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مننن يلننول إن المسننيحيين ال ننرن لننال ي ننافوا ارضننطهاد  نن   نناري هال 
 .ي  لف  يها اثفانالطويل، يفاقض الحلائق ال اري ية ال   ر 

المسنيحيون ال نرن اضنطهدوا  اند اضنطهاد، ثنال  منرا   ن  ! بلى
ال موال، هذه المرا  الثال  ه  المحطا  الكبرى ال ن  واهنف  يهنا المسنيحيون 

لال يكوفنوا يواههوهنا لنو . ال رن، بصف هال هذه،  وقا اً عصيبة، رف مائهال الديف 
 .كان اف ماؤهال الديف  م  لفاً 

 

 بيزفط ارضطهاد ال
واآلراميننون ) نن  الحلبننة األولننى حننين اضننطهد المسننيحيون ال ننرن  
، وه  حلبة سنبل  ههنور اإلسنالال وام ند  قنرفين منن الزمنان علنى (واألقباط

األقل، كاف  الدولة البيزفطينة  بفن  المسنيحية ديفناً رسنمياً، و  نذ   سن ى إلنى 
اإلمبراطننور  مفننذ  وا ننر اللننرن الرابنند،  ينناال)محاربننة همينند األديننان األ ننرى 

ب دما ورث   اري ا طويالً من ارضطهاد الرومناف  للمسنيحيين  ،(ثيودوسيوس
وكاف   بفن  الدولنة البيزفطينة للندين المسنيح  ب ند قنرون . الماارقة والمغاربة

وسنرعان . عصور ارضنطهادمن الصراع،  ااع اع لاداً  ن هذا ال بف  سيفه  
ديند، إفمنا كافن  دوا  نف السياسنية ًالبنًة افضماال الدولة إلى الدين اله ما  بين  ن

 اصنة بهنا عنن " طب نة"ة  انكل لففسنها ين أ نذ  بيزفط. على الدوا د األ رى
ها، سن ياً إلنى  هنافس و  نذ   فنرض الفهرينة الرسنمية علنى ان وب. هذا الدين

واآلرامينين )ولنال يكنن ليانفد للمسنيحيين ال نرن . حاهنة إلينفسياس  كافن   ن  
ة  رًنن  ن  ا  فناء ينبنل كافن  بيزفط. باع الدين المسيح  فهال من   ( واألقباط

كننل المننذاهن المسننيحية ال نن    ننالف المننذهن الرسننم ، كننان اإلمبراطننور هننو 
وكننان ال ننروى علننى الوحنندة الديفيننة ل مبراطوريننة . الننر س الننديف  والنندفيو 
النندك ور إدمننون  و لنناً لمننا وصننفف. وحنند ها السياسننية  روهنناً،  نن  فهننره، علننى

 .9ق و وسد    ك ابف المم از الارق المسيح  قبل اإلسالالرباط ب م

لال يكن ال الف رهو ياً    حليل ف،  و  لفلل إفف لنال يكنن رهو يناً  ن  و
بننل كننان، إذا اننئفا اه فننان ال  صنني  الهنننازال، . همينند وهوهننف علننى األقننل

رهو ياً وسياسياً، واصطداماً بنين بيئ نين م فنا ر ين، ح نى  ن اإلمبراطنور كنان 
رًن    ه ل الكفيسة على صورة اإلمبراطورينة ومثالهنا،  فن  كنل ملاط نة ي

 ما المسيحيون ال رن  كافوا بطبي نة الحنال . ومطران... حاكال، وقائد عسكر 

                                                
9
 ،(9191ِٕٖالًٛثس ثٌؾجِؼالز ثٌٍذٕج١ٔالز : د١الٌٚس)إهِْٛ ًدجٟ، ثٌٌٖق ث١ٌّْقٟ لذً ثإلّالالَ  

 (.دجٌف١ٌْٔز)
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 كنافوا ي يفنون لكنل قبيلنة . يس ون إلى  ن  كون كفيس هال   بينراً عنن بيئن هال هنال
غ الدرلننة علننى وبليننوذلننم مثننال مبسننط . مطرافنناً، مثلمننا كننان لكننل قبيلننة انني ها

كافن  ال ال نا  علائدينة  ن  هاهرهنا، لكفهنا كافن  . ب هنامصدر ال ال ا  ومف
 - سنن فبط مننن البيئننة كننل عوامننل ال فنناقض ال نن  كافنن  قائمننة بننين عننالال عربنن 

قبط  ي فاعل بحيوية لل  بير عن ذا ف، وبين إمبراطورية هرمنة  بحن   -آرام 
ضنننغط فننوازع ال حنننرر لننندى  عننن اننن ى الوسننائل لمفننند  ف ننن   اننالئها،  حننن 

 .الا ون ال    اكلها
رًبننة ر نننض المننذهن الرسنننم    بيننراً عنننن : بننين هننا ين النننرًب ين

ر نننض سنننلطان الدولنننة البيزفطينننة، ورًبنننة هنننذه  ننن   نننرض منننذهبها لفنننرض 
سننلطافها، ههننر  طائفننة مننن المسننيحيين السننوريين ار ننأ   ن  ننوال  الدولننة 

ال 154همنند  لليدوفيننة سننفة البيزفطيننة  نن  مننذهبها،  افضننم  إلننى مؤينند  م
 منا الكثنرة (. ومفهال ههر  طائفة الماروفية ب د اإلسالال،  وا ر اللرن السابد)

الغالبة من ال رن واآلراميين واللبط،  افضموا إلى ما سم  بالمذهن الي لنوب  
، فسنننبة إلنننى ي لنننون (السنننريان األرثنننوذكس،  ننن  ال سنننمية الم رو نننة الينننوال)

 اقبة، وصديق الملم الغساف  الي لنوب  الحنار  البرادع  مؤسس إكليروس الي
إن   ولل دليل على فسبة  وزيند اللنوى قنال  حند منؤر   ذلنم ال صنر. بن هبلة

المسيحيين الي اقبة  ن  مصنر كنان عنددهال سن ة مالينين فسنمة،  يمنا كنان   نداد 
ال لليدوفيين مائ    لف، م همهنال منن النروال واإلًرينق  ن  مديفنة اإلسنكفدرية 

م لومنا  مماثلننة دون  ن   وينورد  لفنرد ب لنر، المؤلنف البريطناف . ومنا حولهنا
 منا الفسنبة  ن  سنوريا الطبي ينة،  كافن   كثنر منيالً .  رقاال صنريحةي طرق إلى 
 .إلى الي اقبة

وكننال  حننو  مصننادر ال نناري  الكفسنن  وًيننر الكفسنن ، وقننائد و حننداثاً 
وكنال فلنر  عنن . يهنا اير إلنى هنذه ال القنة الهدلينة الم لندة بنين الدولنة ومحكوم

 ردد بيزفطية بين سياسة الماليفة وسياسة اللمد، للوصنول إلنى ًنرض واحند، 
هو إفهاء وهود ال لائد المسيحية المغايرة لل ليدة الرسمية، منرة بالمهنامد ال ن  
كنان يحننر  اإلمبراطننور علننى قننول كلم ننف صننريحة  يهننا،  نن  اننكل  و آ ننر، 

ن ح ننى   ننوال الصننحار  السننورية ومننرة بال صننفية الهسنندية ومالحلننة الرهبننا
و ن  مهنزرٍة بيزفطينٍة واحندٍة، ق لن  الدولنة  ن  مصنر منائ    لنف . والمصرية

وعفندما  ن ا ال نرن مصنر كنان (. الي اقبنة)قبط  من  فصنار الطبي نة الواحندة 
 .اإلكليروس اللبط  م  بئاً برم ف    الصحار  هرباً من ال صفية

                                                
2
 .ثٔظٌ ثٌّٚوً ٔفْٗ 
 (.9146.ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ: ثٌمجٌ٘ر)فضـ ثٌؼٌح ٌٌّٚ . ثٔظٌ أٌفٌه دضٌٍ 3
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البيزفطية  ن   كن  علنى قواهنا    هذا اإلطار الدام ، حاول  الدولة 
وه لن   نزين . الذا ية بالطبد، لكفها سن    يضناً إلنى إفاناء م كنل  محلينة لهنا

وفانب  . للسريان ال لليدوفيين  ن عليهال  دمة  ًراضها و فهنا كفيلنة بحمناي هال
   الواقد مذابا،  رويها  واري  الكفيسة، ومفها مذبحة رهبان دير منارون  ن  

، ال   ذهن ضحي ها مئنا  منن الرهبنان (مديفة حماة السورية   هوار )  اميا 
و ن  هننذا . علنى منا  روينف مصنادرهال(  فصنار المنذهن الرسنم )ال لليندوفيين 

الاننأن ثمننة رسننالة  اري يننة وهههننا رهبننان ديننر مننارون وًيننرهال مننن الرهبننان 
ال لليدوفيين    سوريا إلى البابا هرمنزدا، ير  نون  يهنا إلينف األمنر ويفااندوفف 

ورانننم  ننن   ن البابنننا يومئنننذ لنننال يكنننن يملنننم منننن وسنننائل . 1الحماينننة والرعاينننة
 منا . ارس هابة لهذا الفنداء، سنوى الصنالة وب نض اإلهنراءا  الديفينة ال لائدينة

الدولة البيزفطية،  إفها  ماال  صاعد الصراع، و حرم الفوازع الم ادية لها بنين 
حاهة إلى حماية ففسنها  كثنر المسيحيين ال رن واآلراميين واألقباط، كاف     

والواقد  ن رهبنان دينر منارون وًينرهال إفمنا . مما كاف  قادرة على حماية  حد
كننافوا ضننحية اضننطهاد بيزفطيننة للمسننيحيين السننوريين والمصننريين، وضننحية 

ولننال ي وقننف . محاول هنا اسنن غالل  فصننار المننذهن الرسننم  لمصننلح ها السياسننية
زفطية للي اقبة، واضنطهاد الي اقبنة  ن  اضطهاد بي)اضطهاد المسيحيين ال رن 

إر عفند ههننور اإلسنالال علنى الننبالد، وقيناال م اوينة علننى ( الملابنل لل لليندوفيين
 .الحكال    ورية الااال، قبيل إفااء ال ال ة األموية

 ن م اوية اس لبل و داً  5و رو  ال واري  الكفسية واإلسالمية ال ربية
ير ه وا إلينف  منر  دينارهال وبني هال ال ن  كنان من الرهبان ال لليدوفيين، هاءوا ل

و ن الوال  ال رب   مر بإحصناء مم لكنا  كنل طائفنة، . الي اقبة يس ولون عليها
 .ومفد اس يالء    طائفة على مم لكا  األ رى، ح ى ساد السالال بيفها

 

 الدولة الصليبية

                                                
ثٌّطذؼالز : د١الٌٚس)٠ّٛف ثٌودِ، ِٓ صج٠ًل ّال٠ًٛج ثٌالو١ٔٛٞ ٚثٌالو٠ٕٟ : ثٔظٌ ٘يٖ ثٌٛلجةغ فٟ 4

 (.9111. هثً ثٌٕٙجً: د١ٌٚس)ٚدطٌُ ٝٛ، صج٠ًل ثٌّٛثًٔز (. 9115. ثٌؼ١ِّٛز ثٌىجع١ٌٛى١ز
٠ّٚىٓ ٌِثؽؼز صٛث٠ًل ِغً صالج٠ًل ١ِنجة١الً ثٌْال٠ٌجٟٔ أٚ . ٟٚ٘ ال صىجه صقٚٝ ػٍٝ وغٌصٙج 5

ثدٓ ثٌؼذٌٞ أٚ ٠ٛفٕالج أّالمف يّال١ج أٚ صالٛث٠ًل ثٌفالضـ ثٌؼٌدالٟ والجٌذالىًٞ ٚثدالٓ ثألع١الٌ ٚثٌطذالٌٞ 
ًٚث٠جس أميس ٚثٌّْؼٛهٞ ٚوضجح ثٌٛثلوٞ فضٛؿ ثٌٖجَ ثٌيٞ ؽٌٜ ثٔضقجٌٗ، ٌٚىٓ ثًصىجٍث  ػٍٝ 

ػٓ ثٌٛثلوٞ، ٚصج٠ًل ثدٓ ثٌقىُ فضٛؿ ٌِٚ، ٌٍؼغًٛ ػٍٝ ِموثً وذ١ٌ ِٓ أفوثط ِف١ور ػٍٝ ٘يث 

 .ثٌٚؼ١و
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كننذلم واهننف المسننيحيون ال ننرن  وقا نناً عصننيبة  نن  حلبننٍة ثافيننة هنن  
ويلنننول المطنننران هنننورى  ضنننر، األسنننلف األرثوذكسننن  . ة الصنننليبيةالحلبننن
سنوريا ولبفنان واألردن )لبة من سكان سنوريا الطبي ينة اإن الكثرة الغ:  ال المة

هل   ف م  إلى الندين المسنيح  طنوال  مسنة ( و لسطين، و لاً لل لسيال الحدي 
الكثننرة وإن المسننلمين  صننبحوا هننال  ،قننرون مننن حكننال النندول ال ربيننة اإلسننالمية

ولسنن  . وياننهد علننى ذلننم  نناري  ابننن عسنناكر. الغالبننة ب نند الحننرون الصننليبية
 ذكننر هننل كننان المطننران  ضننر ذكننر  نن  هننذا ال  ليننن،  ن المسننيحيين اننكلوا 

بالمائة من سكان سوريا قبنل الحنرون الصنليبية،  و  فنف ذكنر هنذا النرقال  نثمافي
للف نرة الصنليبية والمؤر نون )علنى  ن المهنال  ن  هنذا الانأن .    موضند آ نر

ن  (  ر نف ًينرهال منن المنؤر ين بنالطبدوالمملوكية ي ر ون ذلنم   ضنل ممنا ي
الغزو المسيح  األوروب ،  وقد المسيحيين ال رن  ن  حنرى انديد،  لطنف منا 
. يلننال  يننف إفننف  يننرهال بننين الوقننوف منند بفنن  ديننفهال والوقننوف منند بفنن  قننومهال

الحنل الثناف ،  كنان المسن ى  ويبدوا  ن المسيحيين ال رن    م همهنال ا  ناروا
 .الصليب  وبارً على المسيحية ال ربية من حي  هّن  و صور  فف د اٌع عفهال

واس طاع الللة  ن يح فهوا بديفهال دون  ن يلفوا مند دولنة الصنليبيين، 
وعلى ذلم اواهد ربد منن  ن يحصنيها علمناء ال ناري   ن  ًينر مرهند عربن  

( منرة   نرى) ن  نزين  مد ذلنم، س طاع لكن الدولة الصليبية ا. وًير عرب 
وينننرو  ب نننض . لللننة منننن المسنننيحيين  ن يفحنننازوا إلنننى صننفها ويلنننا لوا م هنننا

المؤر ننون  ن الهاليننة الماروفيننة  نن  قبننر  إفمننا  فحنندر مننن سنناللة عنندد مننن 
الملننا لين الننذين افسننحبوا مننن السنناحل السننور  ب نند افهننزاال الدولننة الصننليبية، 

ى حصون، لياكلوا ال ط األمام  لحماينة ال طنوط  أقامهال الصليبيون هفام عل
 .األوروبية ال لفية الم راه ة  ماال ههما  الدولة األيوبية ثال دولة المماليم

. ور ي ف  هنذا  ن  عنوان الصنليبيين  ن  سنوريا كنافوا مسنيحيين  لنط
. لكنن الوبنال كنان علنى المسنيحية ال ربينة وحندها .بل كان مفهال مسلمون  يضناً 

  نداد المسنلمين ب ند الحنرون الصنليبية  للن  عندد المسنيحيين  ن    فيما ازداد
 .سوريا ليصبحوا قلة ضئيلة وكافوا كثرة

 

                                                
فٟ صؼم١ذٗ ػٍالٝ ِقجٝالٌر إهِالْٛ ًدالجٟ ٝالّٓ ٍّْالٍز ِقجٝالٌثس فالٛي ثٌّْال١ق١١ٓ ثٌؼالٌح  6

/ ىثًي4ٔظّضٙج هثً ثٌفٓ ٚثألهح فٟ لجػز ِٛٔضجْ عُ فٟ ثٌٕجهٞ ثٌغمجفٟ ثٌؼٌدٟ فٟ د١الٌٚس ِالٓ 
ٚلو صؼجلخ ػٍٝ إٌمجء . ّٚضٚوً ثٌّقجٌٝثس ل٠ٌذج  فٟ وضجح. 9199إد٠ًٌ / ١ْٔج9ْ -ِجًُ

إهِالْٛ ًدالجٟ ًٚٝالٛثْ ثٌْال١و ٚٚؽ١الٗ والٛعٌثٟٔ ٚثٌّطالٌثْ : ِقجٌٝثس ٘يٖ ثٌٍْْالٍز والً ِالٓ

 .ؽًٛػ مٌٞ ٚلْطٕط١ٓ ٠ًٍك ٠ٌٟٚف ثٌنجٌوٞ
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 األوروبية السيطرة عصر

وهننا فحننن اليننوال  نن  وسننط الحلبننة الثالثننة، حلبننة الحضننارة الغربيننة 
الحديثننة ال نن   فاوبنن   وروبننا ثننال  مريكننا علننى زعام هننا، وعلننى  سننفال مكننان 

وهنن  حلبننة بنند   علننى فحننو عملنن  منند بدايننة  فهننر . ة  يهنناالصنندارة والسننيطر
الثورة الصفاعية     وروبنا، و صنارع  رفسنا فنابليون، وبريطافينا علنى مصنر 

 .وبلية المارق ال رب 
وقند ر ي ننرف الكثيننرون  ن إسننرائيل ال نن  ي نندها المؤر ننون  هسننيداً 

 راحنناً مننن رم ننداد السننيطرة الغربيننة إلننى الماننرق ال ربنن ، كافنن   نن  البنندء اق
والفائندة منن ذكنر هنذا األمنر، هن   ن المسنألة مند بوفنابر  .  فابليون بوفابر 

 فنابليون ر يمكنن ا هامنف بأفنف قند يل نر  .  هل واضحة  كثر مما ه  مد ًينره
ول ل إلحاق اق راحف إفااء دولة اليهود     لسنطين، . إفااء دولة ألسبان ديفية

على المارق ال رب  قبل بريطافينا،  كثنر بهملة مساعيف اإلس را يهية للسيطرة 
 .إقفاعاً من محاولة إلحاقف بالدوا د الديفية

وإذا حاولفننا  ن فر ننن  سلسننل األمننور زمفينناً  إففننا فلحننه  ن ال لا ننل 
الغرب  للسيطرة على المارق ال رب  هاء قبل بداية المنذابا الطائفينة  ن  هبنل 

فسننن إلننى الوهننود الغربنن  وإذاً  ننال يمكننن  ن ف. لبفننان بننأكثر مننن فصننف قننرن
 فننف هنناء ( الفرفسنن  والبريطنناف  واإليطننال  واأللمنناف  والفمسنناو  والروسنن )

بننل ل ننل الوهننود الغربنن  ودواعنن  . لحمايننة المسننيحيين ال ننرن مننن ارضننطهاد
 رسني ف  نن  المفطلنة و مكيفننف مفهننا اق ضنى إانن ال   يننل ال لا نل الطننائف  الننذ  

ة، ح ى  مكنن ألوروبنا  ن  ندق  ن  هندار ار بط   حداثف بارم يازا  األوروبي
، حننين  وحن   فهننا إفمننا هنناء  إلننى المفطلننة،  هنذا البينن  ال ربنن  مسننمار هحننا

و كك  السلطة ال ثمافية، وهز   المفطلة الموروثة، كل ذلم منن  هنل حماينة 
 .المسيحيين ال رن

 من يحم  من؟: و   الواقد
رن  ال ساسننة المسننيحيون ال نن: ومننن يلطننف الثمننار. ومننن ينند د الننثمن

 الغرن؟
 

                                                
ًم١ٓ، ِالُٕٙ فْالٓ ٙالذٌٞ فٛي ٘يث ثألٌِ ٠ّىٓ ثٌؼٛهر إٌٝ هًثّجس ٌؼوه ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ثٌّؤ 1

 .ثٌنٌٟٛ، ػذو ثٌٛ٘جح ثٌى١جٌٟ ٚم٠ٌ١ز لج١ّّز
دجع ؽقج د١ضٗ، ٌىٓ ًفٜ أْ ٠ذ١غ ِّْجًث  ِولٛلج  فٟ ؽوثً ثٌوثً، ٍٟٚالخ ِالٓ ثٌّجٌاله ثٌؾو٠الو  9

صؼٙوث  أْ ٠ّْـ ٌٗ د٠َجًر ِّْجًٖ وٍّج أًثه، فّْـ ٌٗ ثٌّجٌه ثٌؾو٠و ديٌه ِْضنفج ، ٌىٓ ٠ٍجًثس 

 .ٔوَ ٙجفخ ثٌذ١ش ػٍٝ ِج أىْ ٌٗ ؽقج أٙذقش ١ِٛ٠ز فضٝ
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 "١ٔ9199َْجْ / 26". ٔٙجً ثألفو. 
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إذاً  منننن يحمننن  اآل نننر،  هنننال ساسنننة الغنننرن يههننندون  ننن  حماينننة 
المسننيحيين ال ننرن،  ال  ن المسننيحيين ال ننرن يننراد بهننال  ن يحمننوا الغننرن  نن  

 ال؟مفطل فا ويد  وا ثمن حماي ه
يرى المطران يوسف الدبس، مطران بيرو  الماروف   وا ر اللنرن 
الماضنن ، و وائننل اللننرن الحننال ،  حننداثاً هننر  بننين الدولننة األمويننة والدولننة 
البيزفطية، قبضن   يهنا بيزفطينة ثمفناً منن األمنويين، ملابنل  ن    لنى بيزفطينة 

. ماليةعننن إحنندا  اننغن ل مننويين  نن  السننواحل الاننامية، وعفنند الثغننور الانن
وهنو النذ  ك نن  اري نف  ن   سن ة مهلندا  كبينرة  ن  )ويلول المطنران دبنس 

،     ن  حلبنة كنان  يهنا الضنغط األوروبن  4895و  8 4الحلبة المم دة بين 
 :8،    بداية عرضف ل حدا (على السلطفة ال ثمافية ما داً 

وهمينند مواطفيفنننا، ( الموارفنننة)وذلننم درس فللينننف إلننى  بفننناء مل فننا »
بننف مننن ال هننور  نن  مهنناواة المفنناواة للسننلطة السننائدة  ننيهال، بوسوسننة  فحننذرهال

 منن الم لنوال  ن ال لفناء الرااندين صنر وا .  صحان األًراض الب يدين عنفهال
ولنال . اه مامهال عفد   ذهال سنوريا وطنردهال ملنوم النروال مفهنا، إلنى  ن ا مندفها

ا، و ن ملنوم يك رثوا لسكان هبالها لللة  همي ها وعندال المفف نة ول  سنر مسنالكه
وهلنوا يوسوسنون لسنكافها ليلّبكنوا . الروال ما افلط   مطنام هال  ن  اسن ردادها

.  مرها ور  س ليال حالها لي يسر لهال ال ودة إليها كما حاولوا منرا   لنال يهفنروا
 من ذلم  فهال وسوسوا للموارفة، وكاف  مساكفهال حيفئذ    الهبنال، منن هبنال 

وا حكومنا هال و نوا ر  ًنزوا هال  ن  السنهول الهليل، إلنى هبنال إفطاكينة،  لّبكن
وكافن  الف يهنة ... ح ى اضطروا ب ض ال لفاء  ن ي لد صلحاً مد ملوم النروال

 ن هؤرء الملوم البينزفطيين  ففسنهال النذين وسوسنوا للموارفنة وهيهنوهال علنى 
م الفننة رضننا حكننوم هال افللبننوا علننى المننردة و ذاقننوهال األمننرين ومكننروا بهننال 

لفاً من ف بة ابابهال و ب دوهال عن  وطنافهال، وهيانوا علنيهال وسبوا اثف  عار  
... و  ربوا  كثر بالدهال وحّرقوا  ديارهال وعمدوا إلنى اللنبض علنى بطرينركهال

 .« هذه ه  األمثولة ال   فريد  ن ي مثل بها  بفاء مل فا ومواطفوفا
و نن  الصننفحة ال اليننة   ورد المطننران المنناروف  الننثمن الننذ   لاضنن ف 

 نننإذا عننندفا إلنننى . ، علنننى قولننف«ل مكنننر بننالمردة والموارفنننة»بيزفطينننة الدولننة ال
ال اري ، و فف للا ون كالذاكرة للطفل، ما كان    اس طاع فا  ن فس  ل  منن 
هذه الواق ة ًير عبنرة واحندة  طغنى علنى كنل منا عنداها،  ن الندين للندول، إن 

الدولنننة و. هنننو  حيافننناً إر وسنننيلة ي وسنننل بهنننا الساسنننة ل حلينننق مصنننالا م يفنننة

                                                
1
فٟ صج٠ًل ٠ًّٛز ِٓ أ٠جَ ثٌنٍفجء إٌٝ ٔٙج٠ز : 5ِٓ صج٠ًل ٠ًّٛز ثٌو١ٔٛٞ ٚثٌو٠ٕٟ، ػ. ثٌودِ 

 .915ٚ 914ثٌمٌْ ثٌقجهٞ ػٌٖ، ٗ



 - 92 - 

لمصنالحها  حناول " وكينل"البيزفطية     لم الواق نة، لنال  نر  ن  المنردة سنوى 
" األصنيل" نإذا اسن طاع . اس غاللف بالدوا د الديفية، من  هنل  حلينق ًنرض منا

مزعهناً، وسنيهر  الن  ل  مفنف " الوكينل" ن يحلق ًرضف مباارة،  سيكون 
 .باههاً وًالباً  كون  يبة األمل كبيرة والثمن . بأية وسيلة
 

 ح ى ر فكون وكالء
وح ننننى ر فكننننون وكننننالًء، وهننننذا  مننننر ير ضننننف بننننال  ننننردد، م هننننال 

 المسيحيون ال رن،  ما هو ال يار الم ا ؟
ثننال  حلننن إذن، اضننطهد  يهننا المسننيحيون ال ننرن، وكافنن  للنندول 

 مناذا عنن وضنند . الغربينة األوروبينة  ن  هنذه الحلنن الننثال  السنيطرة والغلبنة
  الحلننن األ نرى حننين كافن  الغلبننة للدولنة اإلسننالمية  و المسنيحيين ال ننرن  ن

 ال ربية؟
 49يلننول الننندك ور إدمنننون ربننناط عنننن فهننناال  هنننل الذمنننة  ننن  اإلسنننالال

من الممكن، وبدون مبالغة، اللول بأن الفكرة ال ن   د  إلنى اف هناع »: بالحرف
 إذا هاز اس  مال هنذا ارصنطال  ال صنر ،( الليبرالية)هذه السياسة اإلفسافية 

إفما كان اب كاراً عبلرياً، وذلم ألن للمرة األولى    ال اري  افطلل  دولنة، هن  
ديفينة  نن  مبنندئها، وديفينة  نن  سننبن وهودهنا، وديفيننة  نن  هند ها  ر وهننو فاننر 
ثلينة و بانيرية،  اإلسالال عنن طرينق الههناد بأانكالف الم  لفنة، منن عسنكرية ومت

ال اض ة لسنلطافهال  ن  حنا ه إلى اإلقرار    الوق  ذا ف بأن من حق الا ون 
وذلنم زمنن كنان يلضن  المبند  السنائد . على م  لدا ها و لاليندها و نرا  حيا هنا

 .« يف بإكراه الرعايا على اع فاق دين ملوكهال
ور انننم  ننن   ن المسنننيحيين الم ضنننرمين، النننذين عاصنننروا الفننن ا 

ولنة إذ اف للنوا  هنأة منن سنلطان د. اإلسالم ، هال  كثر من لمس األمر بوضنو 
كاف   ضطهدهال اضطهاداً وصفف ب ض المؤر ين ال صريين     وروبنا بأفنف 

إلنننى سنننلطان دولنننة ( وهننن  الدولننة البيزفطينننة)44ر ياننبف ح نننى بأعمنننال البهنننائال
حا هننن  لهنننال علنننى  دينننارهال وبننني هال، ب ننند طنننول   رضنننها للهننندال والحنننرق 
ط والمصننادرة، كمننا  يننر هال بننين اع فنناق اإلسننالال  و البلنناء علننى ديننفهال، باننر

النند ول  نن  ذمننة المسننلمين،    باننرط ارفضننماال إلننى دولننة اإلسننالال ور ننض 
وكان إكليروس الكفيسة اللبطية كلف م  فيناً  ن  الصنحار  . الملا لة مد  عدائها

                                                
 21) 39، ثٌؼوه 9، ثٌْٕز(د١ٌٚس)ثٌّٚذجؿ (. 2)١ِْق١ٛ ثٌٌٖق لذً ثإلّالَ . إهِْٛ ًدجٟ 91

 (.9199ِجًُ / يىثً
 .ثٌّٚوً ٔفْٗ 99
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 لمنا هناء الفن ا ال ربن  عناد  الكفيسنة المصنرية . هرباً منن المنذابا البيزفطينة
فدما   ا اإلسنكفدرية للمنرة إلى حري ها الكاملة علفاً، بل إن عمرو بن ال ا  ع

 ننالف السننفن ( ب نندما  مكننن البيزفطيننون مننن اسنن ردادها ب ننض الوقنن )الثافيننة 
اإلسننالمية  ننوزع مننن بينن  المننال علننى األقبنناط  مننوارً طائلننة، ل  ويضننهال عننن 
ال لوبنننا  ال ننن   فزل هنننا بهنننال الحكومنننة البيزفطينننة لم ننناوف هال ال نننرن  ننن   ننن ا 

 . 4مصر
 

 حركة ديفية  ال سياسية؟
 الدراسنا  ال اري ينة الحديثنة . هذا ليس    الواقند، بناألمر الغريننو

ر  فهنننر إلنننى الفنننورة ال اري ينننة ال ننن  اف ابننن  المسنننيحيين ال نننرن واآلرامينننين 
واألقباط ضد بيزفطية، طنوال منا يزيند علنى اللنرفين، علنى  فهنا  نورة  ال نا  

ال ال نا   ديفية فهرية حول طبي ة المسنيا، بنل  نرى هنذه الدراسنا  اآلن،  ن
الديفية لال  كن سوى  سلون م ا  لل  بير عن  وران سياس  يس ى إلنى ال  بينر 

اللبطية ومس اها إلى ال حنرر، وهنو ال  بينر النذ   -اآلرامية -عن البيئة ال ربية
 حلق لهذه البيئة باإلسنالال،   لل نف البيئنة و سنلم  إلينف قيادهنا طائ نة،   ناد إلينف 

 . 4ا الم  اقبةالسالال ب د قرون من المذاب
ولنننيس  دل علنننى ذلنننم منننن  ن الفهرينننة الي لوبينننة لنننال  ف انننر إر  ننن  

اللبطيننة، و نن   رميفيننا وق ئننذ، وهنن  همي هننا  -اآلراميننة -المه م ننا  ال ربيننة
 .مه م ا  كاف   س ى إلى ال  ل  من الحكال البيزفط  والساساف 

  الي لوبية ال ارمنة هلن" الثورة"وليس  دل على ذلم من  ن الحركة 
 زلننزل المفطلننة ب فننف، بننرًال ارضننطهاد قننرفين مننن الننزمن، حننين  فهننا هنند   

ولنيس منن  فسنير عصنر  لهنذا .  هأة لدى ههنور اإلسنالال و وقنف ارضنطهاد
ال حننول ًيننر اللننول، إن المفطلننة كافنن   بحنن  عننن   بيننر سياسنن  عننن الننذا ، 

 .وهد ف    اإلسالال،  و وهد     اإلسالال م ففساً لف
إلسالال م سد للفصارى، لال يكن م احاً لهال ان ء مفنف ولهذا، كان    ا

والننذين ر ضننوا علينندة بيزفطيننة، ألفهننال ر ضننوا سننلطافها، .  نن  دولننة بيزفطيننة
 . هالً للذمة، دون  ن يفلدوا عليد هال" دار اإلسالال"اس طاعوا  ن يفضموا إلى 

                                                
ِٓ صج٠ًل ٠ًّٛج . ثٌودِ: ٚثٔظٌ ويٌه. ٔمال  ػٓ ِطٌثْ ْٔطًٛٞ. فضـ ثٌؼٌح ٌٌّٚ. دضٌٍ 92

 . 599، 1ٗثٌو١ٔٛٞ ٚثٌو٠ٕٟ، ػ
93 John Spencer Trimingham. Christianity Among Arab in pre-Islamic 

Times (beirut. Librairie du Liban. 1979). 

