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حشساقي، بعض النواذج الخي حبنَّج الفكس االس في ىرا البحث يبحث—خالصت

وأخرْث حُبشِّس بو في بالد الوسلوين نيابت عن الغزو الفكسي واالسخعواز الثقافي 

 . ححج حساست االسخعواز العسكسي

. إٌّبرط، اٌغزٚ، االصزؼّبس :اٌىٍّبد االفززبح١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  ِّ اٌحّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّضالَ ػٍٝ سصٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ صٍضٍخ اٌذُّسٚساي سح  غَّبٌت، صال اٌّمشَّ

ّٟ غزٚ اٌفىشٞايػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح  زؼخ ، ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساص ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و آ١ٍِ

ثؼط إٌّبرط اٌزٟ رجَّٕذ اٌفىش االصزششالٟ، فٟ ٘زا اٌذسس ٔزؼشف ػٍٝ ٚ ٚاٌفبئذح،

رُجشِّش ثٗ فٟ ثالد اٌّض١ٍّٓ ١ٔبثخ ػٓ اٌغزٚ اٌفىشٞ ٚاالصزؼّبس اٌضمبفٟ رحذ  ٚأخزدْ 

 .ٌؼضىشٞحشاصخ االصزؼّبس ا

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

ًَّ ِٓ اٌّف١ذ أْ ٔمف ٕ٘ب ثؼط اٌٛلفبد ِغ ثؼط إٌّبرط اٌزٟ رجَّٕذ اٌفىش : ٌٚؼ

ٞ ٚاالصزؼّبس االصزششالٟ، ٚأخزْد رُجشِّش ثٗ فٟ ثالد اٌّض١ٍّٓ ١ٔبثخ ػٓ اٌغزٚ اٌفىش

.  اٌضمبفٟ رحذ حشاصخ االصزؼّبس اٌؼضىشٞ

-ٚجْذٔب فٟ ِصش فٟ ِطٍغ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ وبرجًب ِضً صالِخ ِٛصٝ : فؼٍٝ صج١ً اٌّضبي

(. ِب ٟ٘ إٌٙعخ؟)أزٙز ٘زٖ اٌفشصخ ٚوزت وزبثًب أصّبٖ  -األصً ٚاٌذ٠بٔخ ٔصشأٟٚ٘ٛ 

ّْ ِصش ال ٠ّىٓ أْ رٕٙط إال   -حزٚ اٌمُزَّح ثبٌمُزَّح-إرا لٍّذد أٚسثب ثشَّش فٟ ٘زا اٌىزبة ثأ

ُّ ِب ٔبدٜ ثٗ فٟ ٘زا اٌزم١ٍذ أْ ٔزخٍّص ِٓ اٌذ٠ٓ اإلصالِٟ، وّب رخٍّصذ : ٚوبْ ِٓ أ٘

. أٚسثب ِٓ اٌّض١ح١خ

أْ ٔجؼً اٌذ١ٔب غب٠زٕب، ٚأْ ٔؼزمذ ٚٔؤِٓ أٔٗ ١ٌش ٚساء ٘زا : وبْ ٠ٕبدٞ فٟ ٘زا اٌىزبة

ٓ أْجٍٗ، أٚ ٔضؼٝ اٌؼبٌَُ اٌّحضٛس ١ٌٚش ٚساء ٘زٖ اٌذٟٔ ِِ ا شٟء ٠ٕجغٟ أْ ٔؼًّ 

ٌزحص١ٍٗ، أٚ إسظبئٗ، ٚإٔٔب ٔحٓ اٌجشش ٠جت أْ رىْٛ ٌٕب آداة ٚفٍضفبد ٚػٍَٛ ال رّذُّ 

 ّٞ َّّٝ فٟ األد٠بْ ثبٌغ١ج١ّبد؛ ٚظْغ رحذ وٍّخ  حثأ ّللا، : ِب ٠أرٟ" اٌغ١ج١ّبد"صٍخ إٌٝ ِب ٠ض

