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ماظؼدم، معـذ ماظعربقة، ماىزؼرة مذؾه ماجؿذبممشال ماظيتممظؼد ماظعربقة اظؼؾائل
مصؿـذم مأدطورؼة. مطـوز موسن مواٌرسى، ماظؽأل مسن محبـا مإظقه ماظرحال متشّد طاغت

ماظؾش معن معؿؿاظقة مأصواج متواصدتمإظقه ماظلاددة مؼلؿىماألظػقة معا مراحتمتشؽل ر
موصؾلطني مودورؼة موآذورؼة مبابل مظؾقؿنم1 بؾالد ماىـوبقة مواظربوع مجفة، عن

وحضرعوتموسؿان،مصاإلعاراتماظعربقةمعنمجفةمأخرى،موػؽذامصارتمصؾلطنيم
معـذمبداؼةماألظػقةماظـاظـةمأرضامداعقة.

موظوطم مإبراػقم مأضوام مأؼضا مإظقفا مجذبت مضد ماٌؾارطة ماألرض مػذه مطاغت و
La Terre promiseماعقة،ماظذؼنمرأوامصقفام"أرضماٌقعاد"اآلر

،ماظيتموعلمعـفام2
م ماٌؼدس ماظؽؿاب ماظؾنبممLes récits bibliquesأدػار مصقفا مؼػقض مجـة وضصصه

جبـوبمبالدمبابل،ماغطؾقماظعربؼونمومػمممOurومبعدػممعنمعدؼـةمأورممواظعلل،
م محاران مصقراء مبؾغوا محؿى ماظشرضي ماظشؿال موجفة بلورؼة،ممHarranؼؿكذون

صـزظوامبفامبعضماظوضتمضؾلمأنمؼؼقؿوامبػؾلطني،موٌامحؾتماجملاسةمبؿؾكماظؾالدم
رحلمإبراػقمموسائؾؿهمإديمعصرمعمضؿا،مثممرحلمسـفامصقؿامبعدمؼعؼوبمودؾعونمعنم

ظقؾؿققمبابـهماظذيمصارموزؼرامظػرسون،مم–حلبمرواؼةماظؽؿابماٌؼدسمم-أتؾاسهم
ماإلدر مأضام ماظوضتماظذي مسي مبعضفممو مطان مضرون، مأربعة معن مأطـر مػـاك ائقؾقون

                                                                                                              
م.باحثمحّر،ماٌاجلؿريمسيماألدبماٌؼارن.مجاععةموػرانم*

1
- Bishara, Khader : Histoire de la Palestine.- Tunis, Maison Tunisienne de 

l’Edition, 1975.   
 طـريامإديمدرجةمأّغهمصؼدمطلمعصدضقةمتارخيقة.عػفوممخاصمباظؽؿابماٌؼدس،ادؿعؿلمم-2
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،موبعضفممسؾقدامظؾػراسـةمضؾلمأنمؼعّدماظـيبم3(Hyksosهتمرياؼةماهلقؽلوسم)
 عودىمًروجفممظقالمسربمصقاسيمدظؿامعصرمودقـاءمحقثمػاعوامأربعنيمساعا.

مرحقلم معـذ مظؾينمإدرائقل مباظـلؾة مطاغتمعلظوصة مواضح، مػو مطؿا صاظصقراء،
بالدمبابلمحؿىمسودتفممإديمصؾلطنيمبعدموصاةماظـيبمعودى،موعامطانمأجدادػممسنم

مدظقالمسؾىمرشؾؿفممعـذمبداؼةمتارخيفممسيممCanaanاخؿقارػممألراضيمطـعانم إاّل
عغادرةماظربوعماٌؼػرة،ماظيتمساذوامبفامرّحالمؼضـقفمماىوعمواظؼقطماظؼاتل،مإديم

إّنماظصقراءمسؾىماظرشممعنمايضرمحقثماذؿغؾوامبايرفمواظػالحةمواظؿفارة.مثمم
أّغفامطاغتمعالذػممومعـػذػممظؾفروبمعنمعصرمإاّلمأّغفامالموؿذبفممبلممثةمطاغتم

واظعودةمخقؾةماظـيبمعودىمطؾفا،موبنيماظعؾودؼةمسيمعصرمهتمغعالماظػراسـة،م
ماظؽؿابم مسيمتارؼخمبينمإدرائقلم:مصلدػار مػاعا مدورا إديمصؾلطنيمظعؾتماظصقراء

