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سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

ءارقفلل سماخلا يملاعلا مويلا ةبسانم يف

ةنّسلا نمز نم 33 دحألا ،2021 يناثلا نيرشت/ربمفون 14

(7 ،14 سقرم) "اًدبَأ اًمئاد مكَدنِع مُهف ءارَقُفلا اَّمَأ"

 

ىلع ناك امدنع تاملكلا هذه عوسي لاق .(7 ،14 سقرم) "اًدبَأ اًمئاد مكَدنِع مُهف ءارَقُفلا اَّمَأ" .1
ديع نم ةليلق ماّيأ لبق ،"صربألا" ىعدُي يذلا ناعمس تيب يف ،اينع تيب يف ،ءادغلا
.عوسي سأر ىلع ُهْتضافأف ،نيمث ٍبيِط ةروراق اهعمو ةأرما تلخد ،ّيليجنإلا يوري امك .حصفلا
.نْيَفلتخم نْيَفقوم ىلإ تّدأو ةريبك ةشهد ةردابلا هذه تراثأ

- بيّطلا ةميق ّنأ اوربتعا نيذلا ،ذيمالتلا كلذ يف امب ،نيرضاحلا ضعب ءايتسا وه لّوألا
هنمث ءاطعإو هعيب لضفألا نم ناك - لماعلل يونّسلا لخّدلا لداعي ام يأ ،رانيد 300 يلاوح
:فقوملا اذه لاح ناسل هسفن نم لعج يذلا وه اذوهي ّنإف ،اّنحوي ليجنإ بسحبو .ءارقفلل
ْلُقَي مَلو" :ّيليجنإلا فاضأو ."؟ءارَقُفلِل ىطْعُتف ،رانيد ِةَئامِثالَثِب ُبيِّطلا اذٰه ْعَبُي مل اذامِل"
ىقْلُي ام ُسِلَتخَيف ،هَدنِع ِمِهارَّدلا ُقودنص َناكو اًقِراس َناك هَّنَأل لب ،ءارَقُفلاِب هِمامِتهٱِل اذٰه
هّنإ :نئاخلا مف نم يساقلا دقّنلا اذه يتأي نأ ةفداصملا ليبق نم سيل .(6-5 ،12) "هيف
اونوكي نأ مهنكمي الو عوسي ميلاعت نونوخي ءارقفلاب نوفرتعي ال نيذلا ّنأ ىلع ليلد
.[...] ءارقفلاب اًّمتهم اذوهي ادب" :ةديدشلا سوناجيروأ تاملك رّكذتنل ،ددّصلا اذه يف .هذيمالت
لثم ءارقفلا نع ةباين ثّدحتيو ةسينكلا قودنص هيدل صخش نآلا كانه لازي ال ناك اذإ
ليجنإ ىلع قيلعت) "اذوهي عم هبيصن ىلع اًذإ لصحيلف ،هومّدق ام ذخأي كلذ دعب نكلو ،اذوهي
.(9 ،11 ،ىّتم

يتلا ةردابلل قيمعلا ىنعملا كاردإب انل حمسيو ،هسفن عوسي فقوم وه يناثلا فقوملا
.(6 ،14 سقرم) "اًحِلاص ًالَمَع يل تَلِمَع دَقف ؟اهَنوجِعزُت اذامِل ،اهوعَد" :لوقي .ةأرملا اهب تماق
تيملا هدسج نهد ىلإ ةقباس ةراشإ ةردابلا كلت يف ىريو ،بيرق هتوم ّنأ عوسي فرعي
.ةدئاملا ىلع هعم ءاسلجلا تاعّقوت ّلك ةيؤرلا هذه زواجتت .ربقلا يف هعضو لبق ،بيّطلاب
،ءارقفلا مساب اًضيأو .اًعيمج مهلّثمي هّنأل ءارقفلا رقفأو ،ريقف لّوأ وه هّنأ عوسي مهرّكذي
كلت ةردابم هللا نبا لبقي ،يرصنعلا زييمّتلل نوضّرعتي نيذلاو ،نيشّمهملاو ،نيديحولاو



