
 ىلإ رموس نم ةدحاولا ةيحورلا ةبرجتلا
ةكم ىلإ سدقلا ىلإ لباب

نانوي جروج .د

 ،ُهل ليثم ال اًّيثراك اًّيفئاطً اعارص انبعش يناعُي :ْدَُست ْقَِّرف
 اهتَّذغ يتلا 1860 ماع ريرحلا برحب ٍنورق ذنم أدتبا
 اذه ّرمتساو .ّينامثعلا مكحلا لالخ نم اسنرفو ايناطيرب
 ٍةنحاط ٍبورح يف ،ِعِشبلا ِِهلكشب ،مويلا ىتح ،ُعارصلا
 هتسَّرَك دقو .قارعلا ىلإ تدتماو ،اهلمجمب ماشلا دالب ْتلمش
 ًةليسو ُهاَّيإ ًةلعاج ،سانلا ةماع نهذ يف ةيبرغلا ىوقلا
 ُهَران ْتمرَضأو ،اهحلاصم ةمدخ ِلجأ نم ،ءالؤه نيب ةقرفتلل
 نيب ةيوسوملاو ،ةيودبلاو ،ةيفئاطلا ةفاقثلا هذه ِةعاَشِإب
.سانلا

 ةاغطلا اھددبی ،ةبیجعلا دادغب ةطلخ " ناونع تحت ٍلاقم يف
 108 ددعلا ."ركف" ةلجم( "نوعدبملا اھظفحیو ..ةازغلاو
 يسفنلا بیبطلاو ثحابلا يوری )32.ص ،طابش-يناثلا نوناك
ً القن ،1917 ماع تثدح ةعقاو نسح كمرس نیسح روتكدلا
 8 يف رداصلا ،"قارعلا" ةدیرجل 7 ددعلا يف لاقم نع
 اولواح زیلكنإلا نإ لوقی .يلیجدلا مظاك ملقب 1920 ناریزح



 8 يف رداصلا ،"قارعلا" ةدیرجل 7 ددعلا يف لاقم نع
 اولواح زیلكنإلا نإ لوقی .يلیجدلا مظاك ملقب 1920 ناریزح
 فالخلاو ةقرفلا ةعاشإو ،دادغب لھأب كتفلل ةلیسو ىلإ لصوتلا
 ةّدعلا نوّدِعُی اوناكو ،)نییروشألا( نییحیسملاو نیملسملا نیب
 دنع سدقم ٌموی وھو ،)ينابرلا ءاشعلا( دسجلا موی لالغتسال
 ةطلسلل نولاوم ٌلاجر موقی نأ ةَّطخلا تضتقا دقو .نییحیسملا
 .نیجرفتملا نیب ساسدنالاب ،نیملسملا يز نوسبلی ،ةیناطیربلا
 لافطأ ضعب لتقب نوموقی ،لافتحالا بكوم رورم دنعو
 مھضعب نیلھألا برض ةموكحلل ىنستی كلذبو ؛نییحیسملا
 دفو َرضَح ،ةئیسلا ةموكحلا ایاونب نوملسملا َِملَع امدنع .ضعبب
 نولمحی اوناكو ،اھفارشأو دادغب ءاملع نم ٌفلؤم يمالسإ
 نییحیسملا مھناوخإ ىلع هورثنیل درولا ءامو دورولا مھیدیأب
 ،دحألا موی لافتحالا ىرج دقو .سدقملا دیعلا اذھب نیلفتحملا
 سئانكلا ءابآ عمتجا امدنعو .1920 ناریزح 6 ھیف قفاوملا
 عرشو ،دادغبب )نییروشآلا( نادلكلا ةسینك يف ،عبرألا
 ،مھمادق نیملسملا دفو جرخ ،ةسینكلا نم جورخلاب نولفتحملا
 راقوو ةنیكس ِّلكب ،قیرطلا بناج ىلع نیفص مھل اوفقوو
 ،راھزألا نورثنی اوذخأ ،مھمامأ ُبكوملا َّرم اّملو .مارتحاو
 نم تالطملا ،تایحیسملا ةوسنلا تناكو ...درولا ءام نوّشریو
 ،نیلفتحملا ىلع ِدرولا ءام نْشُشری ،فراشملاو ذفاونلا
 يذلا ،رورسلاو حرفلا ِطرفو ،قوشلا ةدش نم ُرثانتت ّنُھُعومدو
 ِقافولا ىلع َّلد يذلا ،لافتحالا اذھ ةدھاشم دنع نھبولق لخاد
 يھ ،اھلشفأو بعشلا يعو اھَّدص يتلا ،ةرماؤملا هذھ .مائولاو
 يتلاو ،لشفت مل يتلا ،ةثیبخلا تارماؤملا تائم نم ةدحاو
 ىلإ يقارعلا ينطولا جیسنلا ْتَقَّزمو ،يناطیربلا جاتلا اھبكترا



 يتلاو ،لشفت مل يتلا ،ةثیبخلا تارماؤملا تائم نم ةدحاو
 ىلإ يقارعلا ينطولا جیسنلا ْتَقَّزمو ،يناطیربلا جاتلا اھبكترا
 .ٍفئاوطو ٍقَرِف
 ھقفلا َضعبو ،يحیسملا تونھكلا َضعب نإف ،ىرخأ ةھج نمو
 ،اھببسبو .ةفاقثلا هذھ خیسرتب ٌمَھَّتُم ،مویلا ،يدمحملا يمالسإلا
 ضعب ناجھتسا ىلإ ،مویلا ،نییحیسملا نم ةماعلا ُضعب ُرِدحنی
 ٍتایارك اھنوُعفری ،مھرودب ،نویدمحملاو ،ةیدمحملا تایحتلا
 يف ،يھ "مكیلع مالسلا"ـف .ةضحم ةیمالسإ ةیصوصخ
 ھمایق دنع ،نمؤملا عورش كلذكو ".مُكْیَلْع امالْش" ،ةیمارآلا
 ٌفارتعاّ الإ وھ ْنإ حوبلا اذھ ".هللا مساب" :حوبلاب ،ةكرح ةیأب
 نم ٌفارتعا وھو ،نوكلا يف ةكرح ِّلك ءارو ةوقك هللا دوجوب
 اّمُشْب" :مھلوقب نویمارآلا ھلمعتسا ،مدقلا يف ٌقیرع ناسنإلا
 ينعت "اّمِشْب" ّنأ كلذ ؛اھب نوموقی ةكرح ّلكب عورشلل "،اھالآد
 "د"ـلا امك ،ةیمارآلاب فیرعتلا "لا" يھ لادلاو ،"مساب"
 دقو .هللا ينعت "اھالآ"و ،نوعلا بلط ينعتو "انوعْلَد"يف
.مھدالوأ ةیمست يف "لیإ" ُدوھیلا لمعتسا
 اھنأ الإ ،ةیصوصخك نایدألا ىلإ مویلا ُبسنُت رھاظملا هذھ
.دحاو اھلصأ ةیحور ةبرجتب قطنت
 لالھلا يف میدقلا يحورلا ركفلا َدَنَتسإ :يبیصخلا ركفلا تامَّوَقُم
 .ةمایقلاو ،توملاو ،بصخلا :تاموقم ةثالث ىلإ بیصخلا
 ٌنوكس ُتوملاو .ةایحلا رارمتسا يھ :ةیھلإ ةفص بصخلاف
 :جاتنإلاو ةكرحلا ُسِّدَقُی يذلا ةیھولألا موھفم ُضقانی ٌضوفرم
 كلم اترونین ِدمَحِب ٌحِرَف \ِضرألا ىلع ٍءيش ُّلُك :َنآلا ِرظناف"
 ُنیتاسَبلاو ُموركلا تَلقَثو \ةریفولا َلالِغلا ُلُوقُحلا ِتَجَتَْنأ \ِدالبلا
 ُّبرلا ُلازأ دقل \لالتو عماوص يف ُلوصحملا َسِّدُكو \ِرامَْثألاب



