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 مىقغ انهغة انؼستٍة يف انفكس انؼاملً

 ()ٌؽوان اىٍطاـِٖ أ. د.

٢ٜػث  ٚى ٤ؽْتػثو ةػػأت حطخػ٠ ٤ٟا٧ػثن ٤ٜي ١ٜػ اـخٙاؽ ا١ٓا٣١ ا١طػٯد ٢ْ٭ ضٜائ

٘ٮ كسػاف ا١ل٬ٓب أٷ ك٪ٮ ا٧طفاري ٬٤ّٛ ةٓو ا٢١ٖات ٘ٮ ٤شاٷت ا١خٓا٤ػ٠ 

 لؽات ٦٤ ا١ف٤.٦ٰ٨ؽٯؽ ا٤خػَّ أ٠ٛ ٦٤ ةيّ ْ عو اؾا١ٓا٥١ٰث، كا٧ػذاري ةٓي٫ا ةٓػ ٧ً 

ذ١ٝ أف ٧لؽة ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ٦ْ ا٢١ٖػات
(3)

ٛػػ دٛػج ٧ػا٬ٛس ا١غٍػؽ ضػ٦ٰ  

أدرسج ٤ا ٯٜارب أ٦ٰٙ١ كع٥ف٥ئث ١ٖث ٘ٮ ٛائ٥ث ا٢١ٖات ا١فػائؽة ٘ػٮ ٌؽٯػٚ 

اٷ٧ػذار عٸؿ ا١ٜؽف ا١طادم كا١ٓلؽٯ٦، كأذتخج ٘ٮ ح٢ٝ ا١ٜائ٥ث أف ا٢١ٖػات 

 ثى ا٬ٰ١ـ ٷ ٯخشاكز ْػد٪ا ـتٓث آٷؼ ١ٖث.ا١طَّٰ 

أذتج ٪ؼا اٵضهاء أف ٠ٌٞ ١ٖث ٷ ٯفخ٫٢٥ٓا ْػد ٯ٬ٙؽ ْلػؽة آٷؼ  كٛػ

٤خ٣٢ٟ ٤ط٤٬ٟثه ةاٷ٧ٜؽاض، إذ إ٫٧ػا حتػػأ ةاٷ٧طػػار ٤خػ٭ ١ػ٣ ٯخشػاكٍز ْػػدي 

ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ا٥١ئث أ١ػٗ ٤ػخ٣٢ٟ، كٛػػ حتػ٦ٰ أف ع٥فػان كع٥فػ٦ٰ ةا٥١ئػث ٤ػ٦ 

 ا٢١ٖات ٘ٮ ْا٣١ ا٬ٰ١ـ ٷ ٯخ٣٢ٟ ة٫ا أٞرؽي ٦٤ ْلؽة آٷؼ ٤خ٣٢ٟ.

ا١خارٯظ ٛػ ْؽؼ ْػدان ٦٤ ا٢١ٖات ـادت ةٜٓثن ٞتٰػؽة ٤ػ٦ ا٥١فػ٧٬ٟث إف 

ذػػ٣ ا٧ٜؽىػػج إ١ػػ٭ ٰٕػػؽ رسٓػػث، ٞا٢١ٖػػث ا١طرٌٰػػث ٘ػػٮ ةػػٸد ا١ؽا٘ػػػٯ٦، كا٢١ٖػػًث 

ي٨ٰج رك٤ا ٢ْ٭ أرض أنطاة٫ا، ك١ٖاًت سؾٯؽة ٞؽٯػج ٘ػٮ  اٳحؽكـٰٟث ا١خٮ ة

                                                 

() ٚرئٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

(3) languages www.unesco.org/culture/fr/endangered 

http://www.unesco.org/culture/fr/endangered


 133 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

٨ػ، ا٥١خ٬ـً، ك١ًٖث ا٥١اٯا ٘ٮ أ٤ؽٯٟػا ا١ش٬٨ةٰػث، ك١ٖػًث أ٪ػ٠ كادم ا١فػا١تطؽ 

 كا٢١ًٖث ا١ٙارـٰث ا١ٜػٯ٥ث.

إ٫٧ا ١ٖات ا٧خ٠ٜ أنطاة٫ا إ١٭ ١ٖث أعؽل أحػخ٣٫ إ٤ػا ٕازٯػثن، أك ٤ط١٬٥ػثن 

 ٢ْ٭ زع٣ ذٜا٘ٮ سارؼ ٣١ حه٥ػ ١ٖاح٣٫ أ٤ا٩٤.