،ةلوهجملا ةأرملا هذه .ّبّرلا ةلاح كردت يتلا ةديحولا اهّنأ رهظُت ،ّيوثنألا اهساسحإب ،اهّنإ .ةأرملا
عومسم توص نهل نوكي نل يتاوللا ،هلمكأب ءاسنلا ملاع لّثمت نأ اهل اًرّدقم ناك امبر اذهلو
يتاوّللا ءاسّنلل اًّمهم اًروضح أدبتو حتتفت يهو .فنعلل نضرعتيسو روصعلا ّرم ىلع
نيب نم اًمئاق هروهظو ،هنفدو ،هتومو ،هبلص :ةمقلا اهغولب دنع حيسملا ةايح يف نكراشي
عقاوم نع َنْدَعبَتسُيو يرصنعلا زييمّتلل نْضّرعتي ام اًبلاغ يتاوّللا ،ءاسّنلاف .تاومألا
ةيماتخلا عوسي ةرابعو .يحولا ةّصق يف تالطب ،ليجانألا تاحفص يف ،َّنه ،ةّيلوؤسملا
امُثيَح :مكل ُلوقَأ َّقَحلا" :ةيماسلا ةّيليجنإلا ةلاسّرلاب ةأرملا هذه اهب طبري يتلا ،ةغيلب
.(9 ،14 سقرم) "اهِركِذِل ًءايْحِإ ،هذٰه تعَنَص امِب اًضيَأ ْثَّدَحُي ،هِّلُك ِمَلاعلا يف ُةَراشِبلا ِنَلعُت

بيّطلا ةضافإ اهب رّسفي يتلا ةقيرطلاو ،ةأرملاو عوسي نيب ديدشلا "فطاعتلا" اذه .2
يف ريكفّتلل اًبصخ اًقيرط حتفت ،نيرخآلاو اذوهيل ةكّكّشتملا ةرظنلا سكع ىلع ،هيلع
.ليجنإلاب ةراشبلاو ءارقفلاو ،عوسي نيب عطقني ال يذلا طباّرلا

ّلك .ءارقفلا نم بيرقو ءارقفلل بأ هجو ،عقاولا يف ،وه عوسي انل هفشكي يذلا هللا هجو ّنإ
.اننيب هروضح ىلع ةسوملم ةمالع وه لب ،ردقلا ةجيتن سيل رقفلا ّنأ دّكؤت عوسي لامعأ
،مهزوعو مهتاناعم يفو ،ءارقفلا ةايح يف هاقلن لب ،انئش امثيحو انئش ىتم هدجن ال نحن
:راركتلا نم اًدبأ َّلَمأ نل .اهيف شيعلا ىلع نيربجم نونوكي اًنايحأ ةّيناسنإ ريغ فورظ يفو
ىلإ اوُعُدو ليجنإلا ةراشب اْوّقلت نم لّوأ اوناك مهّنأل ،نوّيقيقح نورّشبم مه ءارقفلا ّنإ
.(3 ،5 ىّتم .ار) هتوكلمو ّبّرلا ميعن يف ةكراشملا

رثكأ فاشتكا ةداعإب انل نوحمسي مهّنأل ،ناكم ّلك يفو ةلاح ّلك يف ءارقفلا انرّشبي
.ريثكلا ءيشلا انومّلعي نأ نوردقي مهّنإ" .ةديدج اًمئاد ةقيرطب بآلا هجو يف ةلاصأ تامّسلا
نم .مّلأتملا حيسملا نوفرعي ةّصاخلا مهمالآب مهف ،ناميإلا ّسح يف مهتكراشم ىلع ةوالع
فرتعن نأ ىلإ ةوعد وه ليجنإلاب ديدجلا ريشبتلا .اًعيمج اننورّشبي مهعدن نأ يرورضلا
نوّوعدم انّنإ .ةسينكلا ةريسم ميمص يف مهعضن نأ ىلإو ،ةّيصالخلا ءارقفلا دوجو ةّوقب
نأب اًضيأ نكلو ،مهاياضق نع عافّدلل انتوص مهريعن نأو ،مهيف حيسملا فشتكن نأ ىلإ
هللا ديري يتلا ةّيرّسلا ةمكحلا لّبقتن نأو ،مهمهفنو ،مهيلإ يغصن نأو ،مهل ءاقدصأ نوكن
ةيمنت جمارب وأ لامعأب طقف موقي ال ءارقفلا هاجت انمازتلا .مهلالخ نم انيلإ اهلقني نأ
،ءيش ّلك لبق ،وه لب ،ةدئازلاو ةريثكلا تاطاشّنلا سيل سدقلا حوّرلا هكّرحي ام .ةدعاسمو
يقيقحلا مامتهالا ةيادب وه ّبحملا هبنتلا اذه .انعم اًدحاو اًئيش هرابتعاو ،رخآلل ٌهُّبنت
حرف ،يلوسّرلا داشرإلا) "هريخل يلعفلا يعّسلا يف بغرأ ،كلذ نم اًقالطناو ،هصخشب
.(199-198 ،ليجنإلا