 ُنیتاسَبلاو ُموركلا تَلقَثو \ةریفولا َلالِغلا ُلُوقُحلا ِتَجَتَْنأ \ِدالبلا
 ُّبرلا ُلازأ دقل \لالتو عماوص يف ُلوصحملا َسِّدُكو \ِرامَْثألاب
 اتونین ةروطسأ( ".ةھلآلا َحاوَرأ َدَعَْسأو \ِدالبلا َنِم َدادِحلا
 .ىرخأ ةایح ىلإ ،يماستلاب ً،الاقتناّ الإ سیل ُتوملاو .)نینتلاو
 يمالسإلا ركفلا يف y ھِتدابعو ناسنإلا يف موھفملا اذھ َّرمتساو
 يدابعلا َتباثلا نإ لوقلا ُنكمُیو" .يدمحملاو يحیسملا ھیعرفب
 داَّدھ لعبلا ةدابع وھ ،ھثیدحو ھمیدق ،ىندألا قرشلا يف ربكألا
 "ددھ لعب" باتك ةمدقم( ".اًّیح ُثعبُی َّمث ُتومی يذلا ھلإلا ةفصب
 توم ُموھفمو" .)د:ص ،صعاجم میلسو دادح ينسح فیلأت نم
 نم ً،اراشتناو ةمومید ينیدلا ركفلا میھافم ُرثكأ ھلإلا ةمایقو
 ."رضاحلا انرصع ىتح ةیئادبلا ةینیدلا فارعألا تایادب
 يف َرِثُن ،ْتُمَی مل ُلعب" ،)93 :ص ،ھسفن ردصملا(
 .)لعب ةمحلم( "لوقحلا
 ةیكاطنأ هللا ةنیدم " ھباتك يف :دیدجلا دھعلاو میدقلا دھعلا
 نم فلأتت ةسینكلاو" :متسر دسأ خرؤملا لوقی ،"ىمظعلا
 نمو اھل ةاطعملا ةیھلإلا ةقیقحلا نم ،يرشبو يھلإ :نیرصنع
 ةمعنلا َّنأ نم ضعبلا وھسی دقو .ةئیشملا ذیفنتل يرشبلا اھیعس
 يف ِرونلا َلَمَع مھیف ُلمعت امنإو ً،ارْسَق َسانلا ُرسْقَت ال ةیھلإلا
 ،ُنحنو ً.اعاعشإو ًةرارح مھیطعتل مھسوفن ُقِرَتْخَتف ،ءاوھلا
 َرُّوطتلا ُقبتسن ٍرِشَبَكو ،ٌرشب ،ةعماجلا ةسینكلا هذھ َءاضعأ
 .َكَّرحتی وأ ُّنِكَتْسَی دق انسوریلكإو .ِهاركإلا ىلإُ أجلنف ً،انایحأ
 ُكَّرحتی ،ِنایحألا ضعب يف ،يقرشلا سوریلكإلا ّنكتسی امنیبف
 ىلع أشن ھنإف اذكھو ً.افلصً امِّجھتم يسمُی نأ ىلإً انایحأ يبرغلا
 .ةدحاولا دئاقعلا قیبطت يف فالتخالا نم ٌءيش روصعلا رمم
 ،ناؤزلا نم ،يقرشلاو يبرغلا ھیَعرف يف ،ّبرلا ُلقح ُلخی ملو



 .ةدحاولا دئاقعلا قیبطت يف فالتخالا نم ٌءيش روصعلا رمم
 ،ناؤزلا نم ،يقرشلاو يبرغلا ھیَعرف يف ،ّبرلا ُلقح ُلخی ملو
 ءوسو دسحلاو عمطلا نمو ،غرافلا دجملاو ةرطیسلا بح نم
 نم 22:ص( ".فیخم ملؤم قاقشنا ناكف ،دقحلاو نظلا
 دقعنی مل ةیدالیم 431 ماع سسفأ رمتؤم نإف ،اذكھو .)ةمدقملا
 .طلستلا يف اھترطابأو امور ةبغرل امنإو ،ةیدئاقع تافالخل
 ةسینك ىلع ةیبرغلا ةسینكلا اھتقلطأ يتلا ،ةرطاسنلا ةملكو
 ةیبرغلا ةسینكلا يف نامورلا مھئادعأ نمً اریقحت تناك ،قرشملا
 امنیب ،راشتنالا ةعساولا ةیقرشلا ةسینكلا نم مھتریغو مھدسحل
 يفو ،عباسلا نرقلا ىتح ابروأ يف رشتنت مل ةیبرغلا ةسینكلا
 تقبس ةیقرشملا ةسینكلاف .رشع يداحلا نرقلا ىتح ایسور
 ةمكاحمل ءاج "سسفأ رمتؤم"و .ةنس ةئمعبرأب سروطسن
 ةمكاحمل ِتأی ملو امور ةسینك نع لصفنا ھنأل سروطسن
 ةسینكلا ىلعً افقسأ ناك يذلا سروطسن ؛ةیقرشملا ةسینكلا
 قاحتلالاو ،اھنع لاصفنالا دارأو ةینیطنطسقلا يف ةیبرغلا
 ىلع ترقتسا دق تناك ةیقرشملا ةسینكلاف ،ةیقرشملا ةسینكلاب
 ةدیرج .بتاكلل ،"ةیقرشملا ةسینكلا"( .ةدیدع نورق ذنم اھتدیقع
.)2015 لوألا نوناك 16 ،"ءانبلا"
 ىلإ يحیسملا تونھكلاب ادح يذلا ام ،مویلا ،ُءرملا ُلءاستیو
 ِلُھاجتو ،دیدجلا دھعلا معدل میدق ٍدھعك ،ةیوسوملا ينبت
 ُضرألا اھتعفر يتلا ،ةیناعنكلا-ةیلبابلا-ةیرموسلا ِةراضحلا
 دوھیلاب ُھَیحو ْرُصحی مل هللا نإ نویتوُھال ُلوقی" ؟ُةیقرشملا
 باتك( "...اھِّلك ةیناسنإللُ هَروُن َرَھْظأ َوُھ لب ،،طقف
 َسِبُتْقا دقو .)39 :ص ،نزاخلا ةبیھو بیسن ."تیراغوأ"
 ركفلا ىلإ ،فرصتبو ،َبِسُنو ،ثارتلا اذھ نم ریثكلا ُءيشلا