 .غ١ٌٖ ِٓ ثٌوًثّجس ثٌقو٠غز فٟ ٘يث ثٌٖأْٚ
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 . لم ال ليدة ال   كان الفب  محمد يهلّها
اري  اإلسالمية، قصن  المفاكفنا   بين المب   والههرة،  رو  ال و
 نن  اننأن " سننورة الننروال"وفزلنن  . الحننادة بننين المسننلمين والماننركين  نن  مكننة

إحنندى هننذه المفاكفننا ، إذ  غلننن الساسننافيون، وكننافوا مهوسنناً مننن   بنناع ديننن 
زرادا ، على الروال المسيحيين،  اح ل   ارس سوريا ومصنر وكناد   ح نل 

لمانركون  ن  مكنة ي ربنون عنن اب هناههال، يومئذ   ذ ا. آسيا الصغرى بأكملها
علنننى  سنننناس  ن المسننننلمين كنننافوا ي مفننننون اف صننننار النننروال المننننؤمفين، علننننى 

لب  الروال     دفى األرض وهال من ب ند : و   اآلية. الساسافيين عبدة الفار ًت

ًلنبهال سنيغلبون،  ن  بضند سنفين، ر األمنر منن قبنل ومنن ب ند، ويومئنذ يفنر  
 .المؤمفون

 بنو بكنر الصنّديق علنى منال،  ن النروال س ف صنر علنى  وراهن يومهنا
لماذا راهف  على سبد سفوا  واآلية  لول    : وقيل لف. الفرس    سبد سفين

...   فن  بنين النثال  وال سند  و ال انر" بضند"وال نرن  نرى  ن . بضد سفين
وهنذا . ال   إلى آ ر اللصة، ح ى اف صر الروال   الً واس ردوا الصلين سنفة 

إذن كننان محمنند وصننحبف . لننف المسننيحيون إلننى اآلن  نن  عينند الصننلين مننا ي ّينند
ي مفننون اف صننار المسننيحيين علننى الننوثفيين، وهننل كننان ًيننر ذلننم ممكفنناً، وهننو 
الذ  كان م هباً باألحفاف الفصارى    عاير ف، ورقنة بنن فو نل وعثمنان بنن 
الحوير   بفاء عمومة زوه ف  ديهة، ح ى بالغن  ب نض الدراسنا   ن  فسنبة 

  اليال اإلسالمية إلى مدى اطنالع الفبن  علنى الديافنة الفصنرافية،  ن  الهزينرة ال
وكاد الب ض يلنول إن اإلسنالال إن هنو إر  رقنة . 41ال ربية والااال قبيل اإلسالال
 ".األبيوفية"مسيحية  لول بال وحيد ه  

ور  سارعّن إلى اللول إن اإلسالال  نر  األرض للمسنيحيين وروداً، 
لديمة لال يكن يس طيد  ن ي  طنى مسنائل ارف مناء النديف  إلنى  مسلم ال صور ال

لكنن الملارفنة، وهن  سنبيل . ارف ماء اللنوم ، ذلنم كنان مفا يناً لطبي نة المرحلنة
علم   كيد للوصول إلنى صنورة واضنحة،   طن  دولنة اإلسنالال بنال انم سنبلاً 
ى  اري يناً مميننزاً علننى مننا عننداها مننن النندول  نن  ذلننم ال صننر، وفكنناد فلننول علنن

 .ب ض الدول ح ى    عصرفا الحاضر
 لننم الملارفننة  قامهننا المسننيحيون ال ننرن آفئننذ، وا  نناروا  نن  ف يه هننا 
الوقنوف إلننى هافننن الدولننة اإلسنالمية بصننراحة، وزراًء وك ابنناً ومننوهفين، بننل 

 .كافوا    ب ض الحار  عماد عصبي ها اللبلية

                                                
94
دؼٜ ٘يٖ ثٌوًثّجس ؽوٞ ِغً هًثّجس ثألح ٠ٌِٛ ١ٕنٛ، ٚدؼٞالٙج ث٢مالٌ ال ٠ذالوٚ واليٌه  

 .ِغً وضجح لِ ٚٔذٟ ثٌيٞ ٙوً ٌىجصخ ثّّٗ أدٛ ِّٛٝ ثٌق٠ٌٌٞ ِْضؼجًث  
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فيننذ و نن  إحنندى الحلننن، كننان ب ننض الننورة ال ننرن يم ف ننون عننن  ف
وكننان  نن  . الاننرائد، ويواصننلون  لاضنن  الهزيننة مننن الفصننارى الننذين  سننلموا

مسننلكهال هننذا مننا  يننف مننن عنندال حننض الفنناس علننى اإلسننالال و ننوف مننن  فنناق  
و ن   45وهناء  ن  ال نواري  اإلسنالمية حندو  وقنائد كهنذه  ن  الحينرة. ال راى

حنالين ،  ب ن  ال ليفنة  ن  ال 4مصر  ياال ال ليفنة األمنو  عمنر بنن عبند ال زينز
 ضنند الهزيننة »: يننأمر بوضنند الهزيننة عمننن يسننلال، و نن  ك ننان اننهير قننال  يننف

 .«هادياً ولال يب ثف هابياً  عمن  سلال، قبحم هللا،  إن هللا إفما ب   محمداً 
وكننان والنند ال ليفننة عبنند ال زيننز بننن مننروان والينناً أل يننف ال ليفننة عبنند 

لهزية ممن يسنلال الملم بن مروان على مصر،  هر  محاولة لمواصلة هباية ا
مننن الفصننارى وًيننرهال،  اننية  ن ي ضنناءل  ننراى مصننر، لكننن هننذا األمننر 

وإن دل ذلم،   لنى  ن ب نض النورة لنال يكنن يرًنن  ن  إسنالال ًينر .  4اس ب د
المسلمين،  أين فحنن منن إهبنار الفصنارى علنى اإلسنالال بحند السنيف، علنى منا 

حكنال الدولنة  و ين فحنن منن  وضناع الفصنارى  ن .  4 ااع كثير من المبارين
 .البيزفطية ففسها

وام فاعنف عنن ( اللندس)وإذا ذكرفا عهد عمر بن ال طان ألهل إيلياء 
الصالة    كفيسة الليامة،  و اً من ا  اذ المسلمين ذلم سفة يح هون بها أل نذ 
. الكفيسة من المسيحيين،  إفما فذكر حادثة اهيرة، ًيرهنا كثينر ممنا لنال يان هر

اً علنى عالقنا  المسنلمين بالمسنيحيين منن ال نرن، إذ  لال يكنن هنذا المسنلم وقفن
،  نن  48برو فسننال -يلننول المننؤري اليهننود  الفرفسنن  الكبيننر إيفاريسنن  ليفنن 

  ليبف على   فة المس  ربين    قرطبة  ياال حكال األمينر األفدلسن  األمنو  عبند 
وهنن  ثننورة اللننوط المسننيحيين الننذين كننافوا ياننكلون مه م نناً )الننرحمن األوسننط 

إن بطن  األمينر (.    ال اصمة األفدلسية  واسط اللرن الميالد  ال اسند واس اً 
األفدلس  بزعماء الف فة ب د طول اف هار، إفما كان من موقنف سياسن  ر ديفن  

وثنورة ابنن . وحين  صبح  الف فة  هدد بإان ال ثنورة  يهنا  طنر افهينار الدولنة

                                                
 .939، ٗ(9111هثً ثٌّؼٌفز، : د١ٌٚس)وضجح ثٌنٌثػ . أدٛ ٠ّٛف 95
، 2، ػ(9164ِىضذز ثٌٕٙٞز ثٌّٚال٠ٌز، : ثٌمجٌ٘ر) 1ج٠ًل ثإلّالَ، ٟص. فْٓ إدٌث١ُ٘ ف96ْٓ

ٗ329.  
 .956، ٗ(9121د٠ًٌ : ١ٌوْ)فضٛؿ ٌِٚ ٚأمذجً٘ج . ثدٓ ػذو ثٌقىُ 91
د١الالٌٚس )ثٌضذٖالال١ٌ ٚثالّالالضؼّجً فالالٟ ثٌالالذاله ثٌؼٌد١الالز، . ِٚالالطفٝ مجٌالالوٞ ٚػّالالٌ فالالٌٚك: ثٔظالالٌ 99

 (.9113. ثٌّىضذز ثٌؼ٠ٌٚز: ١ٙٚوث
91 Evariste Levi-Provencal. L,Histore de Espagne musulmane (Paris: 

Maisonneuve, 1950). Vol 3. 

 .ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ ٌِثؽغ ثٌضج٠ًل ثألٔوٌْٟ، ٠ٚؾٌٞ ث٢ْ صؼ٠ٌذٗ



 - 96 - 

عفاصننر حفصننون  نن   وا ننر اللننرن ففسننف  نن  هفننون األفنندلس كافنن   ضننال 
ماننابهة، ولنننو  ن ابنننن حفصننون كنننان مسنننلماً عفنندما بننند  ثور نننف ثننال ار ننند  ننن  

برو فسال هنذه الثنورا   و الفن ن إلنى فنوع منن اليلهنة  -ويفسن ليف .  وا رها
اللومية اإلسنبافية ضند حكنال ًرينن، ويسن ب د ال فسنير المنذهب  لهنا، فهنراً إلنى 

يف مننون بننف  نن  دولننة  ال سنناما الننديف  الننذ  قننال إن المسننيحيين اللننوط كننافوا
األفدلس، وهو  ساما لال يكن  ثنر لمثلنف  ن  دول ن   راًنون وقان الة  ن  انمال 

 .إسبافيا آفئذ
ومهما يكن  إن ال ناري  ال ربن   ن  طولنف، و ن  مصنادره اإلسنالمية 
والكفسية على السواء، ر يرو  حادثة واحدة يمكن  ابيهها من قرينن  و ب يند 

ن الي اقبننننة،  و باضننننطهاد محنننناكال ال ف نننني  باضننننطهادا  بيزفطيننننة للمسننننيحيي
 .اإلسبافية للمسلمين  و ال رن  و المس  ربين،  ضالً عن اليهود

إذ  م  نن  المنننذاهن المسننيحية ال ربينننة علننى ا  ال هنننا، ب نند ههنننور 
اإلسالال، بالحرية ال   كاف   لا ل منن  هلهنا  حن  حكنال بيزفطينة، مفنذ د ولهنا 

 .   ذمة المسلمين،    إطار دول هال
وإذا اس لصننيفا مواقننف الدولننة اإلسننالمية الفااننئة مننن  عنندائها دا ننل 
الهزيننرة ال ربيننة و ارههننا،  بننين بوضننو   ن اإلسننالال  نن  الهزيننرة ال ربيننة 

، كمننا حننارن ال فنناحر اللبلنن  الننذ  9 حننارن عبننادة األوثننان قبننل    انن ء آ ننر
و ننارى . كافنن  عبننادة األوثننان ال  بيننر ال لائنند  لننف،  وّحنند هللا ليوحنند عابديننف

الهزينننرة ال ربينننة حنننارن اإلسنننالال سنننلطان الننندول ين الكبنننريين آفئنننذ، بيزفطينننة 
ولال يكن الفصارى ال رن    يوال منن األيناال علنى سنهل األعنداء، بنل . و ارس
 .ال كس

ووق  كاف  هميد دول األرض ر  رضى بدين آ ر دا نل   ومهنا، 
لماليفنننة وكافننن  دولنننة المسنننلمين  ننن  عنننز اف صنننارها وقو هنننا وًفاهنننا عنننن ا
 .والمسايرة،  حدث  فهاال   دد األديان    الدولة الواحدة، فهاال  هل الذمة

و نن  ر ينن   ن فسننبة هننذا اإلهننراء إلننى السننمو ال للنن  وحننده ر يفسننر 
اللبطينة كافن   -ال ربينة -األمور ب مق، واألرها عفد   ن الفصرافية اآلرامية
النذ  هنل ي هناذن المفطلنة حليفاً طبي ياً ل سالال،    إطنار الصنراع ال ناري   

 .قروفاً قبل ههور اإلسالال
وهننذا ي فنن   ن دولننة اإلسننالال كافنن  حليفنناً طبي ينناً للفصننارى ال ننرن، 

ور حاهنننة إذن . مننناداموا  ننن  صنننفها السياسننن ، ر  ننن  صنننّف الننندول ال ننندوة

                                                
21
هثً ثٌىضالخ ثٌّٚال٠ٌز، : ثٌمالجٌ٘ر) 2ٟ. وضجح ثألٕٙجَ، صقم١ك أفّو ٍوٟ. ثدٓ ثٌىٍذٟ: ثٔظٌ 

 .فٟ ثٌّىضذجس ثٌؾجِؼ١زٚ٘ٛ ػ٠ََ فٟ ثٌّىضذجس ثٌضؾج٠ًز ٌىٕٗ ِضٛثفٌ (. 9124



 - 91 - 

بالمسنيحيين ال نرن إلنى الغنرن، بنل إن الغننرن هنو النذ   وسنل إلنى مصننالحف 
ل رن، وه لهال    كثير من األحيان يند  ون منن دمهنال بحماية من المسيحيين ا

حند  ذلنم كلمنا كافن   لنوال للغنرن . ثمن  حويلهال إلى  رس ي  بن  منن ورائنف
 .الحلبة البيزفطية، والحلبة الصليبية، والحلبة الحالية: دولة    مفطل فا

، 4   لننال يطلننن  ننارس ال ننور ، السياسنن  السننور  المسننيح  البننارز
 ارى ال رن من مرام  الدول الغربية وفوازعها؟حماية المسلمين للفص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
29
وّج ًٚه فٟ صؼم١خ ظجفٌ ثٌمجّّٟ ػٍٝ ِقجٌٝر إهِْٛ ًدجٟ، فٟ ٍٍّْز ِقجٝالٌثس هثً  

 .9199َِجًُ / يىث4ًد١ٌٚس، لجػز ِٛٔضجْ، ثألًدؼجء . ثٌفٓ ٚثألهح فٛي ث١ٌّْق١١ٓ ثٌؼٌح
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 "9199َأ٠جً / 3". ٔٙجً ثألفو. 
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إذا كننان الغننرن ر يسنن طيد  ن يحمنن  المسننيحيين ال ننرن، وإذا كننان 

 ند  إلنيهال يند الغنرن يحق للمسنيحيين ال نرن  ن يسن  يذوا بنرن الفلنق كلمنا ام
، على طراز ما حد     ال هارن النثال ،  افللبن  الحماينة "الحماية"عارضة 

بننل إذا كافنن  ال هننارن المننذكورة  ثب نن   ن المسننيحيين . وبننارً علننى المسننيحيين
ال رن يح اهون باألحرى إلى من يحميهال مما يبي ف لهال الغرن منن دور، كلمنا 

 هل  س طيد الدولة ال ربية  ن  حميهال؟ . رًن    ارم داد إلى المفطلة
هننذا سننؤال ر يسنن ليال الننرد عليننف إر إذا  زلفننا ارل بنناس  نن  مسننأل ين، 
ارل باس  يهما م هود واائد، وهما مسألة عالقة الدين بالدولة، ومسألة ال مييز 

 .بين اإلسالال الدين واإلسالال الحضارة
 

 الدين والدولة    األصل
لنة  هن  عالقنة م لندة للغاينة مفنذ  زمفنة ًنابرة،  ما عالقة الندين بالدو

  كيف بها اآلن، إذ  صبح  مسئولة عن ارق  ال الطائف     فهر الكثيرين؟
وإذا كننان ارق  ننال الطننائف   نن  لبفننان  حنند  ا نن الرً  نن  آراء الفنناس 

وار ننأى . ب القنة النندين بالدولننة،  ار ننأى الننب ض حاهننة إلننى إقامننة دولننة طائفيننة
ال لمافيننة الغربيننة، وكننال األمننرين هننداال  و صنن ن  و م  ننذر  الننب ض اع منناد

 إن ال ودة إلى  صنول ال القنة ال اري ينة بنين الدولنة والندين، قند   يند . ال حليق
إليفننا ب ننض ال ننوازن  نن  فهر فننا إلننى األمننر، و ننرد عليفننا اللنندرة علننى رؤيننة 
ى واضننحة وعميلننة ر  نند  فا إلننى حلننول م سننرعة م هننورة،  و ر  ضننطرفا إلنن

 .اس يراد حلول سرعان ما   ين آمالفا و  يدفا إلى الصفر
 ول مننا   يننف ذاكننرة ال نناري  عننن عالقننة النندين بالدولننة، ذلننم ال فهننيال 
البدائ  النذ    نذ  مه م نا  ارسن لرار الزراعن  األولنى  ن  واد  الرا ندين 

 .  و   مصر    مده، لغرض  الحماية ال سكرية واألاغال ال امة
قاط ة حاسمة، علنى  ن مهرينا  األمنور كافن  علنى وليس ثمة  دلة 

لكنن     صنور لمنا حصنل، يفبغن   ن يكنون مفطليناً وم لنورً، . فحو ما ف  ينل
 .ور ي فاقض مد المك افا  األثرية الم  للة ب لم األزمفة
 :وال صور المفطل  لما حد  آفذام هو اآل  

                                                
، أٚ ٕ٘الٌٞ (ؽجِؼز ثإلّالىٕو٠ًز)جمًٛٞ فٟ ٘يث ثٌٖأْ ٠ّىٓ ثٌٌؽٛع إٌٝ ِؤٌفجس ١ًٕو ثٌف 22

(. 9191ثٌّؤّْز ثٌؼٌد١ز ٌٍوًثّالجس ٚثٌٕٖالٌ، : د١ٌٚس)ِج لذً ثٌفٍْفز . فٌثٔىفًٛس ٚيمٌْٚ

James G. Frazaer. The Golden Bough, a Statudy in Magic and Religion 

(London: Macmillan. 1911-1915). ٚغ١ٌ٘ج. 
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هنوار  لندى اك اناف الزراعنة، سن ى الكثينر منن الفناس إلنى اسن يطان
األفهار، ملنالً منن حيناة البنداوة  و هربناً منن عفناء ارضنطرار إلنى ال فلنل وراء 

 لمننا اه منند كثيننرون علننى مواقنند صننفاعة الط نناال، ال نن  هنن  مفنناطق . الط نناال
زراعية،   ذ  الحاهنة إلنى  فهنيال للمه مند الزراعن    كنون مند الوقن ، لحنل 

لمه مد الزراعن  ثابن   ن   إن ا. ماكال ف، الماكلة الكبرى ه  بالطبد د اعية
مكافف، ومن يريد ًزوه ر يح اى إر إلى عفصر المباً ة والمفاهنأة،   كنون لنف 

 مننا الماننكلة الثافينننة  هنن  األانننغال . الغننالل والنندواهن، ومنننا  راد مننن السنننب 
ال امنة،  نإن المه مند الزراعن  الفاان    ننذ ي نراكال  ينف المزارعنون عفند حا ننة 

ال ننرع والسنواق  لهنر المينناه إلنى مسناحا  هدينندة،  الفهنر، ازداد  الحاهنة إلنى
ب يدة فوعاً منا عنن الفهنر، بغينة   فينف الضنغط و هفنن ارق  نال علنى األرض 

 نن  هننذا الهننرف بننرز رهننل . و حليننق سننالال اه منناع  بننين المننزارعين  ففسننهال
يم لم صفة اللينادة،  ناف لى منن المنزارعين عندداً منن الرهنال سنيطر بهنال علنى 

لي يل رهالف وينفهال بهنا الحماينة " ال وا "لفاا ، و  ذ ي لاضى هذا المه مد ا
وار ضنننى المزارعننون هنننذا الوضنند ألفنننف  وقنننف . الهماعيننة ويفاننن  األاننغال

 .الغزوا  و قاال فوعاً من األمن اره ماع     مديف هال األولى
هذا ال لد اره ماع  األول، رام  ن   فنف اففنرط منرا  كلمنا  ففنرط 

من ار أى  ن دواع  ارس مرار  لض  ال طور    هنذا  زعام ف، ح ى قيض لف
  ف ننق ذهننن  حنندهال عننن  كننرة إفانناء علينندة  حننول دون اففننراط ال ننزاال . الفهنناال

 الضننريبة ال يفيننة ال نن  ينند  ها المننزارع إلنننى . المننزارعين لل لنند اللننائال بيننفهال
إفمننا هن  هننزء ممنا  فزل ننف اآللهنة علننى ( بينن  الدولنة، وم ننزن الغنالل)الهيكنل 

ومنن ر يند د ال انر إلنى اآللهنة، . مزارع من المطر  و الفيضافا  الموسنميةال
 إفما ي  رض للهفاف    السفة الملبلة، كما ي  نرض للغنزو والف نم والوبنار  

مثننل هننذه ال لينندة،  بننين علننى مننا يبنندو،  فهننا كافنن  مهديننة للغايننة  نن  . الم  لفننة
ال  بق المديفة  ن  حاهنة إلنى إحكاال طوق ال لد اره ماع     المديفة األولى،  ل

بأس مؤسسها وسطو ف، بل  صبا لها سفد آ ر    ًيان المؤسس، هو الدين، 
الننذ  ضنننمن بلنناء ال لننند اره منناع   هينننارً وراء  هيننال، مادامننن  الضنننرائن 
مسنن مرة علننى  غذيننة الهيكننل، ومنناداال الهيكننل يففننق بفهننا  علننى مهمننا  النند اع 

 .مديفة الذ   صبا كاهفاً  يضاً واألاغال ال امة،  ح  إاراف ملم ال
 نن  ضننوء هننذا المفهننوال لفاننأة األديننان الطبي يننة، ي ضننا  ن الغننرض 

الضنننمان "األساسننن  كنننان ال فهنننيال اره مننناع  والسياسننن ، إلقامنننة فنننوع منننن 
 .ال سكر  وارق صاد " الهماع 
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 ناألًراض . ور فرى اس ثفاًء    هذا، ح ى  ن  األدينان المنوحى بهنا
بلين  ( ذا صر فا الفهر عن  ية  ًراض من طبي ة ًينر مادينةإ)الدفيوية للدين 

 نن  إطننار  حليننق هننذا الضننمان الهمنناع  للمه م ننا   نن  المهننالين ال سننكر  
ول ننل  نن  سننورة قننري   هسننيداً اننديد اإليهنناز والبالًننة لهننذين . وارق صنناد 

 لي بندوا رّن هنذا البين  النذ   ط مهنال :الغرضين    األديان إذ يلنول الك نان
، ا  صنننار عهنننيال البالًنننة لغرضننن  الننندين وع وآمنننفهال منننن  نننوفمنننن هننن

 .ارق صاد  والد اع 
ول نننل اإلسنننالال  وضنننا األدينننان  ننن  هنننذا الانننأن، إذ فسننن  الضنننمان 
الهماع  اللبل ، اللائال علنى ال صنبية اللبلينة ومبند  الثنأر، ليحنل محلنف الضنمان 

 .  الهماع  للدولة ال ربية اإلسالمية
اننائ ة اآلن، ال نن    حنند  بمننرارة عننن ول ننل  نن  ب ننض الك ابننا  ال

الدين  و فف مصندر المصنائن والفن ن  ن  ال ناري ، ب نض  سنرع وسنطحية  ن  
.  مفاننأ األديننان اللديمننة، كننان حاهننًة ماديننًة اه ماعيننًة وسياسننية.  حليننل األمننور

وإذا فحن   يلفا عالماً ي لو  هأة من الندين،  ثمنة انّم  ن   ن صنراع المصنالا 
 نالال ال نال  منن الندين؟  ثمنة انم  ن   ن  صنحان المصنالا سيس مر    هذا ال

الم صنننارعة لنننن ي ننندموا وسنننيلة ل نننوض صنننراعهال السياسننن   حننن  راينننا  
   رى ًير الدين؟" علائدية"

إن  فسنننير الصنننراع  ننن  لبفنننان منننثالً،  فنننف صنننراع ديفننن ، ر يوضنننا 
إن مننا يسنمى بننالفريق المسنيح   ن  لبفننان هنو علننى  صناال منند . األمنور ب منق

. حيين الذين ي الفون موقفف،  يما هو ي  اون مند المسنلمين النذين يؤيدوفنفالمسي
إذاً  المسننألة سياسننية  نن  حليل هننا وإن . وهننذا يفطبننق  يضنناً علننى الفريننق اآل ننر

 نإذا ا فنق اثفنان  ن  الندين . كاف  الواهها  ال   يهر  وراءهنا الصنراع ديفينة
ا    السياسة  إن هذه هن  ال ن   ما إذا ا فلا    الدين وا  لف. والسياسة  ال بأس

 . غلن      يين عالق هما
وقبل  ن ف حول من صّن فلم فا على الدين إلى صنبها علنى السياسنة، 

إن المصننالا السياسننة الم صننارعة هنن  مننن طبي ننة ال نني  : فسننارع إلننى اللننول
وإذا  بدل  الواهها   من السنذاهة  ن ف وقند . الهماع     كل عصر ومه مد

وربنند منن إعننادة الفهننر  نن  المواقنف الم سننرعة مننن النندين . عا اف هناء الصننرا
الذ  كنان طنوال  لنوف السنفين، الوسنيلة الوحيندة الم رو نة ل فهنيال المه م نا  

                                                
أْ فٟ ثألفجه٠ظ ٚفٟ ًّٛ ثٌمالٌيْ ٚثٌّؤٌفالجس ثٌضج٠ًن١الز ثٔظٌ ثٌٌّثؽغ ثٌغ٠ٌَر فٟ ٘يث ثٌٖ 23

ٚثٌؼٚذ١ز ثٌمذ١ٍز ٚثألمٛر " ثٌضذوٞ"ثٌضٟ صضٕجٚي ٖٔأر ثٌوٌٚز ثإلّال١ِز فٟ ثٌّو٠ٕز، ِٚٛلفٙج ِٓ 

 .ثإلّال١ِز
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الباننرية، وفاننأ  ضننمن صننيغف الم  لفننة حضننارا  رم ننة كافنن  علننى النندواال 
 .طلي ة الحضارة    ال الال

. لم منن همنوال ًيرفناور فلصد بإعادة الفهر هذه إلى  برئة الدين،  ذ
بنل فلصنند إلننى م ر نة  عمننق ل وامننل ال نناري  واألسنبان والف ننائ   يننف، ح ننى ر 
فنن هال النندين،  فزيلننف مننن مه م فنننا، لفك اننف ب نند حننين  ن الصننراع السياسننن  

 .ال لائد  لال ي وقف، و ن ايئاً لال ي غير
إن : ول ل ارع راض األهال    إطار هذه الفهرة إلى الدين ه  اللنول

" الضنمان الهمناع "هو مؤسسة اه ماعية سياسية  رم  إلى إحكناال بفناء  الدين
 إذا  حول الدين عن وهيف ف هنذه، و صنبا عامنل  فرينق ر  هميند،  نذام دلينل 

 ".الضمان الهماع " الف وحا ز على البح  عن وسيلة  رقى ل حليق 
 .إن هذا ارع راض يسوقفا إلى إيضا  ارل باس الثاف 

 

 واإلسالال الحضارةاإلسالال الدين 
الحضنننارة  ننن   ذهنننان  -الننندين، باإلسنننالال -كثينننراً منننا ي ننن لط اإلسنننالال

وهنننذا ار ننن الط مصننندر ال باسنننا  عميلنننة وم  نننددة لننندى المسنننلمين . الفننناس
 .والمسيحيين على السواء

ول نل مكننرال عبينند، النزعيال السياسنن  المصننر  اللبطن  الاننهير، كننان 
 فنا مسنيح  :  طبنف، منا م فناه يرى بوضو  هذا األمر    حين قال  ن  إحندى

 -النندين، واإلسننالال -ول ننل ار نن الط بننين اإلسننالال.  نن  ديفنن ، مسننلال  نن  وطفنن 
 أان ل . الحضارة عائد إلنى  ن حضنارة اإلسنالال فانأ  علنى  ك ناف هنذا الندين

لكنن الحضنارة اإلسنالمية  ن  . حرك ها بفاره، وافطلل     ال نالال بلنوة افد اعنف
ور انم  ن  .  ا   ف م  إليف  ن  كنل ان ء إر الندينالواقد  فاأ   حيافاً مه م

 ن المسنيحيين ال ننرن اليننوال، هنال مننن  ولئننم الفنناس النذين يف مننون إلننى حضننارة 
 .اإلسالال، دون  ن يف موا إلى اإلسالال ديفاً 

وقنند ر . إذن ي  ننرض الننب ض علننى  سننمية هننذه الحضننارة باإلسننالال
منند ب ننض ارع راضننا   .ي  لننف األمننر كثيننراً إذا سننميفاه بالحضننرة ال ربيننة

إر  ففا فس طيد اللول  ن المضمون هو األهنال، وإن ا  لفن  . األكاديمية الثافوية
،  و كان ًوسن اف " را  اإلسالال: "وإذا كان  وماس  رفولد يسميها. ال سميا 

،  نإن المسنيح  ال ربن  يحمنل  ن  وهدافنف 1 "حضارة ال نرن: "لوبون يسميها

                                                
هثً ثٌط١ٍؼالز، : د١ٌٚس) 2صؼ٠ٌخ ؽٌؽ١ِ فضـ هللا، ٟ. صِٛجُ أًٌٔٛو، ؽجِغ صٌثط ثإلّالَ 24

هثً إف١الجء : ثٌمالجٌ٘ر)صؼ٠ٌخ ِقّو ػجهي ٍػ١ضٌ . ٞجًر ثٌؼٌحٚغّٛضجف ٌٛدْٛ، ف(. 9112

 (.9145ثٌىضخ ثٌؼٌد١ز، 
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م  يننف منند المسننلال مفننذ  ن قامنن  الدولننة هننذا الرصننيد الحضننار  الننذ  يانن ر
 .ال ربية اإلسالمية ح ى اآلن

  ال يطرن ال رب  المسيح ، مثل المسلال لبالًة اللغة ال ربية، وقنوة 
الانن ر ال ربنن  المسننبوم بلغننة اللننرآن؟   ننال  هننزه الموسننيلى ال ربيننة الغفائيننة 

المية؟   نال المفحدرة منن ال هويند اللرآفن ؟   نال  سن هويف  طنوط ال منارة اإلسن
   مننل  نن  صنندره عواطننف مننن فمننط عربنن  ر اننبيف لمثلهننا  نن  الغننرن؟   ننال 

  حكال عللف مفاهيال اه ماعية وعائلية مماثلة لما يحكال علل المسلال ال رب ؟
إذن  مننا الننذ  يفرقننف عننن المسننلال سننوى  لننم المسنناحة الضننئيلة ال نن  

الصننالة والصننياال يح لهننا النندين مننن حيا فننا؟ و قصنند بالنندين ال لينندة األ رويننة و
 .ور  قصد ارق  ال الطائف  الذ  هو اق  ال سياس     حليل ف. والفروض

 و  لفسننميها ال روبننة  نن  حننال المسننلمين )الحضننارة  -إذن  اإلسننالال
ولنيس  دل منن ذلنم  ن هميند . ه  عامل  هميد ر  فريق( والمسيحيين ال رن

 ، لال يل صنر عملهنال علنى الذين عملوا ل  ميق ار  ال ا ، بغية  س ير ال ال ا
، 5 والحنننرف الال يفننن " اللغنننة ال امينننة"الصننن يد النننديف ، بنننل اب كنننروا مسنننألة 

و  نذوا . ليفصلوا المسيحيين ال رن عن حضنارة ال روبنة  ن  الصن يد اللغنو 
ياننككون  نن  الموسننيلى ال ربيننة ويسنن ون إلننى إلغنناء ا صنني ها اللوميننة عننن 

الموسنيل  المنده ، بأفنف سنبن  طريق إلغاء ربد الصو ، وا هاال هذا ال فصنر
الموسننيلى ال ربيننة، وًرضننهال الحليلنن  د نند المسننيحيين ال ننرن، إلننى "   لننف"

 وسيد المساحة ال   ي ميزون  يها حضنارياً عنن المسنلمين، ألن ار ن الف  ن  
 .الدين لال يكن كا ياً ل حليق ًرض  مزيق مه مد ال روبة، الذ  س وا إليف

الغنرن إفمنا يسن ى إلنى إلغناء اإلسنالال  وإن من السذاهة  ن ف  لند،  ن
 .ح ى   حلق وحدة المسلمين والمسيحيين ال رن

ول ل من السذاهة وال  لف م اً  ن فساير هذا المس ى  مالً  ن  إزالنة 
 هننذه الوحنندة  نن  . عننائق  نن  سننبيل الوحنندة ضننمن ال لنند اره منناع  اللننوم 

هنننذور  ننن  ال روبنننة، قائمنننة علنننى  سنننس حضنننارية إسنننالمية عربينننة عميلنننة ال
وإلغناء هنذه األسنس هنو النذ  يفنرط علند . ا صي فا المميزة بين ا ون ال نالال

 .هذه الوحدة    ال روبة
ور فهننن  ففننا إذا  برمفننا علننداً هماعينناً هديننداً يزيننل بموهبننف ال ننرن 
اإلسنالال الحضننار ، فكننون فزعفننا مننن يند الغننرن سننالحاً ي مننل بوسنناط ف علننى 

                                                
ثٔظٌ وضجدجس أ١ِٔ ف٠ٌقز، ِٚٚطفٝ مجٌوٞ ٚػٌّ فٌٚك فٟ ٘يث ثٌٚوه، مٚٛٙج  وضجح  25

ٚوضجدالجس ػو٠الور ٌْالؼ١و ػمالً ٠ّٚٛالف . مجٌوٞ ٚفٌٚك، ثٌضذ١ٌٖ ٚثإلّالضؼّجً فالٟ ثٌالذاله ثٌؼٌد١الز

 .ثٌنجي ٚغ١ٌُ٘
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هننو الننذ  ياننهد علننى  وسننيد مسنناحة  ذلننم  ن الغننرن. بننل ال كننس.  مزيلفننا
بننل . ار  ال نا ، و ًننراض الغنرن مننن هننذا ال انهيد لننن   وقننف مهمنا  فازلفننا

ل ننل األمننل الوحينند  نن  وقننف محنناور  الغننرن  وسننيد مسنناحا  ار نن الف 
 نال . الحضار  بين المسيحيين والمسلمين ال رن، ه     ال مل على  ضييلها

م ب نروب هال الحضنارية  ن  مسنائل كاللغنة يك ف  المسيحيون ال رن  لط بال مس
والموسيلى وال ربية، بل ل لهال يحسمون األمر حين يزيلنون  يضناً كنل ا ن الف 
سياسنن ، قنند يميننزهال عننن المسننلمين  نن  مننوقفهال مننن الصننداال اللننائال منند الغننزو 

 .الحضار  الغرب 
إن محاولننة الغننرن  غريننن المسننيحيين ال ننرن،  نن  اللغننة والمننزاى 

ال نني  وال وهننف السياسنن  واره منناع ، ر يمكننن إدراههننا إر الففنن  و سننالين 
 .   هدار البي  ال رب " مسمار هحا"ضمن المساع  الغربية لدق 

 .ومن الواضا  ن هذه المساع  سياسية ر ديفية
والضنمان الوحينند ح ننى ر يهننل المسنيحيون ال ننرن ينند  ون ثمننن مننّد 

ن، و وسيد مساحة ال ني  الففوذ الغرب  وهزره كل مرة هو ر ض هذا ال غري
الما رم مد المسلمين إلنى  قصنى الحندود، ح نى ر يبلنى منن مسناحة ا ن الف 

واإلسالال    دول نف ال اري ينة ا سند لمنواطفين مسنيحيين، .    حيا فا ًير الدين
ور . بل  ثب   فف  كثنر ا سناعاً للمسنيحيين ال نرن منن دولنة بيزفطينة المسنيحية

حديثنة  سن طيد بنال عفناء  ن  كنون  ن  مثنل رحابنة ام     ن الدولة ال ربية ال
ولكن ذلنم ر يهنل مضنموفاً إذا لنال . الدولة ال ربية اإلسالمية األولى على األقل
 .يلاوال المسيحيون ال رن محاور   غريبهال

وإذا اننارم المسننيحيون ال ننرن المسننلمين  ذواقهننال ولغنن هال ووهنندافهال 
ارفضننماال بننال  ننردد إلننى  اره منناع ،  ننإن  يننر  كننريس لهننذه المانناركة هننو

 .ال روبة الحضارية والسياسية الرا ضة للسيطرة الغربية
 .إن هذه المااركة  هال المسلمين، ألفها  حد ضمافا  سياد هال

