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نييرماسلا لكاشم نم
Some Problems of the Samaritans

ةداحش بيسح
يكنسله ةعماج

 سرام444ت ال يت444لا نادلب444لا ي444ف اّمي444س ال ،ة44444444444ّصا444خ ىر444خأو ة4444ّما444ع ُل444كاش444م ،م444لاع444لا ي444ف ةين444ثإ وأ ةين444يد وأ ةي444مو444ق ةيل444قأ لك444ل
 ي4فو سل4با4ن ي4ف م4يز4ير4ج لب4ج ىل4ع ازو4ل ة4ير4ق ي4ف ،طق4ف نيتن4يد4م ي4ف  موي4لا نوشيع4ي ن4يذ4لا ني4ير4ماسل4لو .ةي4طار4قوم4يد4لا
 .)افي4ح ي4حاو4ض ي4فو هني4ماين4ب ي4ف نكس4ي ن4م ك4لان4ه( ة444444444ّصاخ4لا مهل4كاش4م ،بي4بأ ل4ت ي4بون4ج نو4لو4ح ي4ف ساحن4ف ي4ڤا4ن
 .ق ي44ناث44لا نرق44لا ،م44يز44ير44ج لبج44ل نود44جسي ن44يذ44لا نويلي44ئار44سإلا :مهسف44نأ ىل44ع نو44ير44ماس44لا اهقل44طأ يت44لا ءام44سألا ن44م
 ةاروت4444لا ساّر4444444ُح يأ مِري4444ما4444ش ؛)4Q372, II. 10-15( ،ي4444نارم4444ق ّص4444ن ي4444ف درو ام4444ك ،هشن4444مو م4444يار4444فإ ،ف4444سو4444ي اد4444لو ؛.م
 ىل44ع ي44حا44ضألا نو44سّرك4ُ4ي نويلي44ئار44سإ ؛اًد44عاص44ف يدالي44ملا ع44بار44لا نرق44لا ذن44م تبث44م و44ه ام44ك ،د44هعلا ظاّف44ح وأ ةقيقح44لاو
 ،ءار44ماس44لا ،ةر44موس44لا ،ارمس44لا :لث44م ءام44سأ44ب ةي44برع44لا44ب نو44ير44ماس44لا فرع4ُ4يو .نو44ير44ماس44لا لي44ئار44سإ ون44ب ؛م44يز44ير44ج لب44ج
 اهقل4طأ يت4لا ءام4سألاو .نو4ير4ما4س نويلي4ئار4سإ ،ةيف4سوي4لا ةف4ئاط4لا ،ف4سو4ي ءان4بأ ةر4ماس4لا ةف4ئا4ط ،ة4ير4ما4س ،ةر4ما4سألا
 نوي4توك4لا ؛)أ٦ ني4لو4ح( ة4مام4حلا ود4با4ع ،م4سالا/امي4ش ود4با4ع ؛راّفك4لا ؛نو4ضراع4ملا ؛راي4غألا يأ مي4يو4چ :ي4ه مهيل4ع دوهي4لا
 خرؤ444ملا اهلمعت444سا ام444ك ،دادغ444ب ن444م ي444قر444شلا بونج444لا ى444لإ ةع444قاو444لا )٣٠ :١٧ ي444ناث444لا كول444ملا رف444س( تو444ك ةن444يد444م ل444هأ يأ
 :١٢ سوفي4سو4ي دن4ع ةد4حاو ةر4م نويسل4بان4لا ؛دوملت4لاو ).م١٠٠-٣٨(و4هايتت4م ن4ب ف4سو4ي/ سوي4ڤال4ف سوفي4سو4ي يدوهي4لا

 ٥٣٨ ي4ناث4لا لكيه4لا ةرت4ف ي4ف يدوهي4لا بدألا ي4فو .م.ق ي4ناث4لا نرق4لا ي4ف خاري4س ن4ب دن4ع ك4لذ4كو ،يبل4س ىنع4ملاو ١٠١
 ةظفل44لا اهي44لإ فيض44يو خاري44س ن44ب دن44ع يو44چ ؛١٠ ،١٢ سوفي44سو44ي دن44ع ةّر44م درو ام44ك سل44با44ن ل44هأ ءاد44عأ ؛.م٧٠ - .م.ق
 ن4م ا4ًفو4خ اون4مآ ن4يذ4لا ءا4برغ4لا يأ تو4يَرأ يري4چ ؛)Septoagint( ةينيعب4سلا ةم4جرت4لا ي4ف ءا4ج ام4ك ‘قم4حألا’ يأ ‘لاڤ4َن’
 بعش44لا ة444ّما44ع يأ س44ترآ44ه ما44ع ؛٤١-٢٤ :١٧ ي44ناث44لا كول44ملا رف44س ي44ف درو ام44ك ن44ير44هنلا ني44ب ا44م دال44ب ن44م راّف44ك ؛دو44سألا
 ٤٧ .ص تو4خار4ب( دوملت4لا ي4ف ءا4قد4صألا يأ م4يريڤ4ح ؛دوهي4لا ىد4ل ة4يوفش4لا ةاروت4لا/هانش4ملا ءامل4ع ضع4ب دن4ع ءا4ج ام4ك
.٢٩ :١٧ يناثلا كولملا رفس يف ىلوألا ةّرمللو ،مِريماشلا ريغ همدختسا “نويرماس” مسالا .)ةحفصلا رهظ

