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تقديم :
مثلتتم م تتم ل مثت إلسلتتم امستتين لالماتتلميح ءتتل ااءتتم مثحتتات ال تتالم لمثلتتم ل مثت الر لتتم

إليها مقصداً لراناً مح مراان امستتين ل هتتلى إلتتل بيتتم

لم ان .

الحتران مءيتتدى الماتتلميح ءتتل ات

متان

لإلد اان الثتشار امستتين الل ت ءتتل ا دهتتار اللاتتر الة راءتتل زصتتلم لامتتم لا دهتتار الر لتتم
لمدبها زصلم خاصم خاصم الر لم إلتتل م تتم ءهتتل م لتتس ات الماتتلميح  .ءقتتد تتللل امستتين

زال رلرى إثارى لاستنلار الحاسم الة راءيم ءل المالميح لهم يلاجهتتلن التحتتدى متتح إلست التتار

الةزيتتترى ال ر يتتتم لخارجهتتتا مل لهتتتم فةل تتتلن ادرل ءتتتل مثحتتتات الدللتتتم امستتتيميم مل لهتتتم

ينشتترلن التتدللى إلتتل

للتتل الصت يد ال تتالمل ءيمتتا لرات ادرل امستتيميم لاتتان الم لتتل

مح إثارى مل استنلار الحاسم الة راءيم من فةنتتل الماتتلملن ثمتراة ثاء تتم متتح ختتي االثلتتتا
للل ادرل لللتتل النتتا

ءتتل ات م تتان لاتتان الم لتتل مف تاً من اهتتر الصتتللى الممتتتا ى متتح

بيح صللف الر الم لالة راءييح المالميح لان ناس هت ا الصتتللى للتتل إ يتتات اللاتتر الة راءتتل

"ال ى لإللم إبدالا ه ز د اليلثاثييح" لمن تللل امضاءم إليه لإثرائتته ز ت جديتتد لمستاتتر لحاتتا
ام ثاان
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لإلد هدءم الدراسم إلل إب ار الر لم إلتتل م تتم الم رمتتم لمهميتهتتا لإ هتتار متتدى ثترات اللاتتر

الة راءل لدى الر اليح ال ر خاصم ةاا م م الم رمم .

لإلد رازة الدراسم ءل لدى ثقاط مهمم ساهمم ءل لضيح مهداف السحث لهتتل إ إف تتا
مثتتر االمتتتداد امستتيمل ءتتل إلتتاراة ال تتالم القتتدفم للتتل رلاف اللاتتر الة راءتتل زصتتلم لامتتم ات ل

إ هار اهم ال لام التتتل ج لتتم م تتم ءتتل بتتعرى اللاتتر لنتتد الر تتاليح ال تتر لالماتتلميح للتتل لجتته

الخصلص لجملم الر اليح للل لجه ال ملن ثم إف ا مهم ال تترا التتتل لصت إلتتل م تتم متتح
ادرجات المختللتتم اتتال ريع ال راإلتتل لال ريتتع المصتترى لال ريتتع اليمنتتل لال ريتتع الشتتامل

زامضاءم إلل ال را ادخرى المائيم لالسريم الملصلم بيح م م لمرجتتات ال تتالم القتتدفم لاتتان متتح
المهم الكتما اللارى ل ةميلها من فشار ءل إف ا للل النارى
* مستاذ الة راءيا السشريم المشارك اليم التر يم جام م المنصلرى .
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الة راءيم لم م الم رمم ءل ر لم ابح جسير انملذف للر لم إلل م تتم إ إذ مثتته للتتل التتر م متتح من
ابح جسير إلد إلصد م م مح بيد ادثدلس إال مثه مكثر الر اليح إإلامم ءل م م لإلد مم ح ءيهتتا
النار لالمي ام ب لمح مكثر الر اليح اتازم لنها ءل دإلم للضل .

أثر إمتداد العالم اإلسالمى فى رواج الفكر الجغرافى :
اثلتح ال الم امسيمل ءأصسح صلحم ءايحم ادرجات

طلليا ابتدات متتح ختتل طتتل  120شتترا ختتل جتترينت

طل  18ر خل جرينت

تتتل مصتتسح فمتتتد ثحتتل  140خ تتا
لاللاإلتتش شترإلل إثدلثياتتيا

تتتل ختتل

يتتث مصتتس ثهتتر الاتتن ا ءتتل المحتتيل ادطلاتتل لهتتل ف تتد مإلصتتل

امتداد ال الم امسيمل ءل ام ةاا ال ر ل امتتا فمتتتد هت ا ال تتالم بتتيح ثحتتل  70درجتتم لرضتتيم إ
بدافم مح ملتتالل ثهتتر اللللةتتا لنتتد درجتتم لتترل  60شتتما ختتل االستتتلات تتتل درجتتم لتترل 6
جنل خل االستلات يث جزيرى ثةسار  -مل بتتر التتزثا امتتا اتتان فاتتميه ال تتر  -للتتل الاتتا

امءريقل الشرإلل

يث المحيل الهندى .

للليه ءتل ماا م هائلم مكسر مثيً مح ماا م ا القارى امءريقيم ب لمكسر مح إلتتار ل
ملرل تتا لممري تتا الةنل يتتم مةتم تتتيح ءهتتل سلتتش ثحتتل اثنتتل لشتتر مليلث تاً متتح ادميتتا المر تتم

لل لها ص إلل ثحل مر م لشر مليلثاً إذا مضلنا إليها الماا م التل ش لها ادإللياة الماتتلمم
ءل الدل

ير المالمم
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لمش ه ا اال ااع الهائ اان مح ال تترلرى من ينمتتل اللاتتر الة راءتتل ليزدهتتر ءستتدم اللاتتر

الة راءل امسيمل ا لم متي ماً مش التاريخ إذ ااثا ءل ثار ال ر ءرلان متي متتان متتح شتتةرى

الم تتارف ال امتتم التتتل ااثتتم اتتمل "ادد " زصتتلرى لامتتم ءامتتا اتتان متتح ال تترلرى لل ر تتل من
ف تترف ل تتته ثثرهتتا لثامهتتا لشتت رها لاتابهتتا ءاتت ل اتتان البتتد لتته من ف تترف مثاتتا ال تتر
لمخسارهم لسيرى الرسل (صلل

لليه لسلم) لمخسار اللتل اة ل لاريخ الخللات لالدل

لاتتان

لزاماً لليه من ف رف بيد امسين لمدائنها لال را إليها مش ما يار مح م تلا مهلهتتا لصتتلا هم
للتتادا هم  .لمتتح هنتتا اتتان متتح الصت س من لصت ءتتل اثيتتر متتح اد يتتان بتتيح الة راءتتل لالمتتعر

لادديس ءل لالم اللار امسيمل ءلل ناللنا اتازاً مدبيتاً صتترءاً االسيتتان لالتسيتتيح للةتتا متتثيً .
لدرستتناا دراستتم دإليقتتم الستتتخرجنا منتته متتح الم للمتتاة التاريخيتتم الصتترءم لالمي اتتاة الة راءيتتم
الخالصم ادمر ال ى ف ش ادديس مزا لثمان لمرل بح زحر ءل صللف الة تراءييح لالمتتعرخيح
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مخ ة ز د ذل الة راءيا لاللار الة راءل طريتتع اال دهتتار لالمنهةتتم لالتتتأليا ءقتتد ا ات م
الدللم امسيميم ل نللم بييا ها لملراإلها ل ادة الحاجم لم رءم الاثير لح ه ا ال تتالم اللاتتيح
لندئتت صتتتدر التتتتأليا ءتتتل الة راءيتتتم لنتتتد الماتتتلميح لتتتح ثتتتزلع ثحتتتل الم رءتتتم ل تتتدد الثقاءتتتاة

لالثرلاة لالتتدرل لالماتتال لالممالت الت ى امتتتا ة زتته ممتتم امستتين ءتتل لصتتر النهتتلل ءهتتل
ماهر مح مااهر الش لر زال زى ال ى فصا س ادمم الصالدى لا دهار ال لم لالم رءم .
لءل ذلت فقتتل المقدستتل ءتتل ذلت

زمقدمتتم اتازتته الشتتهير "م اتتح التقاستتيم ءتتل م رءتتم

ادإلاليم" إ للجدة ال لمتتات إلتتد ستتسقلا إلتتل ال لتتلن ءصتتنللا للتتل االبتتتدات ثتتم س تتتهم ادختتيف

ءشر لا ايمهم لاختصرلا ءرميم من مإلصد للماً إلد م للتتلا لاثلتترد ز تتذ لتتم يت ارلا إال للتتل

ام تتي

لهتتل ذاتتر ادإلتتاليم امستتيميم لمتتا ءيهتتا متتح الم تتالر لالسحتتار لالسحي تراة لادثهتتار ....

لللمتتم مثتته زتتا البتتد منتته للماتتاءريح لالتةتتار لال نتتل لنتته للصتتالحيح لادخستتار إذ هتتل للتتم
ر س ءيه المللك لالاسرات ل لسه الق اى لاللقهات ل حسه ال امم لالرؤسات
ليقل ابح لإل ءل مقدمم "صلرى ادرل" إ "لاان ممتتا
صنيله لج بنل إلتتل رستتمه مثنتتل لتتم م
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تتنل للتتل أليلتته ل ثنتتل للتتل

ءتتل تتا الصتتسلى شت لاً زقتراتى اتتتس الماتتال

مت ل تاً

إلل ايليم السيح بيح الممال ءل الاير لالحقائع ل ساينهم ءل الم اهس لال رائتتع  ...ل رلرلتتم
ءقرمة الاتس الةليلم الم رلءم لالتلاليا الشريلم المصللءم ءلم اإل مر ءل الماتتال اتازتاً مقن تاً

لما رميم ءيها رسماً متس اً ءدلاثل ذل إلل أليا ه ا الاتا ".

()5

.

لستتالد ا اتتاع الدللتتم امستتيميم لا تااكهتتا زالش ت ل لالثقاءتتاة للتتل لصتتل مرات الهنتتلد

لامي تراثييح ءتتل اللل ت لالة راءيتتا إلتتل الماتتالاييح لالة تراءييح متتح ال تتر

ءقتتد تترجم الماتتلملن

كتابل الاادهاثتا "الاند هند" لمرااثد الل يح مللهمتتا براهمتتا جل تتتا تلالل 154هتتت 771/ن لإلتتان

للتتل رجمتتته ثلتتر متتح الهنتتلد لرلاد اللل ت لالة راءيتتا الماتتلميح مث ت إب تراهيم بتتح سيتتس الل تزارى
لي قل بح طارا ل يرهما للح الهنلد مخ ال تتر الماتتلملن القتتل زتتالخل الت ى فقاتتم القستتم
الاماليم ليمر زملإلش مريح مل ال ريح  .ثم إلاملا دائرى القسم ز د ذل إلل  360إلاتتماً ستتمل ات
إلام منها درجم ليمر ز منها خل مح خ لط ال ل  .لءل لإلتتم ال تتع مخت الماتتلملن ال تتر

لتتتح ام ريتتتع متتتح ممثتتتا ايلديتتتل

ل ليمتتتل

الات ت ندرى ل رجمت تلا لهتتتم الاتتتتس مثت ت اتتتتا

المةا ل *.1
*  -اجملسطى  Magasitiكتاب يوجز ما سبق غريه عن حجم األرض ومواقع أماكن معينة عليها  ،وفيه حتسينات ىف بعض مباحثهه
وتوسع مؤلفه ىف استعمال الكسور الستينية  ،والكتاب ىف  13مقالة  :أوالها ىف املقدمات مثل  :كروية األرض والسماء وثبوت االرض ىف
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كما اان ال ااع ال الم امسيمل ل دد ءتل ا ه اثرى الدرل لالماتتال ءااثتتم الر لتتم التتتل

د مهم جلاثس الة راءيا امسيميم لإلتتد ستتل هت ا ال ريتتع الة راءيتتلن الماتتلملن ز تتد من تتأثر
الاثيتتر متتنهم زادءاتتار اليلثاثيتتم ل هتتر متتا ف تترف زالماتتالاييح الة تراءييح إذ تمتتد مءاتتارهم

لا ةاهتتتا هم للتتتل الر لتتتم لالمشتتتاهدى لست تعا مهت ت التتتسيد ل حقيتتتع مايتتتدللن زتتته متتتح م للمتتتاة
لمقارثاة ز يرها لدراسم الاتس الاازقم لمراج تها (.)6
لي تستتر متتح رلاد ه ت ا اللاتتر الة راءتتل القتتائم للتتل الر لتتم لالمشتتاهدى هتتل إ ا متتد بتتح مبتتل

ف قتتل بتتح لاضتتح الاا تتس الم تترلف زتتالي قل ل " تتلءل ز تتد 278هتتت 891 /ن" لهتتل لاضتتش مل

اريخ لل الم لند المالميح إلتتد بتتيح ءتتل ءا حتتم اتتتا "السلتتدان" ءقتتا إ "إثتتل لنيتتم ءتتل لنلتلان
شسابل للند ا تيا سنل ل دى ذهنل "ز لم مخسار السلدان" لالمااءم متتا بتتيح ات بلتتد ل لتتد دثتتل

ستتاءرة تتديث الاتتح لا صتتلم مستتلارى لدان ر تتل ءانتتم متتتل لقيتتم رج تيً متتح ل ت السلتتدان
سألته لتتح لطنتته لمقتترا لإذا ذاتتر لتتل محت دارا لملضتتش إلترارا ستتألته لتتح بلتتدا ل لد تته متتا هتتل
ل رله ما هل لساكنيه مح هم إ لتتر من لةتتم  ... .شتتر مهلتته تتتل استتأ لتتح لساستتهم ...
لدفاثتهم لمقاال هم لال السيح لليه لالمترمسيح ءيه  ...لما مااءم ذل السلد لما فقر منه متتح

السلدان  ...ثم اثستتم ات متتا فخسرثتتل زتته متتح متتا مثتتع زصتتدإله لاستتتاهر زماتتألم إلتتلن ز تتد إلتتلن
تل سألم خلقاً اثي اًر للالم مح النا

ءل الملسم ل ير الملسم مح مهت المشتترا لالم تتر .

