إندانياتماظعددم ،12جوؼؾقةم–مدؾؿؿربم،1223مص.ص.م21-55:

*

سـؿانمبؾؿقؾودم م

ظؼد ماجؿذب ممشال مذؾه ماىزؼرة ماظعربقة ،معـذ ماظؼدم ،ماظؼؾائل ماظعربقة ماظيتم
طاغت متشدّ ماظرحال مإظقه محبـا مسن ماظؽأل مواٌرسى ،موسن مطـوز مأدطورؼة .مصؿـذم
األظػقة ماظلاددة متواصدت مإظقه مأصواج معؿؿاظقة معن ماظؾشر مراحت متشؽل معا مؼلؿىم
بؾالد مبابل موآذورؼة مودورؼة موصؾلطني 1عن مجفة ،مواظربوع ماىـوبقة مظؾقؿنم
وحضرعوتموسؿان،مصاإلعاراتماظعربقةمعنمجفةمأخرى،موػؽذامصارتمصؾلطنيم
عـذمبداؼةماألظػقةماظـاظـةمأرضامداعقة .م
و مطاغت مػذه ماألرض ماٌؾارطة مضد مجذبت مإظقفا مأؼضا مأضوام مإبراػقم موظوطم
اآلراعقة،ماظذؼنمرأوامصقفام"أرضماٌقعاد" م،2La Terre promiseماظيتموعلمعـفام
أدػار ماظؽؿاب ماٌؼدس م Les récits bibliquesموضصصه مجـة مؼػقض مصقفا ماظؾنبم
واظعلل ،مومبعدػممعنمعدؼـةمأورم Ourمجبـوبمبالدمبابل،ماغطؾقماظعربؼونمومػمم
ؼؿكذون موجفة ماظشؿال ماظشرضي محؿى مبؾغوا مصقراء محاران م Harranمبلورؼة،م
صـزظوامبفامبعضماظوضتمضؾلمأنمؼؼقؿوامبػؾلطني،موٌامحؾتماجملاسةمبؿؾكماظؾالدم
رحلمإبراػقمموسائؾؿهمإديمعصرمعمضؿا،مثممرحلمسـفامصقؿامبعدمؼعؼوبمودؾعونمعنم
أتؾاسهم-محلبمرواؼةماظؽؿابماٌؼدسم–مظقؾؿققمبابـهماظذيمصارموزؼرامظػرسون،م
و مسي ماظوضت ماظذي مأضام ماإلدرائقؾقون مػـاك مأطـر معن مأربعة مضرون ،مطان مبعضفمم
*مباحثمحرّ،ماٌاجلؿريمسيماألدبماٌؼارن.مجاععةموػران .م

1

- Bishara, Khader : Histoire de la Palestine.- Tunis, Maison Tunisienne de
l’Edition, 1975.

