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صة ،ال 5تي رواه 5ا ال 5كاه 5ن األك 5بر ي 5وس 5ف اب 5ن أب 5ي ال 5حسن )حس 5ده( اب 5ن ال 5كاه 5ن
ف 5ي م 5ا ي 5لي ت 5رج 5مة ع 5رب 5ية له 5ذه ال 5ق ّ
األك5بر ي5عقوب ال5حفتاوي ) ،١٩٩٨-١٩١٩ك5اه5ن أك5بر  ،١٩٩٨-١٩٨٧أح5بّته ط5ائ5فته ،س5اع5ي س5الم ،إم5ام ف5ي ال5صالة(
ب5ال5عرب5ية ع5لى م5سام5ع األم5ني )ب5نيام5يم( ص5دق5ة ،ال5ذي ب5دوره ن5قلها إل5ى ال5عبري5ة ،نّ5قحها ،اع5تنى ب5أس5لوب5ها ونش5ره5ا ف5ي
ال 5دوري 5ة ال 5سام 5ري 5ة أ .ب -.أخ 5بار ال 5سام 5رة ،ع 5دد  ١٥ ،١٢٣٩-١٢٣٨أّي 5ار  ،٢٠١٧ص .٦٣-٦٠ .ه 5ذه ال 5دوري 5ة ال 5تي
ت5صدر مّ5رت5ني شه5رًي5ا ف5ي م5دي5نة ح5ول5ون ج5نوب5ي ت5ل أب5يب ،ف5ري5دة م5ن ن5وع5ها ــ إّن5ها تس5تعمل أرب5ع ل5غات ب5أرب5عة خ5طوط أو
أرب 5ع أبج 5دي 5ات :ال 5عبري 5ة أو اآلرام 5ية ال 5سام 5ري 5ة ب 5الخ ّ 5
ط ال 5عبري ال 5قدي 5م ،امل 5عروف ال 5يوم ب 5الح 5روف ال 5سام 5ري 5ة؛ ال 5عبري 5ة
ط امل5رّب5ع/األش5وري ،أي الخّ 5
الح5دي5ثة ب5الخّ 5
ط ال5عبري ال5حال5ي؛ ال5عرب5ية ب5ال5رس5م ال5عرب5ي؛ اإلنج5ليزي5ة )أح5ياًن5ا ل5غات أخ5رى
مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب5دأت ه5ذه ال5دوري5ة ال5سام5ري5ة ف5ي ال5صدور م5نذ أواخ5ر ال5عام  ،١٩٦٩وم5ا زال5ت ت5صدر ب5ان5تظامُ ،ت5وَّزع مّ5جاًن5ا ع5لى ك5لّ
ب 5يت س 5ام 5ري ف 5ي ن 5اب 5لس وح 5ول 5ون ،ق 5راب 5ة ال 5ثمان 5مائ 5ة س 5ام 5ري ،وه 5ناك مش 5ترك 5ون ف 5يها م 5ن ال 5باح 5ثني وامله 5تّمني ف 5ي
ال5دراس5ات ال5سام5ري5ة ،ف5ي ش5ت ّى أرج5اء ال5عال5م .ه5ذه ال5دوري5ة م5ا زال5ت حّ5ية تُ5رزق ،ال ب5ل وت5تطّور ب5فضل إخ5الص وم5ثاب5رة
املحّ5ررْي5ن ،ال5شقيَقني ،األم5ني وح5سني )ب5نيام5يم وي5فت( ،نْج5لي امل5رح5وم راض5ي )رت5سون( ص5دق5ة ) ٢٢ش5باط ١٩٢٢ــ٢٠
كانون الثاني .(١٩٩٠
”إعطاء ملجأ لقاتل
أج ُ5دن 5ي غ 5يَر م ّ5رة أت 5ذ ّ5ك 5ر ب 5شوق ف 5ترة ك 5هنوت ج ّ5دي ال 5كاه 5ن األك 5بر ي 5عقوب ب 5ن ه 5ارون ،ك 5ما تح ّ5دث ع 5نها أك 5ثر م 5ن م ّ5رة
وال5دي أب5و ال5حسن )حس5ده( ب5ن ي5عقوب .ك5لمته ل5دى أب5ناء ط5ائ5فته ك5ان5ت ك5لمة ،ال أح5د اع5ترض ع5ليها أو ن5اق5شها .أح5اول
ج 5اه ً5دا اق 5تفاء أث 5ره ،االه 5تمام بمس 5تقبل أب 5ناء ط 5ائ 5فتي .نج 5لس ،أن 5ا وأب 5ناء ج 5يلي ف 5ي ب 5يتي م 5راًرا ون 5بحث س 5وي 5ة ك ّ5ل
األم5ور ال5تي ي5نبغي ت5حقيقها م5ن أج5ل رف5اه5ية ال5طائ5فةُ .ن5نهي ه5ذه ال5لقاءات ب5شعور جّ5يد ،ق5لب واح5د ورأي واح5د .ول5كن
