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ص 4ة ،ال س ّ4يما ف 4ي ال 4بلدان ال 4تي ال ت 4مارس
ل 4كل أق 4لية ق 4وم 4ية أو دي 4نية أو إث 4نية ف 4ي ال 4عال 4م ،م 4شاك ُ4ل ع 4ا ّ4م 4ة وأخ 4رى خ 4ا ّ 4 4 4
ال4دي4موق4راط4ية .ول4لسام4ري4ني ال4ذي4ن ي4عيشون ال4يوم ف4ي م4دي4نتني ف4قط ،ف4ي ق4ري4ة ل4وزا ع4لى ج4بل ج4ري4زي4م ف4ي ن4اب4لس وف4ي
ص4ة )ه4نال4ك م4ن ي4سكن ف4ي ب4نيام4ينه وف4ي ض4واح4ي ح4يفا(.
ن4اڤ4ي ف4نحاس ف4ي ح4ول4ون ج4نوب4ي ت4ل أب4يب ،م4شاك4لهم ال4خا ّ 4 4
م4ن األس4ماء ال4تي أط4لقها ال4سام4ري4ون ع4لى أن4فسهم :اإلس4رائ4يليون ال4ذي4ن يسج4دون ل4جبل ج4ري4زي4م ،ال4قرن ال4ثان4ي ق.
حّ4 4راس ال4 4توراة
ص ق4 4مران4 4ي(4Q372, II. 10-15) ،؛ ش4 4ام4 4يِرم أي ُ4
م.؛ ول4 4دا ي4 4وس4 4ف ،إف4 4راي4 4م وم4 4نشه ،ك4 4ما ورد ف4 4ي نّ 4 4
وال4حقيقة أو ح4فّاظ العه4د ،ك4ما ه4و م4ثبت م4نذ ال4قرن ال4راب4ع امل4يالدي ف4صاعً4دا؛ إس4رائ4يليون ُي4كّرس4ون األض4اح4ي ع4لى
ج 4بل ج 4ري 4زي 4م؛ ب 4نو إس 4رائ 4يل ال 4سام 4ري 4ون .وُي 4عرف ال 4سام 4ري 4ون ب 4ال 4عرب 4ية ب 4أس 4ماء م 4ثل :ال 4سمرا ،ال 4سوم 4رة ،ال 4سام 4راء،
األس4ام4رة ،س4ام4ري4ة ،ط4ائ4فة ال4سام4رة أب4ناء ي4وس4ف ،ال4طائ4فة ال4يوس4فية ،إس4رائ4يليون س4ام4ري4ون .واألس4ماء ال4تي أط4لقها
ال4يهود ع4ليهم ه4ي :چ4وي4يم أي األغ4يار؛ امل4عارض4ون؛ ال4كّفار؛ ع4اب4دو ش4يما/االس4م ،ع4اب4دو الح4مام4ة )ح4ول4ني ٦أ(؛ ال4كوت4يون
أي أه 4ل م 4دي 4نة ك 4وت )س 4فر امل 4لوك ال 4ثان 4ي  (٣٠ :١٧ال 4واق 4عة إل 4ى ال 4جنوب الش 4رق 4ي م 4ن ب 4غداد ،ك 4ما اس 4تعملها امل 4ؤرخ
ال4يهودي ي4وس4يفوس ف4الڤ4يوس /ي4وس4ف ب4ن م4تتياه4و)١٠٠-٣٨م (.وال4تلمود؛ ال4ناب4لسيون م4رة واح4دة ع4ند ي4وس4يفوس :١٢
 ١٠١وامل4عنى س4لبي ،وك4ذل4ك ع4ند ب4ن س4يراخ ف4ي ال4قرن ال4ثان4ي ق.م .وف4ي األدب ال4يهودي ف4ي ف4ترة ال4هيكل ال4ثان4ي ٥٣٨
ق.م٧٠ - .م.؛ أع 4داء أه 4ل ن 4اب 4لس ك 4ما ورد م ّ4رة ع 4ند ي 4وس 4يفوس ١٠ ،١٢؛ چ 4وي ع 4ند ب 4ن س 4يراخ وي 4ضيف إل 4يها ال 4لفظة
’َن4ڤال‘ أي ’األح4مق‘ ك4ما ج4اء ف4ي ال4ترج4مة الس4بعينية )(Septoagint؛ چ4يري أَري4وت أي ال4غرب4اء ال4ذي4ن آم4نوا خ4وًف4ا م4ن
األس4ود؛ كّ4فار م4ن ب4الد م4ا ب4ني النه4ري4ن ك4ما ورد ف4ي س4فر امل4لوك ال4ثان4ي ٤١-٢٤ :١٧؛ ع4ام ه4آرت4س أي ع4اّم4ة ال4شعب
ك4ما ج4اء ع4ند ب4عض ع4لماء امل4شناه/ال4توراة ال4شفوي4ة ل4دى ال4يهود؛ ح4ڤيري4م أي األص4دق4اء ف4ي ال4تلمود )ب4راخ4وت ص٤٧ .