غيلب ميلعت اذه .هسفن ريصملا مهكراشي لب ،ءارقفلا ّفص يف طقف سيل عوسي .3
اًضيأ ريشت "اًدبَأ اًمئاد مكَدنِع مُهف ءارَقُفلا اَّمَأ" هتاملك ّنإ .روصعلا ّلك يف اًضيأ هذيمالتل
نوكت نأ بجي لب ،ةالابمال حبصت ةداع ىلإ يدؤي اّلأ بجي نكل ،مئاد اننيب مهروضح :اذه ىلإ
نع "نيّيجراخ" اًسانأ اوسيل ءارقفلا .مهب انريغ فيلكت لبقت الو ةكراشم مهعم انتايح
،يشماهلا مهعضوو مهتاّقشم نم فيفخّتلل ،مهتاناعم مهكراشن تاوخأو ةوخإ مهّنكل ،ةعامجلا
،ىرخأ ةيحان نم .نوكي نأ بجي امك عمتجملا يف مهجامدنا نامضو ةدوقفملا مهتمارك ةداعتسال
.ةّوخألا دِّلوت ةكراشملا امنيب ،ديفتسمو نِسحُم دوجو ضرتفت ناسحإلا ةردابم ّنأ ملعن
نمل اًلالذإو ،اهب موقي نمل ًءاضرإ ةقدَّصلا نوكت دق .ةمئاد ةكراشملاو ،ضَرَع ةقدَّصلا
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.ةلادعلا قيقحتل ةمزاّللا فورظلا ئّيهتو نماضّتلا ةكراشم يّوقت امنيب ،اهلبقتي
نيأ ىلإ نوفرعي ،مهديب هسملو اًّيصخش عوسي ةيؤر نونمؤملا ديري امدنع ،راصتخاب
.هيلإ نوريشيو هصخش نولّثمي مهو ،حيسملا ةمالع مه ءارقفلا :نوهجّتي

،رّكفأ .مهتايح ةّطخ ءارقفلا ةكراشم اولعج نيذلا نيسيّدقلا ىلع ةلثمألا نم ديدعلا انيدل
ىلإ ريبك ٍءاخسب باجتسا .صرُبلا لوسرو سيّدق ،رتسوف يد نايماد بألا يف ،مهنيب نم
توميو ايحيل ،صربلل طقف اًحاتم اًلزعم تحبصأ يتلاو ،ياكولوم ةريزج ىلإ باهذلل ةوعدلا
ةايح نيشّمهملاو ىضرملا ءارقفلا ءالؤه ةايح لعجل ليحتسملا لعفو هيدعاس نع رَّمش .مهعم
ريغ ،اًضّرممو اًبيبط حبصأ .ديدّشلا روهدتلا نم ةلاح ىلإ تلّوحت ولو ،شاعت نأ قحتست
.ّبحلا رون َلمح ،ةريزجلا تيّمس امك ،"توملا ةرمعتسم" يفو ،اهل ضّرعت يتلا رطاخملاب ثرتكم
لذب نيذلا تاوخألاو ةوخإلا عم ةلماكلا ةكراشملا ىلع ةمالع كلت ،صربلاب اًضيأ وه بيصأ
:انوروك سوريف ةحئاجب تزّيمت يتلاو ،هذه انماّيأ يف اًّدج ةرصاعم هتداهش .مهلجأ نم هتايح
نوقفني مهنكلو ،نلعلل نورهظي ال نيذلا نيريثكلا بولق يف ديكأّتلاب لمعت هللا ةمعن
.ةيلمع ةروصب مهنوكراشيو ،ساّنلا رقفأ ىلع

