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دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من
خالل كتابها ومواقع الصابئة املندائيين
المقذمت :
اسبُـهلل ايق ٟدعٌ ايٛس ٞسهُا عـ ٫عبانِ ب٘ نٌ ٓاٍ َٚؿوـ ٚضباكب يٓا
ٚاسبُـهلل ايق ٟدعٌ يف نٌ مَإ ؾذل َٔ ٠ايلهٌ بكاٜا َٔ أٌٖ ايعًِ ٜـعٌٓ َٔ ٕٛ
إىل اشلـٜٚ ٣لؿ ٕٚعً ٢أٌٖ ايبػٚ ٞاملبطًني ٚ.ايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًلف اشبًل
ٚامللهًني ايق ٟعًُٓا نٝـ ْلؿ عً ٢املبطًني ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أمجعني.
ٜعٌ عٌُ املوتٌلقني ظاٖل ٠أٖـاؾ٘ .ظاٖلدًـِٖ عًٗٝا يً ٍُٛٛإىل ذبكٝكٗأَٚ.
ٖ ٤٫٪املوتٌلق ١ايٛٗٝؿ ١ٜايـٜاْ ١ايدلٜطاْ ١ٝازبٓو" ١ٝايًٝـ ٟؿكاٚك " اييت كأٜتٗا
سآل ٠أَاَ ٞأثٓا ٤حبج ٞيف ؿٜاْ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني هٛا ٤يف نتابتٗا اشباُ ١عِٓٗ
أ ٚتلمجتٗا يهتبِٗ املكـه ١أ ٚسٝاتٗا ب ِٗٓٝ٭كبعني هٓ ١تكلٜبا.
أهميت البحث:
تعتدل ايهتاب ١عٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك َُٗ ١دـا ٭هباب عـَٗٓ ٠ا:
 - 1عـّ ٚدٛؿ نتاب ػاْ عٔ سٝاتٗا ٚٚؿٚكٖا يف ؿٜاْ ١ايِاب ١٦املٓـا ١ٝ٥سوب َاتًُٛت
إي.1 ٘ٝ
 - 2ؿٚكٖا ايباكم يف سٝا ٠ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني
 - 3نتابٗا عِٓٗ ٚايقٜ ٟعـ امللدع ايلٝ٥ى يهٌ َٔ نتب عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.

منهجي في البحث:
نإ َٓٗذ ٞتتبع ٞاهتكلاٚ ٞ٥ذبً ًٞٝملا نتبت٘ ٚملا نتب عٓٗا هٛا ٤يف ايهتب
أ ٚاملٛاقع اييت تٛؾلت ي.ٞ
مصاعب البحح  :عـّ تٛؾل املِاؿك ٚامللادع ه ٣ٛنتابني شلا ُٖعا :ايِعاب ١٦املٓعـإٛٝ٥
ٚأهععا رل ٚسهاٜععات ًعععبٚ ١ٝايجععاْٖ ٞعع ٛعبععاك ٠عععٔ صبُٛععع ١أهععا رل هععلؿٖا شلععا أسععـ
كداٍ ؿ ٜٔايِاب ١٦املٓـاٜني ٚؾ َٔ ٘ٝايهقب ٚاشبٝاٍ ايهجرل دـا.
ؾًذأت ملٛاقع ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚملٔ نتب عِٓٗ أمجع املعًَٛات; ٚفيو يعـّ ٜول
اي ٍُٛٛإيٗٝا عدل َِاؿك َتٛؾلٚ ٠نقيو يهجلَ ٠انتب٘ عٓٗا ايِاب ١٦املٓـإٛٝ٥
املعاُل ٕٚيف َٛاقعِٗ املعاُلٚ ٠اييت متجٌ ؿٚ ِٜٗٓثكاؾتِٗ ;يقا سلُت عً ٢كبط
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عٓٛإ حبج ٞمبٛاقعِٗ ست ٢تهُٛ ٕٛك ٠حبج ٞظاٖل ٠يًعٝإ بأْ ٞمجعت ؾ ٘ٝبني
امللادع ايٛكقٚ ١ٝاإليهذلٖٚ ،١ْٝٚقا بات زلَ ١عاُل ٠ست ٢بني اسبهَٛات اييت
زلٝت سهَٛات إيهذل ،١ْٝٚؾ ٬أدـ عًُ ٞبـعّا َ ٫ٚجًب ٫ٚ ١قِٛكا ٖٚ.قا املأٍَٛ
ُٛٚي٘ يهٌ َٔ ٜكلأ حبجٚ ٞػبـ ؾ٦ًٝ ٘ٝا َٔ ٓايت٘ املٌٓٛؿ.٠
 ٫ٚتناٍ املوتٌلق ١ؿكاٚك ذبٔل يف ايٛقت املعاُل يف ب٬ؿٖا بلٜطاْٝا سٝح قـَت
ابٓتٗا َاكغلٜت املتؼِِ ١يف عًِ اٯثاك ػاُ ١اسبٔاك ٠املِل ١ٜيكاْ ٤عُ٘ ؿٜٛإ
ايهٛؾ ١بٛهط يٓـٕ ،يف أَو ١ٝثكاؾ ١ٝعٔ سٝاٚ ٠تلاخ ايًٝـ ٟؿكاٚك.2
خطت البحث:
يكـ قوُت ايبشح إىل َكـَٚ ١هتَ ١باسح ٚػامت١
املقدمة
املبحح األولَ :ؿٗ ّٛايِاب١٦
ٚذبت٘ َطًبإ:
املؿٗ ّٛايًػٟٛ
املؿٗ ّٛاُ٫ط٬سٞ
املبحح الجاىي َ :ؿٗ ّٛا٫هتٌلام
املبحح الجالح  :ايورل ٠ايقات ١ٝيًُوتٌلق ١ؿكاٚك
املبحح الرابع  :أٖـاف املوتٌلق ١ؿكاٚك َٔ ؿكاهتٗا يًِاب ١٦املٓـاٝ٥ني
املبحح اخلامس :زلات نتابتٗا عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.
املبحح السادس  :ثٓا ٤ايِاب ١٦عًٗٝا
التعقيب
اخلامتة
ثبت املراجع
الفهرس
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مفهىم الصببئت
املطلب األول :املفهوو اللغوي
إٕ نًُ ١ايِابَ ١٦أػٛف َٔ ٠ايؿعٌ ايج٬ثَُ( ٞبَأ َٜعِِبأ ُ َُبِأَ ُُٚبعُ٤ٛا َُٚبعُ٪
َٜعِِبعَُُ٪بعِأ ُُٚبعُ٤ٛا.نُٖ٬ا  :ػلز َٔ ؿ ٜٔإىل آػل نُا تِبأ ايٓذ ّٛأ ٟربلز َٔ
َطايعٗا ٜٚكاٍ أُبأت ايك ّٛإفا ٖذُت عًٚ ِٗٝأْت  ٫تٌعل مبهاِْٗ ُٚبأت عً٢
ايكُٚ ّٛبعت أ ٟتـٍ عً ِٗٝغرلِٖٚ ،تٓطل َُٗٛمٚ ٠غرل َُٗٛم. 3)٠
(ؾايِا٥ب ١يف ايًػ ١إفٕ  ِٖ :أٚي٦و اشباكد ٕٛعً ٢عباؿ ٠ق ،َِٗٛاملؼايؿ ٕٛشلِ يف
ؿٜاْتًِٗ ،أِْٗ يف فيو ًإٔ َٔ ْوُ ِٗٝيف أٜآَا باملًشـ ٜٔأ ٚاشلـاَني ،أ ٚأٟ
َِطًض آػل ٜلَ ٞب٘ َٔ ؽبلز عً ٢ؿٜاْ ١اجملتُع  ٚق ٚ ُ٘ٝتكايٝـ .. ٙامؿكا ٤شلِ ٚ
تٓؿرلاً يًٓاي َِٓٗ)  ( 4ؾايِب ٠ٛيف َكابً ١اسبٓٝؿ ١ٝؾبشهِ َ ٤٫٪ٖ ٌٝعٔ هٓٔ اسبل
ٚمٜػِٗ عٔ ْٗر ا٭ْبٝا ٤ق ٌٝشلِ ايِاب ;5)١٦يقا ظبـ (املوًُني مل ٜلتاسٛا شلق ٙايتوُ،١ٝ
بٌ ناْٛا ٜهقب ٕٛنٌ َٔ ٜطًل عًٖ ِٗٝق ٙايتوُ َٔ ١ٝاملٌلنني ،ؾًُا ْاؿ– ٣
مج ٌٝبٔ َعُل ازبُش – ٞيف قل ٍٜقا : ً٬٥أ ٫إٕ عُل بٔ اشبطاب قـ ُبأ ٚ...فيو
سني ؿػٌ يف اإله – ّ٬ؾٓاؿ ٣عُل  -كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚأكٓا َٔ - ٙػًؿ٘ قا : ً٬٥يكـ
نقب  ..إْ ٞأهًُت  ..ؾتهقٜب عُل  -كٓ ٞاهلل عٓ٘ ٚ -غرل ٙيًٛثٓٝني َٔ أٌٖ
َهٌٜ ،١عل بإٔ أٌٖ َه ١إمنا أ ًكٛا عً ٢املوًُني ٖق ٙايتوُ ١ٝإٖاْ ١شلِٚ ،امؿكا٤
بِٗ ٭ْٗا ناْت هب ١عٓـِٖٚ ،إ ٫ملا اْنعر املوًَُٗٓ ٕٛا) . 6
ٚيهٔ ٖقا املعٓ ٢ايًػٜ ٟٛلؾٔ٘ ايِاب ١٦اسبايٜٚ ٕٛٝل: ٕٚإٔ َعٓ ٢ازلِٗ يػٜٛا
َأػٛف َٔ ايؿعٌ ايج٬ثُ" ٞبٖ" ُ َ٘ٓٚب املاٚ ٤عب :ٙٛأكاق٘ ٚههب٘ (ٚ 7أٌُ ايهًُ١
َٓـاٝ٥اً آكاَٝا سٝح دا٤ت ايهًُ َٔ ١ازبقك( ُبا) أ ٟاكمتى أ ٚغطى ٚنقيو دا٤
ٖقا ازبقك يف ايًػ ١ايعلب ١ٝمماث ً٬نُا يف ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥دا ٤تؿورل ٙيف املعادِ
ايعلبُ ٖٛ ١ٝب املا َٔ ٤ايلأي إىل أمخّ ايكـّ أ ٚا٫كمتاي يف املاٚ ٤دا٤ت توُ١ٝ
ايِب ١أ ٚايِاب َٔ ١٦ػ ٍ٬احملٝط شلِ ٜ ِٖٚػطوٜٚ ٕٛلمتو ٕٛباملاٚ . 8)٤عًُ١ٝ
ايتعُٝـ تعين "َِبتا " ٜ ٖٛٚتؿل َع كوِٗ ايلٝ٥ى يف ًلٜعتِٗ  ٖٛٚا٫غتواٍ يف
املٝا ٙازباك. ١ٜ
ٚيهٓا ظبـ باسجَٓ ١ـا ١ٝ٥ذبا ٍٚازبُع بني أٌُ ايهًُ ١علبٝا ُٚابٝ٦ا َٔ ػٍ٬
ايؿعًني ُبأ ُٚبؼ يتجبت – يف معُٗا – ُـم ؿٜٗٓا ؾتك ( :ٍٛعبٔ إٕ عـْا إىل
املِاؿك ايِاب ١ٝ٦يٛدـْا ؾٗٝا نًُُ " ١با " غرل املُٗٛمٌَٚ ٠تكاتٗا  َٔ ٖٞٚاملؿلؿات
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املٓـا ١ٝ٥اٯكاَٚ ١ٝتعين ايتعُٝـ أ ٚايتطٗرل باملا ٤نٌعرل ٠ؿ ١ٜٝٓأهاهً َٔ ١ٝعا٥ل
ايِاب ١٦املٓـاٝ٥نيٜ ِٖٚ ،طًك ٕٛعًٖ ٢ق ٙايٌعرلُ " ٠باغ " ١ؾٝه ٕٛتؿورلٖا إىل
ايًػ ١ايعلبُ: ١ٝباُ :بؼ ٚايهًُ ١بٗقا املعٓٚ ٢اكؿ ٠يف ايًػ ١اٯنـُٝ" ١ٜبُٝ " "ٛبٛ
ت ،" ّٛثِ فنلت عـٌَ ٠تكات يًهًُ ١يف ايًػ ١اٯكاَ ١ٝتعٛؿ إىل َعٓ ٢ايتعُٝـ
بايػطى يف املاُ:٤باُ،بٝتَِ،بٛتاَِ ،طباٚ ،ساٚيت كبط َاهبل بايؿعٌ ايج٬ثٞ
ايعلبُ " ٞبؼ "ٚقايت  :إٕ ٖق ٙايهًُ ١ذبٌُ املعٓ ٢املاؿ ٖٛٚ ٟا٫غتُاي أ ٚايػُى يف
املا ،٤نُا أْٗا ذبٌُ يف ايٛقت فات٘ َعٓ ٢ؿٜٝٓا ٖ ٛايتش ٍٛأ ٚايـػ ٍٛيف ؿ ٜٔدـٜـ
ٚفنلت َعٓ ٢ايؿعٌ يف ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاػتاكت املعٓ ٢اٯت": ٞايِبؼ ايػُى ٚايتػٝرل
ٚزلت ايِٓاك ٣غُوِٗ أ٫ٚؿِٖ يف املاُ ٤بػا يػُوِٗ إٜاِٖ ؾ ،٘ٝتطٗرلا ي٘ ُٚبػ١
اهلل  :ؿٚ ٜ٘ٓايِبػ ١ايٌلٜعٚ ١اشبًكٚ ١ق ٌٝنٌ َاتكلب ب٘ "ٚربًّ إىل ٚدٛؿ تٓاظل
ٚآض بني ايهًُ ١اٯاكاَُ" ١ٝبا" ٚايهًُتني ايعلبٝتني ُ " :بأ "ُ" ٚبؼ " إف إٕ
ايهًُات ايج٬خ ذبَ ٟٛـي ٫ٛؿٜٝٓا ٚاسـا ٖ ٛايتػٝرل أ ٚايتش َٔ ٍٛؿ ٜٔإىل ؿ ٜٔآػل
ٚايػُى يًتطٗرل ؾته ٕٛاشب:١ُ٬إٔ ايِاب ٖٛ ٞ٦ايٌؼّ ايقُ ٟبأ – علب – ١ٝأٟ
ؿػٌ يف ؿ ٜٔايِاب ١٦بعـ إٔ ُبا – آكاَ – ١ٝأ ٟاُطبؼ أ ٚتعُـ باملا. 9 ) ٤
ٚق ٌٝأٜٔا إٔ أٌُ ايهًُ( ١عدل ١ٜثِ ْكًت إىل ازبنٜل ٠ايعلبُٚ ١ٝاكت مبعٓ٢
ػلز َٚاٍ ٚإ ٫ؾٗ ٞيف َعٓاٖا بايعدل ٟتطًل عًَ ٢ا ٜتٌِ باسبلٚب ٚازبٗاؿٚ ،قٌٝ
10
َٔ ايؿعٌ ايعدلُ ٟبؼ أ ٟغطى ٚق ٌٝإٕ نًُُ " ١بأٚخ" اييت تعين دٓـ ايوُا) ٤
ٖٚقا ايك ٍٛؼبتاز إىل ذبلٜل ٜلبط ُشٖ ١ق ٙا٭قٛاٍ بِشَ ١ؿٗ ّٛايهًُ ١يف ايًػ١
ايعدل. ١ٜ
املطلب الجاىي :املفهوو االصطالحي
يكـ ٓٚع ايِاب ١٦٭ْؿوِٗ تعلٜؿا ػاُا بِٗ ٌَتل َٔ عكٝـتِٗ يف نتبِٗ
املكـه ١عٓـِٖٚ ،قـ أػقت٘ َٔ نتاباتِٗ ؾٝك ٍٛأسـِٖ ( :ايِابَٓ ( ٖٞ ١٦ـا)ٞ٥
ٖٚق ٙتعين ً٦ٝني :
ؾولٖا بعض عًُا ٤ايًػات بأْٗا تعين " ايعاكف"  َٔٚنًُ ١ايعاكف أ ٚاملعلؾ١
اًتكت نًُ ١املعلؾٝني أٚ .) Gnostic ( ٟنًُ ١املعلؾ ١تعين َعلؾ ١اهلل َٔ دلا٤
تأٌَ أْ ٚوو أ ٚتِٛف ٚتؿهرل عُٝل يف إٔ ٖقا ايه ٕٛؼبتاز إىل ػايل َـبل ،أٚ
إىل َٛدـ َهٖٚ .ٕٓٛقا ايتؿهرل ايعُٝل  ٫ؼبتاز إىل أْبٝاٚ ٤كهٌ ي ًُٙٛٛٝإىل ايٓاي
ٜٚؿلٓٛا عً ِٗٝاعت٘ ٚعباؿت٘ٚ ،عًٖ ٢قا ؾكـ ؾلض َٔ دلاٖ ٤قا ا٫عتكاؿ إٔ
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ايِاب َٕٛٓ٪ٜ ٫ ١٦بلهاي ١ا٭ْبٝاٖٚ ،٤قا عهى َا َٖٛ ٛدٛؿ يف نتبِٗ أ ٟإمياِْٗ
بآؿّ ًٝٚت ٚهاّ ٚؼب َِٗٓٚ ٢ٝاًتكٛا َٓابع ؿٜاْتِٗ.
أَا ايك ٍٛايجاْٚ ٞايق ٟأؾول ٙآْا نُا ٜؿول ٙبعض ايعًُا ٤غرلٖ - ٟق ٙايعباك٠
ْك ٬عٔ ايهاتب ايِاب ٞ٦غٔبإ ايل- َٞٚإٔ نًَُٓ ١ـاٌَ ٞ٥تكَٓ َٔ ١ـا ٚتعين
املٛسـ َٗٓٚا أػقت َٓـٚ ٟتعين ضبٌ ايعباؿ ٠أ ٚايتٛسٝـٚ .نًَُٓ ١ـاؿ ٖٚ ٞتعين
تٛسٝـ اهلل ٚعباؿت٘.
إفٕ ؾهًَُٓ ١ـا ٜٞتعين ٚتٌٌُ املٛسـ ٜٔأنجل مما ٜكِـٖا بعض ايعًُأَ ٤
املوتٌلقنيٚ .عً ٢ن ٬ايٌهًني ؾايـ ٜٔايِاب ٞ٦هٛا ٤نإ َٔ املعلؾ ١أَٔ ٚ
املٓـا ١ٝ٥ؾٜٗ ٛعين تٛسٝـ ػايل شلقا ايه .ٕٛػايل عًٜ ٟٛعذن اإلْوإ إٔ ِٜؿ٘ أ ٚإٔ
ٜعلف ته ٜ٘ٓٛأ ٚإٔ ٜعلف نٓٗ٘ ،٭ٕ أُٚ ٟـ تطًك٘ عً ٘ٝدبـ ٙأعًٚ َ٘ٓ ٢أنجل
ؿقٚ ١سل َٔ ٫ٛفيو ايُٛـ)ٜ َٔ َِٗٚ ،ل ٣أْ٘ اًتكت نًُ ١ايِابُ ( َٔ ١٦با
 ) Sbaاٯكاَٚ ١ٝتعين َٔ ُبؼ أ ٚتعُـٚ ،تعين بايعلب ١ٝايِاب ٞ٦نٌ َٔ ػلز َٔ ؿٜٔ
إىل ؿ ٜٔآػلٚ .ن ٬ايهًُتني ٜعٓٝإ ً٦ٝا ٚاسـا  ٖٛٚايتػٝرل ايعباؿ .ٟؾايتعُٝـ يف
ايعكٝـ ٠ايِاب ١ٝ٦ػبعٌ ايٌؼّ ٜتبع بعـ ايتعُٝـ ايعكٝـ ٠ايِابٚ ١ٝ٦قـ دا ٤يف نتاب"
ايهٓنا كب٘" ايهٓن ايلباْ ٞأُ ٚشـ آؿّ  ٖٛٚايهتاب ايقً ٟلغ ٓٚٚض عباؿ٠
ايِابٚ ١٦ؾًوؿ ١عكٝـتِٗ قٛي٘ " ََِِؿٔتٓؽ َٔتَؿلقَؽُ َٔ َُٜٛٗؿُٚث٘ إىل ََٓـُٜٛث ،"١أ ٟإٔ
عُاؿى ؽبلدو َٔ ايٛٗٝؿ ١ٜإىل املٓـاٚ .١ٝ٥عًٖ ٢قا ؾايتعُٝـ ٜعين إعطا ٤ايؿلؿ
ايِابُ ٞ٦ؿت٘ ايِاب ١ٝ٦أ ٚاهِ ايِاب.11 )١ٝ٦
ٚٚدـت َِٓٗ َٔ ٜك ٍٛإٕ توُٝتِٗ بايِاب ١٦تعٛؿ إىل سؿٝـ إؿكٜى عً ٘ٝايو" ّ٬
ُاب ٧بٔ قًٌٛغ بٔ إؿكٜى "ٖٚقا ايه ّ٬غرل ؿقٝل ;٭ْ٘  ٫تٛيـ ا٭زلا ٤قبٌ
املوُٝاتٚ . 12عٓـ ايكلا ٠٤يف نتبِٗ املكـه ١ظبـِٖ ٜعٓ ٕٛبايتٛسٝـ تعط ٌٝإشلِٗ عٔ
نٌ ايِؿات ٚيٝى املكِٛؿ ب٘ ايتٛسٝـ اسبكٝك ٞايقْ ٟعلؾ٘ نُوًُني ٚ .يهٔ
املؿٗ ّٛاسبكٝك ٞيًِاب (ٖٛ 13 ١٦اييت تعتدل ؼب ٢ٝعً ٘ٝايوْ ّ٬بٝا شلاٜ ،كـي أُشابٗا
ايهٛانب ٚايٓذٜٚ ّٛععُْٗٛاٜٚ ،عتدل ا٫دبا ٙعب ٛظبِ ايكطب ايٌُايٚ ٞايتعُٝـ يف
املٝا ٙازباك َٔ ١ٜأِٖ َعاملِٗ )ٚ(. 14اػتًـ ؾ ِٗٝعً ٢عـ ٠أقٛاٍ ؾُِٓٗ َٔ ٜل ٣أِْٗ َٔ
ايِٓاكٜ َٔ َِٗٓٚ ٣ك ٍٛإِْٗ َٔ ايٛٗٝؿ ٜ َٔ َِٗٓٚك ٍٛإِْٗ َٔ اجملٛي َٔ َِٗٓٚ
ٜك ٍٛإِْٗ َٔ ٫ؿ ٜٔشلِ  َٔ :ناْٛا ع ٢ايؿطلٜ ٫ٚ ٠تـ ٕٜٛٓبـ.15 ) ٜٔ
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ٚيهٔ ُاب ١٦ايعلام املعاُلٜ ٜٔؿًٔ ٕٛتوُ ١ٝأْؿوِٗ باملٓـا٥ني ٭ٕ (اهِ
"ايِاب٦ني " ناهِ شلق ٙايطا٥ؿ ١غرل َعلٚف عٓـْا  ٫ؿٜٝٓا ّ  ٫ٚتلؽبٝا; ٭ْٓا ْعلف
أْؿوٓا ( َٓـا ) ٜٞؾ ٬بـ إفا ّ َٔ إ ته ٕٛتوُٝتٓا بايِاب٦ني قـ دا٤ت َٔ ا٭قٛاّ
اييت سٛيٓا ،ؾإفا عًُٓا إٔ ايٌعاك ايـٜين ايلٝ٥و ٞيـٜٓا ٖ ٛا٫غتُاي يف املا ٤ازباكٟ
ٚإٔ ٗاكتٓا اي ١َٝٛٝمتاكي نقيو عٔ لٜل ا٫غتواٍ يف املاٚ ٤إٔ ٖق ٙاملُاكه١
توُ ٢عٓـْا ( َِبت٘ ) أ ٟايتعُٝـ تلدض يـٜٓا إٔ ايتوُُ ( ١ٝابَ ) ٞ٦أػٛف َٔ ٠ؾعٌ
( ُبا ) اٯكاََٚ ،ٞعٓاٜ ٙػتُى ٜٚتعُـ ٚعبٔ ْك ٍٛيف ُٝػ ١ا٭فإ عٓـْا (اٍْ ُاب٢
مبِبت٘ ًًُ ) ٢أ ٟنٌ َٔ ٜتعُـ باملعُٛؿٜ ١ٜوًِ .نُا ْك ٍٛيف ايتعُٝـ ( ُبٓٝا
امبِبت٘ اؿ بٗلاّ كب٘ ) أ ٟتعُـت بعُاؿ إبلاٖ ِٝايهبرل ٫ٚ ،بـ ٖٓا اإلًاك ٠إىل إٔ
ايًػ ١املٓـا ١ٝ٥ربً َٔ ٛايتٓكٝط  َٔٚبعض اسبلٚف املٛدٛؿ ٠يف ايًػ ١ايعلبَٗٓٚ ،١ٝا
سلٚف ع ؽ ض ظ ٜٚوتعاض عٓٗا يف بعض ا٭سٝإ حبلف اشلا ٤٭ْ٘ أهٌٗ يف ايًؿغ،
عًُاً إٔ سلف ايعني َٛدٛؿ إ ٫أْ٘ ٌَُٗ عًُّٝآٖ َٔٚ ،ا بـأت أٌَ ٍٚه٬ت ايٓطل
ؾتش ٍٛايؿعٌ طاُطبؼ ص إىل طاُطبأ ص ٚمبلٚك ايٛقت ذب ٍٛايًؿغ اىل ط ُبأصَ٘ٓٚ ،
بـأت أ ٍٚاملٌانٌ َع إػٛآْا املوًُني سٝح ْتقنل مجٝعاً إٔ ايٓيب ضبُـ ًُ ٢اهلل
عًٚ ٘ٝهًِ نإ ًٜكب بايِاب ;٧٭ْ٘ ػلز عٔ ؿ ٜٔآبا ٘٥يهٓٗا تعين يف ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
تعُـ ،اغتُى يف املاٚ .٤يـٜٓا ايهجرل َٔ ايعباكات اييت تقنل نًُ ( ١املِبت٘ )
نجرلاً يف كٛهٓا .ؾُٔ املعك ٍٛإٔ ٜه ٕٛا٭قٛاّ اجملاٚك ٕٚيٓاٚ ،نجرل َِٓٗ آكإَٛٝ
ٜٚعلؾ ٕٛايًػ ١اٯكاَ ،١ٝقـ أ ًكٛا عًٓٝا اهِ ( ايِاب٦ني ) أ ٟاملػتوً ١باٯكاَٚ (١ٝقـ
أٜـ ٖقا ايلأ ٟنجرل َٔ ايباسجني َِٓٗ ْٛيـن٘ ٚا٭ب ايهلًَٚ ٞايًٝـٟ
ؿكاٚكٚايدلؾوٛك اٚيرلٚ ٟنجرل ٕٚغرلِٖ)ٚ ،16تل ٣باسجَٓ ١ـا ١ٝ٥إٔ ( ايِاب١٦
ٚاملٓـا ٕٛٝ٥توُٝتإ ملوُٚ ٢اسـ ) . 17
ٚيهٔ َكـّ نتاب " ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥ؿكاه ١يف تاكٜؽ َٚعتكـات ايك ّٛاملٓوٕٛٝ
"ٜقنل ( إٔ املٓـا ٖٛ ٞ٥اهِ َهإ أَا ايِاب ٞ٦ؾِٗ ا٫هِ ايـٜين ) ٚمبا أْ٘ َٔ
إٜلإ ٜٚهتب عٔ ٖق ٙايطا٥ؿ ١املوتكل ٠يف إٜلإ ؾٜٗ ٛعٝـ اهِ املٓـا ٞ٥إىل ؿٚيَ " ١اؿ
"أَ " ٚاؿ " ٟاييت ٖ ٞاٯٕ إٜلإ ٚاربقٚا بايتاي – ٞعً ٢سوب كأ – ٜ٘ازلا دـٜـا شلِ
َٔ ٖق ٙاسبٔاك َٔ ٠املاؿا ٞ٥أ ٚاملاْـاٚ ٞ٥بكٛا ضباؾعني عًٖ ٢قا ا٫هِ ازبـٜـ عً٢
َـ 1800 ٣عاّ) .. 18
ٚتتعـؿ أزلا ِٖ٩ايـاي ١عًَ ٢عٓٚ ٢اسـ(:ايِاب ..١٦املٓـا ..ٕٛٝ٥املػتوً ،١أزلا٤
طبتًؿ ١ملعٓٚ ٢اسـٌٜ ،رل إىل أنجل ازبُاعات ا٫ثٓ - ١ٝيف ايتاكٜؽ  -اكتبا ا
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ٚتكـٜوا يًُاٚ ،19 )٤يف ه٪اٍ يف صبًَٓ ١ـا :١ٝ٥ملافا تعـؿت توُٝات املٓـاٝ٥ني ؟ ؾهإ
دٛاب أسـ نٗٓتِٗ  (:اػتًؿت توُٝات ايِاب ١٦بوبب بعـ تاكؽبِٗ ٚتكًبات ايعِٛك
ؾِٗ ٜلدع ٕٛجبقٚك عكٝـتِٗ إىل ايٓيب آؿّ عً ٘ٝايوٚ ّ٬يقيو ؾِٗ َٔ أقـّ ا٭قٛاّ
املٚ ١َٓ٪يقيو ؾإٕ تعاقب ا٭ ٛاك ٚاسبكب ايتاكؽبٚ ١ٝتػٝرل َهإ ٚدٛؿِٖ ٚههِٓٗ
باهتُلاك ٖ ٛايوبب ايلٝ٥و٫ ٞػت٬ف ايتوُٝات اييت أ ًكت عً. 20 ) ِٗٝ
ٚيف املكابٌ ْكلأ تعلٜـ ايِاب ١٦عٓـ عًُا ٤ايوًُني يٛكٚؿ ازلِٗ يف ث٬ثَٛ ١آع
يف ايكلإْٓٚ .21علّا يػُٚ ِٗٓٛبا ٓٝتِٗ ؾكـ اػتًـ س ٍٛتعلٜؿِٗ عًُا ٤املوًُني:
ْٚبـا بأ ٍٚتؿورل  ٌُٚإيٓٝا ؾٓكلأ تعلٜـ اإلَاّ ايطدل – ٟكمح٘ اهلل  ( :-ايِابٕٛ٦
مجع ُاب ٖٛٚ ٧املوتشـخ ه ٣ٛؿ ٜ٘ٓؿٜٓا ٚأػتًـ أٌٖ ايتأ ٌٜٚيف َٔ ًٜنَ٘ ٖق ا٫هِ
َٔ أٌٖ املًٌ ؾكاٍ بعِٔٗ ًٜ:نّ فيو نٌ ػاكز َٔ ؿ ٜٔإىل غرل ؿٚ ٜٔقايٛا :ايق ٜٔعٓ٢
اهلل بٗقا ا٫هِ ق٫ ّٛؿ ٜٔشلِٚ ،قاٍ صباٖـ :ايِاب ٕٛ٦يٝوٛا بٛٗٝؿ ِْ ٫ٚاك٫ٚ ٣
ؿ ٜٔشلِ ٚعٓ٘  :ايِاب ٕٛ٦بني اجملٛي ٚايٛٗٝؿ  ٫ت٪نٌ فبا٥شِٗ  ٫ٚتٓهض ْواِٖ٩
ٚ.قاٍ ابٔ مٜـ :ايِاب ٕٛ٦ؿ َٔ ٜٔا٭ؿٜإ ناْٛا جبنٜل ٠املٜ ٌُٛكٛي٫ ٕٛإي٘ إ ٫اهلل،
ٚيٝى شلِ عٌُ  ٫ٚنتاب ْ ٫ٚيب إ ٫ق٫ ٍٛإي٘ إ ٫اهللٚ ،مل َٛٓ٪ٜا بله ٍٛاهللٚ ،قاٍ
آػل ِٖ ٕٚقٜ ّٛعبـ ٕٚامل٥٬ه ًِٕٜٛٚ ١ايكبًٚ ١ماؿ قتاؿٜٚ ٠كل ٕٚ٤اينبٛك ٚق ٌٝبٌ ِٖ
ا٥ؿ َٔ ١أٌٖ ايهتاب)  22ايطدلٚ ،ٟفنل اسباؾغ ابٔ نجرل –كمح٘ اهلل ٖ -قٙ
ا٭قٛاٍ ٚماؿ عًٗٝا ( ٚقاٍ بعض ايعًُا :٤ايِاب ٕٛ٦ايق ٜٔمل تبًػِٗ ؿعْ ٠ٛيب ثِ اػتاك
ٖقا ايك :ٍٛأِْٗ ق ّٛيٝوٛا عً ٢ؿ ٜٔايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٫ٚ ٣اجملٛي  ٫ٚاملٌلنني ٚإمنا
ِٖ ق ّٛباق ٕٛعً ٢ؾطلتِٗ  ٫ٚؿَ ٜٔكلك شلِ ٜتبعٜٚ ْ٘ٛكتؿٚ ،ْ٘ٛشلقا نإ املٌلنٕٛ
ٜٓبن َٔ ٕٚأهًِ بايِاب ٧أ ٟأْ٘ ػلز عٔ ها٥ل أؿٜإ أٌٖ ا٭كض إف فاى ) َِٗٓٚ ، 23
َٔ ٜك ( :ٍٛإِْٗ َٔ ايِٓاكُٚ ٣بٛا إىل اجملٛه َٔ َِٗٓٚ ،١ٝقاٍ إٕ نتابِٗ اينبٛك
ايق ٟأْنٍ عً ٢ؿاٚؿ عً ٘ٝايوَٛ ٖٛٚ ّ٬اعغ ب ٬أسهاّ ٚق ٌٝإْ٘ أسهاّ ْنٍ بٗا
24
ددل ٌٜعً ٘ٝايو ّ٬عً ٢ؿاٚؿ نا٭سهاّ اييت ْنٍ بٗا عً ٢ايٓيب َٔ غرل ايكلإٓ)
ْٚكلأ صبُٛع َٔ ١ا٭قٛاٍ تٓكٌ يٓا ا٫ػت٬ف سٛشلِ َٓٗا :إِْٗ عً ٢ؿْٛ ٜٔغ -عً٘ٝ
ايوٖٚ- ّ٬قا َوتبعـ سني ايكلا ٠٤يف تاكؽبِٗ ايقٜ ٟقنل ْ٘ٚعٔ أْؿوِٗ ،ثِ ٫
ؿيَٛ ٌٝثٛم عًٚ :٘ٝقـ فنل فيو املاٚكؿ – ٟكمح٘ اهلل ت ( - 364إٕ ايِاب ٧اشباكز
َٔ ً ٤ٞإىل ً ;٤ٞؾوُ ٞايِاب ٕٛ٦بٗقا ا٫هِ شبلٚدِٗ َٔ ايٛٗٝؿ ١ٜإىل ايِٓلاْ١ٝ
ٚق ٌٝإِْٗ ٜنعُ ٕٛأِْٗ عً ٢ؿْٛ ٜٔغ عً ٘ٝايوٜٚ ،25)ّ٬ل ٣اينطبٌل – ٟكمح٘ اهلل –
أِْٗ ق ّٛعـيٛا عٔ ؿ ٜٔايٛٗٝؿٚ ١ٜايِٓلاْٚ ١ٝعبـٚا امل٥٬هٚ ،26١اٯَـ – ٟكمح٘ اهلل
للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت
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ت ٜ - 631ل ٣أْ٘ ( ا٭ًب٘ توُٖ ١ٝق ٙايطا٥ؿُ ١اب ١٦ملٚ ًِٗٝاعبلاؾِٗ عٔ هٓٔ
اسبل يف ْب ٠ٛا٭ْبٝا٫ ;٤ربافِٖ آشل ١غرل اهلل تعاىل أػقا َٔ ق ٍٛايعلب ُبأ ايلدٌ إفا
َاٍ ٚاعبلف) ٚ ، 27ايلام ٟمي ٌٝإىل أِْٗ بعح ؾ ِٗٝإبلاٖ ِٝعً ٘ٝايو ّ٬عباؿ ايٓذّٛ
ٚزلاِٖ ايِبا ١ٝ٥ؾكاٍ( :قٜ ّٛكٛي ٕٛإٕ َـبل ٖقا ايعامل ٚػايك٘ ٖق ٙايهٛانب
ايوبعٚ ١ايٓذ ّٛؾِٗ عبـ ٠ايهٛانبٚ ،ملا بعح اهلل تعاىل إبلاٖ ِٝعً ٘ٝايو ّ٬نإ
ايٓاي عً ٢ؿ ٜٔايِابٚ ، 28 ) ١٦بك ٍٛايلام ٟقاٍ ابٔ سنّٚ( ،قـ ٜٔاف إىل مجًَٔ ١
قاٍ إٕ َـبل ايعامل أنجل َٔ ٚاسـ ايِابٜ ِٖٚ ٕٛ٦كٛي ٕٛبكـّ ا٭ًُني عً ٢عب ٛقٍٛ
اجملٛي إ ٫أِْٗ ٜكٛي ٕٛبتعع ِٝايهٛانب ايوبعٚ ١ايدلٚز ا٫ثٓ ٢عٌلٚ ،نإ ايقٟ
ٜٓتشً٘ ايِاب ٕٛ٦٭قـّ ا٭ؿٜإ عًٚ ٢د٘ ايـٖل ٚايػايب عً ٢أٌٖ ايـْٝا إىل إٔ أسـثٛا
ؾ ٘ٝاسبٛاؿخ ٚبـيٛا ًلا٥ع٘ مبا فنلْاؾبعح اهلل عنٚدٌ إي ِٗٝإبلاٖ ِٝػً ً٘ٝعً٘ٝ
ايو ّ٬بـ ٜٔاإله ّ٬ايق ٟعبٔ عً ٘ٝاٯٕٚ ،تِشٝض َا أؾوـ ٙٚباسبٓٝؿ ١ٝايوُش١
اييت أت ٢اهلل بٗا ضبُـ  َٔ rعٓـ اهلل تعاىل) ٚ ، 29نقا ٜل ٣نٌ َٔ ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ
ق ِٝازبٛم ١ٜكمحُٗا اهلل  -يف أِْٗ َٔ بعح إي ِٗٝإبلاٖ- ِٝعً ٘ٝايو- ّ٬
ؾٓكلأ يإلَاّ ابٔ ق ِٝازبٛمُٚ ١ٜؿا يًِاب ١٦بأِْٗ ( :أَ ١نبرل َٔ ٠ا٭َِ ايهباك )
ٚبني إٔ ا٫ػت٬ف سٛشلِ سكٝكٚ ١بني هبب فيو (ٚقـ اػتًـ ايٓاي ؾ ِٗٝاػت٬ؾا
نجرلا حبوب َا  ٌُٚإيَ َٔ ِٗٝعلؾ ١ؿَٓ ِٖٚ ِٜٗٓكوُ ٕٛإىل َٚ َٔ٪ناؾل،
 ِٖ ٤٫٪ٖٚق ّٛإبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬أٌٖ ؿعٛت٘ٚ ،ناْٛا قوُني سٓؿاٌَٚ ٤لن،ٕٛ
ٚأٌُ ؿ – ٤٫٪ٖ ٜٔنُا ٜنعُ - ٕٛأِْٗ ٜأػق ٕٚمبشاهٔ ؿٜاْات ايعامل َٚقاٖبِٗ،
ٚؽبلد َٔ ٕٛقبٝض َاِٖ عً ٘ٝقٚ ٫ٛعُٚ ;٬شلقا زلٛا ُاب :١٦أ ٟػاكدني ،ؾكـ
ػلدٛا عٔ تكٝـِٖ جبًُ ١نٌ ؿٚ ٜٔتؿِ ً٘ٝإَ ٫ا كأٚا ؾ َٔ ٘ٝاسبلٚ ،املكِٛؿ إٔ
ٖق ٙا٭َ ١قـ ًاكنت مجٝع ا٭َِ ٚؾاكقتِٗ ؾاسبٓؿاً َِٗٓ ٤اكنٛا أٌٖ اإله ّ٬يف
اسبٓٝؿٚ ١ٝاملٌلنً َِٗٓ ٕٛاكنٛا عباؿ ا٭ُٓاّ ٚكأٚا أِْٗ عًُٛ ٢اب ٚأنجل ٖقٙ
ا٭َ ١ؾ٬هؿٚ ١ايؿ٬هؿٜ ١أػق َٔ ٕٚنٌ ؿ – ٜٔبنعُِٗ – ضباهٔ َا ؿيت عً٘ٝ
ايعكٚ ،ٍٛعكٜٛ ِٖ٩٬دب ٕٛاتباع ا٭ْبٝاًٚ ٤لا٥عِٗ  ).ثِ فنل ػ ١ُ٬قٛي٘ بإٔ قاٍ
إِْٗ ؾلم :ؾِاب ١٦سٓؿاُٚ ٤ابٌَ ١٦لنُٚ ٕٛاب ١٦ؾ٬هؿُٚ ١ابٜ ١٦أػق ٕٚمبشاهٔ
َاعً ٘ٝأٌٖ املًٌ ٚايٓشٌ َٔ غرل تكٝـ مبً ١أ ٚعبً ، 30 )١بُٓٝا ؾٌِ ًٝؼ٘ ابٔ ت– ١ُٝٝ
كمح٘ اهلل – َا هبل ؾٗ: ٛبـاٜ ١ٜل ٣إٔ ايِاب ١٦يف أًُِٗ ََٛ َٕٛٓ٪سـ ٕٚؾٝك:ٍٛ
(ٚشلقا ق ٌٝإٕ أكهط ٛبـٍ لٜك ١ايِاب ١٦ايق ٜٔناْٛا قبً٘ ٚايق ٜٔناْٛا ََٓ٪ني
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اهلل :إٕ ايِابٜٓ ١٦كوُ ٕٛإىل قوُني :
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ٚفنل عِٓٗ عـ ٠تعلٜؿات ؾكاٍ كمح٘

