محكم

من خالننٕرخءتبازلننةخن اننتيمخبنتننتٌاخزيننسمءدلةخيٌننةذخمؿنني اخخ طننتٌؿد خ ننًخبٌَننةذخ
بنخةطّدخجةنؿيٌصخع خعاةئنيخبنيٌةةندخبنيينٍؿٍّد خ نآليخبٌَنةذخبنسنًخت ّصنيذخزظنتٌؿةخ ننٍ خ
ز يٍؿة ّ
ختمخز ن خبنقاةئنيخبنيينٍؿٍدخٔختطناخنونةخانمباخبنسنًخزسق نةخجلنم ٍندخبنيينٍؽخت خز ن خ
بنيسق ادخجةنسط ٍص خ يالت ةخبنخةطدخجقاٍيخخبنظ ث.خ ع ىخبنتغاخم خ آلب خفئةن خٌمغنيخمن خ
بنييٍؿٍٍ خم خٌ ػلخإنىخبنانتيمخبنتنتٌاخنٍسخنآلخملن خؾػندخ نة يخخع نىخز ن خبنقاةئنيخ-خرغناخ
بعساةا اختةن خصسنةتخمن خزنلنٍمخمؿ ّينيخ-خننآلن خغنةاخ نآلبخبنحؿنص خنٍحنٍ خؾاٍاندخ نآلبخبِمنت خ
ُ
ّ
خإنىختمخبناتيمخبنتتٌاخناخٌشويخجظؿدخز خبنقاةئي خجناخبنظنؿٍؽخ
ظرخم خالٕن
بنآليخال
بِطؽختة خبعسحت ةخعاةئيخجةؽ د.خ

ٌؤم خبنيينٍؿٍّممخجيػيمعندخمن خبنقاةئنيخبنسنًخجني ةوةخٔخزينة يخبنيٌةةندخبنيينٍؿٍدخ نٍاة خ نآليخبنقاةئنيخ نً:خ
عاٍننيخختنم ٍنندخبنييننٍؽ خعاٍننيخخبنسط ٍننص خعاٍننيخخبنظ ن ثلخفةنييننٍؽخعلنني اخ ننمخّخبنننآليخزػ ّيننيخ ؾ ناّخجننٍ خبنػننل خ
بنحشتي خ تة خ-خبنييٍؽخ-خ مخبِءلممخبنطةةًخػي خبِءةةٍاخبنطٕضد:ختيخّخبِت خّخبٔج خّخبنت ؼخبناني ،خضناخ
ّ
إمخ آلبخبِءلممخزػيّيخصًخٌُظ ثخنٍخ ضخبنػل خبنحشتيخمن خاليٍاندخيامخبنيمر ضند.خ تمنةمخ نآليخبٔعسانةابذخغنةاخ
بناتيمخبنتتٌاخمظتّؾةخجلةوةخعاةئيخجةؽ د خفيةخبنييٍؽخعٍيىخبج خمتٌاخامىخرامرخمن خعلنيخّ خ ّ
تمخمن خٌقسانيخ
جةنسط ٍصخفومخصةفت خصينةختصن ّيختٌؼنة ّ
ختمخطن ثخبنيينٍؽخنناخٌؿنيشختطنٕ.خ فنًخ نآلبخبنحؿنص خانلزيت خنس ن خبٌَنةذخ
بناتيةٍدخبنخةطدخجةنؿيٌصخع خبنقاةئيخبنييٍؿٍدخمقسييبخفًخبنمءرخةدي خع ىخصسثخبنسديٍت.خ

ناخٌتسمخبنييٍؿٍممخجةنتسةتخبنياي،خْضحةذختنم ٍدخبنييٍؽ خجاخنػل بخإننىخبنانتيمخبنتنتٌاختٌؼنة خ ءنةنمبخإةّن خ
ننويخن ييننٍؽخجةِنم ٍنند خٌاننمرخؾحٍننثخاننقٍيخعن خ نن :خ"بٔانناخص ينندخّخن ييننٍؽخفننًخبناننتيمخ ننمخةدن خبٔانناخفننًخ
ّ
:خ"غٍتختمخبنيي يٍ خجةنتغاخم خإؽنٕ خندةندخ
بْةػٍاخ-خيرخعيتبم45خ-خءةج خجٍمؾلة 11"/1خ ٌؼٍمخيالتخءةئٕ
بنت يدخع ىخعٍيى خناخٌقيم ةخؾاوة خ ناخٌيسختغمبخمقةةٍوةخبنٕ مزٍدخ بنت ؾٍد"2.خ
فواخفقٕخ ويخبناتيمخِنم ٍدخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕم؟خ
نٓغةجدخع ىخ آلبخبنيؤبر خٌػثخع ٍلةخبٔةيٕ خم خبٌَةذخبنخةطدخجئؽٕ خندظخبنت يدخع ىخبنييٍؽ خ ً:خ
ُكخجِ َت ِ َي ٍدخ ِم ْل ُخب ْا ُي ْ
ر ْ
خبن َيٕئِ َتدُخٌَةخ َمتْ ٌَ ُاخإِ َّم َّ
ُخبن َي ِيٍؽُخ ِعٍ َينىخبجْن ُ خ َمنتْ ٌَ َاخ َ ِغٍونةخفِنًخ
خَّخٌُحَ ِّشت ِ
اٌَت األونى:خ(إِ ْ خءةنَ ِ
بن ُّي ْةٍةخ َ ْبَ ِال َت ِخخ َ ِم َ ْ
خبن ُياَ َّتجٍِ َ )3.خ
ة خإِةَّ َي ْ
ىخِّخإَِّٔ ْ
اٌَت انخاٍَت:خ(ٌَةختَ ْ َا ْ
ت َخٔخزَ ْغ ُمبخفًِخ ِاٌلِ ُت ْاخ َ ٔخزَاُمخنُمبخ َع َ َّ
خبن َؿ َّ
نةخبن َي ِينٍؽُخ ِعٍ َينىخبجْن ُ خ َمنتْ ٌَ َاخ
خبن ِتسة ِ
َراُمر َّ
ُخِّخ َ َص ِ َيسُ ُختَ ْناة ةخإِنىخ َمتْ ٌَ َاخ َ ُر ؼٌخ ِم ْل ُ)4.خ

1ـخؾحٍثخاقٍي خأدٌاٌ انؼانى خابرخبنسلنٍمخ بنلشتخن تلٍيدخبِاادٍدخبناة تخ خصخ286
-2خت.خغمزفخءزَي خيسٍخ انقشآٌ ويسٍخ انًسهًٍٍ خا ي دخبنؿاٍادخبنظقحد خابرخبِغٍةرخاٌةرخعااخ-خنحلةم خؽخ 2006خصخ52
3ـخامرخخيرخعيتبم خبٌَدخ45
-4خامرخخبنليةا خبٌَدخ171

بَمختةسااخإنىخبنيديتٌ خنحٍةمخؾاٍادخبٌَسٍ :خ
*-خزديٍتخبٌَدخبِ نى:خخ
ٌامرخبْمةمخبنية تخج خعة مر:خ " بنت يندخمنتباخجونةخص يندخبنستنمٌ ...خ طنمخعٍينىخجت يندخمنتباخجن خص يندخ
الةطدخمخةنددخن يقسةاخفًخزتمٌ خبنػلٍ ختيخجي مخبِاحةتخبنيقسةاخ"5.خ
جشتاختا خٌؼٍمخبنية تخج خعة مر:خ" مقلىخصمة خ"ص يد"ختة خؾظاخجت يدخصن خمن خغٍنتخمنةاخخمقسنةاخ خ
إنىخ ن خ ثخبنؿي خ ءسةاخ.خ ءةرخبنغزبنًخء ّي،خانتي:خنتناخممننماخانحثخءتٌنثخ جقٍنيلخفنةِ رخبنيلنًخ بنطنةةًخ
ءمرخص خ نيةخارّخبنينٍاخع ىخعيمخبناتٌثخفًخؾةخعٍيىخـخع ٍ خبنيٕمخـختػةف خإنىخبنحقٍي خ مخءمرخص خإ نةرخخ
إنىخبةسدةاخبناتٌث خ ت ػؿ خجامن خاحؿةة :ختَ ْناة ةخإِنىخ َمتْ ٌَ َا ختيخت ط وةخإنٍوةخ ؾظ وةخفٍوة خفػق خصةنيلًخبنآليخ
ٌ اىخفًخبنتؾاخفومخباسقةرخ خ ءٍا:خمقلةيختة خٌوسييخج خصينةخٌوسنييخجتنٕمخّخزقنةنى خ ر يخ نن خعن ختجنًخع نًخ
بنػحةئً خ ءٍا:خمقلةيخجشةرخخّخزقةنىخبنسًخجشتخجوةخمتٌاخع ٍوةخبنيٕمخع ىخنيةمخبنيٕئتد خصينةخءنةرخانحؿةة :خإِ ْ خ
ر ْ
خبن َيٕئِ َتدُخٌةخ َمتْ ٌَ ُاخخإِ َّم َّ
ُكخجِ َت ِ َي ٍد"6.خ
خَّخٌُحَ ِّشت ِ
ءةنَ ِ
ّ
خٌؤصيختمخبنييٍؽخنٍ خ مخبنت يد خ إةّيةخؾظناخجت يندخ ُصن ْ خ ننٍ خبنيينٍؽخ نمخبنت يند.خٌانمرخّخ
فسديٍتخبٌَد
ةرخ َص َآلنِ ِ ّ
زقةنى:خءَةنَ ْ
خُّخٌَ ْخ ُ ُ
خرتِّ ختَةَّىخٌَ ُت ُ
ؼنىختَ ْمنتبخفَئِةَّ َينةخٌَاُنمرُخنَن ُخ
ةخ َمةخٌَ َشنة ُاخخإِ َ بخءَ َ
ممخنًِخ َ نَ ٌيخ َ نَ ْاخٌَ ْي َي ْيلًِخجَ َش ٌتخءَ َ
ر َ
مم 7خضاخءمن خغاخغٕن :خ(إِ َّمخ َمطَ َاخ ِعٍ َيىخ ِعلي ّ
ةرخنَ ُخ ُص خفٍََ ُت ُ
مم)8.خ
ُص خفٍََ ُت ُخ
َخِّخ َص َيطَ ِاخي َا َمخالَ َاَ ُخ ِم خزُ َتب ٍ
تخضِ َّاخءَ َ
ٔخج ّيخم خبنستصٍزخ لةخع ىخةايدختصطنتخمن خمو ّيند خ نًخءمنن خزقنةنى:خجِ َت ِ َين ٍدخ ِّم ْلن ُخباْن ُي ْ
ُخبن َي ِينٍؽُخ ِعٍ َينىخبجْن ُ خ
ّ
ٍيخرػة:خ"ٌةخمتٌاخإمخّخٌحشتكخجحشتىخم خعلييخ نًخ ننيخنن خباني خبنيينٍؽخعٍينىخبجن خ
َمتْ ٌَ َا خٌامرخبنشٍخخر
نص خ ْ
ناخ"باْن ُيوَة"خفٍَُؤَ ةِّ َ
"بن َت ِ َيندُ"خ ُمؤَخةَّطَندٌ ّ
خِمخ
متٌا خضاخءةرخميسئخع ىخ نآلبخمنةخةظن :خباني خبنيينٍؽخفَن َآل َّص َتخ َ نَن ْاخٌَاُ ِ
بنت يدخغٍتخماظماخجوةخءظيخبٔااخبنآليخ مخجيقلىخفٕم خ إةيةخ ًخجيقلىخبنحشةرخ"9.خ
خبن َؿنةِّخإِةَّ َين ْ
نىخِّخإَِّٔ ْ
مبخفًِخ ِاٌلِ ُت ْاخ َ َٔخزَاُمنُ ْ
تخَٔخزَ ْغ ُ ْ
زديٍتخبٌَدخبنطةةٍد:خ(ٌَةختَ ْ َا ْ
نمبخ َع َ ّ
ةخبن َي ِينٍؽُخ ِعٍ َينىخبجْن ُ خ
خبن ِتسَة ِ
خراُم ُر ّ
خِّخ َ َص ِ َيسُ ُختَ ْناَة َةخإِنَىخ َمتْ ٌَ َاخ َ ُر ٌؼخ ِّم ْل ُ).خفًخ آليخبٌَدخةوىخغاّخغٕن خع خبنغ ّمخفًخبنيٌ خٌامرخبجن خ
َمتْ ٌَ َا َ
-5خمؿييخبنية تخج خعة مر خانتذشٌش وانتُىٌش خبنلة ت:خبنيبرخبنسمةيٍدخن لشتخ-خزمة

