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المعروف باسم لورانس العرب، من اكثر الشخصيات ( توماس ادوارد لورنس)ربما  تكون شخصية         
ي 
ي برز فيها ف 

ي مرت بها  المطقةة إثارة  للجدل، بسبب سلوكه الشخصي والظروف الت 
 ضمم احأددا  الت 

ين ي مقلع الةرن العشر
 العربية والجزيرة العربية والشام بشكل ضاص ف 

ى سطة  ي الثورة العربية الكثر
9191ومشاركته  ف  . 

 
 

مةالة باللغات المختلفة، ونسجت دوله احأساطثر وجعلت من شخصيته 199فةد كتب عطه ما يزيد عن   



ي دةيةتها وليس من السهولة الطفاذ إليها، والخروج بحكم شخصية ضيالية، مليئة ب  
 
احألغاز والتطاقمات ف

ت . صائب عطها، كونه شخصية مزاجية وانعزالية وتطاقمية ، كتومة وتعتمر فيها المشاعر المتطاقمة دثر
 .البادثير  والمؤرضير  والمحللير  عىل مدى يزيد عن الثمانية عةود

 
ومحاولة الولوج إىل سثر أغوار شخصية لورانس، تعّرض لها ضبثر  هذه احأسئلة والمداضالت          

وت  ي كتابه الذي صدر عن دار الكتب العلمية ببثر
 
جمة الدكتور دسيب دديد ف ي طبعته احأوىل  3992الث 

 
ف

ي تةدم بها اىل جامعة بواتييه 
ي دةيةة احأمر مةتبس عن أطرودة الدكتوراه الت 

 
باللغة العربية، والكتاب هو ف

ي ف
 
ي الجامعات الفرنسية لسطة  9191رنسا سطة ف

 
ت واددة من عشر أفمل اطاري    ح ف ، إذ 9191واعتثر

تبطت طبعها جامعة ليل الثالثة عىل نفةتها وقامت بتعميمها عىل جميع المكتبات الفرنسية، ووقع الكتاب 
الج الفصل صفحة من الحجم المتوسط، تطاول فيه إىل جانب المةدمة والتمهيد ثالثة فصول، ع 971ب  

ي مجال اآلثار " لورنس العرب"احأول 
 
ق وعمله ف ي دياته ووالدته ونشأته وردالته اىل الشر

 
ومحقات عديدة ف

ق ةه بالشر
ّ
ي مرص وتعل

 
وتم التقرق اىل لورنس واللغة. وقسم الخرائط ف  

ي الذي يحمل عطوان  
ي دير  قدم الفصل الثان 

 العربية ثم لورنس والمالبس العربية ف 
" ي دور  لورن

ي الثورة العربية" س التاريخ 
 للدور الذي اداه لورنس ف 

ً
 وموضوعيا

ً
 دقيةا

ً
فةد ناقش . تحليال

ء لورنس اىل المطقةة العربية ودوافع مجيئه واحأسباب الكامطة وراء ذلك وعالقته مع  ي المؤلف مخر
ي شخصية  لورنس ونفسيته، وألق  الموء اي" داهوم"

ي كان لها اثر كبثر وتأثثر عميق ف 
 عىل الةصيدة الت 

ً
ما

 االستهاللية ذات اللغز المعروف
(S.A) 

ي  
كثر  عىل دةيةة دور لورنس واحأسقورة الت 

يقانيير  مع الث  وترصف لورنس مع الةادة العسكريير   الثر
 .ديكت دوله

 
فإنه ناقش كيفية كتابة" أعمدة الحكمة السبعة"اما الفصل  الثالث الذي يحمل عطوان           

" كما تقرق. وفةدان المسودات احأوىل لها وإعادة كتابتها حأكثر من محاولة" السبعةأعمدة الحكمة   
ي كتابه احأعمدة وهي 

