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ةفئاطلا ييحُمو  رِطُْمملا
He Who Brings down Rain and Revives the Community

ةداحش بيسح .ب 
يكنسله ةعماج

 بوقع555ي رب555كألا ن555هاك555لا ن555ب )يّز555ع( قيف555ش ن555ب بوقع555ي ن555هاك555لا ا555هاور يت555لا ،ةّصق555لا هذ555هل ةي555بر555ع ةم555جر555ت يل555ي ا555م ي555ف
 تاني5555ثال5555ث ي5555ف اًيفح5555ص لِم5555ع ،ي5555ئانثت5555سا لكش5555ب ميك5555ح ل5555جر ،١٩٨٧-١٩٨٤ رب5555كأ ن5555ها5555ك ،١٩٨٧-١٨٩٩( يواتفح5555لا
 ،موي55لا د55ير55ب/موي55ه ر55ئود ،ءي55ش/ر55مأ.را55ڤد ،دالب55لا/ضرألا/س55ترآ55ه - ة55يربع55لا فحص55لا ي55ف ن55ير55شعلا نرق55لا تانيع55برأو
 )قِب5555ل ثّد5555حمو ة5555بوبح5555م ةيصخ5555ش وذ ،ةي5555برع5555لا5555ب ف5555ِّلؤ5555م ;Palestine Post ة5555يزيل5555جنإلا ةفيحص5555لا ي5555فو - حاب5555ص/ر5555كو5555ب
 ي5ف ا5هر5شنو اه5بول5سأ5ب ىنت5عا ،اهحّق5ن  ،ة5يربع5لا ى5لإ اهلق5ن هرود5ب يذ5لا ،ة5قد5ص )مي5ماين5ب( ني5مألا  ع5ماس5م ىل5ع ةي5برع5لا5ب
 يت555لا ة555يرود555لا هذ555ه .٦٠-٥٧ .ص ،٢٠١٧ را5ّ55يأ ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨ دد555ع ،ةر555ماس555لا راب555خأ -.ب .أ ة555ير555ماس555لا ة555يرود555لا
 وأ طوط5خ ةع5برأ5ب تاغ5ل ع5برأ لمعت5ست اه5ّنإ ــ اه5عو5ن ن5م ةد5ير5ف ،بي5بأ ل5ت ي5بون5ج نو5لو5ح ةن5يد5م ي5ف ا5ًير5هش ني5تّر5م ردص5ت
 ة55يربع55لا ؛ة55ير55ماس55لا فور55حلا55ب موي55لا فورع55ملا ،م55يدق55لا يربع55لا ّط55خلا55ب ة55ير55ماس55لا ةي55مارآلا وأ ة55يربع55لا :تا55يد55جبأ ع55برأ
 ىر5خأ تاغ5ل ا5ًناي5حأ( ة5يزيل5جنإلا ؛ي5برع5لا م5سر5لا5ب ةي5برع5لا ؛ي5لاح5لا يربع5لا ّط5خلا يأ ،يرو5شألا/ع5ّبر5ملا ّط5خلا5ب ةث5يد5حلا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم

 ّل55ك ىل55ع ا5ً5ناّج55م عَّزو5ُ5ت ،ماظت55نا55ب ردص55ت ت55لاز ا55مو ،١٩٦٩ ماع55لا ر55خاوأ ذن55م رودص55لا ي55ف ة55ير55ماس55لا ة55يرود55لا هذ55ه تأد55ب
 ي555ف نيّمت555هملاو نيث555حاب555لا ن555م اهي555ف نو555كرت555شم كان555هو ،ير555ما555س ة555ئام555نامث555لا ة555بار555ق ،نو555لو555حو سل555با555ن ي555ف ير555ما555س تي555ب
 ةر5باث5مو صال5خإ لضف5ب رّوطت5تو ل5ب ال ،قزر5ُت ةّي5ح ت5لاز ا5م ة5يرود5لا هذ5ه .م5لاع5لا ءا5جرأ ّىت5ش ي5ف ،ة5ير5ماس5لا تا5سارد5لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب5ش ٢٢( ة5قد5ص )نوس5تر( ي5ضار مو5حر5ملا يل555ْجن ،)تف5يو مي5ماين5ب( ينس5حو ني5مألا ،نيَقيقش5لا ،ن5ْيرّر5حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