-2معػفوممخاصمباظؽؿابماٌؼدس،ادؿعؿلمطـريامإديمدرجةمأغّهمصؼدمطلمعصدضقةمتارخيقة.
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هتمرياؼةماهلقؽلوسم(،3)Hyksosموبعضفممسؾقدامظؾػراسـةمضؾلمأنمؼعدّماظـيبم
عودىمًروجفممظقالمسربمصقاسيمدظؿامعصرمودقـاءمحقثمػاعوامأربعنيمساعا.
صاظصقراء ،مطؿا مػو مواضح ،مطاغت معلظوصة مباظـلؾة مظؾين مإدرائقل معـذ مرحقلم
أجدادػممسنمبالدمبابلمحؿىمسودتفممإديمصؾلطنيمبعدموصاةماظـيبمعودى،موعامطانم
اخؿقارػممألراضيمطـعانم Canaanمإالّمدظقالمسؾىمرشؾؿفممعـذمبداؼةمتارخيفممسيم
عغادرةماظربوعماٌؼػرة،ماظيتمساذوامبفامرحّالمؼضـقفمماىوعمواظؼقطماظؼاتل،مإديم
ايضرمحقثماذؿغؾوامبايرفمواظػالحةمواظؿفارة.مثممإنّماظصقراءمسؾىماظرشممعنم
أغّفامطاغتمعالذػممومعـػذػممظؾفروبمعنمعصرمإالّمأغّفامالموؿذبفممبلممثةمطاغتم
خقؾةماظـيبمعودىمطؾفا،موبنيماظعؾودؼةمسيمعصرمهتمغعالماظػراسـة،مواظعودةم
إديمصؾلطنيمظعؾتماظصقراءمدورامػاعامسيمتارؼخمبينمإدرائقلم:مصلدػارماظؽؿابم
اٌؼدسمتلتيمسؾىموصػفامبدضةمواػؿؿاممباظغني.
ظؼد متوظد مسن مصورة ماظصقراء ماٌوجودة مسي ماظؽؿاب ماٌؼدس معػفوم م"اظطؾقعةم
األدطورؼة"  4 Le paysage mythiqueاظيتمؼصػفام M.Rouxمبـم"صضاءماظؼطقعة"م
،Espace de ruptureموسؾقهمصننّماألغاجقلمEvangilesماألربعةماظيتمآخرػامإنقلم
اظؼدؼس مؼوحـا  ،Saint Jeanمٌا ممتّت مطؿابؿفا مطاغت مضد متلثرت مطـريا مبلدػارم
اظؽؿاب ماٌؼدس مظؾقفود ،مو ماظذي مترد مصقه مبعض ماألظػاز ماٌؿعؾؼة مباظؼػار ،مواظيتم
دـشري مإظقفا مسي مسفاظة مخارػة معن مذظك م :م" م Midbârم"عدبار" ،م"Arâbâhم
أرسؾعا" Horbâhh"،ػربعا" Yesimon"،ؼلقؿون"،مطؾفامتؿعؾقمبؿلؿقاتمخاصةم
باٌلاحات ماظصقراوؼة ماظيت مهقط مبػؾلطني م :معصر ،مصقراء مدقـاء ،مضػافم
اظؾقرماألرير…مإخل،مواظيتمالمتشؾهماظصقراءمسيمذيء.
أوال م :م" "Midbârم :مو ماظيت مؼشار مبفا مإدي ماظلفوب مذؾه ماظصقراوؼة ماظيتم
تؼصدػاماظؼطعان ،ومأؼنمطانماظعربؼونمؼضعونمصفارؼج5ميػظماٌقاهماظيتمتشربم
عـفاماظؾفائم.م"ماٌدبرم"مػيمسؽسماألرضماٌػؾقة6مبلمػيمأرضمتفبمصقفاماظرؼحم
 -3اهلقؽلوس،مذعب : Hyksosمحؽممعصرمأطـرمعنمضرغنيم،طانماٌصرؼونمؼؾؼؾوغفممباظشادوس ممبعـىم
ضطاعماظطرقمطؿامطاغوامؼؾؼؾونمعؾوطفممباظرساة .Encyclopaedia Universalis.1999
4

- Roux, M. : Le désert de sable.- Paris, Editions L’Harmattan, 1996.- p.17.

