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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ُدِجَي هارُتَفَأ ،ناسنِإلا ُنبا َءاج ىتم" :قلقم لاؤسب مويلا اّيجروتيل َليجنإ ُعوسي مِتخَي
اننكمي ،نكلو – خيراتلا ةياهن يف يِتآ امدنع :لوقي هّنأكو .(8 ،18 اقول) "؟ضرَألا ىلع َناميِإلا
؟مكملاع يفو ،مكيف ناميإلا دجأ له - ةايحلا نم ةظحللا هذه يف ،اًضيأ نآلا ُتيتأ ول ،رّكفن نأ
،ةريثك اًبورح ،معن ،ىريس :مويلا ضرألا ىلإ يتأي عوسي ّبّرلا ّنأ لّيختنل .ريطخ لاؤس هّنإ
ةّيجولونكت تازاجنإ ىريس هسفن تقولا يفو ،ةاواسملا مدع نم اًريثكو ،اًريثك اًرقفو
نم دجي له ،نكلو ،اًدبأ نوفّقوتي ال ،مهرمأ نم ةَلَجَع يف اًمئاد اًسانأو ،ةثيدح لئاسوو ،ةريبك
اذام :انسفنأ لأسنل ،اًلّوأو ؟لّوألا ماقملا يف هعضي نمو ،ّبحلاو تقولا ضعب هل سّركي
تاّيولوأ يه امو ؟يبلق يفو ،يتايح يف ،ّيف دجيس اذام ،مويلا عوسي ّبّرلا ءاج نإ ،ّيف دجيس
؟اهاريس يتلا يتايح

رومأب متهنو لغشننو ،ةّيرورض ريغ اهّنكل ،ةّيرارطضا ةريثك ٍرومأ ىلع اًبلاغ زّكرن نحن
اًئيش دربت هلل انتّبحم كرتنو مهألا وه ام لهاجتن ،يعن نأ نود نم ،فسأ عمو ،ةريثك ةّيوناث
.ةالّصلا ؟جالعلا وه امو .رتافلا ناميإلا شاعنإل جالعلا مويلا انل مّدقي عوسي .اًئيشف
ذخأن نأ اندرأ نإ .ةرباثم ةالص نوكت نأ بجي ،نكلو .حوّرلا طّشنمو ،ناميإلا ءاود يه ةالّصلا
يفو ةحيحّصلا ةقيرّطلاب ةيودألا لوانتنو ،اًدّيج هب مزتلن نأ ّمهملا نمف ،نّسحتن يكل اًجالع
يف رّكفنل .ءيش ّلك يف كلذل ةجاحب نحن ةايحلا يف .ماظتناو تابثبو ،بسانملا تقولا
ّمث ،ءاملاب اهقرغن نأ اننكمي الو ،موي ّلك رارمتساب اهتياعر انيلع :تيبلا يف انيدل ةتبن
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يف طقف شيعن نأ اننكمي ال :ةالّصلا ىلوأ ةجحبو !اهيقسن نأ نود نم عيباسأل اهكرتن
نحن .انناميإ ّفجيس .“تابس يف لخدن” ّمث ،رخآلاو نيحلا نيب ةفّثكم تاءاقل وأ ةّيوق تاظحل
،انخيرات يفو انتقو يف وه لخدي ىّتح ،هلل صّصخم ٍتقو ىلإو ،ّيمويلا ةالّصلا ءام ىلإ ةجاحب
ّلك انيف ضيفي نأ نم نكمتي ىّتح ،هل انبلق حتفن اهيف ةّرمتسم تاظحل ىلإ ةجاحب نحنو
.انناميإ يلاتلاب يّذغي نأو ،ءاجّرلاو ةّوقلاو حرفلاو مالّسلاو ةّبحملا موي

ِةمَوادُملا بجي – !طقف مهنم ضعبلل سيلو ،مهعيمجل - هذيمالتل " مويلا عوسي لوقي ،اذهل
انأ ؟كلذ لعفأ نأ يننكمي فيكو” :لوقيو ام ٌدحأ ضرتعي دق .(1 ةيآ) "لَلَم ِريَغ نِم ِةالَّصلا ىلع
هذه يف اندعاست نأ نكمي امبر .“!ةالّصلل ريثك تقو ّيدل سيلو ،ريد يف شيعأ ال
اهفرعي يتلاو ،مويلا اًليلق اهانيسن يتلا ،ةميكح ةّيحور ةسرامم ،ةّيقيقح يهو ،ةبوعّصلا
نوكي دق .ةريصقلا تالاهتبالا اهل لاقُي يتلا تاولّصلا :يهو ،تاّدجلا ةّصاخو ،اًدّيج نّسلا رابك
تاولص نع ؟مّلكتن اذام نع .دّيج نومضملا نكل ،ءيّشلا ضعب اًميدق (ةّيلاطيإلاب) مسالا
ةطشنألا ءانثأو ،راهنلا ءانثأ ةريثك اًرارم اهرّركن نأ نكمي يتلا ،ظفحلا ةلهسو ،اًّدج ةريصق
:لوقن نأ اننكمي ظقيتسن امدنع :اًلثم .عوسي ّبّرلا عم لاصتا ىلع ىقبن ىّتح ،ةفلتخملا
:رّركن نأ اننكمي ،طاشن ّيأ لبق ،ّمث ؛ةريغص ةالص هذه :“مويلا اذه كل مّدقأ يّنإ ،يّبر كركشأ”
اي ،كب قثأ انأ ،عوسي” :يلي ام يّلصن نأ اننكمي رخآو ٍرمأ نيبو ،“سدقلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت”
لسرن ةّرم ّمك .عوسي ّبّرلا عم لاصتا ىلع انيقبت اهّنكل ةريغص تاولص .“كّبحأ انأ ،عوسي
.هب اًطبترم انبلق ىقبي يكل ،عوسي ّبّرلا عم اًضيأ كلذ لعفنل !مهّبحن سانأ ىلإ “لئاسر”
نكيل ،ليجنإلا يف ؟هتبوجأ دجن نيأ .اًمئاد بيجي عوسي ّبّرلاف .هتبوجأ أرقن نأ َسنن الو
.انيلإ ةهّجوم ةايح ةملك لبقتسن ىتح ،تاّرم ةدع موي ّلك هحتفنلو اندي لوانتم يف اًمئاد