لاتستتم مخستتارهم لرليتتم م تتاديثهم لذاتترة متتح ءتتتح بلتتداً بلتتداً لجنتتد مصت اًر مصت اًر متتح الخللتتات
لادمرات لمسلش خراجه لما ير لش متتح ممالتته ءلتتم م

مكتتتس هت ا ادخستتار لمؤلتتا هت ا الاتتتا

ده ت اًر طتتلييً لمضتتيا ا ت خستتر إلتتل بلتتدا لات متتا مستتمش زتته متتح ثقتتاة مه ت ادمصتتار إلتتل متتا
قدمم لندى م رءته . )7( "...
ل تتددة الر لتتتم لنتتد الماتتتلميح إ إذ ءتتيهم الرستتتل التت ى رستتله الدللتتتم إلتتل ثا يتتتم متتتح
الن تلا ل للاشتتا لتتح ماتتألم للميتتم مث ت "ستتين" ال ت ى مرستتله الخليلتتم اللاثتتع لتتان "227هتتت /
842ن – 232هتتم 847 /ن" لياتتت لش ممتتر ستتد فتتأجلف لمتتأجلف لءتتيهم صتتا س السريتتد ال ت ى
يتتتللل ثقت مراستتية الدللتتم لرستتلها اتتأبل اللتترف إلدامتتم بتتح ج لتتر "المتتتلءل ز تتد ستتنم 320هتتت /
932ن" ءقد اتس ملسللم شاملم لا ما فحتاف إليه اتا الدللتتم متتح الم تتارف لمستتماا "كتتتا
مركههز العههاي وميههل فلههأ الههوون أا و خييههها فيمهها ضتلههل انههتل عههروض البلههدار مثههل عههول الليههل والنهههار وارتفهها القط ه واملطههالع
والثالثة ىف أوقات خيزول الشمس ىف خيقطىت االعتدال وخيقطىت االخيقلب ومقدار السهنة الشمسهية وحهركىت الشهمس املعتدلهة وامل تلفهة أا ،
والرابعة واخلامسة والسادسة ىف حركات القمر وحساهبا واجتما النريين وكسوفهما أا  ،والسابعة ىف الكواك الثابتة  ،واملقاالت
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صنالم الاتازم" لءيهم الم امر ءل ر لته االمقدسل لءيهم الالير ال ى يندزه الخليلتتم للاتتلارى
إلل بلد ريس مث ا مد بح ء ين ال ى مرست إلتتل ملت السل تتار ءتتل تتلل اللللةتتا لءتتيهم
التتتاجر الت ى إل تتش مالف ادميتتا ءتتل بترار لإللتتار لمختتاطر ثتتم فاتتة ذاريا تته لمشتتاهدا ه مث ت

سليمان التاجر "ثهافم القتترن الثالتتث الهةتترى  /التاستتش المتتييدى" لإلتتد لصتتا ءتتل اتازتته "سلاتتلم
التتلاريخ" الر لتتم زتتالسر إلتتل الصتتيح لالهنتتد لتتح طريتتع ءتتار
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لءتتيهم الر التتم المي تتيح ممثتتا

ا مد بح ماجد لسليمان المهرى ال يح رالا اتازا هم لح المي م للللن السحار .

للستتل هت ا الاتترلف التتتل شتتهدة لنلتلان الدللتتم امستتيميم ا ده تر للتتم الة راءيتتا ااتتائر

ال لتتلن ادختترى ا لتتم ءتتح الخ ترائل التتتل مبتتدع ءيهتتا الة راءيتتلن الماتتلملن ل ةلتتل ه ت ا اللتتح ءتتل
خري م امدريال األ خري م قيقيم لصلرى ادرل لالتل جاتتدها ءتتل هييتتم اتترى لتتتل ل لل تتر

ز د ذل ز رليم ادرل لالتل ااثم سسساً مساش اًر ءتتل راتتم الاشتتلف الة راءيتتم التتتل مستتلرة لتتح
اكتشتتاف ادمتتري تيح ل تتاإلل ال تتالم الةديتتد لمتتح ثتتم زتتاإلل مج تزات ال تتالم إلاطستتم لستتالد ءتتل ه ت ا
الحرام التاريخيم ءح المي تتم امستتيميم التتتل لءتترة اددلاة لادستتلار الم ينتتم للتتل ذلت

امتتا

تترك الماتتلملن متتح الة تراءييح متتح مخستتار التتر ية لالماتتال متتا لطتتد ءيمتتا ز تتد راتتم الاشتتلف

ل لايدها ءل ااءم ال الميح القدفم لالةديد م اً .

لجدير زال ار من الدللم امسيميم إلد بل م ملف لزها لمن تها ءل إلرلن إلليلم لقس هتتلر

امسين لهل مح إلصير ثاسياً

لسم ءيه للل دل ذاة تتاريخ ل

تتارى لامتتتد ملت الماتتلميح

خيلتته متتح مطتراف الصتتيح شترإلاً إلتتل مشتتارف المحتتيل ادطلاتتل ر تاً لجابتتم ر تتاللهم لللمتتاؤهم

مبلا ملرل ا قريساً.

لسلف يزل ال ةس إذا لرءنا من مرد ذل اان لل دى ادمم ل ما ها زما ثشتتأة لليتته متتح

ر يم إسيميم ساميم ل التل حذ للتتل الةهتتاد لاالجتهتتاد لاال حتتاد لثست مد قتتاد لاتتسح هتتلى
النلس لالت حيم ز

ثليس ل ا

لرءش شأن المم الحتتع لالتتديح لالشتترف ل تتيح دبتتم اللرإلتتم

تتالل يتتث
بيح المالميح ق ش ملاهم إلل دليية لصارلا لقمم سائ م دلتتدائهم  .لصتتدا
()9
ِِ
{لإِن َهت ِ ِا
إلا إ {ِإن َه ا مُم ُت ُا ْم مُم ًم َلا ِ َد ًى َلمََثا َرُّ ُا ْم َء ْ
الُس ُدل ِن}  .لءل مفم مخرى إلتتا تتالل إ َ
ن ()10
مُم ُت ُا ْم مُم ًم َلا ِ َد ًى َلمََثا َرُّ ُا ْم َءا ُقل ِ }

()5

العوا مل التى جعلت مكة فى بؤرة الفكر عند الرحالين :
كاثم م م دائماً ءل ءار الر اليح لالة راءييح المالميح لال تتر ء تتي لتتح يتتر الماتتلميح

لااثم الر لم إليها م لساً لمراداً للل طل الدلان لإلد سالد للل ذل لتتدى للامت ل نحصتتر

مهما ءل اآل ل إ

م -اختصاص م م الم رمم زقدسيم ر اثيم ال تلءر ل يرها ءل مى زق م مح زقاع ادرل إ
ءقد اان ال تتر ءتتل مختلتتا لصتتلرهم إلست امستتين فقدستتلن م تتم

يتتث بيتتم

الحتران

ءيقلملن بتأدفم ال ساداة الدينيم المم نم ءل القدن للل صلرى ناستتس ء تتر هم ل تمشتتل ءتتل ذاة
اللإلم مش جاهليتهم

()11

.

لاان الحا إلل بيم

الحران زم م الم رمم راح امسين الختتامس الت ى ف تتد ءتتل ذا تته

مح مإلدن ال ساداة الاتتماليم لالتتتل لرءتهتتا السشتتريم ز تتد من دلتتا إليهتتا مبتتل ادثسيتتات إبتراهيم لليتته
()12
ِ
ِ
ِ
يح}
الاين ءةات ءل إللله الل إ {ِإن مَل َ َب ْي ٍم ُلض َش لِلنا ِ َلل ي ِبَسا َم ُمَس َارًكا َل ُه ًدى لِْل َ تاَلم َ
تتالل ءتتل
لإلتتد مستتس إب تراهيم الخلي ت لليتته الاتتين الا ستتم لتاتتلن مل بيتتم لضتتش ل ستتادى

ادرل ( . )13ب لمسس لليه الاين مل بيم مسارك ل افم مقصلدى لهل التر تتا لم تتم ل يتتم
الحران ءقا الل إ ِ
ِ ِ
يح ِمتح ُات ِ َءت ٍا
{لمَذن ِءي النا ِ ِزاْل َح ِا َف ْأ ُ َ
لك ِر َج ًاال َل َلَلتل ُات ِ َضتام ٍر َفت ْأ َ
َ
يع} ( . )14للندما جات امسين لءرل ش يرى الحا للل م تنقيتته دخلتتم لت الشت يرى الدينيتتم
َل ِم ٍ
التاريخ متتح ملستتش مبلازتته بت مصتتسحم لنصت اًر لاتتيم ادهميتتم متتح لناصتتر التتتاريخ امستتيمل .

ءشتتدة لهتتا الر تتا ءق تتم لت ل الماتتاءاة الشاست م المقلتترى لتأدفتتم لت اللري تتم الدينيتتم يمنتاً

زانح ادثسيات

()15

.

 -ءالليم الملإلش الم ل ءل الر ل بيح للالمها المحي م إ

هرة م م اأبر المدن زالحةا ب لشسه الةزيرى ال ر يتتم إلاطستتم تتتل إلست امستتين للتتز ة

ز د ذل زامسين ل ميزة بس ذ مااهر الح ارى ثتيةم ملضالها االإلتصادفم لالاياسيم
بيتتم

الح تران لإش تراف إلسيلتتم إلتتري

يتتث

للتتل الا ستتم ل راتتم التةتتارى متتح ختتي ر لتتتل الشتتتات

لالصتتيا بتتيح الشتتان لالتتيمح ( . )16لتاتتلن م تتم للتتل التتدلان مقصتتداً للر التتم لالتةتتار للتتل طتتل

الدلان  .للتل س م م لطرإلها دلر التتر ل بتتيح مإلتتاليم ال تتالم المحي تتم بهتتا  .لإلتتد لتتز ة ذلت مفتتاة
الشت َتات لالصتي ِ
القترمن الاتتريم ءقتتا تتالل إ ِِ ِ
يي ِء ِهتم ِر ْ َلت َم ِ
ا * } ( . )17لرلى
َ ْ
{ميت َتيف ُإلتَرْي ٍ * ِإ َ ْ
ابح زحيح لح مةاهد إلا إ ال فشع لليهم ر لتتم شتتتات لال صتتيا ِمنتم منتته للتتل إلتتري  .لإلتتا
الهرلى ل يرا إ لاان مصتتحا اميتتيف مر تتم مختتلى إ هاشتتم للستتد شتتمس لالم لتتس لثلءت

()6

بنل لسد مناف  .ءأما هاشم إ ءإثه اان يعلا مل الشان إ مى مخ منه سيً للهداً فأمح زه ءتتل
ةار ه إلل الشان  .لمختتلا لستتد شتتمس اتتان يعلتتا للتتل الحسشتتم  .لالم لتتس إلتتل التتيمح  .لثلءت
 .ءاتتان هتعالت ادختتلى فاتتملن المةيتتريح  .ءاتتان ةتتار إلتتري

إلل ءتتار

فختللتتلن إلتتل ادمصتتار

زحست هتعالت ادختتلى ءتتي يت تترل لهتتم  .إلتتا اد هتترى إ اميتتيف إ شتتسه امجتتارى زالخلتتارى فقتتا إ
ملتتا يعلتتا إ إذا مجتتار الحمائت زالخلتتارى  .لالحمائت إ جمتتش مللتتم إلتتا إ لالتألي ت إ من إلتتري
كاثلا س ان الحرن

للم ف ح لهم رع لال ضرع لااثلا فميرلن ءل الشتات لالصيا ممنيح لالنا

يتخ للن مح للهم ءاتتاثلا إذا لتترل لهتتم لتتارل إلتتاللا إ ثحتتح مهت

لهم

()18

تترن

 .ءتتي يت تترل النتتا

.

لإلد سالد ءل االر حا لم م الم رمم ا دهار ةار هتتا المراءقتتم للحةتتيا لطتتي ال لتتم طتلا
اريخها لسر ال صلر امسيميم لإلد سالد للل ذل  .ملإلش م تتم الة راءتتل اللريتتد للتتل ختتلن

جسا الاراى لللل مطتراف هامتتم ج لهتتا ءتتل بييتتم ج راءيتتم مميتتزى لإم اثيتتم تتلءر متتات الشتتر

ءيهتتا لالستتيما ز تتذ المشتتاريش التتتل مجريتتم لهتتا ختتي ال صتتلر امستتيميم المختللتتم لثشتتاط

سلإلها التةارى ل لءر الميرى ءيتته ج لهتتا ملتقتتل طتترا القلاءت السريتتم التتتل ةتتل شتتسه الةزيتترى
يث يتلءر إلل جاثس المات الصالح ما حتاجه القلاء مح المتعن

ال ر يم شماالً لجنل اً لشرإلاً
لادر اا الي مم لملاصلم الر لم إلل الةهاة التل قصدها ء تيً لتتح ستتاد
ةارى م م (. )19

لت المتتتاجر متتش

كما سالد للل االر حا لم م الم رمم إلر ها مح السحتتر اد متتر لامتيكهتتا ز تتذ المتلاثل

التةاريم للل شاطيه الشرإلل اةتتدى لالاتتريح امتتا ءتتل الشت

رإلتتم ( .. )1ممتتا لتتح جتتدى ءقتتد

كاثم لاجهم م م السحريم للتستها للل السحر لااثم المراكس أمها مح مصر لاليمح ل يرهتتا
متتح السقتتاع ءمتتا اتتاد نتهتتل إلتتل جتتدى تتتل اتتير منهتتا المتتتاجر مث ت لمتتان لاليمامتتم للتتدن
لصن ات لدمشع لالسصرى ل داد لاللا اط لالقلزن للي ا ل يرها

()20

.

مما لح مينات الاتتريح ءقتتد لصتتلها المقدستتل زأثهتتا م تتدن الحستتل لالخيتراة لالتمتتلر ..
لال ا الاثير  .لإلد مسهمم الاتتريح اةتتدى ءتتل ةتتارى م تتم ءامضتتاءم إلتتل خيتراة الاتترلاة التتتل
كاثم لقل طريقها لسر ه ا المينات إلل جدى ثم م م لااثم ةلس إلل الاريح مختلا

()7

الحسل مح لثتتر لجتتلدى ل يرهتتا لااثتتم زالمدينتتم ستتلا ثشتتل فقتتلن للتتل ةتتارى لاست م

محليم لخارجيم لاان لها ةارى لاس م خاصم مش الحسشم لإلتتد مستتهم مينتتات جتتدى إلتتل جاثتتس
الاريح ءل م يح م م مح ةارى السر لالسحر م اً مش ال ار ليح إليها لالخارجيح منها

ثلضح مكثر دهميم ه يح المينائيح ءيما ز د .