 َسِبُتْقا دقو .)39 :ص ،نزاخلا ةبیھو بیسن ."تیراغوأ"
 ركفلا ىلإ ،فرصتبو ،َبِسُنو ،ثارتلا اذھ نم ریثكلا ُءيشلا
 تعاض امنیب ،ةّیماسلا بادآلل ةلثمم ةاروتلا تلظ"و :يوسوملا
 خیراوتلاو تایمستلا ُءاملعلا َثَرَوَو .ىرخألا ةّیماسلا بادآلا
 ماع ةئم ذنم ةقیقحلا ولجت ْمُھُثاحبأ َْتأَدَب نأ ىلإ ،اھدحو ةیربعلا
 ،ةینوفلا-ةیناعنكلا ُصوصنلا انل ُرّسَفُت 1929 ذنم يھ اھو .طقف
 كلت ،تیراغوأ ُصوصن ،اھِسَفَن ِلوطو اھتالالد يف ةدیحولا
 عیمجو َةاروتلا ِتَقَبَس ًةقیرعً ابادآ انل ْتَزَربأ يتلا ُصوصنلا
 ةبیھو بیسن ."تیراغوأ"( ".نورقب ةیطسوتملا بادآلا
)44-43 :ص ،1961 ،نزاخلا
 براحی ،)سابنرب( اَّبَنْرَب نمً اموعدم ،لوسرلا سلوب ناك
 نامیإلا ىلإ يعادلا )نیرِّصَنَتُملا دوھیلا( نیینارصنلا َدَقَتعُم
 نم موعدملاو ،لیجنإلا ىلإ ةفاضإلاب ةاروتلاو سومانلاب
 نأ لوسرلا سلوب عاطتساو .بوقعی حیسملا يخأو سرطب
 اذھو" .ةیدالیم 44 ماع سدقلا رمتؤم يف مھیلع ھتجحب رصتنی
 ھنم اھیف ُكرتُی ال ٌماَّیأ يتأتس -لكیھلا ةراجح-نورظنت يذلا
 يف ِلیجنإلابً الوأ َزَركُی نأ يغبنیو .ضَقنُی ّالإ رجح ىلع ٌرجح
)2 : 24 حاحصإلا ،ىّتم لیجنإ نم( ".ِممألا ِّلُك
 ةفاقث ينبت ىلإ ً،اثیدح ،يمالسإلا ھقفلا ضعبب ادح يذلا امو
 ؛"يبرعلا عیبرلا" برغلاُ هاَّمَس ام يف نیتیودبلا فنعلاو رأثلا
 لالھلا تالیود يف ةرِّمَدُم ٍبورح ىلإ ْتَّدأ ةفاقثلا هذھ
 نكی ملو ،يبرغلا-ينویھصلا فلحلا اھِب َرَّشَب دقو ،بیصخلا
 ؟اھب ةقالع مالسإلل
 ةفاقثلاو ،يوسوملا عرشلا ينبت ىلإ دوادب ادح يذلا امو



 ةفاقثلاو ،يوسوملا عرشلا ينبت ىلإ دوادب ادح يذلا امو
 ٍةرظن درجم ىلإ ً،ایملاع ،نآلا ،اتردحنا دقو ،ةیوسوملا
 میھاربإ نید نعً الدب ،ةیھوھی ٍروذج تاذ ،ةسرطغتم ةینویھص
 ةیبیصخلا ةفاقثلاب ِعبشملا ،ھئاتلا يمارآلا ِّيودبلا كلذ ،لیلخلا
 ،حماستلاو ةمحرلا ھلإ ً،ادحاوً اھلإ ،هللا-"لیإ"ـب نمؤت تناك يتلا
 ُھُمسا( میھاربإ ؟ىنسحلاُ هؤامسأ اھتلمح يتلا تافصلا عیمجو
 يذلا )ىلعألا بألا وأ يماسلا بألا يأ ،"مار-بأ" ةیمارآلاب
 )مالسلا ةنیدم( ِْملْش ْرُوأ ىلإ َّمث "نارح" ىلإ "روأ" نم ءاج
 ةیوسوملا ةفاقثلا .قدص يكلم يناعنكلا "لیإ" ِنِھاكب كرابتیل
 يف لئابقلا ِھلإ ،"هوھی" ھلإلاب تَرَّشَبو "لیإ" ھلإلا نع ْتَّلَخَت
 بلغأو ،ءارحصلا هذھ يف ةیعامتجا ٍتاطابترا ببسب ءانیس
 "لیئومش"و "لیئونَّمع "ـك "لیإ" يثالثلاب تھتنا ةیناثلا مھئامسأ
 "لیئاخیم"و ،ةیبرعلاب لیعامسإ وأ يزیلكنإلاب لیئوماص وأ
 دواد نبا لاثملاو ،لوألا مسالاَ أَدَب كلذكو .اھریغو "لیئناد"و
 ءامسألا هذھ نع ثحبلا دنعو .ملعأ وا ملعی هللا يأ "ْعَدَی-لعب"
 ،كلذك تسیل يھو ؛ةیربع اھنأ باوجلا كیتأی )Google( يف
 ُِملْسُی ُحیسملا ناك نیحو .هللا ينعت "لیإ"ـف .ةیمارآ يھ لب ال
 ةیمارآلاب فتھ لب ال ،هوھی ِدانی مل ،بیلصلا ىلع حورلا
 اذامل يھلإ ...يھلإ يأ " ؟ينتْقَوْش انامل لیإ ...لیإ" ً:الئاستم
 يھ لیئومشو ،انعم هللا يأ "لیإ-نَّمع" يھ لیئونَّمَعو ؟ينتكرت
 ،هللا ةئیشمك يأ "لیإ-ْخَم" يھ لیئاخمو ،هللا مسا يأ "لیإ-اَّمِش"
...اھریغو هللا ءاضق يھ "لیئیناد"و
 انبعش َرَّبع ،ةءارقلاو ةباتكلا لبق ىتحو ،خيراتلا ىدم ىلع
 نم سانلا اهلقانت ٍصصقب نوكلا يف هتبرجتو هتاناعم نع