-5مطؿبماظؼدؼسمؼوحـا  Saint Jeanإنقؾهمحواظيمدـة

97

6

- La Genèse (XVI,7) et (XXXVII,22). Les saintes écritures, traduction du monde
nouveau, traduites d’après l’édition anglaise de 1984,Edition révisée de 1995.
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اظالصقة 7وتلؽـفا ماظوحوش مواألصاسي مواظعؼارب موػي مسي ماآلن مذاته معؾفل معػضلم
ظؾصعاظقك .م
أعامظػظةم"ماألرسؾعام"  Arâbâhمصؿشريمإديمأرضمجدباءمالمتـؿج،مسؾىمسؽسم
ايدائقماظغـاءم Les jardins délicieuxموم"مدارونم"م ،Saronماظلفلماًصب،8م
ذظكمأنّماألرسؾعامأرضمعؼػرةمعوحشةمممتؿدمعنمعـقدراتماهلرعونم Hermonمإديم
شاؼةمخؾقجماظعؼؾة9مسؾىمرولمواديماألرباح.
وباظـلؾةمظؾػظؿنيماألخرؼنيم()Horbâhhموم(،)Yesimonمصاألوديمتلؿعؿلمسيم
خطابماألغؾقاءموتعينم"ماألدىم"موم"ماًرابم"،10مواظـاغقةمعرادصةمظؾلابؼةمتعربم
سن مصـؽـرة مأرض ماظعـزظـة مواألدـى ،مإغّفـا مصقـراء ماظضـقـاع م Le désert de
11l’Egarementمسيمدػرماظؿــقةم.Deutéronomeمشريمأنّمصضاءماظؼطقعةم Espace de
 ruptureمػذامطانمررؼقماًالصمباظـلؾةمظإلدرائقؾقني،مأؼنمتؾؼواماظؿعاظقم12ممأيم
اظوصاؼا ماظعشر ،Décalogueمصصقراء مدقـاء مإذن مػي ماظيت ممسقت مظإلدرائقؾقنيم
باظػرار معن مخطر مصرسون موعن ماظعؾودؼة مسي معصر ماظيت مطاغت مدؿػـقفم موتؼضيم
سؾقفم ،موسي مصؿت ماظؼػار ،مزعاغا موعؽاغا ،متواظت ماحملن مسؾى ماإلدرائقؾقني،م
صؿطّفرت مصقفا مأرواحفم مو متؼوّت مبػضل ماالخؿؾار ماظؿعاظقؿي م L’épreuve de
،l’initiationمإذمإنّمصؿتماظصقراءموسزظؿفاماظؾذانممسقامظإلدرائقؾقنيم-مبؼقادةم
غؾقفم معودى م– مأن مؼردّكوا مإمياغفم موؼدحضوا مسدوػم مباظدخول مسي ماتصال مععم
اظربمبػضلماظصالة .م
زلمعودىمؼمدبمضوعهمخاللمأربعنيمساعا،مإذمطاغوامعؿعؾؼنيمبطؼوسماظعؾادةم
اظوثـقةماظيتمورثوػامسنمعصر،مصؽانمأطـرػممؼلتيماًطاؼاموماظػواحش،موتعؿدام
سيمػذاماٌؼامممؼدخلمتقسماظػداءم Bouc émissaireماظذيممسحمظؾؼومماجملؿؿعنيم
هتماًقؿةماظؽؾريةمأنمؼؽػّروامألغػلفم م 13Propitiationأعاممجقفوصا مJehovaم
إظهمإدرائقل.
7

- Isaïe (XXII,15).
- Usée (XIII,15).
9
- Isaïe (II,3) et (XXXIII,9).
10
- Ezéchiel (v.14).
11
- Deutéronome (XXXII,10) et Psaumes (LXVII,8…).
12
- Schwarz, Y. : Le royaume de Dieu sur la Terre.- in l’Homme et la Terre, Point Hors
Ligne, 1991.
8

