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 ن88ب يڤي88ل[ يواتفح88لا ي88جا88ن رب88كألا ن88هاك88لا ن88ب ف88طا88ع ن88هاك88لا ا88هاور يت88لا ،ةّصق88لا هذ88هل ةي88بر88ع ةم88جر88ت يل88ي ا88م ي88ف
 ني8مألا  ع8ماس8م ىل8ع ةي8برع8لا8ب ]ر8عا8ش ،ر8يد8ق ةاروتل8ل ءىرا8قو فّقث8م ،٢٠٠١-١٩٩٨ رب8كأ ن8ها8ك ،٢٠٠١-١٩١٩ ،عشي8بأ
 ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8سأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن  ،ة8يربع8لا ى8لإ هرود8ب اهلق8ن يذ8لا ،)-١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب(
 ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٤٦-٤٣ .ص ،٢٠١٧ زوم88ت ١٦ ،١٢٤٣-١٢٤٢ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ
 :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف
 ّط88خلا88ب ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ؛ة88ير88ماس88لا فور88حلا88ب موي88لا فورع88ملا ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا
 ةيس8نرف8لا لث8م ىر8خأ تاغ8ل ا8ًناي8حأ( ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نو88كرت88شم كان88هو ،ًاب88يرق88ت ًاتي88ب نيت88سو ة88ئا88م ي88ف نوشيع88ي ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب
 ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا ي8ف نيّمت8هملاو نيث8حاب8لا ن8م اهي8ف
 ي8888ضار مو8888حر8888ملا يل8888888ْجن ،)تف8888يو مي8888ماين8888ب( ينس8888حو ني8888مألا ،نيَقيقش8888لا ،ن8ْ888يرّر8888حملا ةر8888باث8888مو صال8888خإ لضف8888ب رّوطت8888تو
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( ةقدص )نوستر(

اندوجو نَمضي ام”

 الو ،اهني88ب شيع88ن يت88لا ،بوعش88لا ل88خاد ان88تاوط88خ د8888888888ّصر88ت اّلإ انيل88ع ام88ف ا88ندو88جو ىل88ع ةظ88فاح88ملا ي88ف رارمت88سالٱ ا88ندرأ اذإ
 ن8ير888888ّسفملا مظ8عأ لا8ق .ك8نا8خ هْتن8خ نإو ك8نا8ص ه8تەن8ص نإ ك8ناص8ح ك8ناس8ل :فورع8ملا لث8ملا لوق8ك ،ان8ناس8ل ة8ناي8ص اّمي8س
 ام8ك .هذاق8نإل ءيج8ملا ىل8ع ردق8ي ن8مو هدي8ب ه8تاذ وحم8ي ناس8نإلا :مال8سلا هيل8ع ه8ِقْر8َم انتنه8ك عيم8ج ن8م فص8حأو ءارعش8لاو
 نأ انيل88ع ك88لذ88ل .هل88عا88ف ى88لإ اًد88ئا88ع لِفق88ي نأ ى88لإ هي88لإ ب88هذ88ي ا8ً8ناك88م ني88شملا لمع88لا د88جي ال :اض88يأ ةر88يزغ88لا هتمكح88ب لا88ق
 نام8ض و8هو د8حاو فد8ه ة8نا8خ ي8ف ّبصن8ي ك8لذ ّل8ك .ان8لاع8فأ8بو ان8لاو8قأ8ب ن8يرذ8ح نوك8ن نأو  ،ةليئض8لا ان8تّوق8ب اًم8ئاد فرتع8ن
 .اندوجو رارمتسا