 وصػفامبدضةمواػؿؿاممباظغني.ماٌؼدسمتلتيمسؾى
م"اظطؾقعةم معػفوم ماٌؼدس ماظؽؿاب مسي ماٌوجودة ماظصقراء مصورة مسن متوظد ظؼد

Le paysage mythique " األدطورؼة
4

م  ماظؼطقعة"ممM.Rouxاظيتمؼصػفا م"صضاء بـ
Espace de ruptureموسؾقهمصنّنماألغاجقلم،Evangilesاألربعةماظيتمآخرػامإنقلمم
مؼوحـا مبلدػارم Saint Jeanاظؼدؼس مطـريا متلثرت مضد مطاغت مطؿابؿفا ممّتت مٌا ،

مواظيتم مباظؼػار، ماٌؿعؾؼة مبعضماألظػاز مصقه ماظذيمترد مو اظؽؿابماٌؼدسمظؾقفود،
م م" م: مذظك معن مخارػة مسفاظة مسي مإظقفا مArâbâh"م"عدبار"،مMidbârدـشري

طؾفامتؿعؾقمبؿلؿقاتمخاصةممؼلقؿون"،Yesimon ػربعا"،"Horbâhh  أرسؾعا"،"
مضػافمباٌ مدقـاء، مصقراء معصر، م: مبػؾلطني مهقط ماظيت ماظصقراوؼة لاحات

 إخل،مواظيتمالمتشؾهماظصقراءمسيمذيء.م…اظؾقرماألرير
م" م: ماظيتمMidbârأوال ماظصقراوؼة ماظلفوبمذؾه مإدي مبفا ماظيتمؼشار مو م: "

يػظماٌقاهماظيتمتشربمم5،ومأؼنمطانماظعربؼونمؼضعونمصفارؼج تؼصدػاماظؼطعان
بلمػيمأرضمتفبمصقفاماظرؼحمم6"ماٌدبرم"مػيمسؽسماألرضماٌػؾقةمعـفاماظؾفائم.

                                                                                                              
مبعـىممٌصرؼونمؼؾؼؾوغفممباظشادوس:محؽممعصرمأطـرمعنمضرغنيم،طانماHyksos اهلقؽلوس،مذعب -3

 Encyclopaedia Universalis.1999.ضطاعماظطرقمطؿامطاغوامؼؾؼؾونمعؾوطفممباظرساة
4- Roux, M.  : Le désert de sable.- Paris, Editions L’Harmattan, 1996.- p.17. 

 97إنقؾهمحواظيمدـةSaint Jeanطؿبماظؼدؼسمؼوحـام-5
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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معػضلم7اظالصقة معؾفل مذاته ماظوحوشمواألصاسيمواظعؼاربموػيمسيماآلن وتلؽـفا
مظؾصعاظقك.

مظػظةم"ماألرسؾعام" صؿشريمإديمأرضمجدباءمالمتـؿج،مسؾىمسؽسمم Arâbâhأعا
،م8اظلفلماًصبم،Saronوم"مدارونم"ممLes jardins délicieuxايدائقماظغـاءم

إديممHermonذظكمأّنماألرسؾعامأرضمعؼػرةمعوحشةمممتؿدمعنمعـقدراتماهلرعونم
 .سؾىمرولمواديماألرباحم9شاؼةمخؾقجماظعؼؾة

مظؾػظؿنيماألخرؼنيم) م)Horbâhhوباظـلؾة مو )Yesimonمصاألوديمتلؿعؿلمسيم،)
ؾلابؼةمتعربم،مواظـاغقةمعرادصةمظ10خطابماألغؾقاءموتعينم"ماألدىم"موم"ماًرابم"

مص ماظعـؽـسن مأرض مواألدـزظـرة مإّغفـة مصقـى، ماظضـا  Le désert deماعـقـراء

l’Egarement
 Espace de.مشريمأّنمصضاءماظؼطقعةمDeutéronomeسيمدػرماظؿــقةمم11

ruptureأيممم12ػذامطانمررؼقماًالصمباظـلؾةمظإلدرائقؾقني،مأؼنمتؾؼواماظؿعاظقمم
ماظعشر مصصقراءDécalogueاظوصاؼا ماظيتممسقتمظإلدرائقؾقنيمم، مػي مإذن دقـاء

موتؼضيم مدؿػـقفم مطاغت ماظيت معصر مسي ماظعؾودؼة موعن مصرسون مخطر معن باظػرار
ماظؼػار مصؿت موسي موعؽاغام،سؾقفم، ماإلدرائقؾقني،مم،زعاغا مسؾى ماحملن تواظت