()8

()21

لستتلف

ف-

لر م م الماتمر ءل خاطر الة راءييح لالر اليح ال ر لالمالميح إ

ااثم م م الم رمم دائماً ءل ءار الر اليح لالة راءييح للتتل التتدلان ليت تتح ذلت ءتتل إثتتتاجهم
اللارى مح خي اتازا هم لخرائ هم التل مخرجلها ليتمث ذل بلضش الةنتتل زتتأللل الخري تتم
ل تتس متتا ث تراا اليتتلن متتح خ ترائل له ت ا تتاهرى تتال ال ديتتد متتح الستتا ثيح لاتتيرها ءلاتترها

الس ذ زتتان لهت ا ادمتتر م ت ى دينيتاً ذلت من جميتتش ال لاصتتم امستتيميم ءتتل ذلت اللإلتتم قريستاً
كاثم قش شما م م الم رمم مثت المدينتتم المنتتلرى لالالءتتم لدمشتتع ل تداد لالقتتاهرى
لم نل ذل من الخليلم اان يتةه ءل صي ه صل الةنل

مى صل الا سم لت ل اتتان البتتد

من يلضش اال ةاا الةنل ل ءل اللل الخري م دن اال ةاا الةنتتل ل ف نتتل اال ةتتاا صتتل القسلتتم

لهتتل اشتترف زق تتم يتةتته إليهتتا الماتتلملن امتتا اتتان متس تاً متتح ذى إلس ت ءتتل التتم الخ ترائل
الرلماثيم ءتتل ال صتتر الماتتيحل يتتث اتتان الشتترا " "Orientءتتل مللتتل الخري تتم دن الشتترا
بيم المقتتد

لمتتا التتم المتتم " "Orientationالتتتل نتتل لجيتته الخترائل شتتير إلتتل ادصت

التتتل اشتتتقم منتته لهتتل " " Orientيتتلن اتتان ا ةتتاا الشتترا ءتتل مللتتل الخري تتم

يتتث ادمتتاكح

المقدسم الماتتيحيم ( . )22امتتا مبتتدع الر التتم ءتتل رستتم الخترائل الدينيتتم التتتل تلست ها م تتم يتتث

الا ستتتم المشتتترءم لالتتتتل لضتتتح ا ةتتتاا القسلتتتم لطتتترا الحتتتا لإلتتتد ةلتتتم ءتتتل ذلت ت خري تتتم
الصلاإلصل اما هل ملضح ءل الش

رإلم (. )2

د -ثارى امسين المشة م للل الر لم إ

ينار امسين إلل ثشاط الر ية لالدللى إليها ثارى حليز ل شةيش ل نشيل ليت ار صتتي
الديح الشامل صا س اتا (الر لم ليح الة راءيا المسصرى ءل الميتتدان) مثتته إ دن امستتين ديتتح

تتارى متنتتلر لدللتتم متلتحتتم لدن التح تتر مل التلتتتح ف ل ت التقتتدن ليتتعمح راتتم الحيتتاى

ليدلمها ليسشر زحياى مء

ءلقتتد ممات الماتتلملن بزمتتان الر لتتم ل حماتلا لهتتا بت لالتهتتس

ثشاط الر لم امسيميم ءل إطار اهتمان رشيد م ميح ل حلالة سشر زحياى مء ت ل صتتاد لءيتتر
 .له ا ثالم الر لم امسيميم قها الاام مح االهتمان لادمان مح

()9

ثا يم لاستحقاإلها الل ا مح إللى الدءش لالحلاءز للل ال ريع ءل السر لالسحر مح ثا يتتم مختترى
للص ثلر ثشيل مح المالميح مصحا الخستترى ءتتل الر لتتم مدات دلرهتتم التتل يلل لالختترلف ءتتل

الر لم مثةا المهان (المهاراة) المنلطم بهم ءل ا ر لتتم ءتتل الستتر لءتتل السحتتر للتتل تتد ستلات
()23

.

()10

ليقل ا د شيل اد هر الاازقيح محمد الخ ر ايح – التلثال ادص – إن امستتين
لم يدع لسيلم مح لسائ الرإلل إال ثسه لليها لثد إلل ال م بها له ا شتتأثه ءتتل الر لتتم
ءقد دلا إليها رامياً إلل م ترال ستتاميم منهتتا إ طلتتس ال لتتم لالتلقتته ءتتل التتديح لالم رءتتم زتتأ لا

ادمم الحاضرى

()24

.

لءتتل مسترشتتادى دهميتتم الر لتتم لدلتتلى امستتين إليهتتا بتتدم الر التتم محمتتد الانلستتل اتازتته
(الر لم الحةا يتتم) زمتتا ستتماا (ثمتتلذف الاتتلر) لملرد ءيتته متتح اآلفتتاة القرمثيتتم الاريمتتم متتا ينستته
إلل ء يلم الالر لالدللى إليه  .اتس فقل إ ال فخلل من

ءل مرل لا دى ب ءرا المناءش لالةهاة م لف ز
زيتتدثا للم تاً زقتتدرى

جلم

مته لم فةمش مناءش التتدثيا

ها إلل ز ذ للت ل ااثتتم ادستتلار ممتتا

ل متتته ل تتدللثا إلتتل ش ت ر ث متتته لالماتتاءر فةمتتش ال ةائتتس لي اتتس

التةار ليةلس الم اسس  .لءل القرمن الاريم مفاة اثيرى نسه للل ء يلم الالر ل دلل إليهتتا
ل َذُللًال َءام ُشلا ِءي مَن ِ
اك ِس َها َلُاُللا ِمح ِرْ ِإلت ِه َلِإَل ْيت ِه ُّ
لر }
{ه َل ال ِ ي َج َ َ َل ُا ُم ْادَْر َ
إلا الل إ ُ
الن ُشت ُ
ْ
َ
ن ()26
()25
{لَلَقت ْد َارْمَنتا
مف ٌم ل ُه ْم مَثا َ َمْلَنا ُذ ِريت َت ُه ْم ِءتي اْلُلْلت ِ اْل َم ْشت ُحل ِ }
{ل َ
لإلتتا تتالل َ
لإلا الل َ
ِ
اه ْم َلَل تل َا ِثيت ٍتر ِمم ت ْح َخَل ْقَن تا
َب ِن تي َ
اهم ِم ت َح ال ِيَس تاة َلَء تْلَن ُ
اه ْم ِء تي اْلَس ت ِر َلاْلَس ْح ت ِر َلَرَ ْإلَن ت ُ
مد َن َل َ َمْلَن ت ُ
ا بت َدمَ اْل َخْلتع ُثتم ي ِ
{إلت ْ ِست ُيرلا ِءتي ْادَْر ِ
نشت ُ الن ْشتأَ َى
َ ْل ِ ييً} ( )27لإلتتا تتالل ُ
ُُ
َ
ل َءتاثاُُرلا َا ْيت َ َ
ْاآل ِخَرَى ِإن َ َلَلل ُا ِ َشي ٍت َإل ِد ٌير} ( )28لإلا الل { َإل ْد َخَل ْم ِمح َإلْسلِ ُا ْم ُسَن ٌح َء ِات ُيرلْا ِءتي ادَْر ِ
ل
ْ
)
29
(
ِ
ِ
ِ
لإلا الل {م ََلَل ْم َفا ُيرلا ءي ْادَْر ِ
ان
يح }
ل َءَين ُ
َءاْث ُ
اُرلا َا ْيت َ
اُرلْا َا ْي َ
ا َات َ
ان َلاإلَس ُم اْل ُم َا ِب َ
ا َا َ
ِ
ِ
لهتا َل َجتات ْ ُه ْم
يح ِمح َإلْسلِ ِه ْم َااُثلا م َ
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ان ُ ِلَي ْا ِل َم ُه ْم َلَل ِاح َااُثلا مَث ُل َا ُه ْم َف ْا ِل ُمل َن} ( )30إلل ير ذل متتح اآلفتتاة
ُر ُسُل ُهم ِزاْلَسِيَناة َء َما َا َ
الاثيرى (. )31
لإلتتتد لرءتتتم السييتتتم ال ر يتتتم الاتتتلر لمارستتتم التر تتتا ءتتتل شتتتسه الةزيتتترى ال ر يتتتم لالسلتتتدان
المتأخمم لإلاملا بر لتل الشتات إلل بيد الشان لالصيا إلل بيد اليمح لمزحرة ستتلنهم إلسيت
مةيت امستتين ءتتل ميتتاا المحتتيل الهنتتدى يتتث ا ةهتلا شترإلاً ثحتتل المحتتيل الهنتتدى ل ر تاً إلتتل
جنل إءريقيا اما من ر ية ال ر ءل الةاهليم مدة إلل من ف رءلا ال را السحريم ءل منتتاطع
مت ددى اما مثها ثمم إلل ما ثاميه اليلن زالتساد التةارى للالش لمدة إلل هلر طسقم متتح

الرمسمالييح ال يح ااثلا ينملن مملالهم به ا الر ية

()32

.

ل ةتتدر امشتتارى إلتتل من التتر ية التاليليتتم ااثتتم إلتتد بتتدمة ءتتل لهتتد النستتل (صتتلل

لسلم) إال مثها ااثتتم محتتدلدى ار لتتم متتيم التتدارى – لهتتل صتتحابل لالا النستتل (صتلل

()11

لليتته
لليتته

لسلم) مرضاً إلر الخلي

لر لم لسادى بح الصامم التل إلان بها بتاليا مح مبتتل ز تتر الصتتديع

لنه) – إلاصداً مل الرلن يدللا لإلسين  .للم يترك مث اًر لها يح الر لتيح سلى ز تتذ

(رضل

ادخستتار لنهمتتا ءتتل اتتتس ادد لالتتتاريخ
اآل يم

إ

()33

.لا دهتترة الر لتتم ءتتل الدللتتم امستتيميم لألستتسا

 -1الماا م الشاس م للدللتتم امستتيميم للتتدن القتتدرى للتتل حقيتتع ل تتدى سياستتم لا تتدى

كمتتتا اتتتان ءتتتل القتتترن ادل متتتح الهةتتترى النسليتتتم ءقتتتد ءقتتتدة اممسراطلريتتتم امستتتيميم ل تتتد ها
الاياستتيم ءتتل منتصتتا القتترن الثتتاثل الهةتترى (الثتتامح المتتييدى) للاتتح رلازتتل التتديح لالل تتم

لالثقاءم لتتم ةمتتش بتتيح ست ان الدللتتم امستتيميم ءاتتاثلا  -ر تتم ذلت  -فشت رلن زتتأثهم مبنتتات
إمسراطلريم إستتيميم ز يتتدى ادطتراف لإلتتد ااثتتم لت التترلازل إلليتتم ءتتل ال صتتلر اللست ل للتتم
اتتح القلميتتاة امإلليميتتم إلتتد لاتتم شتتأثها ز تتد لااثتتم مثحتتات ه ت ا المل ت اللاستتش ال ت ى مساتته

الماتتلملن ت لتتس الدراستتم لاللصتتا مهيتتداً لت سيتتع م تتان الشتتري م ل اتتهييً لمهمتتم ال تلالى
مما البد منتته للتتتأليا ءتتل
ءااءر القلن لدراسم السيد لطرإلها ل اصي ها لخراجها لما إلل ذل
للتتم قتتليم السلتتدان لطسي ي تاً من اتتلن التتر ية لادستتلار متتح مل الاتتس ل لتتس ال لتتم ءتتل ل ت

ال صلر ءقتتد ااثتتم الاتتتس ثتتادرى لااثتتم الدراستتم ال لميتتم قتتلن مقتتان متتا ثصتتن ه اليتتلن متتح تستتش

المراجش لالمعللاة التل زد م بها خزاثاة الاتس الخاصم لال امم  .لء تيً لتتح ذلت ءقتتد تتددة
مراكتتز الثقاءتتم ءتتل دفتتار الماتتلميح لاتتان رجتتا ال لتتم يتنتتاإلللن ءتتل طلستته متتح إإللتتيم إلتتل مختتر
يدرستتتلن للتتتل مشتتتاهير ادستتتا ى ليلقتتتلن ملتتتين اللقهتتتات لالمحتتتدثيح لالل تتتلييح لادطستتتات

لالليسلم لالرياضييح

()34

.
محمتتد ا متتد

ل أكيتتداً لتتدلر الر لتتم ءتتل الت ت ار الة راءتتل لل تتر لالماتتلميح  .يعاتتد لستتد
المقدستتل م تتد مإل تتا الت ت ار الة راءتتل ءتتل القتترن الرازتتش الهةتترى (ال اشتتر المتتييدى) مهميتتم
ر ي تته ءتتل مثحتتات ال تتالم امستتيمل متتح مجت الم اينتتم لجمتتش المتتادى ال لميتتم التتتل ستتةلها ءتتل

كتازتته الشتتهير (م اتتح التقاستتيم) ءيقتتل ءتتل مقدمتتم إ ثحتتح لتتم ثستتع إإلليمتاً إال لإلتتد دخلنتتاا لمإلت

سسس إال لإلد لرءناا لما رانا مش ذل السحتتث لالاتعا لالناتتر ءتتل ال يتتس ءتتاثتام اتابنتتا هت ا

ثيثم مإلاتتان م تتدها متتا لاينتتاا لالثتتاثل متتا ستتم ناا متتح الثقتتاة لالثالتتث متا لجتتدثاا ءتتل الاتتتس
المصنلم ءل ه ا السا ل يرا  .لما زقيم خزاثتتم لت إال لإلتتد لزمتهتتا لال صتتاثيا ءرإلتتم إال لإلتتد
صتتلحتها لال مت اهس إلتتلن إال لإلتتد لرءتهتتا لال مهت هتتد إال لإلتتد ختتال هم لال م ت ارل بلتتد لإلتتد

شهد هم تل لل ما ابت يته ءل ه ا السا

()35

.

()12

 -2اان الحا مح مهم ال لام التل دء م زالمالميح مح ات ءتتا لميتتع لللتتل ات ضتتامر

إلل الر لم لاالثتقا إلل م م ءالحا اان لال ي از ر لم يتشلا إلل مدائها ااءم النا

للتتيس

للماؤهم مل ءقهاؤهم ءقل ثتيةم ذل اكتاسم ر لتتم الحتتا صتتلم راثيتتم شت سيم امتتا من ال ديتتد

مح الح ان لالايطيح إلد مإلاملا للل ال ريع الاثير مح المنشت ة لخدمتتم الحةتتاف للهتتدلا إلتتل
الةنتتلد تتأميح طريتتع الحتتا ل مافتتم ستتالايه امتتا ان الحةتتاف اتتاثلا يتةم تتلن ءتتل إللاء ت
صت يرى ثتتم نمتتل المتتا قتتدن بهتتا ال ريتتع زمتتا ين تتم إليهتتا متتح لءتتلد

ستتدم

تتتل فصتتسح ءتتل النهافتتم

لل راا ةيةه لللشان ةيةه لمءريقيا ةيةها ل اتتير القاءلتتم مةتم تتم ءتتل مللتتم لاثتاتتان
ل تتاطا شتتام

فحميهتتا جنتتلد الح تتان لير تتس بهتتا س ت ان المتتدن لالقتترى لنتتد المتترلر  -ءتتل

م ام اد يان  -ليزداد التر يس الما اد ءل القاءلم لدد ال لمات لرجا الديح

()36

.