ال ت 5مّر أرب 5ع وعش 5رون س 5اع 5ة ح 5ت ّى يتب ّ
خ5 5ر ك ّ5ل م 5ا اّت 5فقنا ع 5ليه ،ب 5عد خ 5روج 5هم م 5ن ع 5ندي ت 5ندل 5ع ال 5خالف 5ات ب 5ني أب 5ناء
ط5ائ5فتي .امل5تكّلمون ُك5ث ْر ول5كّن املنج5زي5ن ق5الئ5ل .يح5زّ ف5ي ن5فسي أن أق5ول ل5ك ذل5ك ،ألنّ5ني أرغ5ب جًّ5دا ف5ي ال5عمل ل5صال5ح
ط5ائ5فتي ،ك5ما أك5ثر جّ5دي ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب م5ن ال5عمل .ول5كن ال5يد ال5واح5دة ال ت5صفّق .ب5دون ت5عاون أب5ناء ط5ائ5فتي ال
ص ع5ليك
سن ف5ي املس5تقبل ال5قري5ب .واآلن ،دْع5ني أقّ 5
أس5تطيع أن أف5عل ش5يئا .م5ع ذل5ك ،إّن5ي ع5لى ي5قني ب5أّن ال5كّل س5يتح ّ
صة لطيفة عن جّدي املحترم.
ق ّ
م5ن امل5عروف ،أّن ع5رب ن5اب5لس ع5اَم5لوا ال5سام5ري5ني م5عام5لة كّ5لها ت5قدي5ر واح5ترام .وم5ن ال5عرب م5ن ي5ؤم5ن ب5كهنة ال5سام5ري5ني
ح 5بكت ع 5الق 5ات ص 5داق 5ة وط 5يدة ب 5ني ال 5سام 5ري 5ني وج 5يران 5هم ال 5عرب ،إال أّن ت 5لك
إي 5ماًن 5ا أع 5مى .وع 5لى ام 5تداد ال 5سنني5 ُ ،
ال5رواب5ط ل5م ت5قّلل م5ن أج5واء االرت5ياب ال5قائ5مة ب5ني ال5جان5بني .ب5قي إي5مان ال5عرب ب5قدرة ال5سام5ري5ني ف5ي ف5عل ال5عجائ5ب ث5اب5تا.
ك5ان ال5عرب ف5ي أك5ثَر م5ن مّ5رة ،ي5توّرط5ون ف5ي أم5ر م5ا ،وع5نده5ا ك5ان5وا ي5توج5هون ب5ال5حال إل5ى ال5كهنة ال5سام5ري5ني لينش5لوه5م
من الورطة التي أوقعوا أنفسم فيها.

ج5لها ال5عرب ف5ي ن5اب5لس .ي5وس5ف
جّ5دي ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب  ١٩١٦-١٨٤٠رح5مه اهلل ،ك5ان ب5ال ري5ب ،أك5ثر ش5خصية ب ّ5
ص5روان امل5عروف ب5كنيته أب5و ع5بدو ،ك5ان أح5د أص5دق5اء جّ5دي ال5عرب .ك5ان ي5ترّدد ع5لى ب5يت جّ5دي ل5لتتلمذ ع5ليه .ذات ي5وم
ت5وّرط ي5وس5ف ص5روان ف5ي ش5جار ع5نيف أّدى إل5ى ق5تل ض5ارب5ه .م5ن شّ5دة خ5وف5ه م5ن ال5ثأر ،م5ن ط5رف أق5ارب امل5غدور ه5رب
أب5و ع5بدو واخ5تفى ع5ن األن5ظار .ب5عد زم5ن ظه5ر ف5ي إح5دى ال5ليال5ي ف5ي م5نزل جّ5دي ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب .ك5ان5ت جّ5دت5ي
ص5لوح )ص5لحة( زوج5ة ال5كاه5ن األك5برُ ،ت5طعم وَت5سقي أب5ا ع5بدو .ف5ي ال5صباح ،ق5بل ش5روق ال5شمس ك5ان أب5و ع5بدو ي5غادر
خ 5رة م 5ن ال 5ليل .خ 5شي ال 5كاه 5ن األك 5بر ي 5عقوب م 5ن إم 5كان 5ية اك 5تشاف إع 5طائ 5ه م 5لجأ
ال 5بيت وال ي 5عود إال ف 5ي س 5اع 5ة م 5تأ ّ5
ل5قات5ل ،وم5ع ه5ذا ك5ان ي5فّكر ب5ال ان5قطاع ،ك5يف ي5مكنه م5ساع5دة ص5دي5قه الح5ميم ،إذ أّن ال5قتل ل5م ي5كن ع5مًدا ب5ل دف5اًع5ا ع5ن
النفس.