 .لكفها  هال المسيحيين  كثر، ألفها ضمان مصيرهال
و   إمكنان المسنيحيين ال نرن  ن ي نداولوا كلمنة السنر ال هيمنة ال ن  

ليوال الزعيال اللبفاف  يوسف كرال مفذ  كثر منن قنرن، إذ رددها    مثل هروف ا
دعا المسيحيين إلى عندال   لينق اآلمنال علنى الندول األهفبينة ألن لهنا ماناري ها 

 .ومطام ها ال اصة



 - 25 - 

إن  هزئنة الحكنال النذا   »: والذ  قال     لسيال لبفان إلى قائملنامي ين
لديفينة ثنال  طنور  انيئاً ر يمكفها  ن  كون  لدماً،  ا  فى األمن و ولد  الف ن ا

 .  «9  4 ايئاً  أد  إلى مهازر مري ة سفة 
ويسننن طيد المسنننيحيون ال نننرن  ن يهننندوا دائمننناً منننن يانننه هال علنننى 

لكنفهال لنن يسن طي وا دائمناً  ن يهندوا . م اصمة  بفاء قومهال وارل حناق بنالغرن
د ند ولنو  راد الغنرن  ن يلا نل بففسنف لمنا ا بند سياسنة . من يلا ل بالفيابنة عنفهال

 .المسيحيين إلى  طوط الفار
و ثبن  ال نناري  للمسننيحيين ال ننرن  ن ال غريننن يسننوقهال إلننى الهننالم، 

 .و ن ال  رين مدعاة إلى اطمئفافهال إلى مصيرهال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٠ل ٠ًّٛج ثٌو١ٔٛٞ ٚثٌو٠ٕٟ، ٌٍّطٌثْ ٠ّٛف ثٌودِ، ثٌّؾٍوثْ ثٌغجِٓ ٚثٌضجّغًثؽغ صجً 26
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 "9199َأ٠جً / 91". ٔٙجً ثألفو. 
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روا فننوع الدولننة ال نن   فاسننبهال، إذا  راد المسننيحيون ال ننرن  ن ي  ننا
ح نننى ي ملنننوا ألهنننل  حليلهنننا،  ي  نننين علنننيهال  ورً  ن يسنننألوا  ففسنننهال ب منننق، 

 :وإ ال ، وهد، ألن المسألة كما هو واضا مسألة مصير
 هل يحزن ساسة الغرن رضطهاد المسيحيين ال رن،  ال يب ههون؟ 
عنن   لى اإلهابة بصدق وعمق ووضو  عن هذا السؤال، وارب  ناد 

 داع الذا     اإلهابنة عفنف، ي وقنف  سلسنل ال حلينل السنليال، النذ  يلودفنا إلنى 
ا  يار موقف لمنا يفاسنبفا، فحنن المسنيحيين ال نرن، منن  انكال و فمناط الدولنة 

 .ال ربية الحديثة الم احة
إن اسنن ب اد ال ننأثير بنناألقوال ال اطفيننة ال نن   صنندر عننن الغننرن بننين 

لمسنننيحيين ال نننرن، هنننو منننن ضنننمافا  الحنننين واآل نننر  يمنننا ي ننن  مصنننير ا
ولنيس منن المبالغنة  ن  اللنول،  ن برمينل . الموضوعية واه فان ال داع الذا  

 لنم . ففط،    الحسابا  الغربية ًير الم لفة،  هال منن عانرة مسنيحيين عنرن
وهن   منر لنال ي ند . حليلة ربد من وض ها بوضو      سناس كنل  حلينل سنليال

 .   ئة سياسية اف مى حد يفكره على    حال، إلى  
إن ال غريننن  نن  المفطلننة ال ربيننة،  دى إلننى    يلننول برفننارد لننويس

. وإن هذا ال فكيم السياس  قد واكبف  فكيم اه مناع  وثلنا  .  فكيكها و هزئ ها
والواقنند  ن إلحنناق المفطلننة بننالغرن، لننال يكننن ممكفنناً إر عننن طريننق  فكيكهننا 

الال، مسننألة يسننألوفف  يهننا  ن ولننو  عطينن  إلننى    سياسنن   نن  ال نن. و هزئ هننا
يسنن ى إلننى إلحنناق المفطلننة ال ربيننة بننالغرن، لمننا ا  ننار ًيننر األسننلون الننذ  
ا  اره الغرن   الً، وهو  فكينم المفطلنة عنن طرينق الفن ن الطائفينة، وال ف ين  
اره منننناع  والثلننننا  ، وا   ننننال ال صننننوما  والفروقننننا  و وسننننيد مننننواطن 

لنيس مننن انم  ن   ن منن يسن ى إلنى هننذا، و. ار ن الف والمبالغنة  ن  إبرازهنا
يحزفننف ماننهد السننالال بننين الطوائننف، ويسنن ده افنندرع ال لا ننل بيفهننا، ول ننل مننن 

 نادع  و : يس ب د دور الغرن    إا ال   يل هذا ال لا نل، هنو واحند منن اثفنين
 .م دوع

للد  دى ام داد الففوذ الغرب  إلى بالد ال رن، عبنر الموهنا  النثال  
طينننة والصنننليبية والم اصنننرة، إلنننى إضننن اف مسنننيحي  المفطلنننة األ ينننرة البيزف

 .و للي  وهودهال و هديد مصيرهال

                                                
21 Bernard Lewis, The Middle East and the West (New York: Harper 

Torch Book. 1961).p.44.  ٚدٌٔالالجًه ٌالال٠ِٛ ِالالؤًك د٠ٌطالالجٟٔ، ١ّ٠الالً ث٢ْ إٌالالٝ صأ١٠الالو

 .ث١ٔٛ١ٌٙٚز



 - 29 - 

ور بنند للمسننيحيين ال ننرن مننن فبننذ الماننروعا  الغربيننة ال نن   ضنند 
مصننيرهال  نن  مهننن الماننروعا ، و نند  هال إلننى الملننامرة بوهننودهال ل حليننق 

 .مصالا ليس  مصالحهال
اروا واحنندة مننن الصننيغ و منناال المسننيحيين ال ننرن  نن  الملابننل  ن ي  نن

 :الم احة للدولة ال ربية الحديثة  ن  حللها
. ، اللاف نة بحندود ال هزئنة"الدولنة ال ربينة المهادفنة للغنرن" إما  -

و ثب  هذا الطنراز منن . ه  طراز اائد اآلن بين الدول ال ربية
الدول،  الل س  سنفوا  منن الحنرن اللبفافينة،  فنف عناهز عنن 

ل رن  ن  مواههنة مانروعا  ًربينة  حليق حماية للمسيحيين ا
 سننن ى إلنننى  سننن ير ارق  نننال الطنننائف  ور   نننردد  ننن  الملنننامرة 

 .بمصيرهال

، كمنا قنال  حندهال  ن  "دولنة ال ميفن ،  و دولنة بريهيفينف"وإما  -
اس  راضننف رح مننار  المسنن لبل، وكننال األمننرين ر يلننوال عليننف 

 .إهماع مسيح  عرب  على ال أكيد
وهننن  دولنننة ". ادينننة للهيمفنننة الغربينننةدولنننة ال روبنننة الم "وإمنننا  -

اق رحهنننا همنننال عبننند الفاصنننر طنننوال ثمافينننة عانننر عامننناً منننن 
الممارسننة ال مليننة، دون  ن  حهننى ل سننف ب أيينند مننن يصننطلا 

ول ننل  وان الفنندال    "قننادة المسننيحيين"اآلن  نن  لبفننان علننى  فهننال 
على هذا لال يف  ب ند، ول نل ال نودة إلنى هنذه ال هربنة ودراسن ها 

منننق هنننديرين بمنننن يواهنننف المصنننير،  هينننن عنننن بنننإ ال  وع
  ية دولة  فاسن المسيحيين ال رن و حميهال؟: السؤال المطرو 

اللنننادة "إن منننن ي  منننق  ننن  دراسنننة األمنننر،  ف ابنننف الدهانننة، لموقنننف 
المننذكورين مننن هننذه ال هربننة، علننى الننرًال مننن وضننو  مفاسننب ها " المسننيحيين

 .ى حماي هاللمصالا المسيحيين ال رن وقدر ها ال للائية عل
للننند طرحننن  دولنننة عبننند الفاصنننر، دولنننة ال روبنننة الم ادينننة لسنننيطرة 
الغننرن، صننيغة يمكننن  ن  ننؤد   نن  الف يهننة إلننى مننا  د  إليننف دولننة اإلسننالال 
األولى، ال    وقف  اضطهاد المسيحيين ال رن و فه  محاور  بيزفطية د ند 

  كافن   ينف و ن  الوقن  النذ. ب ضهال اآل ر إلى  ط الفار د اعاً عن مصنالحها
مصننلحة بيزفطيننة  لضنن   ن  فكننم دولننة اإلسننالال األولننى، عننن طريننق محاولننة 

                                                
ألْ عّالز لالجهر ِْال١ق١١ٓ ال٠ٕالوًؽْٛ ث٢ْ ٝالّٓ ٘الاليث . وَ ٘اليث ثٌضؼذ١الٌ دال١ٓ ِالَهٚؽ١ّْٕٓالضن 29

" ثٌمالجهر ثٌّْال١ق١١ٓ"ٚألْ عّز ِٓ ٠مٛي لٛي ٘ؤالء . ثالٙطالؿ ثٌيٞ ٕجع فٟ ثٌقٌح ثٌٍذٕج١ٔز

 .هْٚ أْ ٠ىْٛ ١ِْق١ج  
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إلحاق المسيحيين ال رن بها، ود  هنال إلنى حماينة مصنالحها، و سنديد ثمنن هنذه 
الحماية، كاف  مصلحة الدولة اإلسنالمية  لضن   سنا م سند رحنن للمسنيحيين 

و اناء الصندف، . 8 ال رن     رهائها، لضرن محاور  ال فكيم من الدا ل
 و هننن  طبي نننة األمنننور بننناألحرى،  ن الدولنننة اإلسنننالمية األولنننى ال ننن   فهننن  

دولننة بفنن  : اضننطهاد المسننيحيين ال ننرن هنن  ففسننها ال نن   فهنن  دولننة ارل حنناق
ًسان المل حلنة بنالغرن البيزفطن ، ودولنة المفناذرة الل مينين المل حلنة بالانرق 

دولنة الرا ضنة للهيمفنة ال ارهينة، وهل من الغرينن حلناً  ن  كنون ال. الساساف 
ه  ففسها الدولة الرا ضة لل فكم الدا ل  وارق  ال الطائف ؟ وهل ثمة ام  ن  
هذا ال رابط ال ضو  بين ال فس  الدا ل  وارق  ال الطنائف  والهيمفنة األهفبينة؟ 
إن ر ض الدولة ال ربينة الحديثنة للسنيطرة الغربينة و هفبهنا ارل حناق بالانرق، 

ر ضنمان لحنر  دولنة ال روبنة علنى حماينة المسنيحيين ال نرن ومفند لهما  ي
 .اضطهادهال، و سا م سد رحين لهال    كل ص يد

 من ي ندال  ًنراض الغنرن، ربند لنف منن ال صنفيق لالق  نال الطنائف ، 
ومن يواهف هذه األًراض ويلاوال السيطرة الغربينة ربند . إن لال يكن هو مف  لف

وإرسناء فهناال مكنين يحمن  المسنيحيين، ويمفند  لف من محاولة مفد هذا ارق  نال
الغنرن مننن  ن يننزين لهننال طموحننا  مريضننة،  سننوقهال  نن  فهايننة المطنناف إلننى 
مها اة بيئ هال الطبي ية، وإحدا  اروي  يف يد  ون هال ثمفهنا، ويلطنف الغنرن 

 .ثمارها الدامية
للد كان من  برز مالما عالقة المسيحيين ال رن الهدلينة بدولنة عبند 

 ن دولة ال روبة الم ادية للسيطرة الغربية، لال  لنف إلنى هافنن الندول  الفاصر،
اإلسالمية بارفحياز الطائف ، بنل فاصنر  قبنر ، ذا  الكثنرة المسنيحية،  ن  
مواههنة  ركيننا المسننلمة، لمننا ر  ننف مننن عالقننة بننين ساسننة  فلننرة آفئننذ وماننروع 

اصر كنان محرهناً لال يا ر  حد يومئذ،  ن عبد الف. الغرن للهيمفة على المفطلة
بل كان المحرهون الحليليون هال الذين كاف  منواقفهال .    موقفف على اإلطالق

الم لفة  زعال الد اع عن المسيحيين،  يما كاف  منواقفهال الحليلينة  ضنمر  دمنة 
لمصنالا  ئنة مسنيحية ولنيس ( هذه المرة بوضنو )الماروع الغرب ، المفاقض 

ولنو كافن  حكومنة . هنذه المفارقنةمن ام     ن هؤرء لزموا الصنم  بسنبن 
 فلرة م ادية للغرن وحكومة قبر  مؤيدة لف، لكفا قط ناً اسن م فا إلنى صنراي 

 .مر فد حول ذبا المسيحيين واضطهادهال بدرً من الصم  المطبق

                                                
21
ٌضالٟ ٚفٛثفَ ثٌضْال٠ٛز ث. ثٔظٌ ٚثلؼز دٕٟ صغٍخ ِغ ثٌن١ٍفز ػٌّ دٓ ثٌنطجح ػٕو فضـ ثٌؼٌثق 

 .فٟ ِؼظُ ثٌّٚجهً ثإلّال١ِز ثألٌٚٝ. صّش
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و   حنين  ن دولنة ارل حناق بنالغرن ر  ضنمن مصنلحة المسنيحيين، 
الغرن بغض الفهر عمنا كما ا ضا من ال هربة اللبرصية، بل  ضمن مصلحة 

يلحق بالمسيحيين،  إن دولة ال روبة الم ادية للسنيطرة الغربينة  ضنمن ورانم 
بننل إن حماي هننا لمصننالا المسننيحيين ومصننائرهال هنن  مننن . مصننلحة المسننيحيين

 . هال ضمافا  فهاحها    مواههة الغرن
 

 األسلون الغرب  للسيطرة
هننا و  طرهننا  هم. إن الغنرن يسنن ى إلنى السننيطرة منن طننرق م  لفنة

بنننل . ا   نننال و انننهيد مفا نننا  حضنننارية وهمنننوال سياسنننية م  لفنننة وم منننايزة
ذلم  ن الدين وحده ر يضنمن للغنرن  ن ينفها . م فاقضة إذا  مكن، هفا وهفام
 ي منل مباانرة  نارة،  و بالواسنطة طنوراً، علنى .     رسي  ارففصنال ال ربن 

. للاء ما رم كلم ال نرن ألن اللغة الفصحى ه  مساحة. ال روي  للغة ال امية
كمنا ي منل علنى ال نروي  .  ما ال امينة   ضنمن  لنق دوائنر  فناهال لغنو   ضنيق

إلبراز و ضن يال هنذه الفنروق  و  لنم،  ن   صنائ  ال منارة ال ربينة  ن  هنذا 
 و الفننروق  نن  ال ننادا  الانن بية  و ال ننرا  الموسننيل  . اإلقلننيال ال ربنن   و ذام

لحضننار فا الغفيننة الم فوعننة، بننل ا   ننارً  لننيس رًبننة  نن  إًفنناء  همفننا. والففنن 
ح نى إذا ا   ننل هننذه األسنس  صننبا إعننالن وردة . ألسنس حضننارا  مصننطف ة

 .قوميا  اففصالية هفا وهفام  مراً ميسوراً 
 هل ثمة  فسير آ ر لهنذا ال نرابط بنين ر نض اللغنة ال ربينة الفصنحى 

؟  إن ال مسننم والسنن   إلننى إحينناء ال اميننة واع منناد اللغننا  األوروبيننة  نن  آن
بال اميننة   بيننراً عننن عصننبية محليننة حننادة، وال ننروي  رسنن  داال اللغننة الفرفسننية 

قنند يبنندوان م فاقضننين، "... افف ننا  حضننار  عننالم  إفسنناف "مننثالً،   بيننراً عننن 
لور  فهما مفطليان هداً    إطنار مسناع  الغنرن إلنى  فكينم مالمنا الحضنارة 

 .، وصورً إلى دولة ارل حاق بالغرن(بف ا الهاء وكسرها)ال ربية الموحدة 
وهل ثمنة  فسنير آ نر لهنذا ال نرابط بنين ر نض ارف مناء إلنى ال روبنة 
والس   إلى إفااء قومية محلية وارل حاق سياسياً بالغرن  ن  آن؟  إن ال مسنم 
بالنندائرة اللبفافيننة الرا ضننة لل روبننة   بيننراً عننن مفهننال سياسنن  وإقليمنن  ضننيق، 

  رى ا صناً واحنداً، . للغرن، قد يبدوان  يضاً م فاقضين والرًبة    ارف ماء
ي بر حيفاً عن رًب ف    ارفغالق على ففسف ور ض محيطف، وي بر حيفاً آ نر 

وإفمنا هننذا وذام " . عنالم "عنن ارفف نا  إلنى  قصنى الحندود رًبننًة  ن  اف مناء 
لهرون  مرة يكون ا. ليسا سوى هرون من ارف ماء الطبي   إلى البيئة ال ربية

 .ور  فاقض بين ارثفين... إلى الدا ل ومرة يكون الهرون إلى ال ارى
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علننننى  ن ف يهننننة مسنننناع  اإللحنننناق  و ارل حنننناق بننننالغرن، ليسنننن  
 ننردة الف ننل . ور يمكننن النن كهن بمسننار الم ركننة علننى هننذا الصنن يد. مضننموفة

اإليرافيننة علننى ماننروع إلحنناق إيننران بننالغرن  ثب نن   ن كيمينناء الانن ون حننين 
. فاعل، قادرة على إ راز مف هنا  ر ي وق هنا كمبينو ر البف اًوفنا   ن  ال نالال  

 نن  لبفننان، بمننا  حنن   يننديهال مننن إمكافيننا  " قننادة المسننيحيين"ومننن المؤكنند  ن 
بانرية وسياسنية واق صننادية ر يسن طي ون ضنمان النن حكال بمسنار، الغنرن كلننف 

ف إلننى حنند ياننم  نن  قدر ننف علننى ضننبطف، والممكننن الوحينند الننذ  يمكننن ضننماف
م لننول، هننو ال  لنن  عننن إرادة ارل حنناق، والسنن   بنندرً مننن ذلننم إلننى محاولننة 
ال  بينر المانن رم عننن مسنناع  ال ننرن إلننى إفانناء دولنن هال المسنن للة، المفاهضننة 

 .أل  إلحاق بالغرن  و بالارق
 نننن  لبفننننان  لننننودهال إلننننى مفارقننننا  " قننننادة المسننننيحيين"إن مواقننننف 

رء اللنادة  صننلوا بنين مننا يههروفنف مننن و فاقضنا  لننال  كنن ل حنند ، لنو  ن هننؤ
 .س   إلى حماية المسيحيين، وما يضمروفف من رًبة    ارل حاق بالغرن

منننن هنننذه المفارقنننا  الغريبنننة، ذلنننم الموقنننف حنننين هللنننوا ل  نننوان 
لننال يكننن هننذا . المسننلمين  نن  م ننرك هال منند همننال عبنند الفاصننر  نن  ال مسننيفيا 

 هليننل  كننرر  نن  السننفوا  األ يننرة الموقننف هفننوة ًيننر ملصننودة، إذ  ن هننذا ال
 كينف يمكنن لمنن يصنفق ل  نوان .  الل م ركة اإل وان المسلمين    سوريا

عفنند " ال  صننن اإلسننالم "المسننلمين  ن يلفنند الفنناس بصنندقف حننين ياننكو مننن 
ال رن، وال  وف على مصير المسيحيين؟  إن الاكوى منن ال  صنن  ن  هنذه 

ل  صن، بل عن رًبة     سنويغ قنرار الحال ر  فال عن رًبة صادقة    فبذ ا
و نن  هننذه الحننال وحنندها، . ارفسننالي عننن ال روبننة، بنندعوى   صننن المسننلمين

يصبا   صن المسلمين مرًوباً  يف، ألفف يو ر للراًبين    ارل حناق بنالغرن 
 ي حنننول ال  صنننن اإلسنننالم  الطنننائف ، ومانننروع إلحننناق . الغطننناء المطلنننون
وههنين ( لامرة بمصنيرهال وبنأروا   بفنائهال   ماروع الم)المسيحيين بالغرن 

ومنن يسن ى إلنى األول . ل ملة واحندة  نال يف  انان إر م ناً ور يفكفئنان إر م ناً 
 .يحض على الثاف ، ومن يرًن    الثاف  يح  على األول

 

  ساما  ال د اع عن الففس؟
وما دمفا ففضل  ن  الغالنن النر   األوروبن ، ح نى  ن  مسنائلفا ال ن  

عنن ال نرن ( وهنو  نوق هنذا يهنود )ر،  مناذا يلنول برفنارد لنويس ف ر ها  كثن
 وال ساما؟
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للد فها اإلسالال ال لليد ، ولال  فها المسيحية    الحليلة يوماً،  ن  »
همند ال سنناما النديف  منند اإليمنان الننديف  ال مينق،  لننال يانمل اإلسننالال ب سننامحف 

...  ن بكثيننرو ن  هننذا ا  بنار  صنن –ًينر المننؤمفين  لنط، بننل الهراطلنة  يضنناً 
و   الص يد اره ماع  كان اإلسالال ديملراطياً علنى الندواال،  و كنان بناألحرى 
يلنننول بالمسننناواة،  ينننر ض المهموعنننا  المفغللنننة كمنننا  ننن  الهفننند، وينننر ض 

 مننا آدال م ننز،  يفننرد صننفحا  . 9 «ارم يننازا  األرسنن لراطية كمننا  نن   وروبننا
. 4 «افية، طننوال ال نناالبهمينند األعينناد الفصننر»لل حنند  عننن اح فننال المسننلمين 

وقد  ركوا الفصارى ي صر ون     مور ديفهال منن »: وهو يلول عن المسلمين
واا ركوا  ن  الهافنن اره مناع  المسنل  منن  لنم األعيناد، كمنا ... ًير  د ل

 مثالً كاف   عياد  هل بغداد  كناد  كنون فصنرافية منن كنل :   ل آباؤهال من قبل
 لف األديرة  كثر األعياد فصيباً من اح فنال وهف، وكاف   عياد اللديسين    م 

الفناس، ولكننن هنذه األديننرة كافن  ر   لننوا ح ننى  ن  ًيننر األعيناد، مننن الننزوار 
 .«الذين ر  ربطهال    الدين صلة
ولننال يكننن الحنال  نن  مصننر ي  لننف كثيننراً عمننا »: ويضنيف م ننز قولننف

كنان عينداً قنديماً  وربد  فف. وكان يوال  حد الا افين يوال عيد كبير لل امة...  لدال
وكافن  الوصنائف  ن  ينوال ... من  عيناد األانهار، و صوصناً  انهار الزي نون

 حد الا افين يههرن    قصر ال ال ة ببغداد م زيفا     ثينان هميلنة ًالينة، 
 .و    عفاقهن صلبان من الذهن، وبأيديهن قلون الف ل و ًصان الزي ون

ببي  الملدس  ن  هنذا و   اللرن الرابد الههر  كان رسال الفصارى 
ال ينند  ن يحملننوا اننهرة مننن اننهر الزي ننون مننن الكفيسننة ال نن  بال ازريننة إلننى 
كفيسننة الليامننة، وبيفهمننا مسننا ة ب ينندة، وياننلوا بهننا اننوارع المديفننة بنناللراءة 
والصننلوا ، حنناملين الصننلين ماننهوراً، ويركننن والنن  البلنند  نن  همينند موكبننف 

 .«..م هال
د، كنننان المسنننلمون والفصنننارى و ننن  ينننوال عيننند الفصنننا ببغننندا... »

ور يبلى  حد من  هل الطرن واللهنو ... يلصدون دير سمالو، إلى ارق  بغداد
 .«إر حضره، وهفام يدور الاران

                                                
>31 Lewis. The Middle East and the west, p. 57. 
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ور  كاد   لو ال واري  اإلسالمية وك ابا  المس ارقين من مثنل هنذه 
اإلاننارا  الم  صننرة  و المطولننة، إلننى مفا ننا  كهننذه  ننفال عننن رو  اللبننول 

 .ادل وال ساما    الدولة ال ربية اإلسالميةالم ب
هننذا ال سنناما  رى  ن فسننب ف إلننى سننمو  للنن ، ليسنن   فسننيراً ملف نناً، 
 ال روبننة ال نن   قامنن  دول هننا الوحدويننة األولننى بلننوة النند د اإلسننالمية، وال نن  
 صارع الغنرن اآلن منن  هنل ارسن لالل، لهنا مصنلحة علينا  ن  مفند اضنطهاد 

والغنرن  ن  الملابنل، يح ناى إلنى هنذا . د ال ف   وال فكيمالمسيح  ال رب ، لمف
وال سنناما الننديف  هننو د نناع عننن الننذا   نن  دولننة ال روبننة الم اديننة . ال فكيننم

للسنننيطرة الغربينننة، حنننين  ن ال لا نننل الطنننائف  هنننو الحلينننف الطبي ننن  للسنننيطرة 
وإذن  موقننف دولننة ال روبننة اإليهنناب  مننن المسننيحيين ال ننرن، هننو . الغربيننة
وربند . ضمون، ألفف من  هال ضمافا  فهاحها  ن   نم سنيطرة الغنرنموقف م

للمسيحيين ال رن من  ن يض وا هذه الحليلة بوضو      ساس موقفهال، حنين 
 .يهمون با  يار الدولة ال    فاسبهال و ضمن حماي هال

 : وعليهال  ن ي اودوا على الدواال طر  السؤال ال طير على  ففسهال
 اد المسيحيين ال رن،  ال يب ههون؟هل يحزن ساسة الغرن رضطه

 

 إعادة فهر حضارية وسياسية
عفنندها  لننط، سننيكون المسننيحيون ال ننرن قننادرين علننى إعننادة الفهننر 
ب منننق وإ نننال  ووضنننو ،  ننن  المواقنننف الحضنننارية والسياسنننية ال ننن  ركنننز 

 .الغرن طوال قرفين ههوده على محاولة د  هال إليها
سنيحيين  نن  لبفننان،  نن  إن المسنيح  ال ربنن  الننذ  ينرى مننا حنند  للم

السفوا  الس  الماضية، ور يرى مد ذلنم حاهنة إلنى إعنادة الفهنر  ن  قنرفين 
 :من  اري  محاور  ارل حاق بالغرن، إفما هو واحد من اثفين

   إمنننا  فنننف ًينننر عنننالال بحليلنننة ال سنننائر الفادحنننة ال ننن  لحلننن
 .بالمسيحيين     رواحهال ومم لكا هال ومكاف هال

 لنذين  ف نابهال ًرينزة ارف حنار الهمناع  وإما  فف من  ولئم ا
 .ال    ف ان الهماعا   حيافاً لدوا د ًامضة

 مننا المسننيحيون الننذين ر يرًبننون  نن  ارف حننار،  أمننامهال  ن يغلبننوا 
ًريزة البلاء علنى فحنو ملنا وحاسنال، وعلنيهال  ن ي سناءلوا منرة   نرى بصندق 

 :وعمق و بصر

  ن  الحلبنة و)هل الض ف ال رب  مضمون بلناؤه إلنى األبند 
 ؟(الملبلة بالذا ، وباائرها واضحة الم الال
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  وهو ح ى    مسن واه )هل المدد الغرب  مضمون إلى األبد
 ؟(الراهن  دى إلى إلحاق هذا الملدار من األذى بالمسيحيين

  هل  س طيد الحدود السياسية ال ن  رسنمها الغنرن  ن  صند
ومحيطنف إمكافا  ال فاعل وعالقا  ال أثر وال أثير    لبفان 

: و لنناً لطموحننا   ًفيننة ودينند الصننا   المننأثورة)ال ربنن  
سننّيهفا لبفننان، وفلننيال حزامنناً عننازرً حننول اللبفننافيين، وهننو 

 األمر الذ  كرس  الحرن اللبفافية  الف الفهائ ؟
وهنذا . إن اإلهابة على هذه األسئلة بإ ال  ربد من  ن  كون بالفف 

فنزع مالمنا ال غرينن ال ن  ال صنل  يف رض على المسيحيين ال رن  ن يبدؤوا 
بب ض مه م ا هال ال ربينة، ح نى  ضنيق مسناحا  ار ن الف الحضنار  بينفهال 

 .وبين المسلمين
ور يف ننابّن  حنند ريبننًة  نن   ن هننذه النندعوة إفمننا  ننروى لمه منند اللننون 
الواحننند ال نننال  منننن األلنننوان الم فوعنننة،  ننناأللوان ال ننن   ضنننيف  فوعننناً إلنننى 

 منا محناور   غرينن قطاعنا  منن المه مند . ألصيلةالحضارا  ه  األلوان ا
ال ربنن ، علننى فحننو مننا هننرى مفننذ قننرفين إلننى اآلن،  لننال  كننن قط نناً  لصنند إلننى 
إًفاء الحضارة ال ربية باأللوان الم  ددة، بل ه   فانأ  مه م نا   همند بنين 

مناذا يضنيف إلنى الحضنارة ال المينة : وإذا كان يحق لفا  ن فسأل. الههفة وال لال
يها   بيئ ف ويل حق بم كلم  الفرفسية افطالقاً من علندة فلن ؟   نإن منن رهل 

حلفنننا  ن فهنننزال  ن ال  ننناط  مننند الحضنننارا  منننن موقننند اف نننداال الثلنننة بنننالففس 
والس   إلى ارل حاق، هو الذ  يضر بالحضارة ويهفا إلى عالال اللنون الواحند 

  محاولننة  للينند للنند  مضننيفا قننرفين إلننى اآلن،  نن. ال ننال  مننن األلننوان الم  ننددة
الغننرن  لليننداً ًبينناً  نن  فهمفننا السياسننية ألففننا اع لنندفا  ن ارل حنناق يضننمن لفننا 

  أين  صبح  محاور  ال رق  هذه؟. ال رق     مرا ن الحضارة
إن ال هربنة البرلمافينة األوروبينة المفسنو ة قند    يلول برفارد لنويس

  اصنطف ها الغربينون  ن  وإن هميد النفهال البرلمافينة ال ن.  د  إلى الفال ال اال
... «باسنن ثفاء إيننران ولبفننان»بالدفننا علننى مثننال دولهننال، قنند اف هنن  فهايننة عفيفننة 
 نأ  اسن ثفاء بلن  لدًدًنة . والكالال طب ناً سنابق لثنورة إينران وللحنرن اللبفافينة

 م يلة الحالمين بال غرين؟

                                                
32
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ويصننف لننويس هننذه الحننال إذ يلننول علننى مصننر وفهامهننا البرلمنناف  
والف يهنة كافن  فهامناً سياسنياً ر »: 33هلنس ال منوال البريطناف المفسوي عن م

عالقننة لننف بماضنن  الننبالد  و حاضننرها، ور يمننّ  بننأ  صننلة إلننى اح ياهننا  
وهننرى  همي ننف . للنند هننرى اسنن يراد برلمننان اللنناهرة  نن  صننفدوق... مسنن لبلها

لنال . وإعداده لالس  مال، دون  ن يكون مزوداً ح ى ب  ليما  لوسنيلة اسن  دامف
كن يسد  ية حاهة  و مطالن لدى الا ن المصر ، ولنال يكنن يحهنى بمسنافدة ي

 .« ية مصالا فا ذة،  و  ية هيئة ا بية
حيننال هنننذا الفاننل المطلنننق ربننند مننن صنننرف الفهننر عنننن محننناور  

 .ال غرين    كل مفاحيها، وعلى كل ص دها
وهن  اللينادة ففسنها ال ن  هلن  " قينادة المسنيحيين"إن ما يسمى الينوال 

 نن  الحليلننة عمنناد ال صننبية الحاكمننة  نن  لبفننان مفننذ ارسنن لالل، باسنن ثفاء   اننكل
محنناور  قليلننة لننيس هننذا مهننال ذكرهننا، قنند ورثنن   نن  واقنند الحننال ميننرا  

وبندرً منن . ففسنها" الحضنارية"ارف دان الفرفسن ، وحملن  همومنف السياسنية و
 وقنننف عنننادا  عمرهنننا منننن عمنننر محننناور  ال غرينننن، و بننند  مسنننيرة إعنننادة 

ل  رينننن،  أميفننناً لحماينننة المسنننيحيين حماينننة حليلينننة ودائمنننة، واصنننل  ال منننل ا
 .بسياسة ارف دان    ص د م  لفة ليس  الثلا ة  قلها  طراً 

ول ل المفيد    هذا الصدد، مالحهنة  طنور  سنئلة منادة الفلسنفة ال ن  
الهمننوال "طرحن   ن  ام حافنا  البكالوريننا قبنل ارسن لالل وب ننده، لم ر نة فنوع 

 ك نننوبر /  فننن  دورة  انننرين األول. ال ننن  ورثفاهنننا عنننن ارف ننندان" اريةالحضننن
 ك ننوبر / و نن   اننرين األول« هننل مننن  لسننفة عربيننة؟»: ال كننان السننؤال1 48
هننل  ضنناف  السننفة ال ننرن اننيئاً هديننداً إلننى  لسننفة األقنندمين ح ننى »: ال4814

ل،    هذا قبنل ارسن لال. «يمكن اللول  ن لل رن  لسف هال كما لليوفان  لسف هال؟
 مننا ب نند ارسنن لالل، حننين  صننبح  البكالوريننا .  ن األسننئلة وضنن ها الفرفسننيون
 لنند هلنن  رو  األسننئلة ( وزارة ال ربيننة اآلن) حنن  إاننراف وزارة الم ننارف 

ال كنننان 4811 ك ننوبر /  نن   انننرين األول. علننى حالهننا، بنننل ازداد  وضننوحاً 
سننفة اليوفافيننة ليسنن  الفلسننفة ال ربيننة سننوى الفل: قننال  رفسنن  ريفننان»: السننؤال

لنال  سن لال : قينل»: ال 481يوفيو / و   دورة حزيران. «مك وبة بأحرف عربية
لل رن  لسفة ألفهال لال يوحندوا بنين ال فاصنر األهفبينة ال ن  فللوهنا، إفمنا اك فنوا 

قننال »:  481 ك ننوبر / و نن   اننرين األول. «ب رضننها م هنناورة ر م فاعلننة
 .1 لى آ ر السؤالإ« ..ليس  الفلسفة ال ربية:  رفيس  ريفان
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والمانكلة  ن مثنل هنذا ار هنناه  ن  اح لنار ال ننرا  ال ربن ، إفمنا كننان 
يروى لف باسال ال لال وال حضر، حين  ن الفلسنفة األوروبينة عاان  ثالثنة قنرون 
على  لسفة ابن راد و طويره ال هنيال للفلسنفة اليوفافينة، وحنين  ن كبنار علمناء 