ظهر الصفحة( .االسم ”سامريون“ استخدمه غير الشاميِرم ،وللمّرة األولى في سفر امللوك الثاني .٢٩ :١٧
ي4بلغ ع4دد ال4سام4ري4ني ال4يوم ال4ثمان4مائ4ة ن4سمة ت4قري4بًا ،وي4قال إّن ع4دده4م ف4ي ال4قرن4ني ال4راب4ع وال4خام4س امل4يالدي4ني وص4ل
إل 4ى م 4ليون ون ّ4يف ،وم 4ا زال ه 4ذا ال 4قول ب 4حاج 4ة مل 4صدر ي 4عّول ع 4ليه .ع 4لى م ّ4ر ال 4عصور ،أخ 4ذ ع 4دده 4م ب 4ال 4تقّلص ن 4تيجة
ي
للح4روب واالض4طهادات وال4كوارث واع4تناق دي4ان4ة أخ4رى قهً4را وقس4را .ل4م ي4نعم ال4سام4ري4ون ع4لى مّ4ر ت4اري4خهم ال4طوي4ل ب4أ ّ
ح4كم ذات4ي مس4تقّل .ه4ذه ب4عض اإلح4صائ4يات :ف4ي ب4داي4ة ال4قرن ال4ساب4ع ك4ان4وا ح4وال4ي  ٣٠٠أل4ف؛ ف4ي ال4قرون ال4وس4طى
عش 4رات اآلالف؛ ف 4ي ع 4ام  ١٤٨١خ 4مسون ب 4يت ًا ف 4ي م 4صر وأرب 4عة ب 4يوت ف 4ي غ 4زة؛ ف 4ي  ٢٢٠ ،١٥٣٩-١٥٣٨ف 4رًدا ف 4ي
فلس4طني؛ ف4ي ع4ام  ١٦٠٤ك4ان ع4دده4م ف4ي دم4شق أرب4عة ب4يوت واخ4تفوا ب4عد ع4قدي4ن م4ن ال4زم4ان؛ ف4ي ع4ام  ،١٧٥٠ح4وال4ي
٧٠؛ ف4ي ع4ام  ١٧٨٦ك4ان ع4دده4م ح4وال4ي م4ائ4ة وم4ات ُ
خ4مسهم ب4وب4اء ك4ما ك4تب ع4ن ذل4ك إب4راه4يم ب4ن ي4عقوب ب4ن م4رج4ان ب4ن
إب 4راه 4يم ب 4ن إس 4ماع 4يل ال 4دن 4في امل 4عروف ب 4ال 4عية  ،١٧٨٦-١٧١٩ف 4ي ع 4ام  ٢٣ ،١٨٤٠ع 4ائ 4لة ذات  ١٥٣ن 4فرا؛ ف 4ي ع 4ام
 ١٩٠١ك4ان ال4عدد  ١٥٢ن4سمة ٩٧ ،ذكً4را و  ٥٥أن4ثى؛ ف4ي ع4ام  ١٩١٥س4نة الج4راد م4ات  ١٦س4ام4رًي4ا ف4ي ن4اب4لس ب4مرض
ال4تيفوئ4يد؛  ١٩١٩ك4ان ع4دده4م  ٨٠ ،١٤١ذكً4را و  ٦١أن4ثى؛ ف4ي ع4ام  ١٩٤٣ك4ان ع4دده4م ٢٠٦؛ ع4ام  ١٩٨٥ك4ان ع4دده4م
٥٣٠؛ ع4 4ام ١٩٩٦وص4 4ل ع4 4دده4 4م إل4 4ى ٥٨٨؛ ف4 4ي ع4 4ام  ٢٠٠٠ك4 4ان ف4 4ي ل4 4وزا  ٣٠١ن4 4سمة وف4 4ي ح4 4ول4 4ون ٣٢٤؛ ف4 4ي ع4 4ام
 ٢٠١١كان العدد ٧٤٠؛ في عام  ٢٠١٥كان العدد .٧٧٥
 (١ال4عدد وال4تواج4د :ع4دد ال4سام4ري4ني ال4قليل يخ4لق ق4لًقا واضً4حا وم4فهوًم4ا ب4النس4بة ل4دي4موم4تهم وال4حفاظ ق4در اإلم4كان ع4لى