؟رطم اذهأ”

 لص55فو ،لّوألا نو55نا55ك ر55خاوأ ي55ف نح55ن ا55ه .فافج55لا ن55م ر55هشأ دع55ب تارطق55لا ضع55ب تلط55ه ،ًانس55ح ؟رط55م رط55ملا اذ55هأ
 ةنس555لا هذ555ه ّنأ555ب ّوج555لا ود555صار د55555ّكأ .ايقيق555ح رط555م ال نك555ل ،ان555ه ىر555خأو ان555ه تارط555ق عض555ب ،أدب555ي ا5ّ5مل يقيقح555لا ءات555شلا
 نوكي55س َماع55لا اذ55ه لوصح55ملا نأ نورِّذ55حُي نو55عراز55ملاو ،ة55يواخ55لا تا55ناّز55خلا ة55لا55ح نو55ثر55ي هاي55ملا وشتف55م ،ة5ّ5فا55ج نوكت55س
 ى5ّلو .دع5ب لِط5هي م5ل ما5ع ّل5ك هد555َهعن يذ5لا ،اًرارْد555ِم رط5ملا نأ اّلإ ،ليل5لا ي5ف درا5ب سقط5لا .ي5ضا5ملا ماع5لا لوصح5م  َفص5ن
 عوب55سألا اذ55ه ي55ف .رط55م نود55ب ًاب55يرق55ت هّل55ك لوألا نو55ناك55ف ،ي55ناث55لا ن55ير55شت امهقح55لو لوألا ن55ير55شت هدع55بو لول55يأ ر55هش
.ةنسلا هذه لثم نايسن مهل ّىنست سلبان ّونسم ّىتح .رطملا ىرشُب ىّلجتت تأدب ،لوألا نوناك رخآ يف ،طقف

 ن555م سينك555لا ي555ف نوم5ّ55نر555ملا رث555َكأ ك555لذ555كو ،مي555حر555لا نم555حر555لا اه5ّ55يأ ،ّبر ا555ي ،ةّي555ن ءافص555ب ني555عّرضت555م الُع555لا وح555ن اّنف555كأ انع555فر
 ان5هو ان5ه مويغ5لا ضع5ب تّدبل5ت .ضرألا ءاورإل راط5مألا لِط5هتو ه5تام5555َحَر ةر5فو5ب انَم5حر5ي ي5ك ،ق5لاخل5ل حي5باست5لاو تال55555ّسوت5لا
 رط555ملا ،رط555ملا ك555لذ نا555ك اذإ ان555ل ل555يوو ،هم555سا555ك نك555ي م555ل لّوألا رط555ملا ّىت555ح  .حوط555سلا فار555طأ لّل555ب فيف555خ رط555م طق555سو
 ن5يأ ىر5نو ان5لاع5فأ يّصقت5ل ت5قو5لا نا5حو ،ّقحت5سن ال ام5ّبر ،ان5يز5555ِخ يفخ5ُن ن5يأو ه5555ّجوت5ن ن5يأ ى5لإ .)يشق5لو يرْد5ب( ري5خألا
 .انأطخأ
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 اني55نار55هظ ني55ب نا55ك ةّر55م تاذ ه5ّ5نأ ي55ف ّك55ش ال .نيي55جذوم55ن لا55جر55ل رقتف55ن ان55نأ ودب55ي .اني55ف سي55ل بب55سلا ّنإ لوقي55س َد55حأ ال
 نوغتب55ي ا55م اوقّق55ح اًلا55جر ءالؤ55ه نا55ك .مهن55م د55حاو ّل55ك رود ي55تأي55س ،ءام55سألا ّل55ك ر55كذ55ل ة55جا55ح ال .طمن55لا اذ55ه ن55م لا55جر
 باجت555ست اًلا555جر كان555ه نأ لوقع555ملا ن555م .لايخ555لا دع555ب ا555م سي555لو ،نكم555ملا ّزي555ح ي555ف عبط555لا555ب ك555لذ نا555ك .مه555تال555ص ة555يويح555ب