القسه األول (الصابئة احليفاء) :
ِٖ َٔ نإ َتبعا يٌلٜع ١ايتٛكاٚ ٠اإلظب ٌٝقبٌ ايٓوؽ ٚايتبـ َٔ ٌٜايٛٗٝؿ ٚايِٓاك،٣
 ٤٫٪ٖٚممٔ محـِٖ اهلل ٚأثٓ ٢عًٚ ،ِٗٝك ٟٚأٜٔا بإهٓاؿ ثابت  32أِْٗ  :ايقٜ ٟعلف
اهلل ٚسـ ٙؾِٗ قـ ٜكٛي ٫ ٕٛإي٘ إ ٫اهلل ؾكط ٚيٝوت ي٘ ًلٜعٜ ١عٌُ بٗا ٚمل ؼبـخ
نؿلاٚ ،ق ِٖ ٌٝق َٔ ّٛاجملٛي ٚايٛٗٝؿ ٚايِٓاك ٣يٝى شلِ ؿٚ ٜٔيٝى شلِ ًلٜع١
َأػٛف ٠عٔ ْيب  ِٖٚيٝوٛا نؿاكا ،ؾإٕ اهلل قـ أثٓ ٢عً ٢بعِٔٗ ؾِٗ َوتُوهٕٛ
باإله ّ٬املٌذلى  ٖٛٚعباؿ ٠اهلل ٚسـٚ ٙإػباب ايِـم ٚايعـٍ ٚذبل ِٜايؿٛاسٍ
ٚايعًِ ٚعب ٛفيو مما اتؿكت ايلهٌ عً ٢إػباب٘ ٚذبلمي٘ .
القسه الجاىي (الصابئة املشركوٌ):
 ِٖٚايقٜ ٜٔعبـ ٕٚامل٥٬هٚ ١ايقٜ ٜٔوُ ِْٗٛايلٚساْٝات ايعً – ١ٜٛنُا ٜنعُ– ٕٛ
ٜٚنعُ ٕٛأِْٗ ٜكل ٕٚ٩اينبٛك)ٚ . 33يهٔ املعٓ ٢ايػلٜب يًِابٚ ١٦ايق ٟؼبتاز يًلؿ
َافنلُ ٙاسب " يف ظ ٍ٬ايكلإٓ " ( :ٖٛٚايِاب ٕٛ٦ا٭كدض أِْٗ تًو ايطا٥ؿَٔ ١
ٌَلن ٞايعلب قبٌ ايبعج ١ايق ٜٔهاٚكِٖ ايٌو ؾُٝا نإ ق َِٗٛعً َٔ ٘ٝعباؿ٠
ا٭ُٓاّ ،ؾبشجٛا ٭ْؿوِٗ عٔ عكٝـٜ ٠لتْٔٗٛا ؾاٖتـٚا إىل ايتٛسٝـ ٚقايٛا :إِْٗ
ٜتعبـ ٕٚعً ٢اسبٓٝؿ ١ٝا٭ٚىل ًَ ١إبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬اعتنيٛا عباؿ ٠ق َِٗٛؿ ٕٚإٔ
ته ٕٛشلِ ؿع ٠ٛؾ ِٗٝؾكاٍ عِٓٗ املٌلن ٕٛإِْٗ ُبأٚا أَ ٟايٛا عٔ ؿ ٜٔآبا ِٗ٥نُا
ناْٛا ٜكٛي ٕٛعٔ املوًُني بعـ فيو َٔٚ ،ثِ زلٛا ايِابٖٚ ١٦قا ايك ٍٛأكدض َٔ
ايك ٍٛبأِْٗ عبـ ٠ايٓذ ّٛنُا دا ٤يف بعض ايتؿاهرل)ٚ 34قٛي٘ إمنا ْٖ ٛكٌ يًُعٓ٢
ايًػِٜٚ ٟٛاؿّ َاْكً٘ عِٓٗ ايوابك ِٖٚ ٕٛأعًِ بِٗ َٓ٘ .
ٜٚل ٣بعض ايِاب ١٦املعاُل ٜٔأْ٘ ( قـ دا َِٗٓ ٤إبلاٖ ِٝاشبً ٌٝعً ٘ٝايوّ٬
ٚاملًكب بأب ٞاْ٫بٝاٚ .٤يـ ٣ايِاب ١٦نجرل َٔ ا٭ها رل عٔ إبلاٖ ِٝاشبًٚ ٌٝاْتواب٘
إي ِٗٝي ٫ٛسـٚخ بعض ايعٛاكض ايـ ١ٜٝٓي٘ يف سٝات٘ ٖٚذلت٘ َٔ بابٌ اىل سلإٚ .مل
ٜهٔ إبلاٖٜٛٗ ِٝؿٜا ِْ ٫ٚلاْٝا; ٭ْ٘ ٚيـ ٚبٌل بايتٛسٝـ قبٌ َٛه ٢حبٛاي ٞأيـ
هٓ.35 )١
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ٚيهٔ ًُ ١ايِاب ١٦ايٜ َٔ ِٖٚ ّٛٝوُ ٕٛأْؿوِٗ ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥بإبلاٖ- ِٝ
عً ٘ٝايو36- ّ٬ضبٌ ْعل عٓـ باسح علاقَ ٞعاُل ؾكـ ت ٌُٛإىل إٔ اهِ" بٗلاّ
ايهبرل " ايقٜ ٟلؿؿ ٖٛ ْ٘ٚاهِ ٭سـ امل٥٬و املكلبني ٚيٝى ازلا إلبلاٖ ِٝعً٘ٝ
ايو ،ّ٬نُا ثبت تٓكِِٗ إلبلاٖ ِٝعً ٘ٝايوٚ ّ٬أْ٘ ظبى يكٝاَ٘ خبتإ ْؿو٘ ٖٛٚ
بٗقا قـ ػلز َٔ ًَتِٗ – نُا ٜنعُٚ – ٕٛأبعـ َٔ أعُاٍ ايهٗاْ. 37 ١
المبحث الثبني :مفهىم االستشراق
يف اللغة  :ا٫هتٌلام َأػٛف َٔ نًُ ١ايٌلمٚ ،ايٌلم يف ايًػً :ٖٛ ١لقت ايٌُى
ًلٚقا ًٚلقا ً :عت ٚاهِ املٓٛع املٌلمٚ 38أٓٝؿت إىل ايهًُ ١اسبلٚف ايج٬ث"١
ا،ي،ت" ٚاييت تعين يف قٛاعـ ايًػ ١ايعلبً :١ٝب ايٌ. ٤ٞؾا٫هتٌلام إفٕ ًٖ ٛب
ايٌلم. 39
ٖٓٚاى َٔ حبح يف َعادِ يػات عـٚٚ ٠دـ إٔ ايٌلم ٜعين ايٓٛك ٓٚـ ٙايعّ٬
ٜٚعين تٛد ٘ٝاسبٛاي عب ٛادبا ٙأ ٚع٬قَ ١ا يف اجملاٍ ايؿهلٚ ٟايلٚس ، ٞأٚمبعٓ٢
ٜتعًِ أٜ ٚبشح عٔ ًَ ٤ٞا ٜٚأت ٞمبعٓ ٢ايتٛدٚ ٘ٝاإلكًاؿ.40
ويف اإلصطالح :عً ٢ايلغِ َٔ إٔ َِطًض ا٫هتٌلام ظٗل يف ايػلب َٓق قلْني َٔ
اينَإ عً ٢تؿاٚت بوٝط بايٓوب ١يًُعادِ ا٭ٚكٚب ١ٝاملؼتًؿ ،١يهٔ ا٭َل املتٝكٔ إٔ
ايبشح يف يػات ايٌلم ٚأؿٜاْ٘ ٚخباُ ١اإله ّ٬قـ ظٗل قبٌ فيو بهجرلٚ ،يعٌ نًُ١
َوتٌلم قـ ظٗلت قبٌ َِطًض اهتٌلامٚ ،أكدع ايػلب ٕٛٝظٗٛك ٙاملبهل يًشاد١
املاه ١يٛدٛؿ َتؼِِني يًكٝاّ عً ٢إٌْا ٤اجمل٬ت ٚازبُعٝات ٚا٭قواّ ايعًُ.41 ١ٝ
ٚيهٔ ٜهاؿ ٜتعؿعل ايباسج ٕٛيف عًِ ا٫هتٌلام عً ٢تعلٜؿ٘ ٚبـٖ ٞإٔ ايباسجني َٔ
املوًُني عٓـَا ٜععلؾ ْ٘ٛؾإمنا ٜه ٕٛمبا ٜؿِض عٔ ػُِٝٛتِٗ ٖ َٔٚق ٙايتعلٜؿات
ي٬هتٌلام:
- 1تقنل املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب إٔ ا٫هتٌلام:
ط ORIENTALISMDتعبرل ٜـٍ عً ٢ا٫دبا ٙعبع ٛايٌلم ٜٚطًل عً ٢نٌ َا
ٜبشعح يف أَٛك ايٌلقٝني ٚثكاؾتِٗ ٚتاكؽبِٗ ٜٚكِـ ب٘ فيو ايتٝاك ايؿهل ٟايقٟ
ٜتُجٌ يف إدلا ٤ايـكاهات املؼتًؿ ١عٔ ايٌلم اإلهٚ َٞ٬اييت تٌٌُ سٔاكت٘
ٚأؿٜاْ٘ ٚيػات٘ ٚثكاؾت٘ٚ .يكـ أهِٗ ٖقا ايتٝاك يف ُٝاغ ١ايتِٛكات ايػلب ١ٝعٔ
ايٌلم عاَٚ ١عٔ ايعامل اإله َٞ٬بِؿ ١ػاَُ ١عدلا عٔ اشبًؿ ١ٝايؿهل١ٜ
يًِلاع اسبٔاك ٟبُٗٓٝا ص . 42
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- 2ؿكاهات أناؿميٜ ١ٝك ّٛبٗا غلب ٕٛٝيإلهٚ ّ٬املوًُني َٔ ًت ٢ازبٛاْب  :عكٝـ٠
43
ًٚلٜعٚ ١سٔاكٚ ٠تاكؽبا ْٚعُا ٚثلٚات ٚإَهاْٝات بػلض ايوٝطل ٠عً ٘ٝغايبا
- 3تعلٜـ ٌَلف َٛقع املـ ١ٜٓاملٓٛك ٠يًـكاهات ا٫هتٌلاق ٖٛ :١ٝنٌ َا ِٜـك عٔ
ايػلبٝني ٚأَلٜهٝني َٔ إْتاز ؾهلٚ ٟإعٚ َٞ٬تكاكٜل هٝاهٚ ١ٝاهتؼباكات١ٝ
س ٍٛقٔاٜا اإلهٚ ّ٬املوًُني يف ايعكٝـٚ ،٠يف ايٌلٜعٚ ،١يف ا٫دتُاعٚ ،يف
ايوٝاه ١أ ٚايؿهل أ ٚايؿٔٚ ،ميهٓٓا إٔ ًْشل با٫هتٌلام َا ٜهتب٘ ايِٓاك٣
ايعلب َٔ أقباط َٚاكْٝٚني ٚغرلِٖ ممٔ ٜٓعل إىل اإله َٔ ّ٬ػ ٍ٬املٓعاك
ايػلبًٜٚ ،ٞشل ب٘ أٜٔاً َا ٌٜٓل ٙايباسج ٕٛاملوًُ ٕٛايق ٜٔتتًُقٚا عً ٢أٜـٟ
املوتٌلقني ٚتبٓٛا نجرلاً َٔ أؾهاك املوتٌلقني. 44
 َٔٚػٖ ٍ٬قا املؿٗ ّٛظبـ ا٫هتٌلام ٜتُٝن بأبعاؿ ث٬ث:١
البعد األكادميي َٔ :سٝح إ املوتٌلقني ٜك َٕٛٛيف ؿكاهاتِٗ عًَٓ ٢اٖر ػاُ١
تتبع زباَعاتِٗ َٚعاٖـِٖ .
البعد العرقي :إف ٜعتدل ا٫هتٌلام أهًٛبا يًتؿهرل ٜعتُـ عً ٢ايتُٝٝن ايعكًٚ ٞايجكايف
ٚايتاكؽبٚ ٞايعلق ٞبني ايٌلم ٚايػلب .
البعد االستعناري :إف ميجٌ ايطلٜل اسبكٝك ٞملعلؾ ١ايٌلم بػ ١ٝاستٖٛ ٍ٬إعاؿ٠
تٛدٚ ٘ٗٝايتشهِ ؾ. 45٘ٝ
ٖٚقا املِطًض املتـا ٍٚأُعلاملوتٌلقني عًٓ ٢لٚك ٠ايتؼً ٞعٓ٘ ; ٭ٕ نًُ١
َوتٌلم ع عً ٢سـ تعبرلِٖ ع أُبشت َٓق اٯٕ ع  - 1973ؾِاعـا ًَٛثٚ ١يٝى ٖٓاى
أٌَ يف اشب ْ٬تك ٍٛاملوتٌلق ١ايدل ؾوٛكْ ٠اؿ ١ٜأظبًٝٝوه : 46ٛط بـأْا غبٌَٔ ٢
َِطًض ا٫هتٌلام باملعٓ ٢ايق ٟأُبض َٓتٌلا يف ايوٓني ا٭ػرلْٚ ٠بشح عٔ بـٌٜ
ٜـؾعٓا إىل فيو ايتؼِّ ايـقٝل ايق ٟأُبض ٓلٚكٜا يف صباٍ ايعً ّٛاإلْواْ ١ٝص
ٚتل ٣إٔ َٗٓ ١ا٫هتٌلام ٖ ١َٓٗ ٞاملؼا ل ; ٠٭ٕ ٖقا املذلدِ ػبب إٔ ٜكاُ ّٚـَ١
ايجكاؾات اييت ذبـخ يف ًؼِٝت٘ ٚ .ت٪نـ ْعلٜتٗا ايوابك ١ملا تعتكـ إٔ توُ١ٝ
املٌتػًني بايعً ّٛاإله َٔ ١َٝ٬ايػلبٝني باملوتٌلقني توُ ١َٛ٦ٌَ ١ٝيقا ؾُٔ ػٍ٬
دبلبتٗا تل ٣إٔ املِطًض ايبـٚ ٌٜاملٓاهب ٖ ٛطاملوتعلبص .47
ٚأْا ٫أٚاؾكٗا ايك ;ٍٛ٭ٕ املوتٌلم املٗتِ باسبٔاك ٠اإلهٚ ١َٝ٬اييت نُتبت
ٚسُعؿععت بايًػ ١ايعلب٫ ١ٝتعين اقتِاك أحباث٘ عً ٢ايععلب ؾكط هٛا ٤ناْٛا َوًُني أٚ
غرل َوًُني بٌ نٌ ؿكاهاتِٗ يف ايٛقت ايوابل ٚاسبآلَِٓ ،لؾ ١ؾكط عً٢
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اإلهٚ ّ٬أتباع٘ٚ ،باعذلاؾٗا ٖ ٞيف نتابتٗا بإٔ اعبواك اشبطل ايعجُاْ ٞع نُا تنعِ
ع َٗـ ْ٫ؿتاغ املوتٌلمٚ ،مما ٜعٔـ اعذلآ ٞعًٗٝا َا فنلُ ٙاسب نتاب
{ ا٫هتٌلا م بني املٛٓٛعٚ ١ٝاْ٫ؿعاٍ } ٚيهٔ مبا ٜؿِض عٔ سكٝك ١ا٫هتٌلام ؾكـ
قاٍ ط إ ٕ يؿعَ ١وتٌلم تجرل يف ْؿٛهٓا أساهٝى ًت ٢بٝـ أْٗا  ٫ربً َٔ ٛايٌو
ٚا٫كتٝابٖٚ ،قا ايٌو ا٫كتٝاب يٝوا َٔ ُٓعٓا  َٔ ٫ٚبٝعتٓا بٌ إُْٗا َٔ ُٓع
بعض املوتٌلقني املولؾني ،ايق ٜٔمل ٜتذلؿٚا عٔ ٜٛٗؿٜتِٗ أِْ ٚلاْٝتِٗ أ ٚعلقٝتِٗ
سني نتبٛا عٔ ايعلب أ ٚعٔ اإلهٓٚ .ّ٬لك ٖ ٤٫٪مل ٜٗـّ يإله ّ٬تلاثا  ٫ٚيًُوًِ
ؿٜٓا قـك َا نإ يف نتاباتِٗ َٔ ٓلك عً ٢أبٓا ٤دًـتِٗ َٔ تٌ ٜ٘ٛيًشلٚ ،صباْب١
يًبشح ايعًُ ٞايِلف ايقٜ ٟؿلض عً ٢ايـاكي أَاْ ١ائُرل ٚتجبت اشببرل ،ؾلؿؿٚا
َا قاي٘ أه٬ؾِٗ املـؾٛع ٕٛبعِبٝتِٗ اسبُكا ٤ؿ ٕٚحبح أ ٚمتش ،ّٝؾتؼًٛا عٔ ُؿ١
ايعامل ايجبت ِٖٚ ،بقيو قـ كهؼٛا ايِٛك ٚاملؿاٖ ِٝاملٌٚ ١ٖٛاملكِٛؿ ٠يف عكٍٛ
ٚأفٖإ كداٍ ايٖٛ٬ت; سني اعتُـٚا عً ٢نتابات َوتٌلق ٞعِلِٖ ،ؾاتوعت
جبٗٛؿِٖ ٖ ٠ٛايتٌ ٜ٘ٛاييت ْلاٖا ست ٢اي ّٛٝها٥ـ ٠يف ٚها ٌ٥ا٭ع ّ٬ا٭ٚكبٚ ،١ٝبـ٫
َٔ ك ١ٜ٩ايٛاقع ؿَٛ ٕٚاكب ١ؼبا ٍٚايػلب معنع ١ايجك ١يف اإله ّ٬بإبلام ٚدٗات ايٓعل
اييت  ٫تتعًل بلٚغ اإله ّ٬أ ٚتعاي ُ٘ٝص . 48
( إٕ َؿٗ ّٛا٫هتٌلام ْؿو٘ بـأ ؽبؿت  ٚؿل بعض املٌتػًني بايٌلم ٜؿًٔ ٕٛأٟ
إ ٬م عـا إ ٬م املوتٌلمَ ،جٌ :عامل اإلهَٝ٬ات ،أ ٚاملوتعلب ،أ ٚاشببرل يف
ً ٕٚ٪ايٌلم ا٭ٚهط ٚنإ شلقا أثل ٙعً ٢املعً ١َٛعٔ اإلهٚ ّ٬املوًُني )  ،49يقا
ْتوا ٌٖ ٍ٤سإ ايٛقت إليػا ٤نًُ ١ا٫هتٌلام نُا ٚكؿ يف َلنن املـ ١ٜٓاملٓٛك٠
يـكاهات ٚحبٛخ ا٫هتٌلام يف َكاي": ١إيػاَِ ٤طًض ا٫هتٌلام" ؾذا ٤ؾ: ٘ٝ
ػبب إٔ ْتٛقـ عٓـ ايكلاك ايػلب ٞبايتٛقـ عٔ اهتؼـاّ َِطًض اهتٌلام أٚ
نُا قاٍ أسـ َوتٌلق 50ِٗٝإٕ ٖقا املِطًض قـ أيك ٞب٘ يف َنابٌ ايتاكٜؽ ،ؾكـ كأ٣
ايػلب إٔ ٖقا املِطًض ٜٓط ٟٛعً ٢مح٫ٛت تاكؽبٚ ١ٝؿ٫٫ت هًبٚ ١ٝإٔ ٖقا املِطًض
مل ٜعـ ٜؿ ٞبُٛـ ايباسجني املتؼِِني يف ايعامل اإله ،َٞ٬ؾهإ َٔ قلاكات
َٓعُ ١امل٪متلات ايعامل ١ٝيف َ٪متلٖا ايق ٟعكـ يف باكٜى عاّ  :1973بإٔ ٜتِ ا٫هتػٓا٤
عٔ ٖقا املِطًضٚ ،إٔ ٜطًل عًٖ ٢ق ٙاملٓعُ( ١امل٪متععلات ايعامل ١ٝيًـكاهات اإلْواْ١ٝ
سع ٍٛآهٝا ٚسلاٍ أؾلٜكٝا ٚ ( )ICHSANAعكـت املٓعُ٪َ ١متل ٜٔذبت ٖقا
ايعٓٛإ إىل إٔ مت تػٝرلَ ٙل ٠ثاْ ١ٝإىل (امل٪متلات ايعامل ١ٝيًـكاهات اٯهٚ ١ٜٛٝايٌُاٍ
أؾلٜكٚ (.)ICANAS ١ٝقـ عاكض ٖقا ايكلاك ؿ ٍٚايهتً ١ايٌلق( ١ٝكٚهٝا ٚايـٍٚ
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اييت ناْت تـٚك يف ؾًهٗاَٚ ،ع فيو ؾؿ ٞامل٪متل ايـٚي ٞاشباَى ٚايج٬ثني
يًـكاهات اٯهٚ ١ٜٛٝايٌُاٍ أؾلٜك ١ٝايق ٟعكـ يف بٛؿابوت باجملل نإ َِطًض
اهتٌلام َٚوتٌلقني ٜوتؼـّ ؿ ٕٚأ ٟذبؿعات ،مما ٜعين إٔ ا٭ٚكٚبٝني ايػلبٝني
ٚا٭َلٜهٝني ِٖ ا٭نجل اعذلآعاً عًٖ ٢قا املِطًضٚ ،يعٌ ٖقا يٝؿٝـ املػاٜل ٠حبٝح
ٜتشـث ٕٛعٔ املوتٌلقني يٝجبتٛا أِْٗ غرل فيو بٌ ِٖ َوتعلب Arabists ٕٛأٚ
إه Islamists َٕٛٝ٬أ ٚباسج ٕٛيف ايعً ّٛاإلْواْ Humanists ١ٝأَ ٚتؼِِ ٕٛيف
ايـكاهات اإلقً ١ُٝٝأ ٚا٫دتُاع ١ٝأ ٚا٫قتِاؿ ١ٜاييت ربتّ ببًـ َعني أَٓ ٚطك١
دػلاؾَ ١ٝع ،١ٓٝأَا َٛقؿٓا عبٔ َٔ ٖقا ايتؼِّ أ ٚايتؼِِات ؾإْ٘ ٜوعٓا َا ٚهع
ايػلبٝني ؾإٕ ِٖ اػتاكٚا إٔ ٜذلنٛا ايتوُ ١ٝؾ ٬بأي َٔ فيو ًلٜط ١إٔ ْ ٫ػؿٌ عٔ
اهتُلاك اٖتُاَِٗ بـكاهتٓا ٚايهتاب ١س ٍٛقٔاٜاْا ٚعكـ امل٪متلات ٚايٓـٚات ٌْٚل
ايهتب ٚايـٚكٜات س ٍٛايعامل اإلهٚ َٞ٬اهتُلاك أٖـاف ا٫هتٌلامٚ ،إٔ ِٜ ٫لؾٓا
تػٝرل ا٫هِ عٔ ايٛعٚ ٞاْ٫تبا ٙملا ٜهتبٌٜٓٚ ْ٘ٛل. 51 )ْ٘ٚ
ٚيهٔ تػٝرل يؿغ ا٫هتٌلام ٜعط ٞملتًك ٞإْتاز املوتٌلقني ايكب ;ٍٛإف هتشٌُ
زلات ايباسجني يف ايعً ّٛاإلْواْٚ ١ٝاملٗتُني بايعً ّٛاإلقًٚ ١ُٝٝاملؼتِني يف ايعًّٛ
اإلهٖٚ ،١َٝ٬قا ٜعين نول سادن اسبقك ٓٚلٚك ٠اٖ٫تُاّ بتٓكٝض ؿكاهاتِٗ ٖٓٚا
ايطاَ ١ايهدل ;٣إف ه ًِٕٛٝإىل َبتػاِٖ ا٭مي. ٞ
ٚغبًّ مما هبل إىل إٔ ( املوتٌلقني ِٖ ايهتاب ايػلب ٕٛٝايقٜ ٜٔهتب ٕٛعٔ
ايؿهل اإلهٚ َٞ٬اسبٔاك ٠اإلهٚ .١َٝ٬املوتٌلم أٜٔاً ٖ ٛنٌ َٔ ٜك ّٛبتـكٜى
ايٌلم أ ٚؿكاهت٘ أ ٚايهتاب ١عٓ٘ أ ٚحبج٘ يف دٛاْب٘ احملـؿٚ ٠ايعاَ ،١هٛا ٤أنإ فيو
ايقٜ ٟك ّٛبايـكي أ ٚايهتاب ١أ ٚايبشح طبتِاً بعًِ اإلْوإ (أْذلٚبٛيٛد )ٞأٚ
مبؼتًـ أْٛاع ايعً ّٛأ٪َ ٚكػاً أ ٚؾك ٘ٝيػ( ١ؾًٛٝيٛدَٚ ،)ٞا ٜؿعً٘ املوتٌلم يف ٖقا
اجملاٍ ٖ ٛاهتٌلامٚ .إٕ َِطًض ا٫هتٌلام باملكاكَْ ١ع َِطًض ايـكاهات ايٌلق١ٝ
أ ٚايـكاهات اإلقً ،١ُٝٝأقٌ تؿٔ ً٬ٝاي ّٛٝيـ ٣املؼتِني يهٜ ْ٘ٛتُٔٔ املٛقـ
ايتٓؿٝق ٟايوًط ٟٛي٬ست ٍ٬ا٭ٚكٚب ٞيف ايكلٕ ايتاهع عٌل ٚأٚا ٌ٥ايكلٕ ايعٌل.ٜٔ
بٝـ إٔ ايهتبَ تُهتبٚ ،امل٪متلات تُعكـٚ ،ضبٛكٖا ايلٝ٥و" ٖٛ ٞايٌلم"ٚ ،ايوًط١
اييت ُٜلدع إيٗٝا ٖ ٞهًط" ١املوتٌلم" يف قٓاع٘ ايكـ ِٜأ ٚقٓاع٘ ازبـٜـٚ .إفا اربقْا
َٔ أٚاػل ايكلٕ ايجأَ عٌل ْكط ١يْ٬ط٬م ضبـؿ ٠ذبـٜـاً تكلٜبٝاً ،ؾإٕ ا٫هتٌلام
ميهٔ إٔ ٜٓاقٍ ٚؼبًٌ بُٛؿ٘ امل٪هو ١املٌذلن ١يًتعاٌَ َع ايٌلمٚ ،فيو بإُـاك
تكاكٜل سٛي٘ٚ ،إدام ٠اٯكا ٤ؾٚ ٘ٝإقلاكٖاُٚٚ ،ؿ٘ٚ ،تـكٜو٘ٚ ،ا٫هتكلاك ؾ٘ٝ
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ٚسهُ٘ٚ .باػتِاك ،إٕ "ا٫هتٌلام" ٖ ٛأهًٛب غلب ٞيًوٝطل ٠عً ٢ايٌلم ٚإعاؿ٠
ُٝاغت٘ ٚايتشهِ ؾٚ ،٘ٝع ٠ٚ٬عً ٢فيو ؾكـ استٌ ايٌلم َلنناً َٔ ايك٠ٛ
ٚايوٝاؿ ،٠حبٝح مل ٜعـ بإَهإ أ ٟإْوإ إٔ ٜهتب عٔ ايٌلم أٜ ٚؿهل ؾ ٘ٝأٚ
مياكي ؾعَ ً٬تعًكاً ب٘ ،ؿ ٕٚإٔ ٜأػق بعني ا٫عتباك اسبـٚؿ املعٛق ١اييت ؾلٓٗا
ا٫هتٌلام عً ٢ؾهلٚ ٙعًُ٘ٚ .بعباك ٠أػل ٣ؾإٕ ايٌلمٚ ،بوبب ا٫هتٌلام ،مل
ٜهٔ َٛٓٛعاً سلاً يًؿهل أ ٚايعٌُٜ ٫ٚ .عين ٖقا إٔ ا٫هتٌلام ٚسـٜ ،ٙكلك ٚؼبتِ
َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ ايٌلم ،بٌ إْ٘ ٌٜهٌ ًبه ١املِاحل ايهً ١ٝاييت ُٜوتشٔل
تأثرلٖا يف نٌ َٓاهبٜ ١ه ٕٛؾٗٝا فيو ايهٝإ ايعذٝب "ايٌلم" َٛٓٛع ايٓكاَ. 52 ).
المبحث الثبلث :سيرة المستشرقت دراور
ٖق ٙهرلتٗا نُا نتبٗا ايِاب ١٦يف َٛاقعِٗٚ (:يـت أثٌ َ ٞهتٝؿٓؤ ع ٖٚقا ٖٛ
ازلٗا قبٌ اينٚاز ع هٓ 1879 ١يف يٓـٕ ٚقٔت ؿٛيتٗا املبهل ٠يف ْ ٛٝؾٛكٜوت سٝح
نإ ٚايـٖا ٜعٌُ قوٝوا يف نٓٝو ١برليٚ . ٞناْت تذلؿؿ يف ًبابٗا عً ٢مجاعات
ايػذل يف َٓطك ١ؾٛكٜوت ؾتعًُت يػتِٗ ٚ .عٓـَا اْتكًت عاً٥تٗا اىل هاٚخ ٖاَبتٕٛ
بعـ إ عني ٚايـٖا كٝ٥وا ٭بلً ١ٝاملـ ١ٜٓقاَت بٓٛع قاَٛي عٔ يػ ١ايػذل بعـ إ
اهتعاْت بهتاب ػاْ عٔ قٛاعـ ايًػ ١ايوٓوهلٜتٚ . ١ٝعً ٢ايلغِ َٔ ٖقا ايكاَٛي
مل ٌٜٓل يف س ٘ٓٝا ٫اْ٘ عـ ؿي ٬ٝعً ٢اٖتُاَاتٗا ايًػ ١ٜٛاييت ربِِت ؾٗٝا ؾُٝا بعـ.
ناْت أثٌ َتؿٛق ١يف ؿكٚهٗا إ ٫أْ٘ مل تتٛؾل يقٜٗٚا اَٛ٫اٍ ايهاؾ ١ٝإلكهاشلا
يًذاَع ،١ؾواؾلت إىل أملاْٝا يـكاه ١املٛهٝكٚ ٢ايعنف عً ٢آي ١ايهُإ ٚيهٔ
هلعإ َا متًهٗا املًٌ ؾعاؿت إىل بلٜطاْٝا بعـَا ًعلت إٔ يـٜٗا ايلغب ١يف ايهتاب.١
ايتشكت أثٌ مبـكه ١ػاُ ١بايِشاؾ ١يف يٓـٕ أتاست شلا تـكٜبا ممتاما يف صباٍ
َلادعْٚ ١كـ ايهتب املعـ ٠يًٌٓل ٚنقيو إعـاؿ ايتكاكٜل ٚإدلا ٤املكاب٬ت ايِشؿ. ١ٝ
ٚقـ تٛؾلت شلا ؾُٝا بعـ ؾلُٝ ١ب ١يًعٌُ ههلترل ٠يـٚغ٬ي هًٝـٕ ُاسب
َٛهٛع Who Is Who ١املعلٚؾ ١اييت نإ ٜتٗاؾت عًٗٝا املٌاٖرل يٌٓل أزلاِٗ٥
ؾٗٝا ؾتعلؾت عً ٢نجرل َٔ ا٭ؿباٚ ٤امل٪يؿني ٚايٓكاؿ ٚاملذلمجني ٚاملوتٌلقني ٚايٌعلا٤
ٚأقاَت ْٛعا َٔ ايِـاقات َع بعِٔٗ .
كاؾكت أثٌ هًٝـٕ ٚمٚدت٘ ٚابٓ٘ إىل دنٜلُ ٠كً ١ٝاييت نإ هًٝـٕ ٜعـ نتابا
هٝاسٝا عٔ َٓتذعٗا ايٌت ٟٛيف هاكانٛما ٚناْت َُٗ ١أثٌ ٖ ٞمجع املعًَٛات
املتعًك ١بتاكٜؽ ٚتلاخ ٚتكايٝـ ًعب ُكًٚ . ١ٝيف ٖق ٙا٭ثٓا ٤بـأ هًٝـٕ ٜٓاؿٜٗا باهِ (
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هتٝؿاْا ) ذببباٚ ،بكٖ ٞقا ا٫هِ َلاؾكا شلا ٚاُبض ازبُٝع ٜٓاؿٜٗا ب٘ ،ست ٢عاً٥تٗا .
ٚقـ هاؾلت هتٝؿاْا َع هًٝـٕ ٚعاً٥ت٘ إىل تْٛى ٖق ٙاملل ٠يٓٛع نتاب هٝاس ٞعٔ
َعاملٗا ٚهاُٖت ٖ ٞبهتاب ١بعض ؾِٛي٘ .
تٛشلت هتٝؿاْا بتْٛى ًٚلعت بتعًِ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝايهتاب ١عٔ هشل ٖق ٙايب٬ؿ
ًٛٝٚػٗا ٚأَلاٗ٥ا ٚآثاكٖا ايؿلٜـَٚ ٠ـْٗا ايكـمي ١نكل ازٚ ،بعـ اْتٗاَُٗ ٤تٗا َع
هًٝـٕ عاؿت إىل يٓـٕ ٚعًُت يف ؿاك يًٌٓل ٚايتأيٝـ ٚيهٔ سٓٗٓٝا يتْٛى دعًٗا
تكذلض بعض املاٍ ؾعاؿت إيٗٝا بِشبُ ١ـٜك ١شلا ٚاقاَتا يف َـ ١ٜٓايكرلٚإ اييت
ناْت َٗـا يلٚاٜتٗا ا٭ٚىل ( ايٓكاب ) ٚناْت كٚا ١ٜكَٚاْو ١ٝقاَت بٌٓلٖا َ٪هو١
"ًَٝن اْـ ب ." ٕٛيكٝت ٖق ٙايلٚا ١ٜكٚادا نبرلا مما أَٔ شلا ؿػ ٬دٝـا أتاغ شلا ايتذٛاٍ
يف َٓطك ١ايٌلم اٚ٫هط ػ ٍ٬ايوٓني ايتاي ،١ٝؾواؾلت إىل أهطٓب ٍٛأ ٫ٚثِ سٝؿا
ٚايكـي سٝح أيتكت يف دبٌ ايهلٌَ بعبـ ايبٗا ٤ايلٝ٥ى ايلٚسٚ ٞايـٜين يًبٗاٝ٥ني
ٚاقاَت ُـاق ١محَ ١ُٝع بٓات٘  .تٛهِ عبـ ايبٗا ٤يف هتٝؿاْا فنا٤ا َتٛقـا إ ٫أْ٘ مل
ٜؿًض يف إقٓاعٗا باعتٓام ايبٗا ١ٝ٥بايلغِ َٔ ايكا ٘٥املٛاعغ ايـ ١ٜٝٓايط ١ًٜٛعًٗٝا ٚ .يف
ٖق ٙا٭ثٓا ٤ايؿت كٚاٜتٗا ايجاْ ( ١ٝدبٌ اهلل ) اييت َاماٍ ايبٗاٜ ٕٛٝ٥عتن ٕٚبٗا أميا
اعتنام.
أحبلت هتٝؿاْا يف عاّ  َٔ 1910ايكاٖل ٠دٓٛبا عًَ ٢نت مٚكم سه َٞٛيف ايٌٓٝ
بادبا ٙايوٛؿإ طبذلقا أكآ ٞايـْها ٚايًٌٛٝى اييت تعر با٭ؾٝاٍ ٚايتُاهٝض ٚأيؿت
اثٓا ٤فيو كٚا ١ٜثايجٚ .١عٓـ ُٛٚشلا اشبل  ّٛايتكت مبشاّ اظبًٝنً ٟاب ٜـع ٢أؿٜٔٚ
ؿكاٚك ٜعٌُ ٖٓاى ؾتٛثكت ع٬قتُٗا ٚتنٚدا يف يٓـٕ يف إدام ٠ايِٝـ ايتايٚ ،ٞكمقا
ببٓت َٖ ٞاكدلٜت (اييت أُبشت عاملَ ١لَٛق ١بتاكٜؽ ٚآثاك اسبٔاك ٠املِلٚٚ ) ١ٜيـ
ٖ ٛبٚ .ٌٝعٓـَا اْـيعت اسبلب ايعامل ١ٝا٭ٚىل ايتشل أؿ ٜٔٚبازبٚ ٍٝعني ٓابطا بٌعب١
تابع ١ي٬هتؼباكات ايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝيف ْٜٛٛٝكى  .أَا مٚدت٘ هتٝؿاْا ؾاْتكًت َع
ؿًٗٝا َاكدلٜت ٚب ٌٝإىل ٌٜٓٚوذلٖٓٚ ،اى نتبت عـ ٠كٚاٜات ناْت إسـاٖا عٔ
ايػذل .
ٚبعـ إٔ ٓٚعت اسبلب ايععُ ٢أٚماكٖا يف كبٝع هٓ 1919 ١عني أؿ ٜٔٚؿكاٚك قآٝا
يف ايبِل ٠إلتكاْ٘ ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝئًٛع٘ بايكٛاْني ايذلن ١ٝع أ ٟبعـ اْٗٝاك
ا٭َدلا ٛك ١ٜايعجُآْٚٚ ١ٝع ايعلام ذبت اْ٫تـاب ايدلٜطاْٚ . ٞبعـ هٓتني مت ْكً٘ إىل
بػـاؿ َوتٌاكا قاْْٝٛا يًـٚي ١ايعلاق ١ٝقب ٌٝتأهٝوٗا ؾايتشكت ب٘ مٚدت٘ هتٝؿاْا أٚاػل
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هٓٚ ،1920 ١ناْت هعٝـ ٠بكـَٗٚا إىل بًـ علب ،ٞبايلغِ َٔ قًكٗا عً ٢ؿًٗٝا
ايًق ٜٔتلنتُٗا يف أظبًذلا بلعا ١ٜدـتِٗ ٚدـِٖ ٭بِٗٝ
نإ ايوؿل َٔ بلٜطاْٝا اىل ايعلام عٔ لٜل ايبشل ٜوتػلم ٚقتا  ٬ٜٛيهْ٘ٛ
ميل س ٍٛازبنٜل ٠ايعلب َٔٚ ١ٝثِ إىل اشبًٝر ؾايبِل ،٠إىل إٔ قاَت ًلنْ ( ١رلٕ
أػٛإ ) بتوٝرل كس٬ت بل َٔ ١ٜبػـاؿ إىل ؿٌَل عدل ايِشلا ٤بٛاهط ١هٝاكات
َهٌٛؾ ١ثِ بايباُاتٚ ،ناْت ايلسً ١توتػلم َٜٛني  َٔٚ .ؿٌَل نإ باهتطاع١
املواؾل إىل أظبًذلا إٔ ٜهٌُ كسًت٘ إىل يبٓإ  َٔ ٚثِ إىل سٝؿا سٝح ٜوتكٌ أسـ
امللانب املتٛدٗ ١إىل دٓٛا أَ ٚاكهًٝٝا ٖٓ َٔٚاى إىل ناي ٘ٝيف ؾلْوا بايكطاكات ثِ
بايعباكات اىل ؿٚؾل َٗٓٚا إىل يٓـٕٚ .قـ قاَت ايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗق ٙايلسً ١أكبعا ٚث٬ثني
َل ٠عً ٢ا٭قٌ قبٌ توٝرل ػط ههو سـٜـ َ ٌُٛع سًب ع أهطٓب ٍٛايق ٟنإ
اهتٗ ٫٬يتوٝرل قطاك ايٌلم ايولٜع املعلٚف .
يكـ ٚدـت هتٝؿاْا ؿكاٚك ْؿوٗا يف َهإ َأيٛف ؾاػتًطت بايعلاقٝني ٚؿاكت يف
ًٛاكع ٚأمقٚ ١اهٛام بػـاؿ ٚتعلؾت عً ٢بٝع ١ايٓاي عً ٢ايعهى َٔ باق ٞمٚدات
املٛظؿني ٚائباط ايدلٜطاْٝني ايًٛات ٞنٔ مئني ٚقتٗٔ بًعب ( ايدلٜـز ) ٚايتٓى
ٚايوباس ١يف ايٓاؿ ٟايدلٜطاْ ٞاملعلٚف سايٝا بٓاؿ ( ٟايعًٚ .) ١ٜٛهاؾلت إىل املٌُٛ