 ،ةق88يرط88لا هذ88هب اًم88ئاد فّرصت88ن م88ل .ّان88ع ة88لوؤس88ملا وأ ةرطيس88ملا تاهج88لاو ان88ناري88ج ّل88ك ع88م ديع88ب د88مأ ذن88م ان88كول88س و88ه اذ88ه
 ا888ند888كو ،ا888ندد888ع ص888قانت888ف انيل888ع اوّضق888نا ن888يذ888لا ماظِع888لا ءاد888عألا888ب ة888نراق888م ليئض888لا ا888ندادعت888ب فارت888عالا888ب ضر888ن م888ل ان8ّ88نأل
 .السعو ًانبل ّردت يتلا ضرألا ،انل اهئاطعإ انئابآل هللا مسقأ يتلا ،ضرألا هجو ىلع نم ىشالتن

 رابك8لا ةنهكل8ل دوع8ي اذ8ه ي8ف ريبك8لا لضف8لا .ا8ندد8ع ةدا8يز8بو ي8فاعت8لا8ب ا8نأد8ب ة8سايس8لا هذ8ه جاهت8نا8ب ا8نأد8ب نأ ذن8م ،ىل8ب
 ،لاث88ملا ليب88س ىل88ع ،ك88لان88ه .دالب88لا هذ88ه ي88ف ةفلتخ88ملا تاطل88سلا جاو88مأ ني88ب هذ88ه ةف88ئاط88لا ةنيفس88ب اور88حبأ ن88يذ88لا ر88خاوألا
.يضاملا نرقلا فصتنم يف دالبلا يف يكرتلا مكُحلا ولثممو ةمالس نب نارمع ربكألا نهاكلا

 نات8طو8بر8م هاد8يو فل8خلا ى8لإ هُه8جوو ناص8ح ىل8ع هب8كر8ُي نأ ر8مأ ه8ّنإ .عيم8جلا ما8مأ ه8نا8هأو هيل8ع ىدت8عٱ يل8حملا م8كاح8لا
.يكرت يدنج فرشب ّسم دق نهاكلا ّنأب بذاك ءاعّدا ببسب كلذو ناصحلا ليذب



 ّنإ8ف ايل8ع تاه8ج ىد8ل ىكت8شا اذإ ه8ّنأ مل8ع .ةف8ش تنب8ب سبن8ي م8لو ،تمص8ب اّد8ج ّلذ8ملا د8هشملا اذ8ه  رب8كألا ن8هاك8لا لّم8حت
 راع888لا مظ888ك ه8ّ88نإ .طق888ف ةمس888ن ١٥٠ كاذ888نآ ا888هدد888ع غل888ب يت888لا ،ةريغص888لا هتف888ئا888ط ل888ك ىل888ع ةبيص888م لول888حب ّبب888ستيس ك888لذ
.هتمصب هاّوق هللاب هناميإو تمصلاب ذالو يزِخلاو

فصاو وبأ ربكألا نهاكلا

 هتحلص8888م ىل8888ع هِبع8888ش َح8888لا8888ص رب8888كألا ن8888هاك8888لا لّض8888ف دق8888ل .اّد8888ج ةر8888ير8888م ت8888نا8888ك ي8888كرت8888لا يركسع8888لا م88888ِكاح8888لا ك8888لذ ة8888ياه8888ن
 ن888ب قي888فو888ت يّم888ع ،ر888خآ رب888كأ ن888ها888ك هدع888ب لع888ف ام888ك ،هبع888ش ءاق888ب رارمت888سا ىل888ع ا8ً8ظاف888ح ه888فر888ش ن888ع لزان888تو ،ةيصخش888لا
 .“فصاو وبأ” ةيبرعلا هتينكب عيمجلل فورعملا )ساحنف نب حيلستم( رضخ

 اذ88هب فّل88ختي م88لو ،يصص88ق ي88ف ةّر88م ن88م َرث88كأ تا88قول88خملا ني88عأ ي88ف ميظع88لا ه88فر88شو ف88صاو ي88بأ ةَمظ88ع تر88كذ د88ق تن88ك
 اه8ل ةزرا8ب ةيصخ8ش .ني8ير8ماس8لا ةنه8ك ي8ف ا8م زر8بأ اّلث8م ة8قوشم8ملا هت8ما8قو ليم8جلا هه8جو ءان8س .نور8خآ نو8ثد8حم ددص8لا
 .سلبان يف ةريبكلا لئامحلا ءامعز ،اهئاهجو تاءاقل يفو سلبان يف تاطلسلا طاسوأ يف يزكرملا اهروضح