خؽخ 1984خظ 3خصخ245خ

6ـخ نوةتخبننيٌ خبِنمانً خر ؼخبنيقنةةًخفنًخزدينٍتخبنانتيمخبنقةنٍاخ بنينح خبنيطنةةً خزؿاٍنة:خع نًخعحنيخبنحنةريخعيٍند خةشنتخابرخبنتسنثخبنق يٍندخ–خجٍنت ذ خؽخ
1415خ ـ خظ 3خصخ199
-7خامرخخيرخعيتبم خبٌَدخ47
-8خامرخخيرخعيتبم خبٌَدخ59
-9خمؿييخر ٍيخرػة ختفسٍش انقشآٌ انذكٍى خبنلة ت:خبنوٍادخبنيظتٌدخبنقةمدخن تسةت خؽخ 1990خظ 2خصخ251خ

صطٍتخع خ ن :خ"تي:خٔخزػة ز بخبنؿ ّيخفًخبزحةعخبنؿ ّ
ة خ ٔخزيت بخم ختمتزاخجسقةٍي خفسحةنغمبخفٍ خؾسىخزختغنميخ
ع خؾٍزخبنلحمخخإنىخماةمخبْنوٍد خصيةخطلقساخفًخبنييٍؽ خ مخةحًخمن خبِةحٍنةا خفػق سينميخإنونةخمن خا مخّ"10.خ
ع خءمن خاحؿةة :خ" َ َص ِ َيسُ ُ"خٌامرخبْمةمخبنيحتي:خ"فييةيخّخعزخ غاخ"ص يس " خِة خصةمخع خص يس خصيةخٌاةرخ
نيةخء ّيرخّخم خ ًا:خ" آلبخء َيرُخّخ ءؼة ُؤي" خٌقلًخج :خ آلبخع خءيرخّخ ءؼةئ خؾيش"11.خفًخ آليخبٌَند ختٌؼنةخ
زت اخّخع خبنت يدخجةنسلةٍصخ نٍ خجةنسآلصٍت خفاةر:ختناة ةخ نٍ ختناةي خ بنيينٍؿٍممخٌينسق يممخطنٍغدخبنسنآلصٍتخفنًخ
ؾيٌطواخع خبنت يد.خ
ّ
خّختمخر ؾ ن خم ن خ
ع ن خءمن ن :خ ر ؼخمل ن خٌديننت ةخبج ن خعة ننمرخجامن ن :خ" مقلننىخصننممخعٍيننىخر ؾننةخم ن
بِر بؼخبنسًخ ًخعلةطتخبنؿٍةخ خنتلوةخةيحرخإنىخّخِةوةخ ط رخإنىخمتٌاخجي مخزت ّممخفًخةيدند خفحونآلبخبمسنةزخ
ع خجاٍدخبِر بؼ.خ طمخجلة خمحسيتخم خغةةثخّ"12.خ ءمن خ"مل "خنٍيرخن سحقٍغ.خ
ٌامرخبج خصطٍت:خ "م خال ا خ م خعليي خ نٍيرخ"م "خن سحقٍغ خصيةخزامرخبنلظةرىخ-خجاخ ًخٔجسيباخبنغةٌند.خ
ءيخءةرخمػة يخفًخءمن :خ{ ر ؼخمل }ختي:خ رامرخمل .خ ءةرخغٍنتي:خ مؿحندخملن .خ بِ ونتخبِ رختةن خمخ نم خ
م خر ؼخمخ مءد خ تػٍدرخبنت ؼخإنىخّخع ىخ غ خبنسشتٌم"13.خ
ّ
ُؿتنىختمخؽحٍحنةخةظنتبةٍةخؾة ءنةخن ت نٍيخةنة تخع ٍنةخجن خ
ٌآلصتخبْمةمخبِنماًخءظّدخؾمرخبننت ؼ خفٍانمر:خ"ٌ
ّ
ّ
نىختمخعٍينىخـخع ٍن خبنينٕمخـخغنزاخملن خ
:خإمخفنًخصسنةجتاخمنةخٌنيرّخع
بنؿيٍ خبنمبءييخبن َيتْ زيّخ بذخٌمم خفانةرخنن
ذخ َ مننةخفِن ْ
خغ ِيٍقننةخ ِم ْلن ُخ
ع َ
زقننةنى خ زننٕخ ننآليخبٌَنند خفاننتتخبنمبءننييخءمنن خزقننةنى:خ َ َان َّخ َتخنَ ُتن ْاخمننةخفِننًخبن َّيننية ب ِ
نًخبَِرْ ِ
[بنػةضٍد:خ]13خفاةر:خإ مخٌ زمختمخٌتممخغيٍ خبِ ٍةاخغزابخمل خاحؿةة خ زقنةنىخع نمبخصحٍنتب خفنةةاي خبنلظنتبةًخ
فلا ا"14.خ
فةناتيمخبنتتٌاخإ م خناخٌشويخجٕ مذخبنييٍؽخـخع ٍ خبنيٕمخـ خ ّ
تمخبنياظماخجةنت يدخ ًخص يندخبنستنمٌ خ ُصن ْ لخ
تيخجةِمتخبْنوًخال ةخ نيخبنييٍؽخم خغٍتختت.خ نآلبخمن خغوند خ من خغوندختالنتىخ لنةكخيٌنةذختالنتىخزون ّاخ نآلبخ
بنيمػمعخإّٔختمخبنييٍؿٍٍ خٌسػة مةوةلخِةوةخٔخزخيمخ يفوا خنتمةوةخيٌنةذخةةفٍندخِنم ٍندخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕم خ
آليخبٌَةذخ ً:خخ

-10خبج خصطٍت ختفسٍش انقشآٌ انؼظٍى خزؿاٍة:خاةمًخج خمؿييخإمد خابرخؽٍحدخن لشتخ بنسمزٌ خؽ 2خ 1999خظ 3خصخ159
-11ختجمخغقدتخبنيحتي خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خزؿاٍة:ختؾييخمؿييخ ةصت خبنلة ت:خمؤايدخبنتاةند خؽ 1خ 2000خظ 6خصخ411
-12خانتذشٌش وانتُىٌش خمظيرخاةجة خظ 6خصخ52
-13ختفسٍش انقشآٌ انؼظٍى خمظيرخاةجة خظ 2خصخ479
-14خسوح انًؼاًَ فً تفسٍش انقشآٌ انؼظٍى وانسبغ انًخاًَ خمظيرخاةجة خظ 3خصخ200خ