م ماظؿعاظقؿي ماالخؿؾار مبػضل متؼّوت مو مأرواحفم مصقفا  L’épreuve deصؿّطفرت

l’initiationبؼقادةمم-صؿتماظصقراءموسزظؿفاماظؾذانممسقامظإلدرائقؾقنيم،مإذمإّنم
معودى مععمم–مغؾقفم ماتصال مسي مباظدخول مسدوػم موؼدحضوا مإمياغفم مؼرّدكوا أن

ماظربمبػضلماظصالة.
زلمعودىمؼمدبمضوعهمخاللمأربعنيمساعا،مإذمطاغوامعؿعؾؼنيمبطؼوسماظعؾادةم

مؼلتيماًطاؼ مسنمعصر،مصؽانمأطـرػم ماظػواحش،موتعؿداماظوثـقةماظيتمورثوػا مو ا
م مؼدخلمتقسماظػداء ماٌؼامم اظذيممسحمظؾؼومماجملؿؿعنيممBouc émissaireسيمػذا

م مألغػلفم مأنمؼؽّػروا ماظؽؾرية 13 هتماًقؿة
Propitiationم مجقفوصا مJehovaأعام

 إظهمإدرائقل.
                                                                                                              
7- Isaïe (XXII,15). 
8- 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. 
مام-13 مطؾؿة ماظؽؿابماٌؼدسمذطر مسي مؼشػعمPropitiationظؿؽػريؼؽـر مظؾربمطي مؼؼام مرؼس اظيتمػي

م.ظإلدرائقؾقني
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م"سزازؼل" مظؾشقطان معؽاغا مضؾل معن متعّد متذطرهمم Azazelطاغتماظصقراء طؿا
ماظلرؼاغقة مواظؽـعاغقنيمماظـلكة ماظعربؼني مضدعاء مطان مصعال مو م؛ ماٌؼدس ظؾؽؿاب

ؼعؿؼدونمأّنماظصقراءمعـوىمسزازؼل،مذقطانماألراضيماىدباء،مأؼنمملمؼؽنماظربم
ؼؾاذرمإرادتهماٌكصؾة.موم"ربوعماظضقاعمتؾكمالمتعؿرمإديماألبدموالمتلؽنمجقلمبعدم

متربضمص مبل مرساة، مؼربضمصقفا موال مسربي مصقفا مخيقم مال مو موحوشمجقل قفا
 .14اظصقراءموميألماظؾوممبقوتفم،موتلؽـفامبـاتماظـعامموترضصمصقفامععزماظوحش"

مأذعقام مبفم ماظؽؿابماٌؼدسماظيتمؼـزهلا ماظعربمظعـة مذاكمحطتمسؾى وعـذ
Isaïeماإلصقاح،مبقـؿامخيؿػيماظعـصرماظعربيمعنماظصقراءموهلمعؽاغهمم سيمػذا

مايقواغاتمواظشقارنيم"اظعزازؼل".م
مسي مأعا ماألحؾارمو ماظؿوراةمم–مLe Lévitiqueدػر مأدػار أحد

صقـصحمجقفوصامعودىمبلنمؼطؾبمعنمػارونمأخقهمأخذممPentateuque–15اًؿلة
مHolocausteومطؾشامواحدامحملرضةم "تقلنيمعنماٌعزمظؿضققؿفؿامٌلحماظذغوب،

مبينمإدرائقل مبابم16ذيع مظدى مجقفوصا مأعام موؼوضػفؿا ماظؿقلني مػارون مؼلخذ .
ماالجؿ مومخقؿة مظعزازؼل، مظؾربموضرسة م،ضرسة مؼؾؼىمسؾىماظؿقلنيماظؼرسة مثم ؿاع

ؼؼربماظؿقسماظذيمخرجتمسؾقهماظؼرسةمظعزازؼل،مصقوضػهمحقامأعاممجقفوصامظقؽػرم
م.17سـه،مظريدؾهمإديمسزازؼلمسيماظصقراء

إّنماظؼرابنيمسيمدػرماألحؾارمطـرية،موأضاحيمايقواغاتمإعامبؼرمأومطؾاشمأوم
مع متؽون متقوس مأو مررؼقمعاسز مسن مظؾؿؽػري موإعا مخطقؽة، مسن مظؾػداء مإعا وجفة