م 4عتقدات 4هم وع 4ادات 4هم وت 4قال 4يده 4م .زد إل 4ى ذل 4ك ع 4دم ت 4واج 4ده 4م ف 4ي م 4كان واح 4د ،إذ أّن 4هم ،ك 4ما ذك 4رن 4ا ،ي 4عيشون ف 4ي
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األس4اس ف4ي م4دي4نتني م4نفصلتني وم4ختلفتني س4ياسً4يا واج4تماع4يا وث4قاف4يا .ه4ذان ال4شّقان م4ن ال4طائ4فة ع4اش4ا ف4ي ق4طيعة
كاملة نسبًيا مثًال في السنوات الواقعة ما بني  ١٩٤٨و .١٩٦٧
 (٢ال4لغة :ل4غة األّم ل4دى ال4سام4ري4ني ال4حول4ون4يني م4نذ خ4مسينات ال4قرن العش4ري4ن ه4ي ال4عبري4ة الح4دي4ثة ،ف4ي ح4ني أن ل4غة
ال 4ناب 4لسيني األم ه 4ي ال 4لهجة ال 4عرب 4ية الفلس 4طينية ،وق 4سم ك 4بير م 4نهم ي 4عرف 4ون ال 4عبري 4ة ،ال س ّ4يما ج 4يل الش 4باب ،ب 4ينما
ص ع4ند الش4باب ت4كاد ت4كون
م4عرف4ة ال4عرب4ية ف4ي أوس4اط س4ام4ري4ي ح4ول4ون أخ4ذت ف4ي ال4تالش4ي م4نذ ع4قود ،وب4شكل خ4ا ّ
م4عدوم4ة ،إذ أنّ4هم ي4دُرس4ون ف4ي م4دارس ي4هودي4ة ،ك4ما ه4ي ال4حال ب4النس4بة إلخ4وان4هم ف4ي ن4اب4لس املنخ4رط4ني ف4ي امل4دارس
ص 4ة ب 4هم م 4نذ زم 4ن ط 4وي 4ل ج 4دا ،ك 4ما ك 4ان
ال 4عرب 4ية ،وال 4بعض ب 4جام 4عة ال 4نجاح .ب 4عبارة أخ 4رى ،ال ل 4غة ق 4وم 4ية م 4حكية خ 4ا ّ 4 4 4
ّ
ّ
ال4وض4ع ف4ي الِ4قدم ح4يث ك4ان4ت اآلرام4ية ال4سام4ري4ة ،وه4ي ل4هجة غ4رب4ية ل4غة ال4سام4ري4ني ،إل4ى أن ح4لت مح4لها ال4عرب4ية ف4ي
ص4ة ،وه4ي ب4مثاب4ة ط4ور ق4دي4م
أواخ4ر ال4قرن ال4عاش4ر وأوائ4ل ال4حادي عش4ر .الج4دي4ر ب4ال4ذك4ر أن ل4لسام4ري4ني أبج4دي4تهم ال4خا ّ 4 4
م 4ن الح 4روف ال 4عبري 4ة ،وتظه 4ر ه 4ذه األبج 4دي 4ة ف 4ي ال 4دوري 4ة ال 4سام 4ري 4ة أ .ب .أخ 4بار ال 4سام 4رة ،ال س ّ4يما ف 4ي ن 4ظم ال 4شعر
ال4سام4ري ب4ما ي4سّمى ب4ال4عبري4ة ال4سام4ري4ة الح4دي4ثة ،ال4تي ت4حتوي ع4لى ع4ناص4ر آرام4ية وع4بري4ة ق4دي4مة وع4رب4ية .ب4اإلض4اف4ة
إل 4ى األبج 4دي 4ة ال 4سام 4ري 4ة ه 4ناك ف 4ي ال 4دوري 4ة امل 4ذك 4ورة األبج 4دي 4ة ال 4عرب 4ية ،ال 4عبري 4ة الح 4دي 4ثة وال 4الت 4ينية .غ 4ياب ل 4غة ق 4وم 4ية
بالنسبة لشعب ما له أثره السلبي في مناح عديدة.
