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هللا دبع كلملا  ةحار
The Palm of the King Abdullah

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

  ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف تر8شُنو )١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص8لا ة8قد8ص حل8ش ن8ب ميمين8ب ن8ب نوس8تر(
.٦٩-٦٦ .ص ،٢٠١٧ طابش ١٥ ،١٢٣١-١٢٣٠ نيددعلا ،ةرماسلا رابخأ

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي888نا888ملألاو ةيس888نرف888لا888ك ىر888خأ تاغ888ل ا8ً88ناي888حأ( ة888يزيل888جنإلا ؛ي888برع888لا م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ي888لاح888لا يربع888لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي8ف نو8كرت8شم ك8لان8هو ،ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب ّل8ك ىل8ع ا8ًناّج8م
 ةّي88ح ت88لاز ا88م ،ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا نادل88ب ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا88ب نيّمت88هملاو نيث88حاب88لا ن88م
  ،)ينس8888ُح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،نيقيقش8لا ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 نو888نا888ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب888ش ٢٢ ،يرفص888لا ة888قد888ص نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ي888ضار مو888حر888ملا يل88888ْجن
.)١٩٩٠ يناثلا

نييرماسلل نسحُمو نسح هللا دبع كلملا””

 اًكل88م نا88ك .كل88ملا اذ88ه ن88ع تا88ياكح88لا88ب ّجِع88ي ي88سأر88ف ،ني88سُح كل88ملا ّد88ج ،هللا دب88ع كل88ملا ن88ع ي88ل اوّصُق88ت ال
 ّلهت88888سمو تانيع88888برأ ر88888خاوأ ي88888ف ،سل88888با88888ن ي88888ف ةريغص88888لا ة88888ير88888ماس88888لا ةف88888ئاط88888لا ءان88888بال ًانسح88888ُمو اًحيل88888م
 .سدق888لا ي888ف ىص888قألا د888جسملا ي888ف يّلص888ي نا888ك امني888ح ،ليت888غا نأ ى888لإ ،ن888ير888شعلا نرق888لا تانيسم888خ
 هم8888سا ي8888سدق8888م طاّي8888خ لاتغ8888ملاو ،١٩٥١-١٨٨٢ ،يم8888شاه8888لا يل8888ع ن8888ب ني8888سحلا ن8888با لّوألا هللا دب8888ع[
.اريمأ ناك امدنع ًانسحمو ًاّبيط هللا دبع ناكو امك .]يشع يركش ىفطصم

 ع8ّفرت8ي م8لو ،“هّدقل8ه ل8ك” اًيبع8ش نا8ك ه8ّنأل ام8ّبر ،ان8ل نسح8ُي هلع8ج يذ8لا ا8م ة8فرع8م ناكم8ب ة8بوعص8لا ن8م
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 ك8لذ ن8م رث8كأ نا8كو .اّد8ج هورّد8قو سان8لا مظع8م ه8مرت8حا .كل8م وأ ري8مأ بق8ل لِم8حي صخ8ش ن8م ع88ّقوت8ملا8ك
 ،ةعَس8لاو ب888ْحَّر8لا ىل8ع لبُقت8سا هءاق8ل ىغت8با ن8م ّل8ك .سرطغت8لا الو ّربكت8لا ال فرع8ي م8ل .هول888ّجبو هور8ّقو ن8م
 ر8خاوأ ي8ف رمث8ُت تأد8ب ،انتف8ئا8ط ع8م ةّبيط8لا هت8قال8ع ّنأ ّن8َظأ .ه8سامت8لا كل8ملا ه8ل ّىب8ل تالاح8لا بل8غأ ي8فو
 ه8نوش8لا ةدل8ب ةرا8يز8ل ى8تأ يذ8لا ،هللا دب8ع كلمل8ل اًد8فو نو8ير8ماس8لا لّك8ش ني8ح ،ن8ير8شعلا نرق8لا تانيع8برأ
 ه88نو88ش ،د88برإ ةظ88فاح88م ي88ف ةي88بون88ج ة88نو88ش كان88ه ذإ ،ةي88بونج88لا ة88نوش88لا دوصق88ملا[ اح88يرأ ةن88يد88م ب88ناج88ب
 م888يدقت888ب د888عوو ،اًّد888ج بيصع888لا ةف888ئاط888لا ع888ضو ن888ع ف888سأ888ب كل888ملا عمت888سا .]نز888خم ا888هانع888م ةي888كر888ت ةظف888ل
 ي88ف ل88صاو88ي يذ88لا ،ني88سُحلا هديفح88ل اه88ثروأ ،ني88ير88ماس88لا ع88م ةّبيط88لا ة88قالع88لا هذ88ه ّ.يكل88م م88عد لض88فأ
.سلبان يف ةفئاطلا ءانبأ عم ةفطاعتم تاقالع ةماقإو ةدعاسملا ميدقت ،ديلقتلا اذه

