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ةداحش بيسح .ب 
يكنسله ةعماج

 ن55هاك55لا ن55با )هد55سح( نسح55لا ي55بأ ن55با ف55سو55ي رب55كألا ن55هاك55لا ا55هاور يت55لا ،ةّصق55لا هذ55هل ةي55بر55ع ةم55جر55ت يل55ي ا55م ي55ف
 )ةالص5لا ي5ف ما5مإ ،مال5س ي5عا5س ،هتف5ئا5ط هّتب5حأ ،١٩٩٨-١٩٨٧ رب5كأ ن5ها5ك ،١٩٩٨-١٩١٩( يواتفح5لا بوقع5ي رب5كألا
 ي5ف ا5هر5شنو اه5بول5سأ5ب ىنت5عا ،اهحّق5ن  ،ة5يربع5لا ى5لإ اهلق5ن هرود5ب يذ5لا ،ة5قد5ص )مي5ماين5ب( ني5مألا  ع5ماس5م ىل5ع ةي5برع5لا5ب
 يت555لا ة555يرود555لا هذ555ه .٦٣-٦٠ .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

لتاقل أجلم ءاطعإ”

 ةّر55م ن55م رث55كأ اهن55ع ثّد55حت ام55ك ،نورا55ه ن55ب بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا يّد55ج تونه55ك ةرت55ف قوش55ب ر5555ّكذ55تأ ةّر55م َري55غ ي55نُد55جأ
 لوا5حأ .اهش5قا5ن وأ اهيل5ع ضرت5عا د5حأ ال ،ةمل5ك ت5نا5ك هتف5ئا5ط ءان5بأ ىد5ل هتمل5ك .بوقع5ي ن5ب )هد5سح( نسح5لا و5بأ يد5لاو
 ّل555ك ة555يو555س ثحب555نو اًرار555م يتي555ب ي555ف يلي555ج ءان555بأو ا555نأ ،سل555جن .يتف555ئا555ط ءان555بأ لبقت555سمب مامت555هالا ،هر555ثأ ءافت555قا اًد555ها555ج
 نك5لو  .د5حاو يأرو د5حاو بل5ق ،ّدي5ج روعش5ب تاءاقل5لا هذ5ه يهن5ُن .ةف5ئاط5لا ةي5ها5فر ل5جأ ن5م اهقيقح5ت يغبن5ي يت5لا رو5مألا
 ءان555بأ ني555ب تا555فالخ555لا ع555لدن555ت يدن555ع ن555م مه555جور555خ دع555ب ،هيل555ع انقف5ّ55تا ا555م ّل555ك ر55555ّخبتي ّىت555ح ة555عا555س نور555شعو ع555برأ ّرم555ت ال
 ح5لاص5ل لمع5لا ي5ف اًّد5ج ب5غرأ ين5ّنأل ،ك5لذ ك5ل لو5قأ نأ يسف5ن ي5ف ّز5حي .ل5ئال5ق ن5يز5جنملا ّنك5لو ْرث555ُك نومّلكت5ملا .يتف5ئا5ط
 ال يتف5ئا5ط ءان5بأ نواع5ت نود5ب .قّفص5ت ال ةد5حاو5لا دي5لا نك5لو .لمع5لا ن5م بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا يّد5ج رث5كأ ام5ك ،يتف5ئا5ط
 كيل5ع ّص5قأ ين55ْعد ،نآلاو .ب5يرق5لا لبقت5سملا ي5ف نّسحتي5س ّلك5لا ّنأ5ب نيق5ي ىل5ع ي5ّنإ ،ك5لذ ع5م .ائي5ش لع5فأ نأ عيطت5سأ
.مرتحملا يّدج نع ةفيطل ةّصق