احملرضة،موالمجيبمأنمؼؽونمبفامسقب،مأيمتشوػاتمجلدؼةموأالمتؿفاوزمدـفام
سـدعامسزفمابـامػارونمسنمأنمؼلمترامبلطلميمماظؾفقؿةماٌوجفةمإديمم18ساممواحدم

 .19اظػداءمسنمخطقؽةماىؿعمواظؿؽػريمأعاممجقفوصام"دكطمسؾقفؿامعودى"
ارونمتقسماظػداءمثممأخذمدعهمإديمداخلمايفابمظقـضقهمبلصؾعهمدؾعمذبحمػ

                                                                                                              
14 - Isaïe (21 –20:13) 

15- Pentateuque ،اظعدد ،األحؾار ،اًروج ،ومػيماظؿؽوؼن :حيؿويمسؾىمأدػارماظؿوراةمماًؿلة، 

 اظؿــقة.

16
 Jéhovahاإلدرائقؾقنيأوماحملرضةم:ضربانمؼؼدممظربمHolocausteم- 

17- Le Lévitique (16: 22), Ancien Testament.- p.155. et Lévitique (16  : 10).- p.156. 
18- Lévitique (16: 5), Ancien Testament.- p.143.  
19- Lévitique (16: 3), Ancien Testament.- p.145. 
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معنم ماٌؼددة ماألعاطن مسن مؼؽػر مأن مجيب م"إذ ماظشرق. مإدي ماظغطاء مسؾى عرات
ناداتمبينمإدرائقلموعنمدقؽاتفممععمطلمخطاؼاػمم،"مومجيبمسؾقهمأؼضامأنم
ماٌ موأعام موبقؿه، مغػله موؼطفر مناداتماجملؿؿعنيمبفا، معن ماًقؿة ذبحمؼطفر

اظؼائممسيماًارجمأعاممخقؿةماالجؿؿاع،مؼؽػرمػارونمسنمغػلهموؼلخذمعنمدمماظـورم
وؼـضحمدؾعمعراتموؼطفرهموؼؼددهمم…وعنمدمماظؿقسموجيعؾهمسؾىمضرونماٌذحبة

عنمناداتمبينمإدرائقلم؛مومسـدعامؼـؿفيماظؿؽػريمؼـؾغيمأنمؼؼدممػارونماظؿقسم
ؼرمبؽلمذغوبمبينمإدرائقل،مجيبماظـاغيمحقا،موؼضعمؼدؼهمسؾىمرأسماظؿقسموؼ

أنم"ؼضعمؼدؼهمسؾىمرأسماظؿقسموؼردؾهمإديماظصقراءمبقدمعنمؼالضقه"م؛مصققؿلم
ػؽذاماظؿقسمطلمخطاؼاػممودقؽاتفم،موضؾلمأنمؼعودمإديماًقؿةمصنّنماظرجلماظذيم

 .20 ريلماظؿقسمإديمسزازؼل،مجيبمأنمؼغللمثقابهموؼغطسمجلدهمباٌاء
امغػلقامراصقمرؼوسماظؿؽػريمأعاممجقفوصا،مومطؿاموػؽذامذؽلمتقسماظػداءمعالذ

رأؼـامطانماظدممسيمػذهماظطؼوسمؼـضحمدؾعمعراتمسؾىماظغطاءموسؾىماٌذبحمخارجم
مسيمرعزؼؿهم:ماظؾونم مإديمسزازؼلمطانمعواتقا ماٌوجه متقسماظػداء اًقؿة،مواخؿقار
ماظضقاع مصضاء مباظصقراء، محيقا ماظذي مسزازؼل معلاوئ مإدي مؼشري مظؾؿقس ماألدود
واألدى،موػذهماظطؼوسمهلامعنماألػؿقةمعامؼلؿحمبػفمماظطؼوسماظوثـقةماٌؿاردةمسيم

:مصعؾىمدؾقلماٌـالم وصؾلطنيموعـارقمأخرىمعنماظشرقماألودطمعصر،موبابل،
مورؼوسم ماظشرق، مإدي معوجفة مبابل مبالد مسي مطاغت ماظرب" م"بوابة مبابل ظػظة

مب ماظؿوجقهمػذا،موغػسماظشيء ماظذيمػوماإلدرائقؾقنيمتؿضؿنمسـصر مظؾعدد اظـلؾة
م ممباٌقـوظوجقاخاص ماظيت معقأاظؾابؾقة مسي مطؾري محد مإدي ماظدؼاغاتمـثرت وظوجقة

 اٌصرؼة،موماظعربؼة،موماظػؾلطقـقةموماظقوغاغقة.م
مأعاممجقفوصا،م مػارونمأومضلقسمبوضعماظؿقسمحقا ومسيمرؼوسماظؿؽػريمؼؼوم

ماً مطل مظؿـؿؼل ماًاصة مبؾعضماظؿعاوؼذ مؼؿؾػظ مو ماًقؿة ماظؿقسمخارج مإدي طاؼا
موؼؿقررمبـومإدرائقلمعـفا.