ح، ا١ٌَٛ ا٢ِخش ِٚب ف١ٗ  ّٛ . إٌخ... اٌٛحٟ، إٌج

 ّْ ٓ فٟ ِعّٛٔٙب  وأ ّّ أْ ٔشفط اإل٠ّبْ ثبهلل، : وّب ٠ش٠ذ صالِخ ِٛصٝ-٘زٖ اٌؼجبسح رزع

أْ ٔشفط اإل٠ّبْ ثبألٔج١بء، أْ ٔشفط اإل٠ّبْ ثبٌٛحٟ، أْ ٔشفط اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ ا٢ِخش 

أْ ٔؼزّذ ػٍٝ أٔفضٕب فمػ فٟ رحم١ك اٌضؼبدح ػٍٝ ٘زٖ األسض؛ ألٔٙب : ْ ػ١ٍٕبأٚ. ِٚب ف١ٗ

َّّٝ ثب١ٌَٛ ا٢ِخش حزٝ رّضًِّ ح١برٕب أٚ اًل ٚأخ١ًشا، ١ٌٚش ٚساء ٘زٖ اٌح١بح ِب ٠ُّىٓ أْ ٠ُض

ّْ إٌٙعخ األٚسث١خ ٌُ رٕشأ فٟ أٚسثب ٌُٚ رخشط أٚسثب ِٓ ظٍّبد  ٔؼًّ ِٓ أْجٍٗ، ٚأ

. اٌمشْٚ اٌٛصطٝ إال ألٔٙب رخٍّصذ ِٓ اٌغ١ج١ّبد

ح صالِخ ِٛصٝ ثعشٚسح اٌزخٍّص ِٓ اٌؼمبئذ اي: ثً أوضش ِٓ ٘زا د١ٕ٠خ و١ٍِّّخ، ٚأْ ٠صشِّ

إر ١ٌش فٟ اٌىْٛ وٍّٗ ِب ٠ُؼزّذ ػ١ٍٗ صٜٛ : "ٔؼزّذ ػٍٝ اٌؼمً أٚاًل ٚأخ١ًشا؛ ح١ش ٠مٛي

اٌؼمً، ١ٌٚش إلٔضبْ خالف فٟ ٘زا اٌؼبٌُ، ١ٌٚش ٚساء ٘زا اٌؼبٌُ ػبٌَُ آَخش ٠ُّىٓ أْ 

ّْ االٔحطبغ ٌُ ٠ىٓ ١ٌَح١ك ثبٌّضً ١ِٓ إال ٔضؼٝ إ١ٌٗ، أٚ ٔطّغ فٟ رحم١ك اٌضؼبدح ف١ٗ، ٚأ

َّّٝ ". ا١ٌَٛ ا٢ِخش ِٚب ف١ٗ: اٌغ١ج١بد: ٌزّّضىُٙ ثّب ٠ض

ٚال ٠أٌُْٛ صالِخ ِٛصٝ جًٙذا فٟ رىشاس ٘زا اٌمٛي ثٛجٛة ِحبوبح اٌحعبسح األٚسث١خ، فٕح١ب 

 ّٞ ْ؛ ألٔٗ ال ٠ّىٓ أل ْٛ خ أْ رح١ب إرا خبٌفذ أٚسثب فٟ ػبدارٙب ٚرمب١ٌذ٘ب ٚصمبفزٙب حوّب ٠ح١َ ِّ . أ

خ ششل١خ ِب ٌُ رَمُُ ػٍٝ : "يثً أوضش ِٓ ٘زا ٠مٛ ِّ س ٔٙعخ ػصش٠خ أل ّٛ ٚال أصزط١غ أْ أرص