 ن5555يذ5555لا ءالؤ5555ه لث5555م سي5555ل ،ال .روف5555لا ىل5555ع ه5555تال5555ص باجت5555ستو صخش5555لا يّلص5555ي .لي5555جأ5555ت يأ نود لاح5555لا ي5555ف مه5555تال5555ص
 .ءاقستسالا ةالصب اوعرشي يكل اًمئاغ اًموي نورظتني

ُهتالص ةباجتسملا ربكألا نهاكلا

 نوقلط5ي او5لاز ا5مو ا5ندن5ع نّونس5ملا نا5ك ام5ك وأ ،نورا5ه ن5ب بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا يّد5ج نا5ك صاخ5شألا ءالؤ5ه ن5م د5حاو
 ل5جر5لا نا5ك .نوع5لا ّدم5تو ّةبح55ُم اّهنك5لو د5يد5ح ن5م دي5ب َهتف5ئا5ط ن5هاك5لا بوقع5ي سا5س .“ن5هاك5لا بوقع5ي” م5سا را5قو5ب هيل5ع
 مه5تاول5ص باجت5سُت لا5جر ن5ع ل5ب ،ث5يد5حلا ان5يو5ن ر5مألا اذ5ه ن5ع سي5ل .ني5ير5ماس5لا خ5يرا5ت ي5ف ما5ّيألا ر5سعأ ي5ف َحيحص5لا
 .هيني5ع ّمأ5ب ر5مألا د5ها5ش يذ5لا ي5بأ ن5م هتعم5س ا5م اذ5ه .ل5ئالق5لا صاخ5شألا ءالؤ5ه َد5حأ بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا نا5ك .اّو5َت
 ّلهت55سم ي55ف ل55ب موي55لا سي55ل نك55لو ،ما5ّ5ي ألا هذ55ه لث55م ي55ف ت55ثد55ح ،مكيل55ع ا55هدر55س ددص55ب ا55نأ يت55لا ةف55يرط55لا ةّصق55لا هذ55ه
 ةّل5ق بب5سب سل5با5ن ي5ف م5خز5ب ة5يراج5لا عي5باني5لا مادع5نا دن5ع .فاف5جو ط5حق ةن5س ،ة5ّقا5ش ةنس5لا كل5ت ت5نا5ك .ن5ير5شعلا نرق5لا
.سلبان يلاهأ ّلك شطع ّدُسي مل ناك يذلا رزنلاو ،هايم تناك ام ،ىبُّزلا ليسلا غلب .ضارمألا رثاكتت ،راطمألا

 نأ هن5م عيم5جلا بل5ط .بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا وح5ن اًصخ5ش نيسم5خو ة5ئا5ملا ن5م ليلق5ب ل5قأ ،ةف5ئاط5لا ءان5بأ نوي5ع تعف5ترا
 دع5ب َوق5ي م5ل نأ ى5لإ ،َر5خآل تب5س ن5م ه5تال5ص ن5هاك5لا ل5555ّجأ .هتم5حر راط5مأ ن5م ةف5ئاط5لاو ةن5يد5ملا حنمي5ل ّبرل5ل ه5تال5ص ع5فر5ي
 ةمي5غ ال ،ًةي5فا5ص ءا5قرز ت5نا5ك ءامس5لاو ،ر5هظلا ةال5ص دن5ع تب5س مو5ي تاذ ،ك5لذ ثد5ح .هتف5ئا5ط ءان5بأ حاح5لإ ما5مأ دومص5لا
 ن5م َر5خآ تب5س ةيضم5ت ني5لواح5م تب5س ل5ك ي5ف سينك5لا ةف5ئاط5لا ءان5بأ َّمأ .ءاي5حألا تامس5ن فيفجت5ب دّد5ه فافج5لا .ةر5ملا5ب
 .فافجلا