 ل44صو ني44يدالي44ملا س44ماخ44لاو ع44بار44لا ني44نرق44لا ي44ف م44هدد44ع ّنإ لاق44يو ،ًاب44يرق44ت ةمس44ن ة44ئام44نامث44لا موي44لا ني44ير44ماس44لا دد44ع غلب44ي
 ةجيت444ن صّلقت444لا444ب م444هدد444ع ذ444خأ ،روصع444لا  ّر444م ىل444ع .هيل444ع لّوع444ي ردص444مل ة444جاح444ب لوق444لا اذ444ه لاز ا444مو ،فّي444نو نويل444م ى444لإ
 ّيأ4ب ل4يوط4لا مهخ4يرا4ت ّر4م ىل4ع نو4ير4ماس4لا معن4ي م4ل .ار4سقو اًر4هق ىر4خأ ة4نا4يد قانت4عاو ثراوك4لاو تاداهط4ضالاو بور4حلل
 ىط4سو4لا نورق4لا ي4ف ؛ف4لأ ٣٠٠ ي4لاو4ح او4نا4ك ع4باس4لا نرق4لا ة4ياد4ب ي4ف :تاي4ئاص4حإلا ضع4ب هذ4ه .ّلقت4سم ي4تاذ مك4ح
 ي444ف اًدر444ف ٢٢٠ ،١٥٣٩-١٥٣٨ ي444ف ؛ةز444غ ي444ف توي444ب ةع444برأو رص444م ي444ف ًاتي444ب نوسم444خ ١٤٨١ ما444ع ي444ف ؛فالآلا تار444شع
 ي4لاو4ح ،١٧٥٠ ما4ع ي4ف ؛نا4مز4لا ن4م ن4يدق4ع دع4ب اوفت4خاو توي4ب ةع4برأ قش4مد ي4ف م4هدد4ع نا4ك ١٦٠٤ ما4ع ي4ف ؛نيط4سلف

 ن4ب نا4جر4م ن4ب بوقع4ي ن4ب مي4هار4بإ ك4لذ ن4ع بت4ك ام4ك ءا4بو4ب مهسم44ُخ تا4مو ة4ئا4م ي4لاو4ح م4هدد4ع نا4ك ١٧٨٦ ما4ع ي4ف ؛٧٠
 ما444ع ي444ف ؛ارف444ن ١٥٣ تاذ ةل444ئا444ع ٢٣ ،١٨٤٠ ما444ع ي444ف ،١٧٨٦-١٧١٩ ةيع444لا444ب فورع444ملا يف444ند444لا لي444عام444سإ ن444ب مي444هار444بإ

 ضرم4ب سل4با4ن ي4ف ا4ًير4ما4س ١٦ تا4م دار4جلا ةن4س ١٩١٥ ما4ع ي4ف ؛ىث4نأ ٥٥ و اًر4كذ ٩٧ ،ةمس4ن ١٥٢ ددع4لا نا4ك ١٩٠١
 م4هدد4ع نا4ك ١٩٨٥ ما4ع ؛٢٠٦ م4هدد4ع نا4ك ١٩٤٣ ما4ع ي4ف ؛ىث4نأ ٦١ و اًر4كذ ٨٠ ،١٤١ م4هدد4ع نا4ك ١٩١٩ ؛دي4ئوفيت4لا

 ما4444ع ي4444ف ؛٣٢٤ نو4444لو4444ح ي4444فو ةمس4444ن ٣٠١ ازو4444ل ي4444ف نا4444ك ٢٠٠٠ ما4444ع ي4444ف ؛٥٨٨ ى4444لإ م4444هدد4444ع ل4444صو١٩٩٦ ما4444ع ؛٥٣٠
 .٧٧٥ ددعلا ناك ٢٠١٥ ماع يف ؛٧٤٠ ددعلا ناك ٢٠١١

