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 الخالصت
)بٌسحٛالذ بٌطمةف١د ٚبٌّىة١ٔد فٟ ؼ١طخ ِس٠ٕد ّٔةْ فٟ بالضج١ٕٕةذ( ٌٍىةزث ٔحس بٌطحّٓ ١ِٕف ـ ٠سىّٓ ٘صب بٌححص ٚبٌّٛؼَٛ ج

لطبءخ ٌٍسحٛالذ بٌطمةف١د ٚبٌّجس١ّٕد ٚبٌّىة١ٔد ٌّس٠ٕد ّٔةْ بالضز١ٔد فٟ حمحد ظ١ِٕد ِٓ بٌمطْ بٌٕفط٠ٓ بٌّٕمطَ ٠ٚسذً ٘صب 

بًٌّٕ وّٓ بٌؽ١طخ بٌصبز١د ٌٚىٓ ؼ١طخ ٌٍّىةْ ِٓ ذالي شبوطخ بٌىةزث فٟ ِطحٍد ِٓ ِطبحً ٌفٌٛسٗ ٠ٚحةٚي ِٓ ذالٌٗ بْ 

٠فرك ٌٕة بُ٘ بٌسحٛالذ بالجسّة١ٔد ٚبٌؽ١ةؼ١د ٚباللسمةز٠د ٌّس٠ٕد ّٔةْ ٚو١ف بٔٙة زحٌٛر ٚزغ١طذ ذالي ِسخ ١ِٕٕد ِٓ 

 سٕةزخ شبوطخ بٌّىةْ ٚبٌفرٛق ٚبالحسبش ِٚة حمً ٌسٍه بٌّس٠ٕد ِٓ زغ١طبذ.لط٠د لغ١طخ بٌٝ ِس٠ٕد وح١طخ فٟٙ ِحةٌٚد الؼ
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ABSTRACT 

The current study entitled Amman’s Cultural and Spatial Changes during the Forties for 

the author Abdurrahman Munif surveys the most important cultural, social and spatial 

changes of Amman city in Jordan with the shift of its traditions and customs in a certain 

period of time from the previous decade. This work is a biographical in nature but from 

the author’s perspective and memory. He tries to figure out the most influential 

conversions in social, political and economic domains and how it become a big city in 

limited time duration after being a small village for a long time. This work is a trail to 

bring back memories, events, characters and places and the changes that had happened 

to that city.      

http://www.jalhss.com/
http://www.jalhss.com/


22

2102

 

72 

 

 حىطئت 

 ٍٚٔٝ آٌٗ ٚلححٗ ٚؼٍُ ، أِة جٕس  بٌحّس هلل ضت بٌٕة١ٌّٓ ٚبٌمالخ ٚبٌؽالَ ٍٔٝ أـطف بٌّطؼ١ٍٓ ؼ١سٔة ِحّس

فمددس زٕددةٚي بٌٕس٠ددس ِددٓ بٌىساددةت ٚبٌحددةحط١ٓ ِٛوددْٛ بٌؽدد١طخ ؼددٛبء أوةٔددر ؼدد١طخ شبز١ددد أَ ،١ط٠ددد ، ٚوسةجددد بٌّددصوطبذ ،   

، ِٕسّدس٠ٓ فدٟ شٌده ٍٔدٝ شبودطزُٙ بٌج١ّٕدد ، بشب وةٔدر بٌىسةجدد          ٚبٌسطبجُ ٌح١ةزُٙ بٌفرم١د ، أٚ بٌىسةجد ٔٓ بالذط٠ٓ

ٔٓ بٌصبذ ، أٚ ٍٔٝ بٌٛضةئك ٚبٌّؽسٕسبذ ٚبٌحمةئك ، ٚبٌٛلةئٓ بٌسةض٠ر١دد جةؼدٍٛت بزجدٟ ضف١دٓ ، ِفدةجٗ  ؼدٍٛت وسةجدد        

 بٌطٚب٠د ٚبٌممك .

 philippe lejenneف١ٍ١ث ٌٛجْٛ  بٌغ١ط٠د( ، فةألٌٚٝ وّة ٠ٕطفٙة –ٕٚ٘ة ٠جث ١ٍٕٔة بْ ١ّٔع ج١ٓ بٌؽ١طز١ٓ ) بٌصبز١د 

جأٔٙة " حىٟ بؼسٕةزٞ ضطٞ ٠مَٛ جٗ ـرك ٚبلٕدٟ ٔدٓ ٚجدٛزٖ بٌردةق ، ٕٔدس بٌسطو١دع ٍٔدٝ ح١ةزدٗ بٌفطز٠دد ٚزدةض٠د           

ـرم١سٗ " 
(i)

٠ٚمف ٌٛجْٛ ٕ٘ة بٌؽ١طخ بٌصبز١د جةٌحىة٠د بٞ ١ٍّٔد ؼدطز ٚبؼدسطجةْ ٌٍدصوط٠ةذ ٚبٌٛلدةئٓ ٚبالحدسبش       

٠ؽسطجٓ وً بٌصوط٠ةذ ٌٚىٓ جًّٕ بٌىسةجد بالزج١د ، فةٌؽ١طخ بٌصبز١د " جحص ٠مسَ ف١ٙدة  جمٛضخ زةِد، ٠ٚحةٚي بٌىةزث بْ 

بٌىةزث ح١ةزٗ أٚ ح١ةخ أحس بالٔالَ بٌّفٙٛض٠ٓ ، ٠ٚحطظ ف١ٙة بٌّٕجعبذ بٌسٟ زحممدر فدٟ ح١ةزدٗ أٚ ح١دةخ بٌّسحدسش ٕٔدٗ       

"
(ii)

ٚبّٔدة جٍّٕٙدة فدٟ ِفٙدَٛ ٚبحددس      ، ٕٚ٘دة ٔدطٜ بْ لدةحث بٌسٕط٠دف ٌدُ ٠فمدً جد١ٓ بٌؽد١طز١ٓ ) بٌصبز١دد ٚبٌغ١ط٠دد (          

 ٕٔسِة حسز بٌىسةجد ٔٓ بٌصبذ بٌٛبحسخ أٚ بٌصٚبذ بالذط٠ٓ ِٓ بٌٕةغ .

ِّٚددة ؼددحك ٠ّىددٓ بٌمددٛي بْ بٌؽدد١طخ بٌصبز١ددد ٘ددٟ ٔمددٛق زٕح١ط٠ددد جٍغددد بزج١ددد ، ٠ٕسّددس بٌىةزددث ٍٔددٝ بؼددٍٛت بٌؽددطز     

ىددالع ٔددٓ ٕٔمددطٞ بٌعِددةْ  ٚبٌحىددٟ، ِٚددة ف١ّٙددة ِددٓ ٕٔةلددط بؼةؼدد١د ِددٓ بحددسبش ٚـرمدد١ةذ ٚٚجٙددةذ ّٔددط ، ف   

 ٚبٌّىةْ ٚٚجٛز بٌطبٚٞ ٚبٌّطٚٞ ٌٗ ٚ،١ط٘ة ، ٠مسَ ف١ٙة ح١ةزٗ بٌؽةجمد ِٕص بٌٍفٌٛد ٚحسٝ ٌحّد وسةجسٗ ٌٍؽ١طخ.

ٚلس ٚضز ِفَٙٛ بٌؽ١طخ بٌصبز١د فٟ بٌّٛؼٛٔد بٌحط٠ٍة١ٔد جأٔٙة " ْٔٛ ذةق ِٓ بٌّؽ١طخ " 
(iii)

فٟٙ ١ٌؽر ِجّٛٔد ِٓ  

، ٚبّٔة ٟ٘ " ْٔٛ ِٓ أٔٛبْ بٌفٓ بٌمممٟ ، ٌصٌه الجس ِدٓ بْ ٠ىدْٛ ٌٙدة جٕدةء فٕدٟ       بٌحٛبزش ٚبٌصوط٠ةذ بٌمس٠ّد فمً

ِطً ؼةئط بٔٛبْ بٌفٓ بٌمممدٟ بالذدطٜ "   
(iv)

، ٚ٘دصب ِدة لٍٕدةٖ ؼدةجمةع أٞ ٚجدٛز ٕٔةلدط ِٚمِٛدةذ بٌفدٓ بٌطٚبئدٟ أٚ          

أ،ٍدث بالح١دةْ ، ِدٓ    بٌمممٟ بٌٝ جةٔث ٕٔمط بٌسر١١ً ، ٚجّفَٙٛ بذط فةٌؽ١طخ بٌصبز١د " لمدد ٚحىة٠دد ٔطط٠دد فدٟ     

ذالٌٙة ٠مسَ بٌطبٚٞ ، بٌّٛجٛز فٟ زبذٍٙة جفىً حم١مٟ ج١ٍّٕد ؼطز ح١ةزٗ " 
(v)

، ٚأذ١طبع ٠ّىدٓ بْ ٔمدً بٌدٝ زٕط٠دف     

جددةِٓ ِددةٔٓ ٌٍؽدد١طخ بٌصبز١ددد ، ٚوّددة حددسززٙة بٌىةزحددد زٙددةٟٔ ٔحددس بٌفسددةك جمٌٛٙددة جأٔٙددة : " حىددٟ بؼددسٕةزٞ ٔطددطٞ ، ٠سؽددُ    

حسبش ٠مَٛ جٗ ـرك ٚبلٕٟ ٔٓ ٚجٛزٖ بٌرةق ، ٚشٌده ٕٔدسِة ٠طودع ٍٔدٝ ح١ةزدٗ      جةٌسّةؼه ، ٚبٌسؽٍؽً فٟ ؼطز بال

ْا ِدة           بٌفطز٠د ٍٚٔٝ زةض٠د ـرم١سٗ جمفد ذةلد ، ٠فدسطي ف١دٗ بْ ٠مدطك بٌىةزدث جةؼدٍٛت ِحةـدط أٚ ،١دط ِحةـدط أ 

٠ىسحددٗ ٘ددٛ ؼدد١طخ شبز١ددد "
(vi)

ٌىةزحددد لددس ٚ٘ددصب بٌسٕط٠ددف ِفددةجٗ ٌحددس ِددة ٌسٕط٠ددف ف١ٍ١ددث ٌٛجددْٛ بٌؽددةجك بٌددصوط ، ٌٚىددٓ ب  

ٚوٕر ـطٌةع ٌسحس٠س ْٔٛ ٠ٛ٘ٚد بٌىسةجد ، ٚشٌه جأْ ٠مدطك بٌىةزدث جفدىً ِحةـدط بْ ِدة ٠ىسحدٗ ٌد١ػ جّٕدً ضٚبئدٟ،          

ٖ  ّٔدالع          ٚبّٔة ؼ١طخ شبز١د ٔٓ ح١ةزٗ، ٚجٙصب ٠سذً بًٌّٕ بالزجٟ وّٓ بٌدةض بٌؽد١طخ بٌصبز١دد ، ِٚدٓ ضدُ ال ٠ّىدٓ بْ ٕٔدّس

 ضٚبئ١ةع أٚ لمم١ةع .