مأرضمعؾعوغة، ماظصقراء مأّن معن ماظرشم معـوىماظشقارنيم")سزازؼل(،مممممموسؾى و
صقفاممىوماظؿقهماظذيمادؿغرقمأربعنيمساعامصنّغفامتؾؼىمأرضامعؾارطة،مألّنماظربمأظؿؼ

مسؾقه، موتعرف ممبشعؾه ماظضائعة" مػي"اٌـاظقة مذعبممL’idéal perduبل ألّن
،مطؿام21بوصاء"مYahvéائقلمطانمحقـفامرػالمالمؼعرفمبعدماآلهلةموؼؿؾعمؼفػيمإدر

                                                                                                              
20- Lévitique (16: 10), Ancien Testament.- p. 156. 
21- Amos (5:25).  
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ماظعزظةم مسي مظؼيمذعبمإدرائقل مجقفوصا مأّن معودى مأغاذقد مسيمصصل ماظؿــقة تذطر
 .22واظضقاعمصقػهمورباه،موحػظهمطؿامظومطانمضرةمسقـه
مأدػار مسي مجؾقة متؾدو ماظعدواغقة ماظـربة ماظعربمبدومم23مIsaïeذأذعقاذإّن اواه

صقراءمدقـاءموطلماظربؼةماظصقراوؼة،موطذامسيمطلمإصقاحاتماظؿوراةماظيتمترويم
ماظيتم ماألربعنيمساعا ماظؿقه،مأو مسؾىمصرتة مبلطؿؾفا ماظـيبمعودى،موػيمترطز ضصة
ماظـاغيم مسيمعـؿصفماظؼرن معنمعصر مػروبفم مبعد مإدرائقلمسيماظصقراء مبـو ضضاػا

مس،مابنمرعلقMineptahؾطةمسشرمضؾلماٌقالد،محقـؿامطانمؼطاردػمماظػرسونمعـ
م.24اظـاغي

ماظؽؿابماٌؼدسماظيتمتؾصقم مسيمخمؿؾفمأدػار مندػا مغػلفا ماظعدواغقة اظـربة
معام مدرسان مبل ماظصقراويمخمؿؾفماألوصافمواظـعوتماٌـقطة، ماظعربي بصورة
تؿقولمػذهماظعدواغقةمإديمطراػقةمسؿقاءمؼددفامطؿؾةماظؽؿابماٌؼدسمظؾعربماظذؼنم

مسؾىماظؽـعاغقني"حيقطونمباظؼؾائلم ماظيتم"وؿؿعمظؾؼضاء ،موعنمثمم25اإلدرائقؾقة
مواٌؿكؾفم ماظغاعض، ماظغرؼب ماظعربي مواظعـصر ماظعربي ماظعامل مصورة مظـا ترتاءى

وبذظكمؼصؾحماظعربيم اٌالزممظؾصقراء،مواظؼقط،مواظضقاعمحقثمهلمظعـةماظرب،
سيمصورةمموػؽذامؼؿفّؾى عرادصامظؾغرؼبمواظعدوماظذيمجيبمأنمميقىمعنماظوجود.

طائنمبائسمعؿوحشمعـغؾقمأعاممطلمأذؽالمايضارة،موتؽررمػذهماظصورةمسيمطلم
مظإلشرؼق ماظؿارخيقة ماظؽؿابات مسي مأو ماٌؼدس مضصصماظؽؿاب مسي مدواء ،ماظؽؿابات

مأدؾان،مو مو مصرغلقني، ماٌؿلخرؼن ماظؽؿاب مذطر مإدي محاجة معا مدون اظالتني
م.جاؤامصقؿامبعدإؼطاظقني،موإنؾقزمممنم و

ولماظؼصصماإلشرؼؼقةماظالتقـقةمحم26ػذاماظصددمبعضماظدراداتماىادةمغوردمسي
مأظؾابـا موتصدم متدػشـا ماظيت مباظعرب، مضامسيمم؛ماٌؿعؾؼة مؼمطد معا محنو صعؾى