 ىل4ع ناك4مإلا رد4ق ظافح4لاو مهت4موم4يد4ل ةب4سنلا4ب ا4ًموهف4مو اًح4ضاو اًقل4ق قل4خي ليلق4لا ني4ير4ماس4لا دد4ع :د4جاوت4لاو ددع4لا )١
 ي444ف نوشيع444ي ،ا444نر444كذ ام444ك ،مه4ّ44نأ ذإ ،د444حاو ناك444م ي444ف م444هد444جاو444ت مد444ع ك444لذ ى444لإ دز .م444هدي444لاق444تو مه444تادا444عو مه444تادقتع444م
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 ةعيط4ق ي4ف ا4شا4ع ةف4ئاط4لا ن4م ناّقش4لا ناذ4ه .اي4فاق4ثو اي4عامت4جاو اًي4ساي4س نيتفلتخ4مو نيتلصفن4م نيتن4يد4م ي4ف سا4سألا
 .١٩٦٧ و ١٩٤٨ نيب ام ةعقاولا تاونسلا يف اًلثم اًيبسن ةلماك
 ةغ4ل نأ ني4ح ي4ف ،ةث4يد4حلا ة4يربع4لا ي4ه ن4ير4شعلا نرق4لا تانيسم4خ ذن4م نيي4نو4لوح4لا ني4ير4ماس4لا ىد4ل ّمألا ةغ4ل :ةغل4لا )٢
 امني444ب ،باب444شلا لي444ج اّمي444س ال ،ة444يربع444لا نو444فرع444ي مهن444م ريب444ك مس444قو ،ةينيط444سلفلا ةي444برع444لا ةجهل444لا ي444ه مألا نييسل444بان444لا
 نوك44ت داك44ت باب44شلا دن44ع ّصا44خ لكش44بو ،دوق44ع ذن44م ي44شالت44لا ي44ف تذ44خأ نو44لو44ح ي44ير44ما44س طا44سوأ ي44ف ةي44برع44لا ة44فرع44م
 سراد4ملا ي4ف ني4طر4خنملا سل4با4ن ي4ف مه4ناو4خإل ةب4سنلا4ب لاح4لا ي4ه ام4ك ،ة4يدوه4ي سراد4م ي4ف نو4سُرد4ي مه4ّنأ ذإ ،ة4مودع4م
 نا444ك ام444ك ،اد444ج ل444يو444ط ن444مز ذن444م مه444ب ة44444444444ّصا444خ ةيكح444م ةي444مو444ق ةغ444ل ال ،ىر444خأ ةرابع444ب .حاجن444لا ةع444ماج444ب ضعب444لاو ،ةي444برع444لا
 ي4ف ةي4برع4لا اهّل4حم تّل4ح نأ ى4لإ ،ني4ير4ماس4لا ةغ4ل ةي4بر4غ ةجه4ل ي4هو ،ة4ير4ماس4لا ةي4مارآلا ت4نا4ك ثي4ح مدِق4لا ي4ف ع4ضو4لا
 م4يد4ق رو4ط ة4باثم4ب ي4هو  ،ة444444444ّصاخ4لا مهت4يد4جبأ ني4ير4ماسل4ل نأ ر4كذ4لا4ب ر4يد4جلا .ر4شع يداح4لا ل4ئاوأو ر4شاع4لا نرق4لا ر4خاوأ
 رعش44لا مظ44ن ي44ف اّمي44س ال ،ةر44ماس44لا راب44خأ .ب .أ ة44ير44ماس44لا ة44يرود44لا ي44ف ة44يد44جبألا هذ44ه ر44هظتو ،ة44يربع44لا فور44حلا ن44م
 ة4فا4ضإلا4ب .ةي4بر4عو ةم4يد4ق ة4يرب4عو ةي4مارآ ر4صان4ع ىل4ع يوتح4ت يت4لا ،ةث4يد4حلا ة4ير4ماس4لا ة4يربع4لا4ب ىّمس4ي ام4ب ير4ماس4لا
 ةي44مو44ق ةغ44ل باي44غ .ةيني44تال44لاو ةث44يد44حلا ة44يربع44لا ،ةي44برع44لا ة44يد44جبألا ةرو44كذ44ملا ة44يرود44لا ي44ف كان44ه ة44ير44ماس44لا ة44يد44جبألا ى44لإ
 .ةديدع حانم يف يبلسلا هرثأ هل ام بعشل ةبسنلاب
 ذن4م ةي4برع4لا ةغل4لا4ب نّود4ملا ر4يزغ4لا ين4يد4لا ه4ثار4ت ن4ع ه4لز4ع ينع4ي اّم4م ينع4ي ،ةي4برع4لا ةغل4ل ير4ماس4لا ة4فرع4م  مد4ع ّنأ ام4ك
 م4يدق4لا ،ني4سيئر4لا اهّيصن4ب ني4ير4ماس4لا ةاروت4ل ةي4برع4لا ةم4جرت4لا ،ىر4خأ ةرابع4ب .اذ4ه ان4مو4ي ىت4حو داليمل4ل ر4شاع4لا نرق4لا
 ةم4جرت4لا هذ4ه رد4صأ( ديع4س ي4بأ ن4ب ني4سحلا ي4بأ ن4ب ديع4س ي4بأ ملق4ب ّحقن4ملا ّصن4لاو يروص4لا نسح4لا ي4بأل بوسن4ملا
 ) ٢٠٠١ ،١٩٨٩ ي444ف بادآلاو مولعل444ل ةيلي444ئار444سإلا ةيم444يدا444كألا ر444شن راد امه444تر444شن ن444يدل444جم ي444ف روط444سلا هذ444ه ب444تا444ك
 ،ني444ير444ماس444لا ك444ئالوأ لوانت444م ن444ع ةديع444ب ىقب444ت ،نوريث444ك م444هري444غو م444هؤام444سأ ةي444تآلا لاث444مأ ني444ير444ماس444لا باّتك444لا تاف4ّ44لؤ444مو
 ةي4برع4لا4ب ةدا4ع ىّمس4ي ام4ب بوتك4ملا مه4ثار4ت مه4ف ي4ف هذ4ه مهت4فرع4م مهفعس4ت ال اه4نوأرق4يو ةي4برع4لا نو4ّثد4حتي ن4يذ4لا ىت4حو
 ن444ب جر444ف قح444سإ نسح444لا و444بأ ؛ةاروت444لا ةءار444ق ددص444ب د444عاو444ق ن444م بت444ك ا444مو ا444ترد ن444با :)Middle Arabic( ىط444سو444لا
 د44لاو و44هو  ،ر44شع ي44ناث44لا ل44ئاوأو ر44شع يداح44لا نرق44لا ر44خاوأ ،يروص44لا )هد44سح بأ( نسح44لا ي44بأ44ب فورع44ملا ثورا44م
 ي44ناث44لا نرق44لا ي44ف شا44ع يذ44لا ،ثورا44م ن44ب جر44ف ن44ب مي44هار44بإ قح44سإ و44بأ ءامكح44لا سم44ش ،فورع44ملا يوحن44لاو بيبط44لا
  ن44م ني44ير44ماس44لا ن44م ك44لان44ه( ‘خاَّبط44لا’ بات44ك يروص44لا بت44ك م44هأ ن44مو ي44بو44يألا ن44يد44لا حال44ص ىد44ل اًبيب44ط نا44كو ،ر44شع
 ةاروت4444لا صن4444ل ةي4444برع4444لا ةم4444جرت4444لا ،ةداح4444ش بيس4444ح :ةاروت4444كدل4444ل يت4444حور4444طأ ي4444ف م4444سالا اذ4444هل ت4444ّقرط4444ت ،خابِّط4444لا هظفل4444ي
 )ة44يربع44لا44ب ل44صألا ي44ف ،٣١-٣٠ .ص ،١٩٧٧ ة44يربع44لا ةع44ماج44لا :سدق44لا ،لوألا ءز44جلا ،ةيمل44ع ةعبط44ل ل44خد44م ،ة44ير44ماس44لا
 )١٢٠ .ص ،ير4ماس4لا بدألا ،١١ .ج4م ةي4برع4لا فراع4ملا ةر4ئاد رظ4نأ( ‘م4حللا’باتك4بو ‘راطع4لا’ باتك4ب اض4يأ ىّمس4ملا