 ير88ماس88لا رب88كألا ن88هاك88لا ريثع88ت ي88ف ة88صر88ف ة8ّ8يأ او88تّوف88ي م88لو ،نومل88سم خوي88شو ن88يد لا88جر تاءاقل88لا كل88ت ي88ف كرت88شي نا88ك
 ن8هاك8لا نا8كو .ي8مال8سإلا ن8يد8لاو  ةيلي8ئار8سإلا ة8ير8ماس8لا دي8لاقت8لا ني8ب قورف8لا8ب ةل8ص تاذ َعي8ضاوم8بو ،ةين8يد ل8ئاس8م ي8ف
 ن8م داز اّم8م را8قوو مارت8حا8ب لاد8ج ّل8ك ن8م جر8خ ه8ّنأ اّلإ ،ه8ل تبص8ن يت8لا تارثع8لاو ق8ئاوع8لا ة8فا8ك ىّط8خت د8ق قي8فو8ت رب8كألا
.نييرماسلاو سلبان ءاهجو نيب ةداع ةدئاس تناك يتلا ةّبيطلا ةلماعملا

 ة888نا888هإو ة888ظا888غإ ن888ع اوعطقن888ي م888ل سل888با888ن بر888ع لاّه888ج  .ةفلتخ888م ت888نا888ك ني888ير888ماسل888ل  سل888با888ن ي888ف عراش888لا ل888جر ةل888ماع888م
 عز8888نو ير8888ماس8888لا باب8888شلا لالذإ د8888هاش8888م .د8888جاس8888ملا ي8888ف ن8888يد ءامل8888عو ظا88888ّعُو ك8888لذ ىل8888ع مه8888ضّر8888حي نا8888كو ،ني8888ير8888ماس8888لا
 ة88ظا88غإلا صوصخ88ب ه8َ8تاذ ر88مألا ِل88قو  ،ةي88مو88ي ت88نا88ك ة88ير88خسلاو مّكهت88لا تاهقه88ق قال88طإو مه88سوؤر ىل88ع ن88م مهشي88بار88ط
.اوتمصو نويرماسلا ىناعو ،ببس ّيأ نودب شّرحتلاو

سلبان ءاهجو ءاقل

 ّدر888ب ما888ق ام888ك ،اه888ب رهت888شٱ يت888لا ة888فاضت888سالا ةدا888ع رض888خ ن888ب قي888فو888ت  رب888كألا ن888هاك888لا سرا888م ،ع888قاو888لا اذ888ه ةيفل888خ ىل888ع
 ي888ف ةي888سايس888لا تاروطت888لا ن888ع ثّد888حتلا مه888تاءاق888ل ي888ف ءاه888جو888لا دات888عاو .بدأو ة888ساي888ك ّلك888ب سل888با888ن بر888ع ءاه888جو تارا888يز
 ت8نا8ك تاءاقل8لا هذ8ه ّنأ ر8كذ8ُي .ةيل8حمَ عي8ضاو8م ن8عو ]برع8لاو دوهي8لا ني8ب تا8شوان8ملاو ي8ناط8يرب8لا لتح8ملا ة8براح8م[ ةقطن8ملا
 عامس8ل رب8كألا ن8هاك8لا ى8لإ نوه8888ّجوت8ي ةن8يد8ملا ءا8سؤر نا8ك ،ىر8خألاو ةنيف8لا ني8ب .ي8سايس8لا سل8با8ن ّل8ك جه8ن ةدا8ع دّد8حت
 .ّىتش َعيضاوم لوح هيأر