ٚ٘ددٟ بٌؽدد١طخ بٌغ١ط٠ددد فٙددٟ وسةجددد ٔددٓ بالذددط٠ٓ جةالٔسّددةز ٍٔددٝ بٌٛضددةئك ٚبٌفددٙةزبذ ٚبٌٛلددةئٓ      أِددة بٌٕددْٛ ب٢ذددط      

بٌسةض٠ر١د ، ٚبٌّؽسٕسبذ
(vii)

، ِٓ زٛبفط ِمِٛةذ بًٌّٕ بالزجٟ بٌفٕٟ ، ز مساَ ِٓ شٌه بٌفرك بٌصٞ ٠ ىسث ٕٔدٗ ، أٚ ِدٓ   

٠ٍّه ِمِٛةذ بٌىسةجد بالزج١دد ، ٌٚىٕدٗ ٠ٍّده     أحس بلطجةئٗ ، ِٚطً ٘صٖ بٌؽ١طخ ز ىسث أِة ألْ بٌفرك بٌصٞ ٠ ىسث ٕٔٗ ال

بٌٛضددةئك ٚبٌفددٙةزبذ ، ٚأِددة بْ شٌدده بٌفددرك ٌددُ ٠ٕددس ِٛجددٛزبع فددٟ بٌح١ددةخ ، ف١ددأزٟ وةزددث آذددط ١ٌددطٚٞ ٕٔددٗ ، ٠ٚمددسِٙة  

 ٌٍجّٙٛض .

(  ٚبٍٔاللةع ِٓ ٘صٖ بٌّمسِةذ ٌٍؽ١طخ بٌصبز١د فإٔٔدة ٕ٘دة جمدسز زضبؼدد وسدةت ) ؼد١طخ ِس٠ٕدد ، ّٔدةْ فدٟ بالضج١ٕٕدةذ              

ٌٍىةزث ٔحس بٌطحّٓ ١ِٕف
()

ّاةْ فٟ ِطحٍد بالضج١ٕ١ٕةذ ِدٓ بٌمدطْ     ٌطلس ألُ٘ بٌسحٛالذ بٌطمةف١د ٚبٌّىة١ٔد ٌّس٠ٕد ٔ

بٌٕفط٠ٓ بٌّٕمطَ ، فٟٙ ؼ١طخ ٌٍّىةْ ِٓ ذالي شبوطخ بٌىةزث ب٠ةَ ٌفٌٛسٗ ، ٚزحس٠سبع فدٟ بٌؽدٕٛبذ بٌٕفدط بألٚي ِدٓ     

ِةذ بٌسٟ شوطٔة٘ة ؼةجمةع ٔٓ بٌؽ١طخ بٌصبز١د ٚبٌغ١ط٠د ، ٌصب فإٔٔة ٕ٘ة بِدةَ  ح١ةزٗ ، ٌٚىٓ ٘صٖ بٌؽ١طخ زرسٍف ٔٓ وً بٌّمس
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ْٔٛ جس٠س ِٓ بٌؽ١ّط ، ٚ٘صب ِة لطك جٗ ١ِٕف فٟ زمس٠ّٗ ٌٍىسدةت ، جمٌٛدٗ : " ٘دصب بٌىسدةت ٔحدةضخ ٔدٓ ؼد١طخ ٌّس٠ٕدد ،         

ّحٍدةذ "  ٟ٘ ّٔةْ ١ٌٚػ ؼ١طخ شبز١د ٌىةزحٗ ، ٚئْ زمةٌٕر بٌؽ١طزةْ ، جؽدطٔد ٚجعئ١دةع ، فدٟ جٕده بٌ    
(viii )

، ٚ٘دصب  

زمط٠ح ِحةـط ِٓ بٌىةزث ٔفؽٗ حٛي ٌح١ٕد ٘صب بًٌّٕ ، ٚوأٔٗ ٠ط٠س لٍٓ بٌٍط٠ك ٍٔٝ بٌحةحط١ٓ فٟ زحس٠س جٕػ ٘دصب  

بٌْٕٛ ، ٚبٔٗ ذةضظ ِفَٙٛ بٌؽ١طخ بٌصبز١د ٚبْ وةٔر فٟ لؽُ ِٕٙة وّٓ بٌؽ١ّط ، ٚودصٌه ٠إودس جأٔدٗ ٌد١ػ ّٔدالع ضٚبئ١دةع       

بع ٌرٍٖٛ ِٓ بٌر١ةي ٚبْ وةْ ِحسٚز
(ix)

، بشبع ٔحٓ بِةَ ِفىٍد بزج١د فٟ زحس٠س ٠ٛ٘د ٘صب بًٌّٕ ، ً٘ ٘ٛ وّٓ بٌؽ١ّط بَ 

 بٌّصوطبذ أٚ بٌطٚب٠ةذ ٚبٌؽ١ط بٌصبز١د أَ ،١ط شٌه ؟ .

٘صٖ بٌسؽةؤالذ ٠ج١ث ٕٔٙة بٌىةزث ٔفؽٗ ، ئش ٠ٕفٟ ٘صٖ بٌّمٛالذ ، ٠ٚمٛي بٔٙة ١ٍّٔد بؼسٕةزخ شوط٠ةذ ِىةْ ١ِٕٓ ِدٓ  

ةع ٠فٕاس جأْ ٘صٖ بالؼسٕةزخ ٌدُ زىدٓ ِدٓ ذدالي بالؼدسٕةٔد جةٌىسدث ٚبٌٛضدةئك ، ٚبّٔدة جةالٔسّدةز ٍٔدٝ           ذالي بٌصبوطخ ، ٚأ٠ى

بٌصبوطخ ِٓ ذالي " ١ٕٟٔ بٔؽةْ ٔةؾ شبن بٌعِٓ فٟ شٌه بٌّىةْ ، ٚبفسدطن ، جةٌسدةٌٟ أْ ِدٓ بٌّف١دس أْ " ٠مدٛي "        

ّطبجٓ ٚبٌّمةزض ٚبالضلدةَ ، جأسحدةض أْ ٘دصٖ    و١ف ضأٜ بالـ١ةء ، و١ف ٔطفٙة أٚ زٕطف ١ٍٔٙة ، زْٚ ِمةضٔسٙة ِٓ بٌ

بٌمطبءخ زس١ح ئِىة١ٔد جس٠سخ ٌٍىفف ٚبالوسفةف ، ِٚٓ ضُ  ٔةزخ زطز١ث بألحسبش ٚبٌٛلةئٓ جٍط٠مد ِرسٍفد ، لدس زؽدةٔس   

ٍٔٝ ضؤ٠د ئوةف١د " 
(x)

ّادةْ لدس زؽدةٔس ٍٔدٝ بوسفدةف بـد١ةء جس٠دسخ ٌدُ          ، بشبع ٟ٘ لطبءخ جس٠سخ ٚجةؼٍٛت جس٠س ٌّس٠ٕد ٔ

فٙة بالج١ةي بٌؽةجمد ٚحسٝ بٌالحمد ، جٕحةضخ بذطٜ ٟ٘ بٔةزخ ضؼُ شٌده بٌّىدةْ جفدىً جس٠دس ِٚرسٍدف ّٔدة شوطزدٗ        زٕط

ّاةْ .  وسث بٌسةض٠د ٌّس٠ٕد ٔ

ٍٚٔةٌٓ فٟ ٘صٖ بٌؽ١طخ ب٘سّةَ ١ِٕف جةٌجٛبٔث بٌطمةف١د ، ٚبالجسّة١ٔد ٚبٌؽ١ةؼ١د ، ٚباللسمةز٠د ٌّس٠ٕد ّٔدةْ فدٟ زٍده    

٠ٕدد لدغ١طخ ِحدسٚزخ بٌفدٛبضْ ، ٚبٌحدةضبذ ٚبٌّحدالذ ٚبالج١ٕدد ، ٚو١دف ألدححر ف١ّدة جٕدس            بٌحمحد ، ٕٔسِة وةٔدر ِس 

 ِس٠ٕد وح١طخ جفًٕ بٌسحٛالذ بٌسٟ ٌطأذ ١ٍٔٙة ذالي فسطخ ١ِٕٕد .

ٚزأزٟ زضبؼسٕة ٘صٖ ٌطلس ِّة٘ط بٌسحٛي فٟ بٌجٛبٔث بٌطمةف١د وةٌٕةزبذ ٚبٌسمة١ٌس ٚبالٔطبف جد١ٓ فادةذ ٘دصٖ بٌّس٠ٕدد ،     

 بٌحةلً فٟ بالِىٕد ٚ،١ط٘ة .ٚوصٌه بٌسحٛي 

 

 )العبداث والخقبليذ( الث الثقبفيتالخحى

 االزيبء:

٠ٚأذص ِٛوْٛ بألظ٠ةء ب٘سّةِةع وح١طبع ٕٔس ١ِٕف، فمدس زحدسش جفدىً ٚبودح ٔدٓ ٔدةزبذ بٌٕدةغ ٚزمة١ٌدسُ٘ فدٟ بٌٍحدةغ           

ّّةْ ٚبذسالفٙة ٔٓ جم١د بٌّسْ بالذطٜ ، ٟٚ٘ جعء ِٓ بٌطمةفد بٌفٕح١د ٌسٍه بٌّس٠ٕدد ، فسحدسش ٔدٓ ظٞ     الجٕةء ِس٠ٕد ٔ

بٌطجددةي ٚبٌٕؽددةء ٚبالٌفددةي، ٚشوددط بؼددسّٕةي بٌفددحةت ٌغٍددةء بٌطأغ)بٌٍطجددٛؾ( 
)*(
ٚو١ددف زطبجٕددر جٕددس ؼددٕٛبذ ِددٓ  

ّّةْ، فةلسمطذ ٍٔٝ ضجةي بٌؽٓ، ٚوصٌه زحٛي بٌّطأخ ِدٓ   ٌدحػ بٌحجدةت ئٌدٝ بٌؽدفٛض، ٚزدأض١ط زذدٛي       زذٌٛٙة ئٌٝ ٔ

)بٌحةٌد( ٟٚ٘ بٌّالجػ بٌّؽسٍّٕد بٌمةزِد ِٓ بٌحالز بالٚضج١د ئٌٝ بالؼٛبق، ٚو١دف أضدطذ فدٟ زغ١١دط بٌدصٚق بٌٕدةَ ٚفدٟ        

 أـىةي بٌط١ةت. 