". ظشٚسح اٌزخٍّص ِٓ اٌغ١ج١ّبد: اٌّجبدئ األٚسث١خ اٌزٟ فٟ ِطٍؼٙب

ِٗ اٌزّأصّش ثبٌفىش االصزششالٟ اٌزٞ ظٙش فٟ ِصش ػٍٝ ٠ذ صالِخ ِٛصٝ . ٘زا وبْ أَحُذ أُٚج

ِخ ِٛصٝ ْٚحذٖ، ٚإّٔب ٔبدٜ ثٙب فٟ ٚفىشح اٌزخٍص ِٓ اٌذ٠ِّٓ ٌُ رىٓ ِشىٍخ أٚ لع١خ صال

ًُّ اٌز٠ٓ رزٍّزٚا ػٍٝ اٌفىش  ٌجٕبْ، ٚفٟ صٛس٠ب، ٚفٟ اٌؼشاق، ٚفٟ ثالد اٌّغشة، و

االصزششالٟ، خبصخ اإلٌحبدٞ ِٕٗ، اٌز٠ٓ سأٚا ظشٚسح اٌزخٍص ِٓ اٌذ٠ِّٓ، ٚاٌز٠ٓ أػٍٕٛا 

. شبء ّللا صٛسرُٙ ػٍٝ اٌى١ٕضخ، وّب صٛف ٔزؼّشض ٌزٌه فٟ اٌؼٍّب١ٔخ ف١ّب ٠أرٟ إْ

ً٘ رخٍّصذ أٚسثب : لع١خ اٌزّخٍّص ِٓ اٌذ٠ِّٓ إرا أسدٔب أْ ٕٔٙط، سثّب ٔطشح ٕ٘ب صؤااًل 

ألٔٙب أخزد ثأصجبة إٌٙعخ؟ صٛف أسجئ  ؛ِٓ اٌذ٠ِّٓ ٌىٟ رَٕٙط؟ أَ أْ أٚسثب ٔٙعذ

اإلجبثخ ػٍٝ ٘زا اٌضؤاي حزٝ أصزىًّ ِغ حعشارىُ ثؼط ا٢صبس اٌض١ئخ اٌزٟ رفّشْذ فٟ 

اٌؼشثٟ وأصش ِٓ آصبس اصزؼّبس اٌششق اصزؼّبًسا صمبف١ًّب، ٚوأصش ِٓ آصبس اٌغزٚ  ثالد اٌششق

 .اٌفىشٞ فٟ ثالد اٌششق

ب ٠ٕجغٟ أْ ٔزؼشَّض ٌٗ أ٠ًعب ّّ ّْ اإلصالَ : ِ ِب أصبسٖ اٌّضزششلْٛ حٛي لع١خ اٌّشأح، ٚأ

، ٚال ِىبْ فٟ رؼب١ٌُ اإل ٌّٞ ٙب حمٛلٙب، ٚأْ اإلصالَ د٠ٓ روٛس ُّ صالَ ٠َظٍُ اٌّشأح، ٠ٚٙع

فىزت لبصُ أ١ِٓ وزبثًب . ٌزىش٠ُ اٌّشأح، ٚال ٌىٟ رُضُٙ أٚ رٕٙط أٚ رشبسن فٟ ٔٙعخ األِخ

، ٚٔبدٜ فٟ ٘ز٠ْٓ اٌىزبث١ْٓ ثٛجٛة أْ (اٌّشأح اٌجذ٠ذح)ٚوزبثًب آَخش ػٓ  (رحش٠ش اٌّشأح)ػٓ 

رحزٚ اٌّشأح اٌّضٍّخ حزٚ اٌّشأح فٟ أٚسثب، ٚخبصخ فٟ فشٔضب شجًشا ثشْجش، ٚأْ رشفغ 

٘ب سافعخ لع١ّخ رؼّذد اٌزٚجبد، ٚرشفغ سفعٙب ٌمع١خ اٌطالق ٚاٌؼصّخ، ٚخشٚجٙب صٛد

لعب٠ب وض١شح غَشحٙب لبصُ أ١ِٓ فٟ اٌىزبة اٌضبٟٔ ثبٌزاد اٌزٞ ... ٌٍؼًّ، ٚاٌذػٛح ٌٍضفٛس 