ن ع4دم م4عرف4ة ال4سام4ري ل4لغة ال4عرب4ية ،ي4عني مّ4ما ي4عني ع4زل4ه ع4ن ت4راث4ه ال4دي4ني ال4غزي4ر امل4دّون ب4ال4لغة ال4عرب4ية م4نذ
ك4ما أ ّ
صيها ال4رئيس4ني ،ال4قدي4م
ال4قرن ال4عاش4ر ل4لميالد وح4تى ي4وم4نا ه4ذا .ب4عبارة أخ4رى ،ال4ترج4مة ال4عرب4ية ل4توراة ال4سام4ري4ني ب4ن ّ
ص امل4نّقح ب4قلم أب4ي س4عيد ب4ن أب4ي الحس4ني ب4ن أب4ي س4عيد )أص4در ه4ذه ال4ترج4مة
امل4نسوب ألب4ي ال4حسن ال4صوري وال4ن ّ
ك 4ات 4ب ه 4ذه الس 4طور ف 4ي مج 4لدي 4ن نش 4رت 4هما دار نش 4ر األك 4ادي 4مية اإلس 4رائ 4يلية ل 4لعلوم واآلداب ف 4ي ( ٢٠٠١ ،١٩٨٩
وم 4ؤّل 4فات ال 4كّتاب ال 4سام 4ري 4ني أم 4ثال اآلت 4ية أس 4ماؤه 4م وغ 4يره 4م ك 4ثيرون ،ت 4بقى ب 4عيدة ع 4ن م 4تناول أوالئ 4ك ال 4سام 4ري 4ني،
وح4تى ال4ذي4ن يتحّ4دث4ون ال4عرب4ية وي4قرأون4ها ال ت4سعفهم م4عرف4تهم ه4ذه ف4ي ف4هم ت4راث4هم امل4كتوب ب4ما ي4سّمى ع4ادة ب4ال4عرب4ية
ال 4وس 4طى ) :(Middle Arabicاب 4ن درت 4ا وم 4ا ك 4تب م 4ن ق 4واع 4د ب 4صدد ق 4راءة ال 4توراة؛ أب 4و ال 4حسن إس 4حق ف 4رج ب 4ن
م4اروث امل4عروف ب4أب4ي ال4حسن )أب حس4ده( ال4صوري ،أواخ4ر ال4قرن ال4حادي عش4ر وأوائ4ل ال4ثان4ي عش4ر ،وه4و وال4د
ال4طبيب وال4نحوي امل4عروف ،ش4مس ال4حكماء أب4و إس4حق إب4راه4يم ب4ن ف4رج ب4ن م4اروث ،ال4ذي ع4اش ف4ي ال4قرن ال4ثان4ي
عش4ر ،وك4ان ط4بيًبا ل4دى ص4الح ال4دي4ن األي4وب4ي وم4ن أه4م ك4تب ال4صوري ك4تاب ’الَ 4
طّباخ‘ )ه4نال4ك م4ن ال4سام4ري4ني م4ن
ي4 4لفظه الِّ 4 4
طباخ ،ت4 4طّرق4 4ت له4 4ذا االس4 4م ف4 4ي أط4 4روح4 4تي ل4 4لدك4 4توراة :ح4 4سيب ش4 4حادة ،ال4 4ترج4 4مة ال4 4عرب4 4ية ل4 4نص ال4 4توراة
ال4سام4ري4ة ،م4دخ4ل ل4طبعة ع4لمية ،الج4زء األول ،ال4قدس :ال4جام4عة ال4عبري4ة  ،١٩٧٧ص ،٣١-٣٠ .ف4ي األص4ل ب4ال4عبري4ة(
امل4سّمى أي4ضا ب4كتاب ’ال4عطار‘ وب4كتاب’اللح4م‘ )أن4ظر دائ4رة امل4عارف ال4عرب4ية م4ج ،١١ .األدب ال4سام4ري ،ص(١٢٠ .