سلٓل يف باؿ ١ٜاملٌُٛ
ٚإىل ايٌٝؽ عـٚ ٟايتكت بايٝنٜـٚ ٜٔفٖبت ستَٔ ٢اكب عٌا٥ل َ
ٚاهتكبًٗا ايٌٝؽ عذ ٌٝايٝاٚك ٚكسب بٗا ٚ .بتٌذٝع َٔ مٚدٗا عًُت ؿكاٚك عً ٢مجع
املٛكٚخ ايؿٛيهًٛك ٟايعلاقٚ ،ٞناْت َٗتُ ١إىل سـ بعٝـ بايكِّ ٚاسبهاٜات
ايٌعب ١ٝتوتُع يلٚاتٗا ٚتـَ ٕٚا ؼبه ٙٛشلاٚ .ناْت إسـأٖٚ ،تـع ( ٢ي،) ٢ًٝ
تنٚكٖا ٚدبًى َعٗا ايواعات ايطٛاٍ يف سـٜك ١ؿاكٖا  ٖٞٚتل ٟٚشلا َا ذبؿع٘ٚ .قـ
مجعت ٖق ٙاسبهاٜات يف نتاب أُـكت٘ هٓٚ 1931 ١نإ بعٓٛإ ( سهاٜات ًعب١ٝ
َٔ ايعلام ) .
ٚيـ ٣اقاَتٗا يف ايبِل ٠يؿت اْتباٖٗا صبُٛع ١غلٜب َٔ ١ايٓاي تع ٍٝيف َٓا ل
ا٭ٖٛاك ٚؿيتا ْٗل ؿدًٚ ١نقيو يف احملُلٚ ٠ا٭ٖٛامٚ 53ناْت بٛٝتِٗ َٔ ايدلؿٟ
ٚايكِب ٚميتُٗٓٓ ٕٛاع ١ايكٛاكب ٚاسبـاؿُٝٚ ٠اغ ١ايؿٔٚ ١ايقٖب ٜٚتشـثٕٛ
بايعلبٚ ١ٝيهٔ شلِ يػتِٗ اشباُ ١اييت ٜـ ْٕٛٚبٗا نتبِٗ املكـه ١اييت اهتٓوؼٖٛا
د ٬ٝبعـ دٜٚ ،ٌٝطًك ٕٛعً ٢أْؿوِٗ توُ ١ٝاملٓـاٝ٥ني أَٓ ٚـاٚ ،ٜٞيهٔ درلاِْٗ
ايعلب ٜوُ ِْٗٛايِبََٓٚ ١ؿلؿٖا َُبٓٚ ،ٞتتُشٛك كٛهِٗ س ٍٛنٛؾ َٔ ايكِب
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ٜوَُٓ ( ْ٘ٛـٚ ) ٟتٌٌُ ٖق ٙايطكٛي ا٫غتُاي باملا ٤ازباكٜٚ ،ٟك ّٛبٗا كداٍ ؿِٜٗٓ
املًتش ٕٛنُا تٌتٌُ ٖق ٙايطكٛي عًٚ ٢دب ١عاّ قـه ٫ ١ٝربتًـ نجرلا عٔ ٚدب١
ايتٓا ٍٚاملكـه ١يـ ٣املوٝشٝني مما دعٌ ايػلبٝني ٜوَُ ِْٗٛوٝشٜٛ ٛٝسٓا املعُـإ.
يكـ أثاكت ٖق ٙايطا٥ؿ ١ؾٔ ٍٛؿكاٚك ايٌـٜـ ؾكلكت ايتكلب َٔ املٓـاٝ٥ني ؾلسبٛا بٗا
نجرلا ٚأبـٚا اهتعـاؿِٖ ملعاْٚتٗا يف ايتعلف عً ٢يػتِٗ ٚؿٚ ِٜٗٓعاؿاتِٗ  ٚكٛهِٗ،
ؾكٔت ايواعات ايطٛاٍ  ٖٞٚتلاقبِٗ أثٓا ٤تأؿٜتِٗ َلاه ِٝؿٜاْتِٗ  ٚكٛهِٗ ٚتـْٗٚا
بـقٚ ١بهٌ تؿاًُٗٝا يف هذٌ ػاْ ٚتًتكط شلِ ايِٛك ايؿٛتػلاؾ ١ٝبآي ١ايتِٜٛل اييت
 ٫تؿاكقٗا .
ٚيف عاّ ٌْ 1923لت ؿكاٚك نتابٗا ايجاْ ٞأثٓاٚ ٤دٛؿٖا يف ايعلام ٚنإ بعٓٛإ
(عًٓ ٢ؿاف ؿدًٚ ١ايؿلات) ُٓٓت٘ ؾِ ٬ناَ ٬عٔ املٓـاٝ٥ني نإ بعٓٛإ ( ًعب
غلٜب ا٭ ٛاك) ؿْٚت ؾٚ ٘ٝبٌهٌ َؿٌِ كٛي ايتعُٝـ املٓـا ،١ٝ٥نُا أًاكت إىل
بعض نتبِٗ املكـهٚ .١قـ ًبت ؿكاٚك َٔ بعض كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ْوؽ بعض
ايهتب املٓـاٚ ١ٝ٥ايـٚا ٜٔٚاملكـه ١ؾتِ شلا َا أكاؿت ٚ .ناْت ؿاكٚك تواؾل َٔ بػـاؿ ع
ضبٌ إقاَتٗا ع إىل ايعُاكَ ٠لٚ ٠اسـ ٠عً ٢ا٭قٌ يف نٌ هٓ ١يتًتك ٞباملٓـاٝ٥ني ٖٓاى
ٚيه ٞتوتهٌُ حبٛثٗا عِٓٗ ٚػُِٛا يف أٜاّ عٝـ اشبًٝك ١ايقٜ ٟطًل عً ٘ٝايعاَ١
(ايبٓذ )١أ ٟاشبُو ١أٜاّ املكـه ١اييت تتٛاؾل َع أعٝاؿ ايلبٝع .
َٓٚق بـاٜات اٖتُاَٗا بٗق ٙايطا٥ؿُُُ ١ت ؿكاٚك عً ٢تعًِ ايًػ ١املٓـا ١ٝ٥ؾاهتعاْت
شلقا ايػلض بأسـ َعاكؾٗا يف ؾٓٝٝا يٝشٌِ شلا عً ٢أعُاٍ املوتٌلقني ايق ٜٔهبكٖٛا
بـكاه ١ايِٓ ْٛاملٓـاَ ١ٝ٥جٌ ايدلؾوٛك يٝـمباكههْٛٚ ٞيـن٘ ٚايوٛٝيف ٚآػلٜٔ
نؼط ١َُٗ ٠ٛأٚىلٚ ،بـأت بتعًْ ِٝؿوٗا فاتٝا ايًػ ١املٓـاٚ . ١ٝ٥يِعٛبٖ ١ق ٙايًػ١
ٚعـّ تٛؾل قاَٛي ػاْ بٗا ٜواعـٖا يف ٖق ٙاملًُٗ ،١ذعٗا ايـنتٛك َٛهٝى
ناهتٛك عً ٢ايبـ ٤يف عٌُ قاَٛي َٓـا ٞ٥نُا بني شلا لٜك ١عٌُ ايكاَٛي ٚفيو
بتـ ٜٔٚنٌ نًُ ١عً ٢بطاقَٓ ١ؿًِٚ ١ؾل سلٚؾٗا ا٭جبـٚ . ١ٜؾع ٬أُٚت ؿكاٚك عً٢
ُٓـٚم َعـْ ٞف ٟأؿكاز ػٌب ١ٝذبتؿغ ؾ ٘ٝبايبطاقات َؿٗلهٚ .١يف عاّ  1937قاَت
بٌٓل نتابٗا ايٌاٌَ عٔ املٓـاٝ٥ني ٚنإ بعٓٛإ ( َٓـا ٛٝ٥ايعلام ٚاٜلإ ) ٚايق ٟقاّ
بذلمجت٘ إىل ايعلب ١ٝؾُٝا بعـ نٌ َٔ املٓـاٝ٥ني ْع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ ك َٞٚباهِ
(ايِاب ١٦املٓـا.)ٕٛٝ٥
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ٚيف عاّ  1942أْـيعت أمَ ١هٝاه ١ٝيف ايعلامٚ ،نإ ٜلمغ ذبت اْ٫تـاب ،متجًت
حبلن ١كًٝـ عاي ٞايهٓ ْٞ٬ٝـ سهْٛ ١َٛك ٟايوعٝـ املٛاي ١ٝيدلٜطاْٝا ،ؾاستُ٢
املٛظؿ ٕٛايدلٜطاْ ٕٛٝؿاػٌ َبٓ ٢ايوؿاك ٠ايدلٜطاْٚ ١ٝنقيو يف هؿاك ٠ايٜ٫ٛات
املتشـ ٠ا٭َلٜه ١ٝاييت مل تهٔ قـ ؿػًت اسبلب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝبعـ .أَا ايٓوا٤
ٚا٭ ؿاٍ ايدلٜطاْ ٕٛٝؾتِ إد ِٖ٩٬مبا ػـ محً٘  ٖٛٚعباك ٠عٔ سكٝب٬َ ١بى ٚاسـ٠
يهٌ عا ١ً٥بٓا ٤عً ٢ا٭ٚاَل اييت ًُٚت َٔ يٓـٕ إىل ايوؿاك ٠ايدلٜطاْ ١ٝيف بػـاؿ عً٢
عذٌٚ .قـ كؾٔت ؿكاٚك َػاؿك ٠ايعلام َا مل ٜوُض شلا بأػق ايِٓـٚم ايجُني ايقٟ
ؼبت ٟٛعً ٢ايكاَٛي املٓـاٚ ٞ٥آيتٗا ايهاتبٚ ١نتبٗا َٚـْٚاتٗا اشباُ ١باملٓـاٝ٥ني.
ٚبٓا ٤عً ٢إُلاكٖا ُلغ شلا بقيو ؾػاؿكت َع ايبك ١ٝإىل ايبِل َٔٚ ٠ثِ بايباػل ٠إىل
اشلٓـٚ .أثٓا ٤ؾذل ٠بكاٗ٥ا يف اشلٓـ ا ًعت عٔ نجب عً ٢كٛي (ايباكه )ٞايٌب١ٗٝ
بايطكٛي املٓـاٚ ١ٝ٥ؿْٚت ايهجرل َٔ امل٬سعات عٓٗا ٚاييت ُٓٓتٗا يف نتابٗا عً٢
ًهٌ ٖٛاٍَ َٚكاكْات .
ٚبعـ اْتٗا ٤اسبلب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝعاؿت ؿكاٚك إىل بلٜطاْٝا ٚعهؿت عً ٢تلمج١
ايهتب ٚايِٓ ْٛاملٓـاٌْٚ ١ٝ٥لٖا ٚعً ٢إنُاٍ ايكاَٛي املٓـاٚ . ٞ٥يف ٖق ٙا٭ثٓا٤
َٓشت بلٜطاْٝا مٚدٗا "أؿ ٜٔٚؿكاٚك" يكب ؾاكي ٭ؿا ٙ٤املتُٝن يف ػـَ ١ايتاز
ايدلٜطاْٚ ،ٞيهٔ ُشت٘ تلؿت بعـ فيو ٚتٛيف يف عاّ ْ 1951تٝذ ١عذن أُاب
نًٝت ٘ٝبوبب سلاك ٠ايِٝـ ايٖ٬ب ١اييت تعلض شلا أثٓا ٤ػـَت٘ يف ايعلامٚ .بعـ ٚؾا٠
مٚدٗا قلكت هتٝؿاْا اْ٫تكاٍ إىل َـ ١ٜٓأٚنوؿٛكؿ سٝح نإ ٜوهٔ ايعـٜـ َٔ
مَٗ٥٬ا ايباسجني ٚأُـقاٗ٥ا املكلبنيٚ ،نإ قلاكا ُا٥با إف ْعُت بنٜاكاتِٗ اييت
ػؿؿت عٓٗا ٚسـتٗا  ٖٞٚيف بٝتٗا ايِػرل ،نُا إٔ ههٓٗا بايكلب َٔ داَع١
أٚنوؿٛكؿ أتاغ شلا اكتٝاؿ َهتب( ١بٛيـ )ٜٔائؼُٚ ١ايتابع ١يًذاَع ١بوٗٛيٜٚ ١ول .
 َٔٚأدٌ إ ٜه ٕٛعًُٗا َوتٛؾٝا نٌ ًلٚط ايبشح ايعًُ ٞأؿكنت ؿكاٚك بأْ٘
ٜذلتب عًٗٝا ايكٝاّ بتوذُٛ ٌٝت ٞيًػ ١املٓـاَ ١ٝ٥باًل َٔ ٠كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني أثٓا٤
تأؿٜتِٗ يطكٛهِٗ ايـ ،١ٜٝٓؾعاؿت إىل ايعلام هٓٚ 1952 ١بـأت بتٓؿٝق ٖقا املٌلٚع بعـ
إٔ هاعـتٗا ًلنْ ١ؿط ايعلام باسٔاك آي ١ايتوذ ٌٝدٛا  .نُا تدلع أسـ َٛظؿٞ
ايٌلن ١املقنٛك ٠بتنٜٚـٖا بهاَرلا هُٓٝاٚ ١ٝ٥تطٛعت مٚد ١فيو املٛظـ مبلاؾكتٗا
إىل ايعُاكَٓٚ ٠ا ل ا٭ٖٛاك سٝح ٜك ِٝاملٓـا ٕٛٝ٥ملواعـتٗا يف ٖقا ايعٌُ ،ؾواؾلتا
إىل قًعُ ١احل ٚأظبنتا توذ ٌٝايؿ ًِٝبايلغِ َٔ َلض ؿكاٚك ايٌـٜـ ْتٝذ ١أُابتٗا
بامل٬كٜا ٚ .قـ علٓت ؿكاٚك ايؿ ًِٝأَ ٍٚل ٠أثٓا ٤اْعكاؿ امل٪متل ايٌلق ٞيف داَع١
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ناَدلؿز عاّ ٚ 1953ايق ٟسٔل ٙمجع غؿرل َٔ ايعًُا ٤املؼتِني َٔ نٌ أعبا٤
ايعاملٚ .يف أٚنوؿٛكؿ اهتُلت بايعٌُ عً ٢إظبام ايكاَٛي املٓـاٚ ٞ٥يهٓٗا ًعلت
أْٗا حباد ١ملٔ ٜتكٔ ايًػات ايواَ ،١ٝؾكاَت باهتـعاً ٤اب تٌٝهٜ ٞـع" ٢كٚؿٚيـ
َاتوٛؾ "ٜعٌُ أهتافا يف داَعٗ ١لإ ملواعـتٗا يف إظبام ايكاَٛي  .نإ ايتعإٚ
َجُلا ٚتهًًت دٗٛؿُٖا املٌذلن ١بإُـاك أ ٍٚقاَٛي يًػ ١اٯكاَ ١ٝاملٓـاٚ ١ٝ٥فيو يف
اٚا ٌ٥هٓ. 1963 ١
ؿأبت ؿكاٚك عًً ٢لا ٤ايهتب املٓـا َٔ ١ٝ٥كداٍ ايـ ٜٔايِاب َِٗٓٚ ١٦ايٌٝؽ ظبِ
ؾذُعت عب ٛهتني َٓٗا نْٛت صبُٛعْ ١اؿك ٠قاَت بإٖـاٗ٥ا ؾُٝا بعـ إىل َهتب١
بٛيـَ ٜٔع ايتوذ٬ٝت ايِٛتٚ ١ٝا٭ؾ ّ٬يٓٝتؿع َٓٗا ايب ٛايعًِٚ ،قـ تلمجت ٖ ٞتوع
َٔ ٖق ٙايهتب ايٓاؿك َٔ ٠املٓـا ١ٝ٥إىل ا٭ظبًٝن.١ٜ
َٓشتٗا داَع ١أٚنوؿٛكؿ ًٗاؿ ٠ايـنتٛكا ٙايؿؼل ١ٜعاّ  1954يبشٛثٗا املُٗ ١يف
صباٍ ؿكاه ١ا٥ؿ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني مما أهبؼ عًٗٝا هعاؿ ٠غاَل ٠عٓٛتٗا عٔ عـّ
ايتشاقٗا بازباَع ١عٓـَا ناْت ًاب ١يف َكتبٌ ايعُل ،نُا َٓشتٗا داَع ( ١أٚبوا)٫
ايوٜٛـًٗ ١ٜاؿ ٠مماثً ١تكـٜلا زبٗٛؿٖا ايعًُ ١ٝايهبرل ٠صباٍ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚ .يف
ُٝـ عاّ  1964اهتـعتٗا ايوؿاك ٠ا٭ملاْ ١ٝيف يٓـٕ ٚقًـتٗا ْٝاب ١عٔ اسبه١َٛ
ا٭ملاْ ١ٝأعًٚ ٢هاّ يف ايـكاهات ايواَٚ ٖٛٚ ١ٝهاّ يٝـمباكهه ٞتجُٓٝا شلا عًَ ٢ا
قاَت ب٘ َٔ حبٛخ ٚتلادِ س ٍٛاملٓـاٝ٥ني ٚاييت اهتُلت ٭نجل َٔ ِْـ قلٕ.
قٔت ايًٝـ ٟؿكاٚك أٜاَٗا ا٭ػرل ٠بو ّ٬يف ؿاك يلعا ١ٜاملوٓني سلاٍ يٓـٕ ٚنإ
ٜنٚكٖا أؾلاؿ أهلتٗا ٚأُـقاٖ٩ا ٚمَٖ٩٬ا باهتُلاك ٚتٛؾٝت هٓ 1972 ١عٔ عُل ْاٖن
 92عاَاٚ .قـ ؿْٚت يف َقنلاتٗا عٔ ا٥ؿ ١ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َا  " :ًٜٞإٔ تتُهٔ
ا٥ؿ ١قـمي َٔ ١ايبكا ٤ستٚ ٢قتٓا ايلأٖ ٖ ٛأَل َجرل يًعذب ٚ ،إٔ تِإ ايهجرل َٔ
نتبِٗ ٚتعاي ُِٗٝايولٚ ١ٜؿٚا ِٜٗٓٚايطكو ٖٛ ١ٝأقلب َا ٜه ٕٛيًُعذن .54٠إٕ ٖقٙ
ايطا٥ؿ ١تُٔشٌ بولع ،١كداٍ ؿ ِٜٗٓاعٓ ٕٛيف ايؤ ٚأعـاؿ املَٓ٪ني َِٓٗ يف
تٔا ٍ٤هٓ ١بعـ أػل . ٣إْ ٞأًعل بايؿؼل ن ْٞٛعاُلت عٔ نجب ؿٜٓا كمبا
هٓٝـكي بعـ سني").55
َ٬سعات عً ٢هرلتٗا ايقات:١ٝ
 - 1تكًب َنادٗا بني َٛهٝكٚ ٢تعًِ يػات.
 - 2اٖتُاَٗا بتعًِ يػات دـٜـ ٠ؾبـأت بًػ ١ايػذل ثِ ايعلب ١ٝثِ املٓـا.١ٝ٥
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 - 3اٖتُاَٗا بايـ ٍٚايعلبْ ١ٝتٝذ ١است ٍ٬ايػلب شلا نِكًٚ ١ٝتْٛى ٚايوٛؿإ
ٚاشلٓـ ٚؾًوطني ٚتلنٝا  ٚايعلام ٚعٔ تْٛى نتبت كٚا" ١ٜايٓكاب " غٌاك٠
إىل ْكاب املوًُات ايتْٛوٝات اي٬تٜ ٞؿتؼلٕ ب٘.
 - 4ع٬قتٗا با٭ؿٜإ ؾناكت َعكٌ ايـٜاْ ١ايبٗاٚ ١ٝ٥نتبت كٚا ١ٜعِٓٗ " دبٌ اهلل"
 ٖٞٚكٚاٜ ١ٜجين عًٗٝا ايبٗا ٕٛٝ٥ثِ ع٬قتٗا بـٜاْ ١ايِابٚ ١٦ؿٜاْ ١ايباكه ٞيف
اشلٓـ ٚغرلٖا نُا ٜعٗل يف تعًٝكٗا عً ٢نتاب ايِاب ١٦املٓـا.ٕٛٝ٥
 - 5عًُت ْؿوٗا فاتٝا ايًػات اييت تلغب ؾٗٝا.
 - 6عٌُ مٚدٗا اشبطرلَ :وتٌاك قاْ ْٞٛيًـٚي ١ايعلاقٓ ،١ٝابط بٌعب١
ا٫هتؼباكات ايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝيف ْٜٛٛٝكى،قآٝا يف ايبِلٖٚ ٠قا ي٘
أثل ٙعً ٢اجملتُع املوًِ ٚؿٚك ٙيف تٌذٝعٗا عً ٢اٖ٫تُاّ باحملتُع ايعلاق ٞمما
سـا باسبه ١َٛايدلٜطاْ ١ٝيتكًٝـ ٙيكب ؾاكي.
 - 7دًـٖا يف ذبكٝل ٖـؾٗا ؾلغِ إُابتٗا مبلض امل٬كٜا أنًُت ايتوذٌٝ
ايِٛت ٞيًػ ١املٓـاٝ٥ني ٚظًت ِْـ قلٕ يف حبجٗا عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني.
 - 8ؿقتٗا يف ايتوذ ٌٝايِٛت ٞيكاَٛهٗا عٔ ايًػ ١املٓـا.١ٝ٥
 - 9تـٜٗٓٚا ٭ ٍٚقاَٛي عٔ ايًػ ١املٓـا.١ٝ٥
 - 10تكـٜل ايعامل ايػلب ٞزبٗٛؿٖا ؾكـ َٓشت َلتني ًٗاؿ ٠ايـنتٛكا ٙايؿؼل١ٜ
َٔ بلٜطاْٝا ٚايوٜٛـ نُا قًـتٗا أملاْٝا أعًٚ ٢هاّ يف ايـكاهات ايواَ.١ٝ
 - 11داؿ ٠يف ذبكٝل أٖـاؾٗا ٚاي ٍُٛٛإيٗٝا ٚايِدل عً ٢فيو. 56
المبحث الرابع :هذف المستشرقت دراور من دراستهب للصببئت المنذائيين
يكـ نٌـ ايِاب ١٦أْؿوِٗ عٔ اشلـف اسبكٝك ٞيًعٌُ ايـ٩ٚب ايق ٟقاَت ب٘
املوتٌلق ١ؿكاك ٚيف ؿٜاْتِٗ يوٓٛات :ٖٛٚ ١ًٜٛته ٜٔٛػٜ٬ا دبوو ١ٝيِاحل
بلٜطاْٝا ٓـ سه ١َٛايعلام ٚقتٗا يًوع ٞيتـَرلٖا .
ٜقنل ُابَ ٞ٦عاُل يًُوتٌلق ١ؿكاٚك يف َقنلات٘ ٖق ٙاملعً ١َٛاملُٗ :١ؾهتب:
إْٗا ٜٛٗؿَ ١ٜتنٚدِْ َٔ ١لاْٜٚ ٞقيت دٗـٖا يتعًِ ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥ايبشح يف ؿٜاْ١
ايِاب ١٦يػلض يف ْؿوٗا  ٖٛٚإػباؿ ُلاع بٚ ِٗٓٝبني اسبه ١َٛايعلاق ١ٝيف ٚقتٗا
ٚايق ٟنإ ٚقت ا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْ ٞيًعلام ٜك( :ٍٛناْت املون ؿكاٚك ٖ ٞمٚد١
املوتٌاك ايكاْ ْٞٛيٛماك ٠ايعـٍ ٚناْت ٜٛٗؿ ١ٜايـَ ٜٔتنٚدَ َٔ ١وٝشٚ ٞناْت
تـكي ٚتبشح ؿٜاْ ١ايِابٚ ١٦أُٛشلا ٚتاكؽبٗا َٚعتكـاتٗاٚ ،قـ تعًُت ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
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إىل داْب تًٔعٗا يف ايعدلاْ ١ٝمما هٌٗ شلا ؿكاه ١دـَٚ ١ٜوتُل ٠عٔ ايِاب١٦
ٚايِابٝ٦نيٚ ،يف عاّ  1930دا٤ت إىل قًعُ ١احل ٫هتهُاٍ أحباثٗا يف ايعاٖلٚ .يف
أسـ ا٭ٜاّ مجعت ك٩ها ٤أؾؼاف ايِابَ ١٦ع نباك ايؤ َِٓٗ يف ؿاك بٝت ًٝؽ هاّ
ٚؿعٝت َٔ صبًُِٗ ٚبعـ اهذلاس ١قِرل ٠قايت :مجعتهِ اٯٕ ٭ْين أسب إٔ
أعاْٚهِ .أْتِ تعًُ ٕٛإٔ ايعلام عًًٚ ٢و ؿػ ٍٛعِب ١ا٭َِ املتشـ َٔٚ ٠ا٭َٛك
ائلٚك ١ٜإٔ ته ٕٛيًِاب ١٦سكٛم َعلٚؾٚ ١ثابتٜٚ ١قنل ازلِٗ يف ايـهتٛكٖٚ ،قا
ٜ٫تِ إ ٫سني ٜكـّ ايِاب ١٦عل ١ٜٔإىل عِب ١ا٭َِ بقيو .يكـ أسٔلت ايعلَ ١ٜٔع.ٞ
ٚأػلدتٗا َٔ سكٝبتٗا  ٚؾتشتٗا َٚ.ا عًٝهِ إ ٫تٛقٝعٗا .ايتؿت اسبآل ِٖٚ ٕٚأنجل
َٔ ث٬ثني ًؼِا بعِٔٗ إىل بعض ٚههتٛا ثِ ايتؿتت املون ؿكاٚٚك إيٚ ٞقايتٚ :أْت
ٜا ًٝؽ غٔبإ َاٖ ٛكأٜو؟ قًت :عاَ ايِابَٓ ١٦ق أيٛف ايوٓني يف ٖق ٙايب٬ؿ ٚمل
ٜتـػًٛا يف ً ٕٛ٦اسبهِ ٚعآًَا املوًُٚ ٕٛايعلب َعاًَٝ ١بٚ ، ١مل ٜتـػًٛا يف
ًْٓٛ٦ا ايـ ١ٜٝٓأٜ ٚعاكٓٛا َعتكـاتٓا ٚ ،قـ ًْٓا َِٓٗ اسبُاٚ ١ٜايلعا ١ٜايهاؾٝتني،
ٚعً ٘ٝؾإْين أك َٔ ٣ائلٚك ٟإٔ ْ ٫كـ يف هاع ١ضبٓ ١ايعلام ٓـ ايٛاقؿني ٓـ;ٙ
٭ٕ يف فيو ْهلاْا يإلسوإ ٚكباط ا٭ػ ٠ٛايقْ ٟلتبط ب٘ َعِٗ َٚع فيو ؾاسبآلٕٚ
أندل َين هٓا ٚأنجل عًُا ٚأعُل ؿكا ١ٜبا٭َٛك  ِٖٚأقـك َين عً ٢إبـا ٤آكاِٗ٥
بِلاسٚ ١أَاْ ١يؿا٥ـتِٗ ٚيؿا٥ـ ٠أبٓا ٤ايطا٥ؿ ،) ١ثِ فنل أْ٘ بعـَا قاٍ كأٚ ٜ٘اؾل
عً ٘ٝكٝ٥ى ايِاب ١٦يف ٚقتٗا (ؾطٛت املون ؿكاٚك علٜٔتٗا ٚقايت :ا٭َٛك َلٖ ١ْٛبهِ
ؾإفا نٓتِ  ٫تٛاؾك ٕٛعً ٢تكـميٗا ؾا٭َل ٜعٛؿ يهِٚ ،عً ٢أثل فيو اْؿض ا٫دتُاع
ٚهاؾلت ٖ ٞإىل َٓطك ١ايعُاك ٠بايعلام) ٖٓٚاى تكـَت بٌه ٣ٛنٝـٓ ١ٜـ املتشـخ
عٓـ َـٜل َعاكف َٓطك ١ايعُاكٚ ٠ملا قابً٘ ًلغ ي٘ ا٭َل ٚأْٗا دا٤ت بعلً ١ٜٔه٣ٛ
ٓـ اسبه ١َٛايعلاق ١ٝتلٜـ تكـميٗا إىل عِب ١ا٭َِ ؾاهتػلب نٌ ا٫هتػلاب َٔ
ًهٛاٖا ) . 57
ٚأٓٝـ بإٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك ناْت ُبٛك ٠عً ٢ذبكٝل أٖـاؾٗا ا٫هتؼباكات١ٝ
ٚايتـَرل ١ٜؾكـ ناْت تأت ٞيًعلام يف ػط هؿل  ٌٜٛدـا َٚلٖل دـا (نإ ايوؿل
َٔ بلٜطاْٝا اىل ايعلام عٔ لٜل ايبشل ٜوتػلم ٚقتا  ٬ٜٛيه ْ٘ٛميل س ٍٛازبنٜل٠
ايعلب َٔٚ ١ٝثِ إىل اشبًٝر ؾايبِل ،٠إىل إٔ قاَت ًلنْ ( ١رلٕ أػٛإ ) بتوٝرل
كس٬ت بل َٔ ١ٜبػـاؿ إىل ؿٌَل عدل ايِشلا ٤بٛاهط ١هٝاكات َهٌٛؾ ١ثِ
بايباُاتٚ ،ناْت ايلسً ١توتػلم َٜٛني  َٔٚ .ؿٌَل نإ باهتطاع ١املواؾل إىل
أظبًذلا إٔ ٜهٌُ كسًت٘ إىل يبٓإ  َٔٚثِ إىل سٝؿا سٝح ٜوتكٌ أسـ امللانب املتٛدٗ١
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إىل دٓٛا أَ ٚاكهًٝٝا ٖٓ َٔٚاى إىل ناي ٘ٝيف ؾلْوا بايكطاكات ثِ بايعباكات إىل ؿٚؾل
َٗٓٚا إىل يٓـٕٚ .قـ قاَت ايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗق ٙايلسً ١أكبعّا ٚث٬ثني َل ٠عً ٢ا٭قٌ قبٌ
توٝرل ػط ههو سـٜـ َ ٌُٛع سًب ع أهطٓب ٍٛايق ٟنإ اهتٗ ٫٬يتوٝرل قطاك
ايٌلم ايولٜع املعلٚف )ٖٓٚ .ا ْٓعل إىل ٖق ٙاملوتٌلق ١اييت دابت عـ ٠ؿ ٍٚإه١َٝ٬
ٚكأت ق ٠ٛاملوًُني عـؿا ٚأكٓا  ٖٞٚتٛقٔ أْ٘ ي ٛتلنت يًُوًُني سل ١ٜاسبٝا٠
ايهلمي ١يػـ ٚقٜ ٫ ٠ٛوتٗإ بٗا نُا ناْٛاهابكا .
أٜٔا ملا ًُٚت ايعلام َع مٚدٗا ايعوهل ٟيف ازب ٍٝايدلٜطاْ ٞكأت أكض ايعلام
متتام بأْٗا تِٔ عـ ٠أؿٜإ ٚثٜٓ ١ٝع ٍٝأًٖٗا يف هَ ّ٬ع املوًُني ٜٛ ٫ٚدـ تٓاسل أٚ
اقتتاٍ ا٥ؿ ٞؾهٌ ؿٜاْٜ ١وهٔ أًٖٗا َٓطك ١دبُعِٗ مبعابـِٖ ٚتكايٝـِٖ ،بٌ
ٚدـت املوًُني أْؿوِٗ ٜٓكوُ ٕٛإىل هًٓٝٚ ١ع ١ؾهاْت ايعلام بايٓوب ١يدلٜطاْٝا
احملتً ١أكٓا ػِب ١يتشكٝل ْعلٜتٗا ( ؾلم توـ) ٚيتـَرل ايٛسـ ٠ايعلاقٚ ١ٝاؾتعاٍ
سلب أًٖ ٚ ١ٝا٥ؿ ١ٝتأنٌ ا٭ػٔل ٚايٝابى نُا ْلا ٙيف علام اي. ّٛٝ
نُا متتام بلٜطاْٝا ٚغرلٖا َٔ ؿ ٍٚا٫ست ٍ٬بٓؿى  ٌٜٛيً ٍُٛٛ٭ٖـاؾِٗ; يقا
عاًت ؿكاٚك ب ِٗٓٝهٓٛات  ١ًٜٛثِ أػلدت سكٝكَ ١ايـٜٗا يعًٗا تٌِ إىل َبتػاٖا
تك ٍٛيف ضبآل ٠شلا بازبُع ١ٝاملًه ١ٝيًـكاهات ا٭هٚ( ١ٜٛٝقـ ػططت يًكٝاّ
بلسًتني كبٝع فيو ايعاّ ،ا٭ٚىل إىل أٖٛاك ازبٓٛب َٓ ٖٞٚ -طكُٝ" ١ـ" قـمي١
بايٓوب ١يٚ - ٞايجاْ ١ٝإىل ايٌُاٍ ،نُشاٚي ١يتٌذٝع أُـقآ٥ا أُٜٓا ٚدـٚا،
نٛهَ ١ًٝتٛآع ،١كمبا يٝوت َ - ١ُ٥٬يت ٌُٝٛقٓاعاتٓا يف ايِٓل ايٓٗا ٞ٥إىل
املذلؿؿٚ ٜٔاملٌههني)  58نُا تقنل أْٗا ناْت تتشني ايؿلْ يًشـٜح عٔ اسبلب.
ؿكاٚك دعًت َٔ ايبشح يف ايِابَٓ ١٦ؿقا عًُٝا ي٬ػذلام ايًِٝيب ايقٜ ٟوع ٢إَا
يٌٓل ايِٓلاْ ١ٝأ ٚتٌهٝو أٌٖ ا٭ؿٜإ يف ُش ١ؿٖٚ ِٜٗٓقا َ٬سغ بلبطٗا نٌ
َعتكـ يًِاب ١٦بأؿٜإ َتعـؿ ٠نأْٗا تك ٍٛشلِ إٔ ؿٜٓهِ بات َِبا يهٌ ا٭ؿٜإ ؾ٬
تتُوهٛا ب٘ عً ٢أْ٘ ػاْ بهِ ٚيهِ ػُِٝٛتهِ بً٘ ٜوعهِ ايـػ ٍٛيف أٟ
ؿٜاْ ١أػل ٣٭ٕ شلا ِْٝبا يف ؿٜٓهِ .
ٚسكٝك ٫ ١أؿك ٌٖ ٟتؿطٔ ايِاب ١٦شلقا أّ مل ٜتؿطٓٛا؟ ٭ٕ َِٓٗ َٔ تِٓل ٚكمبا
ٖٓاى َٔ ؿػٌ يف ؿٜاْ ١أػلٚ ،٣كمبا ٖٓاى َٔ عاَ ب ٬ؿ ٜٔأُ ٬يهٔ ايجابت إٔ َٔ
ايِاب ١٦املعاُل َٔ ٜٔتٓامٍ عٔ نجرل َٔ كٛهٗا ٚأبلمٖا ا٫غتواٍ َٔ َا ٤داك .
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ؿكاٚك اهتٗـؾت َٔ سٝاتٗا بني ايِاب ١٦هدل أغٛاكِٖ ٚأغٛاك غرلِٖ مما ميٗـ
شبطط اهذلاتٝذ ١ٝيتهلٜى ا٫ست ٍ٬اسباي ٞأ ٚاملوتكبً ٞؾإٕ ػلدت بلٜطاْٝا َٔ
ايعلام ظاٖلٜا ؾإْٗا ٫بـ َٔ إٔ تػلي شلا دقٚكا عُٝك ١دـا دبعًٗا َكبٛي ١ؾهلا
ٚػـَٖٚ ١قا َ٬سغ ؾايِاب ١٦إىل اٯٕ َا مايٛا ٜه ًٕٛٝايجٓاٚ ٤املـغ شلا ٚيػرلٖا َٔ
املوتٌلقني ،يهٓٗا سامت قِب ايوبل يف احملبٚ ١ايجٓاٚ ٤ايتبذ( .ٌٝقـَت يٝـ ٟؿكٚك
ضبآلتٗا عٔ ههإ ا٭ٖٛاك يف دٓٛب ايعلام يف  12سنٜلإ  1946بعـ عٛؿتٗا َٔ
ايعلامٚ ،علٓت أثٓاٖ٤ا ُٛكاً (هٜ٬ـات) عٔ اسبٝا ٠يف ا٭ٖٛاكٚ .عهوت احملآل٠
كٚسٚ ١ٝمنط تؿهرل ايدلٜطاْٝني يف تًو ايًشع ،١عكب اْتِاك اسبًؿا ٤عً ٢أملاْٝا
ايٓامٚ .١ٜبايتأنٝـ نإ ٌْاط ايٝٓ ٛني ايعلاقٝني يف تلب ١ٝايتَٝ٬ق بلٚغ سب ائ ٛ
ٚايعـا ٤يًُوتعُل ايدلٜطاْ ٞميجٌ تعًُٝاً ٌَٖٛاً َعاؿٜاً يٮداْب بٓعل ايػايب ١ٝايواسك١
َٔ ايدلٜطاْٝني .يهٓٓا إٕ أميٓا ٖق ٙايكٌل ٠ا٫هتعُاك َٔ ١ٜضبآل ٠ؿكاٚكًُْ ،ى
َـ ٣تعًكٗا بٗقا ايبًـ ٚإعذابٗا بٌعب٘) . 59
ؿكاٚك متجٌ منٛفدا ُاكػا يًذٗـ ايِٓلاْ ٞيف ػطط٘ ا٫ست٬ي ١ٝا٫هتٝطاْ١ٝ
ؾًٝى نٌ ايك ٠ٛيف ائلب با٭هًش ١ؾٗقْ ٙاؾق َٔ ٠ايٓٛاؾق قـ ٫تأت ٞإ ٫بايهلٙ
ٚاملكا،١َٚيهٔ ٖٓاى است ٫٬ثكاؾٝا عكـٜا إعَٝ٬ا ي٘ آثاك ٙاييت ٫تٓتٗ ٞعًَ ٢ل
ايعِٛكٖٚ ،قا َاتك ّٛب٘ ؿكاٚك ٚنٌ املوتٌلقني (ٚنإ امللنب يف اْتعاكْا عٓـ
َـكه ١ايبٓنيٚ .مبا أِْٗ ناْٛا ٚاقعني ذبت تٌ ٜ٘ٛايتعً ِٝاملعاؿ ٟيٮداْب ،أُبض
ا٭٫ٚؿ املتشًك ٕٛعٓـ ائؿَٝ ١ايني اىل ا٫معاز ٚاشبٌ .١ْٛيهٔ بعض ايتعًٝكات
املًٝشْٚ ١هت ١أْ ٚهتتني هلعإ َا بـؿت نٌ ٖقاٚ ،عٓـَا أكػٓٝا امللهاٚ ٠اْطًكٓا
60
َع ايتٝاكٚ ،ؿع مجعِٗ قاكبٓا بتًٜٛض مح)ِٝ
أٜٔا ْ٬سغ إٔ ؿكاٚك اٖتُت باعذلاف ازبُع ١ٝاملًه ١ٝا٭ه ١ٜٛٝبأَل ٜٔاثٓني يف
سٝا ٠ايِاب ١٦ايوشل ٚايٓوا ٤ؾًُافا ؟!!!!