ي اعتمدها لورنس ف 
ي الجزيرة العربية"الفصل اىل احأسس الرئيسة احأربعة الت 

" ردالت ف 
ي 
 "  هكذا تكلم زرادشت"لتولستوي و " الحرب والسالم"لشارلس دون 

ً
ا ي د"لطيتشه واضثر مان " يكمونر لهثر

 إرادة الةوة
ً
ا ي واضثر

. ميلفيل، ديث وجد احأسس احأربعة المتمثلة بالموضوع والملحمة واحأساس الفلسق 
ي مؤلفه، وضاصة 

ي عان  مطها لورنس عىل ضوء ما ذكره ف 
 للرصاعات الت 

ً
  معّمةا

ً
 تحليال

ً
وقدم الفصل ايما

 عن الجوانب الكشف عن  الذات والرصاع الحماري والرصاع بير  الروح والج
ً
ي الموت، فمال

سد والرغبة ف 
كثر  عىل تحليل شخصية لورنس من ضاللها

ي ازدان بها كتابه مع الث 
 .احأدبية الت 

 
 وضتم  الدكتور دديد كتابه بجملة من االستطتاجات ولعل االستطتاج احأكثر أهمية هو دور        

ي نسجت دوله واستطفار الما   
ي واحأسقورة الت 

ي برز لورنس التاريخ 
كطة اإلعالمية مطذ اللحظة االوىل، الت 

ة المليئة باحألغاز  ي الثورة العربية وبعدها ودت  موته، الموتة الغاممة المحثرّ
فيها للوجود ومطذ مشاركته ف 

ي لم تتوصل اىل نتيجة نهائية دت  يومطا هذا عىل الرغم من مرور قرابة 
 ( 17)وكثثر من التأويالت الت 

ً
عاما

ي الساعة عىل نهايته ال
ت تأويالته وتشّعبت تفاصيله وكان ف  دقيةة من صباح  99.21مأساوية، بحاد  كثر

( 11)بعد دياة ملؤها احألغاز واحأساطثر والتعةيدات  والشبهات دامت  92/1/9121يوم السبت الموافق 
ة. أيام( 1)أشهر و( 1)سطة و فةد عمل اإلعالم عىل ضلق هالة كبثر  



ي بالد العرب ب   وأسقورة التصدق دول لورنس
 
" لورنس العرب"وأطلةت عليه تسمية عرفت ضقأ ف

من كل ما تةدم من . ولكطها ترجمت ضقأ وهكذا شاء  بها" لورنس الجزيرة العربية"فالتسمية الحةيةية هي 
تفاصيل وتحليالت ومطاقشات لكل ما يتعلق بلورنس يمكططا الةول ان لورنس لم يكن بلورنس وبحةيةة 

ويذكر الدكتور دسيب دديد ان لورنس لم  يكن تلك احأسقورة إنما كان ادد احأشخاص  –شخصيته ودوره 
ء اىل لورنس ودده، دت   ي

ي ظرف معير  وليس من الممكن ان يعزى كل شر
 
ة معيطة وف ي فث 

 
الذين عملوا ف

ي والعسكري، إذ لم يتلق أ
 بالمفهوم المهت 

ً
 االنجازات العسكرية عىل الرغم  من انه لم يكن عسكريا

ً
ي تدريبا

 لكي يمطح رتبة 
ً
يقانية ان يجعلوا مطه " عةيد"عسكريا ي وكان احأجدر بصطاع السياسة الثر

يقان  ي الجيش الثر
 
ف

تهم عىل مطحه رتبة عسكرية ليست قليلة  ورات المحتمة أجثر ي إال ان الرص 
يقان   للجيش الثر

ً
 مدنيا

ً
مستشارا

هذه الهالة المخمة ونسج اسقورة عمالقة   لتطفيذ مآرب  ها، وليس من اإلنصاف والعدالة إعقاء لورنس
 دوله بحيث أنطا النعرف الكثثر عن المباط

هما ي ويونغ وغثر ال اللطتر
ي ذلك الوقت من امثال الجث 

 
دت  ان الماكطة . الحةيةيير  الذين قاموا بالمهام ف

ة للجدل فةد جعلت مطه   كمتوج الملو "و " صانع الملوك"االعالمية اطلةت عليه تسميات مثثر " 
ي ذلك الوقت" الملك غثر المتّوج للعرب"و 

ي الجزيرة العربية ف 
ه ف  وغثر ذلك، وكأنما ال وجود لغثر .  