 انبعش َرَّبع ،ةءارقلاو ةباتكلا لبق ىتحو ،خيراتلا ىدم ىلع
 نم سانلا اهلقانت ٍصصقب نوكلا يف هتبرجتو هتاناعم نع
 مويلا اهيمسن يتلا ،صصقلا هذه .ليج ىلإ ليج
 ،ةيلقع ثداوحل ٍريسفتو لايخ ةجيتن الإ تناك ام ،ريطاسألاب
 راعشأب ُهنع َرِّبُع لايخلا اذه .نينسلا فالآ ىدم ىلع ترج
 ،ثيدحلا رعشلا امك ،رعشلا اذه .ةقسانتم نكلو ٍةيزمر
 ةوق ُلمحت اهنكلو ،فوشكملاو رهاظلا ينعت ال ُهُلمجو ُهُتاملك
 ٌجاتن اهنأ ىلع اهيلإ ُضعبلا ََرظَن .ةقيمع ةيئاحيإ ةيزمر
 .نوكللً ايناحورً اريسفت اهآر رخآلا ضعبلاو ،ٌّيبدأ ٌيركف
 ٌخيرأت اهنأ ىلع اهيلإ رخآلا ُضعبلا ََرظَن ،ةباتكلا بايغبو
 ُلايجألا اهتلقانت ،عراستملا نمزلا ىدم ىلع ترج ثداوحل
 نوكت دق ةروطسألا-ةيبرعلا ةملكلاف .ٍرخآ ىلإ ٍدحاو نم
 ءاملع ةيبلغأ نأ ّالإ .)Historia( ةينانويلا ةملكلا نع ًةلوقنم
 ىلإ ناسنإلا ةرظن نم ْتَدَّلوت تاءاحيإ اهنأب نودقتعي راثآلا
 يتلا اهتئيب نع اهلصف نكمي الو ،نوكلاو ةعيبطلا تاريغت
.اهيف تأشن

 لالهلا ُبعش ةعيبطلا ةكرح تبقار يتلا بوعشلا نم
 يلاوتو ،رمقلاو سمشلا ةكرحو حايرلا بقار دقف .بيصخلا
 لوطهو ،راحبلا بخصو ،راهنألا يراجمو ،لوصفلا
 دعرلاو قربلا عالدناو ،باحسلا تاكرحتو ،راطمألا
 رخآ ىلإ ،بصخلا لعفب ضرألا هجو ريغتو ،قعاوصلاو



 دعرلاو قربلا عالدناو ،باحسلا تاكرحتو ،راطمألا
 رخآ ىلإ ،بصخلا لعفب ضرألا هجو ريغتو ،قعاوصلاو
 ىلع سكعنا مامتهالا اذه .ةعيبطلا تاكرح نم ةكرح
 ،تاكرحلا هذه عم َلعافتلا لواح ،انه ،ناسنإلاف .هتادقتعم
ً اريخأو .اهلٍ غِّوسم َداجيإو اههنك نع َثحبلاو ،اهَريسفتو
 .هتيامح يفو هتمدخ يف اهريخستل ،اهرمأب َمُّكحتلا لواح
 ٍةدحاو ِّلُكب مُّكحتلا نع هزجعب مدطصا امً اريثك هنأ اّلإ
 ًةقلاخ ًةيحورً ةوق اهَءارو نأ داقتعالا ىلإ َدَمعف ،اهنم
 ةوقلا هذه ىطعأو ،اهيلع ةرطيسلا هناكمإ يف سيل ،ةقراخو

 ،سمشلل ُرخآو ،رمقلل هلإ كانه ناك دقف ،اذكهو .ةيهلإ ًةفص
 ىلإ ...خلإ بصخلاو قربلاو دعرلا بسن كلذكو .رطملل ُرخآو
 ضرأ" َمسا قلطي مويلا ىلإ انبعش لازي الو .رُخأ ٍبابَرأ
 ترهظ اذكهو .طقف ُرطملا اهيوري يتلا ِضرألا ىلع "لعب
 ٍةعانق ىلإ لصو نأ ىلإ ،ةيحورلا هتبرجت يف ةددعتملا ةهلآلا
 يفو ِّيحلا ناسنإلا ةكرح يف ىّلجتت ةدحاوً ةوق كانه نأب
 .نيدلا رهظ اذكهو .دحاولا هللا ةوق يه ،ةعيبطلا تاكرح
 ةيّدبتملا ِرهاظملا ءارو ُفقت ةقراخ ىوق دوجو نم نذإ ّدب الف"
 نوكي نأ َّدب الو .هيف ةلاّعَف ،ُهل ةقرافم ،ةيهلإ ىوق ،ملاعلا اذهل
 اهتيلاّعفلً ارهظمو ،ةيهلإلا تاقاطلا كلتلً ايدامً ايَِّدَبت ُنوكلا
 ِبُّرقتلاب ُزَّيمتتٌ ةديدج ٌةلحرم ْتأدتبا كلذبو .ةرمتسملا اهاوقو
 ةيلآو اهِبِئاغرِ مُّهفت ةلواحمو ،اهفطع باذتجاو ىوقلا كلتل



 ِبُّرقتلاب ُزَّيمتتٌ ةديدج ٌةلحرم ْتأدتبا كلذبو .ةرمتسملا اهاوقو
 ةيلآو اهِبِئاغرِ مُّهفت ةلواحمو ،اهفطع باذتجاو ىوقلا كلتل
 .ىلوألا لقعلا ةرماغم( ."ُنيدلا َرهظف ،اهطورشو اهلعف
.)13:ص .ةسداسلا ةعبطلا

 ضعبِ عويش يف تَّلَجَت ةدحاولا ةيحورلا ةبرجتلا :تيبلا
 ةملكك اهازغمو اهفورحب انعم ُشيعت تلاز ام يتلا تاملكلا
:هباتك يف ديدش ينوطنأ يوري ."تيب"ـلا