صلحة
سْعي إلبرام ال ُ
ل5 5م ت5 5توّق5 5ف ش5 5رط5 5ة م5 5دي5 5نة ن5 5اب5 5لس ع5 5ن ال5 5بحث ع5 5ن ال5 5قات5 5ل ول5 5كن ب5 5دون ج5 5دوى ،ألّن ال أحَ5 5د ط5 5رأ ع5 5لى ب5 5ال5 5ه أّن ك5 5اه5 5ن
ج 5ه ال 5كاه 5ن آألك 5بر
ال 5سام 5ري 5ني األك 5بر ،وع 5ضو الش 5رف ف 5ي املج 5لس ال 5بلديُ ،ي 5عطي م 5لجأ ل 5لقات 5ل .ف 5ي أح 5د األّي 5ام ،ت 5و ّ 5
ص ع5ليه كّ5ل م5ا ج5رى ف5ي ال5شجار ب5ني ص5دي5قه ي5وس5ف ص5روان
ي5عقوب إل5ى ال5حاك5م ال5عسكري ال5ترك5ي ف5ي م5نزل5ه ،وقّ 5
وال5قتيل .ك5ما وق5ال ل5ه إّن5ه ي5علم م5خبأ ص5روان .ف5رح ال5حاك5م جًّ5دا ق5ائً5ال :ن5شكرك ج5زي5ل ال5شكر ي5ا سّ5يدي ال5كاه5ن .إّن5نا
نبحث عن يوسف صروان منذ زمن طويل .وأخيرا ُيمكننا إلقاء القبض عليه.
ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب ،ال5ذي ل5م ُي5رد أن ي5شي ب5صدي5قه أب5ي ع5بدو ،س5رع5ان م5ا ق5ال ل5لحاك5م إّن5ه مس5تعّد ل5كشف م5كان
م5خبأ ص5دي5قة ش5ري5طة أن يِ5عد ال5حاك5م ب5إج5راء ل5قاء ب5ني أب5ي ع5بدو وأق5ارب ال5قتيل .أ ُص5يب ال5حاك5م ب5صدم5ة ش5دي5دة ع5ند
س5ماع5ه ه5ذا ال5طلب .ق5فز ك5أّن أف5عى ل5سعته ص5ار ً
خ5ا ن5حو ال5كاه5ن ي5عقوب” :م5ا ج5رى ل5ك؟ ،إّن5هم س5يقتلون5ه ع5ند رؤي5تهم
إّي5اه ،إنّ5هم س5ينتقمون م5ن دم أخ5يهم“” .ال ت5قلق“ ،رّد ال5كاه5ن ي5عقوب م5حاف5ظًا ع5لى َرب5اط5ة ج5أش5ه” .إنّ5ي س5أه5تّم ب5إج5راء
ال5لقاءِ ،عْ5دن5ي ف5قط ب5أّن5ه ف5ي خ5الل ان5شغال5ي ب5تنظيم ال5لقاء ل5ن ُي5صاب ي5وس5ف ص5روان ب5أّي أذًى“ .ال5حاك5م أع5طاه ال5وع5د
محّذًرا إّياه بإنجاز ذلك في غضون بضعة أّيام.
ج5ه ال5كاه5ن إل5ى ع5ائ5لة ال5قتيل ،ال5تي ك5ان5ت غ5اض5بة جًّ5دا ف5ي ال5بداي5ة ،ول5م ت5قبل ح5تى ال5سماع ع5ن ل5قاء م5ع أب5ي
أّوًال ت5و ّ 5
ع5بدو .ال5كاه5ن األك5بر ل5م يس5تسلم ،وش5رح ع5لى مه5ل مّ5رة ت5لو األخ5رى ض5رورة إج5راء ص5لحة إذ أن ال5قتل ك5ان ب5الخ5طأ.
ف 5ي آخ 5ر امل 5طاف ،اق 5تنع أب 5و ال 5قتيل و إخ 5وت 5ه ب 5كالم ال 5كاه 5ن وواف 5قوا ع 5لى ع 5قد ال 5لقاء .أس 5رع ج ّ5دي وأب 5لغ ال 5حاك 5م ع 5ن
تمكنه من تهدئة أقارب القتيل طالبًا منه استدعاء الطرفني إليه ،وتّم ذلك على جناح السرعة.