خَّخ ُ َم ْ
اٌَت األونى( :نَاَ ْيخ َصدَ َتخبنَّ ِآلٌ َ خءَةنُمبخإِ َّم َّ
خِّخ َ نٍْاةخإِ ْمختَ َرباَختَ ْمخٌُ ْو ِن َ خ
خبن َي ِيٍؽُخب ْج ُ خ َمنتْ ٌَ َاخءُناْ خفَ َين ْ خٌَ ْي ِن ُ خ ِمن َ َّخ
ةخ َمةخٌَ َشة ُاخ َ َّ
ٍؽخب ْج َ خ َمتْ ٌَ َاخ َ تُ َّم ُخ َ َم ْ خفِ ْ
عخ َ َمةخجَ ٍْلَوُ َخيةخٌَ ْخ ُ ُ
ُّخ َع َنىخ
ع َ
ْبن َي ِي َ
خغ ِيٍقةخ َ ِ َّّلِلِخ ُم ْ ُ خبن َّي َية َ ب ِ
ذخ َ ْبَِرْ ِ
ًخبَِرْ ِ
ُصاِّ خ َ ًْ ٍاخءَ ِيٌتٌ)15.خ
ةر ْ
خَّخ ُ َم ْ
اٌَت انخاٍَت( :نَاَ ْيخ َصخدَ َتخبنَّ ِآلٌ َ خءَةنُمبخإِ َّم َّ
بخَّخ َرجِّنًخ
ٍاخب ْعحُن ُي َّخ
خبن َي ِيٍؽُخٌَةخجَلًِخإِا َْتبئِ َ
خبن َي ِيٍ ُؽخب ْج ُ خ َمتْ ٌَ َاخ َ ءَ َ
خُّخ َع َ ٍْ ِ ْ
خؾ َّت َم َّ
َ َرجَّ ُت ْاخإِةَّ ُخ َم ْ خٌُ ْش ِت ْكخجِ َّ
ةر)16.خ
خبن َػلَّدَخ َ َملْ َ بيُخبنلَّةرُخ َ َمةخنِ ةَّةخنِ ِيٍ َ خ ِم ْ ختَ ْة َ
ةّلِلِخفَاَ ْي َ
ظ ٍ
ٌامرخغاّخضلةؤيخنلحٍ خمؿييخـخط ىخّخع ٍ خ ا ا-خؾيثخزديٍتخبنيحتي:خ"ءاخنوؤٔاخبنػو دخم خبنلظنةرى:خ
ختمنتخّخإ بخغنةايخجئ ٕصن خ إ نٕكختمن .خ ءنيخ
نمخصةمخبنييٍؽخصيةخززعيممختةّ خ مخّ خ نٍ خصآلن خنايرختمخٌنت َّا َ
ت خت َّم خف اخٌايرخع ىخاف ختمتيخفٍوةخإ ْ خةزرخ ن .خفدًخ ن خنتاخمقسَحتٌخإمخبعسحنتزا خ ؾػّندخع نٍتاخإمخعا نسا:خفنًخ
تمخبنييٍؽ خجَ َشتخصيةئتخجلًخيام خ ّ
ّ
تمخّخعن ّزخ غناّخ نمخبننآليخٔخٌغ نثخ ٔخٌاونت"17.خ تنآلبخفيّنتخبْمنةمخبنيحنتيخ
ّ
بٌَدخ19خم خامرخخبنيةئيخخبنسًختص ّيخبنؿ ّ
خالٕنوةختمخبنييٍؽخجشتخصيةئتخبنحشت خ نٍ خ مخّخ
ةخاحؿةة خ زقةنىخم
صيةخٌقسايخبنييٍؿٍّمم.خ
صيةخ ّ
تمخبٌَدخ72خم خبنيةئيخخجةْػةفدخإننىخزلصٍني ةخنٌُندخبنينةجاد خفانيخت راذخءنمرخّخع نىخنينةمخبنيينٍؽخـخ
ةر ْ
ٍاخب ْعحُن ُي َّ
بخَّخ َرجِّنًخ
ْنتبئِ َ
خبن َي ِيٍؽُخٌَةخجَلًِخإِا َ
ع ٍ خبنيٕمخـخاعمز خجلًخإاتبئٍاخإنىخعحةاخخّ خصيةخزشويخبٌَد:خ( َ ءَ َ
َ َرجَّ ُت ْا).خ
ّ
عخمػةٔخن ش ّ ّ
م خالٕرخ آليخبٌَةذ خٌسّؼؽخجيةخٔخٌَ َي ُ
خٌقسانيخجنلمخبنيينٍؽخ نمخ
ختمخبناتيمخبنتتٌاخٌانتّرختةّن خمن
ّخفومخصةفت خ جةنسةنًخفةنامرخجشوةاخخبناتيمخِنم ٍدخبنييٍؽخغٍتخطؿٍؽخصيةخزحٍ خبٌَةذخبناتيةٍدخبنسنًخزغةػنىخ
بنييٍؿٍممخع خ صت ة.خ
نًخإِنَوَن ٍْ ِ خ ِم ن ْ خ ُا ِم َّ
نةر َّ
نةرخ
خِّخءَن َ
اٌَةةت انخانخةةت:خ( َ إِ ْ خءَن َ
نة،خبزَّ ِخ ن ُآل ةًِخ َ تُ ِّمن َ
خُّخٌَننةخ ِعٍ َيننىخب ْج ن َ خ َمننتْ ٌَ َاختَتَ ْةننرَ خءُ ْننرَ خنِ لَّن ِ
ةخإِ ْمخ ُص ْل ُ
مرخ َمةخنَ ٍْ َ خنًِخجِ َؿ ٍّ
ُاح َْؿةةَ َ خ َمةخٌَ ُت ُ
رخءُ ْسُ ُخفَاَ ْيخ َع ِ ْيسَ ُخزَ ْق َن ُاخ َمنةخفِنًخةَ ْد ِينًخ َ َٔختَ ْع َن ُاخ َمنةخفِنًخةَ ْد ِين َ خ
ممخنًِختَ ْمختَءُ َ
إِةَّ َ ختَ ْةرَ خع ََّٕ ُم ْ
رخنَوُ ْاخإِ َّٔخ َمةختَ َمتْ زَلًِخجِ ِختَ ِمخب ْعحُ ُي َّ
تخ َمةخءُ ْ ُ
خرجًِّخ َ َرجَّ ُت ْا)18.خ
بخَّ َ
خبن ُغٍُم ِ

-15خامرخخبنيةئيخ خبٌَدخ19
-16خامرخخبنيةئيخ خبٌَدخ74
-17خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خمظيرخاةجة خظ 10خصخ147
-18خامرخخبنيةئيخ خبٌَدخ119-118

م خالٕرخ آليخبٌَد خٌيتؼخبنيؤبرخبنسةنً:خ اخفقٕخ آليخبٌَدخزليحنةخع نىخبنيينٍؿٍٍ ختمخٔ؟خ ناخفقنٕخ ناخ
ٌقحي مخبنييٍؽخ ت ّمخ ؟.خ
ٌؿة رخبنييٍؿٍّممخبنسوتّتخم خ آليخبٌَد خ ٌامنممخإةّوةخٔخزليحةخع ٍوا خ إةّيةخ ًخالةطّدخجيةئددخ بؾيخخ ًخ
ؽةئددخبن َيتْ ٌَيٍٍّ خٌامرخعزذختةيرب ،خزؿرخعلمبم:خ تؽاةذخجةناتيم خبنوتؽادخبنيتٌيٍندخ(بنينتٌيٍ ):خ"جيعندخ
ّ
خِمخبْةػٍناخنناخٌنآلصتختيّخةنضخت خيٌندخ
ت خعاٍيخخبنينتٌيٍٍ خبنوتؽمءٍندختيخعحنةاخخمنتٌاخعاٍنيخخمخةندندخن يينٍؿٍد
جقحةازوةخ زايٌاخءتبجٍ خت خزؼؿٍةذخت خط مبذخإنوٍدخنوة خ نت خّخ صتخعحةازونةخفنًخبنانتيم...خ صةةنرخ نآليخبنداندخ
بنا ٍ دخبنقياخبنؼةندخملسشتخخم خزتصٍةخؾسىخبنػزٌتخخبنقتجٍد خ طن رخجدتنت اخبنقاٍنييخإننىخزلنٍن خبنينٍيخخبنقنآلرباخ
عحةازوة خفٍايمممخنوةختةمبعةخم خبنديةئتخ تءتبصخبنقػةئ "19.خ
ّ
خٌامرخإمخبنيينٍؽخ تمن خإنونٍ خمن خا مخّ خ ناخبنحتجتبةٍندخ ٌُين ّيممخ
ٌامرخعلواخبج خبنحيتٌة:خ"فيلواخم
بنيتٌيٍٍ "20.خخ
من خالننٕرخبناننمن ٍْ خٌةون ّ
نتختمخبناننتيمخزؿن ّيشخعن خؽةئدنندخبنحتجتبةٍنندخبنسننًخزقسحننتخؽةئدنندخموتؽانندخ ضلٍنندخعلننيخ
بنيمبئمخبِالتى.خفواخبِمتخصآلن ؟خ
جةنيح خٔ خفةنخيةتخبناتيةنًخٌشنياخصنآلن خبنتةضمنٍن خ بِرضنم ص

خٌنآلصتخبنشنٍخخر نٍيخرػنةخفٍينةخءنتتخعن خ

عحةاخخمتٌاخجامن :خ" ت ّ رخةضّ خطتٌؽخرتٌس خفًخعحةاخخبنلظنةرىخنينتٌاخعحنةاخخؾاٍاٍندخمنةخفنًخصسنةتخ(بنينمبعً)خ
م خصسنثخبننت مخبِرضنم ص

خ ءنيخبؽ قنرخع نىخ نآلبخبنتسنةتخفنًخاٌنتخٌُين ّيىخ(جنيٌتخبنح يلني) خ تةنةخفنًخت ّ رخبنقونيخ

جيقة يخبنسق ٍا.خ ؽمبئمخبنتةضمنٍ خٌظتّؾممخجآلن خ ٌدةالت مخج خ ءيخزٌّن خبنػز ٌنرخفنًخجٍنت ذخبنقنياخبنسةان خ
م خبنيلدخبنيةجقدخنيػ ّسواخ(بنيشت )خجظنمرزوةخ جنةنلاماخبني مةّند خإ خغق نميخزنآلصةربخنينت رخاليينٍ خانلدخع نىخ
إعٕمخبنحةجةخجٍم،خبنسةا ّ
ناخجونةخجِنَٕخ َاةَن خبنخيٍّند" خ تضحسنمبخفنًخ نآلبخبنقنياخعحنةاخخبنتلنةئ خ
ختمخمنتٌاخبنحسنمرخ" ُؾحِ َ
ّ
خبنشتءٍد:خ(إمخزقحيخ
بنشتءٍدخنيتٌاخصةنتلةئ خبنغتجٍد خ مل خءمرخ(بِتخنمٌ خ ٍخم)خفًخماةندخن خفٍ خع خبنتلةئ
بنتلٍينندخبِرملٍنندخن حسننمرخبنيننة تخختمخّخِمننتخمشننومر" خ ءمنن :خ"ءننيخبمسننةزذخبنتلٍينندخبناحيٍنندخجقحةازوننةخن حسننمرخ
بنيغحمؽدخت ّمخّ"21.خخ
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- http://www.coptichistory.org/untitled_4066.htm

-20خبنحيتٌتكختفسٍشٍم،خبنيتلىخجيقٍيخج خجيتٌة خانتاسٌخ انًجًىع ػهى انتذقٍق وانتصذٌق خؽح خفًخجٍت ذخجييحقدخبَجةاخبنٍيمعٍٍ خ 1905خصخ126
-21ختفسٍش انقشآٌ انذكٍى (تفسٍش انًُاس) خمظيرخاةجة خظ 7خصخ220خ