من ضمنن لمنامر ا لمافرة مل لمدة مةى المج لمندلنما لمفنمرلك ةمك  لم            ٠أزٟ ِٛوْٛ ،ٍةء بٌطأغ )بٌٍطجٛؾ ٚبٌؽسبضخ(ٚ

أْ أً٘ ّٔةْ ال ٠ٕطفْٛ  -٠حسٚ أٔٗ ٠ٕٕٟ جسزٗ ِٓ أِٗ، ٟٚ٘ ِٓ أً٘ جغسبز -بٌحمحد، ٠ٚصوط ١ِٕف فٟ حس٠ص )بٌجسخ( 

سبضبذ ِدٓ  بٌؽسبضبذ ٚ٘ٛ ،ٍةء ٌٍطأغ ز١ّع جٗ أً٘ جغسبز فٟ زٍه بٌحمحد، فٕٕسِة جٍحر بٌجسخ ِجّٛٔد ِدٓ ٘دصٖ بٌؽد   

جغسبز، ٚو١ف أضةضذ بؼسغطبت بٌمح١ةْ ٌٙصٖ بأل،١ٍد حسٝ لةٌر: "٠ٕطبز أ٠ةَ ٚؼ١ٕٓ حسٝ ّٔةْ زسٍُٕ ٍٔٝ بٌؽسبضخ!"
 

(xi)
، فاشب ٌُ زٕطف أً٘ ّٔةْ ظٞ بٌؽسبضخ، فمس ٔطفر ظ٠ةع آذطبع ٚ٘ٛ بٌٍطجٛؾ، ٠ٚصوط بٌىةزث أْ ُِّٕ بٌِّٛف١ٓ، 

وعٞ ضؼّٟ، ٚحطلٛب ٍٔٝ بضزسبئٗٚوحةض ضجةالذ بٌسٌٚد بٔسّسٚب ٍٔٝ بٌٍطجٛؾ 
(xii)

، ٚوصٌه بضزسٜ وط١طْٚ ٘دصب  

بٌعٞ، ٚشٌه "ٌٍسالٌد ٍٔٝ بٌّٛلٓ بالجسّةٟٔ، ٌٍٚسٕح١ط ٔٓ بأل١ّ٘د أٚ بٌٍّٛك."
(xiii)

. 
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ّّدةْ، ٌٚط٠مدد ٚودٕٙة ٍٔدٝ بٌدطأغ ِدٓ                ٠ٚحةٚي ١ِٕف أْ ٠مدسَ ٌٍمدةضب لدٛضخ ِفمدٍد ٔدٓ بٌٍدطبج١ؿ فدٟ ِس٠ٕدد ٔ

ِدٓ بٌّجسّدٓ، ئش بضزدس٠ر جٍطبئدك ِرسٍفدد، ٌٚىدً ٌط٠مدد ِٕٕدٝ ِٕد١ٓ، فحد١ٓ           ذالي شوط أؼدّةء ٌفرمد١ةذ ِسٕٛٔدد    

"٠سغ١ط ٚوٓ بٌٍطجٛؾ ٍٔٝ بٌطأغ ٠ف١ط ئٌٝ: بٌّعبظ بٌٕفؽٟ أٚ أ١ّ٘د بٌٍطف بٌّمةجً، ٚضجّة ١ٔٛٔدد بٌمىدة٠ة بٌسدٟ    

٠جطٞ جحطٙة."
 (xiv)

سدٗ  ٠ٚؽسٕطن ١ِٕف ِجّٛٔد ِٓ بٌفرم١ةذ ودةٔٛب ٠طزدسْٚ بٌٍدطبج١ؿ ٌٚىدً ٚبحدس ِدُٕٙ ٌط٠م       

ّّدس أْ ٠ىدْٛ ٌطجٛـدٗ          بٌرةلد فٟ بضزسبئٙة، ٍٚٔٝ ؼح١ً بٌّطةي "أجٛ حؽٓ بٌحدالق، بٌٍّٙدط، بٌدصٞ ٠ٕدطظ لٍد١الع، ٠سٕ

ِؽسط٠حةع، أٞ ١ّ٠ٍٗ ل١ٍالع أٚ وط١طبع ئٌدٝ بٌرٍدف، ٠ٚجٕدً ـطبـد١حٗ ٕٔدس بألشْ ب١ٌّٕدٝ، ٚ٘دصب ٠دسي ٍٔدٝ بٌطودٝ ٚذٍدٛ            

.... ف١دسي ٍٔدٝ بٌجس٠دد بٌحةٌغدد ٚبٔفدغةي بٌحدةي، ... ٚٔحدس        بٌحةي ٚحث بٌٍطت. أِة ٌطجٛؾ ضٚوػ جدٓ ظبئدس بٌٕع٠دعٞ    

بٌطؤٚف ِٕىٛ... ح١ٓ ٠طزس٠ٗ ٠سطوٗ ِؽسطذ١ةع ـدس٠س بٌّد١الْ ٍٔدٝ ضأؼدٗ، ٚ٘دصب زٕح١دط ٔدٓ ِٛلدف، ئْ ٌدُ ٠ىدٓ فٍؽدفد            

وةٍِد فٟ بٌح١ةخ! أِة لحطٞ بٌٍحةْ فأٗ ٠سّٕس أْ ١ّ٠ً ٌطجٛـٗ، ٌىدٓ جّمدسبض ٚجفدىً ِدسضٚغ ... ِٚحّدس بٌجّٕدةْ       

ػ بٌٍطجددٛؾ ذٍددأ، ئش جٕددس أْ ظبض بٌمددسغ ٚلددٍّٝ فددٟ بأللمددٝ، ٚفددٟ ٌحّددد ٚجددس، لددطض أْ ٠ٕددٛز ئٌددٝ ّٔددةْ          ٌددح

جةٌٍطجٛؾ بٌّٛؼَٛ جمٍٕد لفطبء"
(xv)

  . 

٠إوس ١ِٕف أْ بٌحس٠ص ٔٓ بٌٍطجٛؾ ٠ٕس "أحدس بٌّإـدطبذ فدٟ لدطبءخ بٌّجسّدٓ، ِٚدة ٌدطأ ١ٍٔدٗ ِدٓ زغ١ّدطبذ، ألْ           ٚ

وط١طخ، ِٓ وّٕٙة بٌحةجد ٚبٌىطٚضخ ١ٔٛٔٚد بًٌّٕ، ئوةفد ئٌدٝ ِدة ٠ّطٍدٗ     بالٔسمةي ِٓ ظٞ ئٌٝ آذط ز١ٍّٗ بٔسحةضبذ

بٌعٞ ِٓ ِٕٕٝ أٚ ٌّٛك، ٚأ٠ىةع ِة ٠ٛبجٙٗ ِٓ حىةضبذ ٚزحس٠ةذ"
(xvi)

، ٌٚصب ٌٚٙصٖ بالٔسحةضبذ ٌُ ٠حك بٌٍطجٛؾ 

ّٞ بٌّٕسّس فٟ ِس٠ٕد ّٔةْ، ففٟ ٔٙة٠د ٔمس بالضج١ٕ١ٕةذ زرٍدٝ بٌفدحةت ٕٔدٗ، ٚزطبجدٓ جفدىً وح١دط، ئ       اّل ٌدسٜ جٕده   بٌع

وحةض ضجةي بٌؽٓ، ٚبلحح ِطفٛوةع ٚـ١اةع ِٓ بٌسطبش، ٚوصٌه ِة حمً ٌعٞ بٌمحٍك بٌفطوؽٟ بٌصٞ وةْ أحس ِّة٘ط 

بٌجّةي ٚبالٔةلد ٚبضحةذ ب٠ٌٛٙد، ٚألحح ف١ّة جٕس ِّٙطبع فٍىٍٛض٠ةع ، ٚوصٌه بٌسغ١١ط بٌحةلً فٟ ١٘ادد ِالجدػ بٌحدطغ    

طبشبال١ِطٞ، بٌصٞ ألحح جٕس ِسخ جعءبع ِدٓ بٌسد  
(xvii)

، ٚئٌدٝ جةٔدث ٘دصٖ بٌسغ١١دطبذ فدٟ ١ٔٛٔدد بألظ٠دةء، فداْ بٌسغ١١دط          

ب٢ذط بٌصٞ حسش ٘ٛ فٟ ١٘اد زال١ِص بٌّدسبضغ بٌحى١ِٛدد بٌدص٠ٓ ودةٔٛب ٠ٕسّدسْٚ ٍٔدٝ )بٌحٍدد ٚبٌٕمدةي( ٚ٘دٛ بألوطدط           

أل،١ٍدبٔسفةضبع، ٠ٕٚس بٌعٞ بٌطؼّٟ ٌُٙ، فٍُ ٠ٕس بٌسال١ِص ٍِع١ِٓ جاضزسبء ٘صٖ بأل،١ٍد، ٚأٞ ْٔٛ آذط ِٓ ب
(xviii)

 . 