المبحث الخبمس :سمبث كتببت المستشرقت دراور عن الصببئت المنذائيين
بايكلا ٠٤يف َانتبت٘ املوتٌلق ١ؿكاٚك عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ظبـ إٔ نتاباتٗا
اتوُت باٯت:ٞ
ُٚ - 1ؿت ايًٝـ ٟؿكاٚكبتؿِ ٌٝؿقٝل نٌ َا ًُٚت إي َٔ ٘ٝكٛي املٓـاٝ٥ني
ايق ِٖ ٜٔيف ا٭ٌُ تك ّٛسٝاتِٗ نًٗا عً ٢كٛي َكـه ;١يقا تعتدل نتابتٗا
عِٓٗ َلدعا أُ ٬ٝيف ايٛقٛف عًَ ٢ا زلشٛا بعٗٛك ٙكغِ أْ٘ ٜٛ ٫ثل ؾ ٘ٝ٭ِْٗ
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با ٓ ٕٛٝست ٢ايٓؼاع باعذلاؾِٗ أْؿوِٗ  َٔٚفيو ُٚـ بٝت ايعباؿ ٠يـ( ِٜٗ
املٓـَ ٖٛٚ )٣هإ إقاَ ١كٛي ايتعُٝـ ٚايتهلٜى يًهٗإ ازبـؿ بطلٜك١
تؿِ ١ًٝٝؿقٝك ١٭ْٗا اهتػًت نٌ ٚقتٗا َعِٗ ٭دٌ فيو ست ٢أْٗا قايت ( ٚقـ
هبل إٔ حبجت يف اً٫تكام احملتٌُ يهًَُٓ" ١ـا" مبعٓ ٢بٝت ايعباؿ٫ٚ ٠
أهتطٝع إٔ أٓٚض ملافا قًبت نًَُٓ" ١ـا" إىل َٓـ "ٟيف يػ ١اسبـٜح ٚاييت تعين
ُٝػ ١ازبُع ٚاملٓاؿ ٟاييت ًاٖـتٗا ربتًـ قً ٬ٝيف اسبذِ  ٫يف ايٓوب أ ٚيف
ايتؼطٝط ايعاّ ٚيف ا٭ٜاّ اشبُو ١اييت توبل ايبٓذ٘ ٜعتدل املٓـ ٣غرل اٖل; ٭ٕ
تًو ا٭ٜاّ اشبُوَ ١هله ١يك ٣ٛايعٚ ;ّ٬شلقا ايوبب نٓت قاؿك ٠عً ٢تـٜٔٚ
61
َ٬سعات ؿقٝك ١عٔ تلنٝب٘ َٚكاٜٝو٘ ٚعً ٢أػق ايِٛك ايؿٛتٛغلاؾ ١ٝي٘)
كبطٗا املوتُل ملعتكـاِٖ با٭ؿٜإ ايٛثٓ ١ٝاجملاٚك ٠نايبابًٚ ١ٝايوَٛلٚ ١ٜاجملٛي
ٚعباؿ ٠آشل ١املاٚ ٤ا٭عُام ٚايٌُى ؾٗ ٞتقنل فيو بعـ نٌ ؾٌِ َٔ
نتابٗا ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥اعتُاؿٖا يف فيو عً ٢أحباثٗا أ ٚأحباخ َوتٌلقني
َجًٗا سٝح تك ( ٍٛإٕ ايوٗ ٍٛايػلٜين ايععَُ ٢ا بني ايٓٗل ٜٔتكع يف ايٌلم
ا٭قِٚ ٢ايٌلم ا٭ؿْ ٖٞٚ ٢عً ٢اتِاٍ َوتُل بهًُٗٝا  ...ؾًٝى ٖٓاى بكع١
أنجل ػِبا َٓٗا يُٓ ٛا٭ؾهاك ايتٛؾٝكْ ٫ٚ 62 )١ٝكلأ يًُذلمجني ْؿٝا يقيو أٚ
مدلا نُا ؾعٌ ايِاب ١٦ايعلاقٝني َع ايباسح ايعلاق ٞأ .عبـ ايلمام اسبوٝين
ملا نتب عِٓٗ أِْٗ ٚثٓ ٕٛٝغٔبٛا ٚفٖب يًُشهَُ ١تشـخ عِٓٗ ٖٛٚ
نبرلِٖ َٚع٘ نتابِٗ املكـي يٝجبت شلِ أِْٗ أٌٖ تٛسٝـ – نُا ٜنعُ;- ٕٛ
يقا اْـٌٖت َٔ ههٛتِٗ عٔ املوتٌلقني بٌ ن ٌٝاملـٜض شلِ ٚاشلذ ّٛعً٢
امل٪كػني ٚاحملككني َٔ املوًُني .
بٓٝت متوهِٗ بايهٗاْٚ ١ايتعاٜٚق ٚايتُا. ِ٥
أنـت َٔ ػْ ٍ٬كًٗا يطكٛهِٗ عً ٢ايػً ٛؾٗٝا َجٌ :عـؿ َلات ايطكٛي
ٚايعكٛب ١املذلتب ١عً ٢ػطأ يف ايتعُٝـ بً٘ عً ٢ا٭ْعُ ١ايكاه ١ٝاييت ػبب إٔ
ًٜتنّ بٗا نٗاِْٗ أثٓا ٤تطلٜوِٗ يًهٗاْٚ ١بعـ فيوٚ ،ست ٢يف كٛي املٛت
ٚاينٚاز ٚغرل فيو.
سلُٗا عً ٢قلا ٠٤طبط ٛاتِٗ َٚلادعتٗا َع َاتٌاٖـ ٙيتتأنـ ٚتطابل بني
َاتلاٚ ٙبني َاَٖ ٛـَٚ ٕٚتابع ١ؿقٝك ١ملا ٜـ ْْ٘ٛٚعٔ غرلِٖ .ؾتك ( ٍٛقاّ
ايهٓنؾل 63 ٙبايـعا ٤ايِاَت يف تٔش ١ٝايطرل ٜٛ ٖٛٚاد٘ املٓـ 64٣دايوا عً٢
عكٝب٘ َاهها اسبُاَ ١حبٝح تتشلى ايوهني يف قطع كقبتٗا َٔ ايٌُاٍ إىل
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ازبٓٛب ٚ ...قـ ق ٌٝي ٞإٔ ايهٓنؾل ٖٛٚ ٙميوو جبٓاغ اسبُاَٜ ١ـٚي عً٢
دوُٗا بكـَ٘ اي ٢ُٓٝاسباؾٚ ١ٝسني كادعت طبط ١ ٛتِـ ٖقا ايطكى
ٚدـت اهتعُاٍ ايكـّ اي ٢ُٓٝيف فبض اسبُاََُِٛٓ ١ا عًٚ ( ، 65 )٘ٝقـ تأٜـ
َافٖبت إي ٘ٝإف فاى – تكِـ َكاشلا عٔ بٝت ايعباؿ – ٠بٌٛاٖـ ٚأؿي َٔ ١ؿٜٛإ
سلإ نٜٛج٘ املؼطٛط اشلاّ ايق ٟأؾًشت يف اسبِ ٍٛعً ٘ٝبعـ دٗـ هٓؤ
يكـ ٚدـت ؾَ ٘ٝا نٓت أحبح َ ٖٞٚعًَٛات ضبـؿ ٠عٔ دبٌ َاا ٟايقٟ
نجرلا َاٜقنل يف ا٭ها رل ٚاسبهاٜات ايٌعب. 66 ) ١ٝ
َٔ ػَ ٍ٬ا ؿْٚت٘ ْ٬سغ إٔ ايِاب ١٦مل ٜطًعٖٛا عً ٢نٌ كٛهِٗ .ؾؿٞ
كٛي املٓـا بٝت ايعباؿ ٠تكل بإٔ َٓٗا ؿػ ٍٛنٗإ ايِاب ١٦يًُٓـا ٚعـّ ؿػٍٛ
أسـ َعِٗ ايبت ١يت ٠ٚ٬أٚكاؿِٖ اشباُٚ ١أٜٔا ست ٢يف اشباكز َٔ كٛهِٗ
ت ٠ٚ٬تعاٜٚقات بُِت ؾ ٬توُع ايبت. 67١
تكل أْٗا ًاٖـت بعض كٛهِٗ يف ايع ّ٬ؾتكٚ ( ٍٛقـ كأٜت يف ايع ّ٬نآٖا
ؼبؿل قدلا يًشُاَٚ ١ايؿطا٥ل ٜٚـؾٓٗا ٜٚقٖب إىل ايبٝت ) ٚ 68تِلغ بأْٗا كأت
كٛها شلِ يف فبض ايكلابني يف ايعتُ ١عً ٤ٛٓ ٢ايٌُٛع. 69
ُلست بتٔاكب بعض كٚاٜات نٗاِْٗ َجٌ إٔ ٖٓاى كٚاٜتإ طبتًؿتإ
يهآٖني يكِٚ ١اسـ. 70 ٠
كغِ أْٗا ٜٛٗؿ ١ٜؾٗ ٞتقنل نل ٙايِاب ١٦يًٛٗٝؿ ست ٢أِْٗ غرلٚا بعض
نًُاتِٗ ايكلٜب َٔ ١يػ ١ايٛٗٝؿ. 71
إيِام بعض كٛي ايِاب ١٦مببتـع ١املوًُني عً ٢أْٗا ٖ ٞاإله ّ٬ؾذلبط
عكٝـ ٠تكـٜى املا ٤عٓـ ايِاب ١٦بعكٝـ ٠غ ٠٬ايِٛؾ ١ٝؾتكٚ ( :ٍٛيٝوت ايؿهل٠
ػاُ ١بايِاب٦ني ؾٗٓاى أهطٛك ٠يـ ٣بعض املوًُني تك ٍٛإْ٘ بعـ اهتٌٗاؿ
املِٓٛك اسب٬ز َٮت أػت٘ إْاَ َٔ ٤ا ٤ايٓٗل ٚاػتبأت كٚغ أػٗٝا يف فيو
اإلبلٜل ٚسني ًلبت َٔ املا ٤أُبشت ساَ ٬ثِ ٚيـت ٚيـا بعـ توع ١أًٗل ) . 72
اٖتُت بُٛـ سٝاتِٗ ايب ١ٝ٦ٝبـق ١هٛا ٤بٛٝتِٗ َٔ ايكِب أ ٚأْٗاكِٖ
املتٛهطٚ ١أٚاُْٚ ِٗٝؿات ْواٝٓٚ ِٗ٥اؾتِٗ ُٚدلٖا عً ٢فيو. 73
74
أنـت ؿكاٚك إ ؿ ِٜٗٓيٝى ي٘ َ٪هى ( ٚيٝى يًـ ٜٔايِاب٪َ ٞ٦هى)
بٓٝت إٔ ايهتب املٓـا ١ٝ٥يٝوت َطبٛعٚ ١قـ قاّ (بٓوؼٗا بايٝـ ايهٗٓٛتٕٛٝ
 ١ًٝقل ٕٚعـٜـ ... ٠ؾشت ٢نتاب ايهٓن ٙكب٘  ٫ميهٔ اعتباك ٙنتابا
َتذاْوا ؾٗ ٛصبُٛع ١ؾكلات غايبا َا تتٓاقض ؾتعٛؿ إىل َلاتب طبتًؿَٔ ١
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ايتعاي ِٝايًِبٚ ... ١تتٓٛع ايؿكلات يف نتاب " ٞنٓن ٙكبا "  "ٚؿكاًا ٜٝٗا "
يـكد ١إٔ ايـي ٌٝعً ٢مَٔ ؾكلَ ٠ا  ٫ميهٔ إٔ ٜتؼق ؿي ٬ٝعً ٢مَٔ ؾكل٠
أػلَُٗٚ ... ٣ا نا مَٔ ايؿكلات املؼتًؿ ١ؾإٕ ايٓواؾ قـ قاَٛا باهتُلاك
حبقف أ ٚإٓاؾ ١ايعباكات اييت كأٖٚا ٓاك ٠أَ ٚاكقٚ ١ا٭ثل ايق ٟتذلن٘ قلا٠٤
نتب ايِابٝ٦ني املكـه ١أْ٘ قـ نإ ست ٢يف اينَٔ ايق ٟمجعت ؾ ٘ٝؾكلات
أٚي ١ٝؿٜٓا َلْا نإ قـ بًؼ َلسً ١أُبشت ؾٗٝا ايتعاي ِٝا٭ٚىل غأَٚ ١غرل
َؿٗ ١َٛتكلٜبا ٚقـ أؿػًت ًلٚغ ٚتعًٝكات عً ٢ايّٓ) . 75
 - 14تجرل ايٌهٛى سْ ٍٛوؽ طبط ٛاتِٗ املكـه ١ؾتكَ ٍٛجٚ( ٬قـ استؿعت
بُٛـ ٖق ٙايِ ٠٬ست ٢اٯٕ ٚ ...مل أهتطع ايعجٛك عًَ ٢ا َٖ ٛكب ٍٛيف
ايِٓ ْٛاملتبكٚ ١ٝشلقا ِٜبض ايتؿورل ُعبا) ثِ تكل ٖٚ ٞدْٗ ١علٖا ؾتكٍٛ
(ٚأْا أَ ٌٝعً ٢اعتباك ايِ ٠٬بأمجعٗا تٔلعا ٭كٚاغ ا٭ه٬ف ايقٜ ٜٔكـكٕٚ
٫عً ٢ع ٕٛاملتٛيف ايق ٟتكاّ بازل٘ امللاهِ ؾشوب بٌ ٚعً ٢ع ٕٛاملٛت٢
اٯػلٚ ٜٔا٭سٝا ٤عً ٢ا٭كض يتشلٜلِٖ َٔ أعباٚ ِٗ٥يتؼؿٝـ ػطاٜاِٖ ) ثِ
تكلك إٔ ْوؼتٗا أُض ايٓوؽ ؾتك ٍٛبعـ فيوٚ( :شلقا ٚبوبب إٔ مجٝع ايٓوؽ
يٝوت تطابكٚ ١قـ ًلع أسـ ايهٗإ بتِشٝض ْوؼيت سني قلأٖا َٔ سٝح
ايٓش ٛؾأْا أؿ ٕٚايّٓ اٯتَ ٞع اعتكاؿ ٟبإٔ ْوؼيت ٖ ٞأنجل ايٓوؽ ُش)١
ٖٓٚ،76ا ْتوا ٍ٤نٝـ دنَت بِشَ ١ايـٜٗا بً٘ بأْٗا أُض ايٓوؽ؟ ٚبايتايٞ
نٝـ ْجل يف لسٗا؟!!!
تقنل تٓاقض نتبِٗ ٚؾكـ أدناُ َٔ ٤ؿشاتٗا ٚبٓٝت ؾُٝا ٜتعًل بورل٠
ؼب ٢ٝعً ٘ٝايو ّ٬ؾتقنل أْٗا سًِت عً ٢نتابِٗ املكـي سلإ نٜٛج٘
ؾكايتٚ (:املؼطٛط ْاقّ ٚايبـا ١ٜؾَ ٘ٝؿكٛؿ ) ٠ثِ تكٚ ( :ٍٛبعـ فيو تأتٞ
٫ٚؿ ٠ؼب ٢ٝاملعذنٖٓٚ ٠ا اػت٬ف يف ايكِ ١بٗٓٝا ٚبني قِ٫ٚ ١ؿ ٠ؼب ٢ٝيف
نتاب تعاي ِٝؼب( ٢ٝؿكاً٘ ٜٝٗا) ٚيٝى ٖٓاى فنل يتعُٝـ ؼب ٢ٝيًُوٝض نُا
ٖ ٛاسباٍ يف ؿكاً٘ ٜٝٗا أ ٚتعُٝـ ؼب ٢ٝملٓـاؿ ٖٜٚ ٞٝعٗل املؼطٛط ؼب ٢ٝبأْ٘
77
َعًِ َٚعُـ ًٚاف )
78
 - 15تلبط نٗاِْٗ بايوشل ٚنتاب ١ايتعاٜٚق ٚايلقٚ ٢أْ٘ عٌُ أُ ٌٝيـ ِٜٗست٢
أِْٗ نتبٛا شلا تعٜٛق ٠يًشب ٚيتذعٌ ٚدٗٗا َتايكا مجٚ ٬ٝأعطٖٛا إٜاٖا. 79
 - 16اهتؿاؿت َٔ املوتٌلقني ايوابكني شلا ؾًِ تبـأ َٔ ايِؿل.
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 - 17تعًُٗا يًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥مجعٗا قاَٛها يًػتِٗ نتابٝا ُٛٚتٝا دعًٗا تكلأ
َاٜكعتشت ٜـٖا َٔ نتبِٗ ٚتكاكٕ ٚتعٗل أْٗا ايعامل ١املتُٝن.٠
 - 18بٓٝت أْٗا أكتهبت عُٜ ٬عتدل ؾٔٝش ١يف ْعل ايِابٚ ١٦أْٗا مل تؿعً٘ ثاْ١ٝ
 :ٖٛٚأْٗا كبطت ْوؼ َٔ ١نتاب ؼب ٢ٝعً ٘ٝايو ّ٬بازبًـ ٭ٕ نٗاِْٗ
ٜلبط ٕٛنتبِٗ املكـه ١بأًل  َٔ ١اشباّ ا٭بٝض. 80
 - 19ايؿلم بني املوتٌلقني ٚبني املوتٌلق ١ؿكاٚك( نتب عًُا ٤ايواَٝات ايهباك
عٔ املٓـا ١ٝ٥اهتٓاؿاً إىل َ٪يؿات املٓـاٝ٥ني  ِٖٚيف َهاتبِٗ يف بليني أ ٚيٓـٕ،
َجٌ ايعْٛ ١َ٬يـنٚ ١املوتٌلم ايعبكل ٟيٝـمباكهه 81)ٞبُٓٝا ؿكاٚك عاًت
ب ِٗٓٝهٓٛات .١ًٜٛ
نظرة دراور لمعتقذ الصببئت:
1