House of Stone. Antony Shadid.
 ،اموهالكوأ ةيالو ىلإ نويعجرم نم ةرجاهملا ،هَتَّدج َعِمَس هنأب
 اذه .ةريثك ٍتارم اهدِّدرتو ،"نويعجْرَمِب انتيب" نع ُثَّدحتت
 ىلإ ِرفسلا ىلإ هب ادحو ،هيف َرَّثَّأ ،تيبلا ىلإ ُقوشلاو نُينحلا
 تيب ءانب ديعي يك رهشأ ةتس ةدمل اهيف ثوكملاو نويعجرم
 تيبلا نأ ،هئانب ةداعإ دعب ،َفشتكا ام ناعرس نكلو .هِتَّدج
 ،ةعبرألا ناردجلا اذ َلزنملا نكي مل هُتَّدِجُ هُرَّكذتت تناك يذلا
 ِدودجلاو ءانبألا عم هتايركذو يرَُسألا هثارتب تيبلا امنإو
 عمو ،باحصألاو براقألاو ،ناريجلا تارايز عمو ،دافحألاو
 تاءاقل عمو ،ةميدقلا نوتيزلا ةرجش اهيفو لزنملا ةقيدح
 يف سئانكلا سارجأ نينرو ،ِسارعألاو ِدايعألا ماَّيأ ةحاسلا
 يف سانلا نيب ٌدئاس تيبلا نع موهفملا اذه .ةعيضلا ءاجرأ
 ٌثارت وهو .ةيفئاطلا نعً اديعب مويلا اذه ىلإ اهلك ةقطنملا



 يف سانلا نيب ٌدئاس تيبلا نع موهفملا اذه .ةعيضلا ءاجرأ
 ٌثارت وهو .ةيفئاطلا نعً اديعب مويلا اذه ىلإ اهلك ةقطنملا
 لكب ةرسألا ينعت تناك ةيتيراغوألا "َتِب" ةملكف ؛ّيتيراغُوأ
 يف ،يرسألا ثارتلا اذه طبترا دقو .اهتاطابتراو اهيناعم
 سسؤم ْتبََدتنا دق ةيهلإلا ةئيشملا نأ ةركفب ،ةريثك ٍنايحأ
 كانه" َّنأب ميلست كانه ناكو .بصخلا ةمهمب ةرسألا
 ِثعب يف ِهكارتشاو ةيتونهكلا كلملا ةفيظو نيبً اطابترا
 تومي وأ ُضرمي امدنع ِضرألا ِبدجو ،ِضرألا يف ِبصخلا
 ِةَكِلاملا ةرسألا سسؤم ىركذ ُلِّتَُرت ْتِرِك ةديصق نأو ...كلملا
 ،اهيسسؤم ُدمتعت ُرَُسألا تناكو .)اهتئيشم وا( ةهولألاب
 مظعم يفو قرشملا يف مويلا ىلإ لازت الو ،مُهَءامسأ ُلمحَتو
 ىنعمب "نالف تيب" :ةَّيماعلا انتاجهلبً اريثك ددرتيو .ملاعلا
 . Dynasty ةيزيلكنإلاب ىعُدي ام اذهو ...نالف ةرسأ
 يف َكولملا نأ َْتتبثأ ارمش ِسأر يف ةثيدحلا ُتافشتكملاو
 ." ْمِهِتَرُسأ متاخ نولمعتسي اوناك ِّيِزنوربلا ِرصعلا رخاوأ
.)99و 64:ص .نزاخلا هبيهو بيسن .تيراغُوأ باتك(

 ىلإ ةیناعنكلا-ةیلبابلا-ةیرموسلا تافاشتكالا يف لضفلا دوعی 
 ،وغاكیشو اینافلیسنب يتعماج يف راثآلا ءاملع اھلذب يتلا دوھجلا
 كلذو ،ةیبروألاو ةیسنرفلا ةیرثألا تافاشتكالا تاثعب ىلإو
 لالھلا ةقطنم يف ةیرثألا نكامألا يف بیقنتلا يف اھعوطتب
 اذھ يف نییصاصتخا نم ةّفلؤم تاثعبلا تناكو .بیصخلا
.رمیرك لیئوماص مھرھشأ نمو ،رامضملا



 اذھ يف نییصاصتخا نم ةّفلؤم تاثعبلا تناكو .بیصخلا
.رمیرك لیئوماص مھرھشأ نمو ،رامضملا
 لضفب ةیبرعلا ةغللا ىلإ مجرُتملا "رموس حاولأ نم" :ھباتك يف
 كلت يف" :ةروطسألا لوقت رقاب َھَط ّيقارعلا راثآلا ملاع
 ةھلإلا تناك ءدبلا يف ".هایملا ىوس نكی مل ،ىلوألا نامزألا
 دعب ةاروتلاو .ءيش لك اھنم قثبنا يتلا هایملا يھو ،"ومن"
 هللا قلخ ءدبلا يف" :ْتَدَّدر رموس نم ةنس يَفلأ ىلاوح
 ھجو ىلعو ةیلاخ ةبرخ ضرألا تناكو ضرألاو تاوامسلا
 .)نیوكتلا رفس( "هایملا ھجو ىلع ُّفُری هللا حورو ٌةملظ رمغلا
 تاومسلا قلخ يذلا وھو" ً:الئاق كلذب نآرقلا ىحوأ دقو
 .)دوھ ةروس( "ءاملا ىلع ُھُشرع ناكو مایأ ةتس يف ضرألاو
".)ءایبنألا ةروس( "ّيح ءيش َّلُك ءاملا نم انقلخو" :لوقی َّمُث
 :نیفصن ىلإ تلصفنا "ومن " نأب ُلوقت ةیرموسلا ةروطسألاو
 ُرمألاو .ةداملا-ضرألا ةھلإ "يك"و ،حورلا-ءامسلا ھلإ "ونآ"
 نیح ةیلبابلا "شیلیإ امونیإ" ةروطسأ يف خودرم ھلإلا عم رركت
 :نیفصن ىلإ "ةماعت" ،ىلوألا هایملا ،ىلوألا ةھلإلا مسج َرَطَش
 يناثلا فصنلاو ،)حورلا( ءامسلا ىلإ ھعفر لوألا فصنلا
 نیذلا َری ملوأ ":لوقی ِھِنآرق يف مالسإلاو .)ةداملا(ً اضرأ ھطسب
 ةروس ( "امھانقتففً اقتر اتناك ضرألاو تاوامسلا نأ اورفك
 تناك شیرق ةلیبقو ،يشیرق دمحم يبنلا نأ َسنن ال .)ءایبنألا
 ،ءارتبلا برعكو رمدت برعك ،ةبرعتسملا برعلا نم ،ةیماش
 يھو ،ةراجتلاو ةفاقثلا ةیماش ْتیقب اھنكلو ،زاجحلا ىلإ تحزن
 ً،ايِّمأ ناك َّيبنلا َّنإ ُلاُقي .لیعامسإ ِدافحأ ِدحأ ناندع ىلإ ُدوعت
 ٌةفص اهنأ ىلع ةملكلا هذه رَّسف َداَّقعلا دومحم سّابع َّنأ َّالإ