ِة جةٌٕؽحد ٌعٞ بٌّطأخ فمس زذٍٙة بٌسغ١١ط ب٠ىةع، ٚزحٌٛر ِٓ بٌحجةت ئٌٝ بٌؽفٛض، ٚجسْٚ ٔٛبئدك بجسّة١ٔدد أٚ ز١ٕ٠دد    ب

زّٕٕٙة ِٓ شٌه  ٚشٌه ٌٛجٛز بٌٕٕمط بٌفطوؽٟ بٌصٞ زطن آضةضبع ٚبودحد ٍٔدٝ ٌح١ٕدد بٌّجسّدٓ فدٟ ّٔدةْ، فّدة٘طخ        

بٌٕطج١دد ٚبالؼدال١ِد، ٌٚىدٓ زحدٛي بٌّدطأخ ئٌدٝ بٌؽدفٛض فدٟ ّٔدةْ وةٔدر            بٌؽفٛض ِٓ أُ٘ بٌّفةوً بٌسدٟ زٕة١ٔٙدة بٌدسٚي   

أؼًٙ ِٓ جم١د بٌسٚي بالذطٜ، فٍُ زٍك بٌّطأخ لٕٛجد وح١طخ فٟ ١ٍّٔد بٌسحٛي ٘صٖ
(xix)

، ٌٚدصب فمدس زغ١دطذ ٘دصٖ بٌحةٌدد      

ّٕٔٙدة ٔٙةئ١دةع،          ٌحدص أْ زغ١دطب، أٚ زدُ بالؼدسغٕةء      "حسٝ بٌحجةت ٚأ،١ٍد بٌطأغ بٌٍصبْ وةٔدة جدعءبع ِدٓ ـدىً بٌّدطأخ ِدة      

فٟ وط١ط ِٓ بٌحةالذ."
 (xx)

، ٌُٚ ٠مسمط بألِط ٍٔٝ ٘صب بٌّّٙط، فمس زٕسزذ بألظ٠ةء جةٌٕؽدحد ٌٍّدطأخ فدٟ ِس٠ٕدد ّٔدةْ      

ٚزٕٛٔر، فٕطٜ بٌّال٠دد بٌفدة١ِد بٌسدٟ وةٔدر زبئّدةع جٕدْٛ ٚبحدس ٌٚىٕٙدة زسٕدْٛ جحؽدث ٌح١ٕدد بٌفرمد١د بٌسدٟ زطزدس٠ٙة               

ٌٚط٠مد ٌحؽٙة
(xxi)

١ف ف١ّة ٠رك ٘صب بٌّٛوْٛ ئٌدٝ زٚض "بٌحةٌدد" فدٟ زغ١١دط أشٚبق بٌٕدةغ فدٟ بضزدسبء        ، ٚلس أـةض ِٕ

بٌط١ةت ٚو١ف أٔٙة جدسأذ زسٕدْٛ جأـدىةي جس٠دسخ ٚبٌدٛبْ ِرسٍفدد      
(xxii)

، ٚ٘دصب وٍدٗ جدعء ِدٓ ١ٍّٔدد بٌسغ١١دط بٌطمدةفٟ بٌسدٟ         

 زفٙس٘ة بٌّجسّٕةذ ذالي بٌحمث بٌّسٕةلحد. 

  )االلعبة الشعبيت( عبداث حسجيت الىقج

ّّدةٟٔ فدٟ حمحدد         ٚ ٠مسَ بٌىةزث فٟ ؼ١طخ ِس٠ٕد ِجّٛٔد ِٓ بالٌٕةت بٌفٕح١د، بٌسٟ زحد١ٓ ٚزٛودح ٌٕدة ضمةفدد بٌّجسّدٓ بٌٕ

١ِٕٕد، ٚو١ف زغ١طذ جٕه ٘صٖ بالٌٕةت، جفٕدً بٌسغ١١دط بٌحةلدً فدٟ ٔدٛبحٟ بٌح١دةخ بٌّرسٍفدد، ٚزدأض١ط بٌحدطٚت بٌسدٟ           

ٟ  ٌألٌفدةي  إٌٔةجدةع د، حسدٝ ٌٚدٛ وةٔدر    ؼةٔسذ ٍٔٝ ئزذةي ٔةزبذ جس٠سخ ئٌٝ بٌّجسّٓ فٟ زٍده بٌحمحد   ٓ  جدعء  فٙد  ضمةفدد  ِد

ّّةْ أٌفةي أْ ١ِٕف ٠ٚإوس ب١ٌّّعخ، ِّة٘ط٘ة ِٚٓ بٌفٕٛت،  جٕده  ٔطفدٛب  بٌٕفط٠ٓ بٌمطْ ِٓ بالضج١ٕ١ٕةذ حمحد فٟ ٔ

ٓ  بألٌٕدةت  ٘دصٖ  ـطبء ٟٚ٘ بٌٕةزخ ذالف ٍٔٝ لٕةٔسٙة، فٟ أٔفؽُٙ ٍٔٝ ٠ٕسّسْٚ وةٔٛب ئش بألٌٕةت، ِٓ ٓ  بالؼدٛبق  ِد  ِد

 بٌحطت ِطٚف ٌٚىٓ بٌٛلر، ٚزعج١د ٌٍسؽ١ٍد أزٚبزُٙ فٟٙ ألٌفةٌُٙ، بألٌٕةت ٘صٖ زأ١ِٓ ٍٔٝ بٌّؽإٌْٚٛ فُٙ بألً٘ ًلح

 بألٌفةي ٠مَٛ ئش بٌمسَ، وطخ ٌٕحد بالٌٕةت، ٘صٖ ج١ٓ ِٚٓ بٌٛلر، شٌه فٟ بالٌفةي إٌٔةت ٍٔٝ جّالٌٙة أٌمر بٌطة١ٔد بٌٕة١ٌّد

 ّٔدةِٟ،  ٍِٕدث  ٚجدٛز  ٠سٕدصض  ٚح١ٓ وطخ. بذسطبْ ِٓ الجس ٔٛٔٙة، وةْ ب٠ةع طخ،بٌى ـطبء ٠سٕصض "فح١ٓ بٌىطخ ٘صٖ جمٕةٔد
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 ودطخ  جدسي  زسٍدة٠ط  بٌمدٕٓ،  بٌّسمٕدد  بٌردطق،  وطخ زىْٛ لم١طخ، فسطخ ٚذالي ٌصٌه، ِٕةؼث. ٍِٕث ٠ىسفف أٚ ١ٙ٠أ أْ الجس

أ٠ىدةع!"  ٌرمدِٛةذ ٚجة ٚبٌىجد، جةأللٛبذ بالٌفةي ٠ٍّإٖ بٌصٞ بٌٍّٕث ذالء، أضن أٞ أٚ بٌفةضْ، ٠ٚىْٛ بٌٍّةي،
 

(xxiii)
، ٠ٚسحسش ١ِٕف فٟ ٘صٖ بٌفمطخ ِٓ ؼ١طخ ِس٠ٕد ٔٓ ِٛبؼُ بالٌٕةت، ٚبذس١ةض بالٌفةي ألٌٕدةت ١ِٕٕدد فدٟ أٚلدةذ     

١ِٕٕد ِٓ بٌؽٕد، فٟٙ زسغ١ط ِٓ ٚلر ئٌٝ آذط زحٕةع ٌط،حد بالٌفةي فٟ إٌٔةت جس٠سخ، ٕٚ٘ة ٠ؽسٕطن بٌىةزث ِجّٛٔد 

 جس٠دسخ  ٌٕحدد  ِٙطذ ِة فاشب جس٠س، ِٛؼُ وً ِٓ ٌسسالءَبالٌفةي ٘صٖ بالٌٕةت   وح١طخ ِٓ بالٌٕةت بٌفٕح١د، ٚو١ف ٠رسةض

ٜ  ٌٕحدد  زّٙط حسٝ زرسفٟ أْ ٚئٌٝ وٍٙة ّٔةْ فٟ  بٔسفطذ حسٝ ٓ  جس٠دسخ،  أذدط  )بٌؽدٍه  ٌٕحدد  ِٕٚٙدة  بالٌفدةي  بجسىدةض  ِٚد

ٚبٌحالجً( ٚبٌسحط٠جد ٚبٌىطوط
 (xxiv)

ضبذ بٌٛضل١دد، ٠ٚىدْٛ   ، ٚئشب ِة بٔسٙٝ ِٛؼُ ٘صٖ بالٌٕدةت حسدٝ ٠حدسأ ِٛؼدُ ب١ٌٍدة     

ٚلسددٗ فددٟ بٌمدد١ف "حدد١ٓ زىددْٛ بٌددط٠ح ِإبز١ددد"
(xxv)

، ضددُ زددأزٟ بٌٕددةت أذددطٜ، ٌسمددحح ٘ددٟ بٌٍٕحددد بألوطددط بٔسفددةضبع فددٟ 

 ٠مددٛي بالٌٕددةت، ٌٙددصٖ ِٕةضوددةع ِٛلفددةع بأل٘ددً ٠ٚأذددص ٚبالظضبض، بٌگٍددٛي ٌٕحدددبألح١ددةء ٚبٌّٕددةٌك، ٚبالوطددط زددسبٚالع ِطددً  

ً  بٌگٍٛي، "ِٓ بٌطبٚٞ ٟ  بالظضبض، ٌٕحدد  ٔدر وة ِدٛبظ،،  ٚجفدى ٗ  ٚ٘د ٓ  بٌگٍدٛي،  ٌٕحدد  زفدح  ٠ٍٕحٙدة  ٚٔدةزخ  زٛبودٕةع،  أوطدط  ٌىد

ٟ  زٚض أٞ ٌٍجدسخ  ١ٌٚػ بٌٍٕحد، ٘صٖ ،ةجر ئشب بٌمغةض...  جٕده  ٔفؽدٙة  زحدسش  بٌجدسخ  وةٔدر  أذدطٜ.  إٌٔدةت  زّٙدط  شٌده،  فد

  ٠ؽّْٕٛ: ٚبالذطْٚ بألح١ةْ

 حعٔة: أوطط ٌٙجسٙة ٚزحسٚ ل١ًٍ، ٚجٕس ... بٌؽحط ٍُّٔٙ بٌٍٟ بج١ٍؽُٙ ٚأوحطُ٘ ـ١ة١ٌٓ، ُٕٔ أٞ ـ١ة١ٌٓ، -

ٓ  ٔرٍددك ِدة  - ٟ  ئال لىدد١د ِد ِٕٙدة."  أٔجددػ ٚزجد
 (xxvi)

، ٚزّٙددط بٌٕدةت أذددطٜ ِطدً ٌٕحددد بٌٕىدةظبذ بٌرفددح١د، ٌسرسفددٟ    

ٌٚسّٙط ٌٕحد "بٌمطز ٚبٌفةضخ"
(xxvii)

 ٠ىطض٘دة ، ٠ٚسٛؼدٓ ١ِٕدف فدٟ ؼدطز ٌط٠مدد ٌٕدث ٘دصٖ بالٌٕدةت بٌسدٟ زمدحح ٔدةزخ            

 جةٌمدد١س، زسٍٕددك أذددطٜ إٌٔةجددةع  ١ِٕددف ٠ٚطلددس ِٕٙددة، ٚبحددسخ وددً ِٛؼددُ ٚجحؽددث ١ٕٕددد،ِ أٚلددةذ فددٟ ٌٚسسغ١ددط بالٌفددةي،

 ٚ٘ددٟ جةٌمددغةض بٌرةلددد بٌمدد١ةز أزٚبذ فٕددطٜ بٌّسضؼددد، أ٠ددةَ أٞ بٌسضبؼددد ِٛبؼددُ فددٟ ٘ددصٖ ٚزددأزٟ بٌٍطبئددس، ٍِٚددةضزخ