 -3ااثتتتم التةتتتارى لتتتاميً هامتتاً فقت تتتل القيتتتان زالر لتتتم لالاتتتلر الس يتتتد ءتتتل مإلتتتاليم ال تتتالم
امستتيمل الشاس ت م لمتتش من ةتتارى الماتتلميح ءتتل ال صتتر ال ت هسل للدللتتم امستتيميم ااثتتم إلتتد
بل م شأثاً لم سل ه مى ممم إلس لصر االكتشاءاة الة راءيم ادلرل يم الحديثم إال من االجتهتتاد
ال ر ل اان إلد مءلح من مح ز يد ءل اختراا اجز المااءم ثا يم الشرا لءتتل اثتاتتان الر لتتم
ال ر يتتم امستتيميم ءتتل المحتتيل الهنتتدى

()37

لل ت متتح مشتتهر التتر ية السحريتتم التةاريتتم ءتتل

المحيل الهندى لالتل مم خي النصا الثاثل للقرن الثالث الهةتترى هتتل ر لتتم التتتاجر ستتليمان
الايراءل  .لمح التةار الر الم ال يح جاتلا ءتتل لصتتر ال تتع ثت ار متتثيً فتتاإللة الحمتتلى الت ى
كاثتتم ر ي تته للتةتتارى مساستاً إال من معللتته الة راءتتل (م ةتتم السلتتدان) إلتتد اكتاتتس شتتهرى لاست م

()38

.

 -4التاليتتا متتح إلست الح تتان إذ ااثتتم هنتتاك ر تتية اليليتتم زمهتتان رستتميم اتتالتل ز ثهتتا

اللاثع زاهلل إلل صلن جسا القلإلا لان 227هت ليدخ ءل زا التاليا زالر لم الحاجم إلل
الم للمتتاة لالسياثتتاة لأل ترال االإلتصتتادفم مل الدينيتتم مل ال لميتتم مث ت ه ت ا النتتلع قتتلن الدللتتم
بتمليلها  .ل ير ه ا النلع مح الر ية ااثم الر لم امسيميم زصلم لامم جهداً ذا يتاً لاجتهتتاداً
شخصياً خالصاً

()39

.

 -5التقدير السالش للر الم ءل ااءتتم ممصتتار ال تتالم امستتيمل إذ من الر التتم الماتتلميح إلتتد

رازلا مسلارهم داخ ث اا ال الم امسيمل لاسش ادرجات لالممتد مح الم ر ال ر ل لادثتتدلس

إلل مإلصل الشرا لالهند ل تل الصيح لإلد ااثم الر لم ختتارف هت ا الن تتاا محتتدلدى ل يتتر لاردى

للل ث اا لاسش لإلد سه ام صا السرى االثتقتتا ءتتل ر تتلع التتسيد شترإلاً ل ر تاً لتتيلى للتتل

()13

لءير الاثير مح التاتتهيية ميتلات الماتتاءريح جنستاً إلتتل جنتتس لإلتتل متتا ال زتته الر التتم مف تاً

مح ارن لضياءم ال لمات لالح ان اللاءديح إليهم لللال ذل لر ما زر للل الر التتم مبتتح ز لطتتم

تتها مل ائ ت اًر للتتس ذ

متتثيً من فق تتش مالف ادميتتا متتتنقيً ءتتل ر تتلع التتسيد مقيم تاً ستتنلاة ءتتل ز
اآلخر لمدى إلصيرى  .ءقد إل تتش ابتتح ز لطتتم هت ا الماتتاءاة ال ليلتتم دلن من فشت ر مثتته ختترف متتح
بلدا مل ءارا مهله للجد ءل ا م تتان متتح فاتتتقسله ليعليتته ليقتتدن لتته ال تتان ال للتتل ستتسي

التارن لالتل

بت دثتته اتتان هنتتاك ناتتيم مح تتم لضت ته ادمتتم لإلامتتم للتتل رلايتتته ل نليت ا

الر ل (جمش ر اط) لهل دلر ضتتياءم ينشتتيها
دلن دخ الدللم إ ذل هل ثاان الزلافا لالمدار ل ُ
رجا ال را الصلءيم مل ز ذ مه الخير مل اسرات مه الدللم مح مالهم الخاص لإلتتد نشتتيها

الةمالم ثلاها ل تللل ممرها لرلافم النا ليح بها مح مملا

ةمش له ا ال رل

()40

هت -االلتقاد لند الاثيريح مح الر اليح الة راءييح ءل مرازيم م م ءل لالمهم إ

.

اهتم للمات المالميح زخ لط ال ل ثا اًر الر ساطها بتلإليم الصيى لااثم ثق تتم الختتيف
للتتل مثتته فمتتر

بينهم هل ملإلش خل ال ل الرئيال ءقد ا لع الستتتاثل لمبتتل اللتتدا متتش ز ليمتتل

زةزر اناريتتا "جتتزر الخالتتداة" بينمتتا لضتتش ج راءيتتلن مختترلن ممثتا المات لدى هت ا الختتل زحيتتث
فاير ما بيح الاا

الشرإلل مءريقيا لجزيرى ثةسار للل الاا

الشرإلل امءريقل لالتتتل مطلقتلا

لليها اسم "إلسم ادرل" .

لالمثير ءل ه ا ادمر هل اختيار الما لدى لمشارايه ءل ه ا الرمى خل ال ل الرئيال

ال ى فاير مش إلسم ادرل ه ا

ءه ا الخل ف اد فمر مف اً زم م الم رمم

ادمر ال ى فة

خل طل م م الم رمم هل خل ال ل الرئيال للارى ادرضيم لليس خل جرينت

مثستته دراساة

ديثم لمةتهديح مخلصيح  -ثلد لضيحها -

له ا ما

ءلل محاللم جادى لتحديد

ام ةاهاة الدإليقم إلل القسلم "مى إلل الا سم المشرءم" مح المدن الرئيايم ءل ال الم زاستخدان
الحلاسس لل

مراز م م الم رمم ءل إللس دائرى مر زأطراف جميش القاراة مى من اليازام

للل س ح الارى ادرضيم مل لم ل م م الم رمم ل ي اً منتاماً
تسر مرا اًز لليازام اما ءل ش

رإلم (" 3م")

()41

لمن ه ا المدينم المقدسم

.

لإلد مضاف السحث ال لمل من ادماكح التل شترك مش م م الم رمم ءل ثلس خل ال ل

" 39.817شرإلاً" قش جمي ها ءل ه ا امسقاط للل خل ماتقيم لهل خل الشما الةنل
الة راءل المار بها مى من المدن التل شترك مش مدينم م م الم رمم ءل خل طل ف لن ا ةاا
الصيى ءيها إلل الشما مل الةنل الة راءل ماماً لالمدن التل تةه ءل الصيى إلل الةنل

()14

الة راءل سدم مح الق س الشمالل لألرل إلل خل لرل م م الم رمم " 21.437شماالً" لمما
المدن التل قش للل خل ال رل الممتد مح جنل م م الم رمم إلل الق س الةنل ل ءإن ا ةاا

القسلم ءيها ف لن ثا يم الشما الة راءل ماماً لا ل الحا للل خل ال ل المقاب لخل طل
م م الم رمم

لهل خل ال ل المرإلم " 140.183ر اً" ءإن المدن اللاإل م لليه صح الصيى

ءيها ثحل الشما الة راءل مل الةنل الة راءل ماماً اس ملإلش دائرى لرل ا منها زالناسم
لدائرى لرل م م الم رمم

من القرى

ءالمدن اللاإل م إلل الةنل مح دائرى ال رل المقابلم لدائرى لرل

مى مح دائرى لرل " 21.437جنل اً" إلل الق س الةنل ل تةه ءل صي ها إلل

الةنل الة راءل ماماً لالمدن اللاإل م شماالً مح دائرى ال رل ذل إلل الق س الشمالل تةه
ءل صي ها إلل الشما الة راءل ماماً  .مما المدن اللاإل م للل خل ال ل المقاب لم م

الم رمم ماماً لللل دائرى لرضها ماماً ءإن الصيى ةل ءيها ثحل مى مح الشما مل الةنل
الة راءييح ماماً  .اما ةل ءل ا اال ةاهاة ادخرى شرإلاً ل ر اً لذل للإللع ل المدينم
للل امتداد إل ر الارى ادرضيم المار زم م الم رمم اما ءل الش
طل م م الم رمم خل ادسا

للارى ادرضيم

مى زالناسم إلل م م الم رمم لتماث خ لط

ال ل ل خل طل ل المدينم المقدسم ماثيً م هيً
الهيمنم السري اثيم للل ال الم ءل ال قلد مدخيرى مح القرن
الخ أ التسارا خل ادسا

(3

) لمح هنا ف لن خل

بدالً مح خل جرينت
التاسش لشر المييدى

ال ى ءرضته
لال ى مح

للارى ادرضيم إ دن اليم االثحراف الم ناطيال ءل الةزر

السري اثيم ااثم ءل دلد  8.5درجم إلل ال ر مح الشما
ثصا درجم قريساً ا مر ش سنلاة إذا زقيم ل الم دالة ثابتم
خل طل م م زاث ساا الشما الم ناطيال للل الشما الحقيقل

()15

له ا القيمم تناإلص زم د
لياهر ذل ءل خصلصيم
()42

.

* الرحلة إلى مكة :
ستتالدة ادهميتتم الدينيتتم لالة راءيتتم للتتل ا دهتتار الر لتتم إلتتل م تتم متتح ااءتتم مثحتتات ال تتالم

خي ال صلر المختللتتم ل تنتتلع الر لتتم إلتتل م تتم زحت اًر ل ت اًر ل تمثت امتتا حتتد لنهتتا الر تتاللن

ءيما يلل إ

ملالً إ الر ية السحريم لسر السحر الحمر إ

ددة مسمات ذل السحر لند الر اليح لالمعرخيح المالميح ل ت مهمهتتا زحتتر الحةتتا

الزراع الممتد بيح ال الميح ادسيلى لادءريقل

()43

ذلت

 .لاان التةار لالسحارى مح ال تتر لالماتتلميح

ءيما ز د للل درافم ز سي م السحر اد مر ال ى اان خاض اً لهستتل الريتتا الملستتميم الةنل يتتم

ء تتي لتتح ريتتا السحتتر المتلستتل الشتتماليم لإلتتد ذاتتر المتتي ال ر تتل ابتتح ماجتتد من خيتتر ملإلتتاة
الخرلف مح زا المند للدن هل ال مايل مح ا لان  .يث الريا الملسميم الةنل يم .
لإلد لهد السحر اد مر المخاطر الاامنم

يتتث الشت ا المرجاثيتتم لالصتتخلر النا يتتم التتتل

مأل سلا له لالدلاماة المختللم ءل مرجائه إلل جاثس ال لاصا التل اثي اًر ما ااثم تتعدى إلتتل
صدع الالح لإ راإلها مث اك إلل جاثس ه ا المختتاطر ال سي يتتم ءقتتد هتتددة الر لتتم لستتر السحتتر

اد متتر القراصتتنم الت يح متتأل لا السحتتر طتلا ال صتتلر اللست ل
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 .لإلتتد ختتدن الر التتم إلتتل م تتم

الم تلاثل اللاإل تتم للتتل السحتتر اد م تر لل ت مهتتم ه ت ا الم تلاثل للتتل امطتتيا مينتتات جتتدى لمينتتات
الاريح .

* ء ح مينات جدى إ

ءهل المينتتات الرستتمل لم تتم الم رمتتم منت القتتدفم ل قتتش إلتتل ال تتر

منها ل لصلهما مااءم مر لن مييً لااثتتم اتتت را متتر لتيح بلستتائ النقت الم هتتلدى مثت اك.
ل لاض م م اثتها للصلم زاثها ااثم إلس امسين إلريم صت يرى
ليقا من جدى إلد بناها اللر

مح إلرى الحةا لإلد ا خ ة جدى ث اًر لم م سنم  26مح الهةتترى ءتتل خيءتتم لثمتتان بتتح للتتان -
رضل

لنه  -لي ار من المينات ال ى ااثم تمد لليتته م تتم إلست ذلت هتتل الشت يسم امتتا هتتل

ملضح زالش

رإلم ( )1لهل فمث خلر لايم فقش إلل الةنل مح جدى لند مصس لادى فامل

لادى المحتترن  .مخ ت ة جتتدى ءتتل اال دهتتار لمصتتسحم المينتتات الرستتمل لم تتم الم رمتتم لقر هتتا منهتتا
لادإلتتر متتح المنتتاطع الةنل يتتم زشتتسه الةزيتترى ال ر يتتم خاصتتم مينتتات لتتدن التت ى يلصتت جتتدى

زم تلاثلت الهنتتد لمتتح جهتتم ثاثيتتم إلر هتتا متتح م تلاثلت مصتتر ا ي ت ا لإلتتلص الل ت يح ا ده ت ار ءتتل
ال صر اللاطمل لمسهما زشدى ءل التةارى الدلليم مث اك
الش

()45
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ءقد مسهم مينات جدى ءل التةتتارى الدلليتتم بتتيح م تتم لجنتتل شتترا مستتيا ءامتتا يت تتح متتح
رإلم ( )4مسهم مينات جدى ءل التةارى الدلليم لح طريع مينات لدن  -للدن متتح المتلاثل

القدفمتتم  -للاتتح ا دهارهتتا بتتدم ءتتل لهتتد ادستترى الزيادفتتم تتيح حللتتم ةتتارى الشتترا متتح الخلتتيا
ال ر ل يث " اان ال ريع مح الخليا ال ر ل ءسيد الراءديح ثم السحر اد مر" ء ادة ثاثيتتم راتتم
التةارى إلل السحر الحمر ءقد ااثم التةارى إلس ذل مزدهرى ءل السحر اد مر ءل صتتدر امستتين

لءل ال صر ادملى للندما إلامم الخيءم ال ساسيم بس داد لم ال ساسيلن للل حلي التةتتارى
إلل الخليا ال ر ل ءأصا التةارى ءل السحر اد مر شت متتح الراتتلد للنتتدما شتتسم ءتنتتم التتزثا
ثم القرام م ءيمتتا ز تتد ااتتدة التةتتارى ءتتل الخلتتيا ال ر تتل ل حللتتم إلتتل السحتتر الحمتتر

