)وبالمراكشيينالجزيرةبعربنيااسبا

كب!ر.حدالىاسنانيأجعلتعا-شائهافيالتراثحملىاذ،!واحدنآفيعنهمختلفولاسبانيايجبالمز-شبيهرأيناكما-

الدينمحيصباح:تر!ة(بارب!)بغدادمن،لاومهطاالشزقملنأالصادرةالحديدةاتوبالتأنير
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