 ٠سمدد١سْٚ ٔٛبوددة ٠ٕحغددٟ، ِّددة أوطددط لؽددةخ بٌٛلددر، شٌدده بٌٕمددةف١ط ٠سمدد١سْٚ ٚ٘ددُ ّٔددةْ، أٚالز وددةْ " فمددس )بٌّغ١ٍددد(

 ٠طْٚ ال ٚوةٔٛب ِٛبؼّٗ، ،١ط ٚفٟ بٌم١س ِٛبؼُ فٟ الزإوً، ٚبٌسٟ زإوً بٌسٟ بٌىح١طخ، ٚبٌٕمةف١ط بٌمغ١طخ بٌٕمةف١ط

جس٠سخ!" ٌّغ١ٍد بٌّٕةؼحد "بٌفٕحد" أٚ أ،مةٔٙة ج١ٓ ٠سٕمً بٌصٞ بٌٕمفٛض ؼٜٛ ـجطخ أ٠د ِٓ
 (xxviii)

، ٠ٚؽسطؼً ١ِٕف 

بٌحدطبز٠ٓ ٚبٌدسجةج١ط، ِٚالحمدد بٌٌٛدة٠ًٚ، ِٕٚةوؽدد ز٠دٛن بٌحدحؿ        فٟ ٔطن بٌٕةت جس٠سخ زرك بٌم١س ِطدً لد١س   

بٌسٟ زمحح ٔةزخ جس٠سخ زىةف ئٌٝ زٍه بٌٕةزبذ بالذطٜ
(xxix)

، ٚ٘ىصب ٔطٜ زحٛي ٘صٖ بالٌٕدةت بٌحؽد١ٍد ئٌدٝ ٔدةزبذ     

 ٗ فدٟ   ٠ٛبِث ١ٍٔٙة بٌمغةض ٠ٚعبٌٚٛٔٙة فٟ أٚلةذ ِحسزخ ِٓ بٌؽٕد، ٚلس ضأ٠ٕة لسضخ بٌىةزث بٌص١ٕ٘د، ِٚسٜ لٛخ شبوطزد

ٚلف ٘صٖ بٌّّة٘ط، ِّٚة٘ط أذطٜ شوط٘ة فٟ ٘صٖ بٌؽ١طخ، فٙٛ ٠طِٟ ئٌٝ ج١ةْ حةٌد بٌّجسّٓ بالجسّة١ٔد ٚبٌطمةف١دد  

ً  شودط  ذالي ِٓ بٌؽ١ةؼ١د حسٝٚباللسمةز٠د، جً  ُ  زل١مدد  زفةلد١ ُ  ٌٕدةزبزٙ ٓ  ١ٍٔٙدة  ٠ٍدطأ  ِٚدة  ٚزمة١ٌدس٘ ٟ  زغ١١دطبذ  ِد  ٚ٘د

  بٌٕفػ. ٔٓ ٚبٌسطف١ٗ بٌٛلر ٌسعج١د ٔةزبذ

 لوكبىححىالث ا

٠ٚحةٚي ٔحس بٌطحّٓ ١ِٕف فٟ ٘صٖ بٌؽ١طخ ٔٓ بٌّىةْ أْ ٠ؽس١ٕس ِالِح ِس٠ٕد ّٔةْ فٟ بضج١ٕ١ٕدةذ بٌمدطْ بٌّةودٟ،    

ٚأْ ٠ح١ٓ بٌرٍٛي بٌٕط٠ىد بٌسٟ زفىٍر ِٕٙة زٍه بٌّس٠ٕد، و١ف وةٔر؟ ٚو١ف ألححر؟ ٚزغ١طذ ذالي حمحدد ظ١ِٕدد   

بءخ جس٠دسخ ٌٍّىدةْ ِدٓ ذدالي شبودطخ ـدرك ٔدةؾ فدٟ شٌده          ِٓ زةض٠رٙة  ٚشٌه جةالٔسّةز ٍٔدٝ بٌدصبوطخ، أٞ زمدس٠ُ لدط    

بٌّىةْ، فٟٙ ؼ١طخ ِىةْ )ؼ١طخ ِس٠ٕد(، ٠مٛي ١ِٕف ٕٔٙة: "٘دصب بٌىسدةت ٔحدةضخ ٔدٓ ؼد١طخ ِس٠ٕدد، ٘دٟ ّٔدةْ، ٌٚد١ػ          

ؼ١طخ شبز١د ٌىةزحٗ، ٚأْ زمةٌٕر بٌؽد١طزةْ، جؽدطٔد ٚجعئ١دةع، فدٟ جٕده بٌّحٍدةذ"      
(xxx)

، ٠ٚؽدسرٍك ١ِٕدف ِفِٙٛدةع    

فٙٛ "١ٌػ ح١عبع جغطبف١ةع فمً، فٙٛ أ٠ىةع بٌحفط، ٚبٌحفط فٟ ظِٓ ١ِٕٓ... فةٌّىةْ ٠ىسؽث ِالِحدٗ ِدٓ   جس٠سبع ٌٍّىةْ، 

ذالي بٌحفط بٌص٠ٓ ٔةـٛب ف١ٗ."
 (xxxi)

، ٌٚصب ٠محح بٌّىةْ جّفَٙٛ ١ِٕدف، ٘دٛ ٔاللدد بٌحفدط جٕىدُٙ ِدٓ جٕده، ِٚدٓ         

أوةٔر بٔؽة١ٔد أَ بجسّة١ٔدد أَ بلسمدةز٠د،   ذالي ٘صٖ بٌٕاللد ٔطٜ ِالِح بٌّىةْ بٌسٟ حمٍر ف١ٙة زٍه بٌٕاللةذ ؼٛبء 

أَ ضمةف١د، أِة بٌّس٠ٕد فٟٙ جعء ِٓ بٌّىةْ، أٞ جعء ِٓ بٌحفط فدٟ ظِدٓ ِٕد١ٓ، فدال ٠ّىدٓ زحس٠دس ِالِدح بٌّىدةْ ِدٓ          

زْٚ ٚجٛز أٔةغ ١ٕ٠فْٛ ف١ٗ، ٠ٚسفةٍْٔٛ ِٓ ِح١ٍُٙ بٌسبذٍٟ ٚبٌردةضجٟ ٍٔدٝ حدس ؼدٛبء، فةٌّس٠ٕدد ٕٔدس ١ِٕدف ٘دٟ         

ٕٛٔٙة، ٟ٘ بألِىٕد ٚبٌحفط ٚبٌفجط ٚضبئحد بٌٍّط، ٟٚ٘ بٌسدطبت أ٠ىدةع، ٚ٘دٟ بٌدعِٓ شبزدٗ ٌٚىدٓ       "بٌح١ةخ جسٕسز٘ة ٚز

فٟ حةٌد حطود. بٌّس٠ٕد ٟ٘ ٌط٠مد بٌٕةغ فٟ بٌّٕط ئٌٝ بألـد١ةء، ٌٚط٠مدد والِٙدُ، و١دف زٕدةٍِٛب ِدٓ بألحدسبش بٌسدٟ         
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ٔمددٛي بٌٕددةغ ٚلٍددٛجُٙ، بٌسددٟ  ٚلٕددر، و١ددف ٚبجٙٛ٘ددة ٚو١ددف زجةٚظٚ٘ددة. بٌّس٠ٕددد ٘ددٟ بألحددالَ ٚبٌر١حددةذ بٌسددٟ ِددألذ 

زحممر ٚزٍه بٌسٟ ٌةـر ضُ ذةجدر، ٚودُ زطودر ِدٓ بٌٕالِدةذ ٚبٌجدطٚك. بٌّس٠ٕدد ٘دٟ ٌحّدةذ فدطك بٌٕدةغ ٚأٚلدةذ             

حعُٔٙ. بٌّس٠ٕد ٟ٘ بٌٍط٠مد بٌسٟ زؽسمحً جٙة ِدٓ زحدث ٚزٛبجدٗ ِدٓ زٕدةزٞ. بٌّس٠ٕدد ٘دٟ بٌدسِْٛ بٌسدٟ زدٛزْ جٙدة ِدٓ             

س، ٟٚ٘ بٌحؽّةذ بٌسٟ زؽسمحً جٙة بٌٕةئس٠ٓ."،ةزضٚ٘ة، ِىٍط٠ٓ، ِإلسةع أٚ ئٌٝ بألج
 (xxxii)

 . 

زّٕس ٘صٖ بٌؽ١طخ ٔٓ بٌّىةْ ِٓ "أجًّ ٚأِسٓ بٌؽ١ط بٌسٟ وسحر ٔٓ بٌّىةْ، أٔٙدة وسدةت فدٟ ِدس٠ح بٌّىدةْ، ٚأوطدط ِدة        ٚ

١ّ٠ع٘ددة شٚجددةْ بٌسددةض٠رٟ ٚبٌّٛوددٟٛٔ فددٟ بالجددسبٟٔ ِددٓ بٌحفددةَ ٍٔددٝ بٌّسٕددد جٕٕةلددط٘ة بٌّرسٍفددد، ٚأّ٘ٙددة بٌجددصت  

١ٌٕسمط بٌطٚبئٟ ٍٔٝ بٌّإضخ، فاشب جةٌمٛضخ بٌٛبل١ٕد ٟ٘ شبزٙة ٌٚىٓ جٕدس ِدة ِؽدٙة بٌّحدسْ جؽدحطٖ، ٚـدفٙة        ٚبٌس٘فد

ب جسبْ جطٚحٗ بٌراللد."
 (xxxiii)

، ٚأٚي لٛضخ ٠مسِٙة بٌىةزث ٌٍّىةْ، ٟٚ٘ ِسطؼرد فٟ شٕ٘ٗ، لٛضخ بٌّٛذ، ٚشٌه 

ِمسِٚةع جةٌّٛذ، ٚلحً ٘صب ب١ٌَٛ وةٔدر حدسٚز    ٠َٛ ِمسً بٌٍّه ،ةظٞ، ٚ٘ٛ أٚي بوسفةف جس٠س ٌٍّس٠ٕد، ٚوةْ بوسفةفةع

بٌحٍسخ )ّٔةْ( ال زسجةٚظ شٌه بٌحٟ بٌصٞ ٠ؽىٕٗ بألٌفةي، ٕٔس٘ة ألححر ٘دصٖ بٌحةزضدد فطلدد ٌسجدةٚظ حدسٚز بألِىٕدد       

ٚزغ١١ط٘ة ئٌٝ أِةوٓ جس٠سخ ،١ط ِٕطٚفد ٚ "جٍط٠مد ،ةِىد بوسفف، ضجّة ألٚي ِطخ، أْ ٕ٘دةن ٔةٌّدةع ٠سجدةٚظ بٌحدٟ     

ْ ف١ٗ، ٚأْ بٌٕةغ بٌص٠ٓ ٠ٕطفُٛٔٙ، ٚبٌص٠ٓ ال ٠ٕطفُٛٔٙ، ش٘حٛب ج١ّٕةع ئٌٝ ٕ٘ةن، ٚودةْ الجدس أْ ٠فٕدال ِطدً     بٌصٞ ٠ؽىٕة

ب٢ذط٠ٓ، فص٘حة."
 (xxxiv)

 ، ٕٔس شٌه ألححر بالِةوٓ بٌجس٠سخ، أِةوٓ ِٕةز٠د ٚلةؼ١د ٚ،ط٠حد ١ٍُٔٙ. 