2
3
4
5

6

7

 (إٔ يب ايـ ٜٔايِابٚ ٞ٦دٖٛلٜ ٙك ّٛعً ٢عباؿ ٠قٛاْني اسبٝاٚ ٠اشبِب ؾاسبٝا٠ايععُ ٢نُا حملٓا هابكا " دبوٝـ هطشٜ " ٞه ٕٛاسبـٜح عٓ٘ ؿاُ٥ا بِٝؼ
ازبُٝع املبُٖٗٚ ١هقا ٜعٌ دبلٜـا غأَا ) . 82
 تل ٣إٔ ازلِٗ اسبكٝك " ٞاملٓـاٚ " ٕٛٝ٥إٔ نًُ ١ايِابَ ١٦أػٛف َٔ ٠ايهًُ١املٓـاُ" ١ٝ٥با" َٚعٓاٖا ا٫غتواٍ يف املا. 83٤
 إٔ نتبِٗ ضبلؾٓٚ َٔٚ ١ع كداٍ ؿ. ِٜٗٓ84
 تل ٣إٔ ؿ ِٜٗٓأقلب إىل املعتكـات اإلٜلاْ. ١ٝ كبطت ؿ ِٜٗٓبعباؿ ٠ايهٛانب ٚايدلٚز ٚإٔ ( ايهتابات احملؿٛظ ١يـ ٣ايهٗإ ٫تِـ ازبٛاْب ايؿًه ١ٝيٮٜاّ َٜٛا ب ّٛٝؾكط بٌ ٚهاعٚ ١هاع ١حبٝح ميهٔ
تـبرل ً ٕٛ٦اسبٝا ٠بٓذاغ) . 85
 اػت٬ف ايِاب ١٦س ٍٛبعض اسبلٚف أثل عً ٢املعٓ ٢ايـٜين يـ( ِٜٗتعتكـ ؿكاٚك إٔيٝى مث ١اتؿام بني ايِاب ١٦سَ ٍٛعاْ ٞبعض اسبلٚف ٚاتؿام س ٍٛبعٔٗا اٯػل
ٚتأت ٞمبجاٍ عٔ نأٖ َٚجكـ ؿٜين  َٔٚعا ١ً٥نٗٓٛت ١ٝأعطٝا أَاَُٗا تؿورلٜٔ
غرل َتطابكني يًشلٚف)ٚ ،86ظبـٖا تتعاٌَ َع َِطًشاتِٗ ٚيػتِٗ بذلؿؿ أسٝاْا
يلبطٗا بني يػتِٗ ٚتاكؽبِٗ  َٔٚػباٚكِٖ .87
 اعتُاؿِٖ عً ٢ايتٓذ ( ِٝتكلك أنجل اسبٛاؿخ ايلٝ٥و ١يف سٝا ٠ايِاب ١٦بايًذ٤ٛإىل ايهٗإ ايق ٜٔؽبدل ِْٗٚعٔ اي ّٛٝايوعٝـ يًنٚاز أ ٚعٔ ٚقت إكهاٍ ايٛيٝـ إىل
املـكه ١أ ٚايٌلٚع يف عٌُ دـٜـ أ ٚايتٗ ٪ٝيًوؿل) .88
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 - 8تٌا َٔ َِٗ٩أٜاّ َع. 89 ١ٓٝ
المبحث السبدس :إنتبجهب العلمي عن الصببئت المنذائيين
ت٪نـ املوتٌلق ١ؿكاٚك إٔ ( امللادع ايتاكؽب ١ٝعٔ ايِاب ١٦قًٚ ١ًٝايٌ ٤ٞايٛسٝـ
ايتاكؽب ٞبٗقا ايٌإٔ َٛدٛؿ يف ايهتاب ايجاْ ٞعٌل َٔ "ايهٓن ٙكبا") ٚ ...أغًب
ايٓوؽ اييت تـاكهتٗا ايًٝـ ٟؿكاٚك يٝوت قـمي ،90 )١نُا تك( :ٍٛيكـ بقيت دٗـا
حملاٚي ١هلؿ َا ًاٖـت٘ َٚا زلعت٘ َٚا ٫سعت٘ عٔ ايِاب٦ني يف ايعلام ٚإٜلإٚ ،قـ
اهتُلت ٖق ٙامل٬سعات بٔع ١أعٛاّ ٚأظبنت ػ٬شلا قـكا َعتدلا َٔ بٓٝات دـٜـ٠
تتٓا ٍٚايعكا٥ـ ٚايعاؿات ٚايطكٛي ٚعٌُ ايلقٚ ٢ايتعاٜٚق) . 91
مً إصدارات املستشرقة دراور عً الصابئة امليدائيني:
1

2
3
4
5
6
7
8

 املٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ  ٖٛٚقوُإ :ايكوِ ا٭ٜ ٍٚتٓا ٍٚتاكؽبِٗ َٚعتكـاتِٗٚتلدِ باهِ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚايجاْ :ٞسهاٜات ًعبٚ ١ٝتلدِ أٜٔا باهِ
أها رل ٚسهاٜات ًعبَٓ ١ٝـاٚ ،١ٝ٥نُٖ٬ا سًِت عًُٗٝا بايقات ايكوِ ا٭ٍٚ
املٌٗٛك ٚايٝورل اسبِ ٍٛعً. 92٘ٝ
 قاَٛي َٓـا.ٞ٥ عًٓ ٢ؿاف ؿدًٚ ١ايؿلات ٚؾ ٘ٝؾٌِ بعٓٛإ ( ًعب غلٜب ا٭ ٛاك). َكاي ١ازبـي ١ٝاملٓـا.١ٝ٥ ضبآل ٠بازبُع ١ٝاملًه ١ٝاٯه.١ٜٛٝ ؾَِٛ ًِٝك عٔ ايِاب ١٦املٓـا.١ٝ٥ يف ب٬ؿ ٚاؿ ٟايلاؾـ.93 َٜٔ -كاٍ د ٍٛاملٓـ " ٣بٝت ايعباؿ"٠يف صبًَِ ١ل ٚايٌلم عاّ 1934

مجعت  60نتابا َٔ نتب ايِاب ١٦بٌلاٗ٥ا َِٓٗ ٚأٖـتٗا ملهتب ١بٛيـٚ ٜٔتلمجت
 9نتب َٓٗا تلمجت َٔ نتبِٗ املكـه ١سلإ نٜٛجا "سلإ ايوؿً ،" ٢نتاب
ايٓٝاْ "ٞايذلاتٚ ٌٝايًِٛات " ،نتاب هٝـك ٙإؿ ٌْآَا "نتاب ايتعُٝـ املِبتا " ،
نتاب أهؿل ًَٛاً٘ "هؿل املًٛاً٘ " ،نتاب ؿكاًا إؿ ٜٝٗا " تعاي ِٝؼب،" ٢ٝنتاب
تلهل أيـ ًٝاي٘ "اثٓا عٌل أيـ ه٪اٍ " ،نتاب ايكًوتا" عكـ اينٚاز "  ،نتاب أمل٘
كٌٜاٜا ٚأمل٘ م" ٘ ٚا٫مل ايلٝ٥وٚ ٞايعامل ايِػرل " ،نتاب َِبتا أؿٖب ٌٝمٜٛا" عُاؿ
ددل "ٌٜنتاب أقُتٗٚ ٞمكهت٘ " نتاب ا٭سلام" ،نتاب ؿٜٛإ أباثل" ؿٜٛإ ضباهب١
ا٭كٚاغ ٚٚمْٗا "  ،نتاب نٓنا كبا .94
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المبحث السببع :ثنبء بعض الصببئت المنذائيين على المستشرقت دراور
ٖقَ ٙكتطؿات َٔ َكا٫ت يِابٜ ١٦جٓ ٕٛعً ٢دٗٛؿ املوتٌلق ١ؿكاٚك ٚأِْٗ ناْٛا
ؽبدلْٗٚا بايهجرل َٔ تؿاُ ٌٝسٝاتِٗ ٜٓٚوؼ ٕٛشلا طبط ٛاتِٗ ٜٚوذً ٕٛأُٛاتِٗ :
ٜ( )1عتدل ايهٓنبلا " ظبِ"َٔ أثكـ ٚأِٖ كداٍ ايـ ٜٔايق ٜٔقـَٛا ايعٚ ٕٛا٫هتٌاك٠
ٚهاُٖٛا بتٛؾرل ٚإعطاٚ ٤ثا٥ل ٚطبط ٛات َٓـا ١ٝ٥يًُوتٌلقنيٚ ،ػاُ ١ايباسج١
ايًٝـ ٟؿكاٚكٚ ،تٌرل ايـنتٛك ٠ز.ز .بهً ٞإىل إٔ أنجل َٔ ِْـ املؼط ٛات
املٓـا ١ٝ٥احملؿٛظ ١يف َهتب ١بٛؿيني يف أٚنوؿٛكؿ ٚعـؿٖا (  ) 54طبط ١ ٛقـ
مت اسبِ ٍٛعًٗٝا عٔ لٜكٜ٘ٚ ،كاٍ أْ٘ َٓض ايًٝـ ٟؿكاٚك نتاب ( نٓنابلا )
ْاؿك هبل ٚإٔ اهتٓوؼ٘ دـ ٙعاّ ٚ . 1839ي٘ ايؿٌٔ ايهبرل باْتٌاك ٖقٙ
املِاؿك ٚبايتاي ٞتلمجتٗا ٚا٫هتؿاؿَٗٓ ٠ا بني ايـاكهني ٚأبٓا ٤ايطا٥ؿ ١عً٢
ايوٛا ،٤نُا إٔ ايًٝـ ٟؿكاٚك اعتُـت عً ٢ايهجرل َٔ ايٌلٚسات ٚايتؿورلات
اييت قـَٗا شلا ٚ .قـ ظٗل عاّ  1954يف ؾٚ ًِٝثا٥كُٛ ٞكت٘ ايًٝـ ٟؿكاٚك ٖٛٚ
٪ٜؿ ٟامللاه ِٝايـ ١ٜٝٓاملؼتًؿٚ ،١ي٘ توذ٬ٝت ُٛت ١ٝيكلا٤ات ؿ ١ٜٝٓ٭نجل َٔ
 11هاع . ١ايهٓنبلا ظبِ ٜعكـ َٗل يًوٝـ "سوإ عبـ ايلمام ؿؾذل" يف ؿاكٙ
بايبِل ٠عاّ َ 1975ع اْـ٫ع اسبلب ايعامل ١ٝايجاْْٗ ١ٝا 1946 –1939 ١ٜنإْٛ
ا٭ ٍٚاْكطعت ا٫تِا٫ت بني ايًٝـٚ ٟايهٓنبلاٚ ،ناْت ايًٝـ ٟتلهٌ ي٘ ٚكم
يهتاب ١املؼط ٛات ايـ ١ٜٝٓعٔ لٜل ايوؿاك ٠ايدلٜطاْ ١ٝيف ايعلامٚ ،نإ
ٜلاهًٗا ٌٜٚه ٛشلا آٚ٫اع اْقاى ٚعٔ ًش ١املٛاؿ ايػقاٚ ١ٝ٥نٝؿ ١ٝتٛمٜعٗا
ببطاقات ايتُ ٜٔٛػُِٛا ايوهلٚ ،إٔ ايطشني املتٛؾل يف ا٭هٛام ٖ ٛشني
ًعرل ؾكطٚ ،يف َهإ آػل َٔ كها ً٘٥أػدلٖا عٔ ؾلست٘ ايهبرل ٠مبٓاهب١
ؿكاه ١ابٓ٘ ايٌٝؽ عبـ اهلل عًٜ ٢ـ. ٜ٘
كهايًٝ ١ؽ ظبِ اىل ايًٝـ ٟؿكاٚك بتاكٜؽ  1948 /2/4تٔٝـ ؿكاٚك إٔ ايهٓنبلا
ظبِ مل ٜهٔ ٜأػق أدٛكا َٔ ؾكلا ٤املٓـاٝ٥ني ْعرل ػـَات٘ ايـ ١ٜٝٓيف َـ١ٜٓ
ايًطٚ ١ ٬أْ٘ ٌٜعل بوعاؿٜٚ ٠هتؿ ٞبهًُ ١ايٌهل املكـَ٘ ي٘ َٔ ايؿكلا.95 )٤
( )2ايهجرل َٓا زلع بع ( ايًٝـ ٟؿكاٚك ) ٚايهجرل َٔ ساَ ٍٚعلؾٖ َٔ ١ق ٙايوٝـ٠
اإلْهًٝن ١ٜاييت نإ شلا ايؿٌٔ يف ا ٬ع ايعامل بٌهٌ ٚاهع عٔ ايـٜاْ١
املٓـاَٚ ١ٝ٥عتٓكٗٝا; إف تعـ نتابات ٚؿكاهات ٖق ٙايباسج ١ا٭ٚكب ١ٝعٔ ايـٜاْ١
املٓـاٚ ١ٝ٥املٓـاٝ٥ني َٔ امللادع ايـقٝك ١املعتُـ ٠ملا اَتامت ب٘ َٔ  ٍٛايتأْٞ
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ٚايـأب املتٛاٌُ ٚاملٌاٖـ ٠املٝـاْٚ ١ٝاملُاكه ١ايعًُ ١ٝايؿعً ١ٝيًعـٜـ َٔ ايطكٛي
ايـ ( ١ٜٝٓإف ناْت تًبى امل٬بى ايـ ١ٜٝٓاملٓـا ( ١ٝ٥ايلهت٘ ) ٚمتاكي ايعـٜـ َٔ
امللاه ِٝايطكو ١ٝبٌهٌ عًُ ٞيقا دا٤ت حبٛثٗا ٚؿكاهاتٗا ٚآشٚ ١اؾ١ٝ
ؿقٝك ،١ملا بقيت٘ َٔ دٗٛؿ َٔٓ ١ٝبايبشح ٚاملتابعٚ ١ايـكاهٚ ١ايتشًٜ،ٌٝك ٍٛعٓٗا
ا٭هتاف ( مجٝى بلٚؾٝى ) َٔ ( نً ١ٝنْٛهتٝت ) يف تكلٜل عٔ ( ايًٝـٟ
ؿكاٚك ) ٌَٓٛك يف صبً ( ١ؿكاهات ايٌلم ا٭ؿْ ) ٢اييت تِـكٖا داَعًٝ ١هاغٛ
ايعـؿ ( (( ) XX1Vإٔ املعلؾ ١ايٌؼِ ١ٝاييت متتًهٗا ؿكاٚك دبا ٙايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ َهٓتٗا َٔ اسبِ ٍٛعً ِْْٛ ٢يٝوت َتٛؾل٠
يًعاَٜٚ . )) ١وتطلؿ قاٖٚ ( ّ ٬٥بت ايًٝـ ٟؿكاٚك سٝاتٗا شلق ٙايِٓ ْٛايػأَ١
بٌهٌ دٓ٫ ْٞٛقتٓاعٗا بإٔ ٖق ٙايِٓ ْٛذبؿغ ؿٜاْ ١قـمي٪ٜٚ ،) ١نـ
ايهاتب ؾٝك ( ٍٛإٕ تلمجٖ ١ق ٙايِٓ ٖٛ ْٛعٌُ كا٥ع قاَت ب٘ ؿكاٚك اييت
ظبشت يف إماي ١ايهجرل َٔ ايػُٛض ايقٜ ٟهتٓـ ٖق ٙايِٓٚ ْٛقـ اعذلؾت
ؿكاٚك بإٔ املعُٓٓ ٖٛ ٢ين ٚغرل َباًل ) هٛف أسا ٍٚيف َكاييت ٖق ٙإٔ أهًط
ائ ٤ٛعً ٢بـا ١ٜنتابات ٖق ٙايباسج ١ايلا٥ع ١يف ايعلامَٚ ،ا ْٖٛ ٞع نتاباتٗا
عٓـ ُٛٚشلا ايعلام ٚنٝـ ذبٛيت يـكاه ١ايـٜاْ ١املٓـاٚ ١ٝ٥أسٛاٍ َعتٓكٗٝا َٔ
طبتًـ ايٓٛاس ،ٞيتِبض َٔ أًٗل َٔ حبح ٚتلدِ عٔ املٓـا ٚ ١ٝ٥كٛهٗا
ٚعاؿات ٚتكايٝـ أًٖٗا َٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ إىل ايًػ١
اإلْهًٝن ،١ٜهأتٓآٖ ٍٚا ً َٔ ٤ٞأ ٍٚنتاب شلا أُـكت٘ عٔ ايعلام ،قبٌ
غٛكٖا يف حبل املٓـا ٖٛٚ ،١ٝ٥نتاب "يف ب٬ؿ ايلاؾـٚ " ٜٔايهتاب املذلدِ يًعلب١ٝ
ٜكع يف (ُ ) 368ؿش َٔ ١اسبذِ ايهبرل ٚقـ قاّ بذلمجت٘ ا٭هتاف ( ؾ٪اؿ مج) ٌٝ
عاّ ٚ ،1961بعـ نتابٗا ٖقا اْهبت عً ٢ؿكاه ١اجملتُع املٓـاٚ ٞ٥ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
ٚايهتب املٓـاٚ ١ٝ٥نٌ َا ٜتعًل باملٓـا َٔ ١ٝ٥حبٛخ ٚؿكاهاتٚ ،قـ أتكٓت ايعامل١
( ايًٝـ ٟؿكاٚك) ايًػ ١ايعلبٚ ١ٝاملٓـاٚ ١ٝ٥ايولٜاْ ١ٝمما هٌٗ عًٗٝا حبٛثٗا
ٚؿكاهاتٗا ٚدا٤ت أنجل ؿقَٛٚ ١ثٛقٚ ،١ٝقاَت بنٜاكات َٝـاْ ١ٝعـٜـ ٠ي٬ ٬ع
عً ٢أسٛاٍ ٚأٓٚاع ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف إٜلإٚ ،ساٚيت إػباؿ ًُ ١يتكلٜب
ايع٬قات ٚمٜاؿ ٠أٚاُلٖا بني ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚإٜلإ َٚ .ا ٖ ٞإ٫
هٓٛات َٔ ايعٌُ ايـٚ٩ب املتٛاٌُ ((  14عاَا ّ )) ست ٢تِـك نتابٗا ا٭ ٍٚعٔ
ايِاب ١٦املٛه ( ّٛاملٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ) عاّٚ 1937قـ تلدِ ٖقا ايهتاب
ٚنتب َكـَ ١ي٘ ا٭هتافإ امللسَٛإ ( ْع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ ك ) َٞٚعاّ ،1969
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ُٚـك ذبت عٓٛإ ( ايِاب ١٦املٓـاٚ.) ٕٛٝ٥قـ نتب يف َكـَ ١نتاب ( ايِاب١٦
املٓـا ) ٕٛٝ٥املذلدِ عٔ نتاب ايًٝـ ٟؿكاٚك (املٓـا ٕٛٝ٥يف ايعلام ٚإٜلإ ) َا
ِْ٘ ((تعتدل امل٪يؿ ١يف ايٛقت اسبآل امللدع ا٭دٓيب ايلٝ٥و ٞيف ؿ ٜٔايِابٝ٦ني
ٚيف يػتِٗٚ ،قـ اهتُل حبجٗا عِٓٗ َـ ٠كبع قلٕ تكلٜبا ّ بعـ اْتٗاٗ٥ا َٔ نتابٗا
ٖقا املطبٛع عاّ ٬َٝ 1937ؿْٚ ١ٜتر عٔ تتبعٗا ٚؿكاهتٗا يـٚ ِٜٗٓيًػتِٗ إ قاَت
بايتعاَ ٕٚع ايـنتٛك ( كٚؿيـ َاتوٛؾ ) بتأيٝـ قاَٛي يف يػتِٗ ازل٘ ( قاَٛي
ايًػ ١املٓـا ٖٛٚ ) ١ٝ٥قاَٛي َٓـا ٞ٥إْهًٝن ٟبع عاّ  1963يف انوؿٛكؿ ) .
ٚقـ نتب ا٭هتاف ايباسح ايكـٜل ( عنٜن هباٖ ) ٞيف نتاب٘ ايك ( ِٝأٍُٛ
ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ) يف ُؿش ) 13 ( ١نٌؿا" يف ا٭ؿب املٓـا ،ٞ٥دا ٤ؾ٘ٝ
((ٜتُٝن ا٭ؿب املٓـا ٞ٥بتٓٛع٘ ٚنجل ُِْ٘ٛ ٠ست ٢يِٝعب عً ٢كداٍ ايـٜٔ
املٓـاٝ٥ني فاتِْٗ ،اٖٝو عٔ عاَ ١املٓـاٝ٥ني إٔ ؼبِٛا ٖقا ا٭ؿب ) ثِ ٜك ٍٛيف
ْؿى ايِؿشٚ (( ١يعٌ ؿكاه ١ايوٝـ ٠أ .ي  .ؿكاٚك ٖٚ ٞسـٖا اييت اهتطاعت إٔ
ذبِ ٞنٌ َا ؿ َٔ ٕٓٚا٭ؿب املٓـا ) ٞ٥ثِ ٜكـّ ا٭هتاف ( عنٜن هباٖ ) ٞيف
ايِؿشات (  َٔ ) 16 ،15 ،14 ،13نتاب٘ ( أُ ٍٛايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني )
نٌؿا ّ َؿِ ّ ٬عٔ ا٭ؿب املٓـا (( ٞ٥بوت ١صباَٝع )) سوب تكو ِٝايًٝـٟ
ؿكاٚك ي٘  .إٔ ايعامل ١ازبً ( ١ًٝايًٝـ ٟؿكاٚك ) قـ عاًت سٝا ١٦ًَٝ ٠باسب١ٜٛٝ
ٚايٌٓاط ٚايـكاهٚ ١ايبشح ٚايهتابٚ ١ايتشً ٌٝؾذا ٤عطاٖ٩ا َتُٝنا بإثلا٘٥
ايهبرل يًجكاؾٚ ١اسبٔاك ٠اإلْواْٚ. ١ٝبقيو أُبشت ٖق ٙايعامل ١ايؿقٌَ ٠عّ ٬
أْاك ايطلٜل زبُٝع ايـاكهني ٚايباسجني ٚاملٗتُني مبعتكـات ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف
ًت ٢بكاع املعُٛك. 96 )٠
 )3ظبـ ٖقا ايجٓاُ َٔ ٤ابَ ٞ٦عاُلعً ٢ؿكاٚك (عٓـَا ؿكهت املوتٌلق ١ايدلٜطاْ١ٝ
ايًٝـ ٟؿكاٚك سٝا ٠املٓـاٝ٥ني ؾٗ ٞمل تقٖب إىل سٛآل املـٕ سٝح ٜوهٔ ايعض
ٚا٭قلب إىل اسبٔاك ٠بٌ فٖبت يتعَ ٍٝعِٗ سٝح نإ ٜوهٔ ايػايب َِٗٓ ١ٝيف
َـٕ ا٭ٖٛاك ٖٓٚاى علؾت َِٓٗ بٝع ١املهإ ٚػُِٝٛت٘ ا٫دتُاع١ٝ
97
ٚايلٚس)١ٝ
ٜ )4كَ ٍٛذلمجا نتابٗا ايِاب ١٦املٓـا( :ٕٛٝ٥غرل إٔ نتاب " ايِاب ١٦املٓـا"ٕٛٝ٥
ٜتُٝن ؾٛم َا نتب عِٓٗ أْ٘ ِٜـ ُٚؿا ؿقٝكا كٛي ٖق ٙايطا٥ؿًٚ ١عا٥لٖا
ٚمماكهاتٗا ايـٖٚ ١ٜٝٓقا َا ٫ظبـ ٙيف مجٝع َا نتب أَ ٚا هٝهتب عِٓٗ يف
املوتكبٌ).98

للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

39

العذد ( )6المجلذ ( )10أبريل 2015م

-ISSN : 2410-1818

-ISSN : 2410-521X

دور املستشرقة دراور يف ديانة الصابئة املندائية من خالل كتابها

ومواقع الصابئة املندائيين

|

د .حياة بنت سعيد باأخضر

 )5ظبـ ايِاب ١٦املعاُلٜ ٜٔتٓاؿ ٕٚملٓض دا٥ن ٠باهِ دا٥ن ايًٝـ ٟؿكاٚك.
فيو ٭ْٗا أ َٔ ٍٚأماغ هتاك اإلُٖاٍ ٚازبٌٗ عٔ ايطا٥ؿٚ ،١اييت ناْت أغًب
تاكؽبٗا َٓنٜٚا يف ٖاٍَ اينَٔ ٚاسبٝاٚ ،٠٭ْٗا أَ َٔ ٍٚـت دولا يًُعلؾٚ ١ايتعلٜـ
بتعايُٓٝا  ٚكٛهٓا بعـ إٔ غوًتٗا بعِاك ٠عًُٗا ٚاستٔٓتٗا ٭نجل َٔ  50عاَاً بكًبٗا
ٚبِدلٖا ازبُ ٌٝمبعاٌٜتٗا يٮدـاؿ ٚايٌٛٝؾٚ ،٭ْٗا أٜٔا أَ٫ َٔ ٍٚى ٬هِ
ٚػؿاٜا نٓٛم ايطا٥ؿ ١ايـٚ ١ٜٝٓؾو أهلاكٖا ٚيػتٗا ٚبؿًٔٗا ُاكت يٓا بُِ ١ؿ١ٜٝٓ
َتُٝنٚٚ ٠آش ١يف ػاك  ١ايتاكٜؽ املعاُل نـ ٜٔتٛسٝـ ٟأه ٠ٛبأٌٖ ايهتاب،
ٚجبٗٛؿٖا ايهبرل ٠هعت يتؼً ّٝايطا٥ؿٚ ١زلعتٗا مما سبل بٗا َٔ تٌٚ ٜ٘ٛذبلٜـ
ٚتأٚ ٌٜٚأنافٜب َٔ قبٌ ا٭ لاف ا٭ػلَ ،٣لس ٢يو ٜا هٝـت ٞايعع ;١ُٝ٭ْٓا
متهٓا ٚ٭َ ٍٚل ٠يف ايتاكٜؽ ٚبكـكاتو ايلا٥ع ١عً ٢ايتِاحل َع ؿٜٓٓا ٚايتعلف إي٘ٝ
ٚايتشاٚك َع٘ َ٬َٚوت٘ عٔ قلب ،بعٝـا عٔ املٛاْع ٚايٓٛاٖٚ ٞاحمللَات ،تهلميا يو
ٚيقنلاى أيطٝبٚ ١زبٗـى اْ٫واْ ٞايلا٥ع ٚاعذلاؾا بٗقا ازبُ ، ٌٝأك ٣إٔ ٜتذوـ
ازلو (ايًٝـ ٟؿكاٚك) ن ٞمتٓض يًـاكهني ٚاملبـعني ٚاملٌتػًني عً ٢ؿكاه ١ايتاكٜؽ
ٚايـ ٜٔاملٓـاٚ ٞ٥آؾام تطٛك ،ٙعً ٢إٔ متٓض نذا٥ن ٠تهلمي ١ٝ٭ؾٌٔ ايبشٛخ
ٚايـكاهات ٚايذلمجات يف صبا٫ت ايطا٥ؿ ُٔٓ ١استؿاي ١ٝتكاّ يف اي ٔ ٛأ ٚيف
املٗذل).99
المبحث الثبمن :التعقيب
هأبـأ بقنل ٚقؿات َُٗ ١ملٓـاٝ٥ني َعاُل ٜٔثِ أعكب بهَٞ٬
التعليق األول :عً ٢سكٝك ١ؿٚاؾع ؿكاٚك يف حبجٗا عٔ املٓـاٝ٥ني ٚصباْبتٗا يًشكٝك١
(بوبب َا أثرل َ٪ػلاً يف ا٭ٚهاط املٓـا َٔ ١ٝ٥أؾهاك غرل عِل- ١ٜنُا ؼبـخ
بني اسبني ٚاٯػل ٚ -بوبب تًٜٛض أسـ ايهتاب َل ٠بعـ أػل ٣بعباك ٕ٠غلٜب ١قايتٗا
"يعَِٝـ "ٟؿكاٚك عٔ َوتكبٌ كداٍ ايـٚ ٜٔتأثل أبٓاٚ ِٗ٥عُ ّٛاملٓـاٝ٥ني باسبٔاك ،٠ؾكـ
عُـتُ ثاّْ ١ٝاىل ٌَاٖـ ٠ضبآل ٠املؿهل ايتكـَ ٞعنٜن هباٖ( ٞأيكاٖا يف نٓـا
َ )1996جًُا نٓتُ قـ قلأتُ نتاب٘ "أُ ٍٛايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٚعتكـاتعُِٗ ايـ "١ٜٝٓبعـ
ُـٚك( ٙؿاك املـ ،٣ؿٌَل  ،1)1996ؾٛؿؿتُ إٔ أذبـخ عٔ ايؿلم بني َا نتبَ٘ عنٜن
هباْٖ َٔ ٞاس َٔٚ ١ٝايٓاس ١ٝا٭ػلَ ٣ا نتبتعِ٘ ايوٝـ ٠أ" ٚيعَِٝـ "ٟؿكاٚك ("ٚيٝـ"ٟ
ٖ Ladyقا يكب إْهًٝن ٟمتٓش٘ ايعا ١ً٥املايه ١ملٔ ربتاك َٔ ايٓواٜٚ ٤كابٌ يكب
"يٛكؿ" يًلداٍ ،سٝح  ٫بـ يًُلأ ٠اييت ٜكع عًٗٝا اػتٝاك ايعا ١ً٥املايه ١يٖٓ ٌٝقا ايًكب
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إٔ ته ٕٛقـ أؿت ػـَات َع ١ٓٝيًتاز ايدلٜطاْ– )ٞ٭ٕ َا نتبتعِ٘ يف َ٪يؿٗا
ا٭هاهَٓ" ،ٞـا ٛٝ٥ايعلام ٚإٜلإ" اىل داْب أنجل َٔ عٌل ٜٔنتاباً آػل يف املٛٓٛع
َٚا ٜتعًل ب٘ ٖٛ ،ػ ١ُ٬أحباثٗا يف املٓـا.١ٝ٥
القسه األول
قـ ِٜض اعتباك ايؿلم بني ايبشجني َجا ً٫ملا ػبب إٔ ٜه ٕٛعً ٘ٝايؿلم بني أْٛاع َٔ
ٖق ٙايبشٛخ ؾهتابات املٓـاٝ٥ني عٔ املٓـاٝ٥ني عَُٛاً َٔ دٗٚ ١نتابات غرل املٓـاٝ٥ني
عِٓٗ َٔ ازبٗ ١ا٭ػل ٣قـ دبعٌ َٔ حبح عنٜن هباَٖ ٞجاُٜ ً٫شتق ٣بٖ٘ٚ ،قا صبلؿ
ُٛغ َوتكبً ٞملا ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛعً ٘ٝايـكاهات ا٫دتُاع ١ٝعَُٛاً ،ؾُعلؾٖ ١قا
ايؿلم يف كأ ٜٞاملتٛآع تتوِ بتٌؼ ّٝايـٚاؾع ،قبٌ ا٫عتباكات ا٭ػل ،٣ػًـ أْٛاع
ايبشٛخ عٔ املٓـاٝ٥ني أ ٚغرلِٖ َٔ اجملُٛعات ايبٌلَٚ .١ٜا نٓتُ هأقَ ٍٛجٌ ٖقا
ايه ّ٬ي ٛناْت نٌ تًو ايبشٛخ ؿ ٕٚاهتجٓا ٤قـ أُظبٔنت يف عٗٛؿ إْواْ ١ٝأُٔٓ ٚ
أْعُ ١اًذلان ١ٝأ ٚعً ٢ا٭قٌ َٔ قبٌ نتاب ف ٟٚايتناّ اْواْ ٞهاَ ٞاملوت٣ٛ
نعنٜن هباٖٚ ،ٞنُا ٜٓبػ ٞإٔ ته.ٕٛ
هٛف أكنن عً ٢حبح ؿكاٚك ايُٛؿ ،ٓٞعٔ املٌانٌ ايتاي ١ٝاييت دبعٌ حبح ؿكاٚك
 ًٜٞحبح هباٖ ٞيف ا٭ُٖ ١ٝايعًُٚ ١ٝاْ٫واْ١ٝ
قـ ٜعذلض أسـْ ؾُٝا ٜتعًل باملٌهً ١ا٭ٚىل أؿْا ٙقا" :ً٬٥يهٔ عنٜن هباٖ ٞيٝى
أْجلٚبٛيٛدٝاً ٖ ٛاٯػل"  ٖٛٚقٚ ٍْٛد ،٘ٝؾايباسح ناتبْ هٝاهٜ ٞواكٚ ،ٟيًـق ١أقٍٛ
أْ٘ َؿهل اًذلانٜٚ ٞهتب يف املوا ٌ٥ايٌٛٝعٚ ١ٝتأكؽبٗا ٚقٔاٜا ايهؿاغ اي ٛين
ٚايعـٍ اجملتُع ٖٛٚ ،ٞكدٌ أَني يف َا ٜهتب ٜٚك;ٍٛيقا ؾإٕ ؿاؾع عنٜن هباٖ ٞعً٢
ايبشح ؽبتًـ نًٝاً عٔ ؿٚاؾع "يٝـ "ٟؿكاٚكٚ ،أعتكـ إٔ ٖقا ايؿلم بني ًؼِٓٝتعَِٞ
ايباسجعَ ٖٛ ِٔٝايوبب يف ايؿلم بني ايبشجنيَ ٖٛٚ ،ا ٚؿؿتُ إٔ أيؿت ايٓعل إي.٘ٝ
ؾُا ٌَٖ ٞانٌ حبح ايوٝـ ٠ؿكاٚك؟
املشكلة األوىل :السيدة دراور مل تكً باحجة أىجروبولوجية أصالً.
ناْت إىل َا قب ٌٝإٔ تبـأ نتابٗا "َٓـا ٛٝ٥ايعلام ٚإٜلإ" ناتبّ ١يكِّ ٖ٫اؿؾ١
ٚكٚاٜات عا ؿ Romance ١ٝتـٚك أسـاخ بعٔٗا يف ايٌلم ،قِّ غرل ٚاقع١ٝ
ٚيٝوت بٓؿى َوت ٣ٛأْٔ ٚر ايكِّ اييت ناْت تعٌُٓعَل يف عِلٖاٚ( ،يٝوت
مبوت ٣ٛحبٛثٗا ؾُٝا بعـ) ،ؾًكـ ْعٌَلت ايعـٜـ َٔ تًو ايكِّ ايؿاًً( ١هت ١عٌل
نتاباً)ٜٚ ،بـ ٚأْٗا بعـ فيو قلكت إٔ دبلب سعٗا يف سكٌ آػلٚ .قـ نعَتعَبَتِ بعضَ
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ايكِّ اييت تـٚك أسـاثٗا ايٚ٬اقع( ١ٝنُا أهًؿتُ) يف ايٌلم ٚيف بػـاؿ ،أ ٟعً٢
منط أداثا نلهيت اييت ٌْلت مثاْني كٚا ١ٜأ ٚصبُٛع ١قِّ قِرلٚ ٠أُبشت ثل١ٜ
دـاً .عاًت ؿكاٚك ٚنلهيت يف ْؿى ايعِل تكلٜباًٚ ،كمبا أُبشتِ نلهيت اييت
تِػل ؿكاٚك بعٌل ٠أعٛاّ ،تكًـٖا َوتؿٝـ َٔ ٠أػطاٗ٥ا ،ؾهتبت دلمي ١يف قطاك
ا٭نودلٜى ،دلمي ١عً ٢ايٓ ،ٌٝدلمي ١يف بػـاؿ ،دلميٚ...١هٛاٖا َٔ ايلٚاٜات
ايٖ٬اؿؾ ١اييت تؿٌت ؾُٝا بعـ (ايكِّ ايػلاَٚ ١ٝايبٛيٝوَٚ ،١ٝا ًابٗٗا) ،أ ٟبعـ
إٔ ٓلب ايلنٛؿ ا٫قتِاؿ 1929 ،ٟأ ٓاب٘ ،سٝح ٜبـ ٚإٔ تًو ايكِّ مل تـك عً٢
ايوٝـ ٠ؿكاٚك أكباساً ناؾٌْ َٔ ١ٝلٖاٚ ،قـ سٌِ إٔ كادت هٛم ايكِّ بايطبع
بعـ إٔ ربًت ايوٝـ ٠ؿكاٚك عٔ ايلٚاٚ ١ٜايكِ ١ايكِرلَ ٠تذّٗ ١عب ٛداْعِبَ َػاٜل .بعباك٠
أػل :٣إ هٛم ايهتب ايتذاكٚ ١ٜايلٚاٜات فات ايك ١ُٝايؿٓٚ ١ٝاْ٫واْ ١ٝائ١ًٝ٦
أُبشت أنجل كٚاداً بوبب من ٛايٓنع ١اْٗ٫ناَ ١ٝيـ ٣ايكلا ٤عًُ َٛا ٚفيو بعـ هٓٛات
َٔ ذب ٍٓٛؿكاٚك عٔ ايلٚا ١ٜعب ٛؿكاه ١اْ٫وإ ٚسٝا ٠ايٌعٛب.
املشكلة الجاىية :مل ٜهٔ ؿاؾع بكاٗ٥ا َـ ١ًٜٛ ٠يف ايعلام بوبب ايبشح أ ٚايبشٛخ
اييت أظبنتٗا ،٭ْٗا ناْت مٚدٓ ١ابط يف د ٍٝا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْ ٞيف ايعلامٜ .كٍٛ
غٔبإ ايلَ( َٞٚقنلات َٓـا )62 ْ ١ٝ٥إٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٖٞ..":مٚد ١املوتٌاك
ايكاْ ْٞٛيٛماك ٠ايعـٍ ٚناْت ٜٛٗؿ ١ٜايـَ ٜٔتنٚدَ َٔ ١وٝشٖٚ"..ٞقا َا هاعـٖا
عً ٢املهٛخ ؾذل ٠أ  َٔ ٍٛبكا ٤ايهتعٓاب ا٭ْجلٚبٛيٛدٝني ايػلبٝني اٯػل ٜٔيف ايعلام
مما َٓشٗا ؾلُ ١أندل ي٬تِاٍ بلداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ٚنوب ٚؿِٖٔٓ بٌت ٢ايطلم
بٗـف اسبِ ٍٛعً ٢املعًَٛات ايجُ ١ٓٝعٔ ايـ ٜٔاملٓـاٚ ٞ٥اييت نإ كداٍ ايـٜٔ
املٓـاٜ ٕٛٝ٥تهتُ ٕٛبٌأْٗا أَاّ ايباسجني اٯػل َٔٚ ،ٜٔايطبٝع ٞإٔ نْٗٛا اَلأ ٠أً٫ٚ
ٚمٚد ١ملو ٍٚ٪بلٜطاْٚ ،ٞيف ايعلام بايقات ثاْٝاً َٔ ،أِٖ عٛاٌَ ؾٛمٖا بجك ١بعض
كداٍ ايـ.ٜٔ
املشكلة الجالجة :مل تهٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك تبؼٌ باملاٍ يٌلا ٤املعًَٛات ٚاملؼط ٛات اييت
سًِت عًٗٝا َٔ بعض كداٍ ايـ َٔٚ ٜٔغرل كداٍ ايـ َٔ( ٜٔايعاَ )١أ" َٔ ٚاملتُٗٓٝني"
(أ ٟاملتـٜٓني غرل ايهٗإ) ايق ٜٔناْٛا ٜهتب ٕٛاملٓـاٜٚ ١ٝ٥تهًُْٗٛا بط٬ق١
ٚؼبؿع ٕٛايكِّ َجًُا ناْٛا ميتًه ٕٛايهتب ايـٚ ١ٜٝٓايذلاث ١ٝايٓاؿك ،٠سٝح مل
ِٜعب عًٗٝا اسبِ ٍٛعًْ ٢وؽ َٔ مجٝع ايهتب ايـٚ ١ٜٝٓايذلاث ١ٝاملٓـا٤٫٪ٖ َٔ ١ٝ٥
املتُٗٓٝني قبٌ كداٍ ايـ ٜٔ٭ٕ كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني ميتام ٕٚعٔ املتُٗٓٝني عاؿّ ٠بأِْٗ
أبعـ ْعلاً ٚأًـ سقكاًٚ ،نُجاٍ َِٗ عًَ ٢ا أق ٖٛ ٍٛإٔ "ٖلَن بٔ ػٔل" مل ٜهٔ
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كدٌ ؿ ٜٔبٌ "َتُٗٓٝاً"ٚ ،أعتكـ إٔ َا ق ٌٝعٔ َواعـ ٠كداٍ ايـ ٜٔشلا أَلْ َبايؼ ب٘
ٚحباد ١إىل إثبات ،ؾشلْ كداٍ ايـ ٜٔتكًٝـْ َتٛاكَخ ٜعٛؿ إىل بٝع ١ا٫يتناّ ايـٜين
ْٛٚع املوٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايكعَوَِ ،ؾايكوِ (ايعٗـ) ٪ٜؿ ٜ٘اٯػل ٕٚأٜٔاً ،يهٔ قوِ
كداٍ ايـ ٜٔأندل ٚأنجل تعكٝـاً ٚتهلاكاً; يهٔ عَُٛاً ؾإٕ َا مٚؿٖا ب٘ "املتٗ"ُٕٛٓٝ
نإ حبـ فات٘ ناؾٝاً ٭ٕ ميٓض حبجعَٗا ْٛعاً َٔ ايٌُٛي ١ٝيف َا ٜتعًل باملٓـا١ٝ٥
ٚباملٓـاٝ٥ني آْقاىُ .اكت يـٜٗا ثل ٠ٚتلاث َٔ ١ٝاملؼط ٛات اشباُ ،١هٛا٤اً ناْت
ٖق ٙاملؼط ٛات أًُ ،١ٝأ ٟقـمي ١كمبا مت اهتٓواػٗا قبٌ ُٛٚشلا اىل ايعلام مبـ٠
َا ،أ ٚأْٗا اهتٓوؼت شلا سوب كغبتٗا ،سٝح نإ تعقك سِٛشلا عً ٢ا٭ًُ،١ٝ
ػاُ ١اييت َٓٗا حبٛم ٠كداٍ ايـٜ ٜٔلدع يًكـه ١ٝاشباُ ١يف ْؿٛهِٗ يتًهِ
املؼط ٛات.
املشكلة الرابعةٜ :بـ ٚيكاك ٨حبح ؿكاٚك ايق ٟمل ٜذلى ًاكؿ ٠أٚ ٚاكؿ ٠يف ُٚـ نٌ َا
ٜتعًل باملٓـاٝ٥ني َٚا ٜتعًل باجملتُع املٓـاٚ ٞ٥ايـ ٜٔاملٓـا ٚ ٞ٥كٛه٘ ٚايُٛـ ايـقٝل
دـاً يلداٍ ايـٚ ٜٔنٌ سلن َٔ ١أبـاِْٗ يف سٝاتِٗ عَُٛاًٚ ،أثٓا ٤اؿا ِٗ٥يطكٛهِٗ
ػُِٛاًُٚٚ ،ـ ايلدٌ املٓـاٚ ٞ٥امللأ ٠املٓـاٚ ١ٝ٥عاؿات نٌ َُٓٗا بٌهٌ َوٗب –
أقٜ ٍٛبـ ٚيًكاك ٨إٔ ٖقا ايبشح ٜوتٗـف ؿكاهتِٗ املؿًِ ،١يهٓ٘ (ا ٟايكاك)٨
ػبتاس٘ ًعٛكْ إٔ ٖقا ايبشح  ٫ؽبتًـ يف أٖـاؾ٘ ايكلٜب ١أ ٚايبعٝـ ٠عٔ ا٭ٖـاف اييت
نتب عٓٗا املجكؿٚ ٕٛاملؿهلٚ ٕٚامل٪كػ ٕٛايعلاقٚ ٕٛٝعٔ نْٗٛا ناْت تهُٔ ٚكا٤
ٌْاط املبٌل ٜٔاملوٝشٝني ا٭ٚكبٝني ا٭ٚا ;ٌ٥يقا ؾإٕ َٔ ايٛاقع ٞإعتباك حبجٗا قـ مت
إظبام ٙيٝى بٗـف ذبوني ظلٚف سٝا ٠املٓـاٝ٥ني أ ٚيتطٜٛل أهايٝب َعٌٝتِٗ أٚ
محاٜتِٗ َٔ آ٫طٗاؿ ،ؾٗ ٞحبهِ نْٗٛا مٚدٓ ١ابط است ٍ٬مل تهٔ ٚظٝؿتٗا
يف ايعلام هَ ٣ٛلاؾك ١مٚدٗاٚ ،ايـيْٛ ٖٛ ٌٝع َٚوت٪َ ٣ٛيؿاتٗا ايوابك ١شلقا ايبشح،
ؾايباسج ١مل تهٔ بايطبع تعاكض است ٍ٬ايعلام أ ٚتؿهل يف ايـع ٠ٛاىل أْٛ ٟع َٔ
ايتشلك أ ٚايتشلٜل ٭ ١ٜؾ ١٦أً ٚلؼب َٔ ١اجملتُع ايعلاق ٞهٛا٤اً ناْت ؿ ١ٜٝٓأ ٚغرل
ؿ ،١ٜٝٓيقا ؾإٕ َِرل ايعلام أَِ ٚرل ًعب٘ ،بُِٔٓٗ املٓـا ،ٕٛٝ٥مل ٜهٔ  ِٜٗايوٝـ٠
ؿكاٚك ،بٌ مل تهٔ دبل ،٩يف اعتكاؿ ،ٟعً ٢ايتؿهرل ؾْ ٘ٝاٖٝهِ عٔ َٓاقٌٖ ١قٙ
ا٭َٛك عًٖ ٢قا املوتَ ٣ٛع مٚدٗا أ ٚغرل ٫ٚ ،ٙبـ إفٕ َٔ ايٓعل بعني ايتـقٝل إىل
املُٗ ١اييت عََٗ َـتِ بٗا اىل ْؿوٗا أ ،ٚكمبا ،عُِٗـتِ إيٗٝا يف ؿكاه ١اجملتُع املٓـاٞ٥
باعتباكٖا دن٤اً َٔ َٛاًُ ١ايبشٛخ اييت هاعـت ٚتواعـ ايك ٣ٛايوٝاه١ٝ
ٚايعوهل ١ٜايدلٜطاْ ١ٝعً ٢إؿاَ ١است٬شلا يًعلام.
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َٔ ايطبٝع ٞإٔ حبجٗا اهتؼـَ٘ ٜٚوتؼـَ٘ ٓباط اشلذل ٠ايدلٜطاْ ٕٛٝاملعٕٓٛٝ
بٌ ٕٚ٪املٓـاٝ٥ني يف طبتًـ ا٭ٚقات َٔ عِلْا ،ػاُ ١بعـ ٖذلَٓ ٠ـاٝ٥ني علاقٝني
إىل املًُه ١املتشـ ٠قبٚ ٌٝأثٓا ٤ايعاّ َٚ 1978ا ت ٫ٚ ،ٙ٬بـ أِْٗ (أعين ٓباط اشلذل٠
ايدلٜطاْٝنيٚ ،بايتأنٝـ ْعلا َِٖ٤يف ؿ ٍٚمماثً )١اهتؼـَٛا حبح ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٫
ملواعـ ٠املٓـاٝ٥ني ٚإمنا عً ٢ايعهى يًتـقٝل يف ًٚ ِْٗٚ٪يًبشح عٔ إَهاْ ١ٝكؾض
َا تكـَٛا ب٘ بوبب ايتعًُٝات اييت ناْت تلؿِٖ بِـؿ ايتٌـؿ يف قب ٍٛاي٬د٦ني،
َٓـاٝ٥ني ٚغرلِٖ ،علاقٝني ٚغرلِٖ ،بوبب ائا٥ك ١املاي ١ٝايٓامج ١عٔ ا٭مَات
ا٫قتِاؿ ١ٜاملتٛاًُٚ ،١نقيو ٭هباب أَٓٚ ١ٝهٝاه( ١ٝهٝاه ١ٝمبعٓ ٢ا٭ػق بعني
ا٫عتباك ع٬قات اسبه ١َٛايبعجَ ١ٝع ايـٚي ١املعٓ ،١ٝبلٜطاْٝا يف َجايٓا) ،ؾبعض
املٓـاٝ٥ني َٔ سـٜج ٞايعٗـ بٌ ٕٚ٪اشلذل ٠آْقاى ًبٛا ايًذ ٤ٛعً ٢أهى ؿ ١ٜٝٓؾهإ
دٛاب ٓباط اشلذل" :٠عبٔ ْعلف أْهِ غرل َٔطٗـ ٜٔؿٜٝٓاً ؾبٝت ’ايكى‘ املٓـاٞ٥
َُ٬ل يوؿاكتٓا يف بػـاؿ".)،
ؾَُٔ نإ ٜٓعل يف ًب اي٬د ،٧إفٕٓ ٖٛ ،ابط ْ نإ قـ قلأ أِٖ حبح يف
سٝا ٠املٓـاٝ٥ني آْقاى  ٖٛٚحبح "ايًٝـ "ٟؿكاٚك نٜ ٞكلك َِرل ايطًب ايق ٟقعُـَّٔٓ عً٢
أهى ؿ ١ٜٝٓيف َٓ ٤ٛا قلأ ٙيف ايً ١ًٝاملآ َٔ ١ٝنتاب ؿكاٚك يه ْ٘ٛأسـ أِٖ املِاؿك
(كمبا ايٛسٝـ يـ )ٜ٘باإلٓاؾ ١بعاً إىل ا٫عتباكات ا٭ػل ٣املتعًك ١بكٔ ١ٝاي٬د.٧
َٔ ايطبٝع ٞإٔ اشلـف ا٭هاهٚ ٞكا ٤أ ٟحبح ٜبـٚ ٚآشاً يٝى ؾكط َٔ بٝع١
ايبشح ْؿو٘ٚ ،إمنا أٜٔاً َٔ بٝع ١اهتؼـاَ٘ ايق ًٜٞ ٟتأيٝؿعَ٘ ،أ ٟعٓـَا ْوأٍ
أْؿوَٓا أ ً٫ٚملافا مت تأيٝـ ٌْٚل ٖقا ايبشح؟ ٚثاْٝاً عٓـَا ْوأٍ أْؿوٓا َٔ ايقٟ
ٜوتؼـَ٘ ٚملافا؟ أ َٚيٝى ٖقا ايتواٌَ ٍ٩لٚعاً؟
إٕ مل ٜهٔ ٌَلٚعاً ؾعً ٢أ ٟأهاي قـ بُين َجٌ ٖقا ايبشح إفٕ عٓـَا ْل ٣بأّ
أعٓٓٝا نٝـ ُٜوتؼـّ؟
املشكلة اخلامسةٜ :ل ٟٚامللبٓ ٞايهاتب غٔبإ ايل َٞٚيف نتاب٘ "َقنلات َٓـا"١ٝ٥
(ؿاك املـ )2007 ٣ساؿثُُٜ ١َُٗ ١هٔ اهتٓتاز ايٌ ٤ٞايهجرل َٓٗا عٔ ًؼِ ١ٝايوٝـ٠
ؿكاٚك ،ؾكـ قاٍ إْ٘ يف عاّ  1930نإ َعذلٓاً عً ٢أسـ ٌَاكٜع ايوٝـ ٠ؿكاٚك
بايٓوب ١يًُٓـاٝ٥ني (عل ١ٜٔتأٜٝـ عِب ١ا٭َِ اييت قـَتعِٗا بٓؿوٗا يل٩ها ٤املٓـاٝ٥ني
يف ادتُاع يف قًعُ ١احل سلٌ ث٬ثني َِٓٗ ايب ١اي ِٗٝايتٛقٝع عًٗٝا)ٜٚ ،بـ ٚإٔ
اعذلاض ايل َٞٚقـ هبٓب اعذلاض ك٩ها ٤املٓـاٝ٥ني عً ٢املٌلٚع ٭ِْٗ سقٚا سق َٙٚبعـ
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إ اهتٌاكٜ ،ٙٚك ٍٛايهاتبٚ" :عً ٢أثل فيو ٛت َون ؿكاٚك علٜٔتٗا ٚقايت ا٭َٛك
َلٖ ١ْٛبهِ ؾإفا نٓتِ  ٫تٛاؾك ٕٛعً ٢تكـميٗا ؾا٭َل ٜعٛؿ يهِٚ .عً ٢إثل فيو
اْؿض ا٫دتُاع ٚهاؾلت ٖ ٞإىل ايعُاكًٚ ٠هتين عٓـ َـٜل َعاكف ايعُاكٚ ،٠نإ
ٚقت٦ق ايوٝـ ػايـ اشلاسل .ٞعٓـَا هاؾلتُ بعـ ؾذل ٠اىل ايعُاكٚ ٠اتًِتُ بايوٝـ ػايـ
يبعض ايٌ ٕٚ٪أػدلْ ٞإٔ َون ؿكاٚك ًهت َين ،ؾٌلستُ ا٭َل ي٘ ٚنٝـ أْٗا
دا٤ت بعلً ١ٜٔهٓ ٣ٛـ اسبه ١َٛايعلاق ١ٝتلٜـ تكـميٗا إىل عِب ١ا٭َِ.
ؾاهتػلب نٌ ا٫هتػلاب َٔ ؾش ٣ٛاؿعاٗ٥ا ايوابل َٚا بٓٝت٘ أْا يٜ٘ ٫ ،".تٛؾل يـٜٓا
يٮهـ ّْ تًو ايعلْ ٫ٚ ،١ٜٔعلف بائبط َا ٖ ٞايٛعٛؿ اييت ذبتٜٗٛا ،يهٓٓا
ْعلف ايهجرل عٔ بٝع ١ايٛعٛؿ ايدلٜطاْ ١ٝاييت مل ٜٓؿق َٓٗا هَ ٣ٛا  ِٜٗاملِاحل
ا٫هتعُاك ١ٜيًـ ٍٚايلأزلاي ١ٝايػلبْ ،١ٝعلؾٗا َٔ ػَ ٍ٬علؾتٓا يتأكٜؽ ايعلام ٚيٝى
ؾكط َٔ ػ ٍ٬ا٫عذلاؾات ٚايورل ايقات ١ٝنُا ْل ٣يف نتابات ازباهٛي يٛكْى عُا
ٚعـ ب٘ علب ًب٘ ازبنٜلٚ ٠غرلِٖ َٔ ايق ٜٔدٓعٓـِٖ إبإ اسبلب ايعامل ١ٝا٭ٚىل
يًُواُٖ ١يف تؿهٝو اَ٫دلا  ١ٜٛايعجُاْٚ ،١ٝيٛكْى ٖق ٖ" ٛناتب" أٜٔاً!
َلّ ٠عٓـَا لسِتُ أَاّ صبُٛع ١نبرلْ ٠وبٝاً تًو ايكِ ١املُٗ ١اييت كٚاٖا غٔبإ
ايل َٞٚعًل أسـُ َٓـا ٞٝ٥املٗذل قاَ ً٬٥ا َعٓا ٙأْ٘ نإ ُٜؿذلَض بٌٛٝؾ املٓـاٝ٥ني
اجملتُعني يف قًعُ ١احل فيو ايعاّ إٔ ٜٛقعٛا عً ٢عل ١ٜٔايوٝـ ٠ؿكاٚك املٛدٗ ١إىل
عِب ١ا٭َِ! ٖٓا ٜٓبػ ٞإٔ ْؿِٗ دٝـاً ملافا ناْت ؿكاٚك كاغب ١جبُع تٛاقٝع املٓـاٝ٥ني
تأٜٝـاً يعِب ١ا٭َِ عًُاً أْٗا قايت يًل َٞٚإٔ فيو هٝواعـ عً ٢ا٫عذلاف باملٓـاٝ٥ني
ٚحبكٛقِٗ! فيو ايتعًٝل يٝى ؾكط قاُلاً عٔ ؾِٗ ْٛاٜا ٚأٖـاف ٚاهايٝب "عِب١
ا٭َِ" إمنا ٖ ٛأٜٔاً قاُلْ ٖق ٙا٭ٜاّ عٔ ؾِٗ أٖـاف ْٛٚاٜا ٚأهايٝب "ا٭َِ املتشـ"٠
اييت ٖ ٞيف ايٛاقع أؿاْٚ ٠اَتـاؿْ أندل ملٓعُٚ ١أؿا ٠أػل ٣هبكتٗا ٖٞٚ ،عِب ١ا٭َِ
اييت ناْت ٖ ٞا٭ػل ٣تؿلض اسبِاكات ا٫قتِاؿٚ ١ٜايعوهلٚ ١ٜتوبب اْٗٝاك أَِ
ُػرلٚ ٠نبرل ٠عً ٢سـ هٛا ٤ملا ؾُ ٘ٝاحل ا٭ْعُ ١ايػلب.١ٝ
املشكلة السادسة :ا٫هتجُاك ٖٓ:اى َ٬سعتإ ػبب تكـميُٗا :
ا٭ٚىل ،ا٫هتجُاك ٖٓا مبعٓ ٢إٔ ٜذلى ايٌؼّ املتٓؿق أ ٚامل٪هو ١املتٓؿق ٠أٚ
ازب ٍٝاحملتٌ ٌَهًَّ ١ا يف املهإ ايق ٟهتتِ َػاؿكتعُ٘ ،أعين ٌَهًِٜٓ ١عٗا
ازب ٍٝأ ٚامل٪هو ١با٫عتُاؿ عً ٢ؾلٓٝات أ ٚإستُا٫ت إِٔ تواعـَِٖ ٖق ٙاملٌهً ١يف
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ايعٛؿ ٠إىل فيو املهإ يف مَٔ َا يف املوتكبٌ! ٖٚقا ٌٜب٘ اىل سـٕ َا تٛظٝـ كٚ٩ي
ا٭َٛاٍ أَ ٚا ٌٜبٗٗا يف ٌَلٚع َا ٚفيو َٔ أدٌ "ايتُٓٚ "١ٝذبكٝل أكباغ يف املوتكبٌ!
امل٬سع ١ايجاْ ١ٝيف ا٫هتجُاك ٜ -تش ٍٛايعًِ اىل "عًِ َنٜـ" بٌهٌ ػطرل عٓـ
مماكهٖ ١قا ايٓٛع َٔ ا٫هتجُاك َٔ قبٌ "املؿهلَ َٔ ،"ٜٔأدٛك ٟايٓعاّ ايقٟ
ٜٛظـ ،يف ٖقا ا٫هتجُاك" َٔ ،ايعًُا( "٤أ ٚأًباِٖٗ).
ٚيف َا ٜتعًل بايوٝـ ٠ؿكاٚك ؾإْ٘ هٝه ٕٛأهٌٗ عً ٢باسجٚ ٞطبتِ ٞاملوتكبٌ َٔ
املٓـاٝ٥ني أ ٚغرلِٖ ايتٛغٌ يف ؿكاه ١نْٗٛا هٛؿ- ٚأْجلٚبٛيٛدوت َٔ ْٛع َا ،ؾأْا
أنتؿ ٞباً٫اك ٠إىل بعض (بايتأنٝـ يٝى نٌ) ٌَانٌ حبجٗا ؾته ٕٛاملٌهً١
ايواؿه:١
ؼبتاك ايكاك ٨املتؿشّ يف تؿورل بعض َا تطلس٘ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف نتابٗا ،ؾٗٞ
كمبا اعتُـت عًَ ٢ا قاي٘ كدٌ ٚاسـ ( ٫ ٖٛٚميهٔ ،يف ٖق ٙاسباي ،١إٔ ٜه ٕٛكدٌ
ؿ ٜٔ٭ٕ كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني نجرلاً َا ٜعتُـ ٕٚعً ٢ايِٓ ْٛايـ ،)١ٜٝٓنُا إٔ
ايهاتب ١كمبا اعتُـت عً ٢مماكه ٕ١يعاٚ ١ً٥اسـ( ٠أ ٚعاً٥تني نشـ أقِ ،٢يف كأ)ٜٞ
يه ٞتوتٓتر ٚتعتدل بعض ايطكٛي عاَ ١يـ ٣نٌ املٓـاٝ٥ني.
َجاٍ َٔٚ :ايهتاب ا٭هاه ،ٞآْـ ايقنل ،يًوٝـ ٠ؿكاٚك ،هٛف أْاقٍ مجًتني
َذلمجتني متج ٕ٬دن٤اً ٚاسـاً أ ٚداْباً ٚاسـاً َٔ بٝعَ ١ا أُؿ٘ نٌُهً ١هاؿه١
ٚأزل ٘ٝبع"ا٫هتجُاك" ايّٓ :أػدلْ ٞاملٓـا ٕٛٝ٥بأِْٗ ٜتكٝـ ٕٚباعتباك علؾات يـ٣
املوًُني ُٝاَاً ،يهٔ ٖقا مل تؿلٓ٘ نتبِٗ املكـه .١نٌ ا٭عٝاؿ اإله١َٝ٬
"َبطعٓ٬ت" يـ ٣املٓـاٝ٥ني".
ٜٓبػ ٞإٔ أ٩نـ إٔ ٖق" ٙايعاؿات" املًؿك ١اييت تتشـخ عٓٗا ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٚ ٫دٛؿ
شلا يف هًٛى املٓـاٝ٥ني ٫ :اٯٕ  ٫ٚيف املآ ٫ !ٞيف ايطكٛي  ٫ٚيف هًٛى كداٍ ايـٜٔ
 ٫ٚيف هًٛى عُ ّٛاملٓـاٝ٥نيٜٓ .بػ ٞإٔ أ٩نـ ملٔ ٜ ٫علؾين بأْ ٞبٓٝتُ ٖقا ايلأ ٟعً٢
َ٬سعات ٞايٌؼِ ١ٝايـقٝك ١يوًٛى املٓـاٝ٥ني ػ ٍ٬أنجل َٔ ِْـ قلٕ .ؾعً٢
َ٬سع ١هًٛى ََٔ ٚع َّ٬اعتُـت ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف ٖقا ايتعُِٝ؟
ازبًُتإ دبوـإ ٌَهًٚ ١اسـ ٠تبـُ ٚػرل ٠٭ ١ًٖٚ ٍٚثِ  ٫تًبح إٔ تِبض
َٔاعؿ ١ؾٝبـ ٚا٫ؾتعاٍُ ؾُٗٝا أنجل َٔ ٚآض.نٝـ؟
 - 1يٝى ٖٓاى ّْ يف ايهتب ايـ ١ٜٝٓاملٓـا ١ٝ٥بٗق ٙايتعاي ،ِٝبايطبع ،ؾايوٝـ ٠ؿكاٚك
أعًِ َٔ غرلٖا مبا ذبتٖ ٜ٘ٛق ٙايهتب ،ؾٗ ٞتكٖ ٍٛقا بٛٓٛغbut it is not :
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( prescribed by their holy booksيهٔ ٖقا مل تأَل ب٘ نتبُُِٗ املكـه)١
عباك" ٠يهٔ" ٖق ٙاهتـكاىٌ ٖـؾ٘ إقٓاع ايكاك ٨مبا ٚكؿ يف ازبن ٤ا٭ٖ َٔ ٍٚقٙ
ازبًُ ١املعكـ- ٠امللنبٖ .١قا َا مل تٛؾل ايباسج ١ؾَ ٖٛٚ ٘ٝا ٌُٜهعٌٓ ؿسٔاً
قٜٛاً ٫ؿعاٗ٥ا ٚنٌؿاً يتٓاقٔٗا.
 َٔ - 2ايعبح إٔ ْوأٍ ََٔ ايق ٟأػدل ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ  َّٜٛعلؾات يـ ٣املٓـاٝ٥ني ُّٜٛ
ُٝاّ!
يهٔ ميهٔ اسبهِ ؾٛكاً عً ٢عباك" ٠أػدلْ ٞاملٓـا "ٕٛٝ٥باعتباكٖا غأَٚ ،١ؼبل
يٓا اعتباكٖا ًَٔعًٔٓ ١٭ْٗا تؿتكـ يًـق ١ايعًُ ،١ٝسٝح تتذاٚم ٖق ٙايهًُ ١نجرلاً َٔ
اشبطٛات ايعًَُٚ ١ٝؿلؿات ايًػ ١ايعًُ ١ٝيف عبٛكٖا املباًل ،ايولٜع ،إىل اهتٓتاز عاّ،
يهٔ اهتٓتاز ايوٝـ ٠ؿكاٚك ٖقا َبِتوَل ،غرل َدلك عً ٢ا٬ ٫م ،ؿ ٕٚتكـ ِٜا٭ؿي١
ايهاؾ ،١ٝبعباك ٠أػل ٣ؾإْ٘ إهتٓتازْ قـ ؼبٌُ نجرلاً َٔ استُا٫ت ايعٌُ عً ٢إسبام
ائلك بٗق ٙاجملُٛع ١ايبٌل ١ٜائعٝؿ ،١املٗـَٓؿ ،٠هلٜع ١ايعطب .إٕ عباك" ٠اػدلْٞ
املٓـا "ٕٛٝ٥أ" ٚأػدلَْٓ ٞـا( "ٕٛٝ٥هٛا٤اً تعُلدُٔت َع "ايع"ايتعلٜـ أ ٚبـْٗٚا)  ٫تـٍ عً٢
ا٫عتُاؿ عً ٢ايتواٚ ٍ٩ايتكِٚ ٞا٫هتٓتاز ايعًُ ٞأ ٚايتذلبٚ ١ذبً ٌٝايٓتا٥ر أٚ
ا٫سِا ،٤ؾُٔ ِٖ "املٓـا "ٕٛٝ٥ايق" ٜٔأػدلٖٚا" بقيو؟ َا عـؿِٖ؟ َا ْوبتِٗ
يًُذُٛع؟ يف أَ ٟهإ ٚمَإ أػدلٖٚا؟ ملافا ٜعتدل ٕٚفيو ايُٝ ّٛٝاَاً؟ َا تؿورلِٖ
يقيو َٚا تؿورل ايهاتب١؟ ٚأػرلاً ٚيٝى آػلاً :ملافا ت٪نـ ايهاتب ١عًٖ ٢قا؟
إٕ عباك Mandaeans have told me : ٠عباكُْ ٠شؿٚ ١ٝيٝوت عًُٚ ،١ٝنإٔ
ايهاتب ١تك ٍٛيكلاٗ٥ا:
 ِٖ" ايق ٜٔأػدل ْٞٚبقيو ٚأْا يوتُ َوٚ٪ي ١عٔ ٖقا املٛٓٛعٚ ،يوتُ أْا ايقٟ
أقٛي٘ ،يقا أكد ٛأًَٜٛ ٫ين أسـْ عًٖ ٢قا!" ست ٢ايِشؿٜ ٫ ٕٛٝكٛي ٕٛعباكات
َ٫وٚ٪يَ ١جٌ "أػدلْ ٞايٓاي"! أ" ٚقاٍ ي ََٔ ٞسٛي ،"ٞبٌ ِٖ ُٜعٗعٔلِٖ ََٔ ٕٚ
سٛشلَِ ،ع ايتِٜٛل أ ٚايتنٜٚل ،أ ٚتاكنني ايتنٜٚل يٓا ن ٞمنٝن( ٙأ ،ٚكمبا٫ ،
منٝن )!ٙؾهٝـ بايعًُا٤؟ إْٗا عباكُ ٠شؿ ١ٝكؿ ١٦ٜدـاً ،ؾايعًُاٜ ٫ ٤وتعًُٕٛ
عباكاتٕ نٗق ٙبعاً ٜ ٫ٚعتُـ ٕٚعًٗٝا ،بٌ مي ًٕٛٝنجرلاً إىل إُٖاشلا.
 ٫ - 3تهتؿ ٞايوٝـ ٠ؿكاٚك بٗقا ا٫ؿعاٚ ٤إمنا تٔاعـ املٌهً ١بايتِعٝـ ٚباملنٜـ
َٔ ايتعُ ،ِٝؾإٕ ا٫ؿٓعا ٤بإٔ "نٌ" ا٭عٝاؿ ا٫هَ ٖٞ ١َٝ٬بطعٓ٬ت (أٜاّ ٫
تعُذل ٣ؾٗٝا كٛي) يـ ٣املٓـاٝ٥ني ٖ ٛإؿٓعاَ ْ٤بايؼ ب٘ إىل ؿكد ١ايهقب ،٭ٕ
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نًُ" ١نٌ" يٝوت ؾكط غرل ٚاقع ١ٝبٌ أٜٔاً غرل َوٓعَـ ٠با٭ؿي.١سوٓاً! إْ٘
"تعُ "ِٝيٝى ي٘ َا ٜدلك ٙإفٕ! بٌ أهتطٝع ايك ٍٛبجك ١بإٔ ٖق ٙاحملاٚي َٔ ١ايوٝـ٠
ؿكاٚكٚ َٔ ،دٗات ْعل املٓـاٝ٥ني اسبلِٜني عً ٢زلع ١صبُٛعتِٗ ٚهَ٬تٗا،
تعُ ،ّٚ٪ٌَ ِْٝبٌ َػلضٚ ،٭ٕ أ ٟناتب َٔ ٖقا ايٓٛع ٖٚقا املوت ،٣ٛػاُ١
َٔ ايهتعٓاب ايػلبٝني ،بُِٔٓٗ نتعٓاب اإلظبًٝن ١ٜاييت تعُعتدل ايًػ ١ايجاْ ١ٝيهجرل
َٔ املٗادل ٫ ،ٜٔبـٓ إٔ ميٝن بني املؿلؿات ايتاي:١ٝ
– All – Majority - Most – A lot – Some – Few – A small number
Only one family – Only one person – None