()46

 .لمنت

ذل الحيح مصسحم لدن محل ر ا التةتتار لمهتتم متلاثل ال تتالم زاتتسس متتا اتتان يتترد لليهتتا متتح
المراكس اللاصلم مح الحةا لالهند لالصيح لالحسشم للل ان ةار ها مش الهند لالصتتيح بل تتم
ال رلى ءلصلم زأثها "دهليز الصيح" ءقد ااثم ماتقسلم للالح القادمم مح الهند لالصيح للتتح

طريقها تةه إلل جدى لمنها إلل م م الم رمم

()47
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لإلد مسهم مينات جدى ءل التةارى لسر الر ية بيح م م الم رمتتم متتح جهتتم لمصتتر لملرل تتا

لالشان مح جهم مخرى ءقد اان لملإلش جدى المتلسل لإلر ها مح م م

يث قلن سلا ثشت م

ءل ملسم الحا لااللتمار اكسر ادثر ءتتل من قتتلن للتتل ةتتارى لري تم ءتتل المتلاث ال الميتتم ءتتل
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لل السحر المتلستتل امتتا يت تتح متتح طتترا التةتتارى ءتتل شت

رإلتتم ( )4ءقتتد ااثتتم الس تتائش

ةلس مح المتلاث ادلرل يتتم متةهتتم إلتتل امست ندريم لاللرمتتا (بتتلر ست يد اليتاً) ثتتم منهتتا إلتتل

الحةتتا

لااثتتم اللرمتتا لقتتم ا صتتا بتتيح متلاث السحتتر المتلستتل لالسحتتر الحمتتر (مح تتم لتةتتار

ملرل ا لسلريم ) لااثم الس ائش حم منها للتتل الةمتتا إلتتل القلتتزن ( الاتتليس اليتتا ) لمنهتتا

إلل جدى ل يرها مح ملاث الشرا
لاستتتت الم جتتتدى من ةتت

.
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التةتتتارى ادثدلاتتتيم لادلرل يتتتم ل ةتتتارى شتتتما إءريقيتتتا إذ ان

التةار القادميح مح الم ر لادثدلس التادلا بيش متاجرهم متتح الحريتتر لالنحتتا

ل يتتر ذلت متتح

منالجاة بيدهتتم ءتتل المتتدن الشتتاميم لالمصتتريم للاتتح إذا تتد للتتم فصتتادف هتعالت التةتتار

ثةا اة ةاريم لس ائ هم ا ةهلا زمتاجرهم إلل مينات جدى يث فةدلن سلإلاً لتةار هم .
ال مدي نة ال م نورة !
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كاثم القلزن مح مهم المتلاث المصتتريم ذاة الصتتلم التةاريتتم متتش مينتتات جتتدى لالتتتل ا دهتترة
مش اللتح امسيمل لمصتتسحم مينتتات مصتتر الرئياتتل للتتل السحتتر اد تتر لإلتتد ستتالد إلتتادى لتتر
خلتتيا مميتتر المتتعمنيح اللاص ت بتتيح اللا ت اط لالقلتتزن  -الني ت لخلتتيا الاتتليس  -للتتل يتتادى

مهميم هت ا المينتتات ثات اًر لللصت بتتيح مصتر لالحةتتا

()49

 .لااثتتم اللات اط لاصتتمم مصتتر متتح

مهم المدن التةاريم مث اك لاان لها ثللذ سياسل شسه رستتمل للتتل م تتم ءتتل لهتتد امخشتتيدييح

ءل النصا ادل مح القرن الرازش الهةرى لمنها ااثم رد المعن لاملاثم إلل م م الم رمم .
لإلامم ءل لهد اللتتاطمييح مراكتتز جديتتدى ااثتتم ذاة ةتتارى لري تتم متتش مينتتات جتتدى لل ت

ءل مقدمم ه ا المراكز مينات لي ا

ءقد ل تتس هت ا المينتتات الملاجتته لةتتدى دل اًر هامتاً ءتتل ةتتارى

بيد الحةي لاليمح لإلد اان مينتتات ليت ا فاتتتخدن ءتتل الاتتلر إلتتل م تتم لالحةتتا إلست ال هتتد

اللاطمل للاح بدرجم محدلدى

ير مثها لتتم لستتث من مخت ة ةت

المتتتاجر لالحةتتاف ز ثتترى ءتتل

القتترن الختتامس الهةتترى لإلتتد ستتالدها للتتل هت ا لتتدى للامت متتح مهمهتتا لمتتع ل تزارى مياههتتا
ء يً لح خللهتتا متتح الشت ا المرجاثيتتم التتتل اتتان فمتتتأل بهتتا السحتتر اد متتر هت ا إلتتل جاثتتس
إلر ها مح جدى زحيث ال ات را المااءم بينهما مكثر مح يلن لليلم زالريح ال يسم (. )50
ل لش مينات لي ا درجتتم اسيتترى متتح اال دهتتار ءتتل ال صتتر اللتتاطمل لشتتهد ةتتارى متتش جتتدى
للتتترى طليلتتم ءالتتم ماتتلااً للتةتتارى لالحةتتاف ءتتل ذهتتابهم لإفتتابهم متتا يزيتتد للتتل متتائتل لتتان من ت
منتصا القرن الختتامس تتتل منتصتتا القتترن الاتتازش لإلتتد مدى إلتتر ليت ا متتح جتتدى إلتتل من
ال ية اآل يم مح الحسشم لسا

إءريقيا لاليمح لالهند لما ز تتدها صت إلتتل لتتدن إذ هتتل ثق تتم

ابتتتدات السحتتر اد متتر ثتتم نقت منهتتا إلتتل جتتدى لمتتح جتتدى حمت هت ا الس تتائش إلتتل ليت ا
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لاشتتتهرة إلتتل جاثتتس ليت ا مراكتتز ةاريتتم إختترى ءتتل مصتتر ااثتتم ذاة صتتية ةاريتتم زالحةتتا
ث ار منها القصير لإللل لإللص لإلتتد لامتتم هت ا ادخيتترى ءصتتارة ملتقتتل القلاءت متتح الحسشتتم
لالحةا لا دهرة الحرام بها مح الحةاف لالتةار المتةهيح إلل جدى لم م

* مما لح مينات الاريح إ
الس ذ اما هتتل ءتتل الشت
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ءهل مينتتات إلتتدفم يتتر م تترلف م اثتته اآلن زالتحديتتد لإن تتددا

رإلتتم ( )1اآلن ذلت المينتتات اتتان فختتدن التتم م تتم التةاريتتم لاتتان

زمثازم المينات الداخلل لم م الم رمم لح طريقه يتم متتليح الشتتقم الةنل يتتم ممتتارى م تتم زالتةتتارى
لادر اا

()52

.

* ثاثياً إ الر ية السريم إ

كاثم م م مقصداً للر اليح مح مرجات ال تتالم امستتيمل إلاطستتم لااثتتم التتر ية السريتتم إلتتل
م م ااد الن مر س م بر ية الحا ذاة الدرل الم رلءم لالمدرلستتم لالمعمنتتم لالتتتل اتتلاها
إللاءت الحةتتاف متتح ال تراا لمصتتر لالشتتان لالتتيمح

يتتث تتأ ل ر تتية الحتتا متتح ال لاصتتم ذاة

ال يإلم لالتأثير الاياسل ءل اريخ م م ين اك ه ا ء يً لتتح من إللاءت الحتتا التتتل تترد منهتتا
()53
كاثم مكسر مح ل التل رد مح الملاإلش ادخرى مح يث لددها لاثتاامها

م -ال ريع ال راإلل إ

لهتتل تتد القاءلتتم الرستتميم التتتل ااثتتم رلاهتتا الخيءتتم ال ساستتيم ل يتتث تترد م هتتا القاءلتتم
الال اثيم ل سدم الر لم ز تتد من يلتتتيم شتتملها لي تمت جم هتتا متتح ز تتداد ال اصتتمم ل صت إلتتل

الالءم اما هل لاضح ءل الش

رإلم ( . )5لتسدم الر لم إلل م تتم ز تتد ان ق تتش ثتتي م ار ت

مح ز داد ثم خرف مح الالءم ةاا الحةا ءتاير مح منا
لخللتتات بنتتل هشتتان

()54

 .ءتتأل هت ا المنتتا

ال قستتم ثتتم القتتاع ثتتم اتتير ز تتد ذلت

لامرى لمناه إلائمم ءيها إلصتتلر

القادستتيم ثتتم الم يثيتتم ثتتم اللرلتتا ثتتم لاإلصتتم ثتتم

تتتل صت

التتم (لااثتتم التتم إلريتتم لتتامرى شتتتهر ز ثتترى

مزارهتتا لمياههتتا) ( . )55ثتتم أخ ت القاءلتتم ءتتل الاتتير منهتتا إلتتل الشتتقلا ثتتم ز تتان ثتتم الث لسيتتم
(المدينم ذاة ادسلار) ثم رلد ثم ءيد التل قش للل منتصا ال ريع بيح م م ل تتداد لءيهتتا

كان ينز لما طريع م م لاان الحةاف يلدلتتلن متتا ثقت للتتيهم متتح م لادهتتم لممت تتتهم لنتتد
لاان مهلها يت تتالثلن متتش

مهلها ءإذا لادلا مخ لا ما ملدللا ز د من يدء لا لهم شيياً مح ذل
الحةاف ليقدملن لهم اثيت اًر متتح لستتائ ال ار تتم لام اثتتم خاصتتم لمن هت ا الم تتان منلتترد منق تتش
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لح ال مران
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 .ل تةه القاءلم مح ءيد ل لاص سيرها إلتتل تتل لهتتل للتتل ماتتاءم  308متتييً

متتح الالءتتم ثتتم تةتته القاءلتتم إلتتل ستتمي ار ءالحتتاجر ثتتم النقتترى التتتل لنتتدها ملتترا ال ريتتع إلتتل
طريقيح م دهما يتةه إلل المدينم المنلرى لالثاثل يتةه إلل م م الم رمم (. )57
لءل اد لس ادلم ي هس الراس ال راإلتتل إلتتل م تتم لتأدفتتم ءري تتم الحتتا ثتتم ف تتا ز تتد ذلت

إلل المدينم المنلرى ل ل ءهل فأخ ءل الاتتير متتح النقتترى للتتل طريتتع م تتم إلتتل م يثتتم ثتتم إلتتل

الر زى لمنها فةتا ز ذ المح اة الص يرى إلل ذاة لرا لهل ميقاة مه ال راا

ش كل 5
رح الت ال تجارة وال حج ع بر ال عراق وم كة ال م كرمة
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(ءيتم لندها ام ران) ثم يلاصللن الاير إلل زاتان ابح لامر لمنتته إلتتل م تتم الم رمتتم
( . )58ل ةتتدر امشتتارى إلتتل من ال ريتتع متتح ال تراا إلتتل م تتم لتتم ف تتح ستتهيً لممنتاً متتح ادخ تتار
للاح اان هناك ال ديد مح المختتاطر مثت " راتتم القرام تتم" النا ةتتم لتتح الحنتتع متتح بنتتل ال ستتا
ذلى اللهتتل لالمةتتلن

يتتث الختترلف للتتل إللاء ت الحةتتيا لاللت ت بهتتم لاتتان ختترلف القرام تتم

لءتاهم زقلاء الحاف ال راإلل ل صللهم للل ضريسم ستتنليم متتح الحةتتاف لالخيءتتم زتتادرى ستتييم

سارة للل ثهةها اثير مح القسائت ال ر يتتم المقيمتتم للتتل طتتل ال ريتتع ستلات متتح يتتث إثت از
الالار زالحةاف مل م الستهم بتتدءش ال ترائس لالم تتل

ءقتتد تتد من إلسيلتتم بنتتل هتتي

لهتتل

مح القسائ الاسرى ءل الةزيرى ال ر يم الترضم راتتس الحةتتيا ستتنم 361هتتت لثهستتته لإلتلتتم لتتدداً
كسي اًر مح الحةتتاف ( . )59امتتا اتتان الحةتتاف ءتتل ملإلتتاة ادمتتح لالاتتيمم متتح خ تتر القسائت ف تتاثلن
الشدائد المخيلم زاسس ال لام ال سي يتم المختللتتم التتتل تتلدى زحيتتاى اآلالف متتح الحةتتاف مثت

هستتل الريتتا ال ا يتتم لالستتيما ءتتل مشتتهر الصتتيا ءلتتل ستتنم 397هتتت ثتتارة للتتل الحةتتاف ءتتل
الث لسيم ريح سلدات م لم لها الةل ءلم ير الحةاف ز

هم ز

اً لمصابهم ل ل ل

شديد

ءاض رلا حم لطأى هت ا الاتترلف إلتتل ال تتلدى دلن من فحةتلا ثتتم اتتررة هت ا الاتترلف متراة

لدى ءلل ذى الحةم سنم 402هت هاجم ريح سلدات ءل الم لءقدلا المات ءهل منهم خلع
كثير ل ل م المزادى مح المات مائم درهم للم فات يش مح زقل منهم ال لدى إال حتتم خلتتارى بنتتل

خلاجم

()60

 .لمح مث ه ا الحتلاد من الحةتتاف ال تراإلييح ثزلتلا بتلاد ز تتد ثخلتتم ستتنم 489هتتت

ءأ اهم سي لايم ءأ را مكثرهم لثةتتا متتح لتتع زالةستتا لذهتتس المتتا لالتتدلا لاد لاد ل يتتر

ذل (. )61

لر تتم متتا ستتسع ءقتتد اهتتتم الخللتتات زتتال را التتتل اتتان فاتتلاها الحةتتاف د ترال الدلافتتم

الاياستتيم ء مل تلا للتتل إ التتم ال قستتاة للضتتش ال يمتتاة ل لتتر اآلزتتار لإإلامتتم مصتتاثش الميتتاا
لصرف ثلقاة زاهام للقسائ المتر صم زالحةيا للل طل ال ريع إلتتل م تتم الم رمتتم  .ءاهتمتتم

()22

الدللم ال ساسيم ب ل ادمر

تل من ممر ه ا ال ريع اان ءل بدافم القرن الرازتتش الهةتترى لالفتتم

اف إلل امير الالءم لاان فمث ه ا ادمير ءل لالفم طريتتع الحتتا لمتتا فقيمتتلن ءتتل ز تتذ

المراكتتتز الهامتتتم للتتتل طتتتل ال ريتتتع

()62

 .بت ت ااثتتتم ز تتتذ الشخصتتتياة متتتح ادمت ترات ل يتتترهم

فاتتهملن ءتتل ه ت ا الميتتدان الخيتترى ءقتتد م ت بتتدر بتتح اتتنليم مميتتر الةس ت ابتتتدات متتح ستتنم

385هت إلل ادصيلر ادلرابل مسلش خمام مالف دينار للضاً لما اان فأخ ا متتح الحةتتاف زل ت

الا ت ل لمتتش يتتادى ثلتتلذ الاتتيجقم ءتتل الدللتتم ال ساستتيم مخ ت التتل ير التقتتل ثاتتان المل ت للتتل
لا قه االهتمان زإلادى ياير الحا إلل م م لاتتان إلتتد اثق تتش منت ستتنلاة لديتتدى ء مت للتتل
ءتح طريع الحا ال راإلل لإلان بت ميرا ءاستقان ل ل ممر الحةيا

()63

 -ال ريع المصرى إ

.