 -13مؼؽـر مسي ماظؽؿاب ماٌؼدس مذطر مطؾؿة ماظؿؽػري  Propitiationاظيت مػي مرؼس مؼؼام مظؾرب مطي مؼشػعم
ظإلدرائقؾقني .م
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طاغت ماظصقراء متعدّ معن مضؾل معؽاغا مظؾشقطان م"سزازؼل"  Azazelمطؿا متذطرهم
اظـلكة ماظلرؼاغقة مظؾؽؿاب ماٌؼدس م؛ مو مصعال مطان مضدعاء ماظعربؼني مواظؽـعاغقنيم
ؼعؿؼدونمأنّماظصقراءمعـوىمسزازؼل،مذقطانماألراضيماىدباء،مأؼنمملمؼؽنماظربم
ؼؾاذرمإرادتهماٌكصؾة.موم"ربوعماظضقاعمتؾكمالمتعؿرمإديماألبدموالمتلؽنمجقلمبعدم
جقل مو مال مخيقم مصقفا مسربي موال مؼربض مصقفا مرساة ،مبل متربض مصقفا موحوشم
اظصقراءموميألماظؾوممبقوتفم،موتلؽـفامبـاتماظـعامموترضصمصقفامععزماظوحش".14
وعـذ مذاك محطت مسؾى ماظعرب مظعـة ماظؽؿاب ماٌؼدس ماظيت مؼـزهلا مبفم مأذعقام
 Isaïeمسيمػذاماإلصقاح،مبقـؿامخيؿػيماظعـصرماظعربيمعنماظصقراءموهلمعؽاغهم
ايقواغاتمواظشقارنيم"اظعزازؼل".م م
و مأعا مسي مدػر ماألحؾار Le Lévitiqueم– مأحد مأدػار ماظؿوراةم
اًؿلة15–Pentateuqueمصقـصحمجقفوصامعودىمبلنمؼطؾبمعنمػارونمأخقهمأخذم
"تقلنيمعنماٌعزمظؿضققؿفؿامٌلحماظذغوب ،ومطؾشامواحدامحملرضةمHolocausteم
ذيع مبين مإدرائقل .16مؼلخذ مػارون ماظؿقلني موؼوضػفؿا مأعام مجقفوصا مظدى مبابم
خقؿة ماالجؿ ؿاع مثم مؼؾؼى مسؾى ماظؿقلني ماظؼرسة م،ضرسة مظؾرب موضرسة مظعزازؼل ،موم
ؼؼربماظؿقسماظذيمخرجتمسؾقهماظؼرسةمظعزازؼل،مصقوضػهمحقامأعاممجقفوصامظقؽػرم
سـه،مظريدؾهمإديمسزازؼلمسيماظصقراء .17م
إنّماظؼرابنيمسيمدػرماألحؾارمطـرية،موأضاحيمايقواغاتمإعامبؼرمأومطؾاشمأوم
عاسز مأو متقوس متؽون معوجفة مإعا مظؾػداء مسن مخطقؽة ،موإعا مظؾؿؽػري مسن مررؼقم
احملرضة،موالمجيبمأنمؼؽونمبفامسقب،مأيمتشوػاتمجلدؼةموأالمتؿفاوزمدـفام
ساممواحدم18مسـدعامسزفمابـامػارونمسنمأنمؼلمترامبلطلميمماظؾفقؿةماٌوجفةمإديم
اظػداءمسنمخطقؽةماىؿعمواظؿؽػريمأعاممجقفوصام"دكطمسؾقفؿامعودى".19
ذبحمػارونمتقسماظػداءمثممأخذمدعهمإديمداخلمايفابمظقـضقهمبلصؾعهمدؾعم
)-Isaïe (21 –20:13

14

: Pentateuque -15حيؿويمسؾىمأدػارماظؿوراةمماًؿلة ،ومػيماظؿؽوؼن ،اًروج ،األحؾار ،اظعدد،
اظؿــقة.
-16م Holocausteأوماحملرضةم:ضربانمؼؼدممظربماإلدرائقؾقني