لدون قندره ال هنيال ودوره ال أسيسن  و السفة ال اري  المفصفين ي ر ون ربن  
    لسفة ال اري ، وي  بره  رفولد  ويفب  وهام بيرم و لبنان ويندهر  و إينف 
. ركوس  وهورى ربيكا وًينرهال، منن  لمند مصنابيا الفكنر  ن  كنل ال صنور
ور حاهننة إلننى ال فصنننيل  نن  هنننذا األمننر اآلن، ألن الدراسنننا   هنناوز  هنننذه 

إلسننهاما  ال ربيننة  نن  الفكننر ال ننالم ، وهننو المرحلننة السنناذهة مننن اح لننار ا
ارح لننار الننذ  روى لننف مس اننرقون عفصننريون  نن  عصننر اف اننار ارسنن  مار 

 . 5 الغرب  المباار  مثال ريفان وماسيفيون وًيرهما
   لبفنان لنال ي هناوزوا هنذا السن   " قادة المسيحيين"لكن الماكلة  ن 

 ن  كنل مهنال وصن يد  حليلناً  الحثي  إلى   ميال اح لار ال را  ال ربن  ال هنيال
، مننرة عننن طريننق اللغننة ال اميننة، ومننرة عننن طريننق اللغننة "حضننار "ل مننايز 

الفرفسنننية،  نننارًة باح لنننار الففنننون ال ربينننة، وطنننوراً ب انننهيد ارل حننناق الففننن  
وح نى  ن  ال ناري  هنرى ال ركينز  نارة علنى إبنراز ال ناري  . وهكنذا... بالغرن

ين رسننال سننايكس وبيكننو حنندود ال لسننيال ال حنن9 48الم اصننر، اب ننداًء مننن سننفة 
األوروبنن  الحنندي  لبالدفننا، وطننوراً علننى اإليغننال  نن  ال نناري  اللننديال وحلبننة 
الفيفيليين وإلغناء كنل الحلنن األ نرى بيفهمنا، محاولنة للهنرن منن  رب نة عانر 

 مامننناً مثلمنننا هنننرى الهنننرون ... قرفننناً منننن ال روبنننة الصنننريحة ًينننر المل بسنننة
 .إلى ال ارى، من المحيط ال رب  المباارالهغرا   إلى الدا ل  و 

وح نننى اآلن  ننن  ال صنننر النننذ  ا  نننرض  فنننف عصنننر ال لنننال، ر ينننزال 
  نراهال . اه فان ال كّف  بال روبة سفة ر ي رى عليهنا  فصنار ارل حناق بنالغرن

علنى اع بننار  ن " فنناطلون بال ربينة" ن   حسنن األحنوال يصننفون  ففسنهال بنأفهال 
مد  ن ال لال   ذ يلنول اآلن بنأن ... ميون وليسوا عرباً الفيفيليين  و اآلراميين سا
وعلى النرًال منن  ن الفيفيلينين إفمنا  قناموا  مهنادهال .   الساميين همي هال عرن

الحضننارية همي نناً علننى ذهفيننة ال  نناط  منند بيئنن هال الطبي يننة ر علننى ر ضننها 
إن الفيفيليننننين كننننافوا   إدمنننون ربنننناط.واح لارهنننا وارفسننننالي عفهننننا،  يلننننول د

                                                
 Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon: ثٔظالٌ فالٟ ٘اليث ثٌٖالأْ 35

Books, 1978) 
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رون    البحر الم وسط،    السلد ال   كنان ال نرن ينأ ون بهنا إلنى   نوال ي اه
ول ننل مننن الحلننائق ًيننر الاننائ ة  ن سننهل البلنناع كننان قبننل . الصننحراء الاننامية

المسيا للرون طويلنة هنزءاً منن مرا ند البندو الرحنل ال نرن النذين كافن   م ند 
 .  ديارهال إلى هفون  ركيا مفذ األزمفة الغابرة

   إلننى  ننم ارر بنناط ال ضننو  بال روبننة، مننن  ننالل وإذا كننان السنن
الفهرينة ال رقيننة  نن   كننوين الانن ون واللومينا  قنند  اننل  مامنناً،  ننإن الفهريننة 
البيئيننة  قننل إسنن ا اً  نن  هننذا المضننمار، ألن عفاصننر البيئننة، اللغننة وار صننال 
الهغرا ننن  والبانننر  والمصنننالا ارق صنننادية الم رابطنننة والمصنننير الماننن رم 

اري   وال طور السياسن  وال نأثر وال نأثير،  نرها همي ناً ارف مناء والماض  ال 
 .إلى ال روبة  رهيحاً ر مرد لف

ور يغرفننم  ن كننل محاولننة لالل حنناق بننالغرن،  نن  اللغننة  و الفننن  و 
السياسننة،  للننى  اننهي اً  وروبينناً  و ًربينناً، مننن صننفف ال اننهيد المسننن  ر  و 

رل حناق  منر مضنمون، ولكنن األمنر  مثنل هنذا ال انهيد لمثنل هنذا ا. المكاوف
ًيننر المضننمون هننو مسننارعة الغننرن إلننى حمايننة  هننل ارل حنناق وفهنند هال عفنند 

إن ر   الغرن    مسنار ال غنرن وارل حناق، هنو م ينار  نداع، ألفنف . الحاهة
يليس ملدار  دمنة هنذا ارل حناق لمصنالا الغنرن، ويغنض الفهنر عنن مصنالا 

ار هنناه فحننو ال غننرن، هننو  ثننره  نن  عالقننة والم يننار الحليلنن  لهننذا . المل حلننين
ألن ميزان هذه ال القة هنو النذ  يبنين  مامناً . المل حلين، باركائهال    ال روبة

ملنندار الم نناطر ال نن     ننرض لهننا مصننالا المسننيحيين ال ننرن السنناعين إلننى 
 .ارل حاق بالغرن، و لاً لما ا ضا عبر  هارن  اري ية مؤلمة

 

 الدائرة األصغر واألقوى
ن إحكننناال النننروابط وال الئنننق الحضنننرية والسياسنننية، بنننين المسنننلمين إ

 :والمسيحيين ضمن إطار ال روبة، هو إذاً  ير ضمان
 .لسيادة المسلمين والمسيحيين ال رن على  وطافهال -
 .ول أمين مصير المسيحيين ال رن ومس لبل  وردهال -

للنند كننان همننال عبنند الفاصننر يلننول إن حركننة دول ننف، دولننة ال روبننة 
األولنى :  ادية لسيطرة الغرن  ندور ضنمن ثنال  دوائنر مضنطردة ار سناعالم

                                                
39
ثً ه: دغوثه. هثً ثٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ: د١ٌٚس. )ثٌّفًٚ فٟ صج٠ًل ثٌؼٌح لذً ثإلّالَ: ؽٛثه ػٍٟ 

 .621، 2ٗ، ػ(9116ثٌٕٙٞز، 
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ه  الندائرة ال ربينة، والثافينة هن  الندائرة اإلسنالمية، والثالثنة هن  دائنرة ال نالال 
 . الثال 

ومن الواضنا  ن عبند الفاصنر كنان يلصند منن هنذا إلنى وضند  سنس 
مننا كننان النندين ل ًننراض الد اعيننة وارق صننادية،  مامنناً مثل" علننود اه ماعيننة"

األول    المه مد الزراع  البدائ ، لكن الدائرة األولى، دائرة ال روبنة، كافن  
 نننو ر لنننف ال لننند اره مننناع  األاننند قنننوة و ماسنننكاً ألفنننف قنننائال علنننى الماننناركة 

باسنن ثفاء الطلننوس الديفيننة  يمننا ي  لننق )الحضننارية الكاملننة بننين  طننراف ال لنند 
افيننة  ننإن المانناركة الحضننارية  يهننا  قننل  مننا النندائرة الث(. بالمسننيحيين ال ننرن

ا ساعاً، وعفصنرها األساسن  الماناركة  ن  الندين، وإن كافن  ب نض الان ون 
وعلنى الندائرة الثالثنة، .  م لم    هذا اإلطار عوامل مااركة   رى  ل ل   يهنا

 يهنا يان ركون " ال لند اره مناع "دائرة ال الال الثال ، يمكن اللول  ن  طنراف 
 .ال   ي افوفها و   ال صال الذ  يواهههال   الماكال  

ور حاهة إلى اللول،  ن من يبح  عن  حالفا  ل لود اه ماعية بهنذا 
ار ساع، ر يمكن  ن  فو ف ضرورة قياال ال لند اره مناع  األضنيق،  و الحفناه 

هننذا ال لنند األضننيق،  نن  مفهننوال عبنند الفاصننر،  و النندوائر . عليننف إذا كننان قائمنناً 
ور اننم  نن   ن السننالال اره منناع  . يلننول، هنن  ال روبننة الصننغرى كمننا كننان

والديف  بنين المسنلمين والمسنيحيين كنان منن  ًراضنف السياسنية األولنى، ألفهنا 
 .ضمن السياق والمفطق  ماماً 

 إذا عملنوا منن . هذه الصيغة ه  الضمان لمس لبل المسيحيين ال رن
وا  ن   قصنى حنار    لنال يكوفن.  هلها  سيهدون المسلمين  اند الم حمسنين لهنا
 .الحماسة الممكفة    سفوا ها الثماف  عار؟
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٠ضٚالالف ثٌّْالال١ق١ْٛ ثٌٖالالٌل١ْٛ دظالالجٌ٘ر مجٙالالز دٙالالُ، ال ٠ذالالوٚ أْ ٌٙالالج 

ّٙالالج ثٌّْالال١ق١ز، ٚ٘الالٟ فالالٟ صالال٠ٍٛؼُٙ إٌالالٝ ٟٛثةالالف ِغالال١ال  فالالٟ ّالالجةٌ ثٌالالذاله ثٌضالالٟ صؼ

ِنضٍفز، لجةّز ديثصٙج، صْضٕو وً ِٕٙج إٌٝ صج٠ًل ّق١ك، فضضّضغ د١ٙى١ٍز وٕٙٛص١الز، 

ٚص٠ٌٖؼجس و١ْٕز، ِٚقالجوُ ِي٘ذ١الز أٚ ًٚف١الز، مجٙالز دٙالج، ٚ٘الٟ ِٕمْالّز فالٟ 

ثٌٌٖل١ز، ثٌّْضمٍز ػٓ والً ّالٍطز ثٌٛلش ثٌقجٌٝ، فتض١ٓ ٚثّؼض١ٓ، فتز ثٌطٛثةف 

جًؽالالز ػٕٙالالج، ٚفتالالز ثٌطٛثةالالف ثٌّٛٙالالٛفز دجٌغٌد١الالز، أٞ ثٌىجع١ٌٛى١الالز، ِالالٓ ه١ٕ٠الالز م

ِالالغ ٚثٔضّجةٙالالج إٌالالٝ ػم١الالوصٙج ٚصؼج١ٌّٙالالج، ؽالالٌثء مٞالالٛػٙج إٌالالٝ ثٌى١ْٕالالز ثٌٌِٚج١ٔالالز 

ِالفظالالز أْ ٘الاليٖ ثٌطٛثةالالف ثٌىجع١ٌٛى١الالز وجٔالالش ١ٌٚالالور ثٖٔالالمجق لالالو أٙالالجح ٟجةفضٙالالج 

١ًٔٚالالالالز، ثٌضالالالالٟ ثألٙالالالال١ٍز، ٚ٘الالالالٟ ثٌطجةفالالالالز ثٌٖالالالالٌل١ز ثألَ، دجّالالالالضغٕجء ثٌطجةفالالالالز ثٌّج

ثّالالضطجػش ثٌّقجفظالالز ػٍالالٝ ٚفالالوصٙج ثٌىْٕالال١ز ٚثالؽضّجػ١الالز، فالالٟ إٟالالجً ثٌى١ْٕالالز 

فٟ إل١ٍُ ؽغٌثفٟ ٚثفو فٟ ّٕجي ؽذالجي  ثٌىجع١ٌٛى١ز ثٌٌِٚج١ٔز، دفًٞ ثٔقٚجً٘ج

 .ٌذٕجْ

ِٚٓ ثٌّؼٍَٛ أْ ٘يٖ ثٌطٛثةف ٟ٘ ِٓ ًٚثّخ ثٌّجٟٝ ثٌذؼ١و، ثٌؼجةالو 

أٔٙالج ٖٔالأس ٚصىٛٔالش لذالً ثإلّالالَ ٚثٌفالضـ ثٌؼٌدالٟ، ػٕالوِج ٚإٌٝ ِج لذً ثإلّالالَ، 

وجٔالالالش ثٌّْالالال١ق١ز صؼالالالُ ثٌؼالالالجٌُ ثٌمالالالو٠ُ دأّالالالٌٖ، أٞ أًٚٚدالالالج ثٌّٛالالالطٝ ٚثٌغٌد١الالالز، 

ثٌذ١َٔط١الالز، ِجػالالوث ثٌٍّّىالالز ثٌفجًّالال١ز، ثٌضالالٟ وجٔالالش ثٌّْالال١ق١ز لالالو  ٚثإلِذٌث٠ًٟٛالالز

ه صغٍغٍش ف١ٙج ِالٓ ؽٛثٔذٙالج ثٌغٌد١الز، فالٟ ثٌؼالٌثق ٚثٌمْالُ ثٌٖالٌلٟ ثألوذالٌ ِالٓ دالال

 .د١ٓ ث٠ٌٌٕٙٓ، أٞ ثٌؾ٠ٌَر فٟ ٌغز ثٌؼٌح

فجٌّْالالالال١ق١ز لالالالالو ثفضٍالالالالش، دؼالالالالو ّالالالالٕٛثس ل١ٍٍالالالالز ِالالالالٓ ٙالالالالوًٚ ٌِّالالالالَٛ 

َ، ٌِصذالالز ه٠الالٓ ثٌوٌٚالالز ثٌٌّالالّٟ فالالٟ 393ثإلِذٌثٟالالًٛ لْالالطٕط١ٓ ثٌىذ١الالٌ، ػالالجَ 

ثإلِذٌث٠ًٟٛالالز ثٌٌِٚج١ٔالالز، ٚػٕالالوِج صقٌٛالالش ٘الاليٖ ثإلِذٌث٠ًٟٛالالز، صالالو٠ًؾ١ج ، إٌالالٝ 

، إى أٔٙالج ال ًّال١ّج   ؼالال  ف - ج، فغالوس ِؼٌٚفالزإغ٠ٌم١ز دٍغضٙالج ٚعمجفضٙال إِذٌث٠ًٟٛز

فضفظالش دضْال١ّضٙج ثٌٌِٚج١ٔالز ثٌٌّالال١ّز، ٚ٘الٟ ثٌضْال١ّز ثٌضالالٟ صقٌفالش إٌالٝ صْالال١ّز ث

 .دجإلِذٌث٠ًٟٛز ثٌذ١َٔط١زدجصش ِؼٌٚفز  – فٟ ثٌٍغجس ثٌٌٖل١ز" ثٌٌَٚ"

ٚإ١ٌٙج وجٔش صّش دالاله ثٌٖالجَ، أٞ ّال٠ًٛج ٚفٍْالط١ٓ ِٚٚالٌ، ٚأف٠ٌم١الج 

٠َغٛص١ز، ثٌمجةّز ػٍٝ ّالٛثفً ثٌذقالٌ ثٌّضّٛال٠، ِٚالٓ دوث٘الز ثٌّٖج١ٌز ٚإّذج١ٔج ثٌف

ثٌمالالٛي أْ ٕالالؼٛح ٘الاليٖ ثأللطالالجً وجٔالالش ؽ١ّؼٙالالج صالالو٠ٓ دجٌّْالال١ق١ز ثٌٌّالال١ّز، ػٍالالٝ 

ِالالي٘خ ثٌوٌٚالالز، ٚوجٔالالش ِٕضظّالالز فالالٟ أًدالالغ دط٠ٌٌو١الالجس وذالالٌٜ، ٘الالٟ دط٠ٌٌو١الالز 

ٚدط٠ٌٌو١الالالالالز ثٌمْالالالالالطٕط١ٕ١ز، ٚدط٠ٌٌو١الالالالالز  -ٚ٘الالالالالٟ ثأللالالالالالوَ ػٙالالالالالوث   – إٔطجو١الالالالالز

 .٠ٌٌو١ز أ١ًٍُٕٚ ثٌموُثإلّىٕو٠ًز، ٚدط
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ثٌؾ٠َالالٌر ثٌؼٌد١الالز فمالالو وجٔالالش ًثّالالنز فالالٟ ثٌٛع١ٕالالز ػٍالالٝ ثٌالالٌغُ ِالالٓ  جأِالال

ثْٔالي دؼٜ ثألفىجً ٚثٌضمج١ٌو ثٌّْال١ق١ز إٌالٝ ثٌقؾالجٍ، ٚدنجٙالز إٌالٝ ِىالز، ٘اليٖ 

إٌالالٝ ِو٠ٕالالز  إٌّجفالالج  دجٌٕٚالالٌث١ٔز،  ثٌض١الالجًثس ثٌٌٚف١الالز، ثٌضالالٟ ٚٙالالفٙج ثٌؼالالٌح ِٕيةالالي

ٙالٌٞ، ٚ٘الٟ ثٌضْال١ّز ثٌالٛثًهر ٚفالو٘ج، وّالج ثٌٕجٌٙر ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج ٠ْٛع ثٌٕج

 .٘ٛ ِؼٌٚف، دجٌمٌيْ ثٌى٠ٌُ

ػٍٝ أٔٗ إىث وجٔش ثٌٌٕٚث١ٔز لو صؼٌلً ١ٌّ٘ج فٟ ثٌّٕجٟك ثٌقٞال٠ٌز، 

فالالئْ صؼج١ٌّٙالالج ٟٚمّٛالالٙج لالالو صّىٕالالش ِالالٓ ثالٔضٖالالجً فالالٟ ػالالوه ِالالٓ ثٌمذجةالالً ثٌؼٌد١الالز، 

جدالالز ٚىٌالاله ػذالالٌ دجه٠الالز ثٌٖالالجَ ٚثٌؼالالٌثق، فىجٔالالش يعجً٘الالج مٚالالذز، ألٔٙالالج وجٔالالش دّغ

 .ثٌن١ٌّر ثٌضٟ أػوس ثٌؼٌح فٟ ثٌؾ٠ٌَر إٌٝ صمذً ثإلّالَ

ففٟ ٘يث ثٌذقٌ ثٌَثمٌ ِٓ ث١ٌّْق١ز ظٌٙس ثٌطٛثةف ث١ٌّْق١ز، ثٌضالٟ 

 .ِجٍثٌش ف١ز، ٌٚٛ دأفؾجَ ألً ًلؼز، إٌٝ ٠ِٕٛج ٘يث

ٚأِجَ ٘اليث ثٌٛثلالغ ثٌالو٠ٕٟ ثٌٖالجًِ، ٠ٕضٚالخ ثٌْالؤثي ػالٓ ثألّالذجح ثٌضالٟ 

ِٚٚالٌ إٌالٝ ٟٛثةالف ِنضٍفالز، ١ٓ ٚثٌؼالٌثق فٌٛش ث١ٌّْق١١ٓ فالٟ ّال٠ًٛج ٚفٍْالط

د١ّٕج دم١ش ّجةٌ ٕؼٛح ثإلِذٌث٠ًٟٛز ثٌذ١َٔط١ز، فالٟ ثٌمْالطٕط١ٕ١ز ٚثألٔجٝالٛي 

٘اليٖ ثٌٛفالور ثٌضالٟ  ّضٕفٚالُ ٘الٟ ٌٖالّج١ٌز ٚأًٚٚدالج، ِضّْالىز دٛفالوصٙج، ٚأف٠ٌم١ج ث

أ٠ٞج ، فٟ ثٌمٌْ ثٌقجهٞ ػٖالٌ دال١ٓ ثٌى١ْٕالز ثٌٖالٌل١ز ٚثٌى١ْٕالز ثٌغٌد١الز، ٌٍّٚالٌر 

 .ٟ ثٌمٌْ ثٌْجهُ ػٌٖ، د١ٓ ثٌىغٍىز ٚثٌذٌٚصْضٕض١ز؟ثٌغج١ٔز، ف

أٚي ِالالج ٠ضذالالجهً إٌالالٝ ثٌالاليثوٌر ٌٍؾالالٛثح ػالالٓ ٘الاليث ثٌْالالؤثي ٘الالٛ ثٌمالالٛي دالالأْ 

إّٔالالالج وّٕالالالش فالالالالٟ  -١ٌْٚالالالش ثٌؼٛثِالالالً، دّفِٙٛٙالالالالج ث١ٌّْٛالالال١ٌٛٛؽٟ –ثألّالالالذجح 

ّّش ثٌؼجّٙز ٚداله ثٌٖجَ ٚٚثهٞ ث١ٌٕالً، فالٟ ثٌمال١ٌٔٓ  ثٌّؾجهالس ثٌٚجمذز ثٌضٟ ػ

فٛي ٕن١ٚز ث١ٌْو ث١ٌّْـ ٟٚذ١ؼضٗ، ٚ٘الٛ ؽالٛثح ٠ذالوٚ، فالٟ  ثٌٌثدغ ٚثٌنجِِ،

أٚي ٍٚ٘ز، ٚثف١ج  دجٌٌّثَ، ٌٚىٕٗ ٌّػجْ ِج صظٌٙ ف١ٗ دؼٜ ػالِجس ثالّالضفٙجَ، 

إىث ِج فجٌٕٚج ثٌضؼّك فٟ ثٌؼٛثًِ ثٌؼٌل١ز ٚثٌم١ِٛز أ٠ٞج ، ثٌضالٟ ٌؼذالش هًٚث  فؼالجال  

 .ثٌى١جٔجس ثٌطجةف١زفٟ ٖٔٛح ٘يٖ ثالٔمْجِجس ثٌضٟ أهس، فٟ ثٌٕٙج٠ز، إٌٝ دٌٍٚ 

ّٕٚقجٚي لوً ثٌّْضطجع إٌمالجء دؼالٜ ثألٝالٛثء ثٌّْالضمجر ِالٓ ثٌضالج٠ًل، 

ػٍالالالٝ ٘الالاليٖ ثٌؾٛثٔالالالخ ثٌنجٙالالالز دجٌّْالالال١ق١١ٓ ثٌالالالي٠ٓ دالالالجصٛث، فالالالٟ ثٌٍغالالالجس ثٌغٌد١الالالز، 

ٚىٌاله دالجٌطذغ دٖالالىً ِمضٞالخ ؽالوث ، دجػضذالالجً أْ " دّْال١ق١ٟ ثٌٖالالٌق"ِٛٙالٛف١ٓ 

ثٌضالالٟ صؾؼالالً ِالالٓ  ع١ٕالالزثإلثٌغج٠الالز ِالالٓ ثٌذقالالظ ثٌقجٝالالٌ صٌِالالٟ إٌالالٝ صٍّالالِ ثٌؾالاليًٚ 

٘ؤالء ثٌّْال١ق١١ٓ ػٌدالج ، ٠ضىٍّالْٛ ثٌؼٌد١الز ٠ْٚالجّْ٘ٛ دجٌٖالؼًٛ ثٌؼٌدالٟ، أّالٛر  

دّالالٛث١ُٕٟٙ ثٌّْالال١ٍّٓ فالالٟ ثأللطالالجً ثٌؼٌد١الالز ثٌضالالٟ ِالالج ٍثٌالالش صمالالَٛ ف١ٙالالج ؽّجػالالجس 

 .١ِْق١ز
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 :ثالٔمْجِجس ثٌال٘ٛص١ز: أٚال  
ِٕالالالي ٍِالالالٓ دؼ١الالالو ص١ّالالالَس ٕالالالؼٛح ثٌٖالالالٌق، ِٕٚٙالالالج أ٠ٞالالالج  ثٌالالالٌَٚ فالالالٟ 

ز دٖالالغفٙج ثٌَثةالالو ٌٍّْالالجؽالس ثٌال٘ٛص١الالز، ٚلالالو وجٔالالش ثٌفٌٙالالز ّالالجٔقز ثٌمْالطٕط١ٕ١

ثدضوثء  ِٓ ثٌمٌْ ثٌٌثدغ، ػٕوِج دوأ يدجء ثٌى١ْٕالز ٚثٌفالّالفز دالجٌضّؼٓ فالٟ ٕنٚال١ز 

ثٌْال١و ثٌّْالال١ـ، ٚىٌاله دؼالالو أْ ًفؼضالالٗ ًّالجةً ثٌمالالو٠ِ دالالٌِٛ إٌالٝ ٌِصذالالز ثدالالٓ هللا، 

 .ٌٍذٌٖ ِٓ ثٌنط١تزثٌيٞ أٚفوٖ ثألح دفؼً ثٌٌٚؿ ثٌموُ، دٖىً إْٔجْ ِنٍٚج  

ٚ٘الاليٖ ثٌنٚالالٍز لٚالالٙج غ٠ٌغ٠ًٛالالُٛ ث١ٌْٕالالٟ، أٞ ِالالٓ ِو٠ٕالالز ١ْٔالالج فالالٟ 

ي١ّج ثٌٚغٌٜ، ٚلو ًفؼضٗ ثٌى١ْٕز دؼو ٚفجصٗ إٌٝ ٌِصذز يدجء ثٌى١ْٕز، دٖالىً ِالٓ 

 ثٌطٌثفالز، ال صنٍالٛ ِالٓ ثالَٔػالجػ ِّالج ٕالج٘وٖ فالٟ ثٌؼجٙالّز ىثصٙالج ِالٓ ٘اليث ثٌمذ١الً

ٗ ّٚ عّٓ ٘اليٖ ثٌْالٍؼز؟ ف١ؾ١ذاله دجٌّٕجلٖالز إىث ِج ّأٌش أفوُ٘ وُ ٘ٛ »: دمٌٛٗ ِج ٔ

إْ ثألح أػٍالٝ : فٛي ثٌٌّٛٛه ٚغ١ٌ ثٌٌّٛٛه، ٚإىث ّالأٌضٗ ػالٓ عّالٓ ثٌنذالَ أؽجداله

ج إىث وجْ ثٌقّجَ ِؼالوث ، أؽجداله  ٚثالدٓ ّّ إّٔج ٠أصٟ دجٌوًؽز ثٌغج١ٔز، ٚإىث ِج ّأٌضٗ ػ

 .«أْ ثالدٓ إّٔج ٘ٛ ِنٍٛق ِٓ ثٌؼوَ

١ؼالز ثٌّْالـ، ٘اليٖ ثألفىالجً ٚوُ وجٔش ِٕضٌٖر ثألفىالجً ثٌؾو٠الور فالٛي ٟذ

 .ثٌضٟ أهس دجٌٕض١ؾز إٌٝ ثالٔمْجِجس، ثٌضٟ ثصُْ دٙج صج٠ًل ث١ٌّْق١ز فٟ ثٌٌٖق

، وّالالج وجٔالالش صٚالالفٙج ثٌى١ْٕالالز ثٌٌّالال١ّز دالالٌٍس "ثٌٌٙصمالالجس" ِٚالالٓ ٘الاليٖ 

ثٌٌٙصمجس ثٌؼو٠ور، ٚلو ٌؼذالش هًٚث  فجّالّج   ِٓعالط ٔظ٠ٌجس ًة١ْ١ز، فٟ غٌّر 

٠ز، ٚثٌْٕط٠ًٛز، ٚثٌّٕٛف١ْ١ز، ِالغ ِالج والجْ ث٢ًفٟ ثالٖٔمجلجس ث١ٌّْق١ز، ٟٚ٘ 

ٌٙيٖ ثألم١ٌر ِٓ ١ٙغز فٌػ١ز صؾٍش دجٌّٕٛع١ٍالز، ثٌضالٟ أًثه ٙالجٔؼٛ٘ج دجدضىجً٘الج 

 .إ٠ؾجه فً ٠ّٚ ٌضم٠ٌخ ثٌّٕٛف١ْ١ز ِٓ ِي٘خ ثٌى١ْٕز ثٌٌِٟ

 

 :ث٠ً٢ز
ٟٚ٘ ثٌذوػز ثٌضٟ ثدضىٌ٘ج ثٌىج٘ٓ ي٠ًُٛ، فٟ ثإلّالىٕو٠ًز، ٚوالجْ ِالٓ 

ٌْ ثٌٌثدغ، ٚوجْ لو أػٍالٓ ٚفوث١ٔالز هللا، ٚأْ ثٌّْال١ـ ٌالُ أًٙ ١ٌذٟ، ٚىٌه فٟ ثٌم

 .٠ىٓ ّٜٛ وٍّز هللا ثٌّنٍٛلز، فأٚفوٖ هللا إٌٝ ثٌذٌٖ ًّٛال  ٚٔذ١ج  

إال أْ ٘الاليٖ ثٌفىالالٌر، ثٌضالالٟ والالجْ ِالالٓ ٕالالأٔٙج صمالال٠ٜٛ ثإل٠ّالالجْ ثألّجّالالٟ 

دجٌغجٌٛط ثأللوُ، ثٌيٞ ثػضٕمضٗ ٚػٍّضٗ ثٌى١ْٕز، هثٔٙج ثٌّؾّغ ثٌّْالىٟٛٔ، ثٌاليٞ 

َ، دٌةجّالز 325فٟ ِو٠ٕالز ١ْٔال١ج، فالٟ ٕالّجٌٟ غٌدالٟ يّالٟ ثٌٚالغٌٜ، ػالجَ ثٔؼمو 

ور ١الثإلِذٌثًٟٛ لْطٕط١ٓ ٕن١ٚج ، فىجْ ِٓ ٔض١ؾز ٘اليث ثٌّؾّالغ إٍثٌالز ٘اليٖ ثٌؼم

ٌغالجٌٛط ثأللالوُ صقو٠الوث  لجٟؼالج  ِٓ ثٌٌٖق، إٍثٌز  صجِز، ٚدنجٙز صقو٠و ثإل٠ّجْ دج

 .ٔٙجة١ج  
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ٌِج١ٔز فالٟ أًٚٚدالج، إٌالٝ ِٕٚي ىٌه ثٌق١ٓ صقٌٛش ث٠ً٢ز إٌٝ ثٌمذجةً ثٌؾ

أْ صٍٛٙش ثٌى١ْٕز ثٌٌِٚج١ٔز إٌالٝ ثٌمٞالجء ػ١ٍٙالج، لٞالجء  ِذٌِالج  ٌىالٟ صظفالٌ فالٟ 

 .ثٌٕٙج٠ز فٟ ثٌمٌيْ ٚثإلّالَ

 

 :ثٌْٕط٠ًٛز
أِالالالج ثٌْٕالالالط٠ًٛز فٙالالالٟ ثٌؼم١الالالور ثٌضالالالٟ صقّالالالً ثّالالالُ ٙالالالجفذٙج، ْٔالالالطًٛ 

ثًٌْٛٞ ثألًٙ، ثٌيٞ ٕغً ِور ّٕٛثس، وٌّٟ دط٠ٌٌو١ز ثٌمْطٕط١ٕ١ز، ٚأمي 

، ٚىٌه دضأع١ٌ ِٓ ث٠ً٢ز ػٍٝ ِج ٠ذوٚ، أْ ث١ٌّْـ، إىث ِج وجٔش فٟ ٕنٚٗ ٠ؼٍٓ

١ٌٙز ٚثٌذ٠ٌٖز، فٙيث ثالصقجه ال ٠ؼٕٟ أْ ػاليثح ثٌٚال١ٍخ ثصقوس ثٌطذ١ؼضجْ، ث٢لو 

١ٌٙز، دً أْ ٘يث ثٌؼاليثح لالو ثلضٚالٌ ػٍالٝ ثٌطذ١ؼالز ثٌذٖال٠ٌز لو ٔجي ِٓ ثٌطذ١ؼز ث٢

إل٠ّالجْ دالأْ هللا لالو دؼالظ دجدٕالٗ ٚفْخ، ٟٚ٘ ػم١ور وجْ ِٓ ٕأٔٙج أْ صؾؼً ِٓ ث

ٌضن١ٍ٘ ثٌذٌٖ، إ٠ّجٔج  دوْٚ أّجُ، ٟجٌّج أْ ػاليثح ثٌٚال١ٍخ ٌالُ ٠ٖالًّ ٕالن٘ 

دطذ١ؼض١الالٗ ثٌّضقالالوص١ٓ، ثألِالالٌ ثٌالاليٞ ٠ؾؼالالً ػٕوةالالي ثٌْالال١ور ِالال٠ٌُ أَ ثٌّْالال١ـ  ثٌّْال١ـ

 .ثإلْٔجْ، ١ٌِٚ أَ هللا، وّج ٠أصٟ ثّّٙج دٚالر ٠ٌُِ

ؽجٔالخ ػٍالٝ ثٌذط٠ٌالٌن فضؾجؽجس ثٌّو٠ٚز ثٌضٟ لجِالش ِالٓ والً عٌ ثالإٚ

ِضؼٍالك دجٌمو٠ْالز  ْٔط٠ًُٛٛ، ٚال ١ّّج ِٓ ٕؼخ ثٌمْالطٕط١ٕ١ز، ثٌاليٞ والجْ ؽالوّ 

لٞالالالٝ ثٌّؾّالالالغ ثٌّْالالالىٟٛٔ ثٌغجٌالالالظ، ثٌّٕؼمالالالو فالالالٟ ( Theotekos)ِالالال٠ٌُ أَ هللا 

َ، دجٌٌٙصمالالز ػٍالالٝ ٘الاليث ثٌّالالي٘خ، ٚدنٍالالغ ْٔالالط٠ًُٛٛ ػالالٓ 439أفْالالُٛ، ػالالجَ 

ٌؾٙالز ثٌذضالالٌثء ثٌضالٟ وجٔالالش  –وٌّال١ٗ ٚإًّالجٌٗ ِٕف١الالج  إٌالٝ ٕالالّجي ثٌؾ٠َالٌر ثٌؼٌد١الالز 