(.  اٌّشأح اٌجذ٠ذح)٘ٛ 

ي ال ٔجذ ف١ٗ ِشىالد وض١شح وزٍه اٌزٟ  ّٚ (. اٌّشأح اٌجذ٠ذح: )صبس٘ب فٟأٚسثّب وبْ اٌىزبة األ

ٚثّجّشد أْ سّدد لبصُ أ١ِٓ ِب رَوشٖ اٌّضزششلْٛ فٟ وزجُٙ حٛي لعب٠ب اٌّشأح، ٚجْذٔب ِٓ 

ْ ٘زٖ اٌمع١خ  -ثبٌزاد-اٌىزّبة ٚاٌّشزغ١ٍٓ ثبإلػالَ  ْٛ ٠ٚجؼٍْٛ ِٕٙب  -لع١خ اٌّشأح-٠زجّٕ

 ًّ ٕخ ٚفٟ ٚالغ األِش ١ٌش فٟ اٌفىش اإلصالِٟ، . ِشىٍخ ٠ٕجغٟ أْ رَُح ١ٌٚش فٟ اٌىزبة ٚاٌضُّ

ٙبٔخ، أٚ أْ اٌّشأح ١ٌضذ ٌٙب حمٛق؛ ثً إْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٠جؼً ِٓ  ُِ ِب ٠زؼٍك ثأْ اٌّشأح 

ب اٌّشأح فٟ  -ال ألٛي ٔصف اٌّجزّغ، أٚ وّب ٚفذد إ١ٌٕب اٌؼجبسح ِٓ أٚسثب-اٌّشأح  ٚإَّّٔ

ًّ اٌّجزّغ ٗ، ٟ٘ اٌزٚجخ، ٟ٘ اٌجٕذ، ٟ٘ األخذ. اإلصالَ ٟ٘ و ُِّ لع١خ اٌّشأح فٟ . ٟ٘ أ

فٍضفخ، ٚال  حال ٔجذ ٌٙب ٔظ١ًشا فٟ أٞ -إرا فُّٙذ ػٍٝ أصٍٙب، ٚفٟ صٛثٙب اٌحم١مٟ-اٌّجزّغ 

ٟ٘  -وّب لٍذ-فٟ أٞ فىش إٔضبٟٔ، ٚال فٟ أ٠خ حعبسح؛ ألْ اإلصالَ ٠جؼً ِٓ اٌّشأح 

ٌْضٕخ اٌجؼط . اٌّجزّغ وٍّٗ، ١ٌٚضذ ٔصف اٌّجزّغ وّب ٠زشّدد ػٍٝ أ

٘زٖ اٌمع١خ أٔبس ال ٠ؼٍّْٛ أثجذ٠بد ِب رحّذس ثٗ اإلصالَ ػٓ اٌّشأح، رٌّٛٝ رىشاس ٚرشد٠ذ 

ٚال ٠ؼٍّْٛ ِب رحّذس ثٗ اٌشصٛي صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚصٍُ ػٓ اٌّشأح، ٚال و١ف وّشَ اإلصالَ 

اٌّشأح؛ ٚإّٔب فمػ وبٔٛا وبٌججّغبٚاد وّشسٚا، ٚسّددٚا والَ اٌّضزششل١ٓ ػٓ اٌّشأح فٟ 

٠خ صٛة اٌّشأح األٚسث١خ، ٚأسادٚا أْ ٠ٕمٍٛا اٌّشىٍخ ِٓ أٚسثب، ٚأٌجضٛا اٌّشأح اإلصالَ

