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ةداحش بيسح .ب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 عشي8بأ ن8ب يڤي8ل( يواتفح8لا رض8خ ن8ب ي8جا8ن ن8ب ف8طا8ع ن8هاك8لا ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 ةءار8888ق ي8888ف ريب8888خ ،ن8888ير8888شعلا نرق8888لا ي8888ف ةزراب8888لا ة8888ير8888ماس8888لا تايصخش8888لا ن8888م ،٢٠٠١-١٩١٩ ،يئتڤح8888ه ساحن8888ف ن8888ب
 اهلق8ن هرود8ب يذ8لا )-١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا ىل8ع ةي8برع8لا8ب )٢٠٠١-١٩٩٨ رب8كأ ن8ها8ك ،ر88888ِّسفمو ر8عا8ش ،ةاروت8لا
 ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ ن888يددع888لا ،ةر888ماس888لا راب888خأ - .ب .أ ة888ير888ماس888لا ة888يرود888لا  ي888ف ا888هر888شنو ،اهحّق888ن ،ا888هّد888عأ ،ة888يربع888لا ى888لإ
.٨٢-٧٩ .ص ،٢٠١٧  ناريزح

 تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ :اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه
 فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا يربع888لا ّط888خلا888ب ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلا وأ ة888يربع888لا :تا888يد888جبأ ع888برأ وأ طوط888خ ةع888برأ888ب
 ة8يزيل8جنإلا ؛ي8برع8لا م8سر8لا8ب ةي8برع8لا ؛ي8لاح8لا يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ(

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو8ُ8ت ،ماظت88نا88ب رُدص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ن8م اهي8ف نو8كرت8شم كان8هو ،ير8ما8س ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق ،اتي8ب ١٦٠ ي8لاو8ح نويب8لا دد8عو نو8لو8حو سل8با8ن ي8ف ير8ما8س تي8ب
 رّوطت888تو ل888ب ال ،قزر8ُ88ت ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا
 ٢٢( ة88قد88ص )نوس88تر( ي88ضار مو88حر88ملا يل88888ْجن  ،)تف88ي( ينس88حو  )مي88ماين88ب( ني88مألا ،نيقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

رابِك ةنهك نع صصِق”

 ،هت8مد8خ نوض8غ ي8ف تلص8ح صص88ِق .ةريث8ك صص88ِق ه8لو8ح رود8ت ال ،ةري8خألا لاي8جألا ي8ف َرب8كأ ا8ًير8ما8س ًان8ها8ك د8جت امّل8ق
 ن88ع اًصص88ق ك88لان88ه ّنأ ام88ك .ايسي88ئر اًرود هتيصخ88ش اهي88ف بعل88ت ىر88خأ صص88قو ،اهتيفل88خ ي88ف هتيصخ88ش ق88فار88ت ثي88ح
 رض888خ ن888ب قي888فو888ت رب888كألا ن888هاك888لا ةيصخش888ب قّلعت888ت صص888ق ة888عوم888جم ةم888ث ك888لذ888ك ،)نور888هأ( نورا888ه ن888ب بوقع888ي ن888هاك888لا
 ا8م ي8ف ةد8ئا8س ،ر8خاوألاو ل8ئاوألا ن8م تايصخ8ش لو8ح ةريث8ك صص8ق ك8لان8ه .)يئتڤح8ه ساحن8ف ن8ب حيل8ستم( يواتفح8لا
 ام8ك ،انني8عأ ُّمأ8ب نح8ن ا8ها8نْد8ها8ش َب8ئاج8ع لو8ح صص8ق د8جو8ت . مه8ئا8بآ ن8م اوعِم8س ن8يذ8لا ان8ئا8بآ ن8م انعِم8س اذك8ه .انني8ب
 ا88م ّل88ك :انعيم88جل ح88ضاو د88حاو ر88مأ كان88ه نك88لو ،ة88بوج88ُعأ ّل88ك ريسف88ت نكم88ي ال .اني88نار88هظ ني88ب نوشيع88ي نور88خآ ا88هد88ها88ش
 ن888ب بوقع888ي ن888هاك888لا ةط888ساو888ب رط888ملا لاز888نإ ة888بوج888عأ ،لاث888ملا ليب888س ىل888ع .هللا ةدارإ888ب و888ه ثُد888حيس ا888مو ثُد888حي ا888م ،ثد888ح
 نوڤ8ن( يف8ند8لا يوار8سلا مي8حر8لا دب8ع ن8ب يمه8ف ميكح8لا ّنس8ملا ا8هّد8كأ د8قو ،ر8باغ8لا نرق8لا ّلهت8سم ي8ف تع8قو يت8لا نورا8ه
.هينيع ُّمأب اهآر يذلا ،اًماع نينامثلاو نينثالا نبا )يفنده يرتسه موحرَه دبع نب