فِّنصملا عشيبأ ناّبرلا ةديشن

 اًس5لا5ج ،نورا5ه ن5ب بوقع5ي م5ِّنر5ملاو رب5كألا ن5هاك5لا نا5ك ،سينك5لا ز5كر5م َوح5ن ةالص5لا ي5ف مه5تداع5ك نوّلص5ملا ه5555ّجو5ت امني5ح
 صخش5ل ة5جاح5ب كاذ5نآ ةف5ئاط5لا ت5نا5ك ،ان555ّهو5ن ام5ك .ه5حور ي5ف اًّد5ج ا5ًيو5قو ا5ًيد5سج ا5ًيو5ق ن5هاك5لا نا5ك .م5ئاد5لا ه5ناك5م ي5ف
  ىر55سيلا هدي55ب ةاروت55لا رف55555ِس بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا ع55فر نأ دع55ب .ةّصق55لا ر55هو55ج ن55ع ديح55ن ال ان55عد ،نك55ل .ليبق55لا اذ55ه ن55م
 تلّل5ختو عّرضت5ب ا5هدرف5ف ىنمي5لا هد5ي ة5حار ا55ّمأ ،ه5تر5صا5خ ىل5ع هني5ع ،ةرضخ5لا ى5لإ ل5ئا5م ير5ير5ح ءاطغ5ب هاّط5غو ،كّربتل5ل
 يت5لا ،ّفنص5ملا عشي5بأ نا5ّبر5لا ةديش5ن بوقع5ي ن5هاك5لا م5ّنر ا5مدن5ع نيّلص5ملا بول5ق ي5فو يروهج5لا يوق5لا ه5تو5ص ي5ف ةف5جر
 هذ5ه ي5ف .)يسف5ن( ي5مرأو هللا يّدي5س ا5ي ك55َماّد5ق يّل5ُصأ :تاملك5لا5ب ةديشن5لا أدب5ت .ط5حقلا تاون5س ةال5ص ي5ف ةدا5ع م5ّنر5ُت
 روهم5555ج ّدُر5555ي تي5555ب ّل5555ك ر5555خآ ي5555فو ،رط5555سأ ةعب5555س تي5555ب ل5555ك ي5555فو ،يد5555جبألا بي5555ترت5555لا ق5555فَو ًاتي5555ب نور5555شعو نان5555ثا ةديشن5555لا
 .اهيف نحن يتلا ةقئاضلا نم انيلع جِّرف يّديس اي :طقف دحاو رطس يذ رارق/ةّدرب نهاكلا ىلع نيّلصملا

 همي55نر55ت َت55قو هدي55ب اًرف555555ِس كِسم55ي نا55ك ا55م ّ.يل55ياج55م عيم55ج مّلع55م و55هو ،ة55قرا55خ ةر55كاذ55ب بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا يّد55ج ّعتم55ت
 راع555شأو د555ئاش555ن عيم555ج ًابي555غ فر555ع ام555ك .بل555ق ر555هظ ن555ع ةديشن555لا ي555ف اًرط555س نيسم555خو ةع555برألاو ة555ئا555ملا فَر555ع ،ةديشن555لا
 م5يدق5لا ّيح5لا ي5ف م5يدق5لا سينك5لا ي5ف ك5لذ نا5ك .رارق5لا هدع5ب ن5م دّدر5ي روهم5جلاو هداش5نإ ي5ف ن5هاك5لا ع5با5ت .ني5ير5ماس5لا
 ّرمت5سا .ق5ياض5ملا ّر5حلا بب5سب ة5يوهتل5ل امهي5عارص5م ىل5ع نيت5حوتف5م نات5قا5ط ت5نا5ك سينك5لا ك5لذ فق5س ي5ف .سل5با5ن ي5ف
 تو555ص عام555س نو555ير555ماس555لا نّونس555ملا ّب555حأ م555ك .هداؤ555ف لث555م اًيق555ن نا555ك هداش555نإو ،ر555خآلا ول555ت ًاتي555ب هداش555نإ ي555ف ن555هاك555لا
 داش5نإ ي5ف تام5حر5لا بل5ط ةمغ5نو عّرضت5لا ِتامل5ك ّنأل ،داش5نإلا لال5خ ي5ف عو5مد5لا ت5فرذ نيّلص5ملا ضع5ب نوي5ع .همي5نر5ت
.وه اّمم رثكأ اًمتعُم سينكلا ادب ،ةّرِغ نيح ىلع .ةرثؤم تناك نهاكلا
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رطملا ءاج