.(15 ،1 سقرم) "ةراشِبلاِب اونِمآو اوبوت" :ةلماك ةعانقب ،ّبّرلا ةوعد لبقن نأل نذإ ةجاحب نحن .4
نالعإو ةديدعلا رقفلا روص ىلع فّرعتلل انبولق حتفب ،لوألا ماقملا يف ةبوتلا هذه موقت
مهّنأ اًبلاغ ءارقفلا ربتعُي .هنلعن يذلا ناميإلا عم مجسنم ةايح بولسأ لالخ نم هللا توكلم
،ددّصلا اذه يف ،مزلتسي عوسي عابّتا .ةصاخ ةّبحم ةمدخ بّلطتت ًةئف ،نولصفنم صاخشأ
يضتقي ،هذيمالت حبصُن نأ .ةكراشملاو ةمساقملا يّدحت لوبق يأ ،ةّيلقعلا يف اًرييغت
ىلع .ٍنافو ّشه عقاولا يف وهو ،نامألاب مِهوُت يتلاو ،ضرألا يف ٍزونك زانتكا مدع رايتخا
ىلإ لوصولا نود لوحي طابر ّلك نم ررحتنل نيدعتسم نوكن نأ بّلطتي عوسي عابتا ،سكعلا
.ار) هرمدي نأ صخش ّيأ وأ ءيش ّيأل نكمي الو مئاد وه ام كردنف ،ميعّنلاو ةّيقيقحلا ةداعّسلا
.(20-19 ،6 ىّتم

نويع طقف عيطتست امب ُدِعَت اهّنأل ،رايتلا سكع عوسي ميلاعت ريست ،ةلاحلا هذه يف ىّتح
وَأ اًّمُأ وَأ اًبَأ وَأ ٍتاوخَأ وَأ ًةوخِإ وَأ اًتويُب َكَرَت نَم ُّلُكو" :قلطم نيقيب هتبرجتو هتيؤر ناميإلا
رَتْخَت مل اذإ .(29 ،19 ىّتم) "ةَّيِدَبَألا َةايَحلا ُثِرَيو ٍفْعِض َةئام ُلانَي ،يمْسٱ ِلجَأل ًالوقُح وَأ َنينَب
نلف ،لطابلا دجملاو ،ملاعلا اذه يف ةطلسلاو ،ةلئازلا تاورثلا ثيح نم اًريقف نوكت نأ
ةنسحلا اياوّنلاب ةئيلم ،ةأّزجم ةايح شيعتس .ّبحلا عفادب كتايح لذب ىلع اًدبأ اًرداق نوكت
يتلا ،حيسملا ةمعن ىلع مساح لكشب حاتفنالا نذإ بجي .ملاعلا رّيغت نأ ردقت ال اهّنكلو
.ملاعلا يف انروضح ىلإ ةّيقادصملا ةداعإو ،ةدودحماللا هتّبحمل اًدوهش انلعجت نأ اهنكمي

ىلع فّرعتلا اّنم بلطيو ءارقفلل اًّصاخ اًمامتها يلون نأ ىلع حيسملا ليجنإ انّثحي .5
ةديدج اًلاكشأ اًمئاد دّلوت يتلا ةّيعامتجالاو ةّيقالخألا تابارطضالا نم اًّدج ةديدعلا لاكشألا
ال ءبع اًضيأ مه لب ،مهتلاح نع نولوؤسملا مه ءارقفلا ّنإ لوقي موهفم كانه .رْقَفلا نم
اذه ّنأ ودبيو .ةعفتنملا تائفلا ضعب ةحلصم ىلع روحمتم ّيداصتقا ماظن ىلع لمتحُي
اهيضري ام اهنم راتخت وأ ةّيقالخألا ئدابملا لهاجتت يتلا قوّسلا .دايدزالاب ذخآ موهفملا
فورظ يف لبق نم نوشيعي نيذلا صاخشألا ىلع رّثؤت ةّيناسنإ ريغ اًفورظ قلخت ،طقف
ةّيلامو ةّيداصتقا لماوع اهجتنت ،ءاصقإلاو زوعلا نم اًمئاد ةديدج بابسأ قَلخُت اذكهو .ةبعص
.ةّيعامتجالا ةّيلوؤسملاو يناسنإلا ّسحلا نم ةدرجم يهو ،اهل ريمض ال
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تلاز ام يتلا ةحئاجلا يهو ،ءارقفلا ددع تداز ،ىرخأ ةّيلب كلذ ىلإ تفيضأ ،كلذ ىلع ةوالع
رقف ريذن ّلظت اهّنإف ،توملاو ةاناعملا اهعم لمحت ال امدنعو ،ساّنلا نم نييالملا باوبأ عرقت
.ةمداقلا رهشألا يف رثكأ دادزيس ،ظحلا ءوسلو ،ريبك لكشب ءارقفلا ددع داز دقل .ديازتم
اًفعض رثكألا صاخشألا دجي ثيحب ،ةحئاجلا نم ةياغلل ةميخو بقاوع نم نادلبلا ضعب يناعت
ءارقفلل ماعّطلا دئاوم مامأ ةليوطلا ريباوّطلا .ةّيساسألا تاّيرورضلا نم نيمورحم مهسفنأ
ةبراحمل لولحلا بسنأ داجيإل ةيّنأتم ةرظن بّلطتي اذه .روهدتلا اذه ىلع ةسوملم ةمالع يه
ميدقت لَجعَتْسُملا نمو .ةّصاخلا حلاصملا ىلإ رظنلا نود ،ملاعلا ىوتسم ىلع سوريفلا
،تالئاعلا بابرأ ّيواسأم لكشب بيصت يتلاو ،ةلاطبلا نم نوناعي نيذلل ةدّدحم تاباجإ
تاذ عيراشملاو ،هلل دمحلاو ،نيريثكلا ءاخسو ّيعامتجالا نماضتلا ّنإ .بابشلاو ءاسّنلاو
فرّظلا اذه يف ةياغلل اًّمهم اًماهسإ مّدقتو تمهاس ،ناسنإلاب ضوهّنلل ةّيلبقتسملا ةرظنلا
.بعّصلا