كان الخرلف للقاءلم المصريم إلل م م لح طريع السر ءل ملستتم الحتتا فاتتسقه النتتدات الت ى

محتلاا "فا م شر المالميح

ملسم الحا لسيةهز راس الاتتل ان االم تتتاد لستتي لن م تته

الةنلد لالخي لالةما لالزاد" له ا الندات اان يتم ءل شهر رم ان ءل لهد ثاصر خارل ممتتا

ءتتل رمى المقريتتزى ءاتتان ينتتادى ب ت ل ءتتل شتتهر رجتتس ل تتد من فاتتتام الحةتتاف استتت دادا هم

يستتدملن الاتتلر متتح القتتاهرى ءتتل مل ذى الق تتدى ءينزلتتلن ءتتل براتتم الحتتاف (ل اتتمل مف تاً براتتم
الةس مل جس لميتترى  .لهتتل إلريتتم قتتش ءتتل الشتتما الشترإلل للقتتاهرى بنحتتل خمتتس ستتالاة لءتتل
ر الترلم امسماليليم بنحل ستم مالف متر لءل جنل الخاثقاا) (. )64

ليقيمتتلن ءيهتتا إإلامتتم إلصتتيرى ثتتم يتحتترك راتتسهم إلتتل السليتتس لمنهتتا إلتتل لةتترلد ثتتم

فاتمر الراس ءل ر لم التلاف ل السحر تل فص

ق

لمنها فق ش م ار

مت تتددى إلتتل من

لنات اسي اًر للحةاف ثم فاتتير لتتدى م ار ت
ينز اللجه لهل بلد شحيح المات مما فاسس
ً
ص ينسش يتتث فقتتيم الحةتتاف ءيهتتا ثيثتتم مفتتان لهنتتاك يلدلتتلن متتا ثقت للتتيهم متتح ممت تتتهم
تتتل

تل ف تتلدلا امتتا فشتتترلن منهتتا اجتتا هم ممتتا فصت إليهتتا متتح المنتةتتاة المصتتريم لتتح طريتتع

زحر القلزن لالسحر اد مر ثم يتحتترك الراتتس متتح ينستتش ءيتتترك لتتدى منتتا
ءرازش ء ليص ءس ح مر لمخي اًر يدخ م م الم رمم اما يلضح الش

صت يرى تتتل فصت بتتدر

رإلتتم ( )6لإلتتد اختلتتا ءتتل

المدى التل فق ها الراس المصرى إلل م م ءمنهم مح ددها زخمام للشريح يلماً
للتتم ف تتح طريتتع الحةتتيا المصتترى إلتتل م تتم زأ اتتح تتاالً متتح ال ريتتع ال راإلتتل ءتتل صت ل م
()65

.

اجتيا ا ءقد ااثم ترضه الاثير مح الص ل اة لادخ تتار متتح لإلتتم إلتتل مختتر لي تتد متتا تتد

()23

ءل ملاخر سنم 354هت اان إلمم ل الالار التل نز زالحةاف ل

الحا إلتتل م تتم الم رمتتم

ءقد إل ش بنل سليم ال ريع للل إلاءلم الم تتر لالشتتان لمصتتر الحاجتتم إلتتل م تتم الم رمتتم إ ءقتتد
كاثم إلاءلم لايمم ضمم إلل جاثس الحةاف اثي اًر مح التةار القادميح مح الشان هر اً متتح التترلن
لااثلا إلد خرجلا زأملالهم لمهليهم لإلصدلا م م ليايرلا منها إلل

()24

ال راا ءتم ح بنل سليم مح التراضهم لإلتللا الاثير منهم لاستلللا للل جميتتش ممت تتهم
ممتلالهم للتتاد متتح زقتتل متتح النتتا

إلتتل مصتتر لالشتتان  .لهت ا الحادثتم ااثتتم متتح الشتتدى لالقاتتلى

زحيث شسهها الس ذ بتل التل م دثها القرام م زحةاف ال راا لخرسان ءل الهسير سنم 312هتتت

()66

.
لءتتل ت ه ت ا الاتترلف ال فم تتح إثاتتار امهتمتتان متتح إلس ت مللتتل ادمتتر ءتتل مصتتر زتتأمر

الحةيا ءاان امخشيديلن يدء لن للقرام م مقاب

مافتتم الحةتتاف ءتتل ال ريتتع المصتترى للتتدن

الت رل لهم ثيثمائم ملا دينار (. )67
الةتتتي

بت من اللتتاطمييح ااثتتم للتتيهم هتتداة ماليتتم ةتتاا إلسائت الةزيتترى ال ر يتتم لااثتتم ثلقتتاة
المراءتتتع للقاءلتتتم الاتتتل اثيم بل تتم "ستتتتيح ملتتتا دينتتتار م ر تتتل لتتتدا الت هتتتداة لالصتتتية

لالمشاهداة لثمح الةما التتتل نلتتع ءتتل ال ريتتع"  .لااثتتم ليت ا إلتتد مصتتسحم ماتتلااً للحةتتاف
من ااثم الشدى ال امل مفان الخليلم الماتنصتتر لاثق تتش الحتتا لتتح طريتتع الستتر

طلساة القسائ اللاد م (. )68

تتتل فتتأمنلا

ف -ال ريع اليمنل إ

فاتتل المر ح ت اليمنتتل إلتتل م تتم لتتدى طتترا بريتتم مشتتهرها ال ريتتع ال ليتتا بدافتتم متتح

صن ات (كاثم صن ات ءل ذل اللإلم لاصمم للدللم الصتتليحيم لاتتان فختترف منهتتا طريتتع مختتر
إليلتقل مش ال ريتتع اللست ل لنتتد المهةتتم لهتتل ال ريتتع الت ى ستتلاه للتتل بتتح محمتتد الصتتليحل

ستتنم 459هتتت ءتتل ةتتته التتل إلتت ءيهتتا للتتل يتتد ابتتح ثةتتا ) ل متتر القاءلتتم ز تتد صتتن ات زصت دى
ءنةران ءال ائا ثم نتهل إلل م م الم رمم اما يت ح مح الش

رإلم (. )7

ثتتم يليتته طريتتع هامتتم لهتل لتتترا إلتتل طتتريقيح إ طريتتع ستتا ليم اتتير زمحتتا اى ستتا

السحر اد مر لاخرى لهل الةادى الال اثيم متلس م بيح ال ريع ال ليا لالاا ليم .
لال ريتتع اللست ل مهتتم متتح ال ريتتع الاتتا ليم ءهتتل ستتدم متتح

تتز ل متتر بز يتتد لهتتل

إ دى ال لاصتتم اليمنيتتم ءتتل ذلت اللإلتتم ثتتم اتتير منهتتا إلاءلتتم الحتتا إلتتل المهةتتم ثتتم جيتزان

()25

ءستتي

لمنهتتا ر ت إلتتل يستتم ثتتم إلنلثتتا ثتتم إلرمتتا ءتأخت ءتتل

ء تتناان ءحلتتل ابتتح ف قتتل

الاير تل لتقل زال ريع الاا ليم ءل الاريح لمنها ق ش القاءلم لدى م ار

ش كل 7
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إلل يلملم التل هل ميقاة اه اليمح لمنها يهلللن زام ران ثم يلاصتتللن ستتيرهم تتتل
فصللا للل م م الم رمم

()69

.

للم ف ح ال ريع اليمنل م اح االً مح ال ريقيح الاازقيح مح يتتث الصت ل م لالخ تتلرى
ءقتتد ر صتتم القسائ ت الماتتي رى للتتل ه ت ا ال ريتتع زالحةتتاف اليمنيتتيح لءرضتتم للتتيهم ام تتالاة

الساهاتتم ءاتتان ينتتل ا ت جم ت فختترف متتح متتدن التتيمح مث ت

تتز مل يتتد تتتل فص ت إلتتل م تتم

الم امم مائم درهتتم ستلات اتتان اجتاً مل تتاج اًر مل م تته شت مل ال شت م تته لااثتتم إلسيلتتم بنتتل
شتت سم التتتل اتت ح جنتتل م تتم ل نتشتتر زصتتلرى خاصتتم ءتتل لادى ملان لمتتا للهتتا تتتل لادى

الخ رات مح مشد القسائ خ لرى للل الحةاف القادميح مح اليمح لإلد متتادى الشت سيلن ءتتل
ثهتتس الحةتتيا لالتمتتدلا متتح اللجهتتم االإلتصتتادفم تتتل مستتملا "جلنتتم
تتتر جلنتتتم

" ءاتتاثلا فقللتتلن إ إذا

"الحتتتاف" مكت ت منتتته الصتتتادر لالت تلارد لمخت ت الشت ت سيلن ف تمتتتدلن للتتتل الحةتتتاف

لينهستتلثهم ءتتل ز تتذ المشتتالر تتتل لقتتد ت ر للتتيهم المسيتتم زمنتتل يتتلن الترليتتم ب ت مخ ت لا

يتةال لثها إلل لرءاة اما ااثلا يت ةللن ال لدى إلل م تتم الم رمتتم متتح منتتل ءتتل اليتتلن الثتتاثل
مح مفان التشريع ل تل ز د اثتقالهم إلل منا لهم الةديدى ءتتل در ملتتل الت ى لتترف ءيمتتا ز تتد

زاسم در بنل ش سم لسلم ل ل الحةاف ءل م م مح شرهم ءإثهم ااثلا فاي رلن للل جتتزت

مح ال ريع اليمنل لالااهر مثهتتم اختتتارلا هت ا لممارستتم ثشتتاطهم ضتتد ةتتاف التتيمح ز يتتداً لتح
مليح الح لماة القلميم التل إلامم زم م ءيما ز د
لءل

()70

.

هت ا المختتاطر الإلتتل هت ا ال ريتتع اهتمامتتاة لتتدى متتح إلست الماتتيلليح ءقتتد تتللل

الحايح بح سيمم الل ير ءل بيط الدللم الزيدفم ملاخر القرن الرازش الهةرى أميح طريع الحتتا
اليمنتتل ءأثشتتأ الةلامتتش الاستتار لالمنتتاراة ال تلا متتح

تترملة إلتتل م تتم للمتتا تتا للتتل بتتح

محمتتتد الصتتتليحل ستتتنم 455هتتتت إلتتتان بتتتس ذ امصتتتي اة ءتتتل طريتتتع م تتتم للمتت للتتتل تت لي
الص ل اة التل ااثم ترل راس الحةيا لل

ءل مقدمم ذل

ه ا ال ريع لالتل اثي اًر ما تدى للل الحاف اليمنل (. )71

د -ال ريع الشامل إ

()27

أديس القسائت الماتتي رى للتتل

لل س هت ا ال ريتتع دل اًر مإلت مهميتتم متتح ادلار ال تترا ادختترى ستتازقم الت ار ثات اًر لتس يتهتتا
رإلتتم ( .. )8لمراتتز ال ريتتع الشتتامل

للخيءم اللاطميم ليت ح ال ريتتع الشتتامل امتتا ءتتل الشت

يث ةتا لدى مح اة ث ار منها الاالى ثم

دمشع لمنها سدم ر لم القلاء إلل م م

ش كل 8
رح الت ال تجارة وال حج ع بر ال شام وم كة ال م كرمة
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!
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درلتتا ءسصتترى ءتتالارك ثتتم م تتان ءتستتلك ءتتال ي لمنهتتا إلتتل هدفتتم ثتتم ليتتلن
مزى لمنها إلل المدينم المنلرى لالتل منها تةه الر لم إلل م م الم رمم (. )72

النظرة الجغرافية فى رحلة ابن جبير لمكة المكرمة :

كاثم م م الم رمم دائماً ءل ءار لإلسلم للر الم ال ر لالمالميح للل طل الدلان لمتتح ثتتم

كاثم م م إلد است اءم اد لس ادلم منهم خاصتتم متتح ختتي ر تتية الحتتا للءتتلد الحةتتاف إلتتل
بيتتم

الح تران لإلتتد لإلتتش اختيتتار ابتتح جسيتتر انمتتلذف للر التتم لالة تراءييح ال ت يح ر ل تلا إلتتل م تتم

ل ارلها لاتسلا لنها دسسا منها إ
* الشغا ال ارن لزيارى م م مح إلس ابح جسيتتر

شر الخمر لااءأا للل ذل زاس م اعل

الحران الي اًر للل خ ييته

فحا إلل بيم

()73

 .ءيت ار من تتاكم رثاطتتم اضت را إلتتل

ممللتى زالدثاثير لمح ثتتم لتتزن ابتتح جسيتتر للتتل من
لل ل ثستم لندا ءارى الر لم ل دمة ر لته متتح

رثاطم زادثدلس ءل يتتلن الخمتتيس الثتتامح متتح شتتهر شتلا ستتنم  578هتتت مل الثالتتث متتح ءسرايتتر
(شساط) سنم 1082ن إلاصداً بر لته مدات ءري م الحا الملرلضتتم لليتته جتتات إلتتل امست ندريم
زح اًر مح الشاط ال ر تتل للسحتتر المتلستتل لمإلتتان بهتتا للصتتا م المهتتا ل حتتد لنهتتا اثيت اًر ثتتم

اجتا ها إلل القاهرى لمإلان بها لمنها اثتقت للتتل زحتتر النيت إلتتل مدينتتم إلتتلص ءست اًر إلتتل مينتتات
لي ا ال ى امت تتل منتته ستتلينم زحريتتم صتتل مدينتتم جتتدى لدخت مدينتتم جتتدى ءتتل لهتتد ادميتتر

م ثر بح ليال ممير م م مث اك للصلها لصلاً شتتاميً مصتتا ءتتل مكثتترا ( . )74لمإلتتان ز تتد ذلت
زم م لدى مشهر لر لل راا لالشان للص لائداً إلتتل لطنتته ءتتل 581هتتت لخلتتا متتا فاتتمل

(ر لم ابح جسير) لاصلاً اد لا االجتماليتتم لاالإلتصتتادفم لالاياستتيم للمنتتاطع التتتل إلتتان بزيار هتتا

لصلاً دإليقاً

()75

.