هللا دبع كلملا لابقتسا

 اًكل88م نا88ك ه8ّ8نأ مك88ل تيك88ح ل88ه .هللا دب88ع هّد88ج لو88ح ل88ب ،ني88سُح كل88ملا لو88ح رود88ي ال ،ةّصق88لا عو88ضو88م ّنإ
 ّمأ888ب هتن888يا888ع ثدا888ح ن888ع ي888ه ل888ب ،ن888ير888خآلا ن888م اُهتعم888س ا888م ةّص888ق هذ888ه ،نذإ اوعم888سإ ؟ال مأ ،اًيبع888ش
 ةرا8يز مهتن8يد8م ةرا8يز8ل هللا دب8ع َكل8ملا سل8با8ن ةدا8س ا8عد ،ي8ضا8ملا نرق8لا تانيع8برأ ي8ف ةّر8م تاذ .ّيني8ع
 ناك8ملا ي8ف .نور8ق ذن8م كاذ8ك اًلافت8حا سل8با8ن فرع8ت م8ل .ه8فر8ش ىل8ع ةن8يد8ملا ّل8ك اون8ّيز مه8ّنأ ر8كذأ .ةيم8سر
 ىل888ع ىربك888لا ةمي888لو888لا ريضح888ت ي888ف ن888يد888ها888ج اولم888ع ،ةيشن888ملا ،ُةن888هار888لا ةن888يد888ملا ةبتك888م هيل888ع موق888ت يذ888لا
 رض8حو ام8ك ،هشي8ج ءا8سؤرو هءارزو تلَم8ش ،ةريب8ك ةي8شا8ح سأر ىل8ع هللا دب8ع كل8ملا ل8صو .كل8ملا فر8ش
 Sir John Bagot[ ريهش888لا ا888شا888ب بول888غ مهي888ف زر888بو ،اض888يأ ندرألا ي888ف ي888ناط888يرب888لا شيج888لا ءا888سؤر

Glubb، ١٩٥٦-١٩٣٩ ندرألا شيج داق ،١٩٨٦-١٨٩٧ ،كينح يبأب بّقلملا بولغ توغاب نوج[.  