فةلدد١ٍٗ، بٌطمةف١ددد ٚبٌؽ١ةؼدد١د   ٠ٚؽددس١ٕس ١ِٕددف فددٟ ٘ددصٖ بٌؽدد١طخ ِددٓ ذددالي شبوطزددٗ، لددٛضخ بٌّجسّددٓ بٌّٕددةٟٔ جىددً ز        

ٚباللسمةز٠د، ِؽسصوطبع أجطظ بٌفرم١ةذ بٌص٠ٓ ِطٚب جٙصب بٌّىةْ، ٚٚجسٚب ف١ٗ، ٚألْ بٌّىدةْ جدعء ِدٓ ٘دصٖ بٌؽد١طخ،      

فأٗ ٠ح١ٓ زفةل١ً بٌسل١مد ٌمٛضخ بٌّىةْ، ٚأُ٘ بٌسغ١١طبذ بٌسٟ حمٍر ف١ٙدة، ٚو١دف زحٌٛدر ّٔدةْ ِدٓ جٍدسخ لدغ١طخ        

ةذ بٌسٛؼٓ ٚبٌحٕةء بٌسٟ حدسضر ٌٙدة فدٟ أٚبذدط بالضج١ٕ١ٕدةذ ِدٓ بٌمدطْ بٌّٕمدطَ، ٚجٕدس          ئٌٝ ِس٠ٕد ٚبؼٕد، جطبء ١ٍّٔ

َ ٚ٘دصٖ  1948بالؼدطبئ١ٍ١د أٞ جٕدس ؼدٕد     –زعب٠س أٔسبز بٌص٠ٓ ٘ةجطٚب ئ١ٌٙة ِٓ بٌحٍدسبْ بٌّجدةٚضخ جٕدس بٌحدطت بٌٕطج١دد      

         ْ جٍدسخ ٔةئ١دد فدٟ جحدً ّٔدةْ، ضدُ        بٌٙجطخ ؼةٔسذ فٟ زٛؼ١ٓ بٌّس٠ٕدد ٚل١دةَ أج١ٕدد جس٠دسخ، فمحدً ٘دصب بٌسدةض٠د وةٔدر ّٔدة

زغ١طذ ئٌٝ ِس٠ٕد زبئّد بٌسٛؼٓ
(xxxv)

بالؼطبئ١ٍ١د، ٚٔعٚك أٔسبز وح١طخ ِدٓ بٌٕدةغ ئٌدٝ     –، فحٕس زٛلف بٌحطت بٌٕطج١د 

ّٔةْ، ألححر بٌّس٠ٕد فٟ شٌه بٌٛلر "ـ١اةع ِرسٍفةع، جّعبجٙة، جٕسز ؼىةٔٙة، جةِسسبز٘ة، ئزؽدةٔٙة ٚب٠ىدةع جحجدُ بٌمٍدك     

١ٍٔٙة"ٚبٌرٛف بٌصٞ ؼ١ٍط 
(xxxvi)

، ٠ٚحةٚي ١ِٕف زمس٠ُ لٛضخ لس٠ّد ٔٓ بٌّس٠ٕد ِٓ ذالي بالٔسّةز ٍٔٝ بٌّمدةزض  

بٌسةض٠ر١د بٌمس٠ّد ٚبٌحس٠طد، حسٝ ٠مً ئٌٝ حمحد بالضج١ٕ١ٕةذ ِٓ بٌمطْ بٌٕفدط٠ٓ، ١ٌٕسّدس جٕدس شٌده ٍٔدٝ شبوطزدٗ فدٟ        

      ٚ ضز فدٟ أحدس بٌّمدةزض بٌسةض٠ر١دد     زحس٠س ـىً بٌّس٠ٕد ِٚالِحٙة، ِٚة حمً ٌٙدة ِدٓ زغ١١دطبذ جغطبف١دد، ئش ٠دصوط ِدة 

لٛضخ ّٔةْ فٟ أظِةْ ج١ٕسخ، فمس جدةء فدٟ ِٕجدُ بٌحٍدسبْ، أْ ّٔدةْ ٔحدةضخ ٔدٓ "... ودٛضخ ِدٓ أّٔدةي زِفدك، جد١ٓ             

بٌفةَ ٚٚبزٞ بٌمطٜ، لمحسٙة ّٔةْ ٚف١ٙة لطٜ وط١طخ ِٚعبضْ ٚبؼٕد، ٚججٛز حٍٕسٙة ٠ىدطت بٌّطدً."  
 (xxxvii)

، ٚلدس  

ُ فٟ ِٕطفد بأللة١ٌُ: "أِة بٌمف بٌطبجٓ )ِٓ ٘صب ب ل١ٍُ( فؽ١ف بٌحةز٠د. ٚ٘دٛ  ٚلفٙة بٌّمسؼٟ فٟ وسةجٗ أحؽٓ بٌسمةؼ١

جحدددةي ٔة١ٌدددد، جدددةضز، شبذ لدددطٜ ١ٔٚدددْٛ ٚأـدددجةض، ٠مدددٓ ف١دددٗ بٌحٍدددسبْ: ِددد ت ّٚٔدددةْ ٚأشضٔدددةذ ٚزِفدددك ٚحّدددك    

ٚحٍث"
(xxxviii)

، ٠ٚصوط ١ِٕف أٚلةف ٘صٖ بٌحٍسخ أٚ بٌمط٠د فدٟ جٕده بٌّطبجدٓ بٌحس٠طدد، ِٚدٓ ذدالي ِفدة٘سخ جٕده         

َ، ٚلدس ٚلدفٙة لدةئالع ")... أْ    1812ط٠ٓ ٚبٌطحةٌد ٌٙصٖ بٌحٍسخ، فمس شوط بٌطحةٌد ج١طوٙدةضذ أٔدٗ ظبض ّٔدةْ ؼدٕد     بٌعبئ

لحةئً بٌحسٚ وةٔر زسطزز ٍٔٝ ١ِةٖ ّٔةْ ٌىٟ زؽمٟ ِٛبـ١ٙة ٚجّةٌٙة ِٕٙة( ).... ٚبٌٕٙط بٌّسٔٛ ]١ِد ّٔدةْ  ٠ٕحدٓ ِدٓ    

ٍٔٝ بٌجةٔح١ٓ زالي لٛب١ٔد لةحٍد(."جطود فٟ ٌطف بٌحٍسخ بٌجٕٛجٟ، ٠ٚجطٞ فٟ ٚبز زسةذّٗ 
(xxxix)

، ٚوصٌه ِدة شودطٖ   

َ ٚ٘دٛ ألدطت ٚلدف زةض٠ر١دةع     1923جٕه بٌطحدة١ٌٓ بالجةٔدث ِٚدٓ ج١دُٕٙ بٌطحةٌدد بٌّٕؽدةٚٞ بٌدصٞ ظبض ّٔدةْ ؼدٕد          

ٌّٕةْ، لحً أْ ٠حسأ ١ِٕف جٛلفٙة فٟ جسب٠دد بالضج١ٕ١ٕدةذ ِدٓ بٌمدطْ بٌٕفدط٠ٓ، ٚلدس ٚلدف بٌطحةٌدد ّٔدةْ فدٟ وسةجدٗ            

ٝ ِىد" لةئالع: "وةٔر ّٔةْ، بٌٕةلّد بٌّح١ٕد ٍٔٝ أٌالي ف١الزٌف١ة، ِس٠ٕد ِغّٛضخ ال ٠سجةٚظ ٔسز ؼىةٔٙة "بٌٍط٠ك ئٌ

ؼددسد آالف ٔؽددّد"
(xl)

، ٚزحددسٚ ّٔددةْ ِددٓ ذددالي ِددة شوددطٖ بٌىةزددث ِددٓ أٚلددةف جةالٔسّددةز ٍٔددٝ بٌّطبجددٓ ٚبٌّمددةزض    

بٌّس٠ٕددد جمددٛضزٙة بٌٛبؼدٕد، أٞ أٔٙددة ئٌددٝ   بٌسةض٠ر١دد أٔٙددة لط٠دد أٚ جٍددسخ، أٚ حسددٝ ِس٠ٕدد ِغّددٛضخ ٌددُ زمدً ئٌددٝ ِفٙدَٛ     

ِٕسمف بالضج١ٕ١ٕةذ وةٔر ّٔدةْ جٍدسخ لدغ١طخ، ٠ٚحدةٚي ١ِٕدف جٕدس شٌده أْ ٠دصوط ٌٕدة ِطبحدً بٌسغ١١دط بٌّىدةٟٔ بٌسدٟ              

َ فحدسٚز "ّٔدةْ"   1949-1940ٌطأذ ٍٔٝ ّٔةْ ذالي ٔفط ؼٕٛبذ ٟٚ٘ ِسخ أٚ ظِدٓ ٘دصٖ بٌؽد١طخ، أٞ ِدٓ ؼدٕد      

ب١ٌٕٓ، ٚأٚي بٌّٕةٌُ ف١ٙدة "بٌحٕدةء بٌدصٞ ٠ىدُ ٌِٛدسبذ ـدطود بٌىٙطجدةء ِمةجدً ؼد١ةظ          وّة ٚلفٙة ١ِٕف، زحسأ جٕس ضأغ 

ضأغ ب١ٌٕٓ، ٍٔٝ ١ّ٠ٓ بٌٍط٠ك بٌسطبجٟ بٌٕةظي. ٘صٖ أٚي ئـةضخ ٌٍّس٠ٕد"
(xli)

، ئشْ ٠حسأ ١ِٕف جٛلف حسٚز جٍسخ ّٔةْ 
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د بٌجٕدٛت ٚبٌغدطت...   فٟ جسب٠ةزٙة، ٚجٕس٘ة ٠أزٟ ؼٛق بٌحالي ٚ٘دٟ "فدٟ جؽدٍد ود١مد ِدٓ بألضن، ٕٔدس زاللدٟ أٚز٠د        