 ل444ك نأل ثر444ت ال اه444نو444كو ةوبن444لا توب444ث ي444ف مالك444لا لص444ف :اهن444م الص444ف ٧٦ هي444فو )תווצמה( ‘ضورف444لا’ بات444ك م444سا444بو
 عاو44نأ ي44ف مالك44لا ؛لامعت44سال44ل حاب44ملا ناويح44لا ي44ف مالك44لا ؛ه44ثاري44م هي44لإ لقتن44ي ن44مل مكح44لا ىقب44يو همك44ح لوز44ي ثورو44م
 در4لا ي4ف ؛بوقع4ي ديس4لا دالوأ بي4تر4ت ي4ف مالك4لا ؛يصخ4لا حي4بذ ي4ف دوهي4لا ىل4ع در4لا ؛تا4ساجن4لا ب4جو4ت يت4لا ءا4مد4لا
 ةوب4ن ؛ةك4ئال4ملا ن4ع ؛ةلبق4لا عو4ضو4م ؛حسف4لا ةض4ير4ف ي4ف مالك4لا ؛لي4ئار4سإ ن4م م4ه سي4ل ةر4ماس4لا نا مه4لوق4ب دوهي4لا ىل4ع
 حر44ش ماتخ44لا ي44فو .خ44لإ ني44ئارق44لا دوهي44لا ىل44ع در44لا ؛ة44يردق44لاو ةربج44ملا ىل44ع در44لا ؛لو44سر44لا طور44ش ؛نارم44ع ن44ب ى44سو44م
 ىل4ع ءان4ب نور4هأ ن4ب بوقع4ي ن4ب نسح4لا ي4بأ ملق4ب ة4يربع4لا ى4لإ لق4ن د4ق نا4ك خابط4لا بات4ك ّنأ ر4كذ4ي ."نتص4نأ" ةديص4ق
 يق444يد444ص ن444م ار444خؤ444م تمل444ع د444قو  .ي444ضا444ملا نرق444لا تان444ير444شع ي444ف )٩٣٩١-٦٥٨١ رت444سا444چ ه444شو444م ث444حاب444لا ن444م بل444ط
 ةي44برع44لا ن44م خاّبط44لا لقن44ب ،٧١٠٢ تا44ياد44ب ،اًث44يد44ح عر4ُ4ش ه44نأ يّز44ع ن44ب )قيف44ش ي44بأ( بوقع44ي ن44ب ز44يز44ع ن44هاك44لا ،ز44يزع44لا
 رشنت44سو ي44نو44لوح44لا ة44قد44ص لام44ك ي44لاتف44نو يسل44بان44لا ة44قد44ص حودم44م ح44لا44ص ك44لذ ي44ف كرت44شيو ةث44يد44حلا ة44يربع44لا ى44لإ
 .يبرعلا لصألا لباقم ةمجرتلا
 ة444حور444طأ را444طإ ي444ف ةي444نا444ملألا ى444لإ م444جر4ُ44تو ر444شُن د444ق نا444ك خاّبط444لا بات444ك ن444م لّوألا فصنلا ّنأ ر444كذ444ن نأ ىغبن444يو ام444ك
 تا444سارد444لا ي444فّ ذف444لا ذات444سألا دا444شرإ444ب ،ني444لر444ب ي444ف ١٩٨٩ ما444ع )Gerhard Wedel( لدي444ڤ درا444هري444چ ملق444ب ةاروت444كد
 اريث4ك ر4كذ( ‘داع4َملا’ م4سا4ب يروصل4ل ر4خآ ما4ه ّبيت4ك كان4هو  .١٩٩٣-١٩١٩ ،خوس4تا4م ف4لودور ،ةي4ئادن4ملاو ة4ير4ماس4لا
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 دو4جو ف4لؤ4ملا تبث4ُي هي4فو ،ني4ير4ماس4لا ضع4ب ىد4لو ةيع4ما4ج تابتك4م ةد4ع ي4ف دو4جو4م طوط4خم و4هو )داعي4ملا م4سا4ب أط4خ
 ف444سو444ي ن444ب ة444مال444س ن444ب ف444سو444ي ن444يد444لا ّبذ444هم .ةسم444خلا ى444سو444م راف444سأ ي444ف درو ا444م ى444لإ اًدانت444سا تو444ملا دع444ب ةايح444لا
 ةي444لاط444يإ ةم444جر444ت كان444ه( “ي444فا444ص ه444ل قودن444ص هبل444قو ي444فاو444م هللا باتك444ل ة444فرع444ملا444ب نا444ك ن444مل ي444فاك444لا” ه444بات444كو يركسع444لا
 ني44مأ ؛نا4ّ4بر44لا ساحن44ف :ن44م ل44ك تاف44لؤ44مو ؛)٢٠٠٨-١٩٣١ ،Sergio Noja Noseda ،ادي44سو44ن ا44يو44ن وي44جري44س ا44هّد44عأ
 ة44قد44ص ن44ب اّـجن44م ؛ةي44برع44لا ة44ير44ماس44لا ةاروت44لا ّحقن44م ،ديع44س ي44بأ ن44ب ني44سحلا ي44بأ ن44ب ديع44س و44بأ ؛تا44كرب44لا و44بأ ن44يد44لا
 ي44444ف تاقل44444ح سم44444خ ىل44444ع ا4ً4444عاب44444ت ن44444يوكت44444لا رفس44444ل ميكح44444لا ة44444قد44444ص ريسف44444ت تر44444شن د44444ق تن44444ك( ة44444قد44444ص هن44444باو ميكح44444لا
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 و4بأ رد4ب لي4عام4سإ دامع4لا خيش4لا ؛راّث4ك ن4ب قح4سإ ن4ب ن4يد4لا سيف4ن جرف4لا و4بأ ؛ير4ماس4لا ني4سحلا ي4بأ ن4ب حتف4لا و4بأ ؛
 م444جن ن444ب هللا ةب444ه ؛يرط444ملا لاز444غ ؛ة444يوفص444لا بن444يز ؛ك444يود444لا لاز444غ ؛ي444صاّبق444لا ف444سو444ي ن444ب مي444هار444بإ ؛يحي444مر444لا زع444لا
 يلي44ئار44سإلا ة44قد44ص ن44يد44لا ق44فو44م ؛يف44سوي44لا يرط44ملا يوفص44لا يف44ص ن44ب لاز44غ ن44ب رور44سلا ي44بأ ن44ب لاز44غ ؛يرص44ملا
 بوقع44ي ن44ب جرف44م ؛يف44ند44لا ة44مال44س ن44ب م44يار44فإ ؛ير44ماس44لا مو44هر44ب ن44ب مي44هار44بإ خيش44لا ؛نا44جر44م ن44ب مل44سم ؛ير44ماس44لا
 .خ44لإ يوال44لا ن44هاك44لا قح44سإ ن44ب ساحن44ف  ؛ةّيع44لا ،ةينك44لا44ب فورع44ملا يف44ند44لا نا44جر44م ن44ب بوقع44ي ن44ب مي44هار44بإ ؛ي44جرف44ملا
.خلإ