 .صٛفٟ ١ِْٕج  ف١ظ  -ٚثلؼز صقش ١ّجهر ثإلِذٌث٠ًٟٛز ثٌذ١َٔط١ز

ٚث إٌالٝ ِالٓ ؽٙالضُٙ إٌالٝ ثٌٙؾالٌر، فٍؾالأ إال أْ أصذجػٗ ثٌىغالٌ لالو ثٝالطٌٚث

داله فجًُ، ٚال١ّّج فٟ داله د١ٓ ث٠ٌٌٕٙٓ، فٟ ١ٚٔذ١ٓ ٚثٌٌ٘ج، ف١الظ ثٍه٘الٌس 

٠١، ج صّىٕش، مالي ثٌؼٚالٌ ثٌّٛالثٌى١ْٕز ثٌْٕط٠ًٛز ثٍه٘جًث  ػؾ١ذج ، ٌوًؽز أٔٙ

إٌالالٝ ألطالجً يّالال١ج ثٌّٛالطٝ، ٚإٌالالٝ ٍِّىالز ثٌضضالالٌ أٚ ِالٓ إًّالجي ثٌذؼغالالجس ثٌضذٖال٠ٌ١ز 

ثٌّٕغالالٛي، ٚفضالالٝ إٌالالٝ ثٌٚالال١ٓ ف١الالظ صأٌفالالش ػٍالالٝ أّالالجُ ِالالي٘ذٙج ؽج١ٌالالجس ػو٠الالور 

 .ٚٝنّز

 

 :ثٌّٕٛف١ْ١ز
ٌٚىالٓ ثٌّالالي٘خ ثٌالاليٞ ٌؼالخ هًٚث  فجّالالّج  فالالٟ ثالٖٔالمجلجس ثٌىْٕالال١ز، إّٔالالج 

 .، ثٌّٛٙٛفز دجٌّٕٛف١ْ١زثٌٛثفورذ١ؼز ثإل١ٌٙز وجْ ػم١ور ثٌط
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الالال ّٖ فالالالٟ ثٌمْالالالطٕط١ٕ١ز، ٚثّالالالّٗ  ًٚػالالالج  ٔجّالالالىج   والالالجٌْ دٙالالالج ٚأٚي ِالالالٓ د

ثص١ٖ٠ُٛٛ، ٚىٌه فٟ أٚثةً ثٌمٌْ ثٌنجِِ، ٌٚىٓ ِؤِّ ٘يٖ ثٌؼم١الور إّٔالج والجْ 

 .دط٠ٌٌن إٔطجو١ج فٟ ثٌمٌْ ثٌْجهُّج٠ٌ٠ُٚٛ ثٌىذ١ٌ،  فٟ ثٌٕٙج٠ز

ذ١ؼالالالز ثإل١ٌٙالالالز ثٌٛثفالالالور دجٌّْالالال١ـ هْٚ دجٌط صمالالالٛي ٚ٘الالاليٖ ثٌؼم١الالالور وجٔالالالش

 ّْ  .و ثدٓ هللا فٟ ١٘تز إْٔجْثٌطذ١ؼز ثٌذ٠ٌٖز، ثٌضٟ ٍثٌش ِٓ ثٌٛؽٛه دفؼً صؾ

فالٟ ّال٠ًٛج ِٚٚالٌ، ٚفضالٝ أْ  ثألمال٘ػٍٝ  ثٌؼم١ورٚلو ثٔضٌٖس ٘يٖ 

 .أ١ٕ١ًِج ىثصٙج لو ثػضٕمضٙج، ٌٚىٓ دئٝفجء صف١ٌْ مجٗ ػ١ٍٙج

جي ٘اليٖ ثٌؼم١الالور ًهر فؼالالً ٚوالجْ الدالالو ٌٍى١ْٕالز ثٌٌّالال١ّز ِالالٓ أْ صغ١الٌ ف١الال

لج١ّز، فضؾٍالش ًهصٙالج دالجها دالوا، فالٟ ثٌّؾّالغ ثٌّْالىٟٛٔ ثٌاليٞ ثٔؼمالو فالٟ ِو٠ٕالز 

َ، ف١الظ ٙالوً 459مٌح ثٌؼجّٙز، ػالجَ د، فٟ ّٕجي ي١ّج ثٌٚغٌٜ، ١ٔزٚمٍم١و

 –أٞ ثٌىجع١ٌٛى١الالالز ثٌمالالالٌثً دالالالو٠ٕٙج ٚصق٠ٌّٙالالالج، ٚإػالالالالْ ػم١الالالور ثٌى١ْٕالالالز ثٌٌّالالال١ّز

دجصقالالجه ثٌطذ١ؼضالال١ٓ، ثإل١ٌٙالالز ٚثٌذٖالال٠ٌز، فالالٟ  ثألًعٛىوْالال١ز، ثٌّذ١ٕالالز ػٍالالٝ ثإل٠ّالالجْ

 .ٌالٔفٚجَٕن٘ ث١ٌّْـ، ثصقجهث  غ١ٌ لجدً 

 

 :ثٌىٕجةِ ثٌّٕٛف١ْ١ز
ثٌى١ْٕالز ثٌٌّال١ّز  ٌٓمو وجْ ِؾّغ مٍم١و١ٔٚز فجصقز ثالٖٔمجق ثٌؼ١ّك د١

ٚثٌى١ْٕالالز ثٌْالال٠ٌج١ٔز فالالٟ ّالال٠ًٛج، ٚثٌى١ْٕالالز ثٌمذط١الالز فالالٟ ِٚالالٌ، وّالالج والالجْ ٘الاليث 

ٝالالطٙجهثس ِالالٓ ؽجٔالالخ ثٌوٌٚالالز ثٌذ١َٔط١الالز ٚو١ْٕالالضٙج ثٌّؾّالالغ ِٕطٍمالالج  فالالجفال  دجال

 .ث١ٌٌّّز، وّج أٔٗ لو أعجً فٟ ٠ًّٛج ٌِٚٚ ِٛؽز ِٓ ثٌْن٠ ٝوّ٘ج

ثٌّؤًمالالْٛ، ػٍالالٝ ثمالالضالف َٔػالالجصُٙ، ِالالٓ ٕالالٌل١١ٓ ٚغالالٌد١١ٓ، ِٚالالٓ 

٘اليٖ ثالٝالطٙجهثس ِالٓ  وجع١ٌٛه ٠ٌّٚجْ، ٚٙفٛث ثألٕىجي ثٌفظ١ؼز ثٌضٟ ثصنيصٙج

ف ٚثٌٕالالالجً، ِٚالالالٓ صٖالالال٠ٌو مالالالجًػ ثٌّالالالوْ ِالالاليثدـ ؽّجػ١الالالز، ٚصمض١الالالً فالالالٌهٞ دجٌْالالال١

ٚثأله٠ٌر، إٌٝ ِج ٕ٘جٌه ِالٓ أٔالٛثع ثٌضؼالي٠خ ثٌضالٟ صمٖالؼٌ ٌٙالج ثألدالوثْ، ٚوالً ىٌاله 

فجٌالز فالوس وجصذالج  ّال٠ًٛج  دجُّ ٠ْالٛع ثٌٕجٙالٌٞ، ًّالٛي ثٌّقذالز ٚثٌٌأفالز، ٚ٘الٟ 

 :١ِجُٔٛ ِجًّالُٔٛ، ػٍٝ ثٌمٛيوذ١ٌث ، إ

ِالالٓ ثٌّْالال١ق١١ٓ  جٚر  ٌالالُ ٠الالٌ ثٌضالالج٠ًل دٙالالجةُ ِضٛفٖالالز إٔالالو ثفضٌثّالالج  ٚلْالال»

 .«ذؼٜدؼُٞٙ ٌ

ٚوالالالجْ ِالالالٓ أعالالالٌ ٘الالاليٖ ثألػّالالالجي أْ صأّْالالالش فالالالٟ دالالالاله ثٌٖالالالجَ ثٌى١ْٕالالالز 

ثٌْالال٠ٌج١ٔز، ٚفالالٟ ٚثهٞ ث١ٌٕالالً ثٌى١ْٕالالز ثٌمذط١الالز، ٚ٘الالٛ ػّالالً ؽذالالجً ٠ؼالالٛه ثٌفٞالالً 

دجٌّذجهًر دٗ ٚإٔؾجٍٖ، إٌٝ والج٘ٓ ّال٠ٌجٟٔ، ٠ؼمالٛح ثٌذٌثهػالٟ، أٞ فالٟ ثٌْال٠ٌج١ٔز 

ٌصالالالو٠ٙج، ٌٍضنفالالالٟ ػالالالٓ أػالالال١ٓ ثٌٖالالالٌٟز ىٚ ثٌغ١الالجح ثٌٌعالالالز ٚثٌَّّلالالالز، ثٌضالالالٟ والالالجْ ٠

 .ثٌذ١َٔط١ز، ثٌضٟ وجٔش صالفمٗ فٟ وً ِىجْ
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ٚال غٌٚ أٔٗ وجْ ِٓ أعٌ ٘اليٖ ثالٝالطٙجهثس، ٌال١ِ فمال٠ إٖٔالجء و١ْٕالز 

١ٕٟٚالالز فالالٟ ّالال٠ًٛج، ٚ٘الالٟ ثٌى١ْٕالالز ثٌْالال٠ٌج١ٔز، ٚو١ْٕالالز ١ٕٟٚالالز فالالٟ ِٚالالٌ، ٘الالٟ 

مالال٘ ثٌى١ْٕالالز ثٌمذط١الالز، ٚىٌالاله دؾجٔالالخ ثٌى١ْٕالالز ث١ٌٌِٚالالز ثٌٌّالال١ّز، دالالً ٚػٍالالٝ ثأل

ثٔذغجق ٕؼًٛ ػ١ّك ِٓ ثٌؼوثء ٚثٌىٌث١٘ز ٌٍْالٍطز ثٌذ١َٔط١الز، ٘اليث ثٌٖالؼًٛ ثٌاليٞ 

 .١ّّٙو ثٌوًٚح ٌٍفضـ ثٌؼٌدٟ فٟ ثٌمٌْ ثٌْجدغ

ٚأِجَ ٘يٖ ثالٔضفجٝجس ثٌضالٟ ظٙالٌس فالٟ ثٌٖالجَ ِٚٚالٌ لذ١الً ثإلّالالَ، 

فجّالالال١١ٍ١ف، ٚثٌٌِٚالالالجٟٔ ٔمالالالٛال  صْالالالجءي ثٌّؤًمالالالْٛ ثٌغٌد١الالالْٛ، أِغالالالجي ثٌٌّٚالالالٟ

ٕجًي ه٠ً ٚثٌفٌْٟٔ أًْٔش ٠ًٕجْ، ٚثإلٔى١ٍَٞ أٌفالٌه دضٍالٌ، ٠ًٛغج، ٚثٌفٌْٟٔ 

ٚثٌّْٕجٚٞ أًْٔش ٕالضج٠ٓ، ٚػالوه وذ١الٌ ِالٓ ّالٛثُ٘، ػّالج إىث وجٔالش ٘اليٖ ثٌقجٌالز 

ثٌٕفْالال١ز ثٌضالالٟ ١ّٕ٘الالش ػٍالالٝ أ٘الالً ثٌٖالالجَ ِٚٚالالٌ إٍثء ثٌقىالالُ ثٌذ١َٔطالالٟ، دالالً ٘الاليٖ 

ثالٖٔالالمجلجس ثٌضالالٟ لٞالالش ػٍالالٝ ٚفالالور ثٌّْالال١ق١ز ثٌٖالالٌل١ز فالالٟ ثٌمالال١ٌٔٓ ثٌنالالجِِ 

هُ، ػّالالج إىث وجٔالش ١ٌٚالالور ثالمضالفالالجس فالٟ ثٌؼم١الالور فالٛي ٕنٚالال١ز ثٌّْالال١ـ ٚثٌْالج

عّالالز ػٛثِالالً أمالالٌٜ لالالو ّالالجّ٘ش فالالٟ ثٔطاللٙالالج، ٚ٘الالٛ ثٌٛؽالالٗ ِالالٓ أْ فقْالالخ، أَ 

صج٠ًل ث١ٌّْق١١ٓ فٟ ثٌٌٖق، ثٌيٞ ٚؽو ف١ٗ ثٌّؤًمالْٛ ثٌغٌد١الْٛ ثٌالي٠ٓ ىؤٌالج، 

ٟ ِٚالٌ، أْ ٌضٍه ثالٔضفجٝجس أّذجدج  ل١ِٛز، وجٔش ٠ًّٛز فالٟ ّال٠ًٛج ٚلذط١الز فال

ٚأٔٙج ثًصوس ٚلضتي ٕىً ثٌقٌوجس ثٌو١ٕ٠ز، ألْ ثٌو٠ٓ إّٔج وجْ ثٌٌهثء ثٌيٞ وجٔش 

صضؾٍٝ دٗ فالٟ ىٌاله ثٌؼٙالو، وّالج ّال١ؾٌٞ دؼوةالي فالٟ ثإلّالالَ، ثٌقٌوالجس ث١ٌْجّال١ز 

 .ٚثالؽضّجػ١ز

ٟٚ٘ ٔظٌر إٌٝ فم١مز صٍاله ثٌقٌوالجس، ٠مضٞالٟ صٛٝال١قٙج دالجٌؼٛهر إٌالٝ 

ح ٘اليٖ ثٌّٕطمالز، ثٌّٛٙالٛفز ث١ٌالَٛ دجٌٖالٌق ثٌؾيًٚ ثٌؼٌل١ز ثٌضٟ صّشُّ إ١ٌٙج ٕؼٛ

 .ثأل٠ّٚ

 

 :ثألٙٛي ثٌْج١ِز: عج١ٔج  
ِّج ال ٕه ف١ٗ أْ ِؼظُ ثٌٖؼٛح ثٌمجٟٕز فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ ثأللطالجً 

ثٌضالالٟ ٠ضالالأٌف ِٕٙالالج ثٌٙالالالي ثٌنٚالال١خ، ٚ٘الالٛ ثٌضؼذ١الالٌ ثٌالاليٞ أٚؽالالوٖ، فالالٟ أٚثةالالً ٘الاليث 

( James Breasted)ثٌمالالالٌْ، ثٌّالالالؤًك ثألعالالالٌٞ ثأل٠ٌِىالالالٟ، ؽالالال١ِّ د٠ٌْالالالضو 

، إّٔالالج (Fertile Crescent)دٛٙالالفٗ ثأللطالالجً ثٌّق١طالالز دالالجٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١الالز دجٌالال  

 .ٟ٘ ِقٜ ّج١ِز فٟ أٌٙٛٙج

ٚثٌْج١ِْٛ ثٌي٠ٓ ًٚه ىوٌ ؽوُ٘ ثألػٍٝ، ّالجَ دالٓ ٔالٛؿ، فالٟ ثٌضالًٛثر، 

إّٔج ٠ؤٌفْٛ ِؾّٛػالز ٚثّالؼز ِالٓ ثأللالٛثَ ثٌضالٟ صٌدطٙالج ٙالٍز ثٌْٕالخ ِالٓ ؽٙالز، 

أللالٛثَ، ثٌضالٟ ظٙالٌس ِٕالي فؾالٌ ثٌضالج٠ًل ٚػاللز ثٌضٌدالز ِالٓ ؽٙالز أمالٌٜ، ٚ٘اليٖ ث



 - 41 - 

ٌٌٚدّالج أ٠ٞالج ،  –دٖىً لذجةً ٚػٖجةٌ، ٟ٘ ثٌضٟ ثّضٟٕٛش دالاله ثٌٖالجَ ٚثٌؼالٌثق 

 .ٌِٚ ٚٔٛد١ج ٚثٌقذٖز –ٚػٍٝ فو لٛي دؼٜ ثٌؼٍّجء 

ٚثإلٕالالىجي ثٌالاليٞ أعالالجً ثال٘ضّالالجَ ِٕالالي أٚثةالالً ثٌمالالٌْ ثٌّجٝالالٟ والالجْ فالالٟ 

 .ْج١ِزٍك ِٕٗ ثأللٛثَ ثٌطثٌضقٌٞ ػٓ ثٌّق٠١، ثٌيٞ وجٔش صٕ

 .A)٘الاليث ثٌْالالؤثي، صٛٙالالً ثألٌّالالجٟٔ أهٌٚالالف ٕالالذٌٔغٌ  ٌٍٚؾالالٛثح ػالالٓ

Sprenger ) ،فالٟ أٚثّالال٠ ثٌمالالٌْ ثٌضجّالغ ػٖالالٌ، إعالالٌ هًثّالجس ٚصق٠ٌالالجس ِؼّمالالز

، ألٔٙالُ لالو ٔذضالٛث ِالٓ ثٌؾ٠َالٌر «إْ ثٌْالج١١ِٓ ؽّال١ؼُٙ ػالٌح»إٌالٝ ثٌمالٛي ثٌؾالجٍَ 

١ٔالالجْ يمالالٌثْ، ثٌؼٌد١الالز، فضذؼالالٗ دٙالاليث ثٌالالٌأٞ، ثّالالضٕجهث  إٌالالٝ أهٌالالز ؽو٠الالور، ػجٌّالالجْ أٌّج

، ٌٚٙيث ثألم١ٌ ػذالجًر ِؼٌٚفالز ٚ٘الٟ (Winkler)ٚفٕىٌٍ ( Schrader)ٌٕثهً 

 .«أْ ِٕذش ثٌْج١١ِٓ ثألٍٟٙ إّٔج ٘ٛ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز»

ٚ٘يث ثٌٌأٞ لو صقٛي إٌٝ ٔظ٠ٌز ػ١ٍّز دفًٞ ثٌؼالِز ثإل٠طجٌٟ ١ٌٟٛٔ 

( Annali)ثٌٞالنّز " ف١ٌٛالجس ثإلّالالَ"، ٙالجفخ (Leone Caetali)و١ضالجٟٔ 

هًثّالالجس فالالٟ ثٌضالالج٠ًل "٘الاليث ثٌّؤٌالالف، ٚدنجٙالالز فالالٟ ِؤٌالالف يمالالٌ دؼٕالالٛثْ  ففالالٟ

لالالو صٛٙالالً إٌالالٝ ثٌوالٌالالز ػٍالالٝ أْ  (Studi di,Storia Orientale" )ثٌٖالالٌلٟ

ثٌمذجةً وجٔش صٕفٌ، صذجػج ، مالي ثألٍِٕز ثٌغجدٌر ِٕٚي أوغٌ ِٓ مّْز يالف ّالٕز 

إٌالالالٝ  لذالالً ثٌّْالال١ـ، ِالالالٓ ثٌؾ٠َالالٌر ثٌؼٌد١الالز ِٕالالالي ٍِالالٓ دؼ١الالو ؽالالالوث  دْالالذخ صقٌٛٙالالج

ٙقجًٞ ١ًٍِز ٚدالٛثه  ػج٠ًالز ِالٓ ثٌٕذالجس، ٚصَث٠الو ثألػالوثه ثٌذٖال٠ٌز فالٟ ثٌمذجةالً، 

 صَث٠وث  ِْضٌّث ، ثألٌِ ثٌيٞ وجْ ٠وفؼٙج إٌٝ ثؽض١جٍ فالوٚه ثٌؾ٠َالٌر، ٌىالٟ صٕٚالخّ 

ػٍالالٝ ثأللطالالجً ثٌّؾالالجًٚر، فضغٌّ٘الالج و١ّالالجٖ ثألٔٙالالجً ثٌٚالالجمذز ، ٚصقضالالً أًثٝالال١ٙج، 

ضالٟ وجٔالش ؽ١ّؼٙالج ّالج١ِز فالٟ أٙالالٌٛٙج ٚصٖال١و ف١ٙالج ثٌّّجٌاله ٚثإلِذٌث٠ًٟٛالجس، ثٌ

، ثٌضالالٟ ِالجٍثي ثٌؼٍّالجء ِنضٍفال١ٓ فالالٛي (Sumer)ثٌؼٌل١الز، دجّالضغٕجء لذجةالً ّالٌِٛ 

 .صؼ١١ٓ أٟٚجٔٙج ثأل١ٍٙز

ث١ٌالَٛ أْ ٠الالضُ د١الالُٕٙ ػٍالٝ أْ ثٌْالالج١١ِٓ لالالو ًٚهٚث،  ثإلؽّالالجعٚ٘ىاليث والالجه 

صذجػالالج ، مالالالي ثألٍِٕالالز ثٌغالالجدٌر، ِالالٓ ثٌؾ٠َالالٌر ثٌؼٌد١الالز، ٚإْ وجٔالالش يًث ٘الالُ ِالالج 

ٌفش ِضٞجًدز فٛي ثألّذجح ثٌضٟ وجٔش صوفؼُٙ، ه٠ًٚج ، إٌالٝ ثؽض١الجٍ ٕالٛثٟب د

 .ثٌؾ٠ٌَر ٚثٌف١ٜ ػٍٝ ألطجً ثٌٙالي ثٌن١ٚخ

ٚ٘يٖ ثٌٕض١ؾز ٌضق٠ٌجس ٚأدقجط ٠ٍٟٛز، فمالو ٌنٚالٙج ثٌّالؤًك ثٌفٌْٔالٟ 

، دنّالالِ ِالالٓ ثألِالالٛثػ ثٌْالالج١ِز ث٢ص١الالز (Alexandre Moret)أٌىْالالٕوً ِالالًٖٛ 

 :ػٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌضجٌٟ ؽ١ّؼٙج ِٓ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز،

 

  دالالاله ػمالالالجه أٚ يوالالالجه(Accad)فالالالٟ ؽٕالالٛدٟ ثٌؼالالالٌثق، ٚ٘الالالٟ ِضجمّالالالز ، 

 .ٌقوٚه ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز فٟ ثألٌف ثٌٌثدغ لذً ث١ٌّْـ
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  ُ٘ثٌىٕؼج١ْٔٛ، ُٚ٘ فتضجْ، فتز وٕؼج١ٟٔ ّٛثفً داله ثٌٖجَ، ثٌي٠ٓ أّالّج

 دّؼٕالالٝ( دفالضـ ثٌالوثي)ثإلغ٠ٌالك دالجٌف١ٕ١م١١ٓ، ِالغ ثٌؼٍالُ أْ ِالؤُٙ ثٌو١ٌٚالز 

ٚفتالالز وٕؼالالج١ٟٔ ثٌالالوثمً،  .ثٌّو١ٕ٠الالز، وجٔالالش صضْالالّٝ دجٌىٕؼالالج١١ٔٓ -ثٌوٌٚالالز

ثٌي٠ٓ ثِضو ثٔضٖجًُ٘ إٌٝ فٍْط١ٓ ٚدؼٜ ألْالجَ ِالٓ ّال٠ًٛج ثٌّٛالطٝ، 

 .لذً ث١ٌّاله، أٞ فٟ أٚثمٌ ثألٌف ثٌغجٌغز 2111ٚىٌه فٛثٌٟ ػجَ 

  ٟث٢ًث١ِالالالْٛ فالالالٟ ّالالال٠ًٛج ِالالالٓ ٕالالالّجٌٙج فضالالالٝ هِٖالالالك، ٚثٌؼذ٠ٌالالالْٛ فالالال

 .،أٞ فٟ يٚث٠ّ ثألٌف ثٌغج9511ٟٔفٍْط١ٓ، ل٠ٌخ ػجَ 

  َٚىٌه وٍٗ دجٌطذغ لذً ث١ٌّاله511ثألٔذجٟ دؾٛثً ػج ،. 

  ٚفٟ ثٌمالٌْ ثٌْالجدغ، دؼالو ثٌّال١اله، ثٔالوفؼش ثٌّٛؽالز ثألم١الٌر، ثٌضالٟ أصالش

 .دجٌؼٌح، صقش ًث٠ز ثإلّالَ

 

ٟٚ٘ ِٛؽالجس لالو صٛلفالش ظالجٌ٘ث ، ِٕالي ثٌفالضـ ثٌؼٌدالٟ، دٖالىٍٙج ثٌؼٕفالٟ، 

وجٔالش صغاليٜ دٚالًٛر ِضٛثٙالٍز، ّالىجْ ّال٠ًٛج  ٌىٟ صضقٛي إٌٝ فٌوجس ص١ٍٍْز،

ثٌْج١١ِٓ دالوَ لذجةٍٙالج، فىالجْ ِٕٙالج ِالٓ ٠ذمالٝ ػٍالٝ ف١الجر ثٌذجه٠الز ٚثٌٌفالً، ّٚالٛث٘ج 

ىٌاله ثٌّالؤًك ثٌفٌْٔالٟ  ػٍٝ ثٌق١جر ثٌق٠ٌٞز فالٟ أٔقالجء ّال٠ًٛج وجفالز، وّالج أعذالش

 .، فٟ وضجد١ٓ ِؼٌٚف١ٕ٠ًRene Dussaudٓ١ٗ هّٚٛ 

، لالو Strabonغ٠ٌمٟ ّضٌثدْٛ ٚ٘يث ِغ ثإلٕجًر إٌٝ أْ ثٌؾغٌثفٟ ثإل

، أْ ؽذالالً ٌذٕالالجْ وجٔالالش صمطٕالالٗ، فالالٟ ثٌمالالٌْ "ثٌؾغٌثف١الالج"إٔالالجً فالالٟ ِؤٌفالالٗ ثٌّْالالّٝ 

ػٍّالالج  دالالأْ ثإل٠ضالال١٠ًٛٓ ٘الالُ )ثألٚي ِالالٓ ثٌّالال١اله، لذجةالالً ٚػٖالالجةٌ ػٌد١الالز ٚإ٠ض٠ًٛالالز 

، ٚإْ ٘يٖ ثأللٛثَ وجٔش صؼ١ٔ ِٓ ثٌغَٚ ّٚجةٌ ّٚجةً ثٌق١الجر (أ٠ٞج  ِٓ ثٌؼٌح

 .ثٌذو٠ٚز

ثٌّؼط١الالجس ثٌضج٠ًن١الالز، لالالو ْٔالالضط١غ إؽالالٌثء ثٌّقجٌٚالالز فالالٟ ٝالالٛء ٘الاليٖ 

ٌٍضقالالٌٞ، ػٍالالٝ ٚؽالالٗ ثٌضم٠ٌالالخ، ػالالٓ ثألٙالالٛي ثٌؼٌل١الالز أل٘الالجٌٟ دالالاله ثٌٖالالجَ، لذ١الالً 

ِالالغ ثٌّالفظالالز أٔالالٗ ِالالٓ ثٌؼْالال١ٌ صطذ١الالك ىثس ، ثٌفالالضـ ثٌؼٌدالالٟ فالالٟ ثٌمالالٌْ ثٌْالالجدغ

ألّالالذجح ػالالور  ثٌط٠ٌمالالز ػٍالالٝ ألذالالجٟ ِٚالالٌ، ثٌالالي٠ٓ ٔذمالال١ُٙ مالالجًػ دقغٕالالج ثٌقجٝالالٌ،

م٘ ألْ ٌٍٖؼخ ثٌمذطٟ ثٌٌّٚٞ، ثٌيٞ صقٛي إٌٝ ثإلّالَ ف١ّالج ِٕٚٙج ػٍٝ ثأل

دؼالالو، ٌىالالٟ ال ٠ذمالالٝ ِٕالالٗ فالالٟ ثٌٛلالالش ثٌقجٝالالٌ ّالالٜٛ ّالالضز أٚ ّالالذؼز ِال٠الال١ٓ فمالال٠، 

ؽيًٚث  ػٌل١ز ِّضَؽز دجٌْج١ِز ٚثٌقج١ِالز ثٌْالٛهثء، ثٌضالٟ ٌّالج ٠ضٛٙالً ثٌؼٍالُ إٌالٝ 

 .ص١ٝٛقٙج
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 :ث١ٌّْق١ْٛ فٟ ٠ًّٛج ٚثٌؼٌثق: عجٌغج  
ْ ٠ًّٛج ٚثٌؼٌثق، ػٍّج  دأْ ٠ًّٛج ثٌضج٠ًن١ز إّٔج ٔقٌٚ ثٌذقظ دْىج

صٖالالًّ أ٠ٞالالج  فٍْالالط١ٓ، ٚدالالجٌطذغ ٌذٕالالجْ، صالالجًو١ٓ مالالجًػ ٘الاليث ثإلٟالالجً ثأللذالالجٟ فالالٟ 

 .ثٌي٠ٓ وجْ ٠ضأٌف ِٓ وغٌصُٙ ثٌْجفمز ٕؼخ ٌِٚ لذً ثإلّالَ ٌِٚ،

فّالالالٓ ثٌّْالالالٍُ دالالالٗ إىث  أْ ثٌؾّجػالالالجس ثٌضالالالٟ وجٔالالالش لجٟٕالالالز فالالالٟ ّالالال٠ًٛج 

ٟ، وجٔش ١ِْق١ز دٌِضٙج، وّج أٔٗ ِٓ ثٌّضفك ػ١ٍٗ دال١ٓ ٚثٌؼٌثق، لذً ثٌفضـ ثٌؼٌد

ثٌّالالؤًم١ٓ أْ ٘الاليٖ ثٌؾّجػالالجس وجٔالالش ِٕض١ّالالز إٌالالٝ ثٌّٕٛف١ْالال١ز فالالٟ ّالال٠ًٛج، ٚإٌالالٝ 

ثٌْٕط٠ًٛز فالٟ ثٌؼالٌثق، ٚىٌاله دؾجٔالخ ؽّجػالجس والجْ ٌٙالج أ٠ٞالج  ل١ّضٙالج ثٌؼوه٠الز، 

ع ِؤٌفز ِٓ ثٌٌَٚ، ثٌنجٝؼ١ٓ ٌٍى١ْٕز ث١ٌٌّّز فٟ ٠ًّٛج ِٚٓ ثٌّٕٛف١١ْ١ٓ أصذج

و١ْٕز إٔطجو١ج ث١ٌؼمٛد١ز فٟ ثٌؼٌثق، ٚوجْ دؼُٞٙ فٟ ٠ًّٛج ِٓ أًٙ إغ٠ٌمالٟ 

ٚثٌذؼٜ ث٢مٌ ِالٓ ث٢ًث١ِال١ٓ، د١ّٕالج والجٔٛث فالٟ ثٌؼالٌثق، دّؼظّٙالُ ػٍالٝ ثأللالً، 

 .ِٓ ث٢ًث١١ِٓ ِٚٓ غ١ٌ ثٌفٌُ ثإل٠ٌث١١ٔٓ

إال أْ فالالٟ ٕالالّجي ّالال٠ًٛج، ٚدجٌضنٚالال١٘ فالالٟ ِو٠ٕالالز مالالًُٛٚ ثٌٛثلؼالالز 

فٛي ه٠ٌ وجْ وجةٕج  ػٍٝ ثٌؼجٟٙ لٌح ِو٠ٕالز أفج١ِالج، لٌح ِو٠ٕز ػَثٍ، ٚويٌه 

ٚ٘الالٛ ثٌّىالالجْ ثٌّؼالالٌٚف ث١ٌالالَٛ دمٍؼالالز ثٌّٞالال١ك، صىٛٔالالش ؽّجػالالز ثٌّٛثًٔالالز، ثٌالالي٠ٓ 

صْالالّٛث دجّالالُ ِالالجً ِالالجًْٚ، ِٕٖالالب ٘الاليٖ ثٌؾّجػالالز، ٚلالالو ػالالجٓ ٔجّالالىج  فالالٟ ثٌمالالٌْ 

 .ثٌٌثدغ

ٚفالٛي ثٌؼم١الور ثٌضالٟ ثٔذغمالش ػٕٙالج ٘اليٖ ثٌؾّجػالز، ثٌضالٟ ٘الٟ يًث١ِالز فالالٟ 

فٕٙجٌه ٕذٗ إؽّجع ٌوٜ ثٌّؤًم١ٓ ٚثٌّذٖال٠ٌٓ . جػٙج، صٞجًدش ث٢ًثءأٙٛي أصذ

ثٌغٌد١١ٓ، ػٍٝ أْ ٘يٖ ثٌؾّجػز لو ٖٔأس دٛفٟ ٚػٍٝ أّالجُ ثٌّٕٛع١ٍ١الز، ثٌمجةٍالز 

دأْ ١ٌٍّْـ ١ِٖتز ٚثفور فٟ ٟذ١ؼضالٗ ثإل١ٌٙالز ٚثٌذٖال٠ٌز، فالٟ فال١ٓ أْ ثٌّالؤًم١ٓ 

ٚٔالالٗ ٚٙالالّز فالالٟ إّٔالالج ٠ٕىالالٌْٚ دٖالالور ِالالج ٠ؼضوِالالٓ ثٌّٛثًٔالالز ٚثألفذالالجً ٚثٌىٕٙالالز 

 .Perpetuelle Orthodoxie" أًعٛىو١ْضُٙ ثٌوثةّز"

فالجٌٛثلغ ٘الٛ أْ ٘اليٖ ثٌؾّجػالز وجٔالش فالٟ ٟٕٚٙالج ِّٚٙج والجْ ِالٓ ثألِالٌ 

ثألٍٟٙ ١ٌٚور صٌدضٗ ِّج ٠ؼٕالٟ أٔٙالج وجٔالش، ٌٚالُ صالَي، يًث١ِالز دؼٌل١ضٙالج، ٚإىث ِالج 

جْ ثٔضمٍالالش، ثدضالالوثء  ِالالٓ ثٌمالالٌْ ثٌضجّالالغ، ػٍالالٝ أغٍالالخ ثٌظالالٓ، إٌالالٝ أػالالجٌٟ ؽذالالجي ٌذٕالال

ثٌّٖج١ٌز، فئّٔج دم١ش ِقجفظز ػٍٝ ٚفوصٙج، ٚدالجٌطذغ، ػٍالٝ أٙالٌٛٙج، ِّالج ٠الوػٛ 

 .إٌٝ ثٌمٛي دأٔٙج، ٟ٘ أ٠ٞج  ّج١ِز ثألًٙ، ٚػٌد١ز ثٌّٕٖأ

إال أْ فٟ ثٌٛثلغ وجٔش صٍه ثٌؾّجػجس فالٟ ّال٠ًٛج ٚثٌؼالٌثق م١ٍطالج  ِالٓ 

ثم١ٍالز، ىجْ ثٌؼٌٕٚ ث٢ًثِٟ ّجةوث  فٟ ثٌّالوْ ثٌْالجف١ٍز ٚثٌوث١١ِٓ ٚثٌؼٌح، فث٢ً

ٚػٍالٝ ثألمالال٘ فالٟ ثٌمالالٌٜ ٚثأل٠ًالجف، د١ّٕالالج والجْ ثٌؼالالٌح، ٚ٘الُ والالجٔٛث ِٚالالجٍثٌٛث 