 ني5ير5ماس5لا ةنهك5ب ن5مؤ5ي ن5م برع5لا ن5مو .مارت5حاو ر5يدق5ت اهّل5ك ةل5ماع5م ني5ير5ماس5لا اول55َما5ع سل5با5ن بر5ع ّنأ ،فورع5ملا ن5م
 كل555ت ّنأ الإ ،برع555لا مه555ناري555جو ني555ير555ماس555لا ني555ب ةدي555طو ة555قاد555ص تا555قال555ع تكب555555ُح ،نينس555لا دادت555ما ىل555عو .ىم555عأ ا5ً55نام555يإ
 .ات5با5ث ب5ئاجع5لا لع5ف ي5ف ني5ير5ماس5لا ةردق5ب برع5لا نام5يإ يق5ب .نيب5ناج5لا ني5ب ةم5ئاق5لا باي5ترالا ءاو5جأ ن5م لّلق5ت م5ل ط5باور5لا
 م5هول5شنيل ني5ير5ماس5لا ةنهك5لا ى5لإ لاح5لا5ب  نوه5جوت5ي او5نا5ك ا5هدن5عو ،ا5م ر5مأ ي5ف نو5طّروت5ي ،ةّر5م ن5م َرث5كأ ي5ف برع5لا نا5ك
.اهيف مسفنأ اوعقوأ يتلا ةطرولا نم



 ف5سو5ي .سل5با5ن ي5ف برع5لا اهل5555ّجب ةيصخ5ش رث5كأ ،ب5ير ال5ب نا5ك ،هللا هم5حر ١٩١٦-١٨٤٠ بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا يّد5ج
 مو55ي تاذ .هيل55ع ذملتتل55ل يّد55ج تي55ب ىل55ع دّدرت55ي نا55ك .برع55لا يّد55ج ءا55قد55صأ د55حأ نا55ك ،ودب55ع و55بأ هتينك55ب فورع55ملا ناور55ص
 بر5ه رودغ5ملا برا5قأ فر5ط ن5م ،رأث5لا ن5م ه5فو5خ ةّد5ش ن5م .ه5برا5ض لت5ق ى5لإ ىّدأ فين5ع راج5ش ي5ف ناور5ص ف5سو5ي طّرو5ت
 ي5تّد5ج ت5نا5ك .بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا يّد5ج لزن5م ي5ف ي5لايل5لا ىد5حإ ي5ف ر5هظ ن5مز دع5ب .راظ5نألا ن5ع ىفت5خاو ودب5ع و5بأ

 رداغ5ي ودب5ع و5بأ نا5ك سمش5لا قور5ش لب5ق ،حابص5لا ي5ف .ودب5ع ا5بأ يقس5َتو معط5ُت ،رب5كألا ن5هاك5لا ة5جوز )ةحل5ص( حول5ص
 أجل555م ه555ئاط555عإ فاشت555كا ةي555ناك555مإ ن555م بوقع555ي رب555كألا ن555هاك555لا يش555خ .ليل555لا ن555م ةر5555ّخأت555م ة555عا555س ي555ف الإ دوع555ي الو تيب555لا
 ن5ع ا55ًعا5فد ل5ب اًدم5ع نك5ي م5ل لتق5لا ّنأ ذإ ،ميم5حلا هق5يد5ص ةد5عاس5م هنكم5ي في5ك ،عاطق5نا ال5ب رّكف5ي نا5ك اذ5ه ع5مو ،ل5تاق5ل
 .سفنلا

ةحلُصلا ماربإل يْعس

 ن5555ها5555ك ّنأ ه5555لا5555ب ىل5555ع أر5555ط َد5555حأ ال ّنأل ،ىود5555ج نود5555ب نك5555لو ل5555تاق5555لا ن5555ع ثحب5555لا ن5555ع سل5555با5555ن ةن5555يد5555م ة5555طر5555ش ف5555ّقوت5555ت م5555ل
 رب555كألآ ن555هاك555لا ه55555ّجو555ت ،ما5ّ55يألا د555حأ ي555ف .ل555تاقل555ل أجل555م يطع5ُ55ي ،يدلب555لا سل555جملا ي555ف فر555شلا وض555عو ،رب555كألا ني555ير555ماس555لا
 ناور55ص ف55سو55ي هق55يد55ص ني55ب راجش55لا ي55ف ىر55ج ا55م ّل55ك هيل55ع ّص55قو ،ه55لزن55م ي55ف ي55كرت55لا يركسع55لا م55كاح55لا ى55لإ بوقع55ي
 ان5ّ5نإ .ن55هاك55لا يّدي55س ا55ي ركش55لا ل55يز55ج كركش55ن :اًل55ئا55ق اًّد55ج م55كاح55لا حر55ف .ناور55ص أبخ55م ملع55ي ه5ّ5نإ ه55ل لا55قو ام55ك .ليتق55لاو
.هيلع ضبقلا ءاقلإ اننكُمي اريخأو .ليوط نمز ذنم ناورص فسوي نع ثحبن