 ةف4444ئاط4444لا ي4444ف ثا4444نإلا دد4444ع ريثك4444ب قوف4444ي رو4444كذ4444لا دد4444ع ّنأ ةل4444يو4444ط ةرت4444ف ذن4444م فورع4444ملا ن4444م .ني4444يد4444بألا باّزع4444لا ةر4444ها4444ظ )٣
 ،سل4با4ن ي4ف هن4م لض4فأ ددص4لا اذ4هب نو4لو4ح ي4ف ع4ضو4لا نأ ى4لإ راش4ي .ىث4نأ لك4ل نار4كذ ا4ًناي4حأ نوك4ي د4قو ،ة4ير4ماس4لا
 ةايح444لا ىوت444سم ثي444ح نهتن444يد444م ي444ف ءاقب444لا نلّضف444ي ل444ب سل444با444ن ى444لإ حوزن444لا ي444ف نب444غر444ي ال تاي444نو444لوح444لا تايتف444لا ّنأ الإ
 جرا44خ ن44م ير44ماس44لا جاوز ة44بوعص44ل ةريب44ك ةلكش44م قل44خي  ،فيطل44لا سنج44لا ي44ف صقن44لا ،ع44قاو44لا اذ44هو .ىل44عأ ة44ير44حلاو
 سل4جملا ي4ف اًوض4ع نا4ك يذ4لا ،٢٠٠٤-٢٠٠١( قح4سإ ن4ب نارم4ع ن4ب مول4سرب4كألا ن4هاك4لا زا4جأ تاون4س ذن4م .هتف4ئا4ط
 نُرْمَس4َت طر4ش ة4يدوهي4لاو ة4ير4ماس4لا نيتف4ئاط4لا جرا4خ ن4م ير4ماس4لا جاوز ،ةين4يد ةطل4س ىل4عأ ،)ينيط4سلفلا يع4ير4شتلا
 ةق4ير4طو .رب4كألا ن4هاك4لا هيل4ع قِداص4يو ةن4س فصن4لا ي4لاو4ح ك4لذ ّرمت4سيو ،ة4ير4ماس4لا ةديقع4لا اه4قانت4عا ،ك4لذ لب4ق ةاتف4لا
 رث44ك ةري44خألا ةرتف44لا ي44ف .ر44خآل44ل سور44ع م44يدق44ت ق44ير44ط ن44ع ن44بال44ل سور44ع نام44ض يأ ،ني44ير44ماس44لا ىد44ل ة44فو44لأ44م لدب44لا جاوز
.تايناركوأ نم نييرماسلا جاوز