 ةريب8888ك ةر8888ئاد نالّكش8888يو ،ر8888خآلا8888ب د8888حاو8888لا نيلّصت8888م ،نيم8888خض ني8888سو8888ق لكش8888ب ةّديش8888م ةيشن8888ملا ة8888حا8888ب
 ءا8888سؤرو ة8888يدلب8888لا ءاض8888عأ ،يسل8888بان8888لا ناميل8888س اهسي8888ئر ،سل8888با8888ن ةن8888يد8888م ءاه8888جو ل8888ك اهي8888ف “ش8888حُد”و
 )ساحن8ف ن8ب عشي8بأ( رض8خ ن8ب ي8جا8ن مو8حر8ملا ،رب8كألا اُنن8ها8ك ل8ضا8فألا ةّيِع88َم ي8ف نا8ك ام8ك .ل8ئام8حلا
 ع88م ةبّعشت88ملا امه88تا88قالع88ل ،قح88سإ رب88كألا ن88هاك88لا ان88با ،ة88قد88صو )مرم88ع( نارم88ع ،ناقيقش88لا نان88هاك88لاو
 امهت88ناك88م لضف88بو ،ريسي88تو ه88يز88ن ،ةيسل88بان88لا ناعن88ك ةل88ئا88ع ن88م ناق88يد88ص ي88ل نا88ك .سل88با88ن تايصخ88ش
 نود8ب فار8شإلا نكم8ملا ن8م نا8ك ثي8ح ،ن8يز8بارد8لا ب8ناج8ب امهع8م ف8قأ نأ ،اّد8ج ّصا8خ وحن8بو تنّكم8ت
.هتيشاحو هللا دبع كلملا هيف سلج يذلا ناكملا ىلع ،قئاع

ةريبكلا ةميلولا

 ن8888م ضعتم8888ي نا8888ك كل8888ملا .ةب8888حر8888لا ةبطص8888ملا ىل8888ع ةكيمس8888لا دي8888جاجس8888لا ت8888شر8ُ888ف .ماظن8888لا نا8888ك اًي8888لاث8888م
 د888ناس888ملا ن888م اًل888يو888ط اًّف888ص ،ك888لذ او888فر888ع ن888يذ888لا سل888با888ن ءاه888جو ما888قأ ك888لذ888لو ،ةي888برغ888لا ثي888ثأت888لا بي888لا888سأ
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 د88قو88ملا نا88ك ،ه88تاذ88ب م88ئا88ق رظن88م .هوق88فار88مو هللا دب88ع كل88ملا ءا88خرت88سا88ب اهيل88ع دع88ق يت88لا د88ئا88سو88لا تار88شعو
 ءا88سؤرو ءاه88جول88ل صّصخ88ملا ل88يوط88لا ّفص88لا ر88خآ ي88ف نيقّل88حتملا ما88مأ  مي88قأ ،كلمل88ل ّد88ُعأ يذ88لا ريبك88لا
 يد8ي ني8ب فق8يو مّدقت8ي نا8ك مهن8م د8حاو ّل8ك .سل8با8ن طيح8م ي8ف ةريث8ك ىر8ق ري8تاخ8مو ،ةرواج8ملا تادلب8لا
 ّم888ث .ةريب888ك ةءانح888نإ اًينحن888م كل888ملا د888ي ّلبق8ُ88ي مّدقت888ملاو ،ه888ب كل888ملا ف888يرعت888ب سل888با888ن ة888يدل888ب سي888ئر موق888ي ،كل888ملا
 رد8ص جل8ثأ اذ8هو ،دّد8جُم ءالو نال8عإ ة8باثم8ب ت8نا8ك ،م8سار8ملا هذ8ه ّل8ك .ة8كرب8لا ن8ع ّمن8ت ة8كر8حب كل8ملا هق8نا8ع
.هللا دبع كلملا

 .ةري88ثو88لا د88ئا88سو88لا ى88لإ هوق88فار88مو كل88ملا ع88جر ،دي88لا ليبق88تو ةيم88سر88لا تاق88ناع88ملا ةل88حر88م ن88م ءاهت88نالا دع88ب
 ن8888م ل8888ئا8888ه مك8888ب ةلّم8888حم ةريب8888ك ةي8888ساح8888ن ناو8888ص ترض8888ُحأ .ةريبك8888لا ةمي8888لو8888لا حاتت8888فال ةرا8888َمأ ك8888لذ نا8888كو
 “ةرود88س” ىر88حألا88ب وأ ،ةم88خضلا ي88ناوص88لا88ب ة88نراق88م ،ةريغ88ص ت88نا88ك ي88ناوص88لا هذ88ه .ة88عّونت88م تاطَل88س
 زرألا ن88888م طيل88888خب ءولم88888م ،اًّدي88888ج ٌيوش88888م ل88888ما88888ك فور88888خ ،اهن88888م د88888حاو ّل88888ك ىل88888ع ع88888ضُو يت88888لا ساحن88888لا
.اديعب تعّوضت هتحئارو ،ربونصلاو