 ً،ايِّمأ ناك َّيبنلا َّنإ ُلاُقي .لیعامسإ ِدافحأ ِدحأ ناندع ىلإ ُدوعت
 ٌةفص اهنأ ىلع ةملكلا هذه رَّسف َداَّقعلا دومحم سّابع َّنأ َّالإ
 ُدوهيلاف ":دوهيلا ِريغ نم يأ ،ِباتكلا لهأ ريغ نم وه َنمل
 ،ليئارسإ ينب َريغ اهب َنونعي امنإف "نَييِّمألا" ةملك اولاق اذإ
 ناونع تحت داَّقعلل ٌلاقم ( ".لاحم الو ٌلادج كلذ يف ام
 دباع دمحمو يفاصرلا فورعمو .)"نييِّمألا ةملك ىنعم"
 ،ريسفتلا اذه ّحص اذإو .يأرلا اذه نم اناك يرباجلا
 يِذَّلا َكِّبَر ِمْساِب ْأَرْقا" :ةیؤرلابو ةفاقثلاب اًّيِّمأ نكي ملّ يبنلاف
 )3( ُمَرَْكْألا َكُّبَرَو ْأَرْقا )2( ٍقَلَع ْنِم َناَسِْنْإلا َقَلَخ )1( َقَلَخ
 ََّكتْحا دقو .")5( ْمَلْعَی ْمَل اَم َناَسِْنْإلا َمَّلَع )4( ِمَلَقْلاِب َمَّلَع يِذَّلا
.ُھنم َكُّلَمَت و ماشلا يف يراضحلا ركفلاب

 ِلیعفتل ةداملا عم حورلا داحِّتا يف رموسل ُلضفلا عجریو
 "ونآ" َدِجُو نیح كرحتی الً انكاس ناك ُنوكلاف .امِھیلك
 ،تابن( ةایحلا رصانع ُّلك ْتِدلُو امھداحتابو ."يك"تدجُوو
 ِّلُك نم اھیف اَنْتَبْنأ ْمَك ِضرألا ىلإ اْوری ْمَل َوأ" .)ناسنإ ،ناویح
 َجاَوْزألا َقَلَخ يذلا ُناَحْبُس"و )ءارعشلا ةروس( "میرَك ٍجْوَز
 ةروس( "نوُمَلْعَی ال اَّمِمو ْمِھُِسفنأ نمو ُضرألا ُتِبْنُت اَّمِم اھَّلُك
 ٍةَدِحاَو ٍسْفَن ْنِم ْمُكَقَلَخ يذلا ُمُكَّبَر اُوقَّتا ُساَّنلا اَھُّیأ ای" َّمُث .)سی
 ةروس( "ًءاَسِنَوً اَریِثَكً الاَجِر اَمُھْنِم َّثَبَو اَھَجْوَز اَھْنِم َقَلَخو
.)ءاسنلا
 دورمن ُھُمسا( شماجلج ةمحلم .قلخلا ةداعإب ناسنإلا دولخ 
 ىلإ ٍبعش نمً ایھفش تلقتنا ةروھشم ةیرموس يھ )ةاروتلا يف
 درفلا نأ اھازغم .ةیروشآلا ةبتكملا يف تفشُتكا نأ ىلإ بعش



 ىلإ ٍبعش نمً ایھفش تلقتنا ةروھشم ةیرموس يھ )ةاروتلا يف
 درفلا نأ اھازغم .ةیروشآلا ةبتكملا يف تفشُتكا نأ ىلإ بعش
 نأو ،تومی لب دلخی ال ةدامو حور نم ناسنإ وھ )شماجلج(
 باصخإلا لالخ نم ُّرمتسی يذلا عمتجملل يھ ةیدبألا ةایحلا
 اَمَو" .)ةروطسألا يفراتشع ُھتلَّثم ام اذھ( ةدیدج ٍلایجأ يلاوتو
 ةروس( "َنْوُِدلاَخلا ُمُھَف َّتُم ِْنإَفأ َدْلُخلا َِكلْبَق ْنِم ٍرَشَِبل اَنْلَعَج
 اّمل .اھدجت نل دشنت يتلا ةایحلا" :ھل راتشع ُلوقت " .)ءایبنألا
 ةایحلا اوقبأو ،يرشبلا سنجلل توملا اوزرفأ َرشبلا ةھلآلا قلخ
 ً،اناطلس "روا" ْتَحِنُم دقل" :لوقی رموس نم حول ".مھیدیأ يف
 .ىنعملاو ةروطسألا .حاوسلا سارف( "ً.اماود حَنمُت مل اھنكلو
 .)47:ص
 ،ةھلآلا ثیح ھحور تبھذو ً،ادحا فِّلَخُی ملو شماجلج تام
 .ناسنإ يف ْتَلَزَن ٌحورً اضیأ وھ يذلا )حون( میتشیبانتوأ ثیحو
 ام لازت الو تشاع دقف )اھحورو ةبوصخلا ىلویھ( راتشع اّمأ
 .ةبوصخلا تیقب
 ٍرامد ىلإ ىَّدأ تارفلاو ةلجدلً اناضیف ناك نافوطلا :ةیحردملا
 اھرَّوص امك( ةیھلإ ةئیشم تناك ءانبلا ةداعإو ،ٍلماش
 ،ةایحلا قلخ ةداعإب ّالإ لصحی نل رشبلا ُصالخو .)نویرموسلا
 ھب ْتفَّرصت امنیب .)حون( میتشیبانتوأ دسج يف اھلولحب كلذ ّمتو
 ببسب ناسنإلا نم ةھلآلا ماقتنا ةیلمع نافوطلا نأ ىلع ةاروتلا
.ةَّیِرَشَبلا ىلع ْتغط ةّیوسومٌ ةركف ةئیطخلاو ؛ِھِئاطخأ
 ةداعإل ةیحردم ًةلیسو حون يف ةیھلإلا حورلا لولح فدھ ناك
ِ يحو يف تَلَّثمت يتلا اھسفن يھ حورلا هذھ .ناسنإلا يف ددجتلا
 َِكلَذَك ْنُكَِتل ،ِءامسلا يف َلَعَف امكو ":خودرمِ يحَو يفو ،لیلنأ