لَّجبملا )حيلستم( قيفوت ربكألا نهاكلا

 صصق88لا هذ88ه ن88م ةد88حاو مكيل88ع دُر88سأ نأ ّدوأ .رض88خ ن88ب قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا لو88ح ةريث88ك صص88ِق ُت88هّو88ن ام88ك ك88لان88ه
 ن88هاك88لا ي88بأ ،لا88ح ّل88ك ىل88ع .ثد88حي ا88م مه88فأل مزال88لا ن88م رث88كأ اًع88فا88ي تن88ك ين8ّ8نأ ن88م م88غر88لا88ب ،ياب888888888ِص ي88ف ت88ثد88ح يت88لا



 اْنبب88حأ يت88لا ةّصق88لا هذ88ه در88س ن88م رثك8ُ8ي نا88ك هدع88ب ءا88ج يذ88لا قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا قيق88ش ،رض88خ ن88ب ي88جا88ن رب88كألا
 ال ما8ّ8يأو تا88عا88س .عاطق88نا نود88ب ةريث88ك ر88هشأ َلاو8َ8ط صصق88لا در88س نكم88ملا ن88م .ارارك88تو اًرار88م ياقيق88شو ا88نأ اه88عام88س
 ا88مدن88ع .ت88با88ث ض88ير88ع همس88ج ،ة88ماق88لا ل88يو88ط ،ل88يو88ط ُضي88بأ ن88ْقذ ،ل8888ّجبملا هرظن88م نور888ّكذت88ي يل88ياج88م لاز ا88م .ك88لذ88ل يفك88ت
.هل اًمارتحاو اًريدقت ينحني ،قيرطلا يف هفداصي نم ّلك ناك ،سلبان ةنيدم زكرم ىلإ ميدقلا ّيحلا نم لِزني ناك

 ،ةّر8م تاذ م8هد8حأ أط8خأ ا8م اذإو .ه8نايص888ِع ىل8ع ؤُر8ج َد8حأ ال ،عيم8جلا ىل8ع ذوف8ن اذ ،باج8عإل8ل اًريث8م رب8كألا يّم8ع نا8ك
 ة8جوز ،)هر8هز( ةدوعس8م ِضر8م لو8ح ةّصق8لا رود8ت .هن8م ك8لذ بلط8ُي نأ نود ريفكت8لا لوا8حو ك8لذ ىل8ع مِد8ن ا8م َنا8عر88888ُس ه8ّنإ8ف
 ة8جوز ت8ضِر8م مو8ي تاذ .ني8ير8ماس8لا توي8ب ة8ّفا8ك ي8ف اه8جوز8ك اه8ب ب8888ّحُرو ةف8ئاط8لا دار8فأ ّل8ك اّهب8َحأ .قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا
 صّحفت8ت ت8نا8ك .ل8جِر وأ د8ي ك8ير8حت ىل8ع َوق8ت م8ل اه8ّنأ ة8جرد8ل ًابيص8ع اه8ضر8م نا8ك .شارف8لا ةح8ير8ط تد8غو رب8كألا ن8هاك8لا
 نا8ك ّيحص8لا اهع8ضو .اهع8ضو نّسحت8ب داقت8عالا ن8ع سان8لا تف8ّقو8ت اه8ّنأ ة8جرد8ل اهت8لا8ح تم8قاف8ت .ةن8يز8ح ةرظن8ب اه8لو8ح ا8م
.بيصع َّدِج