 ة8ّ8فا88ك ءا88ضرإل ك88لذو ،ني88هجو ىل88ع مهف8ُ8ت ةض88ما88غ ةغل88ب ا8ً8ناي88حأو ،د88يد88ش رذ88حب ة88با88جإلا ىل88ع قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا بأد
 م8ها8ضرأ ناي8ب ر8شن ىل8ع رب8كألا ن8هاك8لا ما8غرإ ن8م تالاح8لا ىد8حإ ي8ف ءاه8جو8لا عنم8ت م8ل ةقيقح8لا هذ8ه نأ اّلإ ،فار8طألا
 ي8ضر8ُت ت8نا8ك تالاح8لا ّل8888ُج ي8ف قي8فو8ت ن8هاك8لا ة8با8جإ ّنأ ر8كذ8لا8ب ر8يد8جلاو .ف8لاخ8ملا ر8خآلا فرط8لا ي8ف ا888888ًشاق8ن را8ثأو ،م8ه
.هيعماس

 نا888ك ه888فد888ه وأ ةي888ساي888س عي888ضاو888مل قّرط888ت اهن888م ليئ888ض مس888قو ،ةين888يد888لا نوؤش888لا لو888ح ت888نا888ك ،هّو8ُ88ن ام888ك ،ةلئ888سألا مظع888م
 ا8مدن8ع .نآلا ُمكيل8ع ّص8ُقأ ،قي8فو8ت يّمع8ب ءازهت8سالا اهي8ف او8لوا8ح يت8لا تالاح8لا ىد8حإ ن8ع .ري8غ ال ة8ير8خسلاو ءازهت8سالا
 سول8جلل لزن8ملا ب8حا8ص هو8عد8يو ،ه8ل ا88ًمارت8حا اًم8ئاد عيم8جلا فق8ي نا8ك تاءاقل8لا كل8ت د8حأ ى8لإ ل8خد8ي رب8كألا ن8هاك8لا نا8ك



 دعق88م ل88باق88م اهع88ضوو ،ة88عر88سب ةر88خا88ف ةلي88جرأ زيهجت88ل م88هد88هج نو88لذب88ي مد88خلا نا88كو .ةب88حر88لا فويض88لا ة88عا88ق رد88ص ي88ف
.ةليجرألا جيربن/شيبرب راقوب هلواُني تيبلا بحاصو ،فصاو يبأ ربكألا نهاكلا

 نا88ك حاح88لإلا ضع88ب دع88بو .هفيض88م جا88عزإ ّدو88ي ال ه8ّ8ّنأ88ب اًرذتع88م ضرع88لا ة88يادب88لا ي88ف ض88فر88ي رب88كألا ن88هاك88لا نا88ك عبط88لا88ب
.هتماسوو هتهّبأ نم لعفنم عيمجلاو ،ديدش لادتعابو ةيدج ةثامدب ناخدلا ثفني مث ،هديب ةليجرألا ةهّوف كسميو لبقي

منغلا تالضف قاذم

 ،هتف88ئا88ط ءان88بأ “ني88ير88ماس88لا ةرفك88لا” لالذإو هت88ظا88غإ اًد88صا88ق رب88كألا ن88هاك88لا ى88لإ نيمل88سملا خوي88ش د88حأ ه88888ّجو88ت مو88ي تاذ
 ي88ف ءود88هلا ّمع88ي نأ لزن88ملا ب88حا88ص ن88م ل88ئاس88لا بل88ط ءدب88لا ي88ف  .ه88تاذ ّد88حب لف88ح ة88باثم88ب ت88نا88ك لاؤس88لا حر88ط ةق88ير88طو
 ك88لذ دع88ب .مامت88هالاو هابت88نالا ىص88قأ غولب88ل سل88با88ن ىر88ق ن88م خويش88لاو ن88يد88لا ءامل88ع ،ءاه88جو88لا ،رثك88لا نيعمتج88ملا طا88سوأ
 لوؤسمل88ل لاج88م يأ قب8ُ8ي م88ل لكش88ب اًرذتع88مو ن88هاك88لا وح88ن اًه88جوت88م يروه88ج توص88ب لا88ق ،ّمي88خ يذ88لا ءىداه88لا وج88لا ي88فو
.ةباجإلا الإ