 ناك55م فشك55ل ّدعت55سم ه5ّ5نإ م55كاحل55ل لا55ق ا55م نا55عر55س ،ودب55ع ي55بأ هق55يدص55ب يش55ي نأ در5ُ5ي م55ل يذ55لا ،بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا
 دن5ع ةد5يد5ش ة5مدص5ب م5كاح5لا بي5ُصأ .ليتق5لا برا5قأو ودب5ع ي5بأ ني5ب ءاق5ل ءار5جإ5ب م5كاح5لا دِع5ي نأ ةط5ير5ش ةق5يد5ص أبخ5م
 مهت55يؤر دن55ع ه55نولتقي55س مه5ّ5نإ ،؟ك55ل ىر55ج ا55م” :بوقع55ي ن55هاك55لا وح55ن ا555ًخرا55ص هتعس55ل ىع55فأ ّنأ55ك زف55ق .بلط55لا اذ55ه ه55عام55س
 ءار5جإ5ب ّمت5هأ5س ي5ّنإ” .ه5شأ5ج ة5طا5بَر ىل5ع اًظ5فاح5م بوقع5ي ن5هاك5لا ّدر ،“قلق5ت ال” .“مهي5خأ مد ن5م نومقتني5س مه5ّنإ ،ها5ّيإ
 د5عو5لا هاط5عأ م5كاح5لا .“ًىذأ ّيأ5ب ناور5ص ف5سو5ي باص5ُي ن5ل ءاقل5لا ميظنت5ب ي5لاغش5نا لال5خ ي5ف ه5ّنأ5ب طق5ف ي5نْد555ِع ،ءاقل5لا
 .ماّيأ ةعضب نوضغ يف كلذ زاجنإب هاّيإ اًّرذحم

 ي55بأ ع55م ءاق55ل ن55ع عامس55لا ىت55ح لبق55ت م55لو ،ة55يادب55لا ي55ف اًّد55ج ةب55ضا55غ ت55نا55ك يت55لا ،ليتق55لا ةل55ئا55ع ى55لإ ن55هاك55لا ه55555ّجو55ت اًلّوأ
 .أط55خلا55ب نا55ك لتق55لا نأ ذإ ةحل55ص ءار55جإ ةرور55ض ىر55خألا ول55ت ةّر55م ل55هم ىل55ع حر55شو ،ملست55سي م55ل رب55كألا ن55هاك55لا .ودب55ع
 ن555ع م555كاح555لا غل555بأو يّد555ج عر555سأ .ءاقل555لا دق555ع ىل555ع اوق555فاوو ن555هاك555لا مالك555ب ه555تو555خإو ليتق555لا و555بأ عنت555قا ،فاط555ملا ر555خآ ي555ف
 .ةعرسلا حانج ىلع كلذ ّمتو ،هيلإ نيفرطلا ءاعدتسا هنم ًابلاط ليتقلا براقأ ةئدهت نم هنكمت