 ءان888بأ ّنأ ام888ك .اد888يد888ش ا8ً88نز888ح اذ888ه اه88888888888ُضر888م ه888ل ّبب888س د888قو ،هت888جوز888ل مارت888حالاو ةبح888ملا ّنُك888ي ،قي888فو888ت رب888كألا ن888هاك888لا نا888ك
 اه8ّنأ8ب اورّر8قو اه8ما8ّيأ اوص8حأ مهن8م نو8فراع8لاو ،اًف8سأ مه8سوؤر8ب نوُّز8هي او8نا8ك  ،اًرار88ِم اه8تداي8ع ىل8ع او8جرد ن8يذ8لا ةف8ئاط8لا
 ى88عدت88سا .ّان88س هرُغص88ت يت88لا هت88جوز ةّل88ع بب88سب د88يد88شلا ى88سألا88ب اًمعف88م رب88كألا ن88هاك88لا نا88ك .مداق88لا ر88هشلا زاتج88ت ن88ل
 ّل8ك ي8ف ّبط8لا ة8فرع8م ي8ف امه8ل َريظ8ن ال ن8يذل8لا يداه8لا دب8ع ف8صاو هلي8مزو قانشب8لا ىفطص8م ،سل8با8ن ءاب8طأ ةري8خ اه8ل
 ّل8ك ،ام8هال8ك .ةدوعس8م ة8لا8ح صيخش8ت ددص8ب اهي8ف نيبيبط8لا ال8ك قف8ّتا يت8لا ةدي8حو8لا ةّر8ملا كل8ت ت8نا8ك .ط8سوألا قر8شلا
 ،ا8هذاق8نإ عيطت8سن ال ،هللا ةئيش8م هذ8ه ،ءي8ش ّيأ لم8ع نكم8ُي ال ”رب8كألا ن8هاكل8ل ْمز8حب لا8قو اًف8سأ ه8سأر8ب ّز8ه ،ةد888ِح ىل8ع
.“اهضرم صيخشت ام ّىتح فِرعن ال اّننإ

 ي8ك ق8لاخل8ل لاهت8بالاو ةالص8لا ن8م راث8كإلا ىو8س ،ة8نا8عإلا ي8ف ّبط8لا ز8جع دع8ب ه8ل ّقبت8ي م8ل ه8ّنأ قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا كردأ
 ،مو88ي َدع88ب ا88ًمو88ي ُةيحص88لا ةدوعس88م ة88لا88ح ترو88هد88ت .اعف88ن ِد88جُت م88ل اًض88يأ ِتالاهت88بالاو تاولص88لا ّنك88لو ،ةبيبح88لا هت88جوز ذقن8ُ8ي
 قي88فو88ت رب88كألا ن88هاك88لا ع88فر .قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م اه8ّ8نأ ىل88ع د888ِهش طق88ف ّعطقت88ملا اهسُّفن88ت .اهي88عو تدق88فو لل88شلا88ب تبي88ُصأ
 .اهّبر ءاقل ةفئاطلا ءانبأ ّلك اّهبحُي يتلا ةدوعسم ىلع بتُك دق هّنأ ودبي نكل ؛هتجوز تيُمي اّلأ هللا نم ًابلاط هَتريقع