 نك8لو ،ك8لذ ة8يؤر دن8ع يرد8ص حر8شني م8ل ،ة8ير8ماس8لا ةيلي8ئار8سإلا ةف8ئاطل8ل ًان8با ي8نو8ك ،ين8ّنأ ي8هدب8لا ن8م
 ،هن88م رغ88صأ اهن88م ل88ك ر88خآ ا8ً8فور88خ ني88ثال88ث ّنأ ني88ح ي88ف ،كل88ملا ما88مأ ع88ضُو فور88خ رب88كأ .ر88خآ نأ88ش اذ88ه
 ةلّم8حملا ي8ناوص8لا فار8طأ ىل8عو .ة8قر8شملا ن8يّو8عد8ملا تائ8م ني8عأ َل8باق8م ،ني8سوق8لا دادت8ما ىل8ع تع8ضُو
 ي88ه ام88ك ،فويض88لا اهلمعت88سيل ق88عال88ملا تار88شع تع88ضُو ،زرألا ن88م لال88ت اه88َلو88حو ،ةيشح88ملا نا88فر8888ِخلا88ب
 رظت88نا .ءار88حصلا ي88ف برع88لا ماي88خ ي88ف م88هؤا88بآ سل88ج نأ ذن88م ت88ّلو د88ق نورق88ف ،ةن88يد88ملا ل88هأ دن88ع لاح88لا
.هسفن هللا دبع كلملا فرط نم عبطلاب تناكو ،ةميلولا يف ءدبلا ةراشإ عيمجلا

كلملا ةحار

 تب8كاو ني8ع ف8لأ ن8م رث8كأ .كلمل8ل اه8مّد8قو ةب888ّهذ8م ةقعل888ِم طقت8لا ،سل8با8ن ة8يدل8ب سي8ئر ،يسل8بان8لا ىنح8نإ
 زرألا ي8ف هد8ي ّسد ،ّيوش8ملا فور8خلا وح8ن كل8ملا لا8م .ةدودم8ملا ة8يدلب8لا سي8ئر د8ي هللا دب8ع كل8ملا ّدر ،ك8لذ
 ب8كاو .ى8لوألا ي8ف ام8ك ةي8نا8ث ةّرك8لا دا8عأ .اهمقت8لاو ،ةريغ8ص ةر8ك لكش8ب زرألا رّو8ك ،هّف8ك أل8م ،ر8بونص8لاو
 دّل88قو هد88ي ن88م ةقعل8ِ8ملا طق88سأ ،ه88شأ88ج داعت88سا ا88م نا88عْر8888888ُس ه8ّ8نأ الإ ،اروهب88م هللا دب88ع َكل88ملا ة88يدلب88لا سي88ئر
 تو888ص عم88888888ُس ،ةد888حاو ةع888فد .كل888ملا ة888ظا888غإ ن888م ةيش8888َخ ن888يّو888عد888ملا ُتائ888م ءيش888لا سفن888ب ما888ق .كل888ملا لع8888ِف
 ل88كأ ةق88ير88ط ن88يدّلق88م ،ي88ناوص88لا ىل88ع ق88عال88ملا نوّو88عد88ملا ّط88ح .ق88عال88ملا تائ88م ن88ع ٌردا88ص ٍلا88ع ةشخش88خ
 كح88ض ا88م نا88عْر8888888ُسو كل88ملا هقه88ق .هللا دب88ع كل88ملا ةايح88ل تاءاد88نو تا88فات888ُه تقلط88نا .ة88يدلب88لا سي88ئرو كل88ملا
.ّمات حاجنب لّلُك لابقتسالا .عيمجلا