ٍٔٝ بٌسً بٌّمةجً ٌؽٛق بٌحالي ج١ر ٔعبي بٌٕطٌِٟٛ"
(xlii)

ٚ٘دٛ أٚي بٌح١دٛذ ٍٔدٝ حدسٚز ّٔدةْ ِدٓ بٌجٙدد بٌجٕٛج١دد          

بٌغطج١د، ضُ ٠صوط أِةوٓ أذطٜ زمٓ ٍٔٝ وفةف بٌٕٙط ِٕٚٙة جؽةز١ٓ بٌفطوػ ٚج١ٛزُٙ أٚ  )حٟ بٌّٙدةجط٠ٓ( ، ٠ٚإودس   

بٌحطت بٌٕة١ٌّد بٌطة١ٔد ٚجٕس٘ة  ٚشٌه ٕٔدسِة ظبز ٔدسز بٌّٙدةجط٠ٓ ٚبٌٕدةظح١ٓ     ١ِٕف أْ ٘صب بٌحٟ لس زغ١ط وط١طبع ذالي 

   ٜ ِٓ زٚي أذطٜ، فألحح بٌحٟ ٔؽ١جةع ِرسٍٍةع ِٓ بٌفدطوػ ٚبٌجٕؽد١ةذ بالذدط
(xliii)

، ٚٔالحدُ ٕ٘دة أْ ـدىً بٌّىدةْ     

ةظي، ٚأج١ٕدد  زغ١ط جفًٕ بٌّطٚف بٌؽ١ةؼ١د، ٚل١ةَ بٌحطٚت أضطذ ٍٔٝ جغطبف١د بٌّس٠ٕد فغ١طذ ِٓ ـىٍٙة جٕدس جٕدةء ِٕد   

 جس٠سخ. 

ُ ٠ؽددسٕطن ١ِٕددف أِددةوٓ ٚأح١ددةء ِس٠ٕددد ّٔددةْ بجسددسبءبع ِددٓ ِٛبلددٓ بٌجؽددٛض ِطددً )جؽددط بٌّٙددةجط٠ٓ ٚبٌٕحؽددٍٟ(،        ضدد

ٚبٌجٛبِددٓ ٚبألز٠ددطخ ٚبألؼددٛبق، ٚبٌّددسبضغ، ٚبٌحّةِددةذ، ٚبٌفددٛبضْ بٌسددٟ زّددط جةألح١ددةء ٚبالؼددٛبق بٌّّٙددد، ٚوددصٌه   

ةْ وةْ ٚبلٕةع حدٛي بٌجدةِٓ بٌحؽد١ٕٟ جدةٌمطت ِدٓ ؼدٛق بٌرىدطخ،        بٌؽجْٛ، ٕٚ٘ة ٠إوس ئٌٝ أْ أٚي ؼجٓ أل١ُ فٟ ّٔ

ِٚطوع بٌفطٌد بٌدطئ١ػ، ٚودةْ ِإٌفدةع ِدٓ ضالضدد ٌٛبجدك      
(xliv)

، ئٌدٝ جةٔدث ٘دصب ٠مدف ١ِٕدف أ٘دُ بٌح١دٛذ فدٟ ّٔدةْ          

ٚأجطظ٘ة، ٟٚ٘ زفىً حسٚز جٍسخ ّٔةْ ِٓ ٔٛبحٙة بٌجٕٛج١د ٚبٌغطج١دد ٚبٌفدّة١ٌد "ِٚطٍّدة ودةْ ج١در بٌٕطِدٌٟٛ ٔمٍدد        

ٌّس٠ٕد ِٓ ٔةح١د بٌجٕٛت بٌغطجٟ، فاْ ج١سٟ لةٌح جؽ١ؽٛ ِٚحّس حّدعخ، ٍٔدٝ ٌط٠دك بٌؽدًٍ، وةٔدة ِدٓ أٚبذدط        ٔاّلَ ب

بٌح١ٛذ ٔةح١د بٌفّةي بٌغطجٟ، وصٌه بٌحةي ٌح١ر بٌج١ٛؼٟ فٟ ،طت بٌّس٠ٕد"
(xlv)

 . 

بٌطِٚةٟٔ(  ضُ ٠حسز جٕه بٌح١ٛذ بٌسٟ زفىً حسٚز بٌّس٠ٕد ِطً ج١ر ز. ٠ٛؼف ٔع بٌس٠ٓ ِمةجً زضظ فطْٔٛ )بٌّسضظ

ٚ٘ددٛ آذددط بٌح١ددٛذ ِددٓ ٔةح١ددد بٌفددطق، ِٚددٓ جٙددد بٌفددّةي ٌٍّس٠ٕددد ٠حددسز ١ِٕددف ج١سددةْ ِّٙددةْ ّ٘ددة: ج١ددر ِحّددس أِدد١ٓ    

بٌفٕم١ٍٟ ٚبجطب١ُ٘ لٍةْ، أِة آذط بألِىٕد ِٓ جحً بٌٍٛج١سخ فٙٛ ج١ر بٌحفةضبذ
(xlvi)

، ِٚة ٔالحّٗ ِٓ زحس٠س بٌطٚبئٟ 

 ٌألِىٕد جمٛضخ زل١مد، ٘ٛ ز١ًٌ ٍٔٝ ِمسضخ بٌىةزث بٌص١ٕ٘د ٚلٛخ شبوطزٗ. 

ٚجٕس ٘صب بٌسحس٠س بٌجغطبفٟ ٌّٕةظي ّٔةْ، ٠إوس ١ِٕف ٍٔٝ أْ ِٕةظي ّٔدةْ فدٟ زٍده بٌحمحدد وةٔدر زمدٓ أ،ٍحٙدة حدٛي         

بٌٕٙط، ٚال زحسٕس وط١طبع
(xlvii)

سخ ٔٓ ِطوع بٌّس٠ٕد ٌُ زىٓ ِالئّد ٌٍؽىٓ  ّٔدطبع ٌٕدسَ     ٚشٌه ألْ بٌّٕةٌك بالذطٜ بٌح١ٕ

ٚجٛز ٌطق ج١سخ، ِٕٚحسخ، أٚ زٛبفط بٌرسِةذ ف١ٙة ِطً بٌىٙطجةء ٚب١ٌّةٖ، ٚ٘ىصب وةٔر بٌمٛضخ بالٌٚدٝ ٌّٕدةْ، ٚ٘دٟ    

ِحمددٛضخ ٕٔددس أٌددطبف بٌٕٙددط، ٚحددٛي بٌؽددٛق، ٚ٘ددٟ بٌمددٛضخ بالٌٚددٝ لحددً حددسٚش بٌسغ١١ددطبذ ف١ٙددة ٚلحددً أْ زسٛؼددٓ  

حح ِس٠ٕد وح١طخ فٟ حمث الحمدد، ٠ٚحدةٚي ١ِٕدف أْ ٠طلدس جصبوطزدٗ لدٛضخ بٌّس٠ٕدد جٕدس بٌسغ١١دطبذ بٌسدٟ           ٚزىحط، ٌسم

حمٍر فٟ ١ٔٛٔد بألج١ٕد بٌجس٠سخ ٚبؼسرسبَ ِٛبز جٕةء ٌُ زىٓ ِٕطٚفد ِدٓ لحدً ِطدً بالؼدّٕر، ٚودصٌه زٕدسز بٌٍٛبجدك        

      ٛ ْ فدٟ أِدةوٓ ج١ٕدسخ ٔدٓ بٌؽدٛق ٚبٌٕٙدط       ٌٍح١ر بٌٛبحس، ٚ٘ىصب جسأذ ّٔةْ زسفدىً جمدٛضخ جس٠دسخ، ٚأذدص بٌٕدةغ ٠ؽدىٕ

ٚ"٘ىددصب ٔفددأذ فددٟ ّٔددةْ ِجّٛٔددد ٘ةئٍددد ِددٓ )بٌّؽددسّٕطبذ( بٌمددغ١طخ. فةألج١ٕددد زمددَٛ ٚؼددً بألضبوددٟ بٌعضب١ٔددد،    

ٚزىْٛ ،ةٌحةع، ِسحةٔسخ، ِسفطلد، جح١ص ألححر بٌّس٠ٕد، ذةلد بٌجس٠دسخ، أـدحٗ جدةٌحمٓ، وةٔدر زفسمدط ئٌدٝ بٌٍدطق، ئٌدٝ         

ةع ألطت ئٌٝ بٌٕٕةز، جٕدً ألدحةجٙة ٠فٍٕدْٛ شٌده، بألِدط بٌدصٞ أزٜ ألْ زأذدص ّٔدةْ ٘دصب          بٌرسِةذ، ٌىٓ بلطبضبع ٔج١ح

بٌفىً، ٚ٘صب بٌٕؽك، ٚجًٕ بٌفىةءبذ بٌرة٠ٚد ج١ٓ )ِؽسّٕطخ( ٚأذطٜ ئحسٜ أجطظ بٌؽّةذ بٌسٟ )١ِعزٙة( ذالي زٍه 

بٌفسطخ، ٚضجّة الزعبي وصٌه، ئٌٝ حس ِة، ٚأوطط ِٓ بٌّسْ بألذطٜ، ٚئٌٝ ب٢ْ!"
(xlviii)

٠حةٚي ١ِٕف ئجدطبء ِمةضٔدد   ، ٚ

ج١ٓ ١ٔٛٔد بٌّٕةظي بٌسٟ ـ١سذ فٟ بٌّةوٟ ٚج١ٓ بٌسٟ ـ١سذ حس٠طةع، ِٓ ٔةح١دد بٌفدىً ١ٔٛٔٚدد بٌّدٛبز بٌسدٟ بؼدسٍّٕر       

فٟ بٌحٕةء، ففٟ أٚلةذ ؼةجمد وةٔر أ،ٍث ج١ٛذ ّٔةْ ِىٛٔد ِٓ ٌةجك ٚبحس ٟٚ٘ "ِح١ٕد ِٓ بٌحجدط ،١دط بٌّمدمٛي،    

وّة وةْ ٠جطُ ٍٔٝ وً ؼمف، زمط٠حةع، ِسذٍد حجط٠د لغ١طخ، بؼٍٛب١ٔد بٌفىً، ِٚؽمٛفد جةٌرفث ٚبٌممث ٚب١ٌٍٓ، 

زؽسًّٕ ذالي فمً بٌرط٠ف ٌسحً بألؼٍحد ٚزطل١مٙة زجٕحةع ٌٍدسٌف." 
(xlix)