ك٪ٟؼا ٜ٘ػ ةٰٜج ةٓو ٪ؼق ا٢١ٖات ٤ط٬ُٙثن ٘ػٮ ٧هػ٬صو ٬ٜ٨٤كػث ٤ػازاؿ 

ضػ٦ٰ اعخٙػج  ا١تاضر٬ف ٯشٌػكف ٘ٮ ض٠ِّ أ١ٖاز٪ا ا٥١ش٥ٌػة ٘ٮ ري٣ٛ كنغ٬ر، ٢ْ٭

١ٖات أعؽل ٣١ ٯى٫خًػ أنطاة٫ا إ١٭ ٥ٓ٧ث ا١ٟخاةػث ا١خػٮ ح٥رٌػ٠ ٤فػخ٨ػ ا١ػٯ٤٬٥ػث ٘ػٮ 

ـو ْؽ٘خ٣٫ ا١تلؽٯث ٦ْ ٌؽٯٚ ١ٖاتو ًٰٕؽ ١ٖاح٣٫.  ْا٣١ دائ٣ ا١خٌٰٖؽ، ٫٘ٮ ١ٖاته ٳ٬ٛا

دةن ةػا١ؾكاؿ، ٫٘ػٮ ا١ٰػ٬ـ ٘ػٮ ْػػاد ا٢١ٖػات اٷذ٨خػٮ ١ٰفج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٫٤ػػَّ 

٬ٌٜف ة٫ػا ا٥١ئػث ٢٤ٰػ٬ف ٤ػخ٣٢ٟ، ح٢ػٝ ا٢١ٖػات ا١خػٮ حي٥رٌػ٠ ٍْلؽة ا١خٮ ٯخشاكز ا٨١ا

ة٥ش٫ْ٬٥ا ع٥فثن كأرة٦ٰٓ ةا٥١ئث ٦٤ ـٟاف ا١ٓػا٣١. كا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ ا٢١ٖػات 

ا٢ٰ٢ٜ١ث ٘ٮ ا١ٓا٣١ ا١خٮ ٯؾٯػ ٥ْؽ٪ا ٢ْ٭ أ١ٙٮ ْاـ، ةاـخر٨اء ةٓو ا٢١ٖػات ا٥١ٟخ٬ةػث 

 ١ه٨ٰٰث أك ا٧٬ٰ١ا٧ٰث.ا١خٮ ةٰٜج ٛائ٥ث ةٓػ أف ٌؽأت ٫ٰ٢ْا حٰٖؽاته ٞتٰؽة، ٞا٢١ٖث ا

إٷ أف ١ٖخ٨ا ح٬اسػ٩ ا١ٰػ٬ـ حطػػٯاتو سفػ٥ٰثن أ٪٥ع٫ػا ٥١٬ْػثي اٷحهػاٷت 

كا٥١تادٷت ا١خشارٯث، كا٫١شؽاتي ا١تلؽٯث ا٨١احشث ٦ْ دكا٘ػّ اٛخهػادٯث حيتٓػػ 

 اٳة٨اء ٦ْ أكٌا٣٫٧ ٰٜ٘ٙػ اٳضٙاد ١ٖث آةائ٣٫.

١ػػت سػا٪ؾةن ٷ ٌ ١٬ٙػث ٫١ػا، ٯ٬ٜؿ ٬١ٯؿ ٤اـ٬ٰ٨ٰف: إف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كي

١ػت ٦٤ رأس س٬ةخؽ كاٰٞثى ا١فٸح.كٞأ٫٧ا اٵ١  ٫ث ٨ٰ٤ؽ٘ا ا١خٮ كي

كٛػ ٞا٧ػج ض٨ٰػؼاؾ  كا١طٰٜٜث أف أنطاب ا٢١ٖث ض٦ٰ دع٬٢ا ةٸد ا١لاـ،

ٌٰػػؾان ذٜاٰ٘ ػػ ح٢٥ػػ ق ١ٖػػاته ْؽكةٰػػث ٛػٯ٥ػػث ٞاٳٞادٯػػث كا٨ٟ١ٓا٧ٰػػث كاٱرا٤ٰػػث  اضى

كعٍتائ٫ػا، كأذٞخ٫ػا ا١فؽٯا٧ٰث، ٞا٬٧ا ٯط٬٢٥ف ١ٖثن ٨ٰٕػث اكػخ٫ؽت ةلػٓؽائ٫ا ك

 ا١ػ٘ٓث ا١تٰا٧ٰث اٵٯ٥ا٧ٰث ا١خٮ ض٫٢٥ا ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ إ٣٫ٰ١.
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كٞاف أف ةؾٕج ٘ٮ ةٸد ا١لاـ حتاكٰؽي ا٧ٙخاح ٟ٘ؽم ٞػاف ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ 

ٌٟػؽ، كاْخ٥ػادو  ٩ ا٥١ؽسٓٮ، كذ١ٝ ة٥ا حخي٩٨٥ٌ آٯاح٩ ٤ػ٦ ضػدع ٢ْػ٭ ا١خٙ ٜى ٢ٍ٨٤

ك٪ٟؼا ٜ٘ػ ا٧ٙخطػ٬ا ٢ْػ٭ ٢ْ٭ ا٠ٜٓ١، كح٬ىٰصو ٬٥١ّٛ اٵ٧فاف ٘ٮ ا١غ٢ٰٜث. 