 اذ444ه .بي444تاتك444لا ىل444ع رصتق444م ةم444يدق444لا ة444يربع444لا ةغل444لاو ير444ماس444لا ن444يد444لا ميلع444ت .سراد444ملا ي444ف ين444يد444لا جاهن444ملا باي444غ )٤
 ةرازو ي4ف ج4مارب4لا مس4ق ىل4ع ا44ًماز4ل ىرأ ،ىر4خأ ةه4ج ن4مو .ةديق4عو ةغ4ل ير4ماس4لا ثارت4لا ىل4ع ظافحل4ل فا4ك ري4غ را4طإلا
 ل44444صأ ة44444صال44444خ اهي44444ف ز444444ّكر44444ت ،طق44444ف تاحفص44444لا تار44444شع لمش44444ت ةراب44444ضإ و44444لو داد44444عإ ةينيط44444سلفلا ةطل44444سلا ي44444ف ةي44444برت44444لا
 ،مه444تا444سدق444م ،م444هداي444عأ ،مه444تادقتع444م ،مه444تارو444ت ،مه444نام444يإ نا444كرأ ةسم444خ ،مهخ444يرا444ت ن444ع ةذب444ن :ني444ير444ماس444لا ص444ئاص444خو
 ريثك4لا فرع4ي ال يداع4لا يدوهي4لا نأ ذإ يلي4ئار4سإلا ب4ناج4لا ىل4ع اًض4يأ بحسن4ي ه4تاذ ر4مألا .خ4لإ دوهي4لا ن4ع مه4فالت4خا
 .ةيدوهيلا هتليمز وأ هتقيدص نع هّتيوه يرماسلا باشلا يفخي ام اًريثكو يرماسلا نع