ّ
نآلبخبِمنتخجنينٍاختمخزدينٍتخبنيلنةرخٔخٌقستفنممخجن خ نونآلبخمن خبنؼنت ريخ
ءيخٌلتتخبنتةضمنٍ خ بِرضم ص خ
بنتغمعخإنىخمتبغقوا خنستممخبنؿػّدخع ٍواخءمٌّد.خ
خجةنليحدخن تةضمنٍ :خٌامرخطيمئٍا:خ"زظ ًّخبنتلٍيدخبنتةضمنٍتٍدخّلِل خ نتلوةخزظ ًخنيتٌاختصطتخم ّيةخّلِل"22.خخ جةنليحدخنّرضم ص :خٌامرخمسىخبنييتٍ :خ"مؿة ندخفواخءيباندخبنقنآلرباخت خزتتٌيونةخصشخظنٍدخمينسا دخعن خبنييٍؽخ ًاخميسؿٍا"23لختيخمتٌاخمطاخبنييٍؽ خ جةنسةنًخفسايٌيوةخجيقزرخع خبنييٍؽخميسؿٍا.خ
ّ
خِمخ نآلبخ
ٌؼٍمخيالتخءةئٕ:خ"فسلنٍ خبنقآلرباخ جةنسةنًخعحةازوةخ مخبنلسٍػدخبنؿسيٍدخنس اٍحوةخج اث" بنيخخبْن "
ُمر،خ
بن اثخصةمخٌتزحؾخفًخت ةمخبنايمةاخجةِنم ٍد.خفئٌزٌ خ بنيخخبْن خؾمر،خصةةرخإنودخزقحيخمطاخبجلوةخبْن خؾ ِ
علننيخبنيظننتٌٍ خبناننيمةا خنننآلن خعلننيمةخاال ننمبخبنييننٍؿٍدخباننسحينمبخطننمرزوة خ ننًخزؿينناخبجلوننةخؾننمر،خجظننمرخخ
بنقآلربا خ ًخزؿياخبجلوةخبنييٍؽ خ ٌشويخع ىخ ن خبنسينةجةخجنٍ خبنظنمرخ(بٌِامةنةذ)خبنايٌيندخنتناخملوينة خصينةخ
زؤصيخ ن خبنيؤرالدخبِرضم صيٍدخإٌتٌ خؾحٍثخبنيظتيخفًخصسةجوةخ" اّخبنخٍتبذخبنقسٍيخ"24.خ
فوآليخبنتةزحدخبِرضم صيٍدخزؤ ّص ّ
يختمخعحةاخخمتٌاخزتغ خإنىختطاخ ضل ًّلختيخاٌةةدخبنيظتٌٍّ خبنايمةا.خ
ّ
نًخبنؿاٍاندختمخبنيينٍؽخ تمن خٌقحني يةخبنيينٍؿٍمم خ ننٍ خ
جوآليخبِاند خفةناتيمخنناخٌنست ّاخمن خفنتبإ خ إةّينةخ
بِمتخالةطةخجيةئددخبنيتٌيٍٍ خجناخٌشنياخبِرضنم ص خ بنتةضمنٍن خ نآلبخجشنوةاخخ ُصسّنةتخمينٍؿٍٍ خ نًخعحنةاخخ
زتغ خإنىخبنمضلٍدختٌؼة.خ
ّ
خمقلنةيختمخّخٌػوناخ نن خجناخ-خؾينثخبنينة تخجن خعة نمرخـنخ"ّخ
ترغ خإنىخءمن :ختتةرخء رخن لة ،خ نٍ
ٌق ّ
اختمخعٍيىخناخٌااخ ن خ نت خترٌيخإعٕمخصآلتخم خصدتخم خبنلظةرى"25.خخ
صيةختمخر ّاخبنييٍؽخصةمختصطنتخت يٍند خ نمخزلزٌون خّلِلخعن خبنشنتٌ خٌانمرخبنشنٍخخر نٍيخرػنة:خ ّ
ّ
"إمخعٍينىخـخ
ع ٍ خبنيٕمخـخجيتخغمبج خجسلزٌ خّخعزخ غاخع ختمخٌتممخمق خإن خفلضحرخجوآلبختةّ خع ىخع اخٌاٍل ًّخػنت ري ّ
ّخجنلمخ
ّخزقةنىخملزيخفًخ بز خ طدةز خع ختمخٌشةركخفًختنم ٍس خ بةسااخم خ نآلبخإننىخزحتئندخةدين خبنقةنيندخجنةنؿةخعن خ

-22خطيمئٍاخجليصر خانؼقائذ انكاحىنٍكٍةت فةً انكتةال انًقةذ
بنتةضمنٍتٍدخم خ غودخةةتخجت زيسةةسٍد)خصخ16

خزتغيندخبنان خٌقانمتخءنةءٍه خ( نآلبخبنتسنةتخٌتشنمخبنسقنةنٍاخغٍنتخبنظنؿٍؿدخفنًخعاةئنيخبنتلٍيندخ

23ـخبِتخمسىخبنييتٍ خانؼزساء انقذٌست يشٌى خميحقدخاٌتخبنايٌ ختةحةر-خ بايخبنليت م خؽ 3خ 1993خصخ67خ
-24خؾلٍ خعحيخبنييٍؽ خبذػت تأنٍه انؼزساء وػبادتها فً انكٍُست األسحىركسٍت خؽ 1خ 2009خصخ56
-25خانتذشٌش وانتُىٌش خمظيرخاةجة خظ 7خصخ12

ءمرخمةخنٍ خن خجؿة خفاةر:خ(مةخٌتممخنًختمختءمرخمةخنٍ خننًخجؿن ّ
ة)لختيخننٍ خمن خ نلةًخ ٔخم ّينةخٌظنؽّخ ءمعن خ
ملًختمختءمرخءمٔخنٍ خنًختاةىخؾةختمختءمن لخِة ختٌيزلًخجةنقظيدخم خمطاخ آلبخبنحةؽا"26.خ
اخفًخعٕي خٌانمرخّخ
فةنييٍؽخـخع ٍ خبنيٕمخـخناخٌااختيخ ًاخم خعلييخامىخمةختمتيخج خّ خ مخعحةاز خغ ّخ
رخنَوُ ْاخإَِّٔخ َمةختَ َمتْ زَلًِخجِ ِختَ ِمخب ْعحُ ُي ْب ّ
ع ىخنيةمخبنييٍؽ:خ َمةخءُ ْ ُ
خرجًِّخ َ َرجَّ ُت ْا.خ
خَّ َ
نًخراُنمر َّ
ظنيِّءةخنِ َينةخجَن ٍْ َ خٌَن َييَّخ ِمن َ خ
ُخِّخإِنَن ٍْ ُت ْاخ ُم َ
ٍاخإِةِّ َ
نتبئِ َ
نةرخ ِعٍ َينىخب ْجن ُ خ َمنتْ ٌَ َاخٌَنةخجَلِنًخإِ ْان َ
اٌَةت انشابؼةت:خ( َ إِ ْ خءَ َ
بخاؿْ تٌخ ُمحٍِ ٌ )27.خخ
ذخءَةنُمبخ َ َآل ِخ
ُمرخٌَلْزًِخ ِم ْ خجَ ْق ِييخب ْا ُي ُختَؾْ َي ُيخفَ َ َّي َ
ةخغة َا ُ ْاخجِ ْةنحٍَِّلَة ِ
بنسَّمْ َرب ِخخ َ ُمحَ ِّشتبخجِ َتا ٍ
فًخ آليخبٌَدختٌؼة خ ٌؤصيخبنييٍؽختة خرامرخإنىخجلًخإاتبئٍا خ ٌمغيخفًخبْةػٍاخمةخٌؤصيخ آلبلخفايخ راخفًخ
ٍاخبنؼَّةنَّ ِد"28.خصيةختالحتخع ٍ خبنيٕمختة خغةاخمحشتبخ
رخإِا َْتبئِ َ
ةتخ َ ءَ َ
مسىخءمن :خ"فَل َ َغ َ
بفخجَ ٍْ ِ
ىخال َت ِ
ةر:خنَ ْاختُرْ َااْ خإَِّٔخإِنَ ِ
جتامرخبْإمخاٍيةةخمؿييخـخط ىخّخع ٍ خ ا اخـ.خ
ّ
ّ
خصينةختمخبنيينٍؽخ
نًختمخبنيينٍؽخةحنًختران خإننىخجلنًخإانتبئٍا
آليخ ًخؾاٍادخمةختالحتخج خبنانتيمخبنتنتٌا خ
بعستفخجآلن خ ّ
تمخاعمز خع ٍ خبنيٕمخصةةرخاعمخخإنىخعحةاخخّخ ؾنييخعن ّزخ غناّخا مخ نتٌ .خ ننٍ خصينةخٌانمرخ
جقغخبنييٍؿٍٍ خبنآلٌ خٌؿتّفممخاٍة خبٌَةذخبناتيةٍدخع خمقلة ة خنتنًخٌطحسنمبخ نوةاخخبنانتيمخجةِنم ٍندخن يينٍؽلخ
ّ
إٔختمخ ػمؼخبٌَةذخبناتية ٍدخ زلةااوةخ اءدخزقحٍت نةخؾةننرخا مخ طنمنواخإننىخمحسغنة ا خرغناخبعسينةا اخمنلوعخ
بنسينٍ .خ

صيةخ مخبنشلمخفًخممػمعخبِنم ٍدخنناخٌتسنمخبنيينٍؿٍممخصنآلن خجةنتسنةتخبنيان ّي،خْضحنةذخبنسط ٍنصخفانؾ خجناخ
نػؤ بخإنىخبناتيمخبنتتٌا خ ءةنمبخإةّ خٌشويخن سط ٍصخبنييٍؿًلخ نقاخ آليخالينمخخٌت ةونةخزؿاّنةخنوناخ نيف ٍْ :خت ّ نوينةخ
بنسلصٍيخع ىخبنسط ٍصخمن خالنةرظخبنتسنةتخبنيان ّي،خٌقينًخنوناخبنيشنت عٍدختصطنتخفنًخزتانٍخخ نآليخبنقاٍنيخخِزحنةعوا خ
ضةةٍويةخ مخزعزعدخعاٍيخخبنيي الخِةّ خنمخصةمخبناتيمخ ويخن سط ٍصخبنييٍؿً خفٍقلًخ نن ختةّونةخاٌةةندخع نىخؾن ّ
ةخ
فًخبنمءرخةدي خػتتخفًخبنسمؾٍيخبنآليخغةاخج خبْإم.خنت خ اخفقٕخ ويخبناتيمخن سط ٍصخبنييٍؿً؟.خ

-26ختفسٍش انقشآٌ انذكٍى (تفسٍش انًُاس) خمظيرخاةجة خظ 7خصخ222
-27خامرخخبنظم خبٌَدخ6
-28خمسىخ24/15

من ختاننندخبنييننٍؿٍٍ خمن خبناننتيمخع ننىخبنسط ٍننص خٌاننمرخؾحٍننثخاننقٍي:خ" مننةخت ننيخبنشننح خجننٍ خبنحينني د:خجينناخّخ
بنتؾي خبنتؾٍاخجةنحيي دخبنييٍؿٍد:خبِتخ بٔج خ بنت ؼخبناي 29"،خ بنامرخةدي خطنيرخعن خبناينضخجةانٍ ٍم،خ
ّ
إاؿة:خ"إمخبنحيي دخبْإمٍد خ ًخجياخّخبنتؾي خبنتؾٍا خزؤٌيخبنسط ٍص خفةّلِلخ نمخبِتخ بننتؾي خ نمخبٔجن خ
بنتؾٍاخ مخبنت ؼخبناي30."،خ
ّ
ّ
خبنايضخبندةػاخءيخةيًختمخصٕخم خ
ةقسايختم
ٌت ّاخع ىخ آلبخبٔاعةاخمػييخمتغةمخ-خصةمخميٍؿٍةخفلا اخ-خ"
طدسًخبنتؾي خ بنتؾٍاخ يةخجقغخم خبنظدةذخبنسًخٔخزُؿظىخّلِلخبنمبؾيخبِ ؾي خ نٍينرخغنزابخت خعلظنتبخت خ
تءلممةخم ختءةةٍاخّلخفةّلِلخاحؿةة خ زقةنىخ خطدةذخ تايةاخعيٌيخخٔخٌيت خؾظت ة خ ًخإمخانرخع نىخ نًا خ
فئةيةخزيرخع ىخءيرز خ عةيس خغاّخ عٕ خ ع ىخزدتّايخجةنتجمجٍدخ بنسقةٍا.خ ةؿ خإ بخزسحقلةخ آلبخبنتتي خفئة خٌيت خ
بٔاسئرخم خبناتيمخنٍ خفاؾخع ىخبنسط ٍص خجاخع ىخبنسيحٍ خ غماخاحقدخينودخ نٍ خضٕضد خ نن خجينةخ راخفنًخ
ت رخاننمرخخغننةفت:خؾننا خزلزٌنناخبنتسننةتخمنن خّخبنقزٌننزخبنق ننٍا خغننةفتخبنننآلةث خ ءةجنناخبنسننمتخ ننيٌيخبنقاننةتخ يخ
بنيمر"31.خصيةختةلةخةؿ خـخبنيي يٍ خـخٔخةامرخمط وا:خجةااخّ بنتؾي خ بنتؾٍا ختػمخإنىخ ن ّ
ختمخءنمنواخجةاناخ
بِتخ بٔج خ بنت ؼخبناي،خبنمبراخخفًخمسىخ( )19/28خ لةكخم خ ثخم خبنييٍؿٍٍ خإنىختةوةخناخزختظخمن خفناخ
بنييٍؽختطٕ.خ
صيةخٌيسشوي مخجيمرخخبْالٕصخع ىخبنسط ٍصخـخجقيخ صت اخٔالسٕفخبنيديّتٌ خفًخمقلنىخبنظنييخ-خجانمنوا:خ
" آلبخبٔالسٕفخفًخزديٍتخندةدخ"بنظيي"خٌي ّرخأندخءةؽقدخع ىخعيمخزلصيخع ينةاخبنيدينتٌ خمن خبنيقلنىخبنؿاٍانًخ
ّ
ًختمخ آليخبنت يندخمن خبنت ينةذخبِعػيٍندخبنينلالم خخمن خ
ن ت يد.خ بنؿاٍادخبنسًخغةجرخعلواخغيٍقةخت خزغةجمبخعلوةخ
بنقحتٌد خ جةنتغمعخإنىخبناةمم،خبنقحتيخ"زظيي"خ مقلة ة:خ"بنػي خبنيمؾي"خت خ"بنمبؾيخبنيػي " خ مخبنيقلىخ
ةدي خنوآليخبنت يدخفًخبن غدخبناحيٍدخبنايٌيدخ[ ممر]خ مقلة ة:خبنقياخضٕضندخت خبنطنةنمش.خ نآلبخ نمخعنٍ خمنةخ ػنؿ خ
رخع ىخبنآلبذخبنمبؾيخخ بنظدةذخبنيسقياخ"32.خ
بنيحتيخ بنلٍيةجمريختة خٌي ّخ

