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سيسنرف ابابلا ةسادق ةظع
ّيهلإلا ساّدقلا يف
سدونيس حاتتفا ةبسانم يف
ةلاسرو ةكراشمو ةكرش :ةّيسُدونيس ةسينك لجأ نم
 2021ربوتكأ/لّوألا نيرشت  10دحألا موي
سرطب سيّدقلا اكيليزاب
][Multimedia
_________________________
انل مّدقُت ام اًبلاغ  10، 17).سقرم( "قيرَّطلا ىلِإ ٌجِراخ" وه امنيب عوسي ءاقلل ينغ لجر بهذ
نكست يتلا ةلئسألا ىلإ يغصيو ناسنإلا ةريسم قفاري “،قيرطلا ىلع” عوسي ليجانألا
لب ،عقاولا نع اًديعب ،ةئداهو ةمَّقعم نكامأ يف نكسي ال هللا ّنأ انل نّيب اذكه .هريثتو هبلق
حاتتفا عم ،مويلاو .ةايحلا يف ةرعو قرط ىلع اًنايحأو ،نوكن ثيح انيلإ مضنيو انعم ريسي
ةنهكلاو ةفقاسألاو ابابلا– اًعيمج انسفنأ ىلع ةلئسأ حرطب أدبن ،سدونيسلا اذه
بسحب شيعن له ،ةّيحيسملا ةعامجلا ،نحن -:نييناملعلا ةوخإلاو تاوخألاو نابهرلاو تابهارلاو
نودعتسم نحن له ؟ةّيناسنإلا فورظ يف كراشيو خيراتلا يف ريسي يذلا ،هللا بولسأ
نم ةدئاف ال” :راذعألا ىلإ أجلن نأ لّضفن له ؟لوهجملا نم نوفئاخ انّنأ مأ قيرطلا تارماغمل
؟“اذكه اًمئاد رومألا تناك” وأ "كلذ
اًلّوأ ىقتلا يذلا ،عوسي ىلإ رظننل .قيرطلا سفن ىلع اًعم ريسن نأ ينعي سدونيسلا ُلمع
هلمع بجي ام زّيميل هدعاس اًريخأو ،هتلئسأ ىلإ ىغصأ مث ،قيرطلا ىلع ينغلا لجرلاب
يتلا سدونيسلا اذه يف لاعفأ ةثالث :زّيمو ،ىغصأو ،ىقتلا .ةيدبألا ةايحلا ىلع لوصحلل
.اهدنع فّقوتأ نأ ّدوأ
،همامأ عكرف عوسي ءاقلل لجر بهذ .ءاقل ىلع مّلكتيو ليجنإلا أدبي .ىقتلا :لّوألا لعفلا
لثم  17).ةيآلا( "؟ةَّيِدَبَألا َةايَحلا َثِرَأل ُلَمعَأ اذام ،حلاَّصلا ُمِّلَعُملا اهُّيأ" :اًمساح اًلاؤس هيلع حرطو
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نأ ىلع ةردقملا بلطتيو رخآلا ءاقلل دادعتسالاو تقولاو هابتنالا بلطتي مهملا لاؤسلا اذه
هّنأ رهظُي ملو ،لابم ريغ عوسي ّبّرلا نكي مل ،عقاولا يف .هقلقب رخآلا انبطاخي نأ لبقن
ّلك ،لابم ريغ هكرتي ءيش ال .ءاقلل ٌدعتسم هّنإ .هعم فّقوت لب ،قيض هسفن يف وأ جعزنم
برق وه اذه :دحاو ّلك ةصق يف كراشي نأو ،نويعلا يف قّدحي نأو ،هوجولا يقتلي نأ .هّمهي ءيش
يتلا حيسملا عم تاءاقلب ءيلم ليجنإلاو .ةايحلا رّيغي نأ نكمي ءاقللا ّنأ مَلعَي وه .عوسي
ءاقللا ءاهنإل هتعاس ىلإ رظني ملو ،هرمأ نم ةلجع يف عوسي نكي مل .ءافشلاو ةايحلا تداعأ
.هيلإ ءاغصإلل ،هيف يقتلي يذلا ناسنإلا ةمدخ يف اًمئاد ناك .اًعيرس
ميظنتب سيل .ءاقللا ّنف يف ءاربخ ريصنل نوّوعدم ،هذه ةريسملا أدبن نيذلا ،اًضيأ نحن
ّبّرلا ءاقلل تقولا صيصختب ءيش ّلك لبق لب ،لكاشملا يف يرظنلا ريكفتلاب وأ ثادحألا
هذه -دوجسللو ةالصلل ةحاسم ءاطعإ لجأ نم تقولا دجنل .اننيب ءاقللا عيجشتو عوسي