* مإلان ابح جسير ثماثيم اشتتهر ل ت م مفتتان زم تتم الم رمتتم ل تتد هت ا المتتدى التتتل إل تتاها

ابح جسير زم م هل مطل إإلامم إل تتاها ءتتل بلتتد ر ت إليهتتا طيلتتم ر لتتته للت ل اتتان ابتتح جسيتتر

للتتل درجتتم متتح التتتم ح ءتتل لصتتا مشتتيات لممتتلر بلتتد

الح تران لر ت لنهتتا ز تتد ان مشتتسش

لاطلته الدينيم الحارى لالمشتتسل م متتح طتتل المقتتان زم تتم لا ةتته صتتل الشتتما إلاصتتداً المدينتتم

()29

المنلرى لاما اتتان دختتل ابتتح جسيتتر م تتم الم رمتتم يتتلن الخمتتيس  13ر يتتش اآلختتر ستتنم 579هتتت
كان خرلجه منها مف اً إلل المدينم المنلرى يلن الخميس  22ذى الحةم سنم 579هت

مهم م الم م م الة راءيم ءل لصا ابح جسير إ

()76

.

لصتتا ابتتح جسيتتر م تتالم م تتم المختللتتم ءتتل ال متران لال متتارى لادلدفتتم لاالستتتهيك لالتةتتارى

ل يرها مح المةاالة إ

* ءلتتل مةتتا ال متتارى لال م تران إ

كتتان مل المشتتاهد التتتل لصتتلها ابتتح جسيتتر متتح

مشاهد م م الم رمم هل الا سم المشرءم لالماةد الحران ءلصا مساثيه لمرضه لمبلازه لم ذثتته
لمات مزن للح الماةد الحران ءقتتد ثقتتد ابتتح جسيتتر الخ ارءتتم المتداللتتم إلتتل لهتتد إلريتتس لهتتل من
لتساة زا الاين مح مبلا الماةد الحران زم م هتتل متتح مصتتنان إلتتري

الةاهليم ل ينها اسيرها هس
– صلل

التتتل ااثتتم ستتدها ءتتل

ءقد ثقد ابح جسير ه ا الخراءم زقلى لإصرار لمح دالئله من النستتل

لليه لسلم – يلن ءتح م م اان إلد ممر بتااير ادصنان ل إ راإلها لجتتزن زتتأن هت ا

الحةارى المات يلم الملص الزيتلثيم الللن التل هل مح لتساة زا الاين هل منقللم إليتته متتح
جسا م م لإثما شسهها القلن زادصنان ل امتها

* لصا جستتا لملدفتتم م تتم إ

()77

.

لصتتا ابتتح جسيتتر جستتا م تتم لملديتهتتا للتتدد جستتا

م م المأثلرى لمما لنل بلصله مح جسا م م المأثلرى جسي مبتتل إلستتيس ل ترات للتتح ترات
إلتتا إ من الرستتل – صتتلل

لليتته لستتلم إلتتا إ لهتتل للتتل هتترا إ اس ت ح ءمتتا للي ت إال ثستتي

لصديع لشهيدان لذار ابح جسير متتح مثتتار م تتم دار الخيتتزران لالتتتل ااثتتم تترف ءتتل صتتدر

امسين بدار ادرإلم بح مبل ادرإلم لالتل قش إلر سلح جس الصلا زم م (. )78
لإلد مم ح ابح جسير النار لالصا دلدفم م م مثت لادى ز تتح متتر ءقتتا لنتته مثتته فقتتش

إلل الشما مح م م زمااءم ستم لشرى مييً لهل لاد خصيس اثير النخ ذل ليح ءلارى سيالم
المتتات اتتقل منهتتا ادراضتتل الزراليتتم اللاإل تتم ءتل لت المن قتتم ل قتتش للتتل هت ا ال تلادى إلتترى

كثيرى لليلن زيرى متتح مشتتهرها لتتيح السرإلتتم التتتل لرءتتم المن قتتم زاستتمها لهتتل مقتتر ادميتتر
ش ر بح ابل اللتل

ممير م م مث اك مش جي

خاص زه .

ل ةتتالر ز تتح مرلتتدى ملدفتتم لمنتتاطع راليتتم ا اتتلان لالستتر ى لاليتتم لخلتتيص لجمي هتتا
شتهر بزرالم الخ ار لالحسل لالنخيت

يتتث ااثتتم زمثازتتم الاهيتتر الزرالتتل لم تتم الم رمتتم

لاان لس ذ الم ييح مزارع زالقر مح م م الم رمم رلى زمتتات ال يتتلن ا تتيح ستتليمان ل يرهتتا

()30

لااثم ه ا المزارع نتا مختلا الحاصية الزراليم لإلد لم الم يلن للتتل استتتقدان لمتتا متتح

الم ار م مح ذلى السصارى زاللي م لالزرالم ءاستتت اللا من ينه تلا زالزرالتتم ءيهتتا لان فحتتدثلا
بها اثي اًر مح الساا يح لالمزارع "ءااثلا م د ادسسا ءل خصس ه ا الةهاة" (. )79

* للصا ابح جسير صلاة النا

لطسائ هم إ

ءقد شاهد ابح جسير طائلتتم متتح

الارى فقدملن إلل م م ءتتل ملستم الحتتا لم هتتم إللاءت ادر اا لالللاكتته لالشتتم (ثتتلع
ا
مه جسا
متتح ال ستتل مناتتلف متتح الصتتلف الثقي ت ) ءأبتتدى ستترلرا لإلةازتته ب ت ل  .للصتتا ه تعالت القتتلن
السا ات اما شاهدهم اما لصلهم زالشةالم لالنةدى لالمرلتى  .لاان ءقيتته متتح ءقهتتات التتيمح

إلد د ابح جسير لح هعالت القلن الارلييح المائريح لم م زأثهم يناسلن إلتتل ستراى الرجتتا

لهل إلل فةاثسه الصلا ءإن هعالت القلن إثما يناسلن إلل "الاراى" لهل سلالم الةسا الممتتتدى
مح جنل المملام ال ر يم الا لدفم إلل الشتتما لالم رلءتتم متتح إلتتدفم زالل تتم ال ر يتتم بهت ا االستتم

التاريخل الشهير

(. )80

* لصا ابح جسير دستلاا زم تتم إ

فقتتل إ ءاتتان الاتتلا تتل الحتترن فمتتتد ءتتل

م امه للل جاثسل الما ل مح الصلا إلل المتترلى لمتتا فاتتمل الات ل بتتيح الصتتلا لالمتترلى هتتل
الا ل ءل ه ا الالا مح مللها آلخرها .

لءل مفان الملاسم ءي دل الماةد الحران اله سلإلاً ُُ يساع ءيه مح الدإليع إلل ال قيع لمتتح
السر إلل الدر إلل يتتر ذلت متتح الاتتلش ءاتتان مسيتتش التتدإليع بتتدار النتتدلى إلتتل جهتتم بنتتل شتتيسم
ل ساع زقيم ادشيات ل الحرن ءل السيط اآلخ مح ال ر إلتتل الشتترا لءتتل التتسيط اآلخت متتح

الشما إلل الةنل .

كما اان سلا مخر ف مر ءل مفان الملسم زتتادخص ءتتل مفتتان التشتتريع لهتتل ستتلا منتل

يث قش منل للل ز د ءرسخ مح م م لهل جزت متتح الحتترن طللهتتا متتيين لهتتل متتر ءتتل
الملسم ل خلتتل زقيتتم الاتتنم لهتتل لستتارى لتتح م إلتتم ضتتيقم لالماتتةد ءتتل الشتتارع ادفمتتح لماتتةد
الاس

زقر ال قسم ل ها مزتتار لمصتتاثش لإلياستتير بينهمتتا لاتتان زمنتتل لاثيتتم اتتنم السنتتات إلتتد

بنيم زالحةر لخشس الااف لمنل ءل لت ادفتتان الثيثتتم ستتلا متتح ملاتتم ادستلاا يستتاع ءيهتتا
مح الةلهر النليس إلل مدثل الخر إلل ير ذلت متتح ادمت تتم لستتائر ستتلش التتدثيا دثهتتا مةتمتتش

مه اآلءاا ( . )81ل ةدر امشارى ءل هت ا ادمتتر إلتتل مثتته ينمتتا شتتاهد ابتتح جسيتتر النتتا
متتح الماتتةد الح تران زم تتم س تلإلاً ةاريتتم للسيتتش لالش ترات

()31

تتس لصتتس جتتان

فة لتتلن

تتسه للتتل ه ت ا

الصنيش ال ى ال يتلع مش الشرع الحنيا ءالمااجد سنل ل سادى
ءمحلهما ادسلاا خارف محيل المااجد المقدسم

()82

* رمى ابتتح جسيتتر ءتتل خس تر الم تتل

ل تتدا لممتتا السيتتش لالشترات

.

إ

كاثتتم

لتتع للتتل ضتتريسم الم تتس للتتل

الةسافم مل ما فأخ ا ال شار ليقا له المتتاكس لءاتترى ءتترل الم تتل

إلدفمتتم لإلتتد مز ت امستتين

الم س زأثلاله ءقد جات ءتتل الحتتديث (ال يتتدخ الةنتتم صتتا س م تتس)
للضاً لنه إال من الم ل
صريحم لح جسافم الم تتل
يلسس من

()83

 .ثتتم ءرضتتم الزاتتاى

لرءم زم م من م لش القرن الرازش الهةتترى للتتل من مإلتتدن إشتتارى

متتح الحةتتاف ااثتتم ءتتل ستتنم 327هتتت

()84

 .امتتا من هت ا الم تتس لتتم

اعف ءل لهد ادمير محمد بح ابل هاشم ممير م م ءقد اان يعخ للل ا

جم فةتا القريح مسلش دينار للليم لءل

ه ا الارلف إلد صس ابح جسير جتتان

مت

تتسه للتتل

مميتتر م تتم لطالتتس زإفقتتاف متتا اتتان فأخت ا متتح الحةتتاف زتتالقلى بت لإز تتادا لتتح إمتتارى م تتم إلتتائيً إ
"ءأ ع بيد زأن ف هرها الايا لي ا مرجاستتها لمدثاستتها زالتتدمات الماتتللام ءتتل ستتسي هت ا
السيد الحةا يم لما هم لليه مح

لرى امسين لاستحي مملا الحةاف لدمائهم"

* إلل ابح جسير ءل خيراة لملارد م م إ

"ما اختص

الل زه م م" لتسيان ما

جات ءل ر لم ابتتح جسيتتر حتتم لنتلان

منه ه ا السلد مح خيراة ءقا لح م تتم إ إثهتتا ملتقتتل

الصتتادر لالتلارد ممتتح بل تتته التتدللى المساراتتم لالثمتراة ةستتل إليهتتا متتح ا ت م تتان ءهتتل مكثتتر

السيد ث ماً لءلاكه لمناءش لمراءتتع لمتتتاجر  .ل مقارثتتم متتا لجتتدا ابتتح جسيتتر ءتتل م تتم زمتتا تتح من
ادثتتدلس اختصتتم زتته متتح ال تلان اللاكهتتم لمث تلاع ادط متتم  .ذاتتر فقتتل إ لممتتا ادر اا لالللاكتته
لستتائر ال يستتاة ءانتتا ثاتتح من ادثتتدلس اختصتتم متتح ذلت زح ت لتته المزيتتم للتتل ستتائر اتتل

التتسيد تتتل للنتتا به ت ا التتسيد المساراتتم ءألقيناهتتا تص زتتالن م لالللاكتته اتتالتيح لال نتتس لالرمتتان
لالاتتلرج لالختتل لاد تترف لالةتتل لالمقت لالس تتيخ لالقثتتات لالخيتتار إلتتل جميتتش السقتتل الهتتا إ
كالسا ثةان لاليق يح لالالةم لالةزر لالارثس إلل سائرها إلل ير ذلت متتح الريتتا يح ال سقتتم
لالمشملماة ال رى لمكثر ه ا السقل االسا ثةان لالقثات لالس يخ ال ف اد ينق ش مش طل ال ان
لذل ت متتح لةيتتس متتا شتتاهدثاا ممتتا ف تتل

ملجلدى ءل اسم ال لا فل

تتدادا لذاتترا للا ت ثتتلع متتح ه ت ا ادث تلاع ء تتيلم

بها ثللهتتا ءتتل ستتائر التتسيد ءال ةتتس متتح ذلت ف تتل ءقتتد ر تتل

ابح جسير االثت اش االإلتصادى للجلد الخيراة الاثيرى ءل مدينم م م زالتةارى لمتتا يتترد إليهتتا متتح

مماكح إلريسم اال ائا لهل للل مايرى ثيثم مفتتان منهتتا مل متتح زقتتاع ز يتتدى اتتاليمح لالشتتان

()32

ليقل ابح جسير إ ل رام السلد ادميح إلد اللم ز يسم ال ش ءيه لالخسر لنه ف تتيع لتتح الخستتر
لتته

فة ت ءيتته ر إلتاً لمتتح شتتلا بلد تته الحتران ل منتتل هت ا المشتتاهد ال اتتان لالمناس ت

الراان ز ز ه لإلدر ه لذار ابتتح جسيتتر ملصتتاف الحيتتاى الر تتدى ءتتل م تتم الم رمتتم ءتتل ستتنم يار تته

لها "ل ميزها لما سلا مح الانيح تل لقد لملا من مات مزن المسارك اد ل ل م للم ف تتح إلست
زصادإلها" لإلا ابح جسير إ لمح صنش

الةمي لء له ال ميم للينا مثا لصلنا إلل هت ا السلتتدى

الم رمتتم ءأللينتتا ات متتح بهتتا متتح الحةتتاف المةتتالريح ممتتح إلتتدن لهتتدا ءيهتتا لطتتا مقامتته بهتتا
يتحتتد للتتل جهتتم ال ةتتس زأمنهتتا متتح الحرازتتم المتلصصتتيح ءيهتتا للتتل الحةتتاف المختلاتتيح متتا

زأيديهم لال يح ااثلا مءم الحرن الشريف ال ف لت م تتد لتتح متالتته طرءتم لتتيح إال اختتتلس متتح
يدفه مل مح لس ه زحي لةيسم لل اءم ريسم ءما منهم إال مخ يد القمتتيص ءالتتا

ال ان شرهم إال القلي

هت ا

لم هر ممير السلد التشديد لليهم ءتلقف شتترهم ل يتتس هلائهتتا ءتتل هت ا

ال تتان لءتتتلر متتارى إلياهتتا الم هتتلد ءيهتتا لاثااتتار تتدى ستتملمها لانتتا ثسيتتم ءتتل ستت ح
الملضش ال ى انا ثا نه ءر ما فصيسنا مح برد هلات الليت متتا ثحتتتاف م تته إلتتل دثتتار فقينتتا منتته .