-29خأدٌاٌ انؼانى خمتغ خاةجة خصخ286
-30خمؿييخمػييخمتغةم خهللا وادذ أو حانىث خبنلة تخمتسحدخبنلةفآلخ خؽ 1خ 1972خصخ44
-31خهللا وادذ أو حانىث خمتغ خاةجة خصخصخ45-44
-32خممامعدخبنتسةتخبنياي،خبْنتست ةٍد:خبنييٍؿٍدخ بْإم خّخبنظييخ عحةاخخمتٌا.

ختمخبٌَنندخننناخزلننزرخجيننحثخبنننت ّاخع ننىخبنييننٍؿٍٍ لخفيننحثخةز نوننةخ ننم:خ" صن ّ
مننةخٌػننثخبنننـسلصٍيخع ٍن خت ّ ٔ ّ
نتختمخ
بنيشتصٍ خالنمبخرامرخّخـخط ىخّخع ٍ خ ا اخـخع خةيثخرتّ خبنق ّزخ خفلةزرخّخ آليخبنيمرخخغمبجةخنوا خ ءنةرخ
ّ
ختغاختمخبنٍوماخالنمي خفاةنمبخن :خ آلبخّخال ةخبنخ ة خفي خال ةخّ؟خفلُةزنرخغمبجةخنوا"33.خ
جقؼوا:خجاخةزنرخم
نتًخٌسؼؽخمقلىخبنيمرخخم خبنمبغثخبنتغمعخإنىخبنسدةاٍتخبْإمٍدخنيقتفدخؾاٍاسوة خ اخ نًخفقنٕخانٍناخ
ع ىخبنسط ٍص؟ختمخ ًخزلصٍيخنسمؾٍيخالةنالةخاحؿةة خ زقةنىخ زلزٌو خع خبنشتٌ ؟.خ
خ ءمن :خءاخ مخّختؾيلخفيت ةخبج خصطٍتخجامن :خ"ٌقلً:خ مخبنمبؾيخبِؾيخبنآليخٔخةةٍتخن خ ٔخ زٌت خ ٔخةنيخٔخ حٍ خ ٔخعيٌا خ ٔخٌي ةخ آلبخبن دنظخع نىختؾنيخفنًخبْضحنةذخإٔخع نىخّ خعن ّزخ غناّلخِةن خبنتةمناخفنًخغيٍن خ
طدةز خ تفقةن "34.خ
ٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مرخصآلن :خ"فمطمخّخجلة ختؾي خمقلةي:ختة خملدتاخجةنؿاٍاندخبنسنًخنمؾةنرخفنًخ
باي خبنق ا خ ًخبْنوٍدخبنيقت فد خفئ بخءٍا:خّختؾيخفةنيتباختة خملدتاخجةْنوٍد خ إ بخءٍا:خّخ بؾيلخفنةنيتباختةن خ
بؾيخٔخمسقياخفي خا ة خنٍ خجئن .خ منلرخبنمطندٍ خإننىخمقلنىخةدنًخبنشنتٌ خنن خزقنةنىخفنًخإنوٍسن .خف ينةخترٌنيخفنًخ
طيرخبنحقطدخإضحةذخبنمؾيخخبنتةم ندخّلِلخزق ٍينةخن لنة،خص ونا خ إجينةٔخنقاٍنيخخبنشنتكخ طنمخّخفنًخ نآليخبنينمرخخجنـخ
ّ
خِمخبنظددخبنيشحّودخةوةٌدخمةخٌيت خج خزاتٌثخمقلىخ ؾيخخّخزقةنىخإنىخعامرخت اخ
(تؾي)خ ناخٌمطمخجـخ( بؾي)
بن يةمخبنقتجًخبنيحٍ "35.خإ مخفسدينٍتخءمنن :خءناخ نمخّختؾنيخغنةاخجيقلنىخبننآليخٔخ نتٌ خنن خ ٔخ نحٍ لختيخننٍ خ
لةكخم خإن خغٍتيخاحؿةة خ طمخجةِؾيلختيختءظىخمقلىخاءٍةخعن خبنمؾنيخ.خ ناخٔخٌامننممخجونآلبلخإ خعلني اخ
ّخعحةرخخع ختءةةٍاخضٕضد خ آلبخٔخزامرخج خامرخخبْالٕص.خ
خءمن خّخبنظيي:خغةاخفًخبنسؿتٌتخ بنسلمٌتخءمن خع خبٌَد:خ"بنظييخم خطدةذخّ خ ّخ مخبنظنييخبنؿنةخبنتةماخبنظييٌدخع ىخ غ خبنقيمملخفةنظييخم خبِايةاخبنسيقدخ بنسيقٍ خفنًخؾنيٌصختجنًخ تٌنتخخعلنيخبنستمنآلي خ
مقلننةي:خ بنيدساننتخإنٍن خصنناخمننةخعننيبي خفةنيقنني مخمدساننتخ غننمايخإنٍن خ بنيمغننماخمدساننتخفننًخ ننؤ ة خإنٍن .خ ءننيخصطننتذخ
عحةربذخبنيديّتٌ خم خبني مخفًخمقلىخبنظيي خ ص ّوةخمليرغدخزؿرخ آلبخبنيقلىخبنػةم خ ءنيختةوة نةخفخنتخبننيٌ خ
إنىخضيةةٍدخعشتخءمٔ.خ ٌشياخ آلبخبٔااخطندةذخّخبنيقلمٌندخبْػنةفٍد خ نًخصمةن خزقنةنىخؾٍنة خعةنينة خمتٌنيب خ

-33خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خمظيرخاةجة خظ 24خصخ687
-34ختفسٍش انقشآٌ انؼظٍى خمظيرخاةجة خظ 8خصخ528
-35خانتذشٌش وانتُىٌش خمظيرخاةجة خظ 30خصخ614

ءةارب خمست ية خايٍقة خجظٍتب خِة خنمخبةسدىخعل ختؾيخ نآليخبنظندةذخنناخٌتن خمظنيمابخإنٍن "36.خفنةّلِلخانحؿةة خ نمخ
بِؾيخبنآليخٔخ تٌ خن خ مةخابمخاحؿةة خصآلن خفومخبِؾيخبنيدساتخإنٍ لختيخبنظييخصيةخفًخبنسديٍت.خ
إمخّخبنظييخمقلةيخبنمبؾيخبنيػي خت خبنػين خبنيمؾنيخصينةخباعنىخبنيينٍؿٍّمملخفةنظنييخباناخ
فةنسدةاٍتخناخزااخ ّخ
م ختا يةاخّخ طددخم خطدةز خ نٍ خ لةكخزػيٍ خ ٔخزتصٍث خٌانمرخبْمنةمخبنلٍينةجمري:خ" بع ناختةن خانحؿةة خ
جٍ خصمة خفًخ بز خ ؾاٍاس خملز ةخع خغيٍ ختةؿةاخبنستبصٍثخجامن خ ُ َم َّ
خُّختَ َؾ ٌيخضاخجٍ خصمة خميسل خبنسغٍتخعينةخ نمخ
ع ٍ خم خطدةذخبنتيةرخ ةقمذخبنػٕرخجامن َّ
ظ َي ُي"37.خ
خُّخبن َّخ
ّ
ٍصخفومخصةفتخجلمخّختؾيخطييلخ
إ م خفقحةرخخ"ّختؾيخّخبنظيي"خػ ّيخعاٍيخخبنسط ٍص خ ع ٍ خفي خٌقسايخجةنسط
ّ
ِمخبنيديّتٌ خفيّت بخندظخبنظييخجلة خبااخ طددخّلِلخغ ّاخفًخعٕي خت ّمةخبنييٍؿٍممخفٕخٌت مخفنًخبِءنةةٍاخطندةذخ
ّ
خبنياي،ختمخبِءنةةٍاخبنطٕضندخفنًخ بزن خبنمبؾنيخخ
ت ختايةا.خٌامرخبنايضخاتغٍم:،خ"ءيختع خّخزقةنىخنلةخفًخصسةج
نٍيرخطدةذخ ٔختايةا خجاخ ًخضٕضدختءةةٍاخفًخ بز خبنمبؾيخ"38.خ
بنيمامعدخفًخمؿة نسوةخبنيفةعخع خبنسط ٍصخم خالٕرخبناتيمخـخ ناخزد ؽخفًخ ن خصيةخجٍّلر-خغق وةخزياؾخفنًخ
ّ
"بعسايخجلمخّخ مختءلممخ بؾيخ نٍ خضٕضدختءةةٍالختيختءلممخ بؾنيخجطٕضندختانيةا خ
تؽادخاةجٍ ٍم،خبنآليخءٍاخإةّ :خ
ّ
تمخ آلبخبِءلممخؾٍلينةخال النةخفونمخبِت خ ؾٍلينةخال َّظنلةخفونمخبٔجن خ ؾٍلينةخء َّيانلةخفونمخبننت ؼخبناني39."،خفنةّلِلخ
علي اختءلممخ بؾنيخجطٕضندختانيةاخت خطندةذ خفحمطند خبنخنةنةخ نمخبِت خ جمطند خمخ ظنةخ نمخبٔجن خ جمطند خ
ماياةخفومخبنت ؼخبناي.،خنت خةؿ خـخبنيي يٍ خـخٔخةقسايخجمغماخبِءةةٍا خفةّلِلخعليةةختؾيخطييخٔخ تٌ خن .خ
ـخءمن خاحؿةة :خناخٌ يخ ناخٌمني:خفيت ةخبنشٍخخبنية تخج خعة مرخزديٍتبخفًخغةٌدخبِ يٍدخٌامر:خ" غي ندخنناخ
ٌمنيخعيمخع ىخغي دخناخٌ ي ختيخ ناخٌ ييخغٍتي خ ًخجيلزندخبٔؾستب،خايبخنسػمٌزختمخٌتنممخنن خ بنني خفنلرافخ
ةدًخبنمنيخجلدًخبنمبني.خ إةيةخءيمخةدًخبنمني خِة خت اخإ خءيخةيثخت اخبنؼٕندخبنمنيخإنىخّخزقةنى خ ناخٌلينحمبخإننىخ
40
ةر َّ
خُّ:خ َص َّآلجَلًِخب ْج ُ خي َا َمخ َ نَ ْاخٌَ ُتخ ْ خ
ةر:خءَ َ
ّخ بنيب" .خ فًخبنظؿٍؽخ" َع ْ ختَجًِخ ُ َتٌ َْتخَخ َع ِ خبنلَّحِ ًِّخط ىخّخع ٍ خ ا اخءَ َ
َّةيخفَاَمْ نُ ُخنَ ْ خٌُ ِقٍ َيةًِخ َص َيةخجَيَتَةًِ خ َخنَ ٍْ َ ختَ َّ ر ْ
ىخ ِم ْ خ
نَ ُخ َ نِ َ خ َ َ سَ َيلًِخ َ نَ ْاخٌَ ُت ْ خنَ ُخ َ نِ َ خفَل َ َّمةخزَ ْت ِآلٌحُ ُخإٌِ َ
ةخجِل َ ْ َممَ خ َع َ َّ
ُخبنخَ ْ ِ