جذد فٟ أٚسثب، ١ٌٚضذ حٍٛاًل  ُٚ أٚسثب إٌٝ ثالد اٌّض١ٍّٓ، ٠ٚطشحٛا ٌٙب اٌحٍٛي اٌزٟ 

ٌُٚ رؼذَ اٌضبحخ اٌضمبف١خ ِٓ ٚجٛد ّٔبرط أٔض٠ٛخ أ٠ًعب رشّدد والَ اٌّضزششل١ٓ . إصال١ِخ

ب ػ١ٍٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِٓ  -ػشفخأدٔٝ َ-دْٚ ٚػٟ ثّب فٟ اإلصالَ، ٚدْٚ ِؼشفخ  َّ سفغ ٌِ

ٟ٘ اٌّجزّغ وٍّٗ ١ٌٚش ٔصف  -وّب لٍذ-ِىبٔخ اٌّشأح، ِٚٓ حْفع حمٛق اٌّشأح ٚجْؼٍٙب 

.  اٌّجزّغ

٘زاْ ّٔٛرجبْ وبْ ٌّٙب أوجش األصش فٟ ش١ٛع اٌفىش االصزششالٟ فٟ ِطٍغ اٌمشْ 

ِٛصٝ، ٚإصبسح ثؼط  اٌؼشش٠ٓ، حٛي لع١خ اٌزّخٍّص ِٓ اٌذ٠ِّٓ، اٌزٟ ٔبدٜ ثٙب صالِخ

. اٌشجً ٚاٌّشأح ػٍٝ ٠ذ لبصُ أ١ِٓ: اٌّشىالد ث١ٓ غشفَٟ اٌّجزّغ

( اٌّشأح اٌجذ٠ذح)ٌضالِخ ِٛصٝ، ٚ( ِب ٟ٘ إٌٙعخ؟: )ٚثّجّشد ظٙٛس ٘ز٠ْٓ اٌىزبث١ْٓ

ٌمبصُ أ١ِٓ، ثذأ اإلػالَ ٠زٍمّف ٘زٖ األفىبس، ٠ٚجؼً ِٓ ٘زٖ اٌمع١خ ِبدح إػال١ِخ ٠خبغت 

ا رظٙش ٚرحًّ فٟ . ؽ ثٙب ػٛاغف اٌّشأحثٙب اٌجّٙٛس، ٠ٚذغذ فٛجذٔب ِضشح١ّبد وض١شح جّذً

غ١ّبرٙب ٚفٟ أفىبس٘ب فىشح أْ اإلصالَ ٠ٕزمص اٌّشأح، ٚأْ اإلصالَ ٠جؼً ِٓ اٌّشأح وبئًٕب 

. ٘بِش١ًّب ال ِٕفؼخ ف١ٗ إال اٌجضذ

ٍذ اٌطب َّ ثغ ٚٚجْذٔب فٟ ٘زٖ اٌفزشح ثبٌزاد رَٛظغ ثؼُط اٌىزت ٚثؼط اٌّؤٌَّفبد اٌزٟ ح

ٙب أ٠ًعب ِّّ . ٌطٗ حض١ٓ( ِضزمجً اٌضمبفخ فٟ ِصش)وزبة : اٌفىشٞ ٌالصزششاق، ٚوبْ ِٓ أ٘



ٌطٗ حض١ٓ اٌزٞ اّدػٝ ف١ٗ اٌمٛي ثجشش٠ّخ ( اٌشؼش اٌجبٍٟ٘)رحذصذ إ١ٌىُ ػٓ وزبة  ٚلذ

. اٌمشآْ

ب فٟ ٘زٖ اٌمع١خ ثبٌزاد  ِّ لع١خ رأص١ش اٌفىش االصزششالٟ حٛي لعب٠ب اٌضمبفخ، ٚلعب٠ب : أ

؛ (ِضزمجً اٌضمبفخ فٟ ِصش)، ٚاٌّشأح، ٚاٌذ٠ِّٓ أ٠ًعب، فمذ ثضّٗ غٗ حض١ٓ فٟ وزبثٗ اٌٍغخ