هلوقي نأ حوّرلا ديري امِل -،دوجسلل ةحاسم يطعن نأو ،دجسن نأ :اًريثك اهلهاجتن ةالّصلا
انسفنأ كرتنو ،هجول اًهجو هعم يقتلنو ،همالكو رخآلا هجو ىلإ تفتلن ىتح ،ةسينكلل
تاوعدلاو بهاوملا عونتب ينتغن ىتح اًضعب انضعب دعاسنو ،ةوخإلاو تاوخألا ةلئسأب رثأتت
انسفن كرتن نأل داّدعتسالاو ةعاجشلاو حاتفنالا  -ملعن امك – عامتجا ّلك بلطتي .تامدخلاو
يمتحن نأ نايحألا ضعب يف لّضفن امنيب .هتصق ىلإو رخألا هجو انل هلوقي ام ىلإ يغصت
حرتقي ام اًبلاغو انرّيغي ءاقللا ّنإف ،تابسانملل ةعنقأ يدترن نأ وأ ةيمسر تاقالع يف
،يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب ،مويلا .اهيف ريسنس انّنأ دقتعن مل ةديدج اًقرط انيلع
هّنأل ةطاسبب اوعّمجت نيذلا ،عراوشلا يف نوشيعي صاخشأ نم ةفيطل ةعومجم لبقتسأس
اوّنكمت ءاغصإلا نمو .مهيلإ ءاغصإلل طقف ،مهيلإ ءاغصإلل نوبهذي سانلا نم ةعومجم دجوي
هللا انل نّيبي ،ديدحتلاب ةقيرطلا هذهب ،نايحألا نم ريثك يف .ءاغصإلا .ريسلا ءدب نم
نيرداق نوكن امدنع رّيغتي ءيش ّلك .ةبِعَّتلا انتاداع نم صّلختنف ،اهعابتا بجي يتلا قرطلا
نودبو تاعداخم نودبو تايلكش نودب .ضعبلا انضعب عمو هللا عم ةيقيقح تاءاقل ىلع
.رّكنت
عوسي ىغصأ ،عقاولا يف .ءاغصإلا نم طقف يتأي يقيقحلا ءاقللا .ىغصأ :يناثلا لعفلا
اًّلح مّدقُي ملو ،اًفولأم اًباوج عوسي طعي مل .يدوجولاو ينيدلا هقلق ىلإو لجرلا كلذ لاؤس ىلإ
ىغصأ ةطاسبب .هقيرط ةعباتمو هنم صّلختلل ،طقف فطلب بيجي نأب عّنصتي ملو ،اًزهاج
نأ عوسي فخي مل ،مهألا رمألاو .ةلجع نودبو هيلإ ىغصأ هّنإف ،اًيرورض كلذ ناك املاط .هيلإ
حمس لب ،لاؤسلا يف هباوج رصحَي مل ،عقاولا يف .طقف هيَنذأب سيلو ،هبلقب هيلإ يغصي
ىلع مّلكتي أدبف ،اياصولاب حيسملا هرّكذ .ةيرحب مّلكتيو ،هتصق يوري نأ ينغلا لجرلل
امدنع .هللا نع ثحبلل اهب ىعس يتلا ةقيرطلاو ،ةّينيدلا هتريسم يف هكراشو ،هتلوفط
يورَي نأ يف ٌّرح هّنأو ،هيلع مكحن ال انّنأو ،هب بِّحرن انّنأ رخآلا رعشي :اذه ثدحي ،بلقلاب يغصن
.ةّيحوّرلا هتريسمو هتربخ
؟انبولق “يغصت” فيك ؟ءاغصإلا نم نحن نيأ :سدونيسلا اذه يف ،قدصب ،انسفنأ لأسنل
اوناك اذإ ىّتح ،ناميإلا يف اوريسي نأو ،مهسفنأ نع اورّبعي نأب صاخشألل حمسن له
وأ مهضفر وأ مهتقاعإ نود نم ةعامجلا ةايح يف اومهاسي نأو ،ةبعص ةايح تاراسم يف نوريسي
)عوسي( ةملكلا قيرط ىلع انسفنأ عضن نأ ينعي سدونيسلا يف ريسن نأ ؟مهيلع مكحلا
نأ وه .نيرخآلا مالك ىلإو هتملك ىلإ يغصن نأو ،هاطخ عبتن نأو :اًناسنإ راص يذلا هسفن
.ةديدج ٍتاغلو اًقرط حرتقيل ،ةئجافم ةقيرطب اًمئاد ّبُهي سدقلا حوّرلا ّنأ شاهدناب فشتكن

3
ُةنهكلاو ُةفقاسألا  -ضعبل انُضعب ءاغصإلا مّلعتن ىّتح ،بعتم امّبرو ،ءيطب بيردت وه