-36خةدي خظ 30خصخ317
-37خةةةمخبنيٌ خبنلٍيةجمري خغشائب انقشآٌ وسغائب انفشقاٌ خزؿاٍةخزصتٌةخعيٍتبذ خةشتخابرخبنتسثخبنق يٍدخجٍت ذ خؽ 1خ 1416ـ خصخ597
-38خسد انقًص سشجٍى

ػهى انشٍخ انؼذوي دىل انتخهٍج وانتىدٍذ خؽ 1خ 1946خصخ22

-39خبِةحةخجٍشمي خيائت سؤال وجىال فً انؼقٍذة انًسٍذٍت خإعيباخاةمؽخؾ يً خابرخةمجةرخن يحةعد خؽحقدختصسمجت 2004خصخ50
-40خانتذشٌش وانتُىٌش خمظيرخاةجة خظ 30خصخ619

َّةيخفَاَمْ نُ ُخبزَّخَ َآل َّ
ظ َي ُيخنَ ْاختَنِ ْيخ َ نَ ْا خختُ نَ ْيخ َ نَ ْاخٌَ ُت ْ خنًِخ ُص ْدلختَ َؾ ٌي"41.خفةّلِلخعليةةخ
خُّخ َ نَيب خ َ تَةَةخبَِ َؾ ُيخبن َّ
إِعَة َازِ ِ خ َ تَ َّمةخ َ ْس ُي ُخإٌِ َ
ةؿ خـخبنيي يٍ خـخ مختؾيخطييخناخٌ يخ ناخٌمني.خت ّمةخبنييٍؿٍمم خفقلني اخّخ نمخبِتخبننآليخ ننيخبٔجن خضناخبننت ؼخ
بناي،خبنيلحطة.خ
تعماخبَمخإنىخندظخبنظييخفًخبن غدخبنقحتٌدلخفانيخءةننرخبنيمانمعدخمقلنةيخبنػين خبنيمؾنيخت خبنمبؾنيخبنيػين خ
آلبخغٍتخطؿٍؽخجشوةاخخبناةمم،خبنقحتي.خ
ؾيثخءةمم،خמילון ערבי עברי خמאת דוד איילון ופסח שׁנערخص يدخطييخبنقتجٍدخزتغيسوةخبنقحتٌدخ ً:خ
طييٌد خطيي:خנֵצַחָ ,לעַד 42خفيةخ ًخمقةةًخ ةزٍ خبنت يسٍ ؟خءةمم،خיחזקאל קוגמןخٌايمخبْغةجدخبنسةنٍد:خ
خנֵצַח:ختجيٌد خاتمي خال ما خجاةا خإنىخبِجي ختجيب خع ىخبني بم43.خخ ָלעַד:خإنىخبِجي خؾسىخبِزر44.خٌسؼؽخإ م ّ
ختمخص يدخبنظييخفًخبنقحتٌّدخ ًخزلصٍيخنيةخءةرخج خبنيديّت ملخ تؾيخ آليخبِءمبرخجةْػةفدخإننىخمنةخ
احة خٌامرخبْمةمخبنيحتي:خ" ءةرخيالت م:خجاخ مخبنحةءًخبنآليخٔخٌدلَى...خ ع خءسةاخخءةرخبنظيي:خبنيبئا"45.خ آلبخ
مةخ ويخج خءةمم،خיחזקאל קוגמןخبنقحتيخةدي .خ
فًخماةجاخ آلب ّ
خفئمخبنيسسح خ بنيي خع ىخبناتيمخبنتتٌاخاٍػيخفٍ خيٌنةذخزتدّنتخمن خٌانمرخجةنسط ٍنص خ نآلبخر ّاخ
ءننميّخع ننىخبنييننٍؿٍٍ خبنننآلٌ خءننةنمبخجشننوةاخخبناننتيمخن سط ٍننص خِةن خٔخٌيننساٍاخٔخ ننتعةخ ٔخعاننٕ ختمخٌاننمرخبناننتيمخ
جةنسط ٍصخ ٌاتخجظؿس خ فًخبنياةجاخٌتدّتخم خبعسايخ ن .خ بٌَةذخبناتيةٍدخبنسًخزيؾغخعاٍيخخبنسط ٍص خ ً:خ
نىخِّخإَِّٔ ْ
نا ْ
َّ
ت َخٔخزَ ْغ ُنمبخفِنًخ ِاٌنلِ ُت ْاخ َ ٔخزَاُمنُنمبخ َع َ
خبن َؿن َّ
ةخإِةَّ َينةخ
 اٌَت األونةى:خٌانمرخّخعنزخ غنا:خ(ٌَنةختَ ْ َخبن ِتسنة ِ
خِّخ َ َص ِ َيسُ ُختَ ْناة ةخإِنىخ َمتْخٌَ َاخ َ ُر ؼٌخ ِم ْل ُخفَل ِملُمبخجِ َّ
خراُم ُر َّ
ةّلِلِخ َ ُر ُا ِ ِخ َ ٔخزَاُمنُمبخضَٕضَندٌخب ْةسَوُنمبخ
ْبن َي ِيٍ ُؽخ ِعٍ َيىخب ْج ُ خ َمتْ ٌَ َا َ
عخ َ َصدىخجِ َّ
الَ ٍْتبخنَ ُت ْاخإِةَّ َي َّ
ذخ َ مةخفِ ْ
ةّلِلِخ َ ِصٍٕخ)46.خخ
بؾ ٌيخ ُاحْؿةةَ ُختَ ْمخٌَ ُتممَ خنَ ُخ َ نَ ٌيخنَ ُخ َمةخفًِخبنيَّية ب ِ
ةخُّخإِن ٌخ ِ
ًخبَِرْ ِ

-41خصذٍخ انبخاسي خصسةتخبنسديٍت خجةتخءمن :خ بمتتز خؾيةندخبنؿيث.
 -42מילון ערבי עברי خמאת דוד איילון ופסח שׁנער
-43خיחזקאל קוגמן خמילון עברי – ערבי خةشتخابرخبنػٍاخجٍت ذ خ 1975خصخ562
 -44יחזקאל קוגמן خמילון עברי – ערבי خصخ378
-45خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خمظيرخاةجة خظ 24خصخ692
-46خامرخخبنليةا خبٌَدخ170

ٌامرخّ:خ"فلمل مبخجنةّلِلخ ران " خفنًخ نآليخبٌَندخٌنيعمخّخإننىخبٌٔينةمخجن خ جتان خ ٌلونىخفنًخبنياةجناخعن خ
بنسط ٍص.خٌامرخبنشٍخخر ٍيخرػة:خ"فلملمبخجةّلِلخإٌيةةةخٌ ٍةخج خ مختة خ بؾيختؾي خفتاخطيي خناخٌ يخ ناخٌمني خ ناخ
ٌت خن خصدمبختؾي" 47خضاخٌؼٍمخءةئٕ:خ"ٔخزامنمب:خبَنوندخضٕضند:خبِتخ بٔجن خ ر ؼخبناني ،خت :خّخضٕضندختءنةةٍاخ
صاخملوةخعٍ خبَالت خفتاخملوةخإن خصةما خ مػيمعوةخإن خ بؾي خفسيدومبختةديتاخجستكخبنسمؾٍيخبنخةنضخبننآليخ نمخ
م دخإجتب ٍاخ اةئتخبِةحٍةاخع ٍواخبنيٕم خ بنامرخجةنسط ٍصخبنآليخ مخعاٍيخخبنمضلٍٍ "48.خ
ضاخءمن خاحؿةم:خ"إةيةخّخإن خ بؾيخاحؿةة ختمخٌتممخن خ نيخن خمةخفًخبنينية بذخ منةخفنًخبِرعخ صدنىخجنةّلِلخ
صٍٕ"خفيّتخ ن خبنيحتيخصةنسةنً:خ"ٌقلًخجامن :خ"إةيةخّخإن خ بؾي" خمنةخّ ختٌونةخبنانةئ مم:خّخضةننصخضٕضند خصينةخ
زامنمم خِمخم خصةمخن خ ني خف ٍ خجئن .خ صآلن خم خصةمخن خطةؾحد خفغٍتخغةئزختمخٌتنممخإنونةخمقحنماب.خ نتن خّخ
بنآليخن خبِنم دخ بنقحةاخ خإن خ بؾيخمقحما خٔخ نيخن خ ٔخ بني خ ٔخطةؾحد خ ٔخ تٌ .خضناخةن ّزيخغناّخضلنةؤيخةدين خ
عةّيوةخ رفقوةخعيةخءنةرخفٍن ختعنيبؤيخبنتدنتخخجن خفانةر:خ"انحؿةة ختمخٌتنممخنن خ نني" خٌانمر:خعنٕخّخ غناّخ عن ّزخ
زقةّاخ زل ّزيخع ختمخٌتممخن خ نيخت خطةؾحد"49.خ
ّ
نىختمخّختؾنيخطنييخٔخمقحنماخإٔخ نمخ ؾنييخٔخ
فةٌَدخبنتتٌيدخةورخع خبنامرخجةنسط ٍصخمؤصيخخفنًخبنياةجناخع
تٌ خن لخفلٌ خ مخءمرخبنيمامعدخجشوةاخخبناتيمخن سط ٍصخم خ نآليخبٌَندخبنظنتٌؿدخ بنيظنتّؾدخجةنسمؾٍنيخبنلة ٍندخ
ع خبنسط ٍص؟.خ
 اٌَت انخاٍَت:خ(نَاَ ْيخ َصدَ َتخبنَّ ِآلٌ َ خءَةنُمبخإِ َّم َّخَّخضَةنِ ُ
بؾن ٌيخ َ إِ ْمخنَن ْاخٌَ ْلسَوُنمبخ َع َّينةخٌَاُمنُنممَ خ
صخضَ َٕضَ ٍدخ َ َمةخ ِمن ْ خإِنَن ٍخإِ َّٔخإِنَن ٌخ َ ِ
نٍََ َي َّي َّ خبنَّ ِآلٌ َ خ َصدَ ُت بخ ِم ْلوُ ْاخ َع َآلبتٌ ختَنٍِ ٌا)50.خ
ّ
ّ
ّ
خبنلنة،ختمخّخ نمخمػينمعخ
ضةننصخضٕضندختمخمنةخٌقتفن
مقلىخءنمنوا:خإمخّخ
ٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مر:خ"
ضٕضدخت ٍةا خ ّ
تمخبنييسؿةخنٕااخ مختؾيخز خبنطٕضدخبِ ٍةا.خ آليخبنطٕضدخءيخعحّت بخعلوةخجةِءةةٍا خ ً:ختءلنممخ
بنمغما خ مخبنآلبذخبنيييىخّ خ ايميختٌؼةخبِت خ تءلممخبنق ا خ ايميختٌؼةخبٔج خ نمخبننآليخبزّؿنيخجقٍينىخ
ّ
خإنىختمخءمنواخضةنصخضٕضندلختيخ نمخ
طةرخجآلن خعٍيىخإنوة خ تءلممخبنؿٍةخخ ا ّيميخبنت ؼخبناي51."،خ ٌػثخبنسلحٍ

