
 الحكم

ذٌٛٝ  976ٚذٛفٟ عٕح  915عٕح  لشطثحفٟ ِذ٠ٕح  ،المنتصرالحكم الثاني ، اٌّؼشٚف أ٠ضًا تاعُ كم الثانيالحٌٚذ 

عالَ ٚػٍٝ ، حافظ ػٍٝ ثاٌثػثذاٌشحّٓ اٌ. اٌحىُ، اتٓ ٌمشطثحاٌثأٟ  األِٛٞ، ٚلذ واْ اٌخ١ٍفح 961ىُ ِٕز عٕح اٌح

 ٚصٍد إ١ٌٙا خالفح أت١ٗ. ج اٌرٟ ٚحافظ ػٍٝ اٌزسٚ األٔذٌظاصد٘اس 

 ِٓ ح١ث اٌغٕٝ ٌّغجذ لشطثحلاَ تأوثش ذٛعؼح  ٚا٢داب.ثمف فٟ اٌؼٍَٛ ، ٚلذ ذمحبًا لقراءة الكتبٚ باحثًاواْ 

 . اءِذ٠ٕح اٌض٘شٚاعرّش فٟ أؽغاي  اٌجّاٌٟ

ٚأٔف ؽث١ٗ  ٌٗ ػ١ٕاْ عٛدٚاْ ٌْٛ ؽؼشٖ إٌٝ اٌٍْٛ األحّش ٚواْ ١ّ٠ًواْ أؽمشًا  ذ، فماتٓ ػزاسٞتحغة ِا روشٖ 

  ٚواْ ع١ًّٕا ٚرساػاٖ ط٠ٛالْ.  تّٕماس إٌغش

 

 
 

ّٗ ذؼ١ًٍّا سائؼًا ٚؽاسن تٕؾاط وث١ش ح١ّٕا واْ ٠ثٍغ ِٓ اٌؼّش ثّأٟ عٕٛاخ ػ١ٓ ٚس٠ثًا ٌؼثذاٌشحّٓ اٌثاٌث ٚواْ ذؼ١ٍ

اعثاخ. ذٌٛٝ اٌحىُ ٚ٘ٛ ٠ثٍغ ِٓ خ١ٍفح فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّصاحة اٌٚفٟ اٌحّالخ اٌؼغىش٠ح، ح١ث  فٟ أٔؾطح اٌحىُ

 عٕح تؼذ ٚفاج أت١ٗ.  74اٌؼّش 

، ِٛاط١ٕٗ ٌذٜ اٌخّشٚحغاعًا ٚواْ ٚسػًا جذًا ٌذسجح أٔٗ، ٚٔر١جح لٍمٗ ذجاٖ ػادج ؽشب  غر١ٕشاًًِواْ خ١ٍفح رو١ًا ٚ

ْ اٌؼٕة واْ ٚأحاٚي ذجٕة رٌه تمٍغ أؽجاس اٌىشَٚ. ألٕؼٗ ِغرؾاسٖٚ تأِش٠ٓ: أْ خّش اٌر١ٓ واْ ٠غىشُ٘ أوثش 

 ضشٚس٠ًا ٌٍضت١ة اٌزٞ واْ ٠ٛصع ػٍٝ اٌج١ٛػ. 

لاِد خالفرٗ ػٍٝ اٌّغاٚاج ت١ٓ وً اٌّجّٛػاخ اٌؼشل١ح ٚاٌذ١ٕ٠ح ِٓ أجً اٌٛصٛي إٌٝ ِٕاصة اٌحىُ، ٚلضا ػٍٝ 

أعا١ٔذ اٌذٌٚح اٌّضد٘شج فٟ  دٚاٌغالف١١ٓ ٚاٌز٠ٓ ٠ٕرّْٛ إٌٝ أٞ أصً. ذّثٍاٌؼغىش١٠ٓ اٌؼشب ٚاٌثشتش  ِٓ إٌثالء

احرشاَ اٌّغ١ح١١ٓ ٚا١ٌٙٛد ٚاٌجضء األوثش ِٓ اٌغىاْ، إٌٝ جأة إ٠جاد ت١شٚلشاط١ح لائّح ػٍٝ االعرحمالاخ ٚطثمح 

 ٚعطٝ ِٓ اٌرجاس ٚاإلداس١٠ٓ. 