ٖق ٙايعباكات ٚاملؿلؿات اييت ميهٔ إٔ تعط ٞؾهل ٠هلٜعٚ ١كمبا تـٍ بٌهٌ َا
عً ٢ػُ٬ات ْتا٥ر ؿكاهات يعٓٓٝات َع ١ٓٝذبٌُ ْٔوباً ٚآش ،١قـ نإ باَهإ
ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ ربتاك َٓٗا بٌهٌ أؾٌٔ بـٍ ٖقا ا٫ػؿام ايقكٜع ،ايٛآض ،ؾُا
َـ ٣ايـق ١اييت ذبًُٗا ػ ١ُ٬ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف مجًتٗٝا أعٙ٬؟ إفا نإ ا٭َل عـِٜ
ا٭ُٖ ١ٝتاكؽبٝاً أ ٚؿٜٝٓاً أ ٚإفا نإ َا أًاكت اي ٘ٝيف ايٛاقع  ٫مياكَي كوٝاً ،أٚ
كمبا نإ َٓعـَاً نًٝاً يف هًٛى املٓـاٝ٥ني (نُا يف ٖقا املجاٍ) ،أ ٚيٓؿلض دـ ً٫أْ٘
كمبا َاكه٘ ًؼّْ أَ ٚاكهت٘ عا ١ً٥أ ٚعاً٥تإ ،ؾًُافا اٖ٫تُاّ ب٘؟ ملافا لغ ٖقا
املٛٓٛع أًُ٬؟ ٚا٭ِٖ :ملافا ٖقا ايتعُ ِٝ؟ ؾًُافا اهتعُاٍ نًُAll ١؟ عٓـَا ٜوتعٌُ
ايعامل ازبٝـ نًُ" ١نٌ" ؾُعٖٓ ٢قا أْ٘ قـ اعتُـ عً ٢منافز ٚإسِاٝ٥ات ٚأؿي١
…إخلٚ ،إٔ ٖقا أَلْ عاّ َٚؿلٚؽ َٓ٘  ٫ٚؼبتاز إىل َنٜـ َٔ ايتواٚ ٍ٩ايتذلٜب! All
"نٌ"  ٫تـع صبا ً٫ي٬هتجٓا ،٤٭ْٗا تتػرل يف ساي ١ا٫هتجٓا ٤اىل َ" Mostععِ" ،أ ٚإىل
"majorityأغًبٚ( "١ٝيف تؿورل ا٭غًب ١ٝؿكداتْ أٜٔاً)ٖٓٚ ،اى َا ميهٔ إٔ ٜعبٓل عٔ
ايـق ١بـكدات نُا يف ايؿلم بني املكاكْٚ ١املؿآًُٜٔٚ ١اف اىل ٖقا بعاً مما فنلتُ
أعٚ ٙ٬مما نإ بإَهإ ايوٝـ ٠ؿكاٚك اهتعُايٖ٘ ٫ .ق ٙاملؿلؿات َ ٫ٚا ؽبايؿٗا أٚ
ٌٜابٗٗا يف ايوًعِٓ ُعٛؿاً أْ ٚن"( ً٫ٚقًْ" ،"ٌٝاؿك"..إخل) ميهٔ يًباسح ايعًُٞ
اهتعُاشلا اعتبا اً أ ٚابتواكاً ،ؾهٝـ بع"نٌ" اييت ٖ ٞيف أعً ٢ايوًعِٓ؟يقا أهتطٝع
ايتٌهٝو بهٌ ق ،٠ٛيف ٖق ٙايٓكط ١بايقات ،بٓٛاٜا ٖق ٙايهاتب ١ايتابع ١يًٓعاّ
ايهٛيْٝٛاي ٞايدلٜطاْ ٞايكـ!ِٜ
ؾافا عًُٓا إٔ ظلٚف اسبواه ١ٝايـ ١ٜٝٓمل تهٔ تٌرل اىل أْٛ ٟع َٔ ايتشؤ يف
ظلٚف املٓـاٝ٥ني ٫ٚ ،غرلِٖ يف ايٛاقع ،بعا ،إف ِمل ٜهٔ ايعلام (أثٓا ٤نتابتٗا
يبشجٗا) فا ْعاّ ؿميكلا  ،ٞإمنا نإ ايتطٛك ؾ ٘ٝعً ٢ايِعٝـ ا٫دتُاعٞ
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ٚا٫قتِاؿٚ ٟايوٝاهٚ ٞايؿهل ٟبط٦ٝاً دـاًٚ ،فيو بوبب است ٍ٬اَ٫دلا ٛك١ٜ
ايدلٜطاْ )1917( ١ٝايق ٟدا ٤بعـ قل ٕٚعـٜـ ١ُٖٓٝ َٔ ٠اَ٫دلا ٛك ١ٜايعجُاْ٫ ; ١ٝ
100
يه" ٞؼبلك" ايب٬ؿ نُا اؿٓع ٢ازبٓلاٍ َٛؿ ،بٌ يٝوتبـٍ است ً٫٬اَدلا ٛكٜاً ًلقٝاً
قـمياً باست ٍ٬اَدلا ٛك ٟغلب ٞدـٜـ ،ؾًُافا تعتكـ ايوٝـ ٠ؿكاٚك بأُٖٖ ١ٝقٙ
املوأيٚ ،١يف فيو ايٛقت؟ إفٕ ؼبل يٓا إٔ ْك ٍٛإٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك قـ سقت سق ٚأكنإ
أ ٚأعٔا ٤أ ٚػـّ ايطبكات اسبانُ ١ايدلٜطاْ ١ٝيف تطبٝل لٜك ٕ١يف ا٫هتجُاك ،يف
املٌانٌ اييت ؿأبٛا عً ٢تلنٗا عٓـ َػاؿكتِٗ ايِٛك ١ٜيًُٓا ل اييت ؼبتًْٗٛا
عوهلٜاً.
ايو٪اٍ َ :ا ايق ٟدعٌ ايوٝـ ٠ؿكاٚك تك ٍٛعٔ املٓـاٝ٥ني" :اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜأتٞ
َٔ بٚ ٘ٓٝيٝى َٔ ايق٥اب سٛي٘"؟ ؾٗقا ن ّ٬يٝى ؾكط َ٫عكٚ ،ً٫ٛيٝى ؾكط
ٌَهًٝعٓاً .إْ٘ ػ٬يفٓ دـاًَ ،جرلْ يًذـٍَ ،جًُا ٌَٖ ٛهً ٞباملعٓ ٢ايجاْ ٞأعين أْ٘
َوبب إلثاك ٠املٌانٌ بني صبُٛعات أ ٚأؾلاؿ املٓـاٝ٥ني ،أ ُٔٓ ٟصبتُعِٗ .ؾٗٓاى
َٔ املٓـاٝ٥ني َٔ أِْاف املجكؿني َِٓٗ ػاُٜ ََٔ ١تشـخ عٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك نُا يٛ
ناْت ًؼِاً َكـهاً ،أ ٚنُا ي ٛناْت اَلأَٓ ٠ـا ١َٓ٪َ ١ٝ٥بايـ ٜٔاملٓـا" !ٞ٥إَلأ٠
ؿ !"ٜٔأمل تتعًِ ايًػ ١املٓـاٚ ١ٝ٥تتهًُٗا بط٬ق١؟ أمل تهٔ تلتـ ٟامل٬بى ايبٔٝا ٤يف
يكا٤اتٗا باملٓـاٝ٥ني؟ أمل تهتب عٔ املٓـاٝ٥ني ٚايـ ٜٔاملٓـاٞ٥؟ أمل تهٔ شلا ع٬قات
ٝب ١بلداٍ ايـٜٔ؟ ٚأػرلاً ٚيٝى آػلاً أمل تٌؼعّٓ "َهُٔ اشبطل" عً ٢املٓـاٝ٥ني؟!
ٚيهٔ ٖ ٤٫٪ايقٜ ٜٔوتٌٗـ ٕٚبعباكتٗا ا٭ثرل ٠يـٜ ٫ ِٜٗكٛي ٕٛيٓا بائبط َا تعٓ٘ٝ
ؿكاٚك! نُا أِْٗ عٓـ اقتباهِٗ املتهلك يًعباك ،٠مبٓاهب ١أ ٚبـْٗٚاٜ ٫ ،كٛي ٕٛيٓا َافا
ٜعٜٓ ََٔٚ ٕٛعٓ!ٕٛ
بٌ إ كدٌ ؿَ ٜٔتطلفُٛ ،غ ،أْاْٚ ،ٞهًٝط ايًوإ ،نجرل ايتقَل ،نتب َل ٠إىل
أسـِٖ َا :ًٜٞ
"أْا َعو أػ ... ٞيف إ ٜهٖٓ ٕٛاى قلاكّا ٜتبٓا ٙؾٔ ١ًٝكٝ٥ى ايطا٥ؿ ١يلؾع نٌ َا
ٜو ٤ٞيًـ ٜٔاملٓـا ٞ٥ػاُ ١افا دا ٤فيو َٔ أبٓا ٤فيو ايـ!"ٜٔ
ٚأكؿف" :إٕ اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ ؾ ٫ ٘ٝيف ايق٥اب َٔ سٛي٘"!
ؾُا ايق ٟدعٌ ؿكاٚك تكٖ ٍٛقا ايهّ٬؟ ؾُٔ ايوقاد ١إٔ ٜننعٓ ٞأسـْ حبجاً َا نعُتٔب
أًُ ً٬إ ٫يػلض َايَ ،ٓٞجًُا ٜه َٔ ٕٛايوقاد ١رب ٌٝإٔ ايوٝـ ٠ؿكاٚك ناْت
سل ١ِٜعًَِ ٢رل املٓـاٝ٥ني ٚايـ ٜٔاملٓـا ،ٞ٥ؾشـٜجٗا عٔ اسبٔاك"ٚ ٠ايوـاكٌٜ "٠ب٘
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نجرلاً أساؿٜح اإلع ّ٬ايلأزلاي ٞعًَِ ٢رل أدٓاي َٔ ا٭سٝا ٤اييت ربتؿ ٞتـكػبً ٝا
َٔ عً ٢هطض نٛنب ا٭كض بوبب ايتًٜٛح ايلأزلاي ٞيًبٌٜٚ ،١٦ٝب٘ نجرلاً دـاً
اسبب ايهافب ايقٜ ٟبـ ٜ٘اإلع ّ٬ايلأزلاي ٞيٮ ؿاٍ ٚيًشٛٝاْات يف ايٛقت ايقٟ
تك ّٛؾ ٘ٝا٭دٗن ٠ايعوهل ١ٜايلأزلاي ١ٝبكتٌ أ ٚدبٜٛع ا٭ ؿاٍ ٚايٌعٛب يف أُكاع
طبتًؿ َٔ ١نٛنب ا٭كض .ؾً ٛهًعُٓٓا دـ ٫بإٔ اشبطل ٜأت" َٔ ٞايكطٝع" (بٌلط
عـّ ٚدٛؿ ف٥اب سٛي٘) ؾإْ٘ بً ٬و هٝأت َٔ ٞا٭نباَ اييت "تكٛؿ" ايكطٝع عبٛ
اجملٗٚ .ٍٛيف ٖق ٙاسباٍ تهَ ٕٛكٛي ١ايوٝـ ٠ؿكاٚك أنجل ؿق ١يف اْطباقٗا عً ٢نباك
كداٍ ا٭عُاٍ ٚعُ َٔ ِٗ٥٬بعض نباك كداٍ ايـ .ٜٔتلتهب ايوٝـ ٠ؿكاٚك ،إفٕ،
ػطأ ٜٔنبرل ٜٔيف تلؿٜـ ٖق ٙاملكٛي :١ا٭" ٍٚأؿب ،"ٞإٕ ُض ايُٛـ ،بٓعت اجملُٛع١
بايع"قطٝع" .؟ؾلمبا نإ َا تكٛي٘ ؿكاٚك عاؿٜاً باعتباك ايهاتب ١دن٤اً َٔ ْعاّ "َوٝش"ٞ
أٜٛٗ" ٚؿ "ٟسٝح تذلؿؿ نجرلاً ٖق ٙاملؿلؿ( ٠أعين "قطٝع") يف أؿبٝات املوٝشٚ ١ٝايٛٗٝؿ:١ٜ
أْا كاعٝهِٚ ،أْتِ قطٝع .ٞأْتِ غِٓ! ٭ْٗا تكٛشلا جبـ ٚيٝى بًػ ١أ ٚأهًٛب ايٓكـ
ايواػل .اشبطأ ايجاْ ٞؾهل ٟأ ٚؾًوؿ ٞإٕ ُض ايتعبرل ،أ ٟإٔ ٖٓاى أَلاً غرل َعكٍٛ
يف اعتباك إٔ اشبطل عً ٢قطٝع اشبلاف ٜ ٫أت َٔ ٞايق٥اب بٌ َٔ اشبلاف ْؿوٗا!
ؾهٝـ ميهٔ اعتباك ٖقا اشللا ٤نَ٬اً ًِٜض يًبٌل ايٓآذني عكًٝاً ٚيف ٖقا
ايعِل؟ؾُا ايق ٟنتبت٘ ايوٝـ ٠ؿكاٚك عًٚ ٢د٘ ايـق ١يتٓتٗ ٞبٗقا ايتشقٜل ايهافب
عٔ َِرل املٓـاٝ٥ني " :اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜأتٚ َ٘ٓ ٞيٝى َٔ ايق٥اب سٛي٘"!َا ايقٟ
نتبت٘ عٔ أبٓا ٤كداٍ ايـٜٔ؟  ٌٖٚإ َٛقؿٗا بٝع ،ْ ٓٞؿقٝلْٚٚ ،آض ؾُٝا ٜتعًل
بآطٗاؿ ايٓعاّ ايهٛيْٝٛاي ٞايدلتػاي ٞيًُٓـاٝ٥ني ايعلاقٝني؟  ٌٖٚإ سـٜجٗا عٔ
كداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني يف َكـَ ١ايبشح نإ هًُٝاً؟
املشكلة السابعةَ :ا ٜتعًل ،يف كأ ٟايوٝـ ٠ؿكاٚك ،بـَِٚك اسبٔاك ٠عً ٢أ٫ٚؿ كداٍ ايـٜٔ
بٌهٌ ػاْ ٕٚ٪ًٚ ،أػل ،٣سٝح ْ ٫ـك ٟنٝـ ميهٔ َٔ ،ػًٝط َتٓاقض َٔ
اٯكا ،٤اهتٓتازُ إٔ اشبطل عً ٢املٓـاٝ٥ني ٜأت َٔ ٞاملٓـاٝ٥ني؟ َا ػبعٌ ٖقا َٛٓٛعّا
ًا٥هاً أهبابْ نجرلٜ ٠تِـكٖا ايتوا ٍ٩ملافا تلبط ايوٝـ ٠ؿكاٚك َِرل املٓـاٝ٥ني
بأ٫ٚؿ كداٍ ايـ ،ٜٔ٭ْٓا ْل ٣اٯٕ بإٔ َععِ ََٔ ُٜهلَٓه ٕٛأُٜ" ٚطلَه "ٕٛنلداٍ ؿٜٔ
دـؿ يٝوٛا َٔ ه٫٬ت كداٍ ايـ ٜٔا٫ثين عٌل ايقُٚ ٜٔؿتِٗ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يٓا
بإهٗاب "عًَُ "ٞتشـثّ ١عٔ أ ٛاشلِ أ ٚأًهاٍ أْٛؾِٗ يف ضباٚيَٗٓ ١ا با٫ؼبا ٤يًكاك٨
باستُاٍ إٔ ته ٕٛأُٛشلِ ٜٛٗؿ!١ٜ
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إٕ ذبً ٌٝايوٝـ ٠ؿكاٚك ملوتكبٌ ايـ ٜٔاملٓـا ٞ٥ؽبًط (ؿ ٕٚدباْى) بني هًٛى بعض
أبٓا ٤كداٍ ايـٚ ٜٔاكتـا" ِٗ٥ايوـاكٚ "٠قّ ًعل كٚ٩هِٗ ٚغرل فيو باعتباك ٙتٗـٜـاً
يًـٚ ،ٜٔيف مجً ٕ١يف ْؿى ايؿكل ٠عٔ مٚاز َٓـاٝ٥ات َٔ غرل َٓـاٝ٥ني ( ٖٛٚأَلْ ْاؿك
دـاً ،إِٕ مل ٜهٔ َعـَٚاًٚ ،قت نتابتٗا يتشًًٗٝا)ٚ ،يف ازبًُ ١اييت تًٗٝا َباًل٠
تتشـخ عٔ ن ٕٛإدلا ٤ايطكٛي عًٓ ٢ؿاف ا٭ْٗاك يف املـٕ "َوتشٚ( "ً٬ٝقـ ثبت
ػطٖ٪ا بعاً) َٛس ١ٝبإٔ َٔ "املوتش ،"ٌٝأٜٔاً ،بعاً ،أ ٚعً ٢ا٭قٌ َٔ املوتبعَـ دـاً
إٔ ٜك ّٛاملٓـا ٕٛٝ٥بتشـٖ ٟق ٙاملِاعب أ ٚإٔ ًٜذأٚا اىل أهًٛب سٔاك ٟيف ايتعُٝـ يف
َٝاْ ٙعٝؿ ١ؿاػٌ أسٛاض سـٜج ١تعُبٓ ٢ػِِٝاً شلقا اشلـف! يف ازبًُ ١اييت تًٗٝا
َباًل ٠تكؿن ايوٝـ ٠ؿكاٚك اىل إسِا ٤عاّ  1932يف ايعلام سني ناْت ْؿٛي
املٓـاٝ٥ني 805ظ 4ؾكط; ٚتك ٍٛإٔ ٖقا كقِ طبؿعٓض عُـاً .
تٔٝـ ايوٝـ ٠ؿكاٚك إٔ ْتٝذ ١إسِا ٤املٓـاٝ٥ني تًو هذلادَع بٗـف تِشٝض عـؿ
ْؿٛهِٗ عً ٤ٛٓ ٢اإلسِا ٤ايق ٟأظبنت٘ اسبه ١َٛايعلاق٪َ ١ٝػلاً (إسِا1947 ٤؟).
ٚتٔٝـ" :ذبت اْ٫تـابْ ،عُت صبتُعاتْ ناييت يف ايعُاكٚ ٠قًعُ ١احل بلػا٤
دـٜـٚ ،ايعلام املوتكٌ ٜعـ باسبُاٚ ١ٜايتواَض .إٕ اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ يف
ايـاػٌ (ؿاػً٘؟) ٚيٝى َٔ ايق٥اب ػاكدٖ٘ َٔ".ق ٙايؿكل ٠اشبتاَ ١ٝيًوٝـ ٠ؿكاٚك ،اييت
ذبا ٍٚؾٗٝا إٔ تٛاٌُ َٓاقٌ ١عٛاٌَ اشبطل باػتِاك ٚآض ،تدلم أه ١ً٦نجرل٠
يتطلغ ْؿوَٗا أَآَا:
٪ٜ - 1نـ ٖقا ايلأ ُٟايوٝاه ٞاشبطرل يًوٝـ ٠ؿكاٚك ًهٛن ٞسَٛ ٍٛاقـ ايباسج١
ٜٓٛٚض يٓا أ ٜٔتكـ ٖق" ٙايباسج "١بائبط َٔ َوأي ١ا٫ست ٍ٬ايدلٜطاْٞ
يًعلام ،ؾهٝـ ميهٔ جملتُع ٕ يف بًـ ضبتٌ إٔ "ٜتكبٌ" أٜٔ" ٚطًع بع" أٜٓ" ٚعِ بع"
– "كػا ٤دـٜـ"؟ ٚنٝـ نإ َٔ املُهٔ اعتباك ايعلام َوتك" ً٬ذبت
اْ٫تـاب"؟ ٚنٝـ ميهٔ يبًـٕ ذبت اْ٫تـاب ا٭دٓيب إٔ  َٔٓ٪ٜاسبُا١ٜ
ٚايتواَضْ ،اٖٝو عٔ "ايلػا"٤؟
 - 2أيٝى َٔ املٌلٚع إٔ متتـ ًهٛى ايكاك ٨يتٌٌُ ايػلض َٔ ايبشح آػق ٜٔبعني
ا٫عتباك ،نُا أًلتُ ،اىل بٝعٚ ١دٛؿ ايوٝـ ٠ؿكاٚك يف ايعلام؟ ٚعًٖ ٢قا
ا٭هاي ؾُٔ املُهٔ ،بٌ َٔ املٌلٚع تطٜٛل ٖقا ايو٪اٍ ناٯت :ٞمبافا ؽبتًـ
حبح ؿكاٚك ٖقا (ٚست ٢حبٛثٗا ا٭ػل )٣عٔ ْتاز "ايباسح" ايدلٜطاَْ( ٞكًـ
يٛكْى) ٚيؿعِلِؿِ ثٔؤذَلِ يف أٖٛاك ٚدٓٛب ايعلام ٚايقٖ ٟلب َٔ أٖٛاك ايعُاك ٠يف
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ايلابع عٌل أ ٚاشباَى عٌل َٔ متٛم  1958يف ًٖٝهٛبذل ْكًت٘ َٔ َٓطك ١تابع١
٫قطاع َٔ ٞأُـقا َٔ ٘٥أقطاب ايٓعاّ املًه ٞايعلاق ٞسني ْكًت٘ اىل اٜلإ؟
 - 3ػ ١ُ٬ؿكاٚك (اشبطل عً ٢ايكطٝع ٜهُٔ يف ؿاػً٘ ٚيٝى َٔ ايق٥اب ػاكد٘)
ُٜذبٔلْا عً ٢ايتُعٔ يف بٔع نًُات ؾ:٘ٝ
 – Flockقطٝع;  – foldقطٝع ،يهٓٗا تعين أٜٔاً "سعرل ٠اشبلاف" ،أ َٚيٝى ٖقا
َلبهاً؟ ؾُا ٖـف ؿكاٚك إفٕ عًٚ ٢د٘ ايـقَٚ ١افا تلٜـ إٔ تك ٍٛباهتعُاشلا نًُ١
fold؟ أتعين بٗا "ايعلام" َج ،ً٬اجملتُعات ايعلاق ١ٝا٭ػل ،٣أّ إٔ اشبطل عً٢
املٓـاٝ٥ني ٜأت َٔ ٞاملٓـاٝ٥ني أْؿوِٗ؟  ٌٖٚإٔ املو ِٖ ٍٚ٪كداٍ ايـٚ ٜٔأ٫ٚؿِٖ َجً٬؟
ٚنٝـ ميهٔ إيكا ٤ايً ّٛعً ٢كداٍ ايـ ٜٔؾكط؟ ٚنٝـ ميهٔ ايتٛؾٝل بني ا٫قتٓاع
بٔلٚك ٠اسبٔاك ،٠أ ،ٚعً ٢ا٭قٌ ،املعاٖل اسبٔاك ١ٜاٯْ( ١ٝيف َٛٓٛعٓاٚ ،آْقاى،
قّ ًعل ايلأي ،س٬ق ١ايققٔ ،يبى ايوـاكٚ ،٠غرلٖا) ٚبني ايـع ٠ٛإىل اسبؿاظ عً٢
نَُٓٝٛيت َع ،١ٓٝؿٚ ،١ٜٝٓاييت متاثٌ ،اىل سـ نبرل ،ايـع ٠ٛاىل اسبؿاظ عً ٢دٓى
َٔ ايهآ٥ات ايٓاؿك ٠املٗـؿ ٠باْ٫كلاض؟ ٚنٝـ ميهٔ ٖقا اسبؿاظ (أ ٚنٝـ
ميهٔ اإلقٓاع ب٘) عٓـَا ٜهٜ َٔ ٕٛـع ٛاىل فيو َٜ٪ـاً ٫ستٕ ٍ٬مل ػب ٤ٞبٗـف
ايتشلٜل (ايتشلٜل َٔ ا٫ست ٍ٬ايعجُاْ ٞيف َٛٓٛعٓا) – َٜ٪ـاً ي٘ ٚكنٓاً َٓ٘ ٚدن٤اً
َٔ ْعاَ٘ ايؿهلٚ ٟتٛادـ ٙايبـْ( ٞايعوهل)ٟ؟ (نإ مٚز ؿكاٚك ٓابطاً َٚوتٌاكاً
بلٜطاْٝاً) –  ٫بُـٓ إٔ ٜه ٕٛامللٚ ٤اسبايٖ ١ق ٙدل٦ٜاً مبا ؾ ٘ٝايهؿا ،١ٜأ ً٬َُٔٗ ٚمبا
ؾ ٘ٝايهؿا ،١ٜأ ،ٚكمباًُ ،ؿاً مبا ؾٛم ايهؿاٚ !١ٜشلقا ؾإٕ قً ًٞٝايقنا َٔ ٤بعض
َٓـا ٞٝ٥املٗذلَ ،ا ؾتٛ٦ا ٜلؿؿ ٕٚعباك ٠ؿكاٚك عٔ اشبطل ايقٜ ٟأتْ َٔ ٞؿى ايكطٝع
ٚيٝى َٔ ايق٥اب س ٍٛايكطٝعٚ ،فيو يًتٓـٜـ بايهتاب ٚاملجكؿني ايق ٜٔأثبتٛا ُُٛؿاً
إما ٤صبُٛع َٔ ١اْ٫تٗامٜني) .101
التعليق الجاىي :ما يتعلق مبا كتبته وترمجته دراور عً الصابئة:
(إٕ ايذلمج َٔ ١يػ ١قـميٚ ١ؾو كَٛمٖا أَل ُعب يًػا ،١ٜ٭ٕ أغًب ٖق ٙايِْٓٛ
ضباط بػُٛض كو ٞػاْ ،نُا ٖ ٛاسباٍ َع ناؾ ١ايِٓ ْٛايػٓ .١ُٝٛباإلٓاؾ١
إىل ايكٛاعـ ايًػ ١ٜٛاييت تتباٚ ٜٔؾكا ينَإ اسبـخ ع ٚأقِـ تِاكٜـ ا٭ؾعاٍ ػُِٛاً
إٔ املؿاٖ ِٝايًػ ١ٜٛاملٛدٛؿ ٠يف تًو ايِٓ ْٛقـ َٔ ٢عًٗٝا مَٔ ٚ ٌٜٛيٝى َٔ
ايٝول ايت ٌُٛإىل تؿاهرل شلا ٚعبٔ بعكً ١ٝايكلٕ اسباؿٚ ٟايعٌل .ٜٔإٕ املذلدِ ٜٝٔع
أسٝاْا يف َتاُٖٝ ١ؼ ا٭ؾعاٍ ٚاإلعاؿات املتهلك ٠يًذًُ ١ايٛاسـَ ٠ع تػرل َٛاقع
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ايهًُات َجاٍ عً ٢فيو" :عٓـ بٛابَٓ ١نٍ أبـٓٚ / ْٞٚع علَ يًذين  /يًذين ٓٚع
علَ  /تعايٛا يف اإلْا ٤أهكطٛا  /تعايٛا نْٛٛا عً ٢ب َٔ ١ٓٝأْؿوهِ  /عًٖ ٢قا َا
نٓتِ أْتِ قـ اقذلؾتِ يف ايعامل  َٔٚ ".ا٭هباب ا٭ػل ٣يِعٛب ١تلمج ١ايّٓ ٜهُٔ
يف إٔ ايًػ ١املٓـاَ ١ٝ٥ـ ١ْٚبٌهٌ ّْ َتٌِ غرل َٓؿٌِ بٓكاط أ ٚعَ٬ات تٌرل إىل
بـاْٗٚ ١ٜا ١ٜازبًُْ ،١اٖٝو عٔ ا٭ػطا ٤اإلَٚ ١ٝ٥٬ايٓش ١ٜٛاييت ٚقع بٗا ايٓواؾ.
 َٔٚايعٛا٥ل املُٗ ١اييت دباب٘ املذلدِ أٜٔا إٔ ايهجرل َٔ ٖق ٙايَِٓ ْٛهتٛب
بطلٜكٌَٛ ١ب ١بايػُٛض اشباْ بايٖٛ٬ت اشب ُٞ٬يًٓؿى (ايٌُٓتا) soterioligy
حبٝح  ٫تتٝض ملٔ ٖ ٛغرل طب ٍٛبؿُٗٗا.
نُا إٔ ايعـٜـ َٔ ايطكٛي ٜتِ تٓاقًٗا ًؿاٖا َٔ د ٌٝاىل د ٌٝبني كداٍ ايـٜٔ
ٖٚقا ٌٜهٌ عا٥كا آػل عب ٛؾِٗ ٖق ٙايِٓ. ْٛ
يف اسبكٝك ١إٔ إُٖاٍ ايٓواؾ ٚأػطا ِٖ٤ايٓش ١ٜٛتٔٝـ نجرلاً إىل ايِعٛبات اييت
ت٬ق ٞاملذلدِ ٖٓٚا تدلم اسباد ١إىل زبٓ َٔ ١ا٭ناؿميٝني ٚكداٍ ايـ ٜٔاملٓـاٝ٥ني نٞ
تك ّٛبتشكٝل ٖق ٙايِٓ ٚ ْٛبعٗا بِٝػٗا ايِشٝش ١بعـ إٔ تتِ َلادعَٚ ١طابك١
ايّٓ َع َِاؿك أػل ٣يٓؿى ايّٓ إٕ تٛؾلت .إٕ ايذلمج َٔ ١املٓـا ١ٝ٥ايكـمي١
توتـع ٞاهتجُاك ايـكاهات اسبـٜج ١يف ايذلمجٚ ١ا٫هتؿاؿ َٔ ٠ايذلاخ املٓـا ٞ٥يف ْكٌ
املعًٚ ،١َٛإٔ ٜه ٕٛاملذلدِ عًٚ ٢ع ٞتاّ مبا هٝتًكا ٙايكاك ٨املٓـاٚ ٞ٥غرل املٓـا;ٞ٥
٭ٕ اشبطأ يف ْكٌ املؿاٖٚ ِٝاملِطًشات قـ ٪ٜؿ ٟإىل تٌ ٜ٘ٛايّٓ ْتٝذ ١يتبا ٜٔاملعاْٞ
تبعا ملؿٗ ّٛايّٓ ٚمَاْ٘ ،ػاُ ١إٔ املؼط ٛات املٓـا ١ٝ٥تعٛؿ إىل سٛاي ٞأيؿ ٞهٓ.١
ٚعً ٢ايعُ ّٛتبك ٢تلمجٖ ١ق ٙاملؼط ٛات ٚايـٚاَ ٜٔٚػاَل ٠عً ٟٜٛٓ َٔ ٢ػٗٓٛا إٔ
ٜهًَُ ٕٛا بايًػات فات ايع٬ق ١نايعلبٚ ١ٝاٯكاَٚ ١ٝايعدلٚ ١ٜاٯنـ ١ٜيٛدٛؿ َؿلؿات
ٚقٛاعـ عبٌَ ١ٜٛذلن ١بني ٖق ٙايًػات ،نُا ٜٓبػ ٞعً ٘ٝإٔ ٜهًَُ ٕٛاً بتاكٜؽ ٚاؿٟ
ايلاؾـَٓٚ ٜٔطك ١اشل ٍ٬اشبِٝب ٚاملٛكٚخ اسبٔاكٚ ٟا٭هطٛك ٟشلق ٙاملٓطك ١اَتـاؿا
َٔ سلإ سلاٚ ٫ست ٢ايكلْ ١دٓٛبا ستٜٓ ٫ ٢وام ٚكا ٤ايـ٫ي ١ايعلب ١ٝيهًُ ١أهطٛك٠
عً ٢أْٗا ػلاؾ ١مبا ذبَ َٔ ٜ٘ٛـي٫ٛت هًب ١ٝعً ٢ايذلمج ١يف ايؿهل ايعلبٚ .ٞنٌ
ٖقا ٜتطًب ،نُا ٖٚ ٛآض ،زبٓ َٔ ١املؼتِني بٗق ٙاجملا٫ت ٜعٗـ إيٗٝا بذلمج١
102
ايهتب املٓـا)١ٝ٥
ٜعذلف ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥بِعٛب ١يػتِٗ ٚهل ١ٜؿٜاْتِٗ ؾٝك ٍٛأسـ أتباعِٗ ( إٕ َا
ًُٓٚا َٔ ِْ ْٛمل ٜوًِ باملل َٔ ٠ايعٛٝب ،ؾكـ ًاب عًُ ١ٝايٓكٌ ٖق ٙنجرل َٔ
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ايكِٛك يف ايكل ٕٚاملتأػل ٠بؿعٌ ازبٌٗ ايق ٟهاؿ ايطا٥ؿٚ ١قِٛكٖا عٔ ؾِٗ ؿ٫ي١
ٖق ٙايِٓ ،ْٛيكـ باتت ايِٓ ْٛتوتعٗل َٔ داْب كداٍ ايـ َٔٚ ٜٔػبٝـ ايًػ١
املٓـا َِٗٓ ١ٝ٥ؿ ٕٚإؿكاى ملا تعٓ ٘ٝأَ ٚا تـٍ عًٖ ٘ٝق ٙايِٓٚ ،ْٛماؿ ا٭َل ه٤ٛا إٔ
َععِ أؾلاؿ ايطا٥ؿ ١باتٛا ػبًٗ ٕٛيػتِٗ ٚأجبـٜتٗا ٜٚهتؿ ٕٛيف ايطكٛي ايـ١ٜٝٓ
بذلؿٜـ َا ٜكٛي٘ كدٌ ايـٚ ،ٜٔإٕ كداٍ ايـ ٜٔفاتِٗ باتٛا ٜ٫ؿكٗ ٕٛؿ٫يَ ١ا تٓط ٟٛعً٘ٝ
ايِٓ ْٛاييت ٜكلأْٗٚا أٜ ٚوتعٗلْٗٚا أَاّ ايعاَٜ ٫ٚ ،١ـكن ٕٛأبعـ َٔ تلمجتٗا
اسبلؾ ١ٝإىل ايعلب . ١ٝيف ٓٚع نٗقا أُبض َٔ املأيٛف إٔ تعذلض ايباسح ِْ ْٛغرل
َهتًُ ١أ ١ًٌَٛ ٚأ ٚتعٛمٖا ايـق ١يف ْكٌ ا٭زلاٚ ٤ا٭سـاخ ٚا٭كقاّ ْاٖٝو عٔ
ايتبآٜات يف ُٝاغ ١ايهًُات ٚإَٗ٥٬ا ٚا٭َجً ١يف ٖقا ايتٌ ٍٜٛنجرل . ٠إٕ ايًػ١
املٓـا .... ١ٝ٥أُبشت َع ايتـٖٛك ايؿهلٚ ٟاسبٔاك ٟيف سايَ ١ا٥ع ١ست ٢غـت
ايهًُات تتؼق أًها ٫غرل َتٛقع ١نُا ٜكَ ٍٛانٛؾ ٚؿكاٚك يف َكـَ ١ايكاَٛي
ايق ٟأعـا ٙيًػ ١املٓـا.103 )١ٝ٥
ٜعٌ ايو٪اٍ ايق ٟػبب إٔ ٜطلغ ْؿو٘ عً ٢ايكاك ٨ملٔ نتب عٔ املوتٌلق ١ؿكاٚك
ٚؿٚكٖا يف ايـٜاْ ١ايِاب : ١ٝ٦ملافا مل ٜؿطٔ أٜ ٚهٌـ أسـ هٖ ٣ٛقا امل٪يـ غٔبإ
ايل َٞٚع٬قتٗا باملؼابلات ايدلٜطاْ ،١ٝػاَُ ١ذلمج ٞنتبٗا َٔ ايِاب ١٦أْؿوِٗ،
ٚملافا مل ٜهٌؿٛا يٓا فيو هٛاٚ ٙأؾلؿ ٙبايقنل يف َقنلات٘؟ ٖ ٌٖٚقا ٖ ٛهبب
كؾض كداٍ ؿ ِٜٗٓاعتٓاقٗا ي٘ كغِ أِْٗ َجًٗا يف املعتكـ ،ؾٜٗٛٗ ٞؿٚ ١ٜنُٖ٬ا ٜلف
ايتبٌرل ٚايـع ٠ٛيـٚ ٜ٘ٓػاَُ ١ا ْ٬سع٘ َٔ ثٓا ٤ايِاب ١٦عًٗٝا ٌٖ ،ػؿ ٞأَل
ادتُاعٗا عٔ بك ١ٝايطا٥ؿ ٌٖ ١آثلٚا إػا ٤اشبدلٚ ،ملافا نايٛا شلا املـٜض ٌٖ ٖ َٔ ٛباب
ايٛؾاٚ ٤ا٫عذلاف بايؿٌٔ ٚي ٛيًعـٚ؟ أه ١ً٦نجرل ٠تًُٓٛا يف ايٓٗا ١ٜإٔ هلاؿٜب
ايوٝاه ،١إْٗا كأت إٔ ايطا٥ؿ ١ئ توتُل  ٬ٜٛبوبب سِلٖا ايل٥اه ١ايـ ١ٜٝٓيف
عٛا ٌ٥بعٗٓٝا ٚنأْٗا بقيو قـ يؿتت ْعلِٖ إىل ٚدٛب تػٝرل ٖقا املعتكـ يتبك٢
ايطا٥ؿ ،١ؾٌٗ سكا ٖ َٔ ٞيؿتت ْعلِٖ أّ أِْٗ بأْؿوِٗ ًُٛٚا يتًو ايٓتٝذ ١؟
اسبكٝك ١إٔ ؿكاٚك مل ذبب ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٜٛا ٚنُا ُلغ أسـِٖ بأْٗا أكاؿتِٗ
دولا يًتذوى عً ٢سهاّ ايعلام آْقاى ،ؾًعًٗا أكاؿت ؾت عٔـِٖ  .كمباٜ.ك ٍٛأسـ
ايِاب (:١٦ايباسجٚ ١املوتٌلق ١اإلْهًٝن ١ٜاملٌٗٛك ٠يف ايٌإٔ املٓـا( ٞ٥ايًٝـ ٟؿكاٚك) يف
نتابٗا (املٓـاٝ٥ني يف ايعلام ٚاٜلإ) بإٔ ايطا٥ؿ ١هٛف  ٫توتُل إىل ؾذل ٠أ  ٍٛ٭ٕ
كداٍ ؿٜٗٓا املٛدٛؿ ٜٔيف تًو ايؿذل ٠نباك يف ايؤٚ ،إٔ ست ٢فكٜتِٗ تلؾض إٔ
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ٜهْٛٛا كداٍ ؿ.. ٜٔأعتكـ ي ٛإٔ ايباسج ١أع ٫ ٙ٬مايت عً ٢قٝـ اسبٝاَٛٚ ٠دٛؿ ٠يف َا
104
بٓٓٝا اٯٕ يهاْت قـ غرلت كأٜٗا  ٖٞٚتتذ ٍٛؾُٝا بني ا٥ؿتٓا اٯٕ!!).
ٚأَا تعًٝك: ٞ
)1