ا١طيارات ا١فاةٜث كا٥١ٓانؽة، كا٧ٟت٬ٌا ٢ْ٭ ح٬ىػٰص دٛػائٚ ١ٖػخ٣٫ ١خٟػ٬ف 

ٛادرة ٢ْ٭ اـخٰٓاب ا٢ٓ١ػ٬ـ، ككىػ٬ٓا ا٥١ٜػاةٸت ا٨٥١اـػتث ٥٢١هػ٢ٍطات 

اٳْش٥ٰث، كٛػ اْخ٥ػػكا دراـػثن حط٢ٰ٢ٰػث ٬ٜ١اْػػ ا٢١ٖػث ك٢ٍ٨٤ٜاح٫ػا أـاـػان 

 رٯٌث ك٤ٰٓلٌٰث.١خ٣٫ٌٙ ٤ا ٯطًٰ ة٣٫ ٦٤ ٤ٍٰٓات ٥٢ْٰث كضيا

إ٩٧ اٷ٧ٙخاح ا١ٟٙؽم كا٬ٖ٢١م ا١ؼم أحاح ٢١ٙاحط٦ٰ ا١ٓؽب اٷ٧خٜاؿى ٤ػ٦ ةػػاكة 

٤ٙخؽىث إ١٭ ٥ٛػ٣ ضيػارٯث أىػطج ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طا٤ػ٠ى ا٥١خ٥ٰػؾ ٧٬ٟ٥١اح٫ػا، 

٨٘لؽت ا٬٢ٓ١ـ كاٳٟ٘ار ٘ٮ أرٞاف ا٬٥ٓ٥١رة ٨٤ػؼ ا١ٜػؽف اٵـػٸ٤ٮ اٳكؿ، ضخػ٭ 

 ٓؽ٘ٮ ا٤خػَّ ضخ٭ حغ٬ـ ا١ه٦ٰ.ٞاف ٠ٟ١ ٦٤ د٤لٚ كةٖػاد إكٓاعه ٤

أ٤ا ضؽٞث ا١خؽس٥ث ا١خٮ ا٢ٍ٧ٜج ٦٤ د٤لػٚ كة٢ٖػج أكس٫ػا ٘ػٮ ةٖػػاد ٫٘ػٮ 

ا١خٮ أحاضج ٣٫١ اٵ٘ادة ٦٤ ا١طيارات ا١ٜائ٥ث ٘ٮ ض٬اىؽ ٛػٯ٥ث: ٞش٨ػػ ٯفػاة٬ر 

 كضٌؽاف كةاة٠، ٯٖخؽ٬٘ف ٫٨٤ا ٤ا ٯي٩٧٬ٰٙ إ١٭ ٤ا أعؼكق ٦٤ ٬٢ْـ ا٧٬ٰ١اف.

ِّ ٘طؽٞث ا١خؽس٥ث ٦٤ ا٧٬ٰ١ا٧ٰث  ٗ ٤ؽض٢ثن ضاـ٥ث ٘ٮ حػارٯظ إ١٭ ا١ٓؽةٰث ح ١

ا١تلؽٯث س٥ٓاء، ك٪ٮ حٓادؿ ٘ٮ أ٪٥ٰخ٫ا أذ٨ٰا ةؽٯ٢ٰٟؿ، أك ا٫٨١يث اٵٯٍا١ٰػث، 

 ضخ٭ ا١ر٬رةى ا٥٢ٓ١ٰثى اٳكرةٰث ٘ٮ ا١ٜؽ٦ٰ٧ ا١فادس ْلؽ كا١فاةّ ْلؽ.

كٯشػر ة٨ا ٘ٮ ٪ؼا ا١هػػد أف ٧ػؼٞؽ ضؽٞػثن ٥٤اذ٢ػث ٞػاف ٫١ػا أذػؽ ةٰٓػػ ٘ػٮ 

ٰث، ٪ٮ ح٢ٝ ا١خؽس٥ثي ا٬ٟٓ٥١ـث ٨٢١هػ٬ص اٳرـػٍٰث كـػ٬ا٪ا، ا١طيارة ا١ٓا٥١

٦٤ ا١ٓؽةٰث إ١٭ ا١ٸح٨ٰٰػث، ضػ٦ٰ ٞا٧ػج أكرةػا ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٥١ػٰٸدم ا١رػا٧ٮ ْلػؽ 

٦ْ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا٨ٟ١فٮ ا١ؼم ٞاف ٯٜػ٬ـ ةػ٩  ٬٧ْان سػٯػان ٦٤ ا٥١ٓؽ٘ث، ٤فخٜٸ  حخ٢ٍب 