Jéhovah
17

- Le Lévitique (16: 22), Ancien Testament.- p.155. et Lévitique (16: 10).- p.156.
- Lévitique (16: 5), Ancien Testament.- p.143.
19
- Lévitique (16: 3), Ancien Testament.- p.145.
18
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عرات مسؾى ماظغطاء مإدي ماظشرق .م"إذ مجيب مأن مؼؽػر مسن ماألعاطن ماٌؼددة معنم
ناداتمبينمإدرائقلموعنمدقؽاتفممععمطلمخطاؼاػمم"،مومجيبمسؾقهمأؼضامأنم
ؼطفر ماًقؿة معن منادات ماجملؿؿعني مبفا ،موؼطفر مغػله موبقؿه ،موأعام ماٌذبحم
اظؼائممسيماًارجمأعاممخقؿةماالجؿؿاع،مؼؽػرمػارونمسنمغػلهموؼلخذمعنمدمماظـورم
وعنمدمماظؿقسموجيعؾهمسؾىمضرونماٌذحبة…موؼـضحمدؾعمعراتموؼطفرهموؼؼددهم
عنمناداتمبينمإدرائقلم؛مومسـدعامؼـؿفيماظؿؽػريمؼـؾغيمأنمؼؼدممػارونماظؿقسم
اظـاغيمحقا،موؼضعمؼدؼهمسؾىمرأسماظؿقسموؼؼرمبؽلمذغوبمبينمإدرائقل،مجيبم
أنم"ؼضعمؼدؼهمسؾىمرأسماظؿقسموؼردؾهمإديماظصقراءمبقدمعنمؼالضقه"م؛مصققؿلم
ػؽذاماظؿقسمطلمخطاؼاػممودقؽاتفم،موضؾلمأنمؼعودمإديماًقؿةمصننّماظرجلماظذيم
ريلماظؿقسمإديمسزازؼل،مجيبمأنمؼغللمثقابهموؼغطسمجلدهمباٌاء. 20
وػؽذامذؽلمتقسماظػداءمعالذامغػلقامراصقمرؼوسماظؿؽػريمأعاممجقفوصا،مومطؿام
رأؼـامطانماظدممسيمػذهماظطؼوسمؼـضحمدؾعمعراتمسؾىماظغطاءموسؾىماٌذبحمخارجم
اًقؿة،مواخؿقارمتقسماظػداءماٌوجهمإديمسزازؼلمطانمعواتقامسيمرعزؼؿهم:ماظؾونم
األدود مظؾؿقس مؼشري مإدي معلاوئ مسزازؼل ماظذي محيقا مباظصقراء ،مصضاء ماظضقاعم
واألدى،موػذهماظطؼوسمهلامعنماألػؿقةمعامؼلؿحمبػفمماظطؼوسماظوثـقةماٌؿاردةمسيم
عصر،موبابل ،موصؾلطنيموعـارقمأخرىمعنماظشرقماألودط :مصعؾىمدؾقلماٌـالم
ظػظة مبابل م"بوابة ماظرب" مطاغت مسي مبالد مبابل معوجفة مإدي ماظشرق ،مورؼوسم
اإلدرائقؾقنيمتؿضؿنمسـصرماظؿوجقهمػذا،موغػسماظشيءمباظـلؾةمظؾعددماظذيمػوم
خاص مباٌقـوظوجقا ماظؾابؾقة ماظيت مأثرت مإدي محد مطؾري مسي معقـوظوجقة ماظدؼاغاتم
اٌصرؼة،موماظعربؼة،موماظػؾلطقـقةموماظقوغاغقة.م
ومسيمرؼوسماظؿؽػريمؼؼوممػارونمأومضلقسمبوضعماظؿقسمحقامأعاممجقفوصا،م
خارج ماًقؿة مو مؼؿؾػظ مبؾعض ماظؿعاوؼذ ماًاصة مظؿـؿؼل مطل ماًطاؼا مإدي ماظؿقسم
وؼؿقررمبـومإدرائقلمعـفا .م
وسؾى ماظرشم معن مأنّ ماظصقراء مأرض معؾعوغة ،مو معـوى ماظشقارني م"(سزازؼل)،ممممم
وماظؿقهماظذيمادؿغرقمأربعنيمساعامصنغّفامتؾؼىمأرضامعؾارطة،مألنّماظربمأظؿؼىمصقفام