)2
)3

)4
)5

)6

إٔ ؿكاٚك اعتُـت عً ٢املعا ١ٌٜيًِاب ١٦املٓـاٝ٥ني يف َٓا ل تٛادـِٖ يف ايعلام
ٚإٜلإ ٚقتا ٜ ٫وتٗإ ب٘  40 ٖٛٚعاَا تكلٜبا (  ) 39 =25 +14عاَا ،بٌ تعًُت
يػتِٗ ٚاعتكـت أْٗا ًُٚت يبٛا ٔ ؿ ِٜٗٓيهٔ سكٝكَ ١ا ٜعذلف ب٘ ايِاب ١٦عٔ
غٓ ١ُٝٛؿٚ ِٜٗٓبا ٓٝت٘ ٚإػؿا ٤سكٝكت٘ ست ٢عٔ أتباع ؿ ِٜٗٓػبعًٓا ْذلؿؿ يف
تِـٜل أْٗا ًُٚت يهٌ َا يـ ٣ايِاب ١٦نُا تنعِ  ٖٞٚيف اسبكٝكًُٚ ١ت
يعٛاٖل ؿَ ٖٛٚ ِٜٗٓتاغ يًذُٝع.
نُا فنلت يف املبشح اشباْ بوُات َٓٗذٗا أْٗا أنـت تٓاقض ْٚكّ
نتبِٗ املكـه ٚ ١كٛهِٗ ؾٓتواًُٚ ٌٖ: ٍ٤ت يًشكٝك١؟!
ظبـ ايتبا ٜٔيف َٛاقـ ايِابَٗٓ ١٦ا بني َبايؼ يف تععُٗٝا ٚبني ناًـ سبكٝك١
أٖـاؾٗا مما ٜعين إٔ ايِاب ١٦أْؿوِٗ َذلؿؿَ ٜٔع إٔ سكٝكتٗا ظاٖل ٠يًعٝإ
ؾًُافا؟!
ؿكٚاك تقنل يف نتابتٗا عِٓٗ أْٗا قـ تعتُـ عً ٢كٚاُ ١ٜابٚ ٞ٦اسـ ؾكط أٚ
ٌَاٖـ ٠يف ايعَ٬أ ٚذبت ٓ ٤ٛايٌُٛع ٖٚقا نً٘ ٓعـ يف ايٓكٌ .
ؿكاٚك ٜٛٗؿٚ ١ٜتعًِ سكٝكَٛ ١قـ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني َٔ ايٛٗٝؿ ٚأِْٗ ٜل ِْٗٚأعـا٤ا
شلِ ٚهبب شلذلتِٗ َٔ ؾًوطني َ ِٗٓ ٛا٭ٚ ٍٚأِْٗ سلؾٛا ايـ ٜٔايِشٝض
يًٛٗٝؿ – ١ٜنُا ٜعتكـ – ٕٚؾهٝـ ٚثكٛا ؾٗٝا ٚزلشٛا شلا إٔ تعاًلِٖ يف
كٛي نجرل ٠؟
ملافا ؿكاٚك كؾٔت ايـػ ٍٛيف ايبٗا ١ٝ٥كغِ علض عباي عبـ ايبٗا ٤فيو عًٗٝا
ٚكغبت يف ؿػ ٍٛؿ ٜٔايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني ٚكؾِٔٗ يقيو؟ كمبا ٭ٕ ايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني ؿَ ِٜٗٓػًل نايٛٗٝؿ ٜ ٫ٚلٜـ َٔ ٕٚغرلِٖ ايـػَ ٍٛعِٗ.

إٕ ؿكاٚك اعذلؾت بِعٛب ١ؾِٗ ايًػ ١املٓـا ،١ٝ٥نُا إٔ املٓـاٝ٥ني  ٫ميًه ٕٛايكـك٠
عًً ٢لغ ُشٝض يًؿكلات ايػأَ ١يف نتبِٗ  .إفٕ نٝـ تلمجت نتبِٗ ،ؾذلمجتٗا
ٜٛ ٫ثل ؾٗٝا ُُٚت املٓـاٝ٥ني عً ٢فيو ٪ٜنـ عً ٢أِْٗ ٜلسب ٕٛمبا سـخ يتعٌ هل١ٜ
ٚبا ٓ ١ٝؿ ِٜٗٓػاُٚ ١إٔ ؿكاٚك ٜٛٗؿَ ١ٜتنٚدِْ َٔ ١لاْٜ ِٖٚ ٞبػٔ ٕٛن٬
ايطا٥ؿتني ٜٚلَٛ ٕٚهٚ ٢عٝو – ٢عًُٗٝا ايو – ّ٬ػاكد ٕٛعٔ ؿ ٜٔؼب ٢ٝعً٘ٝ
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ايوَٚ ّ٬بـي ٕٛي٘ بٌ ِٖ ؼبنْ ٕٛيف فنل ٣غلم ؾلعٚ .ٕٛقـ تعًُت ايًػ ١املٓـا١ٝ٥
عً ٢أٜـ ٟكٚ٩ي ايِاب ١٦ايػُٓٝٛني ؾهٝـ ْجل يف أِْٗ أعطٖٛا ناٌَ اسبكٝكِٖٚ ١
ٜكٛي ٕٛعٔ أعُاٍ نٌ املوتٌلقني ( :ايق ٜٔاٖتُٛا بـكاه ١يػ ١ايِابٚ ١٦تـاكي
نتبِٗ ٚأؿبٝاتِٗ إلعطاُٛ ٤ك ٠أقلب إىل اسبكٝك. 105 ) ١
ٚيهٔ ا٭َل ايقَ ٫ ٟل ١ٜؾ ٘ٝأْٗا بقيت َا يـٜٗا يً ٍُٛٛإىل أٖـاؾٗا ٚنٌـ
ايهجرل َٔ كٛي ٚعباؿات ٖق ٙايطا٥ؿ ١اييت ناْت تع ٍٝجبٛاك املٝا ٙاملتشلن١
بٗـٚ ٤ٚكاؾٔ ١٭ ٟأسـ اعتٓام ؿٜٗٓا .
قلب ،بعٝـا عٔ املٛاْع ٚايٓٛاٖٚ ٞاحمللَات.
الخبتمت
اسبُـهلل ايق ٟبٓعُت٘ تتِ ايِاسبات .اسبُـهلل ايقٚ ٟؾكين ٜٚول ي ٞاْ٫تٗأَ ٤
ٖقا ايبشح عٔ َوتٌلق ١قٌ اسبـٜح عٓٗا ٚايهتاب ١عٔ آثاكٖا عً ٢ؿٜاْ ١ايِاب١٦
املٓـاٝ٥ني املعاُل.ٜٔ
إٕ املوتٌلق ١ؿكاٚك تعتدل ع ١َ٬باكم ٠يف تاكٜؽ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني املعاُلٚ ٜٔكغِ
فيو مل أدـ نتابا بايًػ ١ايعلب ١ٝعٓٗا َٚ.ا هطلت٘ يف ٖقا ايبشح  ٫أؿع ٞي٘ ايٛؾا٤
بهٌ ازبٛاْب بٌ ٖ ٛدٗـ ٜؿتض آؾام ايباسجني .
ٚأِٖ ْتا٥ر ايبشح:
َ - 1ؿٗ ّٛايِاب ١٦تعـؿت سٛي٘ ا٭قٛاٍ.
 - 2ا٫هتٌلام ٖ ٛدٗٛؿ ايػلب يًوٝطل ٠عً ٢ب٬ؿ املوًُني ؾٗ ُٛٓ ٛاسبلب
ايعوهل ١ٜبايتُٗٝـ شلا أ ٚبتجبٝتٗا بعـ ػلٚغ أهًشت٘ ايجك.١ًٝ
 - 3املوتٌلق ١ؿكاٚك ٖ ٞمنٛفز َتهلك َٔ منافز ايتذوى ايعوهلٓ ٟـ ب٬ؿ
املوًُني يف ُٛك ٠ايبشح ايتاكؽب ٞا٭ثل.ٟ
 - 4زلات نتاب ١ؿكاٚك عٔ ايِاب ١٦املٓـاٝ٥ني مجعت ايبشح َع عـّ ايـق ١أسٝاْا
يِعٛب ١اي ٍُٛٛسبكٝك ١ؿ ٜٔغٓ ُٞٛبا ين .
 - 5ايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥نٌؿٛا سكٝك ١ؿٚك املوتٌلق ١ؿكاٚك َع ثٓا ٤بعِٔٗ عًٗٝا.
أِٖ ايتُٝٛات:
ْ - 1أٌَ َٔ داَعاتٓا إثلا ٤املهتبات باملِاؿك ٚامللادع اشباُ ١بايِاب ١٦ؾًٗ ٞب٘
ْاؿك ٠يف املهتبات.
 - 2امللد َٔ ٛأقواّ ايعكٝـ ٠اٖ٫تُاّ بـكاه ١ا٫هتٌلام ٚآثاك املوتٌلقني.
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 - 3ايتٛاٌُ َع داَع ١أنوؿٛكؿ ػاُ ١زبُع إُـاكات املوتٌلق ١ؿكاٚك ٚتٝورل
اي ٌُٛإيٗٝا يًباسجني .
ٚأػرلا أؿع ٛاهلل تعاىل إٔ ٜه ٕٛحبج ٞػايِا هلل تعاىل يٝى ٭سـ ؾ٦ًٝ ٘ٝا ٚإٔ
ٜه ٕٛيف َٝنإ سوٓات .ٞايًِٗ آَني.
المراجع
أ .الكتب :
)1

)2

)3

)4
)5
)6
)7
)8
)9

ابٔ أب ٞسامت عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ ٚقـ ُٚـ ابٔ تٖٚ ١ُٝٝب بٔ َٓب٘ ايِٓعاْٞ
ايتابع _ ٞكمحِٗ اهلل مجٝعا – بأْ٘ َٔ أعًِ َٔ أعًِ ايٓاي بأػباك ا٭َِ
املتكـَ .١اْعل ايلؿ عً ٢املٓطكٝني .ز .2/ذبكٝل :ؿ .كؾٝل ايعذِ .برلٚت .ؿاك
املِـك ايًبٓاْ .ٞايطبع ١ا٭ٚىل. 1993 .
ًٝؽ اإله ّ٬ابٔ ت .١ُٝٝبٝإ تًبٝى ازبُٗ ١ٝيف تأهٝى بـعِٗ ايه.١َٝ٬
تِشٝض ٚتعًٝل  .ضبُـ عبـ ايلمحٔ قاهَِ .هَ .١طبع ١اسبه .١َٛايطبع١
ا٭ٚىل 1391 .
ًٝؽ اإله ّ٬ابٔ ت. ١ُٝٝامللدع ايوابل  .بتِلفٚ .اْعل ٖق ٙا٭قٛاٍ املؼتًؿ ١يف
نتب ايتؿورل ايتاي : ١ٝابٔ ازبٛم . ٟتؿورل ماؿ املورل يف عًِ ايتؿورل .ز. 1/
برلٚت .املهتب اإله .َٞ٬ايطبع ١اشباَو ،1987 –1407 .١ضبُـ ايكل يب.
ازباَع ٭سهاّ ايكلإٓ .ز .2 /ذبكٝل :ؿ.عبـ اهلل ايذلن ;ٞضبُـ كٓٛإ
علقوٛه .ٞبرلٚت .ؿاك ايلهاي .١ايطبع ١ا٭ٚىل.2006 – 1427 .
اإلَاّ ابٔ ق ِٝازبٛم .١ٜإغاث ١ايًٗؿإ َٔ َِا٥ـ ايٌٝطإ .ز .2 /برلٚت .ؿاك
املعلؾ.١
اسباؾغ ابٔ نجرل .تؿورل ايكلإٓ ايعع .ِٝز .1 /ذبكٝل :عبـ ايعنٜن غٓ ،ِٝضبُـ
عاًٛك ،ضبُـ ايبٓا .ايكاٖل . ٠ؿاك ايٌعب
اينطبٌل .ٟتؿورل ايهٌاف  .ز1 /
أمحـ غلاب .ك ١ٜ٩إه ١َٝ٬ي٬هتٌلام .يٓـٕ .املٓتـ ٣اإلهَٞ٬
اإلَاّ ابٔ دلٜل ايطدل . ٟداَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكلإٓ .ز .2 /ذبكٝل:
ؿ.عبـاهلل ايذلن .ٞازبٝن .٠ؿاك ٖذل .ايطبع ١ا٭ٚىل. 2001- 1422 .
مجاٍ ايـ ٜٔضبُـ بٔ َٓعٛك  .يوإ ايعلب .ز . 1/برلٚت .ؿاك ُاؿك .
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د .حياة بنت سعيد باأخضر

ؿ .دٛاؿ عً.ٞاملؿٌِ يف تاكٜؽ ايعلب قبٌ اإله ّ٬ز. 6/برلٚت .ؿاك ايعًِ يًُٜ٬ني،
بػـاؿ َ .هتب ١ايٓٗٔ .١ايطبع ١ا٭ٚىل. ّ1970 .
دٚ ٛٝاٜـ ْػل .ٜٔاينْـق .١تلمج :١أ.ؿ.هٗ ٌٝمناك .ؿٌَل .ؿاك ايته.ّ2005 ٜٔٛ
املوتٌلق ١ؿكاٚك .أها رل ٚسهاٜات ًعبُ ١ٝاب .١ٝ٦تلمجْ ١ع ِٝبـٚ ٟٚغٔبإ
كَ َٞٚكـَ ١املذلمجني .بػـاؿ
ؿ .كًـ ٟعًٝإ .ايِاب .١٦سلآَْٚ ٕٛٝـاٚ .ٕٛٝ٥اْعل :ؿ.عكٝـ ػايـ ،ؿ .ؼب٢ٝ
أمحـ .ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥عكا٥ـِٖ .برلٚت .ؿاك ايهتب ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل.
2007- 1428
ؿ.كؾٝل ايعذِ .ايلؿ عً ٢املٓطكٝني .ز .2/برلٚت .ؿاك املِـك ايًبٓاْ .ٞايطبع١
ا٭ٚىل1993 .
هً ِٝبلظب .ٞايِاب ١٦املٓـا ٕٛٝ٥ؿكاه ١يف تاكٜؽ َٚعتكـات ايك ّٛاملٓوَ .ٕٛٝكـَ١
ضبُـ ضبٝط با با ٞ٥بعٓٛإ ْعل ٠عً ٢ايهتاب .برلٚت .ؿاك ايهٓٛم  .ايطبع١
ا٭ٚىل 1997 .
هٝـ قطب .يف ظ ٍ٬ايكلإٓ .ز .1 /دـ .٠ؿاك ايٌلٚم .ايطبع ١ايجآَ- 1399 .١
. 1979
عباي ايوهوه ٞاسبٓبً .ٞايدلٖإ يف َعلؾ ١عكا٥ـ أٌٖ ا٭ؿٜإ .ذبكٝل:
ؿ.بواّ ايعُ .َٛا٭كؿَٕ .هتب ١املٓاك .ايطبع ١ايجاْ. 1996- 1417 ١ٝ
ؿ.عبـايعنٜن امللًـ .ٟايِاب ٕٛ٦بني املآٚ ٞاسبآل .ايكاٖل1996 . ٠
عنٜن هباٖ .ٞأُ ٍٛايِابَٚ ١٦عتكـاتِٗ ايـ 32.١ٜٝٓؿٌَل .ؿاك املـ .٣ايطبع١
ايلابع2008 ١
ؿ.عكٝـ ػايـ ،ؿ.ؼب ٢ٝأمحـ .ايِاب ١٦املٓـاٚ ٕٛٝ٥عكا٥ـِٖ .برلٚت .ؿاك ايهتب
ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل2007- 1428 .
عك ١ًٝسوني .امللأ ٠املوًُٚ ١ا٫هتٌلام .ؿاك ابٔ سنّ .ايطبع ١ا٭ٚىل- 1425 .
2004
عً ٞأب ٛعلامَ .كايً :١ض عً ِٗٝايٓٗل يف بًـ نً٘ ْٗلَٛ .قع اذباؿ ازبُعٝات
املٓـاٚ .١ٝ٥توُٝتِٗ باملػتوًٚ ١كؿ أٜٔا يف نتابات املوتٌلقني َجٌ :دٚ ٛٝاٜـ
ْػل ٜٔيف نتاب٘ "اينْـقَ .١اْٚ ٞاملاْٚ ١ٜٛأ ًل عً ِٗٝأٜٔا اهِ " املٓـع "١ٝاْعل.
تلمج :١أ.ؿ.هٗ ٌٝمناك .ؿٌَل .ؿاك ايته2005 .ٜٔٛ
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عً ٞهٝـ ايـ ٜٔاٯَـ .ٟأبهاك ا٭ؾهاك يف أُ ٍٛايـ .ٜٔز .1 /ذبكٝل :أمحـ
املنٜـ . ٟبرلٚت  .ؿاك ايهتب ايعًُ .١ٝايطبع ١ا٭ٚىل1424 – 2002 .
اإلَاّ عً ٞبٔ ضبُـ املاٚكؿ .ٟتؿورل ايٓهت ٚايعٚ 1 /ّ ٕٛٝتابع٘ ايعن بٔ عبـ
ايو1 /ّ ّ٬
ؿ.عً ٞايًُٓ .١ظاٖل ٠ا٫هتٌلام َٓاقٌات يف املؿٗٚ ّٛاإلكتبا ات .ايلٜاض.
َهتب ١ايتٛب .١ايطبع ١ايجاْ. 2003- 1424 ١ٝ
غٔبإ ايلَ .َٞٚقنلات َٓـا .١ٝ٥بتِلف قً .ٌٝؿٌَل .ؿاك َـ ٣يًجكاؾ١
ٚايٌٓل .ايطبع ١ا٭ٚىل2007.
ؾؼل ايـ ٜٔايلام .ٟاعتكاؿات ؾلم املوًُني ٚاملٌلننيٓ .بط ٚتعًٝل :ضبُـ
املعتِِ باهلل ايبػـاؿ .ٟبرلٚت .ؿاك ايهتاب ايعلب .ٞايطبع ١ا٭ٚىل1986- 1407
ؿ.قاهِ ايواَلا .ٞ٥ا٫هتٌلام بني املٛٓٛعٚ ١ٝاْ٫ؿعاي .١ٝايلٜاض .ؿاك ايلؾاعٞ
يًٌٓل ٚايطباعٚ ١ايتٛمٜع .ايطبع ١ا٭ٚىل .عاّ 1983- 1403 :
ضبُـ ايبٌرل َػًَٓ .ٞاٖر ايبشح يف اإلهَٝ٬ات يـ ٣املوتٌلقني ٚعًُا ٤ايػلب.
ايلٜاضَ .لنن املًو ؾ ٌِٝيًبشٛخ ٚايـكاهات اإله .١َٝ٬ايطبع ١ا٭ٚىل.
2002- 1422
ضبُـ ازبنا٥ل .ٟاملٓـا ٕٛٝ٥ايِاب .١٦ا٭كؿٕ .املعٗـ املًه ٞيًـكاهات ايـ١ٜٝٓ
ضبُـ بٔ سنّ .ايؿٌِ يف املًٌ ٚا٭ٖٛاٚ ٤ايٓشٌ ز .1/ذبكٝل :ؿ.ضبُـ
ِْل،عبـايلمحٔ عُرلَ .٠هتب ١عهاظ .ايطبع ١ا٭ٚىل1982 - 1403 .
ضبُـ ايٌٛناْ .ٞؾتض ايكـٜل ازباَع بني ؿؾيت ايلٚاٚ ١ٜايـكا َٔ ١ٜعًِ ايتؿورل.
ز. 1 /عًل عًٚٚ ٘ٝثل ِْ :ُ٘ٛهعٝـ ايًشاَّ .ه .١املهتب ١ايتذاك. 1413 . ١ٜ
ضبُـ بٔ ُاحل ايعجُٝني .تؿورل ايكلإٓ ايعع .ِٝتؿورل ايؿاذبٚ ١هٛك ٠ايبكل.٠
ّ .1/ايلٜاض .ؿاك ابٔ ازبٛم .ٟايطبع ١ا٭ٚىلٚ .1423 .اْعل يف تؿاُ ٌٝا٫ػت٬ف
ؾ .ِٗٝؿ .كًـ ٟعًٝإ .ايِاب .ٕٛ٦سلآَْٚ ٕٛٝٝـا .ٕٛٝ٥بػـاؿ .
ضبُـ عبـايهل ِٜايٌٗلهتاْ .ٞاملًٌ ٚايٓشٌ .ز .2 /ذبكٝل :عبـا٭َرل املٗٓا،
عً ٞؾاعٛك .برلٚت ؿاك املعلؾ .١ايطبع ١ا٭ٚىل1990- 1410 .
املٛهٛع ١املٝول ٠يف ا٭ؿٜإ ٚاملقاٖب ٚا٭سناب املعاُل .٠ز .2ايلٜاض .ايٓـ٠ٚ
ايعامل ١ٝيًٌباب اإله .َٞ٬ايطبع ١ايجايج1418 .١
ْادَ ١ٝلاَْ .ٞؿاُٖ ِٝابَٓ ١ٝ٦ـا .١ٝ٥بػـاؿ  .ايطبع ١ايجاْٚ ،1981 . ١ٝاْعل :ابٔ
َٓعٛك امللدع ايوابل  .ز. 6 /
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ْ )37اؿ ١ٜاظبًٝٝوه .ٛا٫هتٌلام ٚاسبٛاك اسبٔاك55 .ٟايٌاكق .١ؿا٥ل ٠ايجكاؾ١
ٚاإلع .ّ٬ايطبع ١ا٭ٚىل عاّ 1999 :
ْ )38ع ِٝعبـ ًٌَٗٗ .ا٭ٖٛاك َٔ ٛؾإ ْٛغ إىل قٗ ٠ٛاملٔا٥ـ .ؿٌَل .ؿاك ْ٣ٛٓٝ
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اذباؿ ازبُعٝات املٓـا ١ٝ٥يف املٗذل.
ازبُع ١ٝاشبرل ١ٜاملٓـا ١ٝ٥يف ايـمنلى.
ازبُع ١ٝاملًه ١ٝاٯه.١ٜٛٝ
َ٪هو ١اسبٛاك املتُـٕ.
َلنن املـ ١ٜٓاملٓٛك ٠يًـكاهات ا٫هتٌلاق.١ٝ
اسبٔاكَ ١ٜعٗـ ا٭حباخ ٚايتُٓ ١ٝاسبٔاك( ١ٜؿكاهات ًلق ١ٝغلب.)١ٝ
َٓتـ ٣ايتٛسٝـَٓ .تـٜات ازباَع اإله.١َٝ٬
ايعلام نًُ.١
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