٢ػٚ ٢ْٰػ٩ ا٥١ػرـػا٧ٰث  ٘ػنف حؽس٥ػث ، Scolastiqueرساؿ ا١ػٯ٦، ك٪ػ٬ ٤ػا ٞػاف ٯٍي
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 َّٰ٥ٍ٢ ًْ خى٫ػا خى٫ػا كْا٥١َّٰ ا٨١ه٬ص ا١ٓؽةٰث إ١٭ ا١ٸح٨ٰٰث ٛػ أْادت إ١ػ٭ ا٢١ٌٖػث ا١ٓؽةٰػث 

خٍ  كس٢ٓخ٫ا ا٥١ؽسٰٓث ا٥١ٓخ٥ػة ٘ػٮ ة٨ػاء ٩ ٤ػ٦ ا١طيػارة اٳكرةٰػث ٧ِػؽان ٥١ػا ىػ٥َّ

ؽةو ٨٢١ه٬ص اٵٕؽٯٰٜث.  ٤ٍٰٓات ٤ٓؽٰ٘ث ٤ٙفِّ

 ا٥٢ْٰ ػػ ا١ٜػػػ ٞػػاف ٤لػػؽكع ا١خؽس٥ػػث ٘ػػٮ د٤لػػٚ كةٖػػػاد ٤لػػؽكْان ْؽةٰ ػػ

ٯٜهػ ـتٍؽى إٔػ٬ار ا٢ٓ١ػ٬ـ ا٥١ٓؽك٘ػث ٘ػٮ ذ١ػٝ ا١ٓهػؽ ٤فػخ٨ػان إ١ػ٭  اك٢٘فٰٙ  

ةا٥١ٓؽ٘ث ٷ ٤شٌؽد حٟؽار٪ػا ْػ٦ ٌؽٯػٚ  ـً ا١خٜػٌ »ا٫٨٥١ز اٳرـٍٮ، ٪اد٘ان إ١٭ 

٥ٞا ٛاؿ ا٨ٟ١ػم ٢ٰ٘ف٬ؼ ا١ٓؽب «ٮاٷـخ٫ِار ا١تتٖائ
(3)

. 

ج ٘ػٮ أ٥ْػاؿو ك٪ٟؼا ض٢٥ج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث إ١٭ اٱ٘اؽ ركضان ٬٤ـ٬ْٰث حش٢ٌ 

ػؽؼ ةػا١ٟٙؽ  ٍَّؽ٪ا أ٤راؿ اة٦ ـ٨ٰا كا١ؽازم كاة٦ ا٫١ٰر٣، ةػؽز ٫ٰ٘ػا ٤ػا أنػتص ٯٓي ـ

ِّ  :أم ،ا٥٢ٓ١ٮ ٦ٌٟ أك١ئٝ ا٥١ ١ ٦ٰٙ ٤ػ٦ إىػا٘ث حشػارة٣٫ ا٫٨٥١ز ا٥٢ٓ١ٮ، ا١ؼم ٤

ا١لغهػٰث إ١ػػ٭ ٞػػ٠ ٘ػػؽع ٤ػ٦ ا٢ٓ١ػػ٬ـ، ٜ٘ػػػ ٞػػا٬٧ا ٯخػػٌرس٬ف ٤ػػ٦ ا١خشؽةػػث إ١ػػ٭ 

١تؽ٪اف. ٪ؼا ٪٬ ا١غً ا١ؼم احٌت٩ٓ سػاةؽ ةػ٦ اٷـخٜؽاء، إ١٭ ا١ٰٜاس، كن٬ٷن إ١٭ ا

ضٰاف ٘ٮ ا٥ٰٟ١ٰاء كاة٦ ا٫١ٰر٣ ٘ٮ ا١تهؽٯات كا١تٰؽك٧ٮ ٘ٮ اٳكزاف ا٬٨١ْٰث ك٘ػٮ 

ذ٨ٰ٥ث حى٣ٌ ة٨ػاء ا٢ٓ١ػ٬ـ ا١طػٯرػث ٫ٰ٢ْػا.  ا١شاذةٰث اٳرىٰث، ك٢ٞع٫ا ٞل٬ؼح٬نٰٗ 

 َّ  كحػػٰٜٛان ٚ ا١ٓؽبي ٘ٮ دراـخ٫ا، كأكػت٬ٓ٪ا حط٢ػٰٸن ٥َّٓ حى  ٙاته نٰٖج ة٢ٖثو إ٫٧ا ٤ ١

٢ْ٭ أٯػم ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ ك٦٤ حت٩ٓ ٦٤ ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ٦٤ أ٤راؿ اة٦ س٨ٮ كا١ؾٌسػاج 