ةّيحطسلاو ةعنطصملا تاباجإلا بّنجتنو – نيدمعملا عيمج ،عيمجلا ،نويناملعلاو ُنابهّرلاو
ةسينك ّلك لامآو مومهو ةلئسأ ىلإ يغصن نأ انم سدقلا حوّرلا بلطي .الب ةزهاجلا تاباجإلاو
ال .اهمامأ انعضي يتلا تارييغتلاو تايّدحتلاو ملاعلا ىلإ اًضيأ يغصن نأو .ةّمأو بعش ّلكو
ام اًبلاغ .ةقيقحو انل اًنيقي هانلعج ام فلخ انسفنأ “حِّفصن” الو ،بلقلا توص لزعن
.ضعبل انضعب ِغصنل .انسفنأ ىلع نيقيلا انقلغي
ءايشألا ناكرتي امهف ،امهتاذ ّدح يف ةياغ اسيل لدابتملا ءاغصإلاو ءاقللا .زّيم لعفلا ،اًريخأ
أدبنو ،لادجلا يف انسفنأ يف رظنلا ديعن انّنإف ،راوح يف لخدن امدنع ،كلذ سكع .اهلاح ىلع
مويلا ليجنإلا انل نيبُي .انرّيغت دقل ،قباّسلا يف اّنك امك انسل ةياهّنلا يفو ،ةريسم
دارأ هّنكل ،اياصولا بسحب شيعيو اًنّيدتمو اًحلاص ناك همامأ يذلا لجرلا ّنأ عوسي رعش .كلذ
حرتقا .زّيمي يك راوحلا يف هدعاس .اياصولل ةطيسبلا ةظفاحملا نم رثكأ ىلإ هدوقي نأ
نأو  21)،ةيآلا عجار( هيلإ قّدح امدنع ،اهب هّبحأ يتلا ةّبحملا ةءاضإب ،هلخاد يف رظني نأ هيلع
يف نكي مل هحالص ّنأ فشتكا ،كلذ دعب .اًقح هبلق قّلعتي اذامب فرعيف رونلا كلذب زّيمي
هبلق لغشُي ناك ام عيبي نأ يأ :هسفن غارفإ يف ،سكعلا ىلع لب ،ىرخأ ةّينيد ٍلامعأ ةفاضإ
.هلل لاجملا حاسفإل
ّ،يسنك زييمتو ّيحور زييمت ةريسم وه سدونيّسلا .اًضيأ انل ةبسّنلاب مّيق رّشؤم هّنإ
ديدحّتلاب ةيناثلا ةءارقلا انل لوقتو .هللا ةملك عم ةلّصلاو ةالّصلاو دوجسلا يف ّمتت
ِ،حوُّرلاو ِسْفَّنلا َنيَب ام ىلِإ ُذُفنَي ،نيَّدَح يذ ٍفيَس ِّلُك نِم ىضْمَأ ،عِجان ٌّيَح" هللا مالك ّنإ مويلا
 4، 12).نيّيناربع( "هِراكفَأو ِبْلَقلا ِرِطاوَخ ىلع َمُكحَي نَأ هِعْسُوِبو ،خاخِملاو ِلاصوَألا َنيَب امو
نوكي ال ىّتح سدونيسلا هّجوت يتلا يهو .هرينتو ،زييمّتلا ىلع نيرداق انلعجت هللا ةملك
،ةمعن ثدح لب ،اًناملرب سيل هّنأل ،اًّيسايس اًرمتؤم وأ اًّيسارد اًرمتؤم وأ ،اًيسنك “اًرمتؤم”
يف ّينغلا لجّرلا عم لعف امك ،ماّيألا هذه يف عوسي انوعدي .حوّرلا اهدوقي ءافش ةّيلمعو
رطأ نمو انتاقالغنا نم اًضيأو ،يضرأ وه اّمم انسفنأ رّرحن نأو ،انسفنأ غّرفن نأ ىلإ ،ليجنإلا
ّيأ يفو ،تقولا اذه يف انل لوقي نأ هللا ديري اذام :انسفنأ لأسنف ،ةرّركتملا ّيوعرلا انلمع
.اندوقي نأ ديري هاجّتا
،ليجنإلاب نيمرغم اًجاّجح نوكن نأو !ةدّيج اًعم ةريسم مكل ىّنمتأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لدابتملا ءاغصإلاو ءاقللا ةمعن َصَرُف عّيضن ال .سدقلا حوّرلا تآجافم ىلع نيحتفنمو
يذلا وه هّنإف ،عوسي ّبّرلا نع نحن ثحبن امنيب انّنأ فرعن انّنأل حرفلا انألميلو .زييمّتلاو
.اًلوأ انئاقلل هتبحمب يتأي
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