-47ختفسٍش انًُاس خمظيرخاةجة خظ 6خصخ71
-48خةدي خظ 6خصخ72
-49خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خمظيرخاةجة خظ 9خصخ423
-50خامرخخبنيةئيخ خبٌَدخ75
-51خانتذشٌش وانتُىٌش خمظيرخاةجة خظ 6خصخ282خ

ّ
مخجلمخّ:خّخبِتخ ّخبٔج خ ّخبنت ؼخبناي،خ ؤٔاخبنطٕضدخ بؾي خ آلبخ مخبنشتكخ
ػي خبنطٕضدخصيةخٌقساي
جقٍل .خ
عن خءمنن خاننحؿةة :خ" منةخمن خإنن خإٔخإنن خ بؾنني"خٌاننمرخبنحٍؼنة ي:خ" مننةخفننًخبنمغنماخ بذخ بغننثخميننسؿةخ
خممطنمفخجةنمؾيبةٍندخمسقنةرخعن خءحنمرخبنشنتصدخ من خ
ن قحةاخخم خؾٍصخإة خمحياخغيٍ خبنيمغمابذخإٔخإن خ بؾي
ٍ
مزٌيخخنٕاسغتب "52.خ آليخبٌَدخزؤصيخمةخءةنس خبٌَدخبنيةجاد ّ
خمسقةرخـخاحؿةة خ زقةنىخـنخ
ٍخ
خإمخّخ بؾيخ نٍ خمسقياب
ع خبنشتٌ خمي اةلخنآلن خغةاذخ"م "خنسدٍيخبٔاسغتب ختيخٔخإن خإٔخّخبِؾيخبندتاخبنظيي.خ

ّ
ط ثخزتدٍتبخع خاليٍادخيامخع ٍ خبنيٕمخجقيختص خم خبنشػتخخبنسًخ
ٌقسايخ
بنييٍؿٍممختمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخ ُ
ةوةيخّخبِصاخملوة خنت خجلص ن خفينيذخبنقٕءندخمن خّخ زنمبرشخبنػنل خبنحشنتيخص ن خ نآليخبنخيٍاند.خ نآلبخبعسانةاخ
متا اخع ٍواخجلظمصخبنتسةتخبنياي ،خ ا مخبننيالمرخفنًخممػنمعخبنخيٍاندخ عٕءسونةخجةنظن ثخ-خانٍتممخننًخ
جؿصخؾمرخ آلبخبنيمػمعخفًخبناتٌثخبنقةغاخ-ختصسدًخ لةخجةناتيمخبنتتٌاخ ةدٍ خعاٍيخخبنظ ث.خ
نايخؾياخبناتيمخفًخ آليخبنييلندخجلدًخؾي شخط ثخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕم خإ خٌانمرخّخانحؿةة  َ ( :ءَنمْ نِ ِو ْاخإِةَّنةخ
ءَسَ ْل ْ
ُمر َّ
ةخط َحُميُخ َ نَ ِت ْ خ ُ حِّ َخنَوُ ْاخ َ إِ َّمخبنَّ ِآلٌ َ ْ
خبالسَ َدُمبخفٍِ ِخنَدِنًخ َ ن ٍّخخ ِم ْلن ُخ
خِّخ َ َمةخءَسَ ُميُخ َ َم َ
خرا َ
ٍؽخ ِعٍ َيىخب ْج َ خ َخمتْ ٌَ َا َ
َةخبن َي ِي َ
53
خرفَ َق َّ
بخؾ ِتٍية).
ُخُّخإِنَ ٍْ ِخ َ َصةمَ َّخ
َزٌز َ
َمةخنَوُ ْاخجِ ِخ ِم ْ خ ِع ْ ٍاخإِ َّٔخبزِّحَةعَخبنةَّ ِّ خ َ َمةخءَسَ ُميُخٌَاٍِلةخجَاْ َ
خُّخع ِ
ّ
لةختمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخناخٌُاساخ ناخٌُظْ َث خٌامرخبنشٍخخبنيلينة ي:خ" ءمنن خ-خ
ٌخحتخّخـخغ ّاخفًخ ُعٕيخـخ
مةخط َحُميُخ َ ن ِت ْ خ ُ حِّ َخنَوُ ْاخراخع ىخمزبعيواخبنتة جد خ تءة ٌ واخبنحةؽ دخبنسًخزدةالت بخجوةخجنلةواخ
َ
زقةنىخ-خ َ مةخءَسَ ُميُخ َ
ّ
.ختي:خإمخمةخءةن خبنٍوماخمسدةالتٌ خج خ مخزعيواختةّواخءس مبخعٍينى-خع ٍن خبنينٕم -خ
ءس مبخعٍيىخ-خع ٍ خبنيٕمخ-
مخم خجةتختصة ٌحواخبنيقت فدخعلوا خفئةّواخمةخءس مي خ مةخط حميخ نت خبنؿ ّ
ةختةواخءس مبخرغٕخيالتخٌشح خعٍينىخ-خ
ع ٍ خبنيٕمخ-خفًخبنخ ادخفةلميخإٌةيخ ءس ميخ ط حمي خضاخءةنمب:خإةةخءس لةخبنييٍؽخبج خمتٌاخرامرخّ"54.خخ
مةخٌؤ ّصيخفقٕختةّ خع ٍ خبنيٕمخناخٌُظ ثخمةخغةاخػي خ"مخيمؽةذخةػ خؾيةايخ جةنؼحؾخفًخراةندخ نٍرخ
بنطةةٍد خإ خءةرخبنييٍؽ:خنايخصةمخ خظةخيالتخبنآليخ تتخبنخينتخ بنخنا خنناختصن ختةنة خصنةمخ خظنةخيالنتخ نٍيقممخ
-52خةةطتخبنيٌ خبنحٍؼة ي خأَىاس انتُزٌم وأسشاس انتأوٌم خزؿاٍة:خمؿييخعحيخبننتؾي خبنيتعشن ً خبنلة نتخابرخإؾٍنةاخبنسنتبشخبنقتجنًخجٍنت ذ خؽ 1خ 1418خ
ظ 2خصخ138
-53خامرخخبنليةا خبٌَدخ157-156
54ـخمؿييخاٍيخؽلية ي خانتفسٍش انىسٍط نهقشآٌ انكشٌى خبنلة نتخابرخةوؼندخمظنتخن يحةعندخ بنلشنتخ بنسمزٌن خبندػةنندخ–خبنانة تخ خؽخ 1خٌلنةٌتخ 1997خظ 3خ
صخ379

بنآليخؾياخبنظ ٍثخع ىخصسد خصةمخ خظةخيالنتخبننآليخ ػنقمبخزنةظخبنشنمكخع نىخرتان خجٍلينةخصلنرخمحسوػنةخفنًخ
بِعةنًخم خفم خصةمخاليؤ ا خ صلرختػؿ خم خغو وا"55.خ
ٌمبطاخبنشٍخخبنيلية يخزديٍتخبٌَدخجامن ختٌؼة:خ"ضاخءةرخ-خزقةنىخ:-خ َ إِ َّمخبنَّ ِآلٌ َ ْ
خبالسَ َدُمبخفٍِن ِخنَدِنًخ َ ن ٍّ خ ِم ْلن ُخ
مةخخنَوُ ْاخجِ ِخ ِم ْ خ ِع ْ ٍاخإِ َّٔخبزِّحةعَخبنةَّ ِّ لختي:خ ّ
إمخبنآلٌ خبالس دمبخفًخ لمخعٍيىخم خت اخبنتسةتخندًخ خابئاخم خؾاٍاندخ
تمتيلختي:خفًخؾٍتخخ زت ّاا خننٍ خعلني اخع ناخضةجنرخءيقنًخفنًخ نلة خت خفنًخ نلمخءس ن خ نتنلواخٔخٌسحقنممخفٍينةخ
ٌامنمة خعل خإٔخبنة خبنآليخٔخزطحرخج خؾػد.خ ٔخٌاممخع ٍ خجت ةم"56.خ
نيخطنتبؾدختمخبنيينٍؽخـخع ٍن خبنينٕمخـخمنةخءُسناخ منةخطُن ث خ ّ
ّ
تمخءنمرخبنٍونماختةوناخءَس نمبخ
فنةناتيمخبنتنتٌاخٌؤ ّص
بنييٍؽخ مخءمرخم خجةتختصة ٌحواخفاؾ.خ
خرفَ َق َّ
ُخُّخإِنَ ٍْ ِ.خ ءيخ راذختٌؼةخءؼنٍدخبنتفن خ
ضاخزؿ ّيشخبناتيمخبنتتٌاختٌؼةخع خرف خبنييٍؽخنامن خزقةنى:خجَاْ َ
ُّخالَ ٍْنت ْ
خءنةر َّ
خُّخ َ َّ
نت َّ
خُّخٌَنةخ ِعٍينىخإِةِّنًخ
ُخبنينة ِص ِتٌ َ خإِ ْ َ
فًخامرخخيرخعيتبم خإ خٌامرخبنؿنةخانحؿةة :خ( َ َم َتن ُت بخ َ َم َت َ
ُمس ََمفٍِّ َ خ َ ربفِ ُق َ خإنً)57.خ
بنتف خ بنياظماخ مخرف خبنيتةةدخ نٍ خرفن خبنيينٍؽخجػينيي خ إٔخصلنةخةيناؾخفنًخبنانمرخجةعسانةاخبنيينٍؿٍٍ خ
بنآلٌ خٌقساي مخجتف خبنييٍؽخغييبخ غ ما خع ىخٌيٍ خبِت.خ
ٌامرخبنشٍخخبنية تخج خعة مر:خ" ءمن :خإةًخمسمفٍ خ ة تخمقلةي:خإةًخميٍس خ آلبخ مخمقلىخ آلبخبندقناخفنًخ
58
ّ
لختيختمخ
خِمختطاخفقاخزمفىخبنشًاختة خءحؼ خزةمةخ باسمفةي.خفٍانةر:خزمفنةيخّختيخءنيرخممزن "
ّخ
ممبء خباسقيةن

ّخزمفىخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخءحاختمخٌتف خ نٍ خبنقت ختيخرف خضاخزمفةيخّ.خخ
ٌمػّؽخبنية تخج خعة مرخ ن ختصطتخجامنن :خ" تطنتؼخمن خ نآليخبٌَندخيٌندخبنيةئنيخ:خ"ف ينةخزنمفٍسلًخصلنرختةنرخ
رخ ع ىختة خءيخزمفًخبنمفةخخبنيقت فدخبنسًخزؿمرخجٍ خبنيتاخ جٍ خع ناخمنةخٌان خفنًخبِرع خ
بنتءٍثخع ٍوا" خِة خا ّخ
ؾي وةخع ىخبنلممخجةنليحدخنقٍيىخٔخمقلىخن خِة خإ بخترباخرفق خناخٌ زمختمخٌلةم خ ّ
ِمخبنلممخؾٍلاآلخ انٍ دخن تفن خ
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فٕخٌلحغًخبٔ سيةمخجآلصتيخ زتكخ صتخبنياظيلخفةنامرخجلةوةخجيقلىخبنتف خع خ نآلبخبنقنةناخإٌػنةاخمقلنىخغيٌنيخن مفنةخخ
فًخبن غدخجي مخؾػد"59.خ
تمخّخـخاحؿةة خ زقةنىخـخءيخزمفةيخفًخبنيةٍة خ ّ
فةنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخإ مخناخٌُظ ث خ ّ
تمخبنياظماخجةنتف خ نمخ
إمخم خٌيةن خممػمعخبنظ ثخم خالٕرخبِةةغٍاخاٍيركخفقٕخخ ّ
رف خبنت ؼخ بنيتةةد.خ ّ
تمخبناتيمخبنتنتٌاخطنتٌؽخ
ّ
خفينةخابمختمخبنيينٍؽخع ٍن خبنينٕمخنناخٌظن ثخفنٕخ
فٍيةختالحتخم ختمخبنييٍؽخع ٍ خبنيٕمخناخٌاساخ ناخٌظ ث.خ ع ٍ
مقلىخإ بخنشًاخباي خءٍةمدخبنييٍؽخ ٌستزثخ ع ىخ آلبخبةوٍةرخبنيينٍؿٍدخمن ختاةانوة خ نن خٔعسانةا اخجلةن خإمخنناخ
ٌااخبنييٍؽلخفةٌْيةمخبنيينٍؿًخجةؽنا خٌانمرخجنمن :خ َ إِ ْمخنَن ْاخٌَ ُتن ِ ْ
ةؽناٌختٌَْؼنةخ
ةؽ َندٌخ ِت َتبزَ زُلَنةخ َ جَ ِ
خبن َي ِينٍؽُخءَن ْيخءَنة َم خفَحَ ِ
إٌِ َيةةُ ُت ْا60.خ

جقيخ آلبخبنقتعخناؼٍدخبناتيمخبنتتٌاخ بنقاةئيخبنييٍؿٍدختال ضخإنىخبنلسةئعخبنسةنٍد:خ
يختمخبنييٍؽخـخع ٍ خبنيٕمخـخرامرخترا خّخإنىخجلًخإانتبئٍا خ ّ
إمخبناتيمخبنتتٌاخطتّؼخ ت ّص ّ
خ ّتمخبٔعسانةاخ
جلنم ٍس خ مخبعساةاخجةؽا.خ
خبناتيمخبنتتٌاخبعسحتخبٔعساةاخجطٕضدخينودخصدتب خ ّتمخّخ بؾيختؾيخفتاخطيي.خ
خ ّإمخبنييٍؽخـخع ٍن خبنينٕمخـنخنناخٌُاسناخ نناخٌُظن ث خ نآليخؾاٍاندختالحنتخجونةخبنانتيمخبنتنتٌا خ من خٌتغن خإننىخ
ّ
تؾيبشخبناظّدخصيةخزظ ّمر ةخبِةةغٍا ّ
خبنحةؾصخبنيلظمخٌختظخجخٕطدختمخبنييٍؽخؾيثخبِةةغٍاختٌؼنةخنناخ
خفئم
ٌُظ ث.خ
خ ّإمخبعسيةاخبنييٍؿٍٍ خع ىخبناتيمخص ُؿػّدخنظؿّدخعاةئي اخ مخملوعخغٍتخع يً خِةّ خمن خبنيينسؿٍاخ نتعةخ
ملياٍةختمخٌؤ ّصيخبناتيمخطؿّدخز خبنقاةئيخ ٌقستفخجوة خ فًخبنمءرخةدي خٌظتّؼخجحيٕةوةخ ٌ َتدِّتخم خبعسايخجوة.خ
خ
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* -انؼشبٍت
خت.خغمزفخء َزي خميٍؽخبناتيمخ ميٍؽخبنيي يٍ خا ي دخبنؿاٍادخبنظقحد خابرخبِغٍةرخاٌةرخعااخنحلةم خؽخ2006خخ خبنحخةري خبنػؿدً خمؿيي خج خإايةعٍا ختجم خعحي خّ خانجايغ انصذٍخ انًختصش انًشهىس بصذٍخ انبخاسي خزشتف خجخيمس خبنقلةٌدخج خمؿييخز ٍتخج خةةطتخبنلةطت خةشتخابرخؽم خبنؿيةمدخجٍت ذخنحلةمخؽخ 1خ1422خ
 خبنحيتٌتك ختفسٍشٍم ،خبنيتلى خجيقٍي خج خجيتٌة خانتاسٌخ انًجًىع ػهى انتذقٍق وانتصذٌق خؽح خفً خجٍت ذ خجييحقد خبَجةاخبنٍيمعٍٍ خ1905خ
ختجمخغقدتخبنيحتي خجايغ انبٍاٌ فً تأوٌم انقشآٌ خزؿاٍة:ختؾييخمؿييخ ةصت خبنلة ت:خمؤايدخبنتاةند خؽ 1خ2000خخبج خصطٍت ختفسٍش انقشآٌ انؼظٍى خزؿاٍة:خاةمًخج خمؿييخإمد خابرخؽٍحدخن لشتخ بنسمزٌ خؽ 2خ1999خخخمسىخبنييتٍ خانؼزساء انقذٌست يشٌى خميحقدخاٌتخبنايٌ ختةحةر-خ بايخبنليت م خؽ 3خ1993خ خمؿييخاٍيخؽلية ي خانتفسٍش انىسٍط نهقشآٌ انكشٌى خبنلة تخابرخةوؼدخمظتخن يحةعدخ بنلشتخ بنسمزٌ خبندػةندخ– خبناة تخخؽخ 1خٌلةٌتخ1997خ
خبِةحةخجٍشمي خيائت سؤال وجىال فً انؼقٍذة انًسٍذٍت خإعيباخاةمؽخؾ يً خابرخةمجةرخن يحةعد خؽحقدختصسمجت2004خخؾحٍثخاقٍي خأدٌاٌ انؼانى خابرخبنسلنٍمخ بنلشتخن تلٍيدخبِاادٍدخ–خبناة تخ.خخؾلٍ خعحيخبنييٍؽ خبذػت تأنٍه انؼزساء وػبادتها فً انكٍُست األسحىركسٍت خؽ 1خ2009خخراخبنايضخاتغٍم،خع ىخبنشٍخخبنقي يخؾمرخبنسط ٍصخ بنسمؾٍي خؽ 1خ1946خ وةتخبنيٌ خبِنماً خسوح انًؼاًَ فً تفسٍش انقشآٌ انؼظٍى وانسبغ انًخاًَ خزؿاٍة:خع ًخعحيخبنحةريخعيٍد خةشتخابرخبنتسثخبنق يٍدخ–خجٍت ذ خؽخ 1415ـ.خ
-خطيمئٍاخجليصر خانؼقائذ انكاحىنٍكٍت فً انكتال انًقذ

خزتغيدخبنا خٌقامتخءةءٍه خ( آلبخبنتسةتخٌتشمخبنسقةنٍاخغٍتخبنظؿٍؿدخ

فًخعاةئيخبنتلٍيدخبنتةضمنٍتٍدخم خ غودخةةتخجت زيسةةسٍد).خ
-خمؿييخبنية تخج خعة مر خانتذشٌش وانتُىٌش خبنلة ت:خبنيبرخبنسمةيٍدخن لشتخزمة

خؽ خ1984خ

خ-خمؿييخر ٍيخرػة ختفسٍش انقشآٌ انذكٍى خبنلة ت:خبنوٍادخبنيظتٌدخبنقةمدخن تسةت خؽخ1990خ
خ-خمؿييخمػييخمتغةم خهللا وادذ أو حانىث خبنلة تخمتسحدخبنلةفآلخ خؽ 1خ1972
خممامعدخبنتسةتخبنياي،خبْنتست ةٍد:خبنييٍؿٍدخ بْإم خّخبنظييخ عحةاخخمتٌا.خخةةطتخبنيٌ خبنحٍؼة ي خأَىاس انتُزٌم وأسشاس انتأوٌم خزؿاٍة:خمؿييخعحيخبنتؾي خبنيتعش ً خبنلة تخابرخإؾٍةاخبنستبشخبنقتجًخجٍت ذ خؽ 1خ1418خ
 خةةةم خبنيٌ خبنلٍيةجمري خغشائب انقشآٌ وسغائب انفشقاٌ خزؿاٍة خزصتٌة خعيٍتبذ خةشت خابر خبنتسث خبنق يٍد خجٍت ذ خؽ 1خ 1416ـ.خخ

* -انؼبشٌت:
 מילון ערבי עברי خמאת דוד איילון ופסח שׁנער .خخ-خיחזקאל קוגמן خמילון עברי – ערבי خةشتخابرخبنػٍاخجٍت ذ خ1975خ

: اإلَجهٍزٌت-*
- The Gnostic Gospels: Elaine Pagels, Vintage Books Edition, September

: انًىاقغ اإلنكتشوٍَت-*
خ- http://www.coptichistory.org/untitled_4066.htm
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