 
ي ضمّم اددا  عطيفة 

ها زجت لورنس ف  وبطاء عىل ذلك فإن ما يمكن قوله هو ان الحاجة التاريخية وغثر
رة بيد قوى ضفّية ورّسية ت

ّ
ي تاري    خ المطقةة لكي يكون اداة مسخ

كما ان عجلة . حكم العالم آنذاكومفصلية ف 
 الستعاضت بشخص آضر ولكطه 

ً
 فعال

ً
 ولو لم يكن موجودا

ً
التاري    خ لم تتوقف لو لم يكن للورنس وجودا

ه  ي غثر
ي انفرد بها لورنس حأنه امتاز بصفات ومؤهالت ربما التتوفر ف 

ربما اليمتلك الصفات والمؤهالت الت 
ومن احأهمية بمكان . هداف المششودةوقام باستثمارها وتوظيفها من أجل بلوغ احأ كما  يشثر الدكتور –

 لتلك الةوى الخفية لكي تطفذ مخققاتها عىل الوجه االمثل -دديد
ً
وبطاء .ان هذه المؤهالت اضافت دعما

ما ذكرت 
ّ
ي ال يزال الكثثر يتحد  عطها كل

عىل ما تةدم فان لورنس وبسبب هذه الهالة واحأسقورة الت 
ة بير  الحةيةة والخيالالمطقةة العربية وكل ي طوال هذه الفث 

 فإن . ما عصفت بها الرياح العاتية بق 
ً
ا واضثر

ي الذي قام به وإنما كانت مبشّية عىل ما يعتةد 
ي نسجت دوله لم تكن مبشّية عىل دوره الحةيق 

احأسقورة الت 
 .اآلضرون انه فعله وأداه

 
ةق غاياته المتعلةة بمتعة الةراءة ودراسةوالبد من اإلشارة اىل هذا الكتاب عطد قراءته يح          
ي تفكيك نصوص كتاب

ي جوانبها المتعددة، وقد وفق المؤلف اىل دد كبثر ف 
 شخصية لورانس ف 

بما يميط اللثام عن جوانب متعددة واراء وطرودات تتمحور دول شخصية ( أعمدة الحكم السبعة)
لغة عربية سلسة ورشيةة ضالية من الصطعة لورنس، وجاء ذلك البحث وفق المطهج العلمي احأكاديمي وب

ف
ّ
جمة . والتكل ي علم الث 

ي العديد من مؤلفاته  ومعالجاته ف 
وهكذا هو المؤلف الدكتور دسيب دديد ف 

ته العلمية بشكل مةتمب فهو من مواليد  ي ان أعرج عىل سثر
 له كل التوفيق، بق 

ً
وموضوعاته الشيةة متمطيا

 من الروسيةويتةن اللغة الفرنسي. 9119الموصل 
ً
ية وقليال ي كلية اآلداب . ة واالنكلثر 

وهو أستاذ مساعد ف 
ية باللغة الفرنسية. واضتصاصه العام االدب المةارن. جامعة الموصل . واضتصاصه الدقيق دراسات انكلثر 

ية ي)ودكتوراه ادب مةارن . داصل عىل بكالوريوس ودبلوم عاىلي لغة انكلثر  انكلثر   - 
كتب  99وترجم . كتب  1والف . فرنسا -رابلييه وجامعة بواتييه  من جامعة فرانسوا ( فرنسي  .  

 
ية والفرنسية جمة من اللغتير  االنكلثر   .ونشر العديد من الدراسات ومئات المةاالت المث 



جمير  العراقيير   جمة. وهو عمو جمعية المث  ي الث 
 
ي مخّول ف

جم محلف وضبثر قمان  وهو مث   
ية   از من مجلس الةماء االعىل ومعتمد لدى رئاسةمج. باللغتير  الفرنسية واالنكلثر   

ي العراق  
 
 .محكمة استئطاف نيطوى االتحادية ف

 