وب 4اس 4م ك 4تاب ’ال 4فروض‘ )המצוות( وف 4يه  ٧٦ف 4صال م 4نها :ف 4صل ال 4كالم ف 4ي ث 4بوت ال 4نبوة وك 4ون 4ها ال ت 4رث ألن ك 4ل
م 4وروث ي 4زول ح 4كمه وي 4بقى ال 4حكم مل 4ن ي 4نتقل إل 4يه م 4يراث 4ه؛ ال 4كالم ف 4ي ال 4حيوان امل 4باح ل 4الس 4تعمال؛ ال 4كالم ف 4ي أن 4واع
ال4دم4اء ال4تي ت4وج4ب ال4نجاس4ات؛ ال4رد ع4لى ال4يهود ف4ي ذب4يح ال4خصي؛ ال4كالم ف4ي ت4رت4يب أوالد ال4سيد ي4عقوب؛ ف4ي ال4رد
ع4لى ال4يهود ب4قول4هم ان ال4سام4رة ل4يس ه4م م4ن إس4رائ4يل؛ ال4كالم ف4ي ف4ري4ضة ال4فسح؛ م4وض4وع ال4قبلة؛ ع4ن امل4الئ4كة؛ ن4بوة
م4وس4ى ب4ن ع4مران؛ ش4روط ال4رس4ول؛ ال4رد ع4لى امل4جبرة وال4قدري4ة؛ ال4رد ع4لى ال4يهود ال4قرائ4ني إل4خ .وف4ي ال4ختام ش4رح
ن ك4تاب ال4طباخ ك4ان ق4د ن4قل إل4ى ال4عبري4ة ب4قلم أب4ي ال4حسن ب4ن ي4عقوب ب4ن أه4رون ب4ناء ع4لى
ق4صيدة "أن4صنت" .ي4ذك4ر أ ّ
ط 4لب م 4ن ال 4باح 4ث م 4وش 4ه چ 4اس 4تر  (١٩٣٩-١٨٥٦ف 4ي عش 4ري 4نات ال 4قرن امل 4اض 4ي .وق 4د ع 4لمت م 4ؤخ 4را م 4ن ص 4دي 4قي
ال4عزي4ز ،ال4كاه4ن ع4زي4ز ب4ن ي4عقوب )أب4ي ش4فيق( ب4ن عّ4زي أن4ه ُ
ش4رع ح4ديً4ثا ،ب4داي4ات  ،٢٠١٧ب4نقل ال4طّباخ م4ن ال4عرب4ية
إل4ى ال4عبري4ة الح4دي4ثة ويش4ترك ف4ي ذل4ك ص4ال4ح م4مدوح ص4دق4ة ال4ناب4لسي ون4فتال4ي ك4مال ص4دق4ة ال4حول4ون4ي وس4تنشر
الترجمة مقابل األصل العربي.
ن النصف األّول م 4ن ك 4تاب ال 4طّباخ ك 4ان ق 4د نُش 4ر وتُ 4رج 4م إل 4ى األمل 4ان 4ية ف 4ي إط 4ار أط 4روح 4ة
ك 4ما وي 4نبغى أن ن 4ذك 4ر أ ّ
دك 4توراة ب 4قلم چ 4يره 4ارد ڤ 4يدل ) (Gerhard Wedelع 4ام  ١٩٨٩ف 4ي ب 4رل 4ني ،ب 4إرش 4اد األس 4تاذ ال 4فّذ ف 4ي ال 4دراس 4ات
ال4سام4ري4ة وامل4ندائ4ية ،رودول4ف م4ات4سوخ .١٩٩٣-١٩١٩ ،وه4ناك ك4تيّب ه4ام آخ4ر ل4لصوري ب4اس4م ’اَمل4عاد‘ )ذك4ر ك4ثيرا
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خ4طأ ب4اس4م امل4يعاد( وه4و مخ4طوط م4وج4ود ف4ي ع4دة م4كتبات ج4ام4عية ول4دى ب4عض ال4سام4ري4ني ،وف4يه ُي4ثبت امل4ؤل4ف وج4ود
ال 4حياة ب 4عد امل 4وت اس 4تناًدا إل 4ى م 4ا ورد ف 4ي أس 4فار م 4وس 4ى الخ 4مسة .مه ّ4ذب ال 4دي 4ن ي 4وس 4ف ب 4ن س 4الم 4ة ب 4ن ي 4وس 4ف
ال 4عسكري وك 4تاب 4ه ”ال 4كاف 4ي مل 4ن ك 4ان ب 4امل 4عرف 4ة ل 4كتاب اهلل م 4واف 4ي وق 4لبه ص 4ندوق ل 4ه ص 4اف 4ي“ )ه 4ناك ت 4رج 4مة إي 4طال 4ية
أعّ4ده4ا س4يرج4يو ن4وي4ا ن4وس4يدا(٢٠٠٨-١٩٣١ ،Sergio Noja Noseda ،؛ وم4ؤل4فات ك4ل م4ن :ف4نحاس ال4رّب4ان؛ أم4ني