ٚأوضش . فٕبدٜ فٟ ٘زا اٌىزبة ثأْ ٔحزٚ حزٚ أٚسثب، فٕأوً وّب ٠أوٍْٛ، ٕٚٔبَ وّب ٠ٕبِْٛ

ُِجبسارُٙ فٟ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ ٚاٌضٍٛو١بد اٌزٟ ػ١ٍٙب أٚسثب: ِٓ ٘زا  .ٔبدٜ ثعشٚسح 

 

 زوالوصاد الوساجع

دار انقهى  ،(وخىافٍهب انثالثخ انًكز أجُذخ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -1
 .و1990

دار  ،(ورسبئههب انذضبرح اإلساليٍخأسس ) ،عجذ انزدًٍ دسٍ ،نًٍذاًَا -2
. و1980انقهى 

: تزجًخ، (دراسخ وثبئقٍخ: أصىل انتُصٍز فً انخهٍج انعزثً)سٌقهز،  كىَىي -3
. و1990اثٍ انقٍى يبسٌ صالح يطجقبًَ، يكتجخ 

دار انىفبء نهطجبعخ وانُشز ، (االتجبهبد انفكزٌخ انًعبصزح) ،عهً ،جزٌشخ -4

 .و1990
دار انزسبنخ  ،(االتجبهبد انىطٍُخ فً األدة انًعبصز) ،يذًذ يذًذ ،دسٍٍ -5

. و1993
دار انفكز انعزثً ، (استعًبر رسبنخ االستشزاق) يذًذ إثزاهٍى، ،نفٍىيًا -6

. و1993
، (، يب نهى ويب عهٍهىاالستشزاق وانًستشزقىٌ) ،يصطفى ،اعًنستا -7

. و1979انًكتت اإلساليً، 
. و1994دار انقهى انعزثً  ،(واالستشزاق اإلسالو) ،دًذي يذًىد ،سقشوق -8 
. و1977دار انشعت ، (اإلسالو وانًستشزقىٌ) ،عجذ انجهٍم ،شهجً -9 

انشهزاء نإلعالو انعزثً، ، (انتجشٍز واالستشزاق) ،يذًذ عشد ،انطهطبوي -10
. و1991

، فزورعًز ، و(فً انجالد انعزثٍخ انتجشٍز واالستعًبر) ،يصطفى ،خبنذي -11

 .و1986انًكتجخ انعصزٌخ، 
، يكتجخ (انعزثً انتُصٍز ويذبوالته فً ثالد انخهٍج) ،عجذ انعشٌش انعسكز -12

 .و1993انعجٍكبٌ، 
، (تٍبراد انًذبرثخ نإلسالووال انفكزي انغشو) ،يذًىد انذهٍى عجذ عهً -13

 .هـ1404جبيعخ اإليبو يذًذ ثٍ سعىد اإلساليٍخ، انًجهس انعهًً، 
 ،انذودخ، سهسهخ كتت األيخ ،(انغشو انفكزي) ،أدًذ عجذ انزدٍى ،انسبٌخ -14

 .هـ 1414وسارح األوقبف وانشئىٌ اإلساليٍخ،
 ،انفكز دار، (ثبالستعًبر وصهته انذذٌث اإلساليً انفكز) ،يذًذ ،انجهً -15

 .و1970
، يؤسسخ يطبثع يعتىق، (انًبسىٍَخ فً انعزاء) ،يذًذ عهً ،انشعجً -16

 .و1975
 .و1978، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسىٍَخ)، أدًذ عجذ انغفىر ،عطب -17
. و1982، راثطخ انعبنى اإلساليً، (انًبسىٍَخ) ،يذًذ صفىد ،انسقب -18
دورهب فً  انفكزٌخ انًعبصزح انًذاهت، غبنت ثٍ عهً، انعىاجً -19

 .و2006، انًكتجخ انعصزٌخ انذهجٍخ، (انًجتًعبد، ويىقف انًسهى يُهب
 

 