ِ يحو يف تَلَّثمت يتلا اھسفن يھ حورلا هذھ .ناسنإلا يف ددجتلا
 َِكلَذَك ْنُكَِتل ،ِءامسلا يف َلَعَف امكو ":خودرمِ يحَو يفو ،لیلنأ
ً ارِضاح نوكیو \ُھنوُشخَی َفیَك ُرَشَبلا مَلْعَیف \ِضرألا لع ُھُتئیشم
 يف ،ُرمألا َكلذكو )سداسلا حوللا .شیلیإ امونیإ( ."ْمِھِبولق يف
 ،يبرعلا ِلوسرلاِ يحَو يفو ،حیسملاِ يحو يفو ،لعبِ يحَو
 قیرط نع ناسنإلا ىلإ تلزن ةیحیسملا يف )ھتملك( هللا حورف
 اذھ ىلع ٌمئاق ھلك نوكلاف .ةیدمحملا يف تلعف كلذكو ،كالملا
 يذلا ،موھفملا اذھو .ةیحردملا :ةداملاو حورلا نیب جوازتلا
 َرثكأ ناسنإلا ھب َمَّلَس ٌّيحور ٌموھفم ،هداعس نوطنأ ھب لاقو ھَتَحَن
 سانلا ىلإ جرخی .ءامس نم كبر لزنی ال" .ةنس فالآ 5 نم
 ءامسلا نوكت كیف هللا ّلح اذإ \...ھشرع كبلق نأل كبلق نم
 وھ .ھیلا ُدَعْصُی ال هللا \ءيش لك كل تراصو كایند ىلع تلزن
 ،"راھنلا" ةدیرج ،رضخ جروج نارطملا( ؟"كیف َسیل َوا َكیف

16(.
 ةبیھو بیسن خرؤملا ردصأ ،1961 راذآ 28 يف :تیراغُوأ
 ّيدلو ،دفان باتكلا( "تیراغوأ " ھباتك ،هللا ھمحر ،نزاخلا
 ةاروتلا يأ ،"ْتِرِك" نمً اصوصن ھیف نراق )ھنم ةخسن
 نم رثكأ امھنیبو ،ةیوسوملا ةاروتلا نم صوصن عم ،ةیناعنكلا

 بلغأ ّنأ ،اھریغو ةیسنرف ِثاحبأ ىلإً ادانتسا ،َنَّیبو ً،انرق 18
 .H.E(.نویوسوملا اھخسنو نانویلا اھلقن ترك يف میھافملا

Del Medico-La bible Cananeenne 
Decouvert dans les textes de Ras Shamra-

Paris 1930((.
 ،ٌلوقنم يتاروتلا ثرإلا نأ نِّیَبُت ةیتیراغوألا صوصنلا هذھ
 نزاخلا دھشتساو .يتیراغوألا يناعنكلا ثرإلا نم ،فُّرصتب



 ،ٌلوقنم يتاروتلا ثرإلا نأ نِّیَبُت ةیتیراغوألا صوصنلا هذھ
 نزاخلا دھشتساو .يتیراغوألا يناعنكلا ثرإلا نم ،فُّرصتب
 ِبُتُك لوح ىسوم ىلإ َبِسُن ام نأ يف راثآلا ءاملع ثاحباب
 دیشانألا دیشنو بویأو لاثمألاو ریمازملاو رافسألاو ءایبنألا
 مل مایألا رابخأو ایمحنو ارزعو ریتسإو يثارملاو ثوعارو
 لوألا نرقلا يف ْتَبِتُك دقو .ھب ةقالع ةیأ )ىسومل يأ( ھل نكی
 ّمث .نورق ةرشع نم َرَثكأب ىسوم َدعب يأ ،دالیملا لبق يناثلا وأ
 نامیلس كلملا نم سیلو ،ناعنك تایطعم نم "ةَمْكِحلا" رفس نإ
 )L’Orient( ةدیرج يف "لوریجون" لوقی .ةاروتلا ھتبسن امك
 حبصُتو "راھنلا" اھَزایتما َعاتبت نأ لبق شاقن جروجل
)L’Orient-Le Jour(: "َمَكِح نأ تیراغوأ صوصن ُتِبثُت 
 ةئامنامثب نامیلس لبق ایروس يف ةفورعم تناك نامیلس
)L’Orient: May 17, 1960( ".ةنس
 يف تیراغوأ يف ْتَفِشُتْكا :ةیناعنكلا )Keret( "ترك" ةمحلم
 ماع ةیسنرفلا ةیرثألا ةثعبلا لَبِق نم ،ارمش سأر ةقطنم

 .مویلا ةیقذاللا يحاوض ىدحإ يھ ارمش سأرو .1929
 ،ادیص ،لیبج( عبرألا ةیناعنكلا ندملا ىدحإ يھ تیراغوأو
 ."لقحلا" وھ تیراغوأ ةملك ىنعمو .)تیراغوأو ،روص
 يذلا ناكملا ھنأل ،ةیبیصخلا ماوقألا دنع سدقم ءيش لقحلاو
 يف ةَّرمتسم قلخلا ةداعإ ةیلمعف .ةنس َّلك ھیف ةایحلا ُدَّدجَتَت
 سویجرواج سیدقلا مساو .ةلبنسلاب رثاكتتو ةرذبلاب أدبت ،لقحلا
 ِھِطابترا يف ٌّوُمُس ُثرحلاو ،ثراحلا ينعی لصألا يف ٌّينانوی
 يضرأو" :انانإ ةھلإلا ُلوقت .يبیصختلاُ هانعمب لقحلا ةسادقب
 نمو ،ُزرألا َعَفَترا ِِكلملا ِنضِح يف ...ٍثرح ِریغب ةكورتم
 ً،اقماس ُحْمَقلا َعَفادَت امھلوح نم ً،ایلاع ُعرزلا امن امھلوح