ةحلُصلا

 ّم5ه .م5كاحل5ل هميل5ست يون5ي ه5ّنأ5ب يّد5ج ه5ل لا5ق ،رب5كألا ن5هاك5لا تي5ب ى5لإ ناور5ص ف5سو5ي اهي5ف ل5صو يت5لا ةليل5لا كل5ت ي5ف
 م55ل هدب55ع و55بأ .ىذأل ضّرعت55ي ن55ل ه5ّ5نأ55ب هد55عوو ه55ئّد55هي ذ55خأو هدي55ب هكس55م يّد55ج ّنأ اّلإ هش55ير55ب وجني55ل بر55هلا55ب اًرو55ف ودب55ع و55بأ
 .ر5مألا ر5ّبد5تأ ي5ّنإ ،ناورص5ل رب5كألا ن5هاك5لا لا5ق ،“ّمت5هت ال” .باذع5لا ّر5م ه5نوق5يُذي5س م5كاح5لا دون5ج ّنإ5ف ك5لذ ق5يدصت5ل لم5ي
 تي5ب ى5لإ م5كاح5لا ل5سرأ ،دّد5حملا ءاقل5لا مو5ي ي5ف .ه5فو5خ ن5م ىو5قأ نا5ك رب5كألا ن5هاك5لا ةّوق5ب ه5قو5ثو نك5لو ،ودب5ع و5بأ بع5ترا
 ع5مو اًّد5ج ةق5نا5ح ةّدتح5م ت5لاز ا5مو ،ةر5ضا5ح ت5نا5ك ليتق5لا ةل5ئا5ع .حال5سلا5ب نيج5555ّجد5م ا555555ًسرا5ح ر5شع ين5ثا ،رب5كألا ن5هاك5لا
 ىق55لأ ّم55ث .ر55شبلا ني55ب هر55شنو مال55سلا لض55ف ن55ع هتمل55ك ىق55لأو رب55كألا ن55هاك55لا ما55ق ،ة55يادب55لا ي55ف .ءاقل55لا ىل55ع تق55فاو ك55لذ
 نأ ليتق555لا ةر555ُسأ ن555م نان555ثالا بل555ط ة555ياهن555لا ي555ف .نيتل555ما555ك نيت555عا555س ّرمت555سا اًض555يأ حور555لا هذ555هب  اًل555يو555ط ا5ً55باط555خ م555كاح555لا
 رب55كألا ن55هاك55لا ه55ب هّوف55ت يذ55لا ّبيط55لا مالك55لا .م55كاح55لا هردصُي55س يذ55لا مكُح55لا اًفل55س لبق55تو ناور55ص ف55سو55ي ع55م ح55لاصت55ت



 مكُح5لا مه5لوبق5ب يضق5ي د55ّهعت ىل5ع عي5قوت5لا اولبق5ف ،ليتق5لا ةل5ئا5ع ءان5بأ بول5ق ىل5ع ار5ّثأ ،عي5فر5لا ام5هز5كر5مو ،م5كاح5لاو بوقع5ي
.ناورص فسوي ّقحب مكاحلا هردصُيس يذلا

 ع55فد55ي نأ55ب يضق55ي اًمك55ح ري55خألا رد55صأ ،ةرواج55م ة55فر55غ ي55ف م55كاح55لاو بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا ني55ب راد يذ55لا شاقن55لا دع55ب
 ةب55سان55ملا كل55ت ي55ف .ما5ّ5يألا كل55ت ي55ف اّد55ج ريب55ك غلب55م ،اًران55يد نوت55سو ة55ئام55ثال55ث ا55هرد55ق ة55يد55ف ديقف55لا ةل55ئاع55ل ناور55ص ف55سو55ي
 نو55كأ نأ ي55ل حم55سإ ،ميظ55عّ يب55ن ت55نأ” ه55ل لا55قو بوقع55ي رب55كألا ن55هاك55لا ى55لإ ناور55ص ف55سو55ي مّدق55ت مكح55لا راد55صإ دع55بو
 ،هلل مَد5خ تا5قول5خملا ل5ك ّنإ ،ال5ئا5ق بلط5لا اذ5ه بوقع5ي رب5كألا ن5هاك5لا لبق5ي م5ل .“ي5تاي5ح تذق5نأ ك5ّنأل ي5تام5م ّىت5ح ك5َمدا5خ
 ةر5يرض5لا ي5تّد5ج هر5هظ ىل5ع لم5حيو رب5كألا ن5هاك5لا لزن5م ى5لإ عوب5سأ ّل5ك ي5تأ5ي نا5ك .هرار5ق بحس5ي م5ل ودب5ع ا5بأ ّنأ الإ
 رب5كألا ن5هاك5لا ه5جو ي5ف ىأر ه5ّنأ ذإ ،ه5تا5فو ىت5ح بوقع5ي ن5هاك5لا ءان5بأ ة5مد5خ ي5ف ّرمت5ساو .ماّم5حلا ى5لإ اه5ما5ّيأ ر5خآ ي5ف
.“هللا هجو رظنمك نوراه نب بوقعي