ءارقفلا نييالمل ةيلمع ةباجإ ءاطعإ نكمي فيك :اًحوتفم مهبُملا لاؤّسلا ىقبي ،كلذ عمو .6
هعابّتا بجي يذلا ةلادعلا راسم وه ام ؟ففأتلاب ىتح وأ ةالابماللاب اّلإ نولَباقي ال نيذلا
سادُت يتلا ةّيناسنإلا ةماركلا ةداعتسالو ،ةّيعامتجالا قورفلا ىلع بّلغتلا نم نكمتنل
لّمحي لب ،رقفلا ديلوت يف كيرش وه "ّيدرفلا" ةايحلا طمن ّنإ ؟نايحألا نم ريثك يف
،ردقلا ةجيتن سيل رقفلا نكل .ّيشيعملا مهعضو نع ةلماكلا ةّيلوؤسملا اًبلاغ ءارقفلا
تاراهم زيزعت اهيف ّمتي ريوطت تاّيلمع ءاشنإ يرورّضلا نم ،كلذل .ةّينانألا ةجيتن وه لب
نم ديدعلا كانه .ةكراشملل ةماع َدِراوَم ىلإ يّدؤي راودألا عّونتو تاراهملا لُماكت ّنأل ،عيمجلا
!طقف اوفراعتو اْوَقتلا ول ،"ءارقفلا" ىَنِغب هتجلاعم نكمي يذلا "ءاينغألا" يف رقفلا عاونأ
لماعتلا ىلع موقي ماظن يف ،هسفن نم ءيش ميدقت عيطتسي ال هّنأ ةجردل ريقف دحأ ال
نوردقي ةلاح يف اوعضوي نأ بجي .نوذخأي نيذلا مهدحو مه ءارقفلا نوكي نأ نكمي ال .لثملاب
!ةريثك ةكراشم ةلثمأ انمامأ .ءاطعلا ىلع نودري فيك اًدّيج نوفرعي مهّنأل ،اوطعي نأ اهيف
،ام ءيش مهصقني سانأ مهّنأ حيحص .ةكراشملاو نماضّتلا اًبلاغ اننومّلعي ءارقفلا
ةماركب نوظفتحي مهّنأل ،ءيش ّلك مهصقني ال نكل ،"يرورضلا" اًنايحأو ،"ريثكلا" مهصقني
.مهنم اهعزتني نأ دحأ الو ءيش عيطتسي ال يتلا هللا ءانبأ