ال4دي4ن أب4و ال4برك4ات؛ أب4و س4عيد ب4ن أب4ي الحس4ني ب4ن أب4ي س4عيد ،م4نّقح ال4توراة ال4سام4ري4ة ال4عرب4ية؛ م4نجـّا ب4ن ص4دق4ة
ال 4 4حكيم واب 4 4نه ص 4 4دق 4 4ة )ك 4 4نت ق 4 4د نش 4 4رت ت 4 4فسير ص 4 4دق 4 4ة ال 4 4حكيم ل 4 4سفر ال 4 4تكوي 4 4ن ت 4 4باًع 4 4ا ع 4 4لى خ 4 4مس ح 4 4لقات ف 4 4ي
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؛ أب4و ال4فتح ب4ن أب4ي الحس4ني ال4سام4ري؛ أب4و ال4فرج ن4فيس ال4دي4ن ب4ن إس4حق ب4ن ك4ثّار؛ ال4شيخ ال4عماد إس4ماع4يل ب4در أب4و
ال 4عز ال 4رم 4يحي؛ إب 4راه 4يم ب 4ن ي 4وس 4ف ال 4قّباص 4ي؛ غ 4زال ال 4دوي 4ك؛ زي 4نب ال 4صفوي 4ة؛ غ 4زال امل 4طري؛ ه 4بة اهلل ب 4ن نج 4م
امل4صري؛ غ4زال ب4ن أب4ي الس4رور ب4ن غ4زال ب4ن ص4في ال4صفوي امل4طري ال4يوس4في؛ م4وف4ق ال4دي4ن ص4دق4ة اإلس4رائ4يلي
ال 4سام 4ري؛ مس 4لم ب 4ن م 4رج 4ان؛ ال 4شيخ إب 4راه 4يم ب 4ن ب 4ره 4وم ال 4سام 4ري؛ إف 4راي 4م ب 4ن س 4الم 4ة ال 4دن 4في؛ م 4فرج ب 4ن ي 4عقوب
امل4فرج4ي؛ إب4راه4يم ب4ن ي4عقوب ب4ن م4رج4ان ال4دن4في امل4عروف ب4ال4كنية ،ال4عّية؛ ف4نحاس ب4ن إس4حق ال4كاه4ن ال4الوي إل4خ.
إلخ.
 (٣ظ4 4اه4 4رة ال4 4عّزاب األب4 4دي4 4ني .م4 4ن امل4 4عروف م4 4نذ ف4 4ترة ط4 4وي4 4لة أّن ع4 4دد ال4 4ذك4 4ور ي4 4فوق ب4 4كثير ع4 4دد اإلن4 4اث ف4 4ي ال4 4طائ4 4فة
ال4سام4ري4ة ،وق4د ي4كون أح4يانً4ا ذك4ران ل4كل أن4ثى .ي4شار إل4ى أن ال4وض4ع ف4ي ح4ول4ون به4ذا ال4صدد أف4ضل م4نه ف4ي ن4اب4لس،
إال أّن ال 4فتيات ال 4حول 4ون 4يات ال ي 4رغ 4نب ف 4ي ال 4نزوح إل 4ى ن 4اب 4لس ب 4ل ي 4ف ّ
ضلن ال 4بقاء ف 4ي م 4دي 4نتهن ح 4يث مس 4توى ال 4حياة
والح4ري4ة أع4لى .وه4ذا ال4واق4ع ،ال4نقص ف4ي ال4جنس ال4لطيف ،يخ4لق م4شكلة ك4بيرة ل4صعوب4ة زواج ال4سام4ري م4ن خ4ارج
ط4ائ4فته .م4نذ س4نوات أج4از ال4كاه4ن األك4برس4لوم ب4ن ع4مران ب4ن إس4حق ) ،٢٠٠٤-٢٠٠١ال4ذي ك4ان ع4ضًوا ف4ي املج4لس
سْمُرن
التش4ري4عي الفلس4طيني( ،أع4لى س4لطة دي4نية ،زواج ال4سام4ري م4ن خ4ارج ال4طائ4فتني ال4سام4ري4ة وال4يهودي4ة ش4رط تََ 4
ال4فتاة ق4بل ذل4ك ،اع4تناق4ها ال4عقيدة ال4سام4ري4ة ،ويس4تمّر ذل4ك ح4وال4ي ال4نصف س4نة وي4صاِدق ع4ليه ال4كاه4ن األك4بر .وط4ري4قة
زواج ال4بدل م4أل4وف4ة ل4دى ال4سام4ري4ني ،أي ض4مان ع4روس ل4الب4ن ع4ن ط4ري4ق ت4قدي4م ع4روس ل4آلخ4ر .ف4ي ال4فترة األخ4يرة ك4ثر
زواج السامريني من أوكرانيات.