بشعؾه موتعرف مسؾقه ،مبل مػي"اٌـاظقة ماظضائعة" م L’idéal perduمألنّ مذعبم
إدرائقلمطانمحقـفامرػالمالمؼعرفمبعدماآلهلةموؼؿؾعمؼفػيمYahvéمبوصاء"،21مطؿام
- Lévitique (16: 10), Ancien Testament.- p. 156.
- Amos (5:25).
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تذطر ماظؿــقة مسي مصصل مأغاذقد معودى مأنّ مجقفوصا مظؼي مذعب مإدرائقل مسي ماظعزظةم
واظضقاعمصقػهمورباه،موحػظهمطؿامظومطانمضرةمسقـه.22
إنّ ماظـربة ماظعدواغقة متؾدو مجؾقة مسي مأدػار ذأذعقا ذ Isaïeم 23ماواه ماظعرب مبدوم
صقراءمدقـاءموطلماظربؼةماظصقراوؼة،موطذامسيمطلمإصقاحاتماظؿوراةماظيتمترويم
ضصةماظـيبمعودى،موػيمترطزمبلطؿؾفامسؾىمصرتةماظؿقه،مأوماألربعنيمساعاماظيتم
ضضاػا مبـومإدرائقلمسيماظصقراءمبعدمػروبفم معنمعصر مسي معـؿصف ماظؼرنماظـاغيم
سشرمضؾلماٌقالد،محقـؿامطانمؼطاردػمماظػرسونمعـؾطةم،Mineptahمابنمرعلقسم
اظـاغي .24م
اظـربةماظعدواغقةمغػلفا مندػامسيمخمؿؾفمأدػار ماظؽؿابماٌؼدسماظيتمتؾصقم
بصورة ماظعربي ماظصقراوي مخمؿؾف ماألوصاف مواظـعوت ماٌـقطة ،مبل مدرسان معام
تؿقولمػذهماظعدواغقةمإديمطراػقةمسؿقاءمؼددفامطؿؾةماظؽؿابماٌؼدسمظؾعربماظذؼنم
حيقطونمباظؼؾائلماإلدرائقؾقةماظيتم"وؿؿعمظؾؼضاءمسؾىماظؽـعاغقني"،25موعنمثمم
ترتاءى مظـا مصورة ماظعامل ماظعربي مواظعـصر ماظعربي ماظغرؼب ماظغاعض ،مواٌؿكؾفم
اٌالزممظؾصقراء،مواظؼقط،مواظضقاعمحقثمهلمظعـةماظرب ،وبذظكمؼصؾحماظعربيم
عرادصامظؾغرؼبمواظعدوماظذيمجيبمأنمميقىمعنماظوجود .وػؽذامؼؿفؾّى مسيمصورةم
طائنمبائسمعؿوحشمعـغؾقمأعاممطلمأذؽالمايضارة،موتؽررمػذهماظصورةمسيمطلم
اظؽؿابات مدواء مسي مضصص ماظؽؿاب ماٌؼدس مأو مسي ماظؽؿابات ماظؿارخيقة مظإلشرؼق،م
واظالتني مدون معا محاجة مإدي مذطر ماظؽؿاب ماٌؿلخرؼن مصرغلقني ،مو مأدؾان،م
و إؼطاظقني،موإنؾقزمممنمجاؤامصقؿامبعد .م
26
غوردمسيمػذاماظصددمبعضماظدراداتماىادة محولماظؼصصماإلشرؼؼقةماظالتقـقةم
اٌؿعؾؼة مباظعرب ،ماظيت متدػشـا موتصدم مأظؾابـا م؛ مصعؾى محنو معا مؼمطد مضامسيم
Kacimiمصننّماألحؽامماظالذسة،مواظؼطعقةماظشامتة،مأومتؾؽمماظؿؼرؼرؼةماٌؿفؽؿة،مأوم
اٌادحة مأحقاغا متظفر مطؾفا مػذه ماظصورة ماظوضقعة ماٌالزعة مسي مطل مزعان مظؾؿصورم
اظغربي ،مواظػرغلي مخباصة مبعد ماحؿالل ماىزائر،وػؽذا مصاظعربي معـذ ماظؼرنم
22