كٞرٰؽو ٰٕؽ٪٣. كٛػ ح٬ٌج ا١ف٬ٌٰٮ ذ١ػٝ ا٥١ش٫ػ٬د ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٫١شػؽم ا١ٓاكػؽ 

«اٳكتاق كا٨١ِائؽ ٘ٮ ا٨١طػ٬»ةٟخاة٩ ا٫٨٥١شٌٮ 
(1)

اْخ٥ػػ ٰ٘ػ٩ ٫٨٤ػاج ٢ْػ٬ـ ا١ٜٙػ٩  

                                                 

٤ؽٞػؾ دراـػات ا٬١ضػػة  301ص« ةٰػثا١ٟٙػؽ ا٧٬ٰ١ػا٧ٮ كا١رٜا٘ػث ا١ٓؽ»دٯ٥خؽم ٬ٕحاس:  (3)

 .3001ا١ٓؽةٰث 

٤ٍت٬ْػات ٤ش٥ػّ  - اٳكتاق كا٨١ِائؽ ٘ٮ ا٨١طػ٬٪( 833-938سٸؿ ا١ػٯ٦ ا١ف٬ٌٰٮ ) (1)

 .3891ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ 
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٤ػ٦  ٤فػخ٨تٍثو  ة٥ٜػاٯٰؿى  ا٨١ط٬ ٪٬ ا٢ٓ١ػ٣ي » ٤فخ٨ػان إ١٭ ا١ٰٜاس، ضفب ٣٫١٬ٛ ةأفَّ 

«اـخٜؽاء ٞٸـ ا١ٓؽب
(3)

كةؼ١ٝ ٜ٘ػ س٠ٓ ا١ٓؽب ٦٤ ١ٖخ٣٫ أداةن ٌٌٰٓث ض٬٢٥ٌ٪ػا  .

٧خاج ٟ٘ؽ٪٣ ا٨٥١ٙخًص ٢ْ٭ س٥ّٰ ا١رٜا٘ػات، ٧اكػؽٯ٦ ا١ػؽكاةً كا١خٜآٌػات ةػ٦ٰ 

 َّ ٙات ك٢٥ج ٤فاضاتو كاـٓثن ٦٤ ا٥١ٓؽ٘ث ا١تلؽٯث ٢ْ٭ ا٤خػاد ٛػؽكف ْػٯػػة، ٤ ١

ػ أ٘ادكا ٘ٮ حأـٰؿ ة٨ائ٣٫ ا٥٢ٓ١ٮ كا١طيػارم ٤ػ٦ ريٞػاـ ضيػاراتو أنػاة٫ا ٜ٘

 ا١ؽ٬ٞد، كةٰٜج ٫٤٬٢ْا ضتٰفث ا١ٟخب كا٥١غ٬ٌٍات.

كةؼ١ٝ ٛا٤ج ٢ْ٭ أٯػم ا١ٓؽب ضؽٞثي ح٬ٍٯؽو كا٠٤ ٢١ٟٙؽ ا١ٜػػٯ٣ ضػ٦ٰ 

أنتطج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٖث ْا٥١ٰث ٛادرةن ٢ْ٭ اـخٰٓاب ا٢ٓ١ػ٬ـ ا١ٜػٯ٥ػث ٞا٘ػث، 

٤ث ٫٨٤اج ٥٢ْٮ ة٬٨ق ٢ْ٭ ٤٬ٌٜ٤ات ٢ْٰٜػث، كنػت٬ٌا س٫ػ٬د٪٣ كح٬٨ٟ٥ا ٦٤ إٛا

ٌٰاح٩ ١ٰػر٬ٞا ٤ا عٙٮ ٘ٮ ٢ْػ٬ـ ا١ٜػػ٤اء، ضخػ٭ اـػخٍا٬ْا اٷرحٜػاءى إ١ػ٭  ٌى ٘ٮ 

ـو ك٨٘ػ٬ف سػٯػػة  ٤شاٷت اٵةػاْات ا١لغهٰث، ا١خٮ ٨ٟ٤خ٣٫ ٦٤ اةخٟار ٬٢ْ

ػ، ةٜٮ ا١ٓػا٣١ ٯٖخػؽؼ ٨٤ػ٩ ٞػ٠َّ سػٯػ اعانثو ة٣٫ أنتطج ةٓػ٪ا حؽاذان إ٧فا٧ٰ  

 كا٧ترٚ ٩٨٤ ٟ٘ؽه ٥٢ْٮ أكرةٮ اةخػاء ٦٤ ركسؽ ة٬ٰٟف كن٬ٷن إ١٭ دٯٟارت.