يفو ،بيجلا يف ،ريغص بيج ليجنإ اولمحا :ةديدع تارم اهُتمّدق يتلا ةحيصنلا كلت ىلإ ْدُعَنِل
عوسي بّرلاو ،هنم اًئيش اوأرقاو هوحتفا ةقيقد مكيدل نوكي امدنع اذكهو ،ةبيقحلا
.مكبيجيس

نأ نود ،اًمئاد ةالّصلا نف ،ّنفلا اذه انمّلعتل ،ءاغصإلا يف ةنيمألا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس
.بعتن

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةّيعمجلا نم ىلوألا ةلحرملا تحتُتفُأ ،يضاملا ماعلا نم ربوتكأ/لّوألا نيرشت نم رشاعلا يف
ةسينك لجأ نم” عوضوم يف ،ةفقاسألا سدونيسل ةرشع ةسداّسلا ةّيداعلا ةّماعلا
سدونيّسلا نم ىلوألا ةلحرملا تأدب ،نيحلا كلذ ذنم .“ةلاسرو ةكراشمو ةكرش :ةّيدونيس
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،ةريثك تأدب يتلا سدونيّسلا ةريسم رامث .زييمّتلاو ءاغصإلاب ،ةّصاخلا سئانكلا يف
تقو ةلاطإ لجأ نم ،كلذل .لاجعتسالا مدع يرورّضلا نم ،لماكلا جضنلا غولب لجأ نم نكلو
نيرشت 29 ىلإ 4 نم ىلوألا .نيَترود يف ةّيدونيسلا ةّيعمجلا هذه دقعنت نأ ترّرق ،زييمّتلا
رارقلا اذه ّنأب ةقث ىلع ينّنإ .2024 ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف ةّيناثلاو ،2023 ربوتكأ/لّوألا
عيمجلا دعاسي نأو ،ةسينكلل اًيسيسأت اًدعُب هرابتعاب سدونيّسلا مهف زّزعي نأ نكمي
.ليجنإلا حرف ىلع نودهشي نيذلا تاوخألاو ةوخإلا ةريسم يف هشيع ىلع

نهاك ،ودوبيغ ويرام بألاو يدرانرب يبيزوج بألا بيوطت ّمتيس ،Boves  (Cuneo)يف ،مويلا
مل ،ديدّشلا رطخلا يف .1943 ماع يف ناميإلل ةيهاركلا عفادب التُق نيَذللا ،هدعاسمو ةّيعرلا
ريصم امساقتف ،امهءامد تكفُس ىتح مهادعاس لب ،امهيلإ نيلوكوملا سانلا نع ايلختي
ةبغّرلا ةنهكلا يف امهلاثم شعنيل .نويزانلا مهدابأ نيذلا ،يواسأملا نيرخآلا نينطاوملا
قّفصنل .مهبعش عم بنج ىلإ اًبنج اًمئادو ،حيسملا بلق بسح ةاعر اونوكي نأ يف
!نيَديدجلا نيَيوابوطلل

ةسينكلل ةدعاسملا” ةسّسؤم ييحتس ،ربوتكأ/لّوألا نيرشت 18 ،لبقملا ءاثالثلا
اًركش .“يملاعلا مالّسلا لجأ نم ةّيدرولا ةحبسملا نوّلصي لفط نويلم” ةردابم “ةمّلأتملا
ميرم انتدّيس ةعافش ىلإ لكونْلو مهيلإ مضننِل !نوكراشيس نيذلا لافطألا عيمجل
فنعلا لاكشأ عيمجو برحلا نم مّلأتت يتلا ىرخألا بوعّشلاو بّذعملا يناركوألا بعّشلا ءارذعلا
.سؤبلاو

دي ّدمي نأ دحاو ّلكل نكمي :سؤبلا ضفرل ّيملاعلا مويلا وه اًدغ ،سؤبلاب قلعتي اميف
.جاتحم هّنأل ءاصقإلاب ٌدحأ هيف رعشَي اّلأ بجي ثيح عمتجمل ةدعاسملا

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