 (٤غ 4ياب امل 4نهاج ال 4دي 4ني ف 4ي امل 4دارس .ت 4عليم ال 4دي 4ن ال 4سام 4ري وال 4لغة ال 4عبري 4ة ال 4قدي 4مة م 4قتصر ع 4لى ال 4كتات 4يب .ه 4ذا
اإلط4ار غ4ير ك4اف ل4لحفاظ ع4لى ال4تراث ال4سام4ري ل4غة وع4قيدة .وم4ن ج4هة أخ4رى ،أرى ل4زاًم4ا ع4لى ق4سم ال4برام4ج ف4ي وزارة
ال4 4ترب4 4ية ف4 4ي الس4 4لطة الفلس4 4طينية إع4 4داد ول4 4و إض4 4بارة ت4 4شمل عش4 4رات ال4 4صفحات ف4 4قط ،ت4 4رّك4 4ز ف4 4يها خ4 4الص4 4ة أص4 4ل
وخ 4صائ 4ص ال 4سام 4ري 4ني :ن 4بذة ع 4ن ت 4اري 4خهم ،خ 4مسة أرك 4ان إي 4مان 4هم ،ت 4ورات 4هم ،م 4عتقدات 4هم ،أع 4ياده 4م ،م 4قدس 4ات 4هم،
اخ4تالف4هم ع4ن ال4يهود إل4خ .األم4ر ذات4ه ي4نسحب أيً 4
ضا ع4لى ال4جان4ب اإلس4رائ4يلي إذ أن ال4يهودي ال4عادي ال ي4عرف ال4كثير
عن السامري وكثيًرا ما يخفي الشاب السامري هوّيته عن صديقته أو زميلته اليهودية.
 (٥ق ّ4لة ع 4دد األك 4ادي 4ميني ،ي 4توّق 4ف ال 4تحصيل ال 4جام 4عي ل 4لسام 4ري ع 4ند ال 4حصول ع 4لى ال 4شهادة ال 4جام 4عية األول 4ى وف 4ي
اآلون4ة األخ4يرة ال4حصول ع4لى ش4هادة امل4اجس4تير م4ن ج4ام4عة ال4نجاح ف4ي ن4اب4لس .ال4دي4ان4ة ال4سام4ري4ة ت4جعل ال4سفر إل4ى
خارج البالد أمًرا غير سهل من حيث الطعام.
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ص4ة ع4لى ج4بل
 (٦ب4قعة ج4غراف4ية ضّ4يقة ،وه4ذا ال4واق4ع سيخ4لق ال م4حال4ة ض4ائ4قة س4كنية ص4عبة ف4ي املس4تقبل ال4بعيد وب4خا ّ 4 4
ج4ري4زي4م .ف4ي ح4ال4ة ع4دم إم4كان4ية ش4راء أراض إض4اف4ية م4جاورة ،س4يضطر ب4عض ال4سام4ري4ني ع4لى األق4ل إل4ى ال4بحث ع4ن
أم 4اك 4ن س 4كن ب 4دي 4لة .ي 4سعى س 4ام 4ري 4و ج 4بل ج 4ري 4زي 4م الب 4تياع ك ّ4ل م 4ا ُي 4عرض ع 4ليهم م 4ن ق 4طع أرض ،ب 4ال 4رغ 4م م 4ن ارت 4فاع
األس4 4عار ب4 4شكل ره4 4يب ،وي4 4ذك4 4ر أّن ال4 4سام4 4ري4 4ني ي4 4متلكون م4 4ساح4 4ا ٍ
ت واس4 4عة م4 4ن األراض4 4ي إّال أن4 4هم مح4 4روم4 4ون م4 4ن
اس4تغالل4ها ب4أم4ر م4ن س4لطة دائ4رة اآلث4ار اإلس4رائ4يلية .ال شّ4ك ف4ي وج4وب حّ4ل ه4ذه امل4عضلة مس4تقبال .ال4وض4ع ف4ي ح4ول4ون
ي ن 4أوت ال 4يهودي ال 4قري 4ب ح 4يث ت 4وج 4د ال 4عمارات ذات ال 4طواب 4ق
م 4قبول إذ أّن ب 4عض ال 4سام 4ري 4ني ي 4سكنون أي 4ضا ف 4ي ح ّ 4
املتعددة.
 (٧اخ4تالس أس4فار م4ن ال4توراة .ك4ان ذل4ك ف4ي  ٢١آذار ع4ام  ،١٩٩٥أي أث4ناء ال4حكم ال4عسكري اإلس4رائ4يلي ف4ي ال4ضفة
ال4غرب4ية .ك4ل امل4ساع4ي الس4ترج4اع املخ4طوط4ات املس4روق4ة امل4وج4ودة ،ع4لى م4ا ي4بدو ،ف4ي األردن ل4م ت4نجح ب4ال4رغ4م م4ن ت4دخ4ل
حتى الرؤساء.
 (٨ع4دم ت4وفّ4ر مش4روع ص4رف صّ4حي ع4لى ج4بل ج4ري4زي4م ل4كاف4ة ال4سام4ري4ني ه4ناك ،إذ ح4تى اآلن تّ4م ،ب4دع4م أج4نبي ،ت4نفيذ
املشروع بالنسبة لنصف املنازل تقريبًا ومن املؤّمل إتمام املشروع قريبا.