تاسّسؤملاو تاموكحلا ىلع نّيعتي ّدحت هّنإ .رقفلا عم فلتخم جهن عابّتا مزلي اذهل .7
رقفلا لاكشأ ةهجاوم ىلع ةرداق ،رظنلا ةديعب ةيعامتجا طامنأب هعم اولماعتي نأ ةّيملاعلا
شيمهت ّمت اذإ .ةمداقلا دوقعلا ىلع مساح لكشب رّثؤتس يتلاو ملاعلا ألمت يتلا ةديدجلا
هسفن ةّيطارقميدلا موهفم ّنإف ،يشيعملا مهعضو نع نيلوؤسملا اوناك ول امك ،ءارقفلا
،فرتعن نأ بجي .لشفلاب ةددهم حبصت ةّيعامتجا ةسايس ّلكو ،بارّطضا ةلاح يف وه
ىفتكُيو ،ةدرجم ةروصب مهنع ىكحُي .ءارقفلا مامأ ءاَفْكأ ريغ اًبلاغ انّنأب ،ريثك ٍعضاوتب
،سكعلا ىلع .ةّيقئاثولا مالفألا ضعبب ةقفشلا ةراثإ دقتعُي وأ ،تايئاصحإلاب اًنايحأ
ةايحلا قيقحت ىلع ةردقملاو ةلاّعفلا ةّيرحلا ديزي ،يعادبإ طيطخت ىلإ وعدي نأ بجي رقفلا
ةّيرحلا دجوي يذلا وه لاملا ّنأب داقتعالا لثم ،اهتلازإ بجي يتلا ماهوألا نم .صخش ّلك تاردقب
زيزعتو ءايحإل قرّطلا بسنأ داجيإ ىلإو ،لمعلا ىلإ وعدت ةلاّعف ةروصب ءارقفلا ةمدخ .اهديزيو
صّلخملا هجوو ،هل توص الو ةّيوهلا لوهجم نوكي ام اًبلاغ يذلا ،ةّيرشبلا نم مسِقلا اذه
.ةدعاسملا بلطي هيف عوبطملا

ةحاتملا ةصرفلا لافغإ مدع ىلإ ةوعد اهّنإ .(7 ،14 سقرم) "اًدبَأ اًمئاد مكَدنِع مُهف ءارَقُفلا اَّمَأ" .8
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َكَدنِع َناك اذِإ" :سدقملا باتكلا يف دراولا رمألا ىرن نأ نكمي ،ةّيفلخلا يف .اًدبأ ،ريخلا لعفل
َكَدَي هَل ْحَتفٱ ِلب ،ريقَفلا َكيخَأ نع َكَدَي ْضِبْقَت الو َكَبلَق ِّسَقُت الف ،[...] َكِتَوخِإ نِم ٌريقَف
يف َكُهٰلِإ ُّبَّرلا َكُكِرابُي كلٰذِبو ،هَتيَطعَأ اذِإ اًهْرَك ال ،ِهِطعَأ لب [...] .هيَلِإ ُجاتْحَي ام َرادْقِم هْضِرقَأو
.(11-10 .8-7 ،15 عارتشالا ةينثت) "ريقَف نِم ولْخَت ال َضرَألا َّنِإ .كِعيِراشَم ِّلُك يفو َكِلامْعَأ ِّلُك
ةدعاسم ىلع هتاعامج يف نيّيحيسملا ّثح امدنع اهسفن ةجوملا ىلع سلوب لوسرلا ناك
نَم ُّبِحُي َهللا َّنَأل .اًهَرْكُم الو اًفِسآ ال" كلذب مايقلاو ،ميلشروأ يف ىلوألا ةعامجلا ءارقف
لب ،تاقدّصلا ضعب ءاطعإب انريمض ةحارإ ةلأسم تسيل اهّنإ .(7 ،9 ستنروق 2) "ًالِّلَهَتُم ىطْعَأ
.ءارقفلا لماعن هب يذلا ملّظلاو ةالابماللا ةفاقث ةضراعم بجي

ناك نم" :مفلا ّيبهذلا اّنحوي سيّدقلا تاملكب ريكذتلا اًضيأ دّيجلا نم ،قايّسلا اذه يف
هرقف جلاعي نأ طقف هيلع نكلو ،جاتحملا صخشلا ةايح نأشب اًنايب بلطي اّلأ بجي اًميرك
ال .زوعملا هعضوو هتجاح ةيبلت وه اًدحاو اًئيش بلطي ريقف ناسنإ ّلك .هتاجايتحا يّبليو
دقاف هّنكل ،سانلا عيمج نيب نم اًّرش رثكألا وه ناك ول ىّتح لب ،هنم رخآ ءيش يأ بلطت
:نيجاتحملل ءانيم وه ةقدص يطعي يذلا [...] .عوجلا نم هقتعن نأ بجي ،يرورضلا توقلل
وأ اًرارشأ اوناك ءاوس ،رطخلا نم مهرّرحيو ،مهتنيفس تمّطحت نيذلا ّلك لبقتسي ءانيملاو
ىلع ىرت امدنع ،تنأ كلذك .ةيامحلاو أجلملا مهل مّدقيو ،رطخ يف نيذلا عضو ناك اًّيأ ،نيحلاص
ةّصق ةفرعم بلطت الو ،هيلع مكحت ال ،رقفلاب هتنيفس تمّطحت يذلا صخشلا كلذ ضرألا
.(5 ةرقف ،يناثلا ةظعلا ،رزاعلو ّينغلا لثم نع تاظع ةلسلس) "هتنحم نم هرّرح لب ،هتايح