صلحة
ال ُ
ف5ي ت5لك ال5ليلة ال5تي وص5ل ف5يها ي5وس5ف ص5روان إل5ى ب5يت ال5كاه5ن األك5بر ،ق5ال ل5ه جّ5دي ب5أّن5ه ي5نوي تس5ليمه ل5لحاك5م .ه5مّ
أب5و ع5بدو ف5وًرا ب5اله5رب ل5ينجو ب5ري5شه إّال أّن جّ5دي م5سكه ب5يده وأخ5ذ يهّ5دئ5ه ووع5ده ب5أّن5ه ل5ن ي5تعّرض ألذى .أب5و ع5بده ل5م
ي5مل ل5تصدي5ق ذل5ك ف5إّن ج5نود ال5حاك5م سُ5يذي5قون5ه مّ5ر ال5عذاب” .ال ته5تّم“ ،ق5ال ال5كاه5ن األك5بر ل5صروان ،إّن5ي أت5دّب5ر األم5ر.
ارت5عب أب5و ع5بدو ،ول5كن وث5وق5ه ب5قّوة ال5كاه5ن األك5بر ك5ان أق5وى م5ن خ5وف5ه .ف5ي ي5وم ال5لقاء املحّ5دد ،أرس5ل ال5حاك5م إل5ى ب5يت
ج5جني ب5الس5الح .ع5ائ5لة ال5قتيل ك5ان5ت ح5اض5رة ،وم5ا زال5ت م5حتّدة ح5ان5قة جًّ5دا وم5ع
س5ا م5د ّ5
ال5كاه5ن األك5بر ،اث5ني عش5ر ح5ار ً 5
ذل 5ك واف 5قت ع 5لى ال 5لقاء .ف 5ي ال 5بداي 5ة ،ق 5ام ال 5كاه 5ن األك 5بر وأل 5قى ك 5لمته ع 5ن ف 5ضل الس 5الم ونش 5ره ب 5ني البش 5ر .ث ّ5م أل 5قى
ال 5حاك 5م خ 5طاًب 5ا ط 5وي ً5ال به 5ذه ال 5روح أي ً 5
ضا اس 5تمّر س 5اع 5تني ك 5ام 5لتني .ف 5ي ال 5نهاي 5ة ط 5لب االث 5نان م 5ن أ ُس 5رة ال 5قتيل أن
ت5تصال5ح م5ع ي5وس5ف ص5روان وت5قبل س5لًفا الُ5حكم ال5ذي سُ5يصدره ال5حاك5م .ال5كالم ال5طّيب ال5ذي ت5فّوه ب5ه ال5كاه5ن األك5بر

ي5عقوب وال5حاك5م ،وم5رك5زه5ما ال5رف5يع ،أثّ5را ع5لى ق5لوب أب5ناء ع5ائ5لة ال5قتيل ،ف5قبلوا ال5توق5يع ع5لى تعّه5د ي5قضي ب5قبول5هم الُ5حكم
الذي سُيصدره الحاكم بحّق يوسف صروان.
ب5عد ال5نقاش ال5ذي دار ب5ني ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب وال5حاك5م ف5ي غ5رف5ة م5جاورة ،أص5در األخ5ير ح5كًما ي5قضي ب5أن ي5دف5ع
ي5وس5ف ص5روان ل5عائ5لة ال5فقيد ف5دي5ة ق5دره5ا ث5الث5مائ5ة وس5تون دي5ناًرا ،م5بلغ ك5بير جّ5دا ف5ي ت5لك األّي5ام .ف5ي ت5لك امل5ناس5بة
وب5عد إص5دار ال5حكم ت5قّدم ي5وس5ف ص5روان إل5ى ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب وق5ال ل5ه ”أن5ت ن5بيّ ع5ظيم ،إس5مح ل5ي أن أك5ون
خ5ادَم5ك ح5ت ّى م5مات5ي ألّن5ك أن5قذت ح5يات5ي“ .ل5م ي5قبل ال5كاه5ن األك5بر ي5عقوب ه5ذا ال5طلب ق5ائ5ال ،إّن ك5ل املخ5لوق5ات خَ5دم هلل،
إال أّن أب5ا ع5بدو ل5م ي5سحب ق5راره .ك5ان ي5أت5ي كّ5ل أس5بوع إل5ى م5نزل ال5كاه5ن األك5بر ويح5مل ع5لى ظه5ره جّ5دت5ي ال5ضري5رة
ف5ي آخ5ر أّي5ام5ها إل5ى الحّ5مام .واس5تمّر ف5ي خ5دم5ة أب5ناء ال5كاه5ن ي5عقوب ح5تى وف5ات5ه ،إذ أنّ5ه رأى ف5ي وج5ه ال5كاه5ن األك5بر
يعقوب بن هارون كمنظر وجه اهلل“.