 ي44فو ى44لوألا ةيع44ماج44لا ةداهش44لا ىل44ع لوصح44لا دن44ع ير44ماسل44ل يع44ماج44لا ليصحت44لا ف444ّقوت44ي ،نييم44يدا44كألا دد44ع ةّل44ق )٥
 ى44لإ رفس44لا لعج44ت ة44ير44ماس44لا ة44نا44يد44لا .سل44با44ن ي44ف حاجن44لا ةع44ما44ج ن44م ريت44سجا44ملا ةداه44ش ىل44ع لوصح44لا ةري44خألا ة44نوآلا
.ماعطلا ثيح نم لهس ريغ اًرمأ دالبلا جراخ
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 لب4ج ىل4ع ة444444444ّصاخ4بو ديعب4لا لبقت4سملا ي4ف ةبع4ص ةينك4س ةق4ئا4ض ة4لاح4م ال قل4خيس ع4قاو4لا اذ4هو ،ةّقي4ض ةي4فارغ4ج ةعق4ب )٦
 ن4ع ثحب4لا ى4لإ ل4قألا ىل4ع ني4ير4ماس4لا ضع4ب رطضي4س ،ةرواج4م ةي4فا4ضإ ضارأ ءار4ش ةي4ناك4مإ مد4ع ة4لا4ح ي4ف .م4يز4ير4ج
 عاف44ترا ن44م م44غر44لا44ب ،ضرأ عط44ق ن44م مهيل44ع ضرع4ُ4ي ا44م ّل44ك عايت44بال م44يز44ير44ج لب44ج و44ير44ما44س ىعس44ي .ةل44يد44ب نك44س ن44كا44مأ
 ن4444م نو4444مور4444حم مه4444نأ اّلإ ي4444ضارألا ن4444م ةع4444ساو ٍتا4444حاس4444م نوكلتم4444ي ني4444ير4444ماس4444لا ّنأ ر4444كذ4444يو ،بي4444هر لكش4444ب راع4444سألا
 نو4لو4ح ي4ف ع4ضو4لا .البقت4سم ةلضع4ملا هذ4ه ّل4ح بو4جو ي4ف ّك4ش ال .ةيلي4ئار4سإلا را4ثآلا ةر4ئاد ةطل4س ن4م ر4مأ4ب اه4لالغت4سا
 ق44باوط44لا تاذ تارامع44لا د44جو44ت ثي44ح ب44يرق44لا يدوهي44لا توأ44ن ّي44ح ي44ف اض44يأ نونكس44ي ني44ير44ماس44لا ضع44ب ّنأ ذإ لوبق44م
 .ةددعتملا

 ةفض4لا ي4ف يلي4ئار4سإلا يركسع4لا مكح4لا ءان4ثأ يأ ،١٩٩٥ ما4ع راذآ ٢١ ي4ف ك4لذ نا4ك .ةاروت4لا ن4م راف4سأ سالت4خا )٧
 ل4خد4ت ن4م م4غر4لا4ب حجن4ت م4ل ندرألا ي4ف ،ودب4ي ا4م ىل4ع ،ةدو4جو4ملا ة4قور4سملا تا4طوط4خملا عا4جرت4سال ي4عاس4ملا ل4ك .ةي4برغ4لا
.ءاسؤرلا ىتح