 ءاه888جو ث888يدا888حأل عمت888سيل كل888ملا لا888م ،ا888ضر888لا ن888ع ّمن888ت يت888لا ،تاؤشجت888لا ةلسل888سو ةمي888لو888لا مات888888ِخ ي888ف
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 كح88ض ي88ف كرت88شي م88ل يسل88بان88لا .ة88يدلب88لا سي88ئر ه88جو ُح88مال88م ه8888َهابت88نا ت88بذ88ج ا88م نا88عْر8888888ُس م88ث .هراوج88ب
 ة88يدل88ب سي88ئر كل88ملا لأ88س ؟“بيئ88ك ت88نأ اذا88مل” .ان88يز88ح اد88ب ه8ّ8ّنأ لاق88ي ّقح88لاو ،هللا دب88ع كل88ملا ةي88شا88ح دار88فأ
 هبتنت8ل يكل8م ا8ي ا8نأ ا8مو ا8نأ ن8م” ؟“ي8ل اهم8يدق8ت ت8لوا8ح يت8لا ةقعل8ِملا يض8فر بب8سب ك8لذ ل8ه” ،سل8با8ن
 ا8م ي8ل ل8ق” ،هللا دب8ع كل8ملا لا8ق ،“ه8جو ىل8ع َة8شاش8ب ال نك8لو” .ة8يدلب8لا سي8ئر با8جأ ؟“يلث8م ريق8ح دبع8ل
 اذا888مل” ،عون888خ توص888ب يسل888بان888لا لا888ق ،“طق888ف ك888لأ888سأ نك888لو ،كل888ملا ة888لال888جّ يل888ع ظاتغ888ي ال” ؟“كق888ياض8ُ88ي
 راوح8لا نوعّم8جتملا ب8كاو ؟“هت8حار8ب ل8كألا ر8ثآو ه8ل اه8تدد8م يت8لا ةقعل8ملا8ب ل8كأ8ي نأ ّمظع8ملا هت8لال8ج ض8فر
 ن8يريثك8لا يأر ي8ف ،ة8حا8قو ن8م هن8م رد8ص ا8م ىل8ع ،ة8يدلب8لا سي8ئر8ب لزني8س ًاّر8ش ّنأ نوشخ8ي م8هو ب88ّهأت8ب
 ،ٍلا88ع توص88ب كحض88لا88ب أد88ب ،سكع88لا88ب .سل88با88ن ة88يدل88ب سي88ئر راسفت88سا ن88م ًاب88ضا88غ  كل88ملا ُدب88ي م88ل .مهن88م
 ي88ف نو88برغت88سم مهعيم88جو ،ر88خآلا ى88لإ د88حاو88لا رظن88ي ،ةيشن88ملا ي88ف ن88ير88ضاح88لا ّل88ك هي88لإ ّمض88نا نأ ى88لإ
 سي888ئر888ل هللا دب888ع كل888ملا لا888ق ري888خألا كحض888لا تو888ص تف888خ ا888مدن888ع .كل888ملا كح888ض بب888س ا888م ،ه888تاذ ت888قو888لا
 ِجل8ت يت8لا ةقعل8ملا8ب ل8كآ م8لو .ةث8يد8حلا ج8نر8فإلا مي8لاع8ت ّل8ك تُق8مأو ،ءار8حصلا كول8م ن8با ين8ّنأ مل8عإ” ة8يدلب8لا
؟“طقف يمف لخدت يتحار نأ نيح يف ،“هّدقله لك” ةريثك اًهاوفأ

 عّدو ،هوق88فار88م هع88مو كل88ملا ما88ق .نيعمتج88ملا ّل88ك لِب88ق ن88م دي88يأت88لا ن88م ًةي88لا88ع ٍتاحي88ص كل88ملا ة88با88جإ تّر88ج
 هللا دب888ع كل888ملا نا888ك ،ّد888ح ّيأ ى888لإ ،نآلا نومهف888تأ .ناّم888ع ى888لإ اًد888ئا888ع لف888قو ةرّركت888م تا888قانع888ب هيفيض888م
“؟اًيبعش