ِٕٞالال١٠ٛٓ فالالٟ إٟالالجًثصُٙ ثٌمذجة١ٍالالز ٚثٌؼٖالالجة٠ٌز، ِضالال١ٕٟٛٓ ِٕالالي ثألٍِٕالالز ثٌذؼ١الالور، 
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دأػوثه وغ١فز فٟ ثٌّٕالجٟك ثٌٖالٌل١ز ِالٓ ّال٠ًٛج ٚثٌّٕالجٟك ثٌغٌد١الز ٚثٌٖالّج١ٌز ِالٓ 

 .ثٌؼٌثق

إِالجًر ثٌغْجّالٕز فالٟ ّال٠ًٛج،  ٚ٘ىيث ٖٔأس ٚثٍهٌ٘س فٟ صٍه ثٌذٛثهٞ

ٚوالالجٔٛث ٠ؼضٕمالالْٛ ثٌّالالي٘خ ث١ٌؼمالالٛدٟ، ٍِّٚىالالز ثٌٍن١ّالال١ٓ فالالٟ ثٌق١الالٌر ِالالٓ أػّالالجي 

ثٌؼالٌثق، ثٌضالالٟ والالجْ ٍِٛوٙالج ًٚػج٠ج٘الالج ِالالٓ ثٌْٕالط١٠ًٛٓ، ِالالغ ثٌّالفظالالز أْ هٚال  

لذالالً ثٌمالال١ٌٔٓ ثٌنالالجِِ ٚثٌْالالجهُ،  ػٌد١الالز لالالو ٖٔالالأس أ٠ٞالالج  فالالٟ صٍالاله ثألٙالالمجع،

 .فٟ ٠ًّٛج( دج١ٌٌّث)ثألًهْ، ٍِّٚىز صوٌِ  ثٕضٌٙس ِٕٙج ؽ٠ًّٛٙز ثٌذضٌثء فٟ

٘الاليث ٚلالالو وجٔالالش ث٢ًث١ِالالز ثٌٍغالالز ث١ٌّّٕٙالالز فالالٟ ىٌالاله ثٌؼٙالالو، ٚلالالو دم١الالش 

ث٢ًث١ِز ِٕضٌٖر، ِور ّضز لالٌْٚ ػٍالٝ ثأللالً، ٌوًؽالز أٔٙالج غالوس ثٌٍغالز ثٌو١ٌٚالز، 

ٚوجٔالالش ٘الاليٖ ثٌٍغالالز ثٌوثًؽالالز فالالٟ  –ٚأ٠ٞالالج  ثٌٌّالال١ّز فضالالٝ فالالٟ ثٌٍّّىالالز ثٌفجًّالال١ز 

ثٌؼذ٠ٌالالز ثٌضالالٟ ثٔالالوعٌس وٍغالالز ِقى١الالز ِٚىضٛدالالز، فالالجَٔٚس فالالٟ  فٍْالالط١ٓ، دالالوال  ِالالٓ

ّٖ  -ٟمُٛ ثٌؼذجهر ٌوٜ ث١ٌٙٛه ٌ دج٢ًث١ِز ١ٌِٚ ِٚٓ ثٌّؼٌٚف ػٓ ث١ٌّْـ أٔٗ د

 .دجٌؼذ٠ٌز، ٚأْ يمٌ وٍّجصٗ ػٍٝ ث١ٌٍٚخ إّٔج ٌفظٙج دج٢ًث١ِز

غ١ٌ أٔٗ دؾجٔخ ث٢ًث١ِز وجٔش ثٌؼٌد١ز ثٌٍغز ثٌوثًؽز فالٟ دالٛثهٞ ثٌٖالجَ 

٠ٞالالج  فالالٟ ثٌّالالوْ ٚثٌمالالالٌٜ ثٌّضجمّالالز، ٚػٍالالٝ ثألمالال٘ فالالٟ فّالالال٘ ٚثٌؼالالٌثق، ٚأ

ٚلْٕالالال٠ٌٓ ٚفالالالٟ ٚثهٞ ثألًهْ ٚفالالالٟ ثٌٖالالالجَ، ٚفالالالٟ ثألٔذالالالجً ٚثٌّالالالوثةٓ ٚثٌّٛٙالالالً 

ثٌالالالل فالالالٟ ثٌؼالالالٌثق ٚثٌؾ٠َالالالٌر، ٚىٌالالاله وٍالالالٗ دؾجٔالالالخ ثٌٍغالالالز ... ٚثٌٌ٘الالالج ٚٔٚالالال١ذ١ٓ

ثإلغ٠ٌم١الالز، ٌغالالز ثٌوٌٚالالز ٚثٌالالوٚث٠ٚٓ فالالٟ ّالال٠ًٛج، ٚثٌفجًّالال١ز ٌغالالز ثٌْجّالالج١١ٔٓ فالالٟ 

 .ثٌؼٌثق

ثٌوثٌالز ػٍالٝ ثألٙالٛي ٓ ثٌّؼٍَٛ أْ ثٌٍغز إّٔج صؤٌف أفو ثٌّؤٕالٌثس ِٚ

ثٌّؤٌٕ ثألوذٌ فٟ ثٌؾّجػالجس ثٌو١ٌٚالز، ٌوًؽالز أٔالٗ دفٞالً ثٌٍغالز  ثٌؼٌل١ز، دً ٟ٘

ثٌمو٠ّز ؽوث  فٟ ثٌٕٙو، ٚثٌّؼٌٚفز دجٌْجْٔالى٠ٌض١ز، لالو صٛٙالً ثٌؼٍّالجء إٌالٝ وٖالف 

ٛفز أ٠ٞالالج  ثٌغطالالجء ثٌّؾٙالالٛي ثٌالاليٞ والالجْ ٠قؾالالخ أٙالالٛي ثٌٖالالؼٛح ث٠ً٢الالز ثٌّٛٙالال

 .ي٠ًز -أًٚٚد١ز، أٚ ثٌٕٙوٚ -دجٌٕٙوٚ

فالالئىث وجٔالالش ث٢ًث١ِالالز ثٌّّضَؽالالز دجٌؼٌد١الالز ثٌٍغالالز ثٌؼج١ِالالز ٚثألهد١الالز فالالٟ 

ثٌٛلش ىثصٗ، فٟ ؽّجػجس ٠ًّٛج ٚثٌؼالٌثق ثٌّْال١ق١ز، فالهْ ٘اليٖ ثٌؾّجػالجس إّٔالج 

وجٔالالش ِٕقالالوًر ِالالٓ أٙالالً ّالالجِٟ، ٚإْ أٙالالٌٛٙج ثٌم٠ٌذالالز ٚثٌذؼ١الالور وجٔالالش ِضٚالالٍز 

ز، ٚىٌه أعٌ ثٌّٛؽجس ثٌذ٠ٌٖز ثٌىغ١فز ثٌضٟ ِج فضتالش، ِالور أًدؼالز دجٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١

 .أٚ مّْز يالف ّٕز، صؾضجؿ ألطجً ثٌٙالي ثٌن١ٚخ
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 :ثٌمجد١ٍز ثٌٕف١ْز ٌٍفضٛفجس ثٌؼٌد١ز: ًثدؼج  
ٚوالالالجْ ِالالالٓ ثٌطذ١ؼالالالز ثإلْٔالالالج١ٔز أْ صٌٛالالالو صٍالالاله ثالٔمْالالالجِجس ثٌال٘ٛص١الالالز، 

ّالالالًٛٞ ِٚٚالالالٌ، ف١الالالجي  ٚثالٝالالالطٙجهثس ثٌو١ٕ٠الالالز، ٔفالالالًٛث  ٚوٌث١٘الالالز ٚػالالالوثء  فالالالٟ

، وّالالالج وجٔالالالش ػ١ٍالالالٗ ثٌقجٌالالالز ثٌٕفْالالال١ز فالالالٟ ثٌؼالالالٌثق صؾالالالجٖ ثإلغ٠ٌالالالك فالالالٟ د١َٔط١الالالز

ثٌْجّالج١١ٔٓ ثٌفالالٌُ، ثٌالالي٠ٓ ٌالالُ ٠ّضٕؼالالٛث ٘الالُ أ٠ٞالج  ػالالٓ ثٌٍؾالالٛء إٌالالٝ ثٌؼٕالالف ّٚالالفه 

 .ثٌوِجء إلمٞجع ث١ٌّْق١١ٓ، ِٓ ْٔجٌٟر ٠ٚؼمٛد١١ٓ، إٌٝ ١ّجّضُٙ ثٌّؾ١ّٛز

ٕفالالُٛ ٌٙالاليث ثٌٕفالالًٛ ٔقالالٛ ٚوالالجْ الدالالو ٌهٙالالٛي ثٌْالالج١ِز ِالالٓ أْ ص١ٙالالب ثٌ

ثٌٍّّىضال١ٓ ثٌؼظ١ّال١ٓ فالالٟ ىٌاله ثٌقالال١ٓ، ٚ٘الٟ ثٌضالالٟ هفؼالش ّالالىجْ ّال٠ًٛج ٚثٌؼالالٌثق 

ػٍٝ ثألم٘ إٌٝ أْ ٠ضّّٛٛث ثٌن١ٌ ٠ٕٖٚوٚث ثٌنالٗ ػٍٝ ٠و ثٌفجصق١ٓ ثٌؼٌح، 

١ٌِ فم٠ فٟ ِقٕضُٙ ثٌو١ٕ٠الز، دالً أ٠ٞالج  ِالٓ ظٍالُ ثٌٞالٌثةخ ٚوغٌصٙالج ثٌضالٟ وجٔالش 

 .ٙالي ثٌن١ٚخ ٚٚثهٞ ث١ًٌٕصغمً وجً٘ ثٌّىٍف١ٓ، فٟ ألطجً ثٌ

ّؤًمالالْٛ ػٍالالٝ أٔٙالالج ّالالجّ٘ش وغ١الالٌث  دضْالال١ًٙ ٌٚ٘الاليٖ ثٌّؼط١الالجس أؽّالالغ ث

ّذً ثٌٌٕٚ ٌٍفضٛفجس ثٌؼٌد١ز، ٌوًؽالز أٔٙالُ ؽَِالٛث دالأْ ّالىجْ ٘اليٖ ثأللطالجً لالو 

 .صمذٍٛث ثٌؼٌح دمٍٛح ًفذز، ألُٔٙ ًأٚث ف١ُٙ ِق٠ًٌٓ ال غَثر

نجة١الالالالً ٚفْالالالالذٕج ثالّضٖالالالالٙجه دالالالالذؼٜ ثأللالالالالٛثي ِالالالالٓ ٘الالالاليث ثٌمذ١الالالالً، و١ّ

فٟ ثٌمٌْ ثٌغجٟٔ ػٌٖ، أٞ دؼالو مّْالز  ث٠ٌٌْجٟٔ، دط٠ٌٌن ث٠ٌٌْجْ ثألًعٛىوِ

صج٠ًنالالٗ ثٌط٠ٛالالً ٔؾالالو ػذالالجًثس ثّالالضٙؾجْ ١ٌْجّالالز ثٌالالٌَٚ فالالٟ لالالٌْٚ ِالالٓ ثٌفالالضـ، ٚ

 :وجٌضج١ٌز

ألْ هللا ٘ٛ ثٌّٕضمُ ثألػظُ، ثٌيٞ ٚفوٖ ػٍٝ وً ٕالٟء لالو٠ٌ، ٚثٌاليٞ »

٠ٖجء، ٠ٌٚفغ ثٌٛٝال١غ دالوال  ِالٓ ٚفوٖ إّٔج ٠ذوي ٍِه ثٌذٌٖ وّج ٠ٖجء، ف١ٙذٗ ٌّٓ 

ثٌّضىذالالٌ، ٚألْ هللا لالالو ًأٜ ِالالج والالجْ ٠مضٌفالالٗ ثٌالالٌَٚ ِالالٓ أػّالالجي ثٌٖالالٌ، ِالالٓ ٔٙالالخ 

وٕجةْٕج ٚه٠جًثصٕج، ٚصؼي٠ذٕج دالوْٚ أ٠الز ًفّالز، فئّٔالج لالو أصالٝ ِالٓ ِٕالجٟك ثٌؾٕالٛح 

ٚ٘ىيث والجْ مالٙالٕج ػٍالٝ أ٠الو٠ُٙ ِالٓ ... دذٕٟ إّّجػ١ً، ٌضق٠ٌٌٔج ِٓ ١ٌٔ ثٌٌَٚ

 .«ٚفموُ٘ ٚثٝطٙجهثصُٙ ٚفظجػجصُٙ ٔقٛٔجظٍُ ثٌٌَٚ ًٌُٕٚٚ٘ 

ٚ٘الالٟ ٕالالٙجهر ١ً٘ذالالز، ٔؾالالو ِغٍٙالالج، دّالالج ٠ضؼٍالالك دألذالالجٟ ِٚالالٌ فالالٟ صالالج٠ًل 

، ثٌيٞ صٌٛٝ أّمف١ز ١ٔمالٛ فالٟ هٌضالج ث١ٌٕالً، دؼالو ٠Jean de nikiouٛفٕج ث١ٌٕمّٟٛ 

فضـ ٌِٚ دم١ًٍ، ٚويٌه فالٟ صالج٠ًل ّالٛثًُٚ ثألٕالّٟٛٔ، ثٌاليٞ ؽالجء ِالٓ دؼالوٖ، 

ػٍٝ ِج وجْ ػ١ٍٗ ١ِْق١ٛ ٌِٚ ّٚال٠ًٛج ٚثٌؼالٌثق  ٟٚ٘ ٕٙجهر الٕه دأٔٙج صوي

ِالٓ ثٌٖالالؼًٛ ٔقالٛ ثٌذ١الالَٔط١١ٓ ٚثٌفالالٌُ ِالٓ ؽٙالالز، ٚف١الالجي ثٌؼالٌح ثٌّْالال١ٍّٓ ِالالٓ 

 .ؽٙز عج١ٔز

ٚألُٔٙ لو صقممٛث ِالٓ ٘اليث ثٌٛٝالغ ثٌٕفْالجٟٔ، ثٌاليٞ والجْ ػالجِال  فجّالّج  

، فمالو صٛثفالك ثٌّؤًمالْٛ ثٌغٌد١الْٛ فالٟ فٟ إٔؾجٍثس ثٌفضـ ثٌؼٌدٟ، دٌْػز ِيٍ٘ز
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ػٍٝ إػالالْ ٘اليٖ ثٌقم١مالز أِغالجي ثٌٌٕٙٛالوٞ هٞ غالٛػ، ٚثٌذ٠ٌطالجٟٔ أٌفالٌه ػٌٚٔج 

 .دضٌٍ، ٚثٌفٌْٟٔ أًْٔش ٠ًٕجْ ٚػوه وذ١ٌ ِٓ ّٛثُ٘

ٚٔىضفٟ فٟ ٘يث ثٌّّٞجً دئ٠ٌثه ِمطغ ِٓ هٞ غٛػ، فٟ دقغٗ ثٌؼ١ّك 

فٛي فضـ ٠ًّٛج، ثٌٚجهً فٟ أٚثةً ثٌمٌْ ثٌقجٌٟ، ٚفٟ ِؼٌٛ صاليو١ٌٖ دجٌضذؼالز 

ٌثٟالالًٛ ٌ٘ثل١ٍ١الالُٛ، أٚ ٌ٘لالالً، فالالٟ ٝالال١جع ّالال٠ًٛج، دْالالذخ ثٌضالالٟ ٠ضقٍّٙالالج ثإلِذ

١ّجّضٗ ثٌنٌلجء، دفٌٛ صؼج١ٌُ ثٌّؾّغ ثٌنٍم١وٟٚٔ ٚثٌّٕٛع١ٍز، دّٛجةً ٕضٝ ِٓ 

ثالٝالالطٙجه، ٚىٌالاله ِالالغ إٕالالجًصٗ إٌالالٝ ثٍه٠الالجه ثٌٞالالٌثةخ ثٌضالالٟ أعمٍالالش وج٘الالً ّالالىجْ 

٠ًّٛج، ِّج فوث ٘ؤالء ث١٠ًٌْٛٓ ػٍٝ ث١ٌمال١ٓ دالأْ ّالٍطجْ ثٌؼالٌح ّال١ىْٛ أوغالٌ 

٠مالالالٛي ٘الالاليث ثٌّْضٖالالالٌق ثٌٌٕٙٛالالالوٞ أْ ثٌؼالالالٌح  .ٚإٔالالالو ف٠ٌالالالز ٌّؼضمالالالوثصًُٙفّالالالز 

ٚث١٠ًٌْٛٓ ِؼج  وجٔٛث ٠ٌْٚ فٟ داله ثٌٖجَ، ؽَءث  ال ٠ضؾَأ، ِىّال  ِالٓ ثٌؾ٠َالٌر 

 :ثٌؼٌد١ز، ٚىٌه دمٌٛٗ ِج ٔٚٗ

ِٕي أدؼو ثألٍِٕز وجٔش ٠ًّٛج ِٟٕٛالج  ٌٍؼالٌق ثٌْالجِٟ، ٚػٍالٝ ثٌالٌغُ »

، ِضٌّوالالَر فالالٟ ثٌمْالالطٕط١ٕ١ز، فالالئْ ِالالٓ أْ ثٌقىِٛالالز وجٔالالش، فالالٟ ػٙالالو د١َٔط١الالز

ثٌٖؼخ وجْ دّؼظّٗ ّج١ِج  ٚفضالٝ ػٌد١الج ، ٌٚاليٌه ٌالُ ٠ىالٓ ِالٓ أعالٌ ثٌفالضـ ثٌؼٌدالٟ 

ثالّض١الء ػٍٝ لطالٌ غ٠ٌالخ، ثٌغج٠الز ثٌّذجٕالٌر ِٕالٗ ؽذج٠الز ثٌٞالٌثةخ ِالٓ ّالىجٔٗ، 

ٚإّٔج صق٠ٌٌ ؽَء ِٓ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدالٟ ثٌاليٞ والجْ ًثٍفالج  صقالش ٟغ١الجْ ثالفالضالي 

ؼجهر ػالوه ػظال١ُ ِالٓ ثٌّالٛث١ٕٟٓ ث١ٌّٙتال١ٓ ٔفْال١ج  إلٕالٌثوُٙ ثألؽٕذٟ، ٚدجٌضجٌٟ ثّض

 .«دجٌوفجع ػٓ ِؾو هللا ٚٔذ١ٗ

ٚال غالالٌٚ أْ ث١ٌْجّالالز ثٌضالالٟ ثصذؼٙالالج ثٌّْالالٍّْٛ ِٕالالي أٚي فضٛفالالجصُٙ لالالو 

أػوس صٍه ثٌؾّج١ٌ٘ فٟ ثٌذاله ثٌضٟ هثٔش ٌُٙ، إٌٝ صمذالً ّالٍطجصُٙ، ٚ٘الٟ ١ّجّالز 

ِٚالٓ ثٌّؼٍالَٛ أٔٙالج ثّالضٕوس . و٠ٓوجٔش، ٟ٘ أ٠ٞج  فضقج  ديثصٙج فٟ ػالجٌُ ثٌفىالٌ ٚثٌال

، ٚثٌغج١ٔالز أْ ال إوالٌثٖ فالٟ ثٌالوٓ٠إٌٝ ي٠ض١ٓ وال٠ٌّض١ٓ، ثٌٛثفالور ثٌضالٟ صمٞالٟ أْ 

أْ ٠ؼطالٛث ثٌؾ٠َالز ػالٓ ٠الو  ػٍٝ أً٘ ثٌىضجح، ثٌي٠ٓ ٠نضجًْٚ ثٌذمالجء ػٍالٝ ه٠الُٕٙ 

 .ُٚ٘ ٙجغٌْٚ

فّٓ ثٌّّىٓ ٚدوْٚ ِذجٌغز ثٌمٛي دأْ ثٌفىٌر ثٌضٟ أهس إٌٝ ثٔضؾجع ٘اليٖ 

، إىث ؽالالجٍ ثّالالضؼّجي ٘الاليث ثالٙالالطالؿ ثٌؼٚالالٌٞ، "ث١ٌٍذٌث١ٌالالز"ّالالز ثإلْٔالالج١ٔز، ث١ٌْج

إّٔالج وجٔالش ثدضىالجًث  ػذم٠ٌالج ، ٚىٌاله ألْ ٌٍّالالٌر ثألٌٚالٝ فالٟ ثٌضالج٠ًل ثٔطٍمالش هٌٚالالز، 

ٟ٘ ه١ٕ٠ز فٟ ِذوةٙج، ٚه١ٕ٠ز فٟ ّذخ ٚؽٛه٘ج، ٚه١ٕ٠ز فٟ ٘وفٙج، أال ٚ٘ٛ ٖٔالٌ 

ِ  ثإلّالَ، ِٓ ٠ٌٟك ثٌؾٙجه، دإٔالىجٌٗ ثٌّنضٍفالز، ِالٓ  غ١ٍالز ٚصذٖال٠ٌ١ز، ػْالى٠ٌز ٚ

إٌٝ ثإللٌثً فٟ ثٌٛلش ىثصٗ دأْ ِالٓ فالك ثٌٖالؼًٛ ثٌنجٝالؼز ٌْالٍطجُٔٙ أْ صقالجفع 

ٚىٌالاله فالالٟ ٍِالالٓ والالجْ ٠مٞالالٟ ثٌّذالالوأ  –ػٍالالٝ ِؼضمالالوثصٙج ٚصمج١ٌالالو٘ج ٟٚالالٌثٍ ف١جصٙالالج 

دالالً ٚفضالالٝ ػٍالالٝ ثالٔضّالالجء إٌالالٝ  ثٌْالالجةو إوالالٌثٖ ثٌٌػج٠الالج ػٍالالٝ ثػضٕالالجق ه٠الالٓ ٍِالالٛوُٙ،
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ث ثٌالالو٠ٓ، وّالالج والالجْ ثألِالالٌ ػ١ٍالالٗ فالالٟ ثٌٍّّىضالال١ٓ ثٌٖالالىً ثٌنالالجٗ ثٌالاليٞ ٠ٌصو٠الالٗ ٘الالي

ٚ٘الٛ ثٌّذالوأ دالً ثٌمجػالور ث١ٌْجّال١ز،  -ثٌؼظ١١ّٓ ثٌضٟ وجْ ٠ضأٌف ِّٕٙج ثٌؼجٌُ ثٌمو٠ُ

 .ejus region cujus religioثٌّؼٌٚفز د١ٚغضٙج ثٌالص١ٕ١ز 

٘الالاليٖ ثٌمجػالالالور ثٌضالالالٟ ٌالالالُ صٕالالالوعٌ فالالالٟ ثٌالالالذاله ثٌغٌد١الالالز إال دفٞالالالً ثٌغالالالًٛر 

 .١ز فٟ ثٌٕٚف ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌمٌْ ثٌغجِٓ ػٌٖثأل٠ٌِى١ز ٚثٌغًٛر ثٌفٌْٔ

ٚوجْ الدو إىث  ٌٙيٖ ث١ٌْجّالز ثإلّالال١ِز، ثٌّضقالوًر ػالٓ ثٌمالٌيْ، ِالٓ أْ 

صْفٌ ػٓ ٔض١ؾض١ٓ فجّّض١ٓ ِج ٌذغش يعجًّ٘الج ِجعٍالز فالٟ ثٌٖالؼٛح ثٌؼٌد١الز، ّٚ٘الج 

ٚهمالالٛي ّالالىجْ  ل١الالجَ ثٌطٛثةالالف ثٌّْالال١ق١ز ػٍالالٝ أّالالجُ ثٌٕظالالجَ ثٌطالالجةفٟ ِالالٓ ٔقالالٛ،

ٛ  يمٌثأللطجً ثٌضٟ فضق  .ٙج ثٌؼٌح فٟ ه٠ٓ ثإلّالَ ِٓ ٔق

 ِٚٚالالالٌ فضٍالالاله ثٌؾّالالالج١ٌ٘ ثٌىغ١فالالالز ثٌضالالالٟ صٖالالالىً وغالالالٌر أ٘الالالجٌٟ ّالالال٠ًٛز

ٚثٌؼٌثق، إّٔج وجٔش صو٠ٓ دج١ٌّْق١ز، ٚلو ثػضٕمش ثإلّالَ دأفٛثػ ِضالفمالز، ِٕالي 

ثٌمالالٌْ ثألٚي ِالالٓ ثٌٙؾالالالٌر، دّالالًء ف٠ٌضٙالالج، فالالالٟ فالال١ٓ أْ ِالالٓ دمالالالٟ ِالالٓ ٘الالالؤالء 

ٌّؼٌٚفالز دضْال١ّجصٙج ثٌّنضٍفالز إّٔالج ٘الُ ٕالٙٛه ثٌٕٚجًٜ، ِالٍٛػ١ٓ إٌالٝ ٟالٛثةفُٙ ث

ٚ٘ٛ صؼذ١ٌ ال ٠فٟ دجٌٛثلغ، ألْ  –ػوي، ػذٌ ثٌضج٠ًل، ١ٌِ ػٍٝ ّّجفز ثإلّالَ 

ٚؽٛهُ٘ وأً٘ ىِز فٟ ثٌّجٟٝ، إّٔج وجْ ِذ١ٕج  ػٍٝ لجػالور ٕالٌػ١ز ٌٚال١ِ ػٍالٝ 

ٚإّٔالج ػٍالٝ إْٔالج١ٔز ٘اليث ثٌالو٠ٓ  -ٕؼًٛ، ِٓ ٟذ١ؼضٗ أْ ٠ضٞالجػف أٚ أْ ٠ٞالؼف

 .ٞ أٌَٔٗ ثٌمٌيْثٌؼٌدٟ ثٌي

ٚ٘الالٛ ثٌالالو٠ٓ ثٌالاليٞ ألالالٌ ٌغ١الالٌ ثٌّْالال١ٍّٓ، ٌالال١ِ فمالال٠ دقمالالٛلُٙ ثٌفٌه٠الالز 

ٚثٌؾّجػ١ز ثٌىجٍِز، دالً ٚأ٠ٞالج  دجٌّٛث١ٕٟالز ثٌٖالجٍِز فالٟ ػٚالٌٔج ثٌقجٝالٌ، ثٌاليٞ 

ٍثي ف١ٗ ٔظجَ ثٌيِز ٌىٟ ٠قً ِقٍٗ ٔظجَ ثٌق٠ٌجس ثٌؼجِز، ثٌّٕط٠ٛز، ٌَثِج  ػٍالٝ 

 .ِذوأ ثٌّْجٚثر ثٌضجِز فٟ ثٌّٛث١ٕٟز

 :٠ىٓ ثٌٌّٛي ثٌؼٌدٟ ثٌيٞ لجي فٟ فو٠غٗ ث١ٌٌٖٙ أٌُ

ْالجْ، فّالٓ صىٍالُ ١ٌْالش ثٌؼٌد١الز دأفالووُ ِالٓ أح  ٚال أَ، ٚإّٔالج ٘الٟ ثٌٍ»

 .«دجٌؼٌد١ز فٙٛ ػٌدٟ

 

 4/3/9199َد١ٌٚس فٟ 

 ثٌووضًٛ إهِْٛ ًدجٟ
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 للمطران يوسف الدبس

 
 اروف   سلف بيرو  الم

 ( وائل اللرن ال ارين)
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 ًدر الدولة البيزفطية بالموارفة
 

ذكرفننا  نن   نناري  الموارفننة  نن  اللننرفين ال ننامس والسننادس اللننديس 
مننارون و المذ ننف و كنناثر رهبننافهال و ديننارهال و ننوا ر الهمهننور المف منن  إلننيهال 

 ن  هنذا اللنرن وذلنم وفذكر    هذا ال ندد طنورهال الندفيو  . والمسمى باسمهال
درس فلليف إلى  بفاء مل فنا وهميند مواطفيفنا فحنذرهال بنف منن ال هنور  ن  مهنواة 
المفاواة للسلطة السائدة  يهال بوسوسة  صحان األًنراض الب يندين عنفهال،  منن 
الم لننوال  ن ال لفنناء الراانندين صننر وا اه مننامهال عفنند   ننذهال سننورية وطننردهال 

يك رثنوا لسنكان هبالهنا لللنة  همي هنا وعندال  ملوم الروال مفها إلى   ا مدفها ولال
المفف ننة مفهننا ول  سننر مسننالكها و ن ملننوم الننروال مننا افلط نن  مطننام هال  نن  
اس ردادها وهلوا يوسوسون لسكافها ليلبكوا  مرها ور  س ليال حالها لي يسر لهال 

 منن ذلنم  فهنال وسوسنوا للموارفنة . ال ود إليها، كما حناولوا منرا   لنال يهفنروا
اكفهال حيفئننذ  ن  الهبننال مننن هبنال الهليننل إلننى هبنال إفطاكيننا  لبكننوا وكافن  مسنن

حكوم هال و وا ر  ًزوا هال    السهول ح ى اضطروا ب ض ال لفاء  ن ي لند 
صلحاً مند ملنوم النروال علنى انرائط سنيأ   ذكرهنا ومفهنا  ن يكب نوا الموارفنة 

فئنذ  ن وكافن  الف يهنة حي. الذين  للبوا عفدئنذ بنالمردة ويصندوهال عنن ًنزوا هال
هننؤرء الملننوم البيننزفطيين  ففسننهال الننذين وسوسننوا للموارفننة وهيهننوهال علننى 

 ين ومكننروا بهننالم الفننة رضننا حكننوم هال افللبننوا علننى المننردة و ذاقننوهال األمننرّ 
 سبوا اثف  عار  لفاً منن ف بنة انبافهال و ب ندوهال عنن  وطنافهال وهّيانوا علنيهال 

لننبض علننى بطريننركهال و ربننوا  كثننر بالدهننال وحرقننوا  ديننارهال وعمنندوا إلننى ال
وا صلوا إلى طرابلس على ملربة مفف ولو لنال ي ندارم هللا  منرهال بالفصنر علنى 

 هنذه هن  األمثولنة ال ن  فريند  ن ي مثنل  .الهي  البيزفط  ألبادوهال عن آ رهال
وإلينم . بها  بفاء مل فا ومواطفوفا لي لصوا  ن  الطاعنة للحكومنة السنائدة علنيهال

 : فصيل هذه األحدا 
 

 ن  اللنرن السنابد  ٌٍّٛثًٔالزكثيرون من علماء  م فا  فف كنان قد روى 

علنى . سطوة وصولة ح ى ضبطوا كل ما كان من إفطاكينا إلنى  طنراف الهلينل
 ففا فؤثر  ن فرو    بار هذه األحندا  عنن ك نن المنؤر ين اللندماء ال ن    نذ 
علماؤفنننا عفهنننا هنننذه األ بنننار ألفهنننا  ب ننند مهنننارً عنننن مهفنننة الغنننرض والغلنننو 

 ن   ناري  السنفة ال اسن ة للملنم )قال  وا ان المؤري الاهير .  صن ألم هالوال 
   هنذه السنفة  نرى المنردة منن لبفنان  ضنبطوا كنل منا »: (قسطفطين اللحياف 
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إلننى ( الم ننروف اليننوال بالهبننل األقننرع  ننوق السننويدية)كننان مننن الهبننل األسننود 
إليهال كثيرون من واس حوذوا على قمال لبفان وافضال (  وراليال)المديفة الملدسة 

. ال بينند واألسننرى والننوطفيين ح ننى  صننبا عننددهال  نن  منندة وهيننزة  لو نناً كثيننرة
وسمد م اوية و صحان ماور ف بذلم   اوا هداً من عاقب ف ح نى  كنروا بنأن 

و رسننلوا و نداً إلنى قسنطفطين الملنم يطلبننون . هللا محنااٍل عنن مملكنة الرومنافيين
ل الملنم و ندهال بناإلعزاز وال كنريال   لبن. الصلا وي ندون بو ناء هزينة كنل سنفة

ة البطرينم يوحفنا المسنمى ب سنيكود و هابهال إلى سؤالهال و و د م هال إلى سوري
ة والحكمنة وحسنن ال  ناط  وكان من رهال الفدوة    حكوم ف وم صفاً بنال بر

ولمنا بلنغ سنورية قابلنف . ة مد ال رن لي فنق م هنال علنى انرائط الصنلاوالمداول
وب نند المداولننة باننروط الصننلا قننّر . ديننوان ماننور ف م اويننة بال رحننان وعلنند

ر يهننال علننى ك ابننف عهد ننف موثلننة بنناليمين علننى  و ينند د ال ننرن كننل سننفة إلننى 
الرومننافيين ثالثننة آرف ذهننن وثمافيننة آرف  سننير و مسننين هننواداً مننن ال يننل 
الهياد و برال الصلا بين الرومافيين وال رن على هذه الاروط إلى ثالثين سنفة 

 هنندة ووقنند علننى فسنن  ين مفهننا لكننل  ريننق فسنن ة وعنناد ذام الرهننل ودوفنن  ال
وقننال . «الاننهير البطريننم يوحفننا الم ننوا ر ذكننره إلننى الملننم بهنندايا ففيسننة هننداً 

 نن  هنذه السننفة »: وا نان  يضناً  نن   ناري  السننفة األولنى ل بنند الملنم بننن منروان
  حدث  مهاعة اديدة وطاعون    سورية وولى عبد الملنم  ن   م نف و نوا ر

 طلنن عبند الملنم  هديند . ًارا  المردة    هوار لبفان وثلل  وطأة الطاعون
و رسنل و نوداً إلنى الملنم . عهدة الصلا ال   كاف  قند  برمن   ن   يناال م اوينة

ديفاراً وكذلم من ال بيد ولنيس  نو مسة وس ي  ثمائةواعداً  ن يد د كل سفة ثال
لسننفة األولننى ليوسنن فيافس وقننال  نن   نناري  ا« بأقننل مننن ذلننم مننن ال يننل الهينناد

   هذه السفة  رسل عبد الملنم رسنالً إلنى الملنم إلبنراال عهندة الصنلا »: الملم
  لد الصلا على الاروط اآل ية وه   ن الملم يمفد ًارا  عسكر المردة منن 

ف  نن  كنل يننوال  لنف ديفننار و رسنناً وعبنند الملنم ينند د إلين. يصنند ًنزوا هاللبفنان و
ريننا قسننمة إيبان بيفهمننا  ننراى قبننر  و رميفيننا وومملوكنناً و ن الملكننين يل سننما

و رسنل الملنم بنولس ماهيسن ريافس إلنى عبند الملنم إلبنراال عهندة . عادلة سوّية
الصلا  ك ن صكها ووقند علينف  مناال الانهود وعناد ماهيسن ريافس مكرمناً إلنى 

و برز الملم  مراً بإب ناد اثفن  عانر  لفناً منن المنردة عنن  وطنافهال، وقند . الملم
لم قننوة المملكننة الرومافيننة ألن همينند المنندن المهنناورة للبفننان مننن  ضنن ف بننذ