 و88بأ ن88هاك88لا اه8ّ8يأ ي88ل حم88سٱ هيل88عو ،ضرألا ه88جو ىل88ع ءي88ش لك88ب نوريبخ88لا مك8ّ8نأ88ب نو88ير88ماس88لا اه8ّ8يأ مت88نأ ،مكن88ع لاق88ي
 ق8يّدص8لا ف8سو8ي ءان8بأ مك8ّنأ نو8عّد8ت مك8ّنإ .ه8ل باو8ج ىل8ع رث8عأ م8لو ،ةريث8ك ٍلاي8ل ذن8م ينقلق8ُي لاؤس8ب كتج8عزأ اذإ ف8صاو
 ،ك8فر8شب ّس8ملا دص8قأ الو اًك8بر8م نا8ك امه8م ي8لاؤ8س ىل8ع ّدر8لا ي8ف ن8هاك8لا مّركت8ي ال8هف ،لاؤ8س ّل8ك ن8ع ة8با8جإلا مل8ع يذ8لا
.اّلكو ىشاح

 ،نأ8ش لك8ب نوريب8خ ،هّو8ن ام8ك ،مك8ّنأ ام8ب .هللا دن8ع لول8حلا8ف لأ8سإ ،ف8صاو و8بأ ن8هاك8لا ه8با8جأ ،خيش8لا ةرض8ح ا8ي لّضف8ت
 تاو8صأ تقلط8نا ؟ح8لا8م مأ و8ه ض8ما8حأ ،منغ8لا تالض8ف قاذ8م ا8م ،ف8صاو و8بأ ن8هاك8لا اه8يأ ي8ل َتل8ق اّل8ه ،خيش8لا مست8با
 م8لو ع8جارت8ي م8ل ف8صاو و8بأ ن8هاك8لا نك8لو ،م8لؤ8ملا ءىزهت8سملا لاؤس8لا اذ8ه ن8م ا8ضر8لا مد8ع ن8ع ّمن8ت ة8عاق8لا تاه8ج ل8ك ن8م
:حقولا خيشلا ىلإ تفتلاو ةقرشملا هتماستبا مستبا .ةدحاو ةظحلل ولو كبتري

 نح8ن نك8لو ؛اهمع8ط ن8م قّقحت8ي ي8ك هم8ف ءل8م منغ8لا تالَض8َف ن8م قّوذت8لا بّر8جُي نأ هيل8ع ،لاؤس8لا اذ8ه َباو8ج فرع8ي ال ن8م
 كحيمت88سا ،ه88ل ىنع88م ال ،ه88فا88ت لاؤ88س ن88ع ةيقطن88م ة88با88جإ م88يدقت88ل ي88ند88شرأ ى88لاع88ت هللا ّنأل ك88لذ ن88م نويفع88م ني88ير88ماس88لا
.خيشلا ةرضح اي اًرذع

 س8مل ى8شاحت8يو حل8ملا ىل8ع فر8فر8ي ال با8بُّذ8لا ّنأ ام8ك :ف8صاو و8بأ ن8هاك8لا ع8با8تو ،ةه8ج ّل8ك ن8م تعم888888ُس ةق8فاو8ملا تاو8صأ
 ةب8سنلا8ب ول8ح منغ8لا تالض8ف مع8ط ّنأ8ب تبث8ُي ميل8سلا قطن8ملا8ف هيل8عو ،منغ8لا تالض8ف ىل8ع ة8فاثك8ب فر8فر8ي ه8ّنأ اّلإ ،نوميل8لا
 .بابذلل

.“هطوقسو خيشلا نالذخ نم اورِخسو روضحلا قّلع ،عئار مالك