  ٗرٟ ذجشٜ ف١ٗ، ٚلاَ تأجًّ ذٛعؼح ٚص٠ٕح ٠فرؼ ػٍٝ األػّاي اٌ ، ٚلذ واْ فٟ ػٙذ أت١ٌٍٗجاِغوشط ٔفغ

اٚس ِفرٛحح ِغطاج تمثاب ٚصٚدٖ تّجّٛػح ِٕ فرحح جٟ ػؾشراٌّصٍٝ تاثٕٚأٚعغ  جذاس اٌمثٍح٘ذَ  ، ح١ثٌٗ

ماطؼح ف١ّا ت١ٕٙا، إٌٝ جأة تٕاء ِٚر ِمصٛسج ف١ٙا ألٛاط ِرؼذدج اٌفصٛؿتٕٟ ف١ٗ ِؼشلح ج١ٍّح ٚ

أسعٍُٙ تاع١ٍ١ٛط )االِثشاطٛس  تاسػْْٛ اٌزٞ ٔفزٖ ػّاي ت١ضٔط١ِٛحشاب ص٠ٓ تاتٗ تاٌّٛصا٠ه اٌج١ًّ 

 اٌث١ضٔطٟ(.

  اٌمصش ِٓ  غشف غرؼ٠ًّواْ  ٔفظ أعٍٛب إٌٙذعح اٌّؼّاس٠ح ٚاٌذ٠ىٛس. ِرثؼًا ِذ٠ٕح اٌض٘شاءأٔٙٝ تٕاء

فالخ فمذ واْ ٠غرؼٍّٗ ١ٌشأط حٚواْ إرا اعرؼٍّٗ فٟ إحذٜ إٌّاعثاخ أثٕاء اٌؾراء  اٌشت١غ إٌٝ اٌخش٠ف

 عرمثاي ا١ٌّٙثح ٚالعرمثاي اٌغفشاء. اال
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  لالػًا فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّاطك ٌٍذفاع ضذ اٌّّاٌه اٌّغ١ح١ح.  ٚتٕٝاٌىاثاس لصش أصٍح 

 

 تغثة عىأٙا ٚتغثة اٌجٛ اٌغ١اعٟ ح فٟ أٚسٚتا، ٕٔفز أؽغااًل ػاِح فٟ لشطثح، اٌرٟ ذحٌٛد إٌٝ أُ٘ ِذ٠

ٚاٌثمافٟ. ٌمذ وأد اٌّذ٠ٕح األٌٚٝ فٟ ؽثٗ اٌجض٠شج اٌرٟ وأد ؽٛاسػٙا ِؼثذج ٚف١ٙا إٔاسج ػ١ِّٛح أثٕاء 

ِغ أخز رٌه  غ١ش ػادٞ ٚلذ واْ ٘زا أِشًاٚٔظاَ ٌٍصشف واْ ٠رٛصع ِٓ خالي ؽثىح ِٕظّح ذّاًِا، ا١ًٌٍ 

 ِٓ ٘زا إٌٛع فٟ ِذْ أخشٜ.  أؽغاي١ز ذٕفاٌضِٓ تؼ١ٓ االػرثاس. وّا إْ ٕ٘ان ِا ٠ثثد 

اٌشحالخ اٌّغرّشج ٌٍىٕٙح اٌّغرؼشت١ٓ إٌٝ إعثا١ٔا اٌّغ١ح١ح ٚإٌٝ ذُ ضّاْ أرؾاس ثمافح األٔذٌظ فٟ أٚسٚتا تفضً 