، ضدُ زغ١دطذ ـدىً ٘دصٖ بٌح١دٛذ الحمدةع        

١دد بٌٕة١ٌدد، شبذ   ٚشٌه جٕس بؼسّٕةي ِةزخ بالؼّٕر فٟ ١ٍّٔد بٌحٕةء ٚجٕس شٌه زغ١دطذ ّٔدةْ ئش "جدسأذ زطزفدٓ ف١ٙدة بألجٕ     

بٌٍٛبجك بٌّسٕسزخ."
(l)

ٚ٘ىصب جسأذ زأذص ّٔةْ ـىالع جس٠سبع ِٓ ذالي ٘صٖ بألج١ٕد، بٌسٟ بزرصذ أـدىةالع ٚأٌٛبٔدةع ِرسٍفدد،     

ِٚة ظبز ِٓ حسخ ٘صب بٌسغ١١ط ٘ٛ ِجٟء ٔدسز ِدٓ بٌحٕدةئ١ٓ ٚبٌحّجدةضخ بٌّٙدطخ ئٌدٝ ّٔدةْ بٌدص٠ٓ أودةفٛب ِؽدحد جّة١ٌدد            

جٕس آذط، ٚألؼحةت وط١طخ، جسأذ ّٔةْ زسذً فٟ ٌٛض جس٠س، ِٚٓ أجطظ ِّة٘طٖ أٍْٔٝ ـىً بألج١ٕد، ٠ِٚٛةع "
 

أذصذ 

ج١ٛذ بٌؽىٓ زٕأٜ ـ١اةع فف١اةع ٔٓ بٌؽٛق ٚٔٓ ِجطٜ بٌٕٙط، جسأذ زطزمٟ أوطط بٌسالي ٚزٛ،دً فدٟ بٌحٕدس ٔدٓ بالِدةوٓ      

بٌّعزحّد"
(li)

الؼدطبئ١ٍ١د، ٚأٔٙدة بِسدسذ،    ب –، ٠ٚإوس ١ِٕف أْ ٘صب بٌسغ١١ط حسش جمٛضخ ٚبؼدٕد جٕدس بٌحدطت بٌٕطج١دد     
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ٚبزؽددٕر ِددٓ بٌجٙددةذ ج١ّٕٙددة، ٚجددسأ بٌٕددةغ ٠أذددصْٚ أِددةوٓ جس٠ددسخ ٌ لةِددد ِطددً ِطددً ؼددفٛك بٌجحددةي، وجحددً ّٔددةْ       

ٚب١ٌّٕف ٚبألـطف١د ٚبٌجٛٔد، ٕٔس شٌده زجّٕدر بٌح١دٛذ فدٟ ٘دصٖ بٌّٕدةٌك جمدٛضخ ٔفدٛبئ١د ٚ"٘ىدصب بزؽدٕر ّٔدةْ            

ِسدسبزبع ٌدُ ٠ٕدس ِدٓ بٌؽدًٙ بٌدسحىُ جّٙدة"       ٚوحطذ جفىً ٔفٛبئٟ، بألِط بٌصٞ فطن ـىالع ٚب
(lii)

، ٠ٍٚردك ١ِٕدف ٘دصٖ    

بٌسغ١١طبذ ٌٍّس٠ٕد لةئالع: "ألححر ّٔةْ زسؽٓ ٚزىحط جٛز١طخ زفٛق بٌسمٛض أٚ زفٛق أ٠د فسطخ ؼةجمد، أِة ٕٔسِة جدةءذ  

ةع."، ٚزسفك ٔسز وح١ط ِٓ بٌالجا١ٓ، فمس ألححر بٌّس٠ٕد، ٚذالي فسطخ لم١طخ، ذعبٔةع جفط٠ةع ِىس1948ّؼٕد 
 (liii)

 . 

 الخبحوــــــــــــــت  

ز١١ّع بٌحةحط١ٓ ج١ٓ ١ٔٛٔٓ ِٓ بٌؽ١ّط ، بألٌٚٝ ٟ٘ بٌصبز١د ٚزىْٛ بٌىسةجد ف١ٙة ٔدٓ بٌدصبذ جةالٔسّدةز ٍٔدٝ بٌدصبوطخ ،       

 ٚبالذطٜ ٟ٘ بٌغ١ط٠د ٚزىْٛ بٌىسةجد ف١ٙة ٔٓ شٚبذ بالذط٠ٓ جةالٔسّةز ٍٔٝ بٌٛضةئك ٚبٌّؽسٕسبذ ٚبٌفٙةزبذ .

ِٙٛض ًّٔ جس٠س فٟ وسةجد بٌؽ١ّط ٟٚ٘ وسةجد ٔٓ بٌّىةْ ، أٞ ٠سٕةٚي بٌىةزث ؼ١طخ ِىةْ ١ِٕٓ فٟ ِطحٍد ١ِٕٕدد ،   

ِؽسٕطوةع ف١ٙة أجطظ بٌّحٍةذ بٌسةض٠ر١د ٚبالجسّة١ٔد بٌّّٙد ٌصٌه بٌّىةْ ، بٌٝ جةٔث بٌحس٠ص ٔٓ ح١ةزدٗ ِٚٛبلفدٗ ،   

١د ٚبلسمةز٠د ٚؼ١ةؼ١د فىالع ٔٓ بٌسحٛالذ بٌّىة١ٔدد ،  ِٚٛبلف بالذط٠ٓ ، ِٚة حمً ِٓ زحٛالذ ٚزغ١١طبذ بجسّةٔ

ّادةْ فدٟ بالضج١ٕ١ٕدةذ ِدٓ بٌمدطْ بٌٕفدط٠ٓ ِدٓ          ئش حةٚي ١ِٕف فٟ ؼ١طخ ِس٠ٕد بْ ٠ىفف ٌٕة لٛضخ بٌّجسّٓ ٌّس٠ٕدد ٔ

 ذالي شبوطزٗ ٚجةؼٍٛت ٚلطبءخ جس٠سخ .

، ٚج١دةْ ٔدةزبذ ٚزمة١ٌدس     بوسؽةت ِفَٙٛ جس٠س ٌٍّىةْ ِدٓ ذدالي بٌحدس٠ص ٔدٓ ٔاللدةذ بٌٕدةغ ِدٓ جٕىدُٙ بٌدحٕه          

 ٚبٔطبف شٌه بٌّىةْ ٌسّٙط ٌٕة لٛضخ بٌّجسّٓ جفىً جس٠س .

ج١ٕر ٌٕة ٘صٖ بٌؽ١طخ ِمسضخ بٌىةزث بٌص١ٕ٘د ، ٚشبوطزٗ بٌم٠ٛد فٟ زحس٠س ـرٛق ٚبحسبش ٚأِدةوٓ ِس٠ٕدد ّٔدةْ فدٟ      

 ٚبٌفٙةزبذ ِٓ جةٔث آذط .ِطحٍد زةض٠ر١د جفىً وح١ط ٚزل١ك جةالٔسّةز ٍٔٝ بٌصبوطخ ِٓ جةٔث ، ٍٚٔٝ بٌٛضةئك 
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 الهىاهش والوصبدر
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 . 10:  2002،  1بٌفسةك ـةوط ، بٌّإؼؽد بٌٕطج١د ٌٍسضبؼةذ ٚبٌٕفط ، ج١طٚذ ، ي
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v) ، ٞٚظبضخ بٌطمةفد جّٙٛض٠د بٌٕطبق ، جغسبز ، زبض ( ِٕجُ بٌٕمس بالزجٟ ، زطجّد ٚزحط٠ط وةًِ ٠ٛٔس بٌٕةِط

 . 46:  2013بٌّأِْٛ ، 

vi) : ٟ16( بٌؽ١طخ بٌصبز١د فٟ بالزت بٌٕطج . 

vii) ٌٛٔجّةْ  –(٠ّٕط : بزت بٌؽ١طخ بٌصبز١د ، ز. ٔحس بٌٕع٠ع ـطف ، ِىسحد ٌحٕةْ ٚبٌفطود بٌّمط٠د بٌٕة١ٌّد ٌٍٕفط

1992  :5-6 . 

( ٖبٔسّسذ  فٟ زضبؼسٟ ٌٍسوسٛضب ) ًبّٔةي ٘صب بٌىةزث بٌطٚبئ١د ٚلس بؼسط١ٕر ِٕٙة ٘صب بًٌّٕ   ٚشٌه ألٔٙة ال زسذ

 وّٓ بالّٔةي بٌطٚبئ١د ، فٟٙ ؼ١طخ ٔٓ ِس٠ٕد بٔسّس ف١ٙة بٌىةزث ٍٔٝ شبوطزٗ بٌفرم١د ٚجٕه بٌٛضةئك .

viii) ،ّّةْ فٟ بالضج١ٕٕةذ ، ٔحس بٌطحّٓ ١ِٕف ، بٌّإؼؽد بٌٕطج١د ٌٍسضبؼةذ ٚبٌٕفط ج١طٚذ ، (ؼ١طخ ِس٠ٕد ، ٔ

 . 45:  2006،  3ٚبٌّطوع بٌطمةفٟ بٌٕطجٟ ٌٍٕفط ٚبٌسٛظ٠ٓ ، بٌسبض بٌح١ىةء ي

ix) : 45( ؼ١طخ ِس٠ٕد  . 

x) ٗٔفؽ ). 

أً٘ بٌّسْ زْٚ أً٘ بالض٠ةف جٕس أْ ـةْ فٟ ِمط ِٓ ِإؼػ  )*( بٌٍطجٛؾ ٘ٛ "،ٍةء ٌٍطأغ جحس شبزٗ، ئضزسبٖ

حىةضزٙة بٌجس٠سخ )ِحّس ٍٟٔ جةـة( ٚبٔسفط ِٓ ٕ٘ةن ئٌٝ ـّةي بفط٠م١ة ٚجأحجةَ ٚأـىةي ِٕٛٔد ٌىٕٗ فٟ بأللً 

١١ٓ وةْ لس ٚضز٘ة وّة ٚضز جالز بٌفةَ ٔٓ ٌط٠ك بٌٕطّة١١ٔٓ بٌّرس١ٍٓ ٚ٘إالء جسٚضُ٘ وةٔٛب لس بذصٖٚ ضجّة ِٓ ب١ٌٛٔةٔ

ٔ طفر فٟ بٌٕطبق أٚالع ِٓ ِجٟء بٌٍّه ف١مً بالٚي،  أٚ بٌّٕؽة١٠ٚٓ أٚ ِٓ بألضِٓ." أِة بٌؽسبضخ فٙٛ ،ٍةء ٌٍطبغ 
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