ذ١ٝ أف ا٬٢ٓ١ـ اٵـٸ٤ٰث دع٢ػج أكرةػا ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٥١ػٰٸدم ا١طػادم 

ْلؽ ٢ْ٭ أٯػم سؽةٰؽ دكرٯٌاؾ ا١ػؼم ارحٜػ٭ ا١فػػة ا١تاة٬ٯػث ةاـػ٣ ـ٢ٙفػخؽ 

٬٧ ا١را٧ٮ، كٛف٦ٍٰ٨ٍ اٵ٘ؽٯٜٮ كسٰؽار ا١ٟؽٯ٥ػ٧٬ٮ، ك٪ػ٣ ٤ػ٦ ٤ػرـػث ـػا١ؽ

ا١خٮ اعخهػج ةخؽس٥ػث ا٨١هػ٬ص ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ا١ٸح٨ٰٰػث، كذ١ػٝ ٛتػ٠ ةػؽكز 

ي  ٩ ٘ػٮ ٰػ٧لػئج سا٤ٓػث ٧٬٤ت٢ٰا٢١ٖات اٳكرةٰث ا٨٥١لٜث ٦ْ ا١ٸح٨ٰٰث، كٞاف أف أ

٥٢١ػٰٸد ٤ػ٦ ٛتػ٠  3033٘ؽ٧فا كسؽل حػرٯؿ ا١ٍب ٫ٰ٘ا ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ْاـ 

 ْؽب ٞا٬٧ا ٯ٬٢٥ٓف ٘ٮ ٤ػرـث ـا١ؽ٬٧ ٢١خؽس٥ث.

٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ا٢ٍ٨٥١ٜػػث ٤ػػ٦ ح٢ػػٝ ا٨٥١ٍٜػػث ا٬١اـػػٓث ا١خػػٮ ١ٜػػػ ٯىٌفػػؽت ا

                                                 

 .٥١83ّ اٳد١ث ص (3)
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كٌضػح٫ا ا١ػك١ث ا١ٓؽةٰػث اٵـػٸ٤ٰث، كا٥٥١خػػة ٤ػ٦ أكاـػً آـػٰا إ١ػ٭ ستػاؿ 

، كةؼ١ٝ ٫ٌ٤ػػت ١ػٲراء اكذٜاٰ٘   اا١تٰؽٯ٨ٰؿ، ٯٌفؽت ا١خ٬ان٠ كاٷحهاؿ حشارٯ  

 َّٜ ٫٢ا ةٓػ أف أٛت٠ ا٥١ر ٌٜ أك ا٧ٟتػ٬ا ٬ٙف ٢ْ٭ ح٣ٌ٢ٓ ا١ٓؽةٰػث كاٳٟ٘ار أف ٯخطؽر ح٨

 ٢ْ٭ ا١تط٬ث ا٥١خؽس٥ث ٫٨ْا..

١ٖػث ٷ  ك٪ٟؼا ٧ٙؼ حػأذٰؽ ا١طيػارة ا١ٓؽةٰػث اٵـػٸ٤ٰث ا٥١ط١٬٥ػث ٢ْػ٭

خ٫ا إ١٭ أنٜاع ةٰٓػة ٦ْ ٤ؽٞؾ ا٧ٍٸ٫ٛػا، ٘ا٧خ٢ٜػج ضػكد ٷكخٜاٛاح٫ا ك٬ٌاْٰى 

ْتؽ ن٢ٰٜث كإـتا٧ٰا إ١٭ ا٨٥١اٌٚ اٳكرةٰث اٳعػؽل، كاٞخ٥ػ٠ إكػٓا٫ْا ٢ْػ٭ 

١را٧ٮ ٘ٮ ا١ٜؽف ا١ؽاةّ ْلؽ، كا٢٥١ػٝ ركسػؽ ا١هػ٢ٌٜٮ أٯػم أ٤راؿ ٘ؽٯػرٯٝ ا

ة٠ٟ ٤ا ٪٬ ْؽةػٮ، كٞػاف  ا٘ٮ ٢ٍ٤ّ ا١ٜؽف ا١را٧ٮ ْلؽ، كٛػ أةػٯا كٖٙان ضٰٰٜٜ  

٘ٮ ا١تٸط ا١ه٢ٜٮ ْػده ٦٤ ا٥٢ٓ١اء ا١ٓؽب كأ٪٣٫٥ اٵدرٯفٮ ا١شٖؽا٘ٮ ٘ػٮ 

 ٫ْػ ا٢٥١ٝ ركسؽ ا١را٧ٮ.

إْشػاب اٳكرةٰػ٦ٰ كةٓػ ٛؽ٦ٰ٧ ٦٤ إ٧لاء سا٤ّ ٛؽٌتث ا١ٟتٰؽ ا١ؼم ٧ػاؿ 

ػرائٰات ا١ٟتٰؽة ٘ٮ ٘ؽ٧فا كأ٥١ا٧ٰا، ك٫٢ٓ١ا اـخ٬ضج ٤ػ٦ ٥ِْػث ح٫ُؽت ا١ٟا

 ذ١ٝ ا٥١فشػ حه٬ران ٥١ا ٯشب أف ح٬ٟف ٩ٰ٢ْ أ٤ا٦ٞ ا١ٓتادة ا٥١فٰطٰث.