 ٚحرٝ إٌٝ ِٕطمح ٌٛس٠اْ تفشٔغا.  اٌثغش اإلعثأِٟٕطمح 

  واْ اٌطة ت١ٓ أ٠ذٞ اٌّغرؼشت١ٓ حرٝ ِٕرصف اٌمشْ اٌراعغ. خالي ٘زٖ اٌفرشج ٚصً ِّاسعْٛ ِٓ اٌؾشق

ٚفمد اٌرشجّح اٌؾشل١ح ٌىراب د٠غمٛس٠ذط تحغة احرٍٛا ِىاْ اٌّغ١ح١١ٓ ٚتؼذ رٌه تمشْ ِٓ اٌضِاْ 

ٚاٌشا٘ة  اٞ تٓ ؽثشٚطحغذواْ رٌه تفضً ِغاّ٘ح ا١ٌٙٛدٞ  ، ٚلذاٌّصطٍحاخ إٌثاذ١ح ٌألٔذٌظ

 . اتٓ جٍجًاٌث١ضٔطٟ ١ٔمٛال ٚاٌطث١ة اٌّغٍُ 

  ِجا١ٔح ِماتً أجٛس  تصٛسج ٚا١ٌراِٝ ٠ؼٍّْٛ ف١ٙا اٌفمشاء ٍُأً٘ اٌؼواْ ٚ مدرست عموميت 72أسس

 األطفاي. جزاتح، ٚأصذس ِشعًِٛا تئجثاس٠ح ذؼ١ٍُ وً

 وافح أٔحاء اٌؼاٌُ.  أً٘ اٌؼٍُاٌرٟ جزتد  شجع جامعت قرطبت ِٓ  

راتح حمح تاٌّىرثح ٚسؽح وِجٍذ ذضُ وً أفشع اٌّؼشفح. وأد ٍِ 744.444ذحرٛٞ ػٍٝ أوثش ِٓ  تمكتبت عامأؾأ 

، عىشذ١شج ٌثٕٝ: ، ّٚ٘ا١ٓرإٌاعخ ، ٠ٚؼشف اعُ أُ٘خْٛ ٚسعاِٛ ِّّٕٕاخ ٚػاٍِْٛ فٟ ذغ١ٍف اٌىرةاغٚف١ٙا ٔ

واْ  اٌّؤسخْٛ ِا ٠زوشٖ ، ِذ٠شج اٌّىرثح اٌرٟ اترىشخ ٔظاًِا جذ٠ذًا ٚفؼااًل ٌٍرص١ٕف. تحغةفاطّحاٌحىُ اٌثأٟ، ٚ

أوثش ِٓ ِائح ٚعثؼ١ٓ اِشأج ذؼًّ فٟ ٔمً اٌىرة، ٚ٘ٛ اٌّذ٠ٕح  ضٛاحِٟٓ  جٚاحذ ضاح١حِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ٛجذ فٟ 

ٚؽشاء اٌىرة  رصفحشأج اٌمشطث١ح فٟ رٌه اٌضِٓ. وّا واْ ٌٗ ٚوالء ٌاٌثمافح اٌرٟ ٚصٍد إ١ٌٙا اٌّ ٓػفىشج  ؼطِٟا ٠

 فٟ اٌما٘شج. 

 

 ٠رّثًح، اٌّؼشف اذّثٍٙ األصاٌح اٌرٟ ٚوً ٚاٌؼا١ٌّح اٌّرؼذدج اٌّرغاِحح ،سِض ٘زٖ اٌثمافح األٔذٌغ١حه ف١ٗ أْ ِّا ال ؽ

ِىرثح اٌحىُ اٌثأٟ اٌؼاِح. ٌمذ واْ خ١ٍفح رو١ًا ِٚغر١ٕشًا ٚحغاعًا ٚٚسػًا جذًا، ٚاألِش اٌّؤعف اٌٛح١ذ ٘ٛ إٔٗ ٌُ فٟ 

 عٕح.  ٠51حىُ عٜٛ 

 

 


