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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلإ هتدوع يأ ،عوسي ّبّرلا دوعص ديعب نادلبلا نم ديدعلا يفو ايلاطيإ يف مويلا لفتحُي
نيب نم مئاقلا عوسيل روهظ رخآ اقول سيدقلا بسحب ليجنإلا يوري ،ايجروتيللا يف .بآلا
ثدح عم ديدحتلاب اهتورذ ةّيضرألا عوسي ةايح تغلب .(53-46 ،24 اقول عجار) هذيمالتل تاومألا
نع سلجو ،ءامسلا ىلإ دعص :لوقن امدنع ،ناميإلا نوناق يف اًضيأ هنلعن يذلا ،دوعصلا
فّقوتنل ،لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل ؟همهفن نأ بجي فيك ؟ثدحلا اذه ينعي اذام .بآلا نيمي
ّمث حوّرلا لسريس هّنأب رَّشب اًلّوأ :ءامسلا ىلإ دعصي نأ لبق عوسي امهب ماق نيَلمع دنع
.كراب ّمث حوّرلا ءيجمب رّشب .هذيمالت كراب

حوّرلا ىلع مّلكتي هّنإ .(49 ةيآلا) "يبَأ ِهب َدَعَو ام مكيَلِإ ُلِسرُأ يِّنِإ" :هئابحأل اًلّوأ عوسي لاق
يف مهنع عفاديسو ،مهتلاسر يف مهدنسيو مهدشريو مهقفاريس يذلا يزعملاو سدقلا
،ءامسلا ىلإ دعص .هذيمالت نع عوسي ّلختي مل :اًمهم اًئيش مهفن اذه نم .ةّيحورلا كراعملا
ىرخأ ةبسانم يفو .سدقلا حوّرلا ضيف نمض بآلا ىلإ هدوعصب لب .اندحو انكرتي مل هّنكل
اًضيأ اذه يف .حوّرلا يأ ،(7 ،16 انحوي) "دِّيؤُملا ُمُكِتأَي ال ،ْبَهذَأ مل نِإَف .بَهذَأ نَأ مكَل ٌريَخ هَّنِإ" :لاق
وهف ،سكعلا لب .انتيرح نم ّدحي نأ ديري ال يذلا هروضح يه هتّبحم :انل عوسي ةّبحم ىرن
ةبحملا تسيل ،ءاغلإ ال ،اًبراقت اًمئاد ئِشنُت ةّيقيقحلا ةّبحملا ّنأل انل لاجملا حسفي
وه بوبحملا لعجت ةّيقيقحلا ةّبحملا لب ،كالمتسا ال هنم برق يه لب رخآلل اًكالمتسا
نوسَبلُتسو ،بآلا ىلإ بهاذ انأ” :لوقيف حيسملا اننئمطي اذكهو .ةّيسيئرلا ةّيصخشلا
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اقول عجار) “!ملاعلا يف يلمع نولصاوتس هتّوقبو هسفن يحور مكل لسرأس :ىلُعلا نم ةّوق
،ليلق ددع نم هدسجب اًبيرق ىقبي نأ نم اًلدب ،عوسي ،ءامسلا ىلإ هدوعصب ،كلذل .(49 ،24
نامزلا زجاوح نع اًديعب ،انيف اًرضاح عوسي لعجي سدقلا حوّرلا .هحورب عيمجلا نم برتقي هّنإف
.ملاعلا يف هل اًدوهش انلعجيل ،ناكملاو

اهّنإ .(50 ةيآلا عجار) لسرلا كرابو هيدي حيسملا عفر :يناثلا لمعلا يتأي ،كلذ دعب ةرشابم
.(26 ،6 ددع عجار) بعشلا ةكرابم ةّمهم ةنهكلا ىلإ هللا لكوأ ،نوراه نمز ذنم .ةّيتونهك ةكرح
بآلا ىلإ عوسي دعص .انتايح يف مظعألا نهاكلا وه عوسي ّنإ ،انل لوقي نأ ديري ليجنإلا
انتعيبط ىقبتس ،بآلا يّنيع مامأ ،اذكهو .ةّيرشبلا انتعيبط هل مّدقيلو ،انب عفشيل
حيسملا دعص امدنع ،كلذل .انحارجو انلامآو انتايح ،عوسي ةيناسنإ عم ،اًمئادو كانه ةّيرشبلا
ىتح ،انب عفشيس ،اًدعاصف نآلا نمو ،اًناكم انل ئّيهيل بهذ ،اًقيرط انل ّدعأ ،بآلا ىلإ
.انكرابيو اًمئاد بآلا انقفاري