المصيصة إلى  رميفيا الراب نة كافن  ضن يفة وكافن   الينة منن السنكان بسنبن 
وقند  والن  منن ذلنم الينوال إلنى اآلن المحنن . ًارا  المنردة النذ  كبن هال الملنم

لسنفة وقنال  ن   ناري  ا. «والمصائن    المملكة الرومافية بسبن سطو ال رن
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إن الملننم مضنى  نن  هنذه السننفة إلنى  رميفيننا  لابنل هفننام » :الثافينة ليوسن فيافس
عسننكر المننردة الننذ  كننان قننبالً  نن  لبفننان بمفزلننة سننور فحاسنن  لمملك ننف  دكننف 

 ن  هنذه السنفة فلنض »: وقال     ناري  السنفة ال امسنة للملنم المنذكور. «بيده
وذكننر مننا . «الملننم الملننم يوسنن فيافس لطياننف عهنندة الصننلا المبرمننة منند عبنند

رويفاه    الكالال على عبد الملم من  مره بفلل سكان قبر  و  ف نف  ن  قبنول 
ولمنا بلنغ ذلنم » :الدفافير الحديثة ال   صكها عبد الملم إلى  ن قال منا مل صنف

عبننند الملنننم  رسنننل يسنننأل يوسننن فيافس  ر ينننفلض ال هننند المبنننرال بيفهمنننا  هنننن 
لال يف بنف إلنى  ن ال نرن ي طلبنون ب ند يوس فيافس  ن عبد الملم ي اف سطو ف و

 ك ن يوس فيافس إليهال  فف ر يريد ال منل . كب  المردة علة لفلض عهدة الصلا
بالاروط الم فق عليها  أهابوه هال  فهال م ابثون بها و فنف إذا فلضنها و رًمهنال 

وال لنى هني  الملنم وهني  ال نرن  ن  . على الحنرن  يكنون هنو علنة لفلضنها
سألوفف  ن ر ي الف ال هد الوثيق اإلبراال بيفهمنا بناليمين وإر  أرسلوا ي الكبدوم

 أعننارهال  ذفنناً صننماء واقنن حال هياننهال   للننوا الصننحيفة .  يفن لال هللا مننن الم ننالف
بمفزلنة رايننة لهنال  نندار  الندوائر علننى  ًِالالـالمك وبنة عليهننا عندة الصننلا علنى 

ن الدقنة عنن كما ر ي  قنبالً  هنذا منا  رهمفناه بمنا  مكنن من« يوس فيافس وهياف
 . اري   وا ان
 

فالالٟ ثٌْالالٕض١ٓ ثٌغجِٕالالز »: ٚإ١ٌالاله ِالالج لجٌالالٗ ٕالالوًثِٔ فالالٟ ِالالٛؽَ صج٠ًنالالٗ

همً ثٌٌّهر ٌذٕالجْ فجّالضقٛىٚث ػٍالٝ والً ِالج والجْ ( ٌمْطٕط١ٓ ثٌٍق١جٟٔ)ٚثٌضجّؼز 

أػالجٌٟ ٌذٕالجْ  إٌالٝ ثٌّو٠ٕالز ثٌّموّالز ٚٝالذطٛث( ثٌؾذالً ثأللالٌع)ِالٓ ثٌؾذالً ثألّالٛه 

ّالالٌٜ ٚثٌالال١١ٕٟٛٓ فضالالٝ أٙالالذقٛث فالالٟ ِالالور ٚصأٌالالخ إٌالال١ُٙ وغ١الالٌْٚ ِالالٓ ثٌؼذ١الالو ٚثأل

فٛؽِ ُِٕٙ ِؼج٠ٚز ِٚٓ ِؼٗ ٚفىٌٚث دأْ هللا ٠قجِٟ دؼٛٔٗ . ٚؽ١َر أٌٛفج  وغ١ٌر

ٍِّىز ثٌٌِٚالج١١ٔٓ فأًّالٍٛث ًّالال  إٌالٝ لْالطٕط١ٓ ثٌٍّاله ٠طٍذالْٛ ثٌٚالٍـ فأًّالً 

ثٌٍّه د١ْجوٛه إٌٝ ثٌٌْثوْز ٚثصفك ِؼُٙ ػٍٝ ثٌٍٚـ ٚهٚٔٛث ٙىٗ فٟ ٙالفجةـ 

فغ ثٌٌْثوْالالز والالً ّالالٕز إٌالالٝ ثٌٌِٚالالج١١ٔٓ ػٖالالٌر يالف ى٘الالخ ػٍالالٝ ٕالال٠ٌطز أْ ٠الالو

ٌّٚالج ػٍالُ . ِٚجةز ػذالو  ٚمّْال١ٓ ؽالٛهث  أٙال١ال  ( ٚفٟ وضجح ٍٚٔجًثُ عٍغز يالف)

ٚلالالجي فالالٟ صالالج٠ًل ثٌْالالٕز ثألٌٚالالٝ . ىٌالاله ّالالىجْ ثٌّغالالٌح ٍٟذالالٛث ٘الالُ أ٠ٞالالج  ثٌٚالالٍـ

فالالٟ ثٌْالالٕز ثألٌٚالالٝ ٌٍّىالالٗ أًّالالً إ١ٌالالٗ ػذالالو ثٌٍّالاله ًّالالال  إلعذالالجس »: ١ٌّٛالالض١ٕجِٔ

صفمٕالالج ػٍالالٝ أْ ثٌٍّالاله ٠قٚالالٌ ػْالالىٌ ثٌّالالٌهر فالالٟ ٌذٕالالجْ ٠ّٚالالٕؼُٙ ػالالٓ ٚث. ثٌٚالالٍـ

ثٌغجًثس ٠ٚالوفغ ثٌؼالٌح إٌالٝ ثٌٌِٚالج١١ٔٓ فالٟ ِمجدٍالز ىٌاله فالٟ والً ٠الَٛ أٌالف ه٠ٕالجً 

ٚؽٛثهث  ٚػذوث ، فأًًّ ثٌٍّاله دالٌِٛ ِجؽْالض٠ٌجِٔ إٌالٝ ػذالو ثٌٍّاله إلدالٌثَ ثٌؼٙالو 

ٟ ػٖالالٌ أٌفالالج  ِالالٓ أدؼالالو ثعٕالالفٛلالالغ ػٍالالٝ ثٌؼٙالالور أِالالجَ ثٌٖالالٙٛه ٚأًّالالً ثٌٍّالاله لجةالالوث  ف
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ٌّ ىٌه دٍّٚقز ثٌٍّّىز ثٌٌِٚج١ٔز فىً ِج ٠ْضقٛى ػ١ٍٗ ثٌؼالٌح ث٢ْ ثٌٌّهر فأ ٝ

ِالالٓ ثٌْالالىجْ  دؼالالز والالجْ ٚثٕ٘الالج  ال لالالٛر ف١الالٗ ٚمج١ٌالالج  ِالالٓ ث١ٌّٚٚالالز إٌالالٝ أ١ٕ١ًِالالج ثٌٌث

. دْذخ غَٚثس ثٌٌّهر فىذضُٙ أَٔي دجٌٍّّىز ثٌٌِٚج١ٔالز ِٞالجً وذ١الٌر إٌالٝ ث١ٌالَٛ

ّالً ثٌْجهّالز ػٖالٌر ِالٓ ػّالٌٖ فضٚالٌفٗ والجْ ػٍالٝ ف١ّٛض١ٕجِٔ  ٌُ ٠ىٓ ف١ٕتي أو

فالٟ ٘اليٖ ثٌْالٕز ٔمالٜ »: غ١ٌ ٘الوٜ ٚلالجي فالٟ صالج٠ًل ثٌْالٕز ثٌْجهّالز ١ٌّٛالض١ٕجِٔ

٠ّٛالالض١ٕجِٔ دقّجلالالز ػٙالالور ثٌٚالالٍـ ِالالغ ػذالالو ثٌٍّالاله ألٔالالٗ أًثه أْ ٠أمالالي ؽج١ٌالالز ِالالٓ 

ٚأٔف ِٓ أْ ٠أمي ِٓ ػذو ثٌٍّاله ثٌالؤج١ٌٔ ثٌضالٟ ٙالىٙج فالو٠غج ، . لذٌٗ ٌغ١ٌ هثع  

ٌ  ثمضالالجًٖ ِالٓ ثٌٚالالمجٌذز ٚالػضّالجهٖ ػ ٔمالٜ ثٌّؼج٘الالور ( ِالٓ ثّالالىالف١ٔٛج)ٍالالٝ ػْالى

ثٌّيوًٛر ٍٚفف دٙيث ثٌؼْالىٌ دىضجةالخ ِالٓ ثٌفٌّالجْ إٌالٝ يّال١ج ثٌٚالغٌٜ ٚأوالٌٖ 

ٌّٚج ثٌضمٝ ثٌؾ١ٖجْ ألجَ ثٌؼٌح ثٌقؾز ػ١ٍالٗ . ثٌؼٌح دط١ٖٗ ػٍٝ ٔمٜ ثٌّؼج٘ور

ٌالٝ صْالؼ١ٌ فٍالُ ٠مالف ثٌٍّاله دالً ّالجًع إ. ٚهػٛث إٌٝ هللا أْ ٠ٕضمُ ِّٓ ٔمٜ ثٌؼٙو

فؼٍالالك ثٌؼالالٌح ٙالالف١قز ثٌّؼج٘الالور ػٍالالٝ ػٍّٙالالُ ٚٚعذالالٛث ػٍالالٝ ثٌؾالال١ٔ . ٔالالجً ثٌقالالٌح

ثٌٌِٚجٟٔ ٚوجْ لجةوُ٘ ٠ّْٝ ِقّوث  فضمٙمالٌ ثٌؼالٌح أٚال  عالُ صغٍذالٛث ػٍالٝ ثٌؾٕالٛه 

ٚلٌٛ ثٌٍّه ِٓ دمٟ ِٓ ثٌٚمجٌذز ِغ أٟفجٌُٙ . ثٌٌِٚج١١ٔٓ ٚلضٍٛث وغ٠ٌ١ٓ ُِٕٙ

 .«ْٚٔجةُٙ

 

(: ٠نالٗ فالٟ والِالٗ ػٍالٝ ٠ّٛالض١ٕجِِٔالٓ صجً 94فالٟ ن)ٚلجي ٍٚٔجًثُ 

ٚوالجْ ٠الودٌ . لو ثّضٜٛ ٠ّٛض١ٕجِٔ ػٍٝ ِٕٚز ثٌٍّه ٚػٌّٖ ّالش ػٖالٌر ّالٕز»

فالأٚلغ ثٌٍّّىالز فالٟ ِٙجٌاله وغ١الٌر ِٕٙالج أْ ٕالؼذج  . ؽ١ّغ ِٙالجَ ثٌٍّّىالز ػٍالٝ ٘الٛثٖ

٠ٍمالالخ دالالجٌٌّهر والالجْ لالالو ثّالالضقٛى ػٍالالٝ ِٖالالجًف ؽذالالً ٌذٕالالجْ فالالٟ أ٠الالجَ لْالالطٕط١ٓ 

ٌضُٙ فضالٝ فٍّالُٛ٘ ػٍالٝ ٍٟالخ ثٌٚالٍـ ِالٓ ٚوجْ ثٌؼالٌح ٠نٖالْٛ ٙالٛ. ثٌٍق١جٟٔ

 ٌّ وجْ ٍٚٔجًثُ لو ىوٌ ػمالو ٘اليث ثٌٚالٍـ لذ١الً والِالٗ . )ٍِٛن ثٌٌِٚج١١ٔٓ وّج ِ

ٌّٚج وجْ ِؼج٠ٚز لالو صالٛفٟ ٚمٍفالٗ ػذالو ثٌٍّاله أًّالً (. ٘يث وّج ٠ًٕٚجٖ ػٓ غ١ٌٖ

ًّال  إٌٝ ثٌٍّه ثٌيٞ ٌٟٚ فو٠غج  ّالجةال  إ٠الجٖ صؾو٠الو ثٌٚالٍـ ٚأْ ٠ذؼالو ثٌّالٌهر ػالٓ 

ىث ًٟٝ ٘اليث ثٌٖالٌٟ ٠الوفغ ٘الٛ إٌالٝ ثٌٌِٚالج١١ٔٓ فالٟ والً ٠الَٛ أٌالف ه٠ٕالجً ٌذٕجْ ٚإ

ٌّٚج أدٌِالج ٘اليٖ ثٌؼٙالور أدؼالو ثٌٍّاله ثعٕالٟ ػٖالٌ أٌالف . ٍِّٚٛوج  ٚؽٛثهث  ِٓ ثٌؾ١جه

ِمجصً ِٓ ثٌٌّهر ػٓ ٌذٕجْ فجّٟأْ ثٌؼٌح ٌُٚ ٠ذك ِج ٠نٖالٛٔٗ فالأٌَٔٛث دجٌٍّّىالز 

ج٠ًالالج إ٠ذ فأمٞالالغ ٚأًّالالً ٠ّٛالالض١ٕجِٔ الٔض١الالُٛ دؾالال١ٔ. ثٌٌِٚج١ٔالالز ِٚالالجةخ ٕالالضٝ

ٚأٌذج١ٔج ٚغ١ٌ٘ج ٌٍْطضٗ ٚٔمٜ ػٙوصٗ ِغ ثٌذٍغجً ٌُٚ ٠ٌٛ أْ ٠فٖٛ ثٌؾ٠َالز دالً 

غالَث ثألِٚالجً ثٌغٌد١الز ٚأٌالالخ ِٕٙالج ؽ١ٖالج  عالعال١ٓ أٌفالالج  ِالٓ ٔنذالز ثٌٖالذجْ ٚأػالالَُ٘ 

ّّٚجُ٘ ثٌٖؼخ ثٌّنضجً فؼظُ ًٌّٖٚ دُٙ ٚثػضّجهٖ ػ١ٍُٙ فضالٝ أًثه أْ ٠الٕمٜ 

ي ثٌؼٙالور هٔالج١ٌٔ ١ٌْالالش جذذج  دالأُٔٙ ٠ؤهٚٔالالٗ ِالػٙالوٖ ٌٍؼالٌح أ٠ٞالج  ِالالضّقال  داليٌه ّال
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ػ١ٍٙالالج ٙالالًٛر ثٌٍّالاله ثٌٌِٚالالجٟٔ ٚأػٍالالٓ ػٍالال١ُٙ ثٌقالالٌح ِؼضّالالوث  ال ػٍالالٝ ؽالالال١ٔ 

 ...٠ظوثٌٌِٚج١١ٔٓ دً ػٍٝ ٕؼذٗ ثٌّنضجً ثٌق
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 دجٌّٛثًٔزغوً ثٌوٌٚز ثٌذ١َٔط١ز 
 

 

ٚدقْالالالخ ثٌضمج١ٌالالالو ٚثٌٕٚالالالٛٗ ثٌّج١ًٔٚالالالز ثٌمو٠ّالالالز ٖٔالالالذش فالالالٌح دالالال١ٓ 

ثٌّٛثًٔز دم١جهر ِجً ٠ٛفٕالج ِالجًْٚ دط٠ٌالٌوُٙ ثألٚي ٚدال١ٓ ػْالىٌ أًّالٍٗ ثٌٍّاله 

٘الاليث ٠ضٛثفالالك ِالالغ ثٌّؼالالجًن ثٌضالالٟ . ٌٍضٕى١الالً دجٌّٛثًٔالالز 613ثٌذ١َٔطالالٟ فالالٛثٌٟ ّالالٕز 

ٌّالاليوًٛر، صٍالالاله ٖٔالالذش دالال١ٓ ثٌؾٌثؽّالالز ثٌّٛثًٔالالز ٚثٌؼالالالٌح دؼالالو ػمالالو ثٌّؼج٘الالور ث

ٌالالُ ٠ىالالٓ صٕف١الالي دٕالالالٛه . ثٌّؼالالجًن ثٌضالالٟ ٠ٖالال١ٌ إ١ٌٙالالج ثٌالالذالىًٞ ٠ٚٚالالالف صطًٛثصٙالالج

ثٌّؼج٘ور ثٌمجٝال١ز دضٌف١الً ثٌّالٌهر ِالٓ ٌذٕالجْ ّالٙال  إى أدالوٜ ثٌّالٌهر ِمجِٚالز ٌٙاليث 

ِٓ ؽو٠و فضؼجْٚ ثٌٍّه ثٌذ١َٔطٟ ٚثٌن١ٍفز ػٍٝ ثٌمٞالجء  ثٌضود١ٌ عُ عجً ثٌؾٌثؽّز

٘يث أهٜ فْخ ثٌذالىًٞ إٌٝ ِمضالً . ٌقٌح ًٟٛث  ػٍٝ ثٌّمجِٚز دجٌّىجةو صجًر ٚدج

ِالٓ ثٌطذ١ؼالٟ أْ ٠ىالْٛ فالٟ . ثٌمجةو ثٌٌِٟٚ ٚصفٌلالز ثٌؾٌثؽّالز فالٟ ٌذٕالجْ ّٚال٠ًٛج

٘يٖ ثٌظٌٚف فًٚ دؼٜ ثٌضومً ثٌؼْالىٌٞ ِالٓ لذالً ثٌٍّاله ثٌذ١َٔطالٟ دّْالجٔور 

٘الالاليث ِؼٕالالٝ ثٌقالالٌح ثٌضالالالٟ صمالالٛي ثٌضمج١ٌالالالو . ثٌن١ٍفالالز ٝالالّو ثٌؾٌثؽّالالالز أٞ ثٌّٛثًٔالالز

١ٔٚز أٔٙج ٖٔذش ئيثن د١ٓ ِجً ٠ٛفٕج ِجًْٚ ٚأصذجػٗ ِالٓ ؽٙالز ٚثٌٕٚٛٗ ثٌّجً

 .أٞ ثٌّٛثًٔز ثٌؾٌثؽّز ثٌٌّهر ٚثٌؼْىٌ ثٌذ١َٔطٟ ِٓ ؽٙز عج١ٔز

 

ٕٚ٘جٌالاله ٔٚالالٛٗ صج٠ًن١الالز لو٠ّالالز ٠ضٕجلٍٙالالج ثٌّٛثًٔالالز ٚصضٞالالّٓ دؼالالٜ 

َ 9395ِالالٓ ٘الاليٖ ثٌٛعالالجةك صالالج٠ًل ْٔالالنٗ هثٚٚه دالالٓ إدالالٌث١ُ٘ فالالٟ ّالالٕز . صمج١ٌالالوُ٘

ؽجء ف١الٗ أْ فٍّالز . ػٓ ثٌٌّهر ِٚؼجًوُٙ ٚأّّجء لٛثهُ٘ ٠ضّٞٓ أمذجًث  ِفٍٚز

ٙالجً ٘اليث ٍِىالج  . ثٌٌّهر ثألٌٚٝ ثٌضٟ ؽٌس دأ٠جَ ِؼج٠ٚز وجْ لجةو٘ج ثّّٗ ٠ّٛف

ػٍالٝ ؽذ١الالً ٚؽذالالً ٌذٕالالجْ ٚمالالجٛ ِؼالالجًن فالالٟ أ١ٕ١ًِالالج ٚثٔضٚالالٌ ف١ٙالالج ٚوالالجْ ٠مالالٛه 

 :عُ ٘جؽُ داله ِؼج٠ٚز ٚوجْ ثٌفٍٛ ف١ٍفٗ. ؽ١ٖج  ِٓ ثعٕٟ ػٌٖ أٌف ؽٕوٞ

 

ٓ دؼالالو ٘الالؤالء همالالً ػٍالالٝ صالالود١ٌ ؽذ١الالً ٚؽذالالً ٌذٕالالجْ ٠ّٛالالف ثٌٍّالاله، ِال»

ٚثٙطقخ ِؼٗ ثعٕٟ ػٌٖ أٌف فجًُ دطً، ّٚجً دُٙ إٌٝ داله أ١ٕ١ًِج، ٚظفالٌ 

دؾالال١ٔ ّالالجدًٛ، ٚوالالجْ لجةالالوٖ ّالالٌؽ١ِ ثألًِٕالالٟ، فٙالالوَ ِؼجلٍالالٗ ٚفٚالالٛٔٗ ّٚالالٍخ 

فٍّج ثصٚالً دْالجدًٛ أْ ػْالىٌٖ ٌٚالٝ ِىْالًٛث  ثِالضه غ١ظالج  . ٔؼّضٗ عُ ػجه ًثؽؼج  

عالُ إْ . مج  ػٍٝ ٌّؽ١ِ، ٚأٌِ دٗ فطٌؿ فٟ ٌٔٙ أ١ًِّٕ ف١ظ ِجس غ٠ٌمج  ٚفٕ

ػْالجوٌ ٠ّٛالف ثٌٍّاله ؽالالجٍس ّالٛثفً ثٌذقالٌ ٚثٌذمالجع فضالالٝ ٌٚؾالش دالاله ِؼج٠ٚالالز 

 .«ٕٚضش أٍ٘ٙج
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٘يٖ ٟ٘ فٍّز ثٌٌّهر ثألٌٚٝ فْخ ثٌضمج١ٌو ٚثٌٛعجةك ثٌّج١ًٔٚالز ثٌٌثل١الز 

 .إٌٝ أٚثةً ثٌمٌْ ثٌٌثدغ ػٌٖ

 

ٚفالالٟ ػٙالالو ٠ٛفٕالالج ٘الاليث . ١الالجهر ثٌّالالٌهر دٍذٕالالجْٚمٍالالف ٠ٛفٕالالج ٠ّٛالالف فالالٟ ل

صٛثٌش ٘ؾّجس ثٌٌّهر ِٓ ٌذٕجْ، ٚوجٔش ػجّٙضُٙ دْىٕضج، ػٍٝ أًثٝالٟ ثٌوٌٚالز 

ثأل٠ِٛز ِّالج أهٜ إٌالٝ صؾو٠الو ثٌّؼج٘الور دال١ٓ ثألِال١٠ٛٓ ٚػٍالٝ ًأّالُٙ ثٌن١ٍفالز ػذالو 

لٞش ٘اليٖ ثٌّؼج٘الور دئدؼالجه . ١جِٔ ثألمٌَثٌٍّه ٚد١ٓ ثٌٌَٚ ٚػٍٝ ًأُّٙ ٠ّٛضٕ

ٚفْالالخ ثٌضمج١ٌالالو ثٌّج١ًٔٚالالز ثٌضالالٟ أًٚه٘الالج . أٌفالالج  ِالالٓ ثٌّالالٌهر ػالالٓ ٌذٕالالجْثعٕالالٟ ػٖالالٌ 

ثٌو٠ٟٚٙ لجَٚ ٠ٛفٕج أ١ٌِ ثٌٌّهر ٘يث ثٌضالود١ٌ ٚٚؽالٗ ٠ّٛالض١ٕجْ ؽ١ٖالج  صقالش ّالضجً 

ٚألال١ُ ّالّؼجْ أ١ِالٌث  ػٍالٝ . ِقجًدز ثٌؼٌح فجفضجي لجةو ثٌؾ١ٔ ػٍالٝ ٠ٛفٕالج ٚلضٍالٗ

. ٟ ػٖالٌ أٌفالج  ِالٓ ثٌّالٌهرثٌٌّهر فٌٝل إٌٝ أٌِ ثٌٍّه ٚثٔضمً إٌٝ أ١ٕ١ًِج ِغ ثعٕ

٘اليث ٠ضفالك ِالغ ألالٛثي ِالؤًمٟ ثٌالٌَٚ أْ لْالّج  ِالٓ . ِٚٓ ٕ٘جن ثٔضمً إٌالٝ ٌٟثل١الج

 .ثٌٌّهر ٔمً ِٓ ٌذٕجْ إٌٝ أ١ٕ١ًِج ٚلّْج  يمٌ إٌٝ ٌٟثل١ج

 

أِالالالج لالالالٛي ثٌالالالو٠ٟٚٙ أْ ّالالالّؼجْ أ١ِالالالٌ ثٌّالالالٌهر ٘الالالوَ فالالالٟ أ١ٕ١ًِالالالج ثٌْالالالو 

ثُٔٛ أْ ثٌٕقجّالالٟ فٙالالٛ ٙالالوٜ ٌمالالٛي ِالالؤًمٟ ثٌالالٌَٚ ٚمجٙالالز صٛثفالالجِٔ ٕٚالالوً

الالج أدؼالالو  ّّ ثٌّالالٌهر والالجٔٛث ّالالوث  ٔقجّالال١ج  ٌٍٍّّىالالز ثٌذ١َٔط١الالز فٙوِالالٗ ٠ّٛالالض١ٕجِٔ د١الالوٖ ٌ

ٚ٘يث ِج ٠ؼ١ٕٗ ثٌو٠ٟٚٙ دمٌٛالٗ أٔالٗ دجٔضمالجي ّالّؼجْ ٚثٌّالٌهر إٌالٝ . ثٌٌّهر ػٓ ٌذٕجْ

ِٚالٓ . أ١ٕ١ًِج ثٔٙوَ ثٌْو ثٌٕقجّٟ أٞ ثٌْو ثٌيٞ وجْ ٠ىٛٔٗ ثٌٌّهر دٛؽٗ ثٌؼٌح

ٙىُ ثٌالاليٞ ٠ذو٠الالٗ دؼالالٜ ثٌذالالجفغ١ٓ دنٚالالٛٗ والالالَ عالالُ ال ِؾالالجي ٌٍضْالالج ي أٚ ثٌالالض

 .ثٌو٠ٟٚٙ ػٓ ثٌْو ثٌٕقجّٟ ثٌيٞ ٘وِٗ ثٌٌّهر
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 4ًلُ ثٌٛع١مز 

 

 

 «صج٠ًل ثٌوٌٚز ثٌؼٌد١ز»

 ١ٌٛ٠ُٛ فٍٙجٍْٚ

 
 ثٌمجٌ٘ر، -ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ

 

9159َ 

ٗ211 
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 ػذو ثٌٍّه ٠قضٌَ ثٌٕٚجًٜ

 
أًثه أْ ٠ٞالالُ و١ْٕالالز ( ِالالٌٚثْ ػذالالو ثٌٍّالاله دالالٓ)٠ٚالاليوٌ أٚص١ن١الالُٛ أٔالالٗ 

ثٌمو٠ِ ٠ٛفٕج فٟ هِٖك إٌٝ ثٌّْؾو ثٌيٞ وجْ إٌٝ ؽجٔذٙج، ٌٚىٕٗ ػوي ػالٓ ىٌاله 

ػٍالالٝ أٔالالٗ صؼٛىٔالالج ثٌّالالجهر ٌٍقىالالُ فالالٟ أِالالٌ ػاللالالز ػذالالو ثٌٍّالاله . ثفضٌثِالالج  ٌٍٕٚالالجًٜ

دٌػج٠الالجٖ ثٌٕٚالالجًٜ، ٌٚىٕالالج ٔؼالالٌف أْ ٔٚالالٌث١ٔز صغٍالالخ ٌالالُ صٞالالٌُ٘ ٌٚالالُ صٞالالالٌ 

 .ػٍٝ وً فجي ٕجػٌُ٘ ثألمطً فٟ ٔظٌ ػذو ثٌٍّه
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 5ٚع١مز ًلُ 

 

 

 «ثٌوٌٚز ثٌؼٌد١زصج٠ًل »

 ١ٌٛ٠ُٛ فٍٙجٍْٚ

 
 ثٌمجٌ٘ر، -ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ

9159 

ٗ291 ،211 
 



 - 66 - 

 

 

 ػٌّ دٓ ػذو ثٌؼ٠ََ ٚإوٌثٖ ثٌٕٚجًٜ ػٍٝ ثإلّالَ

 
أِج ف١ّج ٠ضؼٍالك دّؼجٍِالز ػّالٌ دالٓ ػذالو ثٌؼ٠َالَ أل٘الً ثأله٠الجْ ثألمالٌٜ  

٠الاليوٌ فالالٟ ىٌالاله ِالالج ( ِالالٓ صالالج٠ًل ثٌن١ٍمالالز 6291فالالٛثهط ػالالجَ  فالالٟ)فالالئْ ص١ٛفالالج١ِٔ 

ٌّٚالج فالالوط فالٟ صٍالاله ثٌْالٕز ٌٍالالَثي وذ١الٌ فالٟ ثٌٖالالجَ فالٌَ ػّالالٌ ثٌٕذ١الي فالالٟ »: ٠الأصٟ

ثٌّوْ ٚأوٌٖ ثٌٕٚجًٜ ػٍٝ ثٌومٛي فٟ ثإلّالَ، ٚوجْ ِالٓ فؼالً ىٌاله ًفالغ ػٕالٗ 

 ٚلو ثّضٖالٙو وغ١الٌْٚ، ٚأِالٌ دالأال صمذالً ٕالٙجهر. ثٌؾ٠َز، أِج ِٓ ٌُ ٠فؼً فئٔٗ لضٍٗ

ثٌٕٚالالٌثٟٔ ػٍالالٝ ثٌؼٌدالالٟ، ٚوالاليٌه ٚؽالالٗ إٌالالٝ ثٌم١ٚالالٌ ١ٌالالٛ وضجدالالج  دالال١ٓ ف١الالٗ ػم١الالور 

ٚفالٟ ثٌاليٞ ٠اليوٌٖ ص١ٛفالج١ِٔ مٍال٠ دال١ٓ . «ثإلّالَ أِال  فٟ أْ ٠مٕؼٗ دجٌالومٛي ف١الٗ

أِالج ثٌقالالك فٙالٛ أْ ػّالالٌ دالالٓ ػذالو ثٌؼ٠َالالَ والجْ ِْالالٍّج  ِضقّْالالج  ٚأْ : دجٟالً ٚفالالكّ 

ثٌالومٛي فالٟ ثإلّالالَ  ثٌٕٚجًٜ أفْٛث ديٌه، ٌٚىٓ ػٌّ ٌُ ٠ىٌٖ ثٌٕٚجًٜ ػٍالٝ

ِٙالالوهث  إ٠الالجُ٘ دجٌمضالالً، ألٔالالٗ ٌالالٛ والالجْ فؼالالً ىٌالاله ٌىالالجْ ف١الالٗ ثػضالالوثء ػٍالالٝ ثٌقالالك ثٌمالالجةُ 

. ، ٚ٘اليث ِالج ٌالُ ٠ىالٓ ِالٓ ػّالٌ، ألٔالٗ ِْالٍُ فالك(ثٌيٞ ّٕٝٗ ثإلّالَ ٌٍٕٚالجًٜ)

ٚ٘ٛ ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌٕٚجًٜ لو ثٌضالََ فالوٚه ثٌٖالٌع ثٌضَثِالج  صجِالج ، ٚإْ والجْ ثألِالٌ 

ٌٍٕٚالجًٜ ٍِى١الضُٙ  ٌٚلالو فّالٝ ػّال. ػٍٝ غ١ٌ ىٌاله ًدّج دوث فٟ أػ١ٓ ثٌٕٚجًٜ

ٌىٕجةْالالُٙ ثٌمو٠ّالالز ثٌضالالٟ ٝالالّٕٙج ٌٙالالُ ثٌٚالالٍـ، ٌٚالالُ ٠ىالالٓ ٠ّٕالالغ إال دٕالالجء ثٌىٕالالجةِ 

ُّ ػّالٌ دالٓ ػذالو ثٌؼ٠َالَ دالأْ ٠الٌه ٌٍٕٚالجًٜ ِالج أماليٖ ث١ٌٌٛالو دالٓ ػذالو  ثٌؾو٠ور، ٚ٘

ثٌٍّه ِٓ و١ْٕز ثٌمالو٠ِ ٠ٛفٕالج دغ١الٌ فالك، ٌالٛ أٔٙالُ فالٟ ِمجدالً ىٌاله صٕالجٌٍٛث ػالٓ 

ِ ثٌضالالٟ وجٔالالش مالالجًػ دالالجح هِٖالالك، ٚمٚٛٙالالج  و١ْٕالالز ثٌمالالو٠ِ صِٛالالج، ألْ ثٌىٕالالجة

ثٌٕٚجًٜ ٙجًس ٌُٙ ٘يٖ ثٌىٕجةِ فٟ ثٌقم١مز مالفالج  ٌٖالٌٟٚ ثٌٚالٍـ، دقىالُ أْ 

فٍّج ٌالُ . ِج وجْ مجًػ هِٖك لو فضـ ػٕٛر ٌُٚ ٠ؼ٠ ٌٍٕٚجًٜ فٟ ٌٕٟٚ ثٌٍٚـ

٠ٌٛ ثٌٕٚجًٜ ديٌه ؽؼً ػّالٌ ِالج والجْ لالو ٙالجً ٌٙالُ ِالٓ وٕالجةِ ػٛٝالج  ٌٙالُ 

ج أميٖ ث١ٌٌٛو ِٓ و١ْٕز ثٌمو٠ِ ٠ٛفٕج ّّ  .ػ
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 6ٚع١مز ًلُ 

 

 

 «صج٠ًل ثٌوٌٚز ثٌؼٌد١ز»

 ١ٌٛ٠ُٛ فٍٙجٍْٚ

 
 ثٌمجٌ٘ر، -ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف ٚثٌضٌؽّز ٚثٌٌٕٖ

9159 

ٗ929 
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 ِؼج٠ٚز ٠ٛلف صمجصً ثٌٕٚجًٜ ثٌؼٌح

 
ٚفٟ د١ش ثٌّموُ . ٚوجٔش ثٌٖجَ فٟ ٔظٌ ث١ٌٍّّْٓ أ٠ٞج  أًٝج  ِموّز

خ ّٚ ِؼج٠ٚز ٔفْٗ م١ٍفز، ٚٙالٍٝ دؼالو ىٌاله ػٍالٝ ؽذالً ثٌؾٍؾٍالز، عالُ ٙالٍٝ ػٕالو  ٔ

. ٚال ٠ٚـ دطذ١ؼز ثٌقجي أْ ٠غجٌٟ ثإلْٔالجْ ِالج ٌاليٌه ِالٓ هالٌالز. لذٌ ث١ٌْور ٠ٌُِ

صٙىّالٗ ٚثّالضَٙثءٖ إٍثء ثٌؼم١الور ثٌّْال١ق١ز فالٟ أٔالٗ ٌّالالج ِمالوثً ٚلالو أظٙالٌ ِؼج٠ٚالز 

َ ؽالالجء إٌالالٝ ث١ٌؼجلذالالالز ٚثٌّج١ًٔٚالالز ١ٌفٚالالً د١الالالُٕٙ، فالالٟ ٔالالَثػُٙ  ٌّ فالالالٟ ثٌؼم١الالور، غالالال