 هد55ي ىل55عأ ا55هدن55عو ،رارق55لا مي55نر55ت روهم55جلا ىه55نأ ّىت55ح ،ه55طاش55ن دّد55جيل اًليل55ق ن55هاك55لا رظت55نا ،مال55لا تي55ب داش55نإ ىهت55نا
:ميملا تيب يروهج توصب دشنأو ةطوسبملا

َناكملا اذه َمظعأ ام
يقلاخل صُلخأ هيف يذلا
حيباستلاب يتوص عفرأو
ّيدي اتلك درفأو
يهجوب هجّتأو
يدوجس سدُق وحن
يبلق ىلع اذه ىلحأ ام
يدبك ىلع هالحأ امو
نيصلخملا نم ينلعجٱ يّبر اي
يلاعفأ ِحجنأو
كلوق يل مقأو
يمّلعم ىسومل
ليئارسإ ينبل ةمث تبُلطو
يتماركب/يدجمب هسّدقنو

 رب55ع سينك55لا ة55عا55ق ىل55ع ةرازغ55ب رمهن55ي رط55ملا55ب اذإو “َناك55ملا اذ55ه مظ55عأ ا55م” ِتاملك55لا هذ55ه بوقع55ي ن55هاك55لا د55شنأ ا55مدن55ع
 ّل55ظ .روف55لا ىل55ع تبيجت55سا ةال55ص ،نيّلص55ملا عيم55ج بول55ق تّز55ه ًة55بوج55عأ هذ55ه ت55نا55ك .فقس55لا ي55ف نيت55حوتف55ملا نيت55قاط55لا
 ي55ف ًاز5555ّكرت55م نا55ك روضح55لا ّل55ك .امه55قال55غإ نيّلص55ملا ن55م ّيأ لاب55ب ُرط55خي م55لو ،نيت55قاط55لا َرب55ع عاطق55نا نود55ب ق5ّ5فدت55ي رط55ملا

 لّلب5ت ت5نا5ك رط5ملا تارط5قو ،اهت5ياه5ن ى5لإ ةديشن5لا ّل5ك اًم5ّنر5م ع5با5ت يذ5لا ،نورا5ه ن5ب بوقع5ي ريبك5لا ن5هاك5لا داش5نإ تو5ص
 ن5ع ّمن5ي ريب5ك سام5حب ل5ب ّم5غو نز5555ُحب رارق5لا َلت5ُي م5ل .ةاروت5لا رف55555ِس ع5فار م5ّنر5ملا ةءاب5ع ،ءاضيب5لا ءا5قرز5لا )تي5لا5ط( ه5تءاب5ع
 تبيجت55سٱ صخش55ل روبح55لاو حرف55لا55ب معف55م توص55ب اًد55شنم ،ط55سو55لا ي55ف ف55قاو55لا ،بوقع55ي رب55كألا ن55هاكل55ل د55يازت55م ر55يدق55ت

 .هتالص

 ،نيتص555حاف555لا ،نيتع555ساو555لا ،نيتّبيط555لا هيني555ع ي555ف اّمي555س الو ،ةل555يوط555لا هتنحس555ب ،باج555عإلا ريث555م هن555قذ555ب ،ه555تروص555ب اونّعم555ت
 بوقع5ي يّد5ج ،رط5ملا لِزن55ُم ن5ع هَدر5س تددو ا5م اذ5ه ؟ليبق5لا اذ5ه ن5م صخ5ش ة5عا5طإ مد5ع نكم5ملا ن5م في5ك !نيت5مزاح5لا
 .“اَنتفئاط شعنأ يذلا ربكألا نهاكلا نوراه نب