 ذيفن4ت ،يبن4جأ م4عد4ب ،ّم4ت نآلا ىت4ح ذإ ،كان4ه ني4ير4ماس4لا ة4فاك4ل م4يز4ير4ج لب4ج ىل4ع يّح4ص فر4ص عور4شم ر4ّفو4ت مد4ع )٨
 .ابيرق عورشملا مامتإ لّمؤملا نمو ًابيرقت لزانملا فصنل ةبسنلاب عورشملا

 c ةقطن44ملا44ف ةيلي44ئار44سإلا را44ثآلا ةر44ئاد لب44ق ن44م ةي44ئار44جإ وأ ة44يدا44م ،لاج44ملا اذ44ه ي44ف تا44بوع44ص كان44ه ،تا44سّدق44ملا مي44مر44ت )٩
 الث4م اوم44ّمرو ةرداب4ملا ما4مز اوذ4خأ مهسف4نأ ني4ير4ماس4لا نأ ر4كذ4ي .ول4سوأ ةي4قاف4تا ءو4ض ىل4ع ،يلي4ئار4سإلا ن4مأل4ل ةع4ضا4خ
 اه4ب موق4ي يت4لا ةرّركت4ملا تاءادت4عالا ر4كذ ن4م ة4حودن4م ال ان4هو .سل4با4ن ةن4يد4م ن4م برق4لا4ب ع4قاو4لا ر4يزع4لا ماق4م مهتقف4ن ىل4ع
 أط4خ اذ4هو ادوه4ي ني4ير4ماس4لا نوربتع4ي ن4يذ4لا برع4لا ن4م نوريثك4لا كان4ه ،ةرمس4لا تا4سّدق4م ىل4ع برع4لا ناريج4لا ضع4ب
 ةريغص4لا ةف4ئاط4لا هذ4ه ىل4ع بث4ك ن4عو رث4كأ فّرعت4لاو سراد4ملا ي4فو ةي4عوت4لا ق4ير4ط ن4ع داقت4عالا اذ4ه حيحص4ت ن4م ّد4ب الو
 .مدقلا ذنم ميزيرج سّدقملا اهلبج حربت مل يتلا ،ةقيرعلاو

 ي444ف حتف4ُ44يو قلغ4ُ44ي نا444ك  ،م444يز444ير444ج لب444ج ن444م برق444لا444ب ه444خار444ب ةن444طوت444سم ل444خد444م ي444ف يلي444ئار444سإلا يركسع444لا ز444جاح444لا )١٠
 ًاب44يرق44ت تاون44س ثال44ث ذن44م ز44جاح44لا اذ44ه ل44يُزأ .ةح44ضاو ٍتاق44ياض44م ّبب44سو ني44ير44ماس44لا لّقن44ت ّدي44ق اذ44هو ،ةدّد44حم تا44عا44س
 ءان444بأ ىد444ل ةا444ناع444مو قل444ق ردص444م اذ444هو ،نار444عزل444ل ًابص444خ اًع444تر444مو ةي444حور444لا تا444بور444شملل ةح444بار ا444ًقو444س ةقطن444ملا لع444ج اذ444هو
 .نييرماسلا تانبو

 اوبّص44ن ،ةف44ئاط44لا ي44ف نيّنيع44م صاخ44شأ دو44جو ي44ف ّلثمت44ت ةص44يو44ع ةلكش44م كان44ه ّنأ ى44لإ ني44ير44ماس44لا ضع44ب ب44هذ44ي )١١
 دي44صر ال44ب ك44لذ ل44كو ،مه44ثار44تو مهخ44يرا44تو ني44ير44ماس44لا تادقتع44م ىل44ع نيّمي44قو ع44جار44م ة44باثم44ب مه4ّ4نأ44كو مهسف44نأ44ب مهسف44نأ
 ي4فو سل4با4ن ي4ف نو4ير4ماس4لا نسح4ُي ،ع4ضاوت4ملا ير4يدق4ت ي4ف .ة4يّدا4م ب4ساك4مو ةيصخ4ش برآ4مو تا4ياغ4ل ك4لذ ل4كو ،يمل4ع
 ّقحل4ل زايح4نالا ِل44ُق وأ ،يلي4ئار4سإلا ينيط4سلفلا عارص4لا ءازإ ناك4مإلا ردق4ب دايح4لا ب4نا4ج او4مز4ل ا4م اذإ ،اًعن444444444ُص نو4لو4ح
 ،ةّقيض4لا ةيصخش4لا ح4لاص4ملا ىل4ع ة44ّماع4لا ةحلص4ملا بيلغ4ت .ةي4لود4لا ةي4عر4شلاو ةد4ّحتملا م4مألا تارار4ق ءو4ض ىل4ع لدع4لاو
 ةي44نا44نألاو ليق44لاو لاق44لا .اد44بأ ىسن4ُ4ي ن44لو كراب44م يعس44لا اذ44هف ،ماع44لا ح44لاص44لا ل44جأ ن44م ىعس44ي ن44مل ى44بو44طو ،ةردا44ن ةعل44س
 .اهتبراحم نم ّدب ال تافآ ةميمنلاو دسحلاو ةريغلاو