 نمو ،ُزرألا َعَفَترا ِِكلملا ِنضِح يف ...ٍثرح ِریغب ةكورتم
 ً،اقماس ُحْمَقلا َعَفادَت امھلوح نم ً،ایلاع ُعرزلا امن امھلوح
ً ایسنجً المع نكی مل باصخإلا موھفمف ".ناتسب ُّلُك َرَھَدزاو
 ركفلاف .اھقلخ ةداعإب ةایحلا ِرارمتسال ًةلیسو ناك امنإو ً،اتحب
 وھو ،باصخإلا ِقیرط نع ةیرشبلا ِدولخب ُلوقی يرموسلا
 ناویحلا ىلع ُقِبطنی ،اھعاونأب ةایحلا يف ھب ٌمَّلسُمو ٌموھفم
.تابنلا ىلع ُقِبطنیو
:نزاخلا باتكل اھبتك يتلا ةمدقملا يف ،لقع دیعس ُلوقی
 اھلیوقت ،مدقلا يف ةیھانتملا ،ةیناعنكلا انتنیدم تافشتكم يفكی"
 بعش ىلعً اروصقم نكی مل يھلإلا يحولا نإً ارابك نییتوھال
 َقبت مل ال ،ةفشتكملا صوصنلا ُلوقت ؟ةینادحولا"و ."میدقلا دھعلا
 ةسمخلا مھبتك ،مھبتك امنإو ،دوھیلا ھب ءاجً ادیدج ةینادحولا
 ،تاذلاب ىسوم ىلإ ةبوسنملاو "ةاروتلا"ـب ةفورعملا ىلوألا
 ...نورق ةعبسب اذھ ىسوم ْتَقَبَس انل تافلؤم نم ْتَیِحْوُتْسا
 ،قینألا ھجھوو ،ھتاربن ةمئأ مھنأب ناربعلا ُرخفی يذلا ُرعشلاو
 ةیزوح مسا ىلع ُنِّوُد امم ،دوجولا دعب ام ىلإ ِھِعُّلطتو
)Josiah وا اّیِشوی :ةیمارآلاب Yoshiyahu( نامیلسو دوادو 
 نم ٌذوخأم ھتاعوطقم عورأ يف وھ ،بویأو لایقزحو ایمرإو
 ".نوكلاو ةایحلا ىلإ انترظن نم ىحوتسم ھعامج يفو ،انئارعُش
 سومدق تخأ بروأو سوریموھ نعً اثدحتم لقع دیعس عباتو
.لاجملا انھھ ھل عسّتی ال اّمم
 ،داعيملا ِضرأب َنوملحي اولاز ال ":ينابحرلا روصنم يل لاق
 ىعُدت تناك يتلا ُضرألا يه ،مهِباتك يف ،داعيملا ُضرأو
 ةيروس ُلمشت لب ،طقف نيطسلف تسيل يهو ،ناعنك َضرأ



 ىعُدت تناك يتلا ُضرألا يه ،مهِباتك يف ،داعيملا ُضرأو
 ةيروس ُلمشت لب ،طقف نيطسلف تسيل يهو ،ناعنك َضرأ
 اوقرس يِّنِه ام يِّيخ اي ،ةراضح وعِّدِيب ....نانبلو
 فيلأت نم وه ناميلسل بوسنملا ديشانألا ديشن .تاراضحلا
 اي ،ريمازملا .ناميلس سرع يف ودشنأ روص نم رعاش
 نيدعب ...نييناعنكلا هلإ لعب تافص لمحي رومزم لك ،انالوم
 ارمش سأربو لیبجب انتراضحب اھروذج تاوُبُنلاو رافسألاھ لك
 .6-5:ددعلا ."میكحلا" ةلجم.بتاكلا( "...نولإ اھوبسنو اھوقرس

1996(.
 ْتِرِك ةمحلم نمً اصوصن نزاخلا نراق "تیراغوأ" باتك يفو
 كانھ ْنكلو ،اھصنب ھباشتت اھنأ َىأرو ،ةاروتلا نم ٍصوصنب
 ةصق نأ الإ .يتاروتلا بویأ وھ "ْتِرِك"ـف .اھلقن يف ٌفرصت
 ِباذع يف يھلإلا لدعلا نع ِلؤاستلا لوح ُرودت بویأ
 ةدیقعلا ھلالخ نم ودبت نأ َنود )نیِّیوَسوملا يأرب( نیحلاصلا
 ھنأل توملاب انبحر اذإ " .رخآ ٍملاع يف باوثلاو ةیدبألا ةایحلاب
ً اناكمإ ھب بحرن نا .يحور لامج ھیف سیل ٌرمأ انبعاصم يھنی
 ھقفاری مل نإ ٌلاَّتق توملا ُرُّوصت ...ّومس ھیف اذھ ةدیدج ةایحل
 بستكن .ھل لھؤن الو توملل قلخن مل نحنف .ةمایقلا ُرُّوصت
 نم فوخللو توملل بلاغ هدحو وھ .شعتننف ،ةمایقلاب نامیإلا
 نوناك 4.راھنلا ةدیرج .رضخ جروج نارطملا( ".توملا
 نمو ،ةیوامسلا نایدألا اھب تنمآ يتلا ةركفلا . )2013 لوألا
 تادقتعم يف ام" ُزاربإ يھ ،ّيبیصخلا تونھكلا اھنمض
 ُمَّلأتت )بصخلا( لسانتلا ةھلإ ثیح ٍقطنم نم ،نییماسلا
 يف امو ،)يوسوملا ركفلا( َسانلا ُكلھی ُقلاخلا امنیب ،ِنافوطلل



 ُمَّلأتت )بصخلا( لسانتلا ةھلإ ثیح ٍقطنم نم ،نییماسلا
 يف امو ،)يوسوملا ركفلا( َسانلا ُكلھی ُقلاخلا امنیب ،ِنافوطلل
 نود ،ةھلآلاب نیّیعیبطلا طالتخالاو ِبُّرقتلا نم ةّیماسلا حورلا
 .تیراغوأ( ".ةسئای ةملستسم ردقلل ٍةعاطو ،ىمعأ ٍعوضخ
 .)29:ص .نزاخلا
 نم يداكألا لوألا نوجرس ّيبصلا لاشتنا ةصق نإف كلذكو
 لاشتنا عم ترركت تارفلا ةحفص ىلع ،راقلاب ةیلطملا ،ةلسلا
 .لینلا ةحفص ىلع راقلاب ةیلطملا ةلسلا نم ىسوم يبصلا
 ةرشعلا لایجألا يھ نافوطلا تقبس يتلا ةرشعلا لباب روصعو
 زوُّمتو .)24:ص .نزاخلا .تیراغوأ( ةاروتلا يف ةروكذملا
 دنع رضخلا وھو ،نیِّیحیسملا دنع سجرج رام وھ يرموسلا
.نیِّیدَّمحملا
 لالھلا يف ناسنإلل ةیحورلا ةبرجتلا نع يتفرعم نم ضعب اذھ
 ُلازی ال ام كانھو ،دعب مجرَتُی ملو َفِشُتْكا ام كانھو .بیصخلا
 يأ انھ سیل يذلا ریثكلا ریثكلا كانھو .ضرألا يفً انوفدم
 لك تَّمع يتلا ةیحورلا ةبرجتلا ُدصقأ ،ھیف عسوتلل لاجم
 ،لازی الو يحیسملا تونھكلا اھب فرتعی مل يتلاو ،ةقطنملا
.يوسوملا ثرإلا اھیلع لَّضفو