فورظ عم اًمئاد لّدبتت يتلا ،ءارقفلا تاجايتحا مهفل ةّيساسحلا دادزت نأ اًّدج مهملا نم .9
حبصأ ،يداصتقالا ديعّصلا ىلع اًمّدقت ملاعلا قطانم رثكأ يف ،عقاولا يف ،مويلا .ةايحلا
ةّيبسنلا ةّيهافرلا ةلاح .يضاملا يف هيلع اوناك اّمم رقفلا ةهجاومل اًدادعتسا ّلقأ سانلا
لمعل نوّدعتسم نحن .نامرحلاو تايحضتلا لوبق بعّصلا نم لعجت اهيلع دايتعالا ّمت يتلا
،دقحلا لاكشأ يف عوقولا ّمتي اذكهو .ةلوهسب هيلع انلصح اّمم مَرحُن اّلأ طرش ءيش ّيأ
.اًنايحأ فنعلاو قلقلاو ،فوخلا ىلإ يّدؤت يتلا تابلاطملاو ،ةّيبصعلا نم ةعطقتم تارتفو
ال رقفلا نم لاكشأ اًضيأ هذهف ،كلذ عمو .لبقتسملا هيلع ينبن يذلا رايعملا وه اذه سيل
ةديدج قرط ىلع لدت يتلا ،ةنمزألا تامالع ةءارق ىلع نيحتفنم نوكن نأ بجي .اهلهاجت نكمي
بجي ءارقفلا تاجايتحا ةيبلتل ةّيروفلا ةدعاسملا .رصاعملا ملاعلا يف ةراشبلا لمحن اهب
،ةّيحيسملا ةقدّصلاو ةّبحملل ةديدج تامالع ققحنف ،رظنلا يديعب نوكن نأ نم انعنمت اّلأ
.مويلا ةّيرشبلا هربتخت يذلا ديدجلا رقفلا ىلع اًباوج

مويلا اذهب لافتحالا لّصأتي نأ وجرأ ،ءارقفلل يملاعلا مويلاب ةسماخلا ةرملل مويلا لفتحن
،ءارقفلاب اًلوأ يقتلت ريشبت ةكرح ىلع حتفنيو ،ةّيلحملا انسئانك يف رثكأف رثكأ
يف مهيلإ لصن نأ ّحلملا نمف ،انباب اوعرقي نأ مهنم رظتنن نأ اننكمي ال .مه ُثيح كانه
ثيح ةملظملا اياوّزلا يفو عراوشلا يفو ،ةياعّرلا رودو تايفشتسملا يفو ،مهتويب
اذامو ،نورعشي فيك مهفن نأ مهملا نم ...لابقتسالاو ءوجللا زكارم يفو ،اًنايحأ نوئبتخي
نأ ّدوأ" :انتاملك ةقداّصلا يرالوزام وميرب نود تاملك نم ْلَعجنل .مهتابغر يه امو نوربتخي
هذه نوكت نأ ىشخأ ينّنأل ،مهددع مَكو مُه نمو ،ءارقف كانه له ينولأست اّلأ مكنم بلطأ
مل [...] .بلقلاو ريمّضلا يف ةقيقد ةراشإ نع هابتنالا ليوحت وأ مهنع رظن ليوحت ةلئسألا
"؟مه مك بلطُي الو ،نوقَناعُي ءارقفلا :مهؤاصحإ نكمي ال هّنأل ،ءارقفلل ءاصحإ يأب طق مقأ
بسحب شيعنس .اننيب ام يف مه ءارقفلا .(1949 ناسين/ليربأ 15 - 7 .ددع "نآلا" ةّلجم)
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طقف ةقيرطلا هذهب انّنأل ،ءارقف اًضيأ نحن :ّقح ّلكب لوقن نأ انعطتسا اذإ اًّقح ليجنإلا
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