Kacimiأوممأومتؾؽمماظؿؼرؼرؼةماٌؿفؽؿة،مواظؼطعقةماظشامتة،مصنّنماألحؽامماظالذسة،م
ماٌال ماظوضقعة ماظصورة مػذه مطؾفا متظفر مأحقاغا ماٌادحة مزعان مطل مسي ظؾؿصورمزعة

ماظؼرنم معـذ مصاظعربي ماىزائر،وػؽذا ماحؿالل مبعد مخباصة مواظػرغلي اظغربي،

                                                                                                              
22- Osée(9:10). 
23- 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. 
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مإ ماإلشرؼؼي ماٌػؽر مؼصػه ماٌقالد مضؾل معلرحقؿهممEschyleمدكقؾقوساًاعس سي
ٌمبروعقـقوسماٌؼقٌد،مباٌؿعطشمظؾقروب،مسيمحنيمإّغهمملمؼؽنمؼدريمأؼنم اٌعـوغة

محيلؾ مطان ماظعرب،بل مأرض ماألطـرمتؼع ماٌمرخ مػريودوت مأعا ماظؼوضاز، مسي فا
عوضوسقةمسيماظعاملماظؼدؼممصؽاغتمظهمغػسماظػؽرةماظيتمعػادػامأّنمبالدماظعربمتعجم

 .27باظـعابنيماظطقارةمواًرصانمذواتماألذغابماظّضكؿة
"ودأبمسادتفممأالمؼزرسوامحّؾاموالمذفرامعـؿرا،موأالمؼشربوامزيراموأالمؼؾـوام

(مإغفممحيؾونم…)أحدػممخماظػةماظعرفمصؿكظهماظـؾذمواٌوتمبقوتا.موإنمحاولم
مإديم مؼػرون مضوي، مسدو مجقوش محنوػم متزحف موحقـؿا مذدؼدا، محؾا ايرؼة

 اظصقراءماظيتمتلوؼفم".
مدؼودورمدومدقلقلم ماٌنتمظـ موردمسيمػذا معا ؼؾدومم28م Diodore de Sicileإّن

رتاعقةماألرراف،مإاّلمأّنمواضعقامبلمحؼقؼةمثابؿةمظدؼهمسنمبدوماظصقراءماظعربقةماٌ
معنم مبدءا ماظؾقرؼن مسي مراضقة مذقدتمحضاراتمعدغقة مطاغتمضد جمؿؿعاتمسربقة
موعدنم ماٌؿقدة، مواإلعاراتماظعربقة مواظقؿن مبابل موسي ماٌقالد، مضؾل ماظـاظـة األظػقة

ماظؼدمية، مسيماظؿارؼخمإديماظعفود ماظيتمتضربمجبذورػا معؽة،ممايفاز سؾىمشرار
ممواٌدؼـة،مومتقؿاء.

ماظو مغػس مسؾى متو متادقت مدأب مظـلقانTacite(120رية مبؾني مو ،)Pline 

l’Ancien(79،) ومأعقانمعاردوظنيمAmmien Marcellin(مسيمتشؽقلمصورةم400)م
مإديمأبعدمحدمعنمدابؼقفم،محبقثمإّغفمم ماظصقراوي،مبلمذػؾوا اظعربيموصضائه

عاذرته،موجيبمرأوامسيماظعربيمساعةموماظؾدويمخباصةمحقواغامعؿوحشامالمميؽنمع
ايذرمعـهمدوعامألّغهمملمؼرقمبعدمالعؿالكمآظقاتماظؿعاعلماإلغلاغيم؛مػؽذامزؾتم

 ؼصدضهماٌكقالماظغربيمحؿىمحني.مػذهماظصورةموعـقالتفامعـلماظطقفماىاصن
ماظعربقةم ماىزؼرة مصؾواتمذؾه مسي ماظضائعة ماٌشوػة ماظصورة مػذه موؾت ػؽذا

ػتماظعربيمباهلؿفقةمواظوحشقة،مصو (Ethnocentriste)مواظـابؿةمسيمعرطزؼةمسرضقة
مأنمػذهم؛منماألوصافماٌكزؼةماظػاددةموماظلاذجةمإديمحدمايؿقعوجبؿؾةم مطؿا

مالزعؿفا ماخؿؾؼؿفااظمتؾكماظصورة ماظيت مروجؿفامصورة ماظقفودؼةممو اٌكقؾة
. (Judéo-chrétienne)اٌلقققة
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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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