 (٩ت4رم4يم امل4قّدس4ات ،ه4ناك ص4عوب4ات ف4ي ه4ذا امل4جال ،م4ادي4ة أو إج4رائ4ية م4ن ق4بل دائ4رة اآلث4ار اإلس4رائ4يلية ف4امل4نطقة c
خ4اض4عة ل4ألم4ن اإلس4رائ4يلي ،ع4لى ض4وء ات4فاق4ية أوس4لو .ي4ذك4ر أن ال4سام4ري4ني أن4فسهم أخ4ذوا زم4ام امل4بادرة ورّم4موا م4ثال
ع4لى ن4فقتهم م4قام ال4عزي4ر ال4واق4ع ب4ال4قرب م4ن م4دي4نة ن4اب4لس .وه4نا ال م4ندوح4ة م4ن ذك4ر االع4تداءات امل4تكّررة ال4تي ي4قوم ب4ها
ب4عض ال4جيران ال4عرب ع4لى م4قّدس4ات ال4سمرة ،ه4ناك ال4كثيرون م4ن ال4عرب ال4ذي4ن ي4عتبرون ال4سام4ري4ني ي4هودا وه4ذا خ4طأ
وال بّ4د م4ن ت4صحيح ه4ذا االع4تقاد ع4ن ط4ري4ق ال4توع4ية وف4ي امل4دارس وال4تعّرف أك4ثر وع4ن ك4ثب ع4لى ه4ذه ال4طائ4فة ال4صغيرة
والعريقة ،التي لم تبرح جبلها املقّدس جريزيم منذ القدم.
 (١٠ال 4حاج 4ز ال 4عسكري اإلس 4رائ 4يلي ف 4ي م 4دخ 4ل مس 4توط 4نة ب 4راخ 4ه ب 4ال 4قرب م 4ن ج 4بل ج 4ري 4زي 4م ،ك 4ان ُي 4غلق وُي 4فتح ف 4ي
س4اع4ات محّ4ددة ،وه4ذا قّ4يد ت4نّقل ال4سام4ري4ني وس4بّب م4ضاي4قا ٍ
ت واض4حة .أ ُزي4ل ه4ذا ال4حاج4ز م4نذ ث4الث س4نوات ت4قري4بًا
وه 4ذا ج 4عل امل 4نطقة س 4وًق 4ا راب 4حة للمش 4روب 4ات ال 4روح 4ية وم 4رت ً4عا خ 4صبًا ل 4لزع 4ران ،وه 4ذا م 4صدر ق 4لق وم 4عان 4اة ل 4دى أب 4ناء
وبنات السامريني.
صبوا
 (١١ي4ذه4ب ب4عض ال4سام4ري4ني إل4ى أّن ه4ناك م4شكلة ع4وي4صة ت4تمث ّل ف4ي وج4ود أش4خاص م4عّينني ف4ي ال4طائ4فة ،نّ 4
أن 4فسهم ب 4أن 4فسهم وك 4أّن 4هم ب 4مثاب 4ة م 4راج 4ع وق ّ4يمني ع 4لى م 4عتقدات ال 4سام 4ري 4ني وت 4اري 4خهم وت 4راث 4هم ،وك 4ل ذل 4ك ب 4ال رص 4يد
ع4لمي ،وك4ل ذل4ك ل4غاي4ات وم4آرب ش4خصية وم4كاس4ب م4اّدي4ة .ف4ي ت4قدي4ري امل4تواض4عُ ،ي4حسن ال4سام4ري4ون ف4ي ن4اب4لس وف4ي
ق
ص4نًعا ،إذا م4ا ل4زم4وا ج4ان4ب ال4حياد ب4قدر اإلم4كان إزاء ال4صراع الفلس4طيني اإلس4رائ4يلي ،أو ُقِ4ل االن4حياز ل4لح ّ
ح4ول4ون ُ 4 4
وال4عدل ع4لى ض4وء ق4رارات األم4م املت ّح4دة والش4رع4ية ال4دول4ية .ت4غليب امل4صلحة ال4عاّم4ة ع4لى امل4صال4ح ال4شخصية ال4ضّيقة،
س4لعة ن4ادرة ،وط4وب4ى مل4ن ي4سعى م4ن أج4ل ال4صال4ح ال4عام ،فه4ذا ال4سعي م4بارك ول4ن ُي4نسى أب4دا .ال4قال وال4قيل واألن4ان4ية
والغيرة والحسد والنميمة آفات ال بّد من محاربتها.
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