ث١ٌؼمالالٛد١١ٓ، دؼالالو أْ غٍذالالٛث أِالالجَ مٚالالُِٛٙ، ػٖالال٠ٌٓ أٌالالف ه٠ٕالالجً، أمالالي٘ج ِالالُٕٙ 

ِؼج٠ٚالالز ٌالالُ ٠ىالٓ فالالٟ لٍذالالٗ صؼٍالالك ػ١ّالك دجإلّالالالَ، ٚوالالجْ، ِالالٓ  ْػٍالالٝ أ. ٚأًّالٍُٙ

ف١ظ ٘ٛ ١ّجّالٟ، ِضْالجِقج  ِالغ ًػج٠الجٖ ثٌّْال١ق١١ٓ ٚلالو ٔالجي ِقذالضُٙ ٚػٌفالجُٔٙ 

ج وجٔٛث ػ١ٍٗ صقالش ٌفٍٞٗ، ٚوجٔٛث ٠ٖؼٌْٚ أُٔٙ صقش فىّٗ فٟ ػ ّّ جف١ز ال صمً ػ

 .ث٠جس ثٌضٟ صٌؽغ إ١ٌٌٌُٙٚفىُ ثٌٌِٚجْ، ٚ٘يث ِج ٠ضذ١ٕٗ ثإلْٔجْ ِٓ ًٚؿ ث

ػالٓ ًػج٠الز ( ٌضالج٠ًل ثٌن١ٍمالز 6911ػٓ أمذجً ّٕز )٠ٚضىٍُ ص١ٛفج١ِٔ  

ِؼج٠ٚز ٌٍٕٚجًٜ، ٚلو دٌ٘ٓ ػ١ٍٙج ِؼج٠ٚز دأٔالٗ دٕالٝ أل٘الً ثٌٌ٘الج و١ْٕالضُٙ ثٌضالٟ 

ْٛ دالالٓ ِٕٚالالًٛ ِالالٓ أوذالالٌ ِْضٖالالج٠ًٗ ٔفالالٛىث ، ٚلالالو ٚوالالجْ ّالالٌؽ. ٘الالوِٙج ثٌٌَالالَثي

 .أًٚعٗ ثدٕٗ ٠َ٠و، ٚوجْ ٌّؽْٛ ٌٔٚث١ٔج  
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 1ثٌٛع١مز ًلُ 

 

 

 «صج٠ًل ثٌّٛثًٔز»

 ثألح دطٌُ ٝٛ

 
 9111د١ٌٚس،  -هثً ثٌٕٙجً ٌٌٍٕٖ

 25، 24ٗ :  2ػ
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 ِؼج٠ٚز ٠ٛلف صمجصً ثٌٕٚجًٜ ثٌؼٌح

 
« ذالجْ د١الش ِالجًًْٚ٘»٠ٚضٞـ ِٓ والَ ١ٌّنجة١ً ثًٌْٛٞ أْ ػذالجًر 

مِّ ٚػ٠ٌٖٓ ّالٕز وجٔالش فٟ أ٠جَ ٌ٘لً أٞ دؼو ثٌٌّجٌز ثٌضٟ إٌٔٔج إ١ٌٙج دٕقٛ 

صؼٕالٟ ال ً٘ذالالجْ ه٠الٌ ِالالجًْٚ فالٟ ّالال٠ًٛج ثٌغج١ٔالز ٚفالالوُ٘ ٌٚىالٓ ً٘ذالالجْ أه٠الجً فالالٟ 

ٚػٕالو ى٘الجح »: ٚ٘اليث والالَ ١ِنجة١الً ثٌْالًٛٞ. ِٕذؼ ٚفّال٘ ٚثٌذٍالوثْ ثٌؾٕٛد١الز

ٗ ثٌذط٠ٌالٌن ِالجً ثعٕجّال١ُٛ ٠ٌثفمالالٗ أصالٝ ٌّاللجصال( 99)إٌالٝ ِٕالذؼ ( ٌ٘لالً)ثٌٍّاله 

ٌّٚالج ٍٟالخ إٌال١ُٙ ٙالىج  . ٌٚذغٛث ػٕوٖ ٠ضذجفغْٛ ثعٕٟ ػٌٖ ٠ِٛج  ... ثعٕج ػٌٖ أّمفج  

ٚدؼو أْ ٚلف ػ١ٍٗ أعٕالٝ ػٍالٝ إ٠ّالجُٔٙ ٍٟٚالخ أْ . دئ٠ّجُٔٙ ٍّّٖٛ ِج وضخ أػالٖ

٠ٕالالالجٌٖٚٛ ثٌمٌدالالالجْ ٠ٚمذٍالالالٛث دجٌىضجدالالالز ثٌضالالالٟ هٚٔٙالالالج ٚثٌمجةٍالالالز دطذ١ؼضالالال١ٓ فالالالٟ ثٌّْالالال١ـ 

ٌّٚالج ًأٚث أٔالٗ ِْٕالؾُ ِالغ ْٔالطًٛ ٚالْٚ . ى١ٌٌِٓ ٚدئًثهر ٚفؼً ٚفمج  ٌِضقوص١

ٚوضخ إٌٝ والً ٍِّىضالٗ دمطالغ أٔالف ٚأىٔالٟ ِالٓ ال . ٌُ ٠مذٍٖٛ فجغضجظ ٌ٘لً( ثٌذجدج)

ٚهثَ ٘اليث ثالٝالطٙجه ٍِٕالج  ٟال٠ٛال  ّٚالٍُ . ٠ٍُْ دجٌّؾّغ ثٌنٍم١وٟٚٔ، ٚدٕٙخ د١ضٗ

ِٕالذؼ ٚفّال٘ ٚدٍالوثْ ٚأظٌٙ ً٘ذجْ د١ش ِالجًْٚ فالٟ . ً٘ذجْ وغ١ٌْٚ دجٌّؾّغ

ثٌؾٕٛح ًهثءثصُٙ فمذً ؽًّٙٛ وذ١ٌ ُِٕٙ دجٌّؾّغ ٚثّضٌٛٝ ػٍٝ أوغالٌ ثٌىٕالجةِ 

دالالجٌّغٛي أِجِالالٗ ٌٚالالُ ٠مذالالً ( ث١ٌؼجلذالالز)ٌٚالالُ ٠الالأىْ ٌ٘لالالً ٌهًعٛىوْالال١١ٓ . ٚثأله٠الالجً

 .«ٕىٛثُ٘ دنٚٛٗ ٌّلز وٕجةُْٙ

٠ضٞـ ٠ٌٙقج  ِالٓ ٘اليث ثٌالٕ٘ أْ ً٘ذالجْ د١الش ِالجًْٚ والجٔٛث فالٟ أ٠الجَ 

مالي و١ْٕضُٙ دْالض١ٓ ّالٕز أٚ أوغالٌ، ِٕضٖال٠ٌٓ فالٟ ِٕالذؼ ٚفّال٘ ٌ٘لً، لذً ثّض

ٚثٌذٍوثْ ثٌؾٕٛد١الز أٞ ثٌٛثلؼالز ؽٕالٛح فّال٘ دّالج ف١ٙالج ٌذٕالجْ ٠ؾّؼٙالُ ثّالُ ٚثفالو 

 .«د١ش»٠ٚؤٌفْٛ أٌّر ٚثفور فٙيث ِؼٕٝ وٍّز « ً٘ذجْ د١ش ِجًْٚ»

ٚفٟ أ٠جَ ِؼج٠ٚز ٚلذً أْ صْضمً و١ْٕضُٙ دؼٖالٌثس ثٌْال١ٕٓ ثصقالوٚث، أٚ 

 :ّؾّٛػز ثُّ و١ْٕز وّج ٠ضٞـ ِٓ ٔ٘ لو٠ُ يمٌأٍٟك ػ١ٍُٙ و

ؽالالٌس دالال١ٓ ثٌّٛثًٔالالز ٚث١ٌؼجلذالالز ِقالالجًٚر فالالٟ فٞالالًٛ ِؼج٠ٚالالز أٞ فالالٟ 

ٚلالالو ؽالالجء ٚٙالالف ٘الاليٖ ثٌّقالالجًٚر فالالٟ ٔالال٘ لالالو٠ُ ٖٔالالٌر . أٚثّالال٠ ثٌمالالٌْ ثٌْالالجدغ

٠ٚمالالالوً أْ ثٌالالالٕ٘ ؽالالالَء ِالالالٓ صالالالج٠ًل ٚٝالالالؼٗ ػالالالجٌُ . ثٌؼالِضالالالجْ دالالالٌٚوِ ٕٚالالالجدٛ

 :٘ٛ ثٌٕ٘٘يث ِجًٟٚٔ فٟ ثٌؾ١ً ثٌغجِٓ أٚ ثٌضجّغ ٚ

١ٌٍٛٔالالالجْ ٚ٘الالالٟ ثٌْالالالجدؼز ػٖالالالٌ  111فالالالٟ ٕالالالٌٙ ف٠َالالالٌثْ ِالالالٓ ّالالالٕز »

لالوَ إٌالٝ هِٖالك أّالالمفج ث١ٌؼجلذالز عالٛثهًُٚ ّٚالذٛمش ٚؽالالٌس ( 659َ)ٌمْالطِٕ 

ٚإى أفقالُ . أِجَ ِؼج٠ٚز ِٕجلٖز د١ّٕٙج ٚد١ٓ ًؽجي ِٓ د١ش ِجًْٚ دٚالوه ثٌؼم١الور
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. ٌْالى١ٕزث١ٌؼجلذز أٌِ ِؼج٠ٚز دأْ ٠الؤهٚث ػٖال٠ٌٓ أٌالف ه٠ٕالجً ًّٚالُ أْ ٠الٍِالٛث ث

ِٕٚيةي هأح أّجلفز ث١ٌؼجلذز فٟ وً ّٕز ػٍالٝ صأه٠الز ػٍالٝ ثٌّالجي ٌّؼج٠ٚالز ثفضفجظالج  

ٚثٌاليٞ (. د١الش ِالجًْٚ)دقّج٠ضٗ ٚفضٝ ٠الإِٔٛث ثالٝالطٙجه ِالٓ لذالً أدٕالجء ثٌى١ْٕالز 

ٚثٌٌث٘ذالالجس  ْوالجْ ٠الوػٖٛ ث١ٌؼجلذالز دط٠ٌٌوالالج  والجْ ٠فالٌٛ ػٍالٝ والالً أه٠الجً ثٌٌ٘ذالج

 .«...ِذٍغ ثٌّجي ٘يث ف١ؤهٚٔٗ  وً ّٕز
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 9ٚع١مز ًلُ 

 

 

 «صج٠ًل ِنضٌٚ ثٌوٚي»

 ٌٍّؤًك ث١ٌّْقٟ غ٠ٌغ٠ًُٛٛ 

 أدٛ ثٌفٌػ دٓ ثٌؼذٌٞ

 
 (دال صج٠ًل)هثً ث١ٌٌّْر، د١ٌٚس 

 ٗ924 ،925 
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 ّٚ  جةٗثًٌّٕٚٛ ٠قّٟ ثٌّطجًٔز ِٓ دؼٜ أم

 
ٟ ٙالوً أِالٌٖ ػٕالوِج دٕالٝ دغالوثه أهًوالٗ ٝالؼف فالٟ فالٚوجْ ثٌّٕٚالًٛ 

فم١ً ٌالٗ . ٌؾٗ ثألٟذجء ثٍهثه ٌِٝٗجٚوٍّج ػ. ِؼوصٗ ّٚٛء ٚثّضٌّثء ٚلٍز ١ٕٙز

فضمالالالوَ . ػالالالٓ ؽ١الالالًٛٚؽ١ِ دالالالٓ دنض١ٖالالالٛع ثٌؾٕو٠ْالالالجدًٛٞ أٔالالالٗ أفٞالالالً ثألٟذالالالجء

فنالالالٌػ ٚٚٙالالالٝ ٌٚالالالوٖ . إلفٞالالالجًٖ فأٔفالالاليٖ ثٌؼجِالالالً دؾٕو٠ْالالالجدًٛ دؼالالالوِج أوٌِالالالٗ

نض١ٖٛع دجٌذ١ّجًّالضجْ ٚثّضٚالقخ ِؼالٗ ص١ٍّاليٖ ػ١ْالٝ دالٓ ٕالٙالعج ٌّٚالج ٚٙالً د

فٍّالج ٚٙالً إٌالٝ ثٌقٞالٌر هػالج ٌالٗ دجٌفجًّال١ز . إٌٝ دغوثه أٌِ ثًٌّٕٚٛ دئفٞالجًٖ

فؼؾالخ ثٌّٕٚالًٛ ِالٓ فْالٓ ِٕطمالٗ ِٕٚظالٌٖ ٚأِالٌٖ دالجٌؾٍُٛ ّٚالالأٌٗ . ٚثٌؼٌد١الز

أٔالج أهدالٌن : ٚلجي ٌٗ ؽ١ًٛؽ١ِ. ٚمذٌٖ دٌّٝٗ .ػٓ أ١ٕجء فأؽجدٗ ػٕٙج دْىْٛ

فأٌِ ٌٗ فٟ ثٌٛلش دنٍؼز ؽ١ٍٍز ٚصموَ إٌالٝ ثٌٌد١الغ دئَٔثٌالٗ فالٟ . د١ّٖتز هللا ٚػٛٔٗ

ٌٚالُ ٠الَي ؽ١الًٛؽ١ِ . هًٖٚ ٚأوٌِالٗ وّالج ٠ىالٌَ أمال٘ ثأل٘الً أؽًّ ِٛٝغ ِٓ

ٚلالجي ٌالالٗ . فضالٝ دالٌا ِالٓ ٌِٝالٗ  ٚفالٌؿ دالٗ فٌفالج  ٕالو٠وث   فالٟ صالود١ٌٖ ٠ضٍطالف ٌالٗ

ّالّؼش أٔالالٗ ١ٌْالش ٌالاله : فمالالجي ٌالٗ ثٌن١ٍفالالز. لالالجي صالِاليصٟ. ِالٓ ٠نالالوِه ٕ٘ٙالج: ٠ِٛالج  

. ٌالالٟ ٍٚؽالالز وذ١الالٌر ٝالالؼ١فز ال صمالالوً ػٍالالٝ ثٌٕٙالالٛٛ ِالالٓ ِٛٝالالؼٙج: فمالالجي. ثِالالٌأر

فالالأٌِ ثٌّٕٚالالًٛ مجهِالالٗ ّالالجٌّج  أْ . ثٌقٞالالٌر ِٚٞالالٝ إٌالالٝ ثٌذ١ؼالالز ٚثٔٚالالٌف ِالالٓ

٠قّالالً ِالالٓ ثٌؾالالٛثًٞ ث١ٌٌِٚالالجس ثٌقْالالجْ عالعالالج  إٌالالٝ ؽ١الالًٛؽ١ِ ِالالغ عالعالالز يالف 

فٍّج ثٌٔٚف ؽ١ًٛؽ١ِ إٌالٝ ٌَِٕالٗ ػٌفالٗ ػ١ْالٝ دالٓ ٕالٙالعج . ففؼً ىٌه. ه٠ٕجً

٠الج ص١ٍّالي ثٌٖال١طجْ : فأٔىٌ أِالٌ٘ٓ ٚلالجي ٌؼ١ْالٝ. ص١ٍّيٖ دّج ؽٌٜ ٚأًثٖ ثٌؾٛثًٞ

. ثِالالٜ ًٚه٘الالٓ إٌالالٝ أٙالالقجدٙٓ. أًهس أْ صٕؾْالالٕٟ. ٌالالُ أهمٍالالش ٘الالؤالء ٌَِٕالالٟ

فٍّالج ثصٚالً ثٌنذالٌ إٌالٝ ثٌّٕٚالًٛ . فّٞٝ إٌالٝ هثً ثٌن١ٍفالز ًٚه٘الٓ ػٍالٝ ثٌنالجهَ

ال ٠ؾالالٍٛ ٌٕالالج ِؼٖالالٌ ثٌٕٚالالجًٜ أْ : لالالجي. ٌالالُ ًههس ثٌؾالالٛثًٞ: أفٞالالٌٖ ٚلالالجي ٌالالٗ

ْٓ ِٛلغ فق. ٔضَٚػ دأوغٌ ِٓ ثٌِأر ٚثفور ِٚجهثِش ثٌٌّأر ف١ز ال ٔأمي غ١ٌ٘ج

ٌّٚالج والجْ فالٟ ّالٕز ثعٕضال١ٓ . ٚ٘يث عٌّر ثٌؼفز. ٘يث ِٓ ثٌن١ٍفز ٍٚثه ِٛٝؼٗ ػٕوٖ

ٌّٚالالالج ثٕالالضو ٌِٝالالالٗ أِالالالٌ . ٚمّْالال١ٓ ِٚجةالالالز ِالالٌٛ ؽ١الالالًٛؽ١ِ ٌِٝالالالج  ٙالالؼذج  

فنذالٌٖ ٚلالجي . ثًٌّٕٚٛ دقٍّٗ إٌٝ هثً ثٌؼجِز ٚمالٌػ ِجٕال١ج  إ١ٌالٗ ٚصؼالٌف مذالٌٖ

ٝ دٍالوٞ ألٔظالٌ أٍ٘الٟ إْ ًأٜ أ١ِالٌ ثٌّالؤ١ِٕٓ أْ ٠الأىْ ٌالٟ فالٟ ثالٔٚالٌثف إٌال: ٌٗ

٠ج فى١ُ ثصك هللا ٚأٍُّ ٚأٔج أّٝٓ ٌه : فمجي ٌٗ. ٌٚٚوٞ ٚإْ ِّش لذٌس ِغ يدجةٟ

فٞالقه . لالو ًٝال١ش ف١الظ يدالجةٟ فالٟ ثٌؾٕالز أٚ فالٟ ثٌٕالجً: لجي ؽ١ًٛؽ١ِ. ثٌؾٕز

إٕٔالٟ ِٕالي ًأ٠ضاله ٚؽالوس ًثفالز ِالٓ ثألِالٌثٛ ثٌضالٟ : ثًٌّٕٚٛ ِالٓ لٌٛالٗ عالُ لالجي
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ٍالالف دالال١ٓ ٠الالوٞ أ١ِالالٌ ثٌّالالؤ١ِٕٓ ػ١ْالالٝ أٔالالج أم: فمالالجي ؽ١الالًٛؽ١ِ. وجٔالالش صؼضالالجهٟٔ

فالأٌِ دؾ١الًٛؽ١ِ دؼٖالٌر يالف ه٠ٕالجً ٚأىْ ٌالٗ دجالٔٚالٌثف . ص١ٍّيٞ فٙالٛ ِالجٌ٘

إْ ِجس فٟ ثٌط٠ٌك فجفٍّٗ إٌالٝ ٌَِٕالٗ ١ٌالوفٓ ٕ٘الجن وّالج : ٚأٔفي ِؼٗ مجهِج  ٚلجي

فٍّالج . أِالٌ ثٌّٕٚالًٛ دئفٞالجً ػ١ْالٝ دالٓ ٕالٙالعجعالُ . فًٛٙ إٌٝ دٍوٖ ف١ج  . أفخ

ٌّٚالالج ثّضٚالالقذٗ . إٔالال١جء فٛؽالالوٖ ِالالجٌ٘ث  فجصنالاليٖ ٟذ١ذالالج   ػالالِٓغالالً دالال١ٓ ٠و٠الالٗ ّالالأٌٗ 

ثًٌّٕٚٛ دوأ فالٟ ثٌضٖالجًٚ ٚثألى٠الز مجٙالز ػٍالٝ ثٌّطجًٔالز ٚثألّالجلفز ِٚطالجٌذضُٙ 

١ٚٔذ١ٓ فىضالخ  ٠خٌّٚج مٌػ ثًٌّٕٚٛ فٟ دؼٜ أّفجًٖ ًٚٙ إٌٝ لٌ. دجٌٌٕٝ

. ػ١ْٝ إٌٝ لٛف٠ٌجْ ِطٌثْ ١ٚٔذ١ٓ ٠ضٙوهٖ ٠ٚضٛػوٖ إْ ِٕغ ػٕٗ ِج ثٌضّْٗ ِٕٗ

. ػ١ْٝ لو ثٌضِّ أْ ٠ٕفي ٌٗ ِالٓ يالس ثٌذ١ؼالز إٔال١جء ؽ١ٍٍالز ٚع١ّٕالز ٌٙالج لالوً ٚوجْ

أٌْالالش صؼٍالالُ أْ أِالالٌ ثٌن١ٍفالالز فالالٟ ٠الالوٞ إْ أًهس : ٚوضالالخ فالالٟ وضجدالالٗ إٌالالٝ ثٌّطالالٌثْ

فٍّج ٚلف ثٌّطٌثْ ػٍٝ ثٌىضجح ثفضالجي ثٌضٛٙالً إٌالٝ . أٌِٝضٗ ٚإْ أًهس ٕف١ضٗ

غ إٌالٝ ثٌن١ٍفالز ٚٚلفالٗ ثٌٌد١غ ٌٕٚؿ ٌٗ ًٙٛر ثٌقجي فألٌأٖ ثٌىضجح ٚٚثٍٙٗ ثٌٌد١

فأٌِ ثًٌّٕٚٛ دأمالي ؽ١ّالغ ِالج ٠ٍّىالٗ ػ١ْالٝ ثٌطذ١الخ ٚصأه٠ذالٗ . ػٍٝ فم١مز ثألٌِ

 .ففؼً دٗ ىٌه ٚٔفٟ ألذـ ٔفٟ. ٚٔف١ٗ
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عًٛر ثٌّْضؼٌد١ٓ فٟ لٌٟذز ل١ِٛز ال ه١ٕ٠ز
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 :(951َ -951)ثٌّؼجًٝز ثٌّْضؼٌدز فٟ لٌٟذز 
ؽٌٜ ثٌذقظ ػذغج  فٟ ثٌضالٛث٠ًل ثٌؼٌد١الز، ػٍالٝ ثمالضالف إٍِٔالز صأ١ٌفٙالج، 

ػٓ أٞ إٕجًر إٌٝ ثألفوثط ثٌضٟ أفَٔش ثٌؾج١ٌز ث١ٌّْق١ز فالٟ لٌٟذالز لذ١الً ٚفالجر 

ٌْٚالٕج ٔؼالٌف ٘اليٖ ثألفالوثط إال ػذالٌ ثٌٌٚث٠الجس ثٌضالٟ . ٌ ػذو ثٌٌفّٓ ثٌغالجٟٔثأل١ِ

٠ٚؼالالٛه إٌالالٝ هٍٚٞ . مٍفٙالج ٕالالٙٛه ثٌؼ١الالجْ، ٚػٍالالٝ ثألهق دؼالالٜ ِالٓ ٕالالجًوٛث ف١ٙالالج

ٌىٓ ٘اليث ثٌؼالجٌُ أػطالٝ ٘اليٖ . ثٌفًٞ فٟ إِجٟز ثٌٍغجَ ػٕٙج فٟ ثٌمٌْ ثٌضجّغ ػٌٖ

، ِىجٔالز ال صضٕجّالخ ثألفوثط، فالٟ ًٚث٠ضالٗ ٌقىالُ ثأل١ِالٌ ثألِالٛٞ ثألٔوٌْالٟ ثٌٌثدالغ

 .فؾّج  ِغ دم١ز ًٚث٠ضٗ

فجٌوًٚ ثٌؾ١ًٍ ثٌيٞ ٌؼذٗ، وّالج ّالٌٕٜ، ػذالو ثٌالٌفّٓ ثٌغالجٟٔ فالٟ صطالًٛ 

ثٌقٞجًر ٚفٟ صموَ ثٌق١جر ثالؽضّجػ١الز ٚثإلهث٠ًالز ٌهٔالوٌِ، ٠ىالجه ٠ضالٕالٝ، إىث ٌالُ 

 .إ٠ٍٛمٛ أٚ أٌفجًٚ إ١ٌٗٔقضفع ّٜٛ دجإلصٙجِجس ثٌضٟ ٚؽٙٙج 

 دالو ِالٓ إ٠ٞالجؿ ثإلّالالَ ثألٔوٌْالٟ ِالٓٚلذً صفق٘ ٘اليٖ ثالصٙجِالجس، ال

إْ فالالٟ ٘الاليٖ ثٌّْالالأٌز ّالالذك أْ (: ٌٍّالال١اله)و١ْٕالالز ثٌّْالالضؼٌد١ٓ فالالٟ ثٌمالالٌْ ثٌضجّالالغ 

دقغٙج دق١ّز ِضٛلالور، ٚأف١جٔالج  فالجهر، دؼالٜ ثٌذقجعالز ثإلّالذجْ  ثٌّٛٙالٛف١ٓ دالأُٔٙ 

ػ٠ٌْٚٛ، ٚدنجٙز ١ّٔٛ١ّٗ، فٟ وضجدٗ ثٌَّّٛٛ دضج٠ًل ثٌّْالضؼٌد١ٓ ثإلّالذجْ، 

ّٚالٕىضفٟ . ٚثٌضمالو٠ٌ ثالفضالٌثَدالأػٍٝ هًؽالجس  -ف١ّالج ػالوث ىٌاله -ٚ٘ٛ وضجح ؽو٠ٌ

ؽجء فٟ ٙفقز فجٚي ف١ٙج ِؤٌف ٘يث ثٌىضجح ِٕي ّالٕٛثس أْ  دئػجهر ٌّه أُ٘ ِج

 :٠9132ٞغ ثٌّْأٌز ّٝٓ إٟجً ِٛٝٛػٟ، إى وضخ ػجَ 

لالو ثصْالالّش ( فالالٟ ثألٔالوٌِ)إىث وجٔالش ػٙالٛه دؼالالٜ ثألِالٌثء ثألِال١٠ٛٓ »

نجٙز ؽج١ٌز لٌٟذز، فال دو ِٓ ثالػضالٌثف دالأْ دجٝطٙجه ثٌؾج١ٌجس ث١ٌّْق١ز، ٚد

ٌالالالُ ٠ىالالالٓ ١ٍّ٠ٙالالالج صؼٚالالالخ ثألِالالالٌثء، دمالالالوً ِالالالج وجٔالالالش ص١ٍّٙالالالج  ثالٝالالالطٙجهثس٘الالاليٖ 

فٙيٖ ثٌؾج١ٌجس وجٔش فٟ ثٌٛثلالغ ثٌذالؤًر ثألٕالو ثصمالجهث  ٌٍقٌوالجس . ١ّج١ّز ثػضذجًثس

( ثٌالالوثمً)ثٌم١ِٛالالز ثٌضالالٟ ٖٔالالأس دالالال ٝالالؾ١ؼ دالال١ٓ ٔٙج٠الالز ػٙالالو ػذالالو ثٌالالٌفّٓ ثألٚي 

ٌٚالالُ ٠ىالالٓ ثأل٠ِٛالالْٛ ف١ٕتالالي ٠ذطٖالالْٛ دّٖالالٌو١ٓ (. ثٌٕجٙالالٌ)ٌالالٌفّٓ ٚػٙالالو ػذالالو ث

                                                
يىثً، فٟ لجػز ِٛٔضجْ فٟ د١ٌٚس، فٟ  4ِقجٌٝر أٌمج٘ج ثٌووضًٛ إهِْٛ ًدجٟ ٠َٛ ثألًدؼجء  41

ٖٚٔالالٌس . حهثً ثٌفالالٓ ٚثأله: دوث٠الالز ٍّْالالٍز ثٌّقجٝالالٌثس ػالالٓ ثٌّْالال١ق١١ٓ ثٌؼالالٌح، ٚلالالو ٔظّضٙالالج

 .، د١ٌٚس9199يىثً  21، فٟ "ثٌّٚذجؿ"ِٓ ِؾٍز  39ثٌّقجٌٝر فٟ ثٌؼوه 
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دفؼالالً ثٌظالالٌٚف صقالالٛي والالً . دّمالالوثً ِالالج والالجٔٛث ٠ذطٖالالْٛ فالالٟ ثٌٛثلالالغ دّضّالالٌه٠ٓ

ٚٔضؼ ِٓ ىٌاله . ١ِْقٟ إٌٝ ِٖذٖٛ، ٚفٟ ِؼظُ ثٌقجالس وجٔش ثٌٖذٙز فٟ ِقٍٙج

ٌىالالٓ ٘الالؤالء ثٌّْالال١ٍّٓ ثٌؾالالوه إٔالالٌٙٚث إّالالالُِٙ هّٚٔالالج إوالالٌثٖ، . إّالالالَ ثٌىغ١الال٠ٌٓ

غ١الٌ أٔالٗ . ؾٌه صؾٕخ ثٌٖذٙز ثٌضٟ فجِش ػ١ٍُٙ دؾ٠ٌٌر أدٕجء ٍِضُٙ ثٌّٖجغذ١ٌّٓ

فىجْ ثٌّالٌء ٠ْالضط١غ . وجْ ٠ٕذغٟ ػ١ٍُٙ، فجٌّج ٠ٍّْْٛ، أال ٠ٌصوٚث ػٓ إّالُِٙ

أْ ٠ظً ِٛثٟٕج  ١ِْق١ج  فالٟ هٌٚالز ثإلّالالَ ثإلّالذجٟٔ، ٌىٕالٗ ٌالُ ٠ىالٓ ٠ْالضط١غ دؼالو 

. ٠ٌٜ ٔفْالٗ ٌٍؼمٛدالز ثٌؼظّالالٝإّالالِٗ أْ ٠ٌصالو ػالٓ ثإل٠ّالجْ ثإلّالالِٟ، هْٚ صؼال

ٕٚالالالٙوثء لٌٟذالالز فالالالٟ ثٌمالالال١ٌٔٓ ثٌضجّالالالغ . ِذجفالالالج   ٌٚالالُ ٠ىالالالٓ ٕالالالضُ ه٠الالٓ ثٌّضٕٚالالال٠ٌٓ

ٚثٌؼجٌٕ، ٌُ ٠ىٛٔٛث ِضٌّه٠ٓ ػٍٝ ِقالجٚالس إوالٌثٖ ه٠ٕالٟ، دالً والجٔٛث ٌِصالو٠ٓ أٚ 

ٙٛف١١ٓ، ٌُٚ ٠ىٓ ثٌمٞجر ثٌّْالٍّْٛ ٠الوفؼُٛٔٙ إٌالٝ ؽاله٘الُ، إال دؼالو أْ ٠ٕضالجدُٙ 

ٔٛث ٠ٌفٞالالْٛ ثٌضٌثؽالالغ ػالالٓ ثٌٖالالضجةُ ث١ٌّٕٙالالز ثٌضالالٟ ٕالالؼًٛ ثالٕالالّتَثٍ، ألٔٙالالُ والالج

 .وجٌٛ٘ج إٌٝ ثٌو٠ٓ ثٌٌّّٟ ٌٍذاله

ٚفالالٟ ؽ١ّالالغ ثٌقالالجالس صم٠ٌذالالج ، ثّالالضٕىٌ ٍػّالالجء ثٌؾج١ٌالالجس ثٌّْالال١ق١ز فالالٟ 

 ...«إّذج١ٔج إٔو ثالّضٕىجً ٘يٖ ثٌّظجٌ٘ ثٌضٟ وجٔش صٚوً ػٓ ِضق١ّْٓ

 ٚفٟ ٟٛي صج٠ًل ثإلّالَ فٟ ثٌمٌْٚ ثٌّٛالطٝ، ٌالُ ٠ٚالوً لال٠ فىالُ...

و٠ٓ ِضُٙ ِٓ هثفؼٟ ثٌؾ٠َز هْٚ ِٖجًٚر هثً ثٌفضٜٛ ِْذمج ، ٚثٌفضٜٛ ثٌضٟ وجْ د

٠ٚوً٘ج ثٌّْضٖجًْٚ ثٌٌٖػ١ْٛ، دٕجء ػٍٝ ثّضٖجًر ِالٓ لجٝالٟ لٌٟذالز ثٌىذ١الٌ 

أٚ ثأل١ٌِ ٔفْٗ، ٘يٖ ثٌفضالٜٛ ٌالُ ٠ىالٓ ثأل١ِالٌ ٠ْالضط١غ ثٔضٙجوٙالج هْٚ أْ ٠ْالضٙوف 

، فالالالئْ ثٌؼوثٌالالز وجٔالالالش صضنالالالي ٟٚجٌّالالج أْ ه٠الالالٓ ثٌٕذالالٟ لالالالو أ٘الال١ٓ. ثإلؽّجػ١الالالز ٌٍٕمّالالز

ٚفٟ ٘يث ثٌٖأْ، ١ٌِ ِٓ ٔجفٍالز ثٌمالٛي . ِؾٌث٘ج، أوجْ ثٌّضُٙ ٍِّْج  أَ غ١ٌ ٍُِْ

أْ ٖٔال١ٌ إٌالالٝ أٔالالٗ فالالٟ ثٌٛلالالش ٔفْالالٗ ثٌالاليٞ وجٔالالش ف١الالٗ ِٛؽالالز ثٌٖالالٙوثء ثٌّضطالالٛػ١ٓ 

، فىالُ دالالجٌّٛس ػٍالٝ ِْالالٍُ (٘الال 231)َ 949فالٟ لٌٟذالالز فالٟ أٚؽٙالالج ػالجَ  سٌٍّالٛ

ػؾخ إفوٜ ثٌؾٛثًٞ ثألع١ٌثس ٌوٜ ثأل١ٌِ ( أٚ ٕم١مز)لٌٟذٟ، ٚ٘ٛ ثدٓ ٕم١ك 

أٚ )ثٌقىُ ثألٚي، ٚدؼو ثّضٖجًر ٌٕػ١ز أ١ٌٛٙز، ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ِوثمٍالز ػّضالٗ 

. دجٌالو٠ٓ ثإلّالالِٟ ٚثالّالضنفجفثٌٍّقز ٌالوٜ ثأل١ِالٌ، ألٔالٗ أظٙالٌ ثٌَٔولالز ( مجٌضٗ

ٚفٛق ٘يث، فئْ ثٌٛع١مز ثٌؼٌد١ز ثإلّذج١ٔز ثٌٛف١ور ثٌضٟ ٍٚٙش إ١ٌٕج فالٟ ِٛٝالٛع 

ٙجهر ثٌطٛػ١ز، ص١ٌٖ صقو٠وث  إٌٝ أْ ثٌقىُ دجٌّٛس ٌالُ ٠ٚالوً إال دْالذخ إٔىالجً ثٌٖ

 .ز ِقّوًّجٌهللا أٚ  إ١ٌ٘ٛز
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