اًدوهش نوكنل عوسي نم اهانلن يتلا حوّرلا ةّيطع يف مويلا رّكفنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نحن له انسفنأ لأسنل .ةداهشلا هذه يف نيّيسيئرلا صاخشألا نوكنلو ،ليجنإلا نالعإل
لب ،مهيلع لاقثإلا وأ مهئاغلإ نود نيرخآلا ةّبحم ىلع نيرداق اًضيأ نحن لهو ،كلذك اًقح
ءاعفش نوكن فيك فرعن له انسفنأ لأسنل ،كلذ دعبو .مهل لاجملا حسفنو اًرارحأ مهكرتن
انّنإ مأ ؟مهتايح كرابن فيك فرعن لهو ،مهلجأ نم يّلصن فيك فرعن له يأ ،نيرخآلا لجأ نم
نم عفشَتنِل ،ةعافشلا ةالص مّلعتنل :اذه مّلعتنل ؟ةصاخلا انحلاصمل نيرخآلا مدختسن
يقتلن نيذلا ّلك انمالكو انرظنب كرابنلو .مالّسلا لجأ نم عفشتنلو ،ملاعلا مالآو لامآ لجأ
!موي ّلك مهب

،سدقلا حوّرلاب ةئلتمملاو ،ءاسنلا نيب ةكرابملا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ نآلا ّلصنل
.انلجأ نم عّفشتتو اًمئاد يّلصت يكل

 

"ءامسلا ةكلم اي يحرفإ" ةالص

"ءامسلا ةكلم اي يحرفإ" ةالص دعب

 

ةنس يف َلِتُق يذلا ،ناميإلا ديهش ،ينيزنيل يجيول بألا ،انيدوم يف ،سمأ موي بيوطت ّمت
نم خانم يف ،ةّيسيئرلا ةايحلا قيرط يه ةّيحيسملا مَيقلا ّنأ دكأو لاق هّنأ هبنذ ناكو 1945
،لدعلاو ّقحلا لوسرو حيسملا بلق بسح يعارلا ،نهاكلا اذه .تقولا كلذ يف عارّصلاو ةيهاركلا
!ديدجلا يوابوطلل قّفصنل .صالخإو ةّبحمب ليجنإلل دهشن يكل ءامسلا نم اندعاسيل

.بلقلا نُذأب ءاغصإلا راعش تحت يعامتجالا لصاوتلا لئاسول يملاعلا مويلاب مويلا لفتحُي
هنع ىنغ ال رصنع لّوأ اًضيأ وه ،لّوألا ةّبحملا لمع ىلإ ةفاضإلاب ،يغصن فيك فرعن نأ
،ءيش ّلك اولوقي نأـب نيرخآلل حمسن نأ وه ،يغصن فيك فرعن نأ .دّيجلا لصاوتلاو راوحلل
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اومني نأ ىنمتأ .بلقلابو نيَنذألاب يغصن فيك فرعن نأو ،مهثيدح طسو يف مهعطاقن اّلأو
.بلقلاب ءاغصإلا ىلع ةردقلا هذه يف عيمجلا

اًمئاد وه ضيرملا" ّنأ رّكذتنل .ملألا نم فيفختلل ينطولا مويلا ايلاطيإ يف مويلا فداصُي
نمو ،هتجلاعم اًمئاد نكمملا نم هّنإف ،اًنكمم هؤافش نوكي ال امدنع ىّتح" و "هضرم نم ّمهأ
مويلا ةبسانم يف ةلاسر) "برُقلاب هرعشُن نأ اًمئاد نكمملا نمو ،هتيزعت اًمئاد نكمملا
.(2022 ضيرملل يملاعلا

ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا ةرايزل يجروتيللا ديعلا وهو ،ويام/رايأ رهش نم موي رخآ وه ،دغ موي دعب
،ىربُكلا ميرم ةسيّدقلا اكيليزاب يف ،ًءاسم ةسداسلا ةعاسلا دنع .تاباصيلأ اهتلاخل
نادلب يف تارازملا نم ديدعلا عم نمازتلاب ،مالّسلا لجأ نم ةّيدرولا ةحبسملا ةالص ولتنس
هللا نم لانن يكل ةالّصلا هذه ىلإ مامضنالا ىلإ تاعامجلاو تالئاعلاو نينمؤملا وعدأ .ةديدع
.ملاعلا اهرظتني يتلا ةمعنلا مالّسلا ةكلم ةعافشب

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ
!ءاقللا
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