إف حأذٰؽ اٱداب ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٟٙؽ اٳكرةٮ ٣١ ٯ٨ٍّٜ ةٓػػ ْهػؽ ا٫٨١يػث 

٦ ٌؽٯػٚ ا١خؽس٥ػات ض٦ٰ ْادت أكرةا إ١ػ٭ حٓػؽعؼ ةا١طيػارات ا١ٜػٯ٥ػث ْػ

ا١ٓؽةٰث. ك١ؼا رأٯ٨ا ٰٞٗ أ٘اد ا١لاْؽ اٵٯٍا١ٮ ا١ٟتٰػؽ دا٧خػ٩ ٤ػ٦ ٘ػؽدكس أةػٮ 

ا١ٓٸء ا٥١ٓؽم، كٰٞػٗ ا٧ػػّ٘ ا١لػاْؽ اٳ٥١ػا٧ٮ ٬ٕحػ٩ كنػػٯ٩ٜ ٪ػؽدر إ١ػ٭ 

دراـػػث ا١لػػٓؽ ا١ٓؽةػػٮ ككػػٓؽ ا٢ٓ٥١ٜػػات ةغانػػث، كٯٟٙػػٮ أف ٧ػػؼٞؽ ا١خػػأذٰؽ 

كٛػ ٛاؿ ٘ٮ رـا١ث  ،١لؽٛٮا١ٖؽةٮ ا اىص ٢ٓ٥٢١ٜات ا١فتّ ٘ٮ دٯ٬اف ٬ٕح٩ا٬١

٦٤ ا٥١طخ٠٥ أٷ ح٬سػ ١ٖثه ٯ٨فش٣ ٫ٰ٘ا ا١ٟٙؽ كا٥٢ٟ١ػث » :إ١٭ نػٯ٩ٜ ك٬٢س

«كا١طؽؼ ةأنا١ثو ْؽٯٜث ٥ٞا ٪ٮ ا١طاؿ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث
(3)

. 

                                                 

 .31/3/3933/ ٘ٮ ٬ٕH.Schlosserح٩: رـا١ث إ١٭ / (3)
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لًا أٍَا ٍرى لٖف اقخفٓ داٍٖال دي فْ أذر اةنٌ ففٖنن ننٌٖ أهكنف لخاةنُ 