نييروطُسأ ءّابطأ ةعست

 فالآل اهن88ع ا88888ًحرا88شو ،ةيل88حملا تاس888888ّسؤ88ملا ما88مأ اهم88سا88ب اًق88طا88ن هلم88ع ة88لواز88مو هتف88ئا88ط ةداي88ق ي88ف رب88كألا ن88هاك88لا ّرمت88سا
 رب88كألا ن88هاك88لا نا88ك امني88ب ه8ّ8نأ مو88ي تاذ ثد88ح .ةف88ئاطل88ل هت88مد88خ تاون88س نوض88غ ي88ف سل88با88ن روز88ت ت88نا88ك يت88لا فويض88لا
 ن88م ة88عوم88جم ّنأ مالغ88لا هرب88خأ .قيتع88لا ّيح88لا ي88ف م88يدق88لا سينكل88ل ي88عُد ،ةرضتح88ملا هت88جوز ىل88ع ًان88يز88ح يكب88ي اًس88لا88ج
 ةاروتل88ل جرد88م مد88قأ ة88يؤر88ل ةعّلطت88م ،رم88جلا ن88م َّر88حأ ىل88ع ،ربص88لا غراف88ب سينك88لا ل88خد88م ي88ف هرظتن88ت ل88ضا88فألا حاّوس88لا
.مَلاعلا يف

 مه8ساب8ل ،او8نا8ك فوي8ض ةعس8ت .ر888888ّسيت ا8م مه8ل ر888888ّسفو ،فويض8لا ه8تداع8ك لبقت8ساو سينك8لا ى8لإ قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا مِد8ق
 ،مار88ي ا88م ىل88ع سي88ل رب88كألا ن88هاك88لا جاز888ِم ّنأ ة88عوم88جملا سي88ئر ظ88حال .ل88ضا88فأ مه8ّ8نأ ىل88ع ّلد88ت مه88تام88سو مدنه888ُم ي88بوروأ
 ه88جو88ك كه88جو ان88يأرو ؟)كضع88ب ىل88ع ش88م( موي88لا مّهجت88م كه88جو اذا88مل” :ك88لذ بب88س ن88ع ة88مرا88ع ةش88هد88ب فويض88لا عِم88سو
  ًى888سأ ّببصت888ي توص888ب رب888كألا ن888هاك888لا لا888ق - ؟يم888ثا د888جو د888ق هللاو رذت888عأ اذا888مو ،ّص888ُقأ اذا888مو ،مك888ل لو888قأ اذا888م” ؟“هللا
 ّل8ك ّنأ8ب نّيب8ت ا8مدن8ع ،ةد8يد8ش ةش8هد8لا ت8نا8ك م8كو ،هت8جوز ة8لا8ح ن8ع ه8فوي8ض ن8هاك8لا غل8بأ  .“!رضتح8ت يت8جوز” ةر8سحو
 مهع88م نولِم88حي مه8ّ8نأ ل88ب ،ب88سحف اذ88ه سي88ل .ّيب88ط رم88تؤ88م ةب88سان88مل دالب88لا ي88ف نودو88جو88م ،نوروهش88م ءّاب88طأ م88ه ةعست88لا



 ةي8888برع8888لا ى8888لإ نو8888ير8888ماس8888لا اهم8888جر8888تو ،١٨ :١٩ ددع8888لا رف8888سو ٢٢ :١٢ جور8888خلا رف8888س ،ةاروت8888لا ي8888ف نْي8888تّر8888م בוזא ةظف8888ل تدرو .1
 ،ا8فوُز :د8جن ةث8يد8حلا ةيحيس8ملا ةي8برع8لا تام8جرت8لا ي8ف ؛رتع8ص :اهم8جر8ت ي8مويف8لا ديع8س و8بأ ؛رت8عز ،رتع8ص ،رتع8س ،بوز8ع :ظاف8لألا8ب
 :سدق8888لا .جور8888خلا رف8888سو ن8888يوكت8888لا رف8888س :لّوألا دل8888جملا ،ني8888ير8888ماس8888لا ةاروت8888ل ةي8888برع8888لا ةم8888جرت8888لا ،ةداح8888ش بيس8888ح رظ8888ُنأ .فوز8888لا
 ةينث88ت رف88سو ددع88لا رف88س ،ني88يوال88لا رف88س :ي88ناث88لا دل88جملا ؛٣١٥-٣١٤ .ص ،١٩٨٩ ،بادآلاو مولعل88ل ةيل88يار88سالا ةين88طو88لا ةيم88يدا88كألا
.٢٨٣-٢٨٢ .ص ،٢٠٠١ ،عارتشالا