لذل ممر مات ر زم م  .لمتتح بتتيح ادشتتيات ادختترى التتتل استتتدلم االثتستتاا ءيمتتا لرد متتح إلتتل

ابح جسير ءل ه ا المقان ماألم ال مالم اللاءدى إلل م م ل يرهتتا متتح التتسيد الحةا يتتم ثتتتاف التتزرع
لالمأكت لالمشتتر  .اتتتس ابتتح جسيتتر فقتتل إ لمث تلاع اللتتسح بهتتا ءتتل ثهافتتم متتح ال يتتس لا ت متتا

فصتتنش منهتتا متتح الاتتمح ءإثتته ال اتتاد ميتتزا متتح ال ات طيستاً للت اذى ليةلتتس إليهتتا إللمتاً متتح
اليمح ف رءتتلن زالاتترل ثللتاً متتح الز يتتس ادستتلد لاد متتر ءتتل ثهافتتم ال يتتس ليةلستتلن م تته متتح

اللل اثي اًر (.)85

لءل الختان فةس التنليه إلل ما يلل إ
()33

** ف تتد اللاتتر الة راءتتل إلتتدفم إلتتدن امثاتتان ل تتاريخ السشتتريم مفتتان لدل

لاتتم ستتادة

تتاراة ثتتم راج تتم ءتتل لإلتتم ال ينس تتل لح تتارى من قتتلن إال للتتل ت ار ادختترى لالح تتارى
تتح امستتين لاثتشتتارا ءتتل ر تتلع ال تتالم لمتتح ثتتم ءقتتد مخت اللاتر

ال ر يم إلد ا دهرة ل هم ءل

الة راءل لل ر لالمالميح مح رلاءد مءاار الهنلد لاللر

لام ريع ب لمح الستتابلييح مثلاتتهم

للاح لندما مخ ال ر المالملن مح مءاار الاازقيح ما فليد لمبدللا لمضاءلا إليتته متتا هتتل ثتتاءش
للسشريم جم تتات لذلت ءتتل لإلتتم ا ات م ءيتته الدللتتم امستتيميم ءتتل مشتتارا ادرل لم ار هتتا

لااثتتم م تتم الم رمتتم ز سي تتم الحتتا ءتتل إللتتس ه ت ا ال تتالم امستتيمل لءتتل إللتتس لءاتتر الر تتاليح

لالة راءييح ال ر لالمالميح .
** اجتم م للام لديدى ج لم م م الم رمم ءل بتتعرى التلايتتر لنتتد الر تتاليح لالة تراءييح

ال ر لالمالميح ءقتتد اختتتص
ال زيز لااثم م م إل ار اًر لسيم

الدللم امسيميم لا دهار

تتالل م تتم برهساثيتتم لإلدستتيم ر اثيتتم امتتا لرد ذلت ءتتل اتازتته

الحران لالا سم المشرءم إلسلم المالميح للجهتهم متش ا اتتاع

ار ها ءل الشرا لال ر اما اختصم م م ءل مءاار للمات اثيتتريح

زأثهتتا ذاة مرازيتتم هامتتم ءتتل ج راءيتتم ه ت ا ال تتالم اللاتتيح لإلتتد تتم إثستتاة ه ت ا ادمتتر متتح إلس ت

الم تتتدليح ءتتل هتتات الح تتارى امستتيميم لالمحتتدثيح المنصتتليح للتتل تتد ستتلات لاتتان لم تتم
الم رمتتم ملإل تاً لملضت اً

م رلءم لال ز .

تتارياً ر تتل م تتم زح تتاراة إلدفمتتم متتح ختتي صتتية لا صتتاالة ااثتتم

** شهدة م م ر ية الر اليح لالة راءييح ال ر لالماتتلميح متتح ااءتتم ادرجتتات لادثحتتات
مح ال الم القدفم لسر طريع السحر ءتتا دهرة جتتدى اتتأهم مينتتات ف مت لصتتالح م تتم الم رمتتم لالت ى

كتتان ملتقتتل ال تترا المي يتتم السحريتتم بدافتتم متتح ملرل تتا متترل اًر زتتالملاث المصتتريم للتتل السحتتر
المتلستتل تتتل جتتدى لم تتم مل متتح مإلاصتتل الشتترا متتح م تلاث الصتتيح الش ترإليم متترل اًر زتتالمحيل
الهندى لالسحر ال ر ل لالسحر اد مر لصتلالً لةتتدى تتتل م تتم الم رمتتم هت ا ثاهيت لتتح ال تترا
السريتتم لالتتدرل الم رلءتتم لال تتامرى متتح جنتتل م تتم يتتث التتيمح لشتتمالها يتتث الشتتان لمصتتر

لشمالها الشرإلل يث ال راا لالتل هل ملتقل إللاء ءار

لالشرا إلاطس ًم .

** لاآلن ال سسي زالنهلل زاللار الة راءل إال إذا ثهذ اللاتتر امستتيمل لإال إذا ا حتتدة

ممصار ادمم لمرجاؤها اما اتتان ءتتل لصتتر مةتتدها لإلل هتتا لندئت تنتتلع ادءاتتار ل تتتي م ل زيتتد
امم اثياة لالملارد لذل ممر طسي ل لألمم امسيميم البتتد لهتتا من تاتت لال منتتاص متتح ذلت .
ِِ
الُست ُدل ِن} ( .. )86لإذا ااثتتم ادمتتم إلتتد تتددة
ءقا الل إ {ِإن َه ا مُم ُت ُا ْم مُم ًم َلا ِ ت َد ًى َلمََثتا َرُّ ُات ْم َء ْ

()34

مثامتهتتا لا ةاها هتتا ءلتتيس مإل ت متتح ا حتتاد الهييتتاة ال لميتتم لالم نيتتم المتخصصتتم للتتل ماتتتلى
ال تتالم امستتيمل مجمتتش  .لمرى متتح لجهتتم الناتتر الشخصتتيم من راتتز ه ت ا الهييتتاة للتتل النقتتاط

التاليم إ

 -1ليف للمات المالميح لمثقليهم متتح التترل االثهزاميتتم لتتديهم لالتتتل يتتدلمها ات

تتيح

لمن ملدات ادمم مللي ال يح ث رف لنهم لال ث رف لنهم مف اً .

 -2الحلا للل للمات المالميح مح التاتر لالهةتترى بتتي ثلتتش مل ءائتتدى للماتتلميح ءقتتد

لاثم ه ا السيد مح هةرى الالاتاة ال لميم لاليم التأهيت خاصتتم ز تتد الحتتر ال الميتتم الثاثيتتم

للتتتم يلتتتع ثزيتتتف ال قتتتل " "Brain Drainاهتمامتتتاً دلليتتتاً اسيتتت اًر إال ءتتتل ثهافتتتم الاتتتتينياة

لالاتتس ينياة اد للتتل ز تتد من بتتدمة بلتتدان ر يتتم مصتتن م اتتإثةلت ار لقتتد ز تتذ الاتا هتتا لتتدل
ر يم مخرى

()87

.

لي لينتتا ءتتل ه ت ا الصتتدد امشتتارى إلتتل قتتديراة  -مث تتلن

تتين  -متتح من هةتترى ادطستتات

لالمهندستتيح لال لمتتات ال تتر إلتتل ملرل تتا ال ر يتتم لاللالفتتاة المتحتتدى ادمري يتتم لصتتلم تتتل لتتان

 1976إلتتل تلالل  24ملتتا طسيتتس ل  17ملتتا مهنتتد

ل 75ملتتا مشتتت

زتتال للن ال سي يتتم

فمثللن  %15 %23 %50للل التر يس مح جملم ه ا اللياة المهنيتتم زتتاللطح ال ر تتل

()88

.

للند ثهافم القرن ال شريح لجد من لالل مليلن مهنل لر ل مل مكثر ف مللن ءل بلدان منامتتم

الت الن االإلتصادى للتنميم لهل قدير يعشر للل صتتالد هةتترى الالتتاتاة ءتتل الر تتش ادخيتتر متتح

القرن ال شريح

()89

.

لينةم لح هةرى ءرد ما خاارى ملليم لسلتتد ادصت

تمثت ءتتل التاللتتم التاريخيتتم التتتل استتدها

المةتمش ءل اليح ل ليم المهاجر مساشرى مل ز ريع ير مساشر

تل لإلم الهةتترى ل تتال سش

صل بلتتد المهةتتر للتتل م اتتس مللتتل ف تتاد التاللتتم التتتل
فقاب التاللم التاريخيم لسلد مدص
كان سيتاسدها لتتل اتتان المهتتاجر إليتته إلتتد اتتلن مساستاً داخت تتدلدا لال يتاتتالى هت ا الم اتتس
زال تترلرى متتش التاللتتم التاريخيتتم للمهتتاجر ءتتل بلتتد ادصت

لإلتتد إلتتدر ز تتذ الستتا ثيح من ملماثيتتا

ال ر يتتم متثيً إلتتد لءتترة ءتتل ثلقتتاة ر يتتم ادطلتتا لالت لتتيم التتتل اتتان فم تتح من تحملهتتا للحصتتل
للل لدد ال ما المهاجريح ثلاه لال ى صلم لليه ءل اللتتترى  1973 – 57مسل تاً ف لتتل
دن يتحل ءل  1973إلل ما يزيد لح  27مليتتار متتارك مل مكثتتر متتح لا تتد زالمائتتم متتح جملتتم

مر

الما القلمل يني

()90

.

()35

كما من للتاللم التاريخيم ز داً اجتمالياً ءلما ااثم بلتتدان ادصت اللقيتترى لالت لتتيم ال تتالل
بهتتا ميتتزى ال فحصت لليهتتا إال ثخستتم لهتتل لتتادى ادإلتتدر ماليتاً ال تحمت إال ثاتتسم ضتتييلم متتح
اللتتم الت لتتيم ال تتالل ءتتإن التاللتتم المةتم يتتم لت لتتيم الالتتاتاة المهتاجرى قتتش ءتتل الحقيقتتم للتتل

كاه ال السيم اللقيرى التل لم ن

ه ا الالاتاة ثلاه مح الت ليم

()91

.

ل ةدر امشارى إلل من الش ل ال ر يتتم لامستتيميم لتتيس ءتتل استتت التها اختتراا المحاتتلر

ادلرل ل لادمري ل لالريا الةنل يم مل اليازان مل الصيح مل إسرائي متتثيً إذ التمتتدة إسترائي
للل ل يا الشتتتاة لتتديها زصتتلرى ءائقتتم لالتستتار يهتتلد ال تتالم ختتارف إسترائي رصتتيداً ا تياطيتاً
ضخماً اتليد منه زأش ا مختللم بدتاً زالتملي لال ت ل للتتل مراكتتز صتتنش القترار ءتتل بيدهتتم
لالمشتتارام ءتتل ال مت الت تتللل داخت إسترائي زمتتا ءتتل ذلت القتتتا الماتتلح لنتتد الحاجتتم الماستتم

تات زتتالنزل
الةتتادى الت لليتتم ءتتل بنتتات المةتمتتش امس ترائيلل خاصتتم معساتتا ه ال لميتتم لاثتهت ً
ليستقرار ءل "مرل المي اد" ( )92ءا يهلدى اس "إلاثلن ال لدى" ملاطح إسرائيلل زالقلى ءتتل
المقاب ندر مثماط الاللك ه ا ءل الحالم ال ر يم ب إن مرادة الالتتاتاة ال ر يتتم من نهت متتح
إم اثياة التللا ءل ال ر ءارلان ما نزع لنها جلد سياسل ف لن إلد للع بهتتا ءتتل ملطنهتتا
ادصتتلل لال منتتاص متتح من قتتلن بتتيح مإل تتار التتلطح ال ر تتل لال تتالم امستتيمل صتتية إلليتتم متتش

المعساتتم ال لميتتم ال الميتتم  .لال ث تترف تتاالة متتح للمتتات لتتر مل ماتتلميح مستتر يح استتتلطنلا
ال تتر ثتتم لتتادلا للمن قتتم مل مإلتتاملا صتتية لثيقتتم متتش معساتتاة لر يتتم للتتل مستتا
ءالشائش من ف لدلا للتراة إلصيرى مل ليلت از

لادى بتملي خارجل مل اخسرات مجاثس"

تتللل

()93

.

 -3قتتدير ادثامتتم الحاكمتتم ءتتل ال تتالم امستتيمل لتتدلر ال لمتتات لمراكتتز السحتتل ال لميتتم

لإل اؤهتتا مللليتتم ليتتع بهتتا ءمتتا ثه تتم الدللتتم امستتيميم إال بتقتتدير الخللتتات لادم ترات لتتدلر
ال لمات لامثلاا لليهم ر م من مةهلدا هم ااثم ءردفم ءتتل ا لتتس اد يتتان  .امتتا حتتتم ال تترلرى
ر ل المراكز السحثيم لال لميم زمقدراة الدل امسيميم تل يسدل إلدر ال لم لال لمات ل م اللائتتدى

 .للاح ذل يتم ءل إطار الثل ااملل ليستلادى ز اءم المقلماة ءل ااءم مرجتتات لمإلتتاليم ال تتالم
ال ر ل لامسيمل مل ءل إطار معسال دللل مكادفمل مسلى زالدل ال ر يم ءلتتل اللإلتتم الت ى

ثه م ءيه مةاالة ال للن ااءم ءل الدللم امسيميم للتتل مستتا

بزلامم الانيام خلا رام الاشلف الة راءيم .

هوامش البحث

ءتتردى ااثتتم ملرل تتا زأكملهتتا

 -1صتتي التتديح الشتتامل اللاتتر الة راءتتل ستتيرى لماتتيرى امست ندريم منشتتأى الم تتارف  1999ص
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 -32للل محاح ما
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 -33محمد محملد محمديح الت ار الة راءل امسيمل دار ال سالم لل للن لالنشتر  1984ص -15
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