- Osée(9:10).
- Deutéronome (32).- p.235.
24
- Isaïe (13.20-21).
25
- Dr Bucaille, Maurice : Moïse et Pharaon : les Hébreux en Egypte.- Paris, Editions
Seghers, 1994.
26
- Le livre des Juges (II, 1-5) + le livre de Josué, La Sainte Bible.- Op. cité.
23
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اًاعس مضؾل ماٌقالد مؼصػه ماٌػؽر ماإلشرؼؼي مإدكقؾقوس م Eschyleمسي معلرحقؿهم
اٌعـوغة مٌبروعقـقوسماٌؼقدٌ،مباٌؿعطشمظؾقروب،مسيمحنيمإغّهمملمؼؽنمؼدريمأؼنم
تؼع مأرض ماظعرب،بل مطان محيلؾفا مسي ماظؼوضاز ،مأعا مػريودوت ماٌمرخ ماألطـرم
عوضوسقةمسيماظعاملماظؼدؼممصؽاغتمظهمغػسماظػؽرةماظيتمعػادػامأنّمبالدماظعربمتعجم
باظـعابنيماظطقارةمواًرصانمذواتماألذغابماظضّكؿة.27
"ودأبمسادتفممأالمؼزرسوامحؾّاموالمذفرامعـؿرا،موأالمؼشربوامزيراموأالمؼؾـوام
بقوتا.موإنمحاولمأحدػممخماظػةماظعرفمصؿكظهماظـؾذمواٌوتم(…)مإغفممحيؾونم
ايرؼة محؾا مذدؼدا ،موحقـؿا متزحف محنوػم مجقوش مسدو مضوي ،مؼػرون مإديم
اظصقراءماظيتمتلوؼفم".
28
إنّمعاموردمسيمػذاماٌنتمظـمدؼودورمدومدقلقلم  Diodore de Sicileم مؼؾدوم
واضعقامبلمحؼقؼةمثابؿةمظدؼهمسنمبدوماظصقراءماظعربقةماٌرتاعقةماألرراف،مإالّمأنّم
جمؿؿعات مسربقة مطاغت مضد مذقدت محضارات معدغقة مراضقة مسي ماظؾقرؼن مبدءا معنم
األظػقة ماظـاظـة مضؾل ماٌقالد ،موسي مبابل مواظقؿن مواإلعارات ماظعربقة ماٌؿقدة ،موعدنم
ايفازماظيتمتضربمجبذورػامسيماظؿارؼخمإديماظعفودماظؼدمية ،مسؾىمشرارمعؽة،م
واٌدؼـة،مومتقؿاء.م م
و مسؾى مغػس ماظوترية مدأب متادقت م ،)120(Taciteمو مبؾني مظـلقان Pline
 ،)79(l’AncienومأعقانمعاردوظنيمAmmien Marcellinم()400مسيمتشؽقلمصورةم
اظعربيموصضائهماظصقراوي،مبلمذػؾوامإديمأبعدمحدمعنمدابؼقفم،محبقثمإغّفمم
رأوامسيماظعربيمساعةموماظؾدويمخباصةمحقواغامعؿوحشامالمميؽنمععاذرته،موجيبم
ايذرمعـهمدوعامألغّهمملمؼرقمبعدمالعؿالكمآظقاتماظؿعاعلماإلغلاغيم؛مػؽذامزؾتم
ػذهماظصورةموعـقالتفامعـلماظطقفماىاصنمؼصدضهماٌكقالماظغربيمحؿىمحني.
ػؽذا موؾت مػذه ماظصورة ماٌشوػة ماظضائعة مسي مصؾوات مذؾه ماىزؼرة ماظعربقةم
واظـابؿةمسيمعرطزؼةمسرضقةم( )Ethnocentristeوصػتماظعربيمباهلؿفقةمواظوحشقة،م
وجبؿؾةمعنماألوصافماٌكزؼةماظػاددةموماظلاذجةمإديمحدمايؿق م؛ مطؿامأنمػذهم
اظصورة مالزعؿفا متؾك ماظصورة ماظيت ماخؿؾؼؿفا مو مروجؿفا ماٌكقؾة ماظقفودؼةم
اٌلقققة ).(Judéo-chrétienne
27

- Dagron, C. et Kacimi, M. : Arabe, vous avez dit Arabe ? Comment peut-on être
Arabe ? Paris, Editions Balland, 1990.- p.p. 11-21.
28
- De Sicile, Diodore : Bibliothèque historique, 1°siècle avant J.C,Cf : Arabe, vous avez
dit Arabe ?,Op. cité.- p.31.
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