 كت88جوز ع88ضو  ن88ع  َفشكن88ل” - رب88كألا ن88هاكل88ل ة88عوم88جملا سي88ئر لا88ق !“كتي88ب ى88لإ كلض88ف ن88م ا88نذ888ُخ” .ةيبط88لا ُمهب88ئاق88ح
.“يّحصلا ةبيبحلا

رادجلا يف يذلا رتعزلا

 ر8ير8س لو8ح ةعست8لا ءّاب8طألا ف8قو .موي8لا اذ8ه ّىت8ح هسن8ي م8ل ن8ير8ضاح8لا د8حأ ّنأ في8ك ،د8هشملا اْور8ت نأ ب8جاو8لا ن8م نا8ك
 ر8ّ88توت888ب روضح888لا ل888ك صّحف888ت .اهسّفن888تو بلق888لا تاضب888ن سايق888ل اهنط888ب ىل888ع هت888عاّم888س ع888ضو مهن888م د888حاو ّل888كو ،ةدوعس888م
 نا888كرأ صّحفت888ي ذ888خأو ه888سأر ءّاب888طألا ة888عوم888جم سي888ئر ع888فر ةّر88888ِغ ني888ح ىل888ع .ثد888حيس اذا888م ن888يرظتن888م ير888جي ا888م د888يد888ش
 رت8عز8لا ن8م اًضع8ب فقس8لا ن8كُر ن8م ي8ل بل8جيو م8كد8حأ قل8ستيل اي8ه” اًل8ئا8ق لعفن8ملا هقي8عز عامس8ب انش8هُد ا8هدن8ع ،ة8فرغ8لا
!“هنم يلدتملا

 يح888لا ي888ف تي888ب ل888ك ي888ف ةدو888جو888ملا ءارضخ888لا ةتبن888لا عل888قو فقس888لا ى888لإ د888حاو قّل888ست .هّس888م ا8ً88نون888ج ّنأ ّانن888ظ ة888يادب888لا ي888ف
 ةتبن88لا ن88م نيت88قرو اوذ88خ ،اه88ضر88م ن88م ى88فاعتت88س ةدوعس88م ،او88فاخ88ت ال” لا88قو َبث88ك ن88ع ةتبن88لا بيبط88لا صّحف88ت .قيتع88لا
  .“ما8ّيأ ة8ثال8ث دع8ب ت8نا8ك ام8ك دوعت8سو ،ى8فاعتت8س اه8ّنإ .ة8عا8س ّل8ك ةد8حاو ةّر8م ،اًليل8ق اًليل8ق هن8م ا8هوق8سأ م8ث ءا8ملا8ب ام8هول8غاو
 ّل88ك ،او88قّدص8ُ8ت ال .لا88ق ام88ب انم88ق نك88لو ي88بأ ّيل88ع ّص88ق اذك88ه ،انعم88س ا88م قّدص88ن م88ل نح88نو بيبط88لا ه88لا88ق ا88م طبض88لا88ب اذ88ه
 .تعفن دق رادجلا يف رضخألا رتعزلا نم ةريقحلا ةريغصلا ةتبنلا هذه ّنأ نيح يف اًعفن دجت مل ّبطلا ةمكح

 ل8سرأ .ة8فرغ8لا ي8ف مهن8م د8حاو الو قب8ي م8ل ،بجعل8ل ا8ي نك8لو مه8تد8عاس8م ىل8ع ءّاب8طألا ركشي8ل قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا تفت8لا
 ا888نأو فرع888ي م888ل ي888بأ .ي888نو888لأس888ت ال ؟هللا َل888سُر مأ اًر888شب ءّاب888طأ ءالؤ888ه او888نا888كأ .مهيل888ع اورثع888ي م888لو مهفل888خ ةاع88888888ُس ن888هاك888لا
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