ِّٔ ةٌ ٕقظنان  وًٕمَ (روةَصْن لروزو) ر  َنا لنغوٓ يَْال قصث ن ْر ذهك حصن

صوث ةٌٖ اهَنزغث اإلٍصاٍٖث اهخٔ حجورج فٔ أغًال اهخْنٖدي ويصنمُْٕ  وجْد  

فٔ اهقرن اهراةع اهّجري، وةٌٖ اهَنزغث اإلٍصناٍٖث اوورةٖنث اهخنٔ حًررونج فنٔ 

أغًننال اراشننًْس فننٔ اهقننرن اه ننايس غ،ننر اهًننٖ دي، وِننٔ حخرلننز فننٔ 

ب ػًوٖنث ةػٖنداً غنٌ اهخصنو  االِخًام ةمن يا ٕ ص نٖاة اإلٍصان اهفمرٕث واه

 اهػقائدي، يع اإلصرار غوٓ اغطاء اهقٖى اإلٍصاٍٖث يمان اهصدارة 

ان اهوغث اهػرةٖث قد اشنخقطتج اهنٓ جاٍنب أةَائّنا ٍ تنثً ينٌ اهًفمنرٌٕ 

لاينن  اواهتانرٌٖ يٌ أغراق ي خوفث وجدوا فّٖا يجاالً يًخازاً، وجّازاً هغْٕ ن

ػنث اهػونْم واهْهنْل اهنٓ اهًقْينات اهخمٌْٕ ٕمفٔ إلشتاع رغتاحّى فٔ يخاة

اهفوصفٖث هوفمر اإلٍصأٍ، ويَّى يٌ شاِى يصناًِثً لتنرى فنٔ حطنْر اهوغنث 

 اهخٔ اغخًدوِا وشٖوث غاهًٖث ححًن أرقٓ يَخجات اهفمر اهت،ري 

واٍخّننٓ اويننر اهننٓ اشننخحْا  اهوغننات اهًجنناورة لاهخرلٖننث واهمردٕننث 

اهًػترنرة غنٌ اوينْر اهفمرٕنث واهفارشٖث غوٓ غدد لتٖر يٌ اوهفنا  اهػرةٖنث 

اهًجرردة وغٌ اوناشٖس واهً،اغر، وهى حصخطع اهقرارات اهصٖاشٖث اقصناء 

ةننرزت هغننات ِجَٖننث وِننذه اوهفننا  غننٌ حوننك اهوغننات نخننٓ ْٕيَننا ِننذا  

وػنج   لاهّاوشا واهصْانؤ حػخًد اهوغث اهػرةٖث فٔ يػظى يجاالحّنا، وقند افر

ِّ غوٓ لخاب ندٕد ح رجى غٌ اهصَٖٖث اهٓ ا فُ وجْدَ يا إلٍموٖزٕث أذتج فُٖ يؤه

 ٕزٕد غوٓ أهف لوًث غرةٖث فٔ اهوغث اهصَٖٖث 

اة ةمن  ان لن هغث حػطٔ اهَافقٌٖ ةّا صْرةً غٌ غاهًّى شر ِٔ صْرة يْ 

ٕرقنات ةنٌٖ اهًػنأٍ، وحخرصن  ينع  نرف يٌ نروف اهموى، حخَاذر نْهّنا فْ 

ٕننٍس  ايجاالً نٖاحٖ   فرد اهً خَزن فٔ اهً ٖال اهفردي واهجًاغٔ هخػطٔ لنك 

ُ ةطاةع  احٖخُ اهرقافٖث هٖحق  ِْٕخُ   ةُ وَٕطتػ 
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٧ط٦ أة٨اء ١ٖث ٧خ٥خّ ةش٥ا١ٰاح٫ا ك٬ٖ٧ص ٘ٮ أ٬ٕار٪ا كاٞؽٯ٦ ٦٥١ ـت٨ٜا 

ضف٦ ن٣٫ٰٓ٨ ٘ٮ ا١طٙاظ ٫ٰ٢ْا، ٤ ٞػٯ٦ ْؾ٨٤ا ٢ْ٭ عػػ٤خ٫ا ة٥ػا ٯ٬نػ٫٢ا 

 إ١٭ ا١خٍاةٚ ٤ّ ٤ٍٰٓات ا١ٓهؽ.

إذا ٧ط٦ ةؼ٨١ا ا٥١ش٬٫دى ا١ػٸزـ ١ش٫٢ٓػا  ـخ٬ٟف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٖثن ْهؽٯثن 

٤خشاكةثن ٤ّ ٠ٞ ضػاذث، ك٦١ ٧هػ٠ إ١ػ٭ ٪ػؼا ا٫١ػػؼ إٷ ةٓػػ إٯٜػاظ ْٸئػٚ 

 ا٥١طتث ة٦ٰ ا٥١خ٣٢ٟ كة٦ٰ ٤ٙؽدات ١ٖخ٩ ا١ش٢ٰ٥ث كحؽاٰٞت٫ا ا٥١يٓتٌؽة ا١ت٢ٰٖث.

ّى ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٟٙؽ ا١ٓػا٥١ٮ إٷ ٞػ٠ع ساضػػ ٷ ٯٜػ٣ٰ كز٧ػان  ؽ ٬٤ٛ ًٟ ٷ ٯ٨

ػؽ ٨ٟ١ػ٬ز حػؽاث ا٤خػػَّ  ١طٜائٚ ٌٟ ا ٞػ٠ ْػػةى ٛػؽكف ٨٤ػارةن ٯ٫خػػم ة٫ػ ا١خارٯظ، كٯخ٨

 ٘ٮ كسػاف ٠ٞ ةاضد ٯ٫خ٣ ةخ٬ٍر ا١ٟٙؽ ا١تلؽم. ا٤خل٬ٌؽ إ١٭ ا٣٢ٓ١، كةٜٮ ضٰ  

إف أ١ٌػ أْػاء ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث أة٨اؤ٪ا ا١ؼٯ٦ ٯٜت٬٢ف اٷ٧شؽاؼ ٘ػٮ ٥١٬ْػث ْاحٰػث 

 ٯث ة٠ ك٦٤ ضٰاح٣٫ ا٤٬ٰ١ٰث.٤ػ٤ٌؽة ٢١رٜا٘ات، ٰ٘غؽس٬ف ١ٖخ٣٫ ٦٤ ضٰاح٣٫ ا١ٟٙؽ

كإف ا٥١ ح٥ؽات ض٦ٰ ح٬ٟف ٤ط١٬٥ثن ٢ْ٭ ٬٤سػث ٤ػ٦ ا٨ٜ١اْػات حلػطؼ 

ا٣٥٫١، كحطؽؾ ا١ف٬ا٦ٞ، ٪ٮ ٦٤ أ٘ي٠ ا١فت٠ ا١خٮ حٰٓػػ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ 

 كسػاف اٳ٤ث ١ٖثن ٧اىشث ذاتى أةٓادو ٷ ٤خ٨ا٪ٰث ٤ٙخ٬ضثن ٢ْ٭ رٯاح ا٥١فخٜت٠.

*   *   * 

 


