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،ةّيكافولسلا ةّيروهمجلا يف ينوكسملا سئانكلا سلجم ءاضعأ يئاّزعأ

،ايكافولس يف ّجاح انأ :يئاقلل مكروضحو ةوعّدلا لوبق ىلع مكركشأو ةّيبلق ةّيحت مكيّيحأ
:مكعم لّوألا عامتجالا نوكي نأب ديعس انأ !ةّيوبابلا ةرافّسلا يف مكب بّحرم فويض متنأو
ةريمخو ةدحَولا ةرذب دلبلا اذه يف - نوكي نأ ديريو - وه ّيحيسملا ناميإلا ّنأ ىلع ةمالع هذه
،نافيإ نارطملا يزيزع اًركش .كروضح ىلع فالسيتسار خألا ةطبغلا بحاص اًركش .ةّوخألا
ىلع دهشت يتلاو ّيلإ اتهّجو يتلا تاملكلا ىلع ،ينوكسملا سئانكلا سلجم سيئر
.ةكرّشلا ىلإ فالخلا نم روبعلا لجأ نم اًعم ريّسلا ةلصاومب ةبغرلا يف مازتلالا

ةّيرحلا تناك امدنع ،داحلإلا نمز داهطضالا يِنِس دعب ديدج نم مكتاعامج ةريسم تقلطنا
نم ٌءزج اًعم مكعمجي ،نآلاو .ةحاتم تحبصأ اًريخأو .ةديدش ةنحم يف تناك وأ ةعونمم ةّينيدلا
اوشيعت نأ ،بعص وه مك هسفن تقولا يف نكلو ،ليمج وه مك نوربتخت هيف يذلا قيرطلا
لب ،ام ماظنل سيل ديكأّتلاب ،اًديبع دوعن نأل ةبرجت كانه ،عقاولا يف .رارحأ متنأو ناميإلا
.ةّيلخادلا ةّيدوبعلا يهو ،أوسأ ةّيدوبعل
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ىلإ عوسي داع  ."ريبكلا قّقحملا ةياور" يهو ةريهش ةياور يف يكسفيوتسود هنم رّذح ام اذه
هّنأ ديدحّتلاب وه هيلإ ههّجوي يذلا ماهّتالا :ةعذال تاملك هيلإ قّقحملا هّجويو .نجُسو ضرألا
مهيلإ يضمت تنأو ،سانلا ىلإ يضمت نأ ديرت" :هل لاق .رشبلا ةّيرحل ةريبك ةّيمهأ ىطعأ
ىتح ىضوفو ةطاسب نم هيلع اورطف ام مكحب نوعيطتسي ال ةّيرحب ٍدعو نم اّلإ نيديلا يلاخ
قاطي ال ءيش اًموي كانه نكي مل هّنأل ،اهنم نوبعتريو اهنوفاخيو لب ،اهورّوصتي نأ
ديزيو .(86-85 ص ،سماخلا بابلا ،فوزاماراك ةوخإلا عجار) "ةيرحلا نم رثكأ ناسنإلل ةبسنلاب
يهو ،ةحيرم ةّيدوبعب اًعوط مهتّيرح ةضياقمل دادعتسا ىلع رشبلا ّنأ فيضيف ،ةعرجلا
ىلإ لصو اذكهو .نامألاو زبخلا ىلع اولصحي نأ طرش ،مهنع ةباين رّرقي نمل مهسفنأ عاضخإ
ميقيو رشبلا ريمض ىلع طغضيف رصيق حبصي نأ يف هتبغر مدعل عوسي بّنؤي نأ
بلاطي ناسنإلا امنيب ،ناسنإلل ةّيرحلا ليضفت يف ّرمتسا ،كلذ نم ًالدب .ةّوقلاب مالّسلا
."هريغ ليلق ءيشبو زبخلا" ـب

ءافتكالا ّخف يف عوقولا مدعل اًضعب انضعب ْدِعاسنل .انل اذه ْثُدحي ال ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ
امدنعو ،اًّيعيبط عضولا حبصي امدنع ثدحي رطخلا اذه ّنأل .هريغ ليلق ءيشبو زبخلاب
دعي مل هيلإ فدهن ام ،اذل .ةئداه ةايح ىلع ظافحلا يف طقف عمطنو ّبتتسنو ّرقتسن
اًرارحأ انلعجت يتلا هتقيقح الو ،(4 ،2 ةيطالغ) "عوسي ِحيسَملا يف اهيَلع ُنحَن يتَّلا انَتَّيِّرُح"
ليلق ءيشو زبخ" وه ليجنإلا بسحب يذلاو ،تازايتماو تاحاسم كلمن نأ لب ،(32 ،8 اّنحوي عجار)
ةءوبنو نالعإلا ةسامح نيّيحيسملا نحن اندقف له :لءاستن ،اّبوروأ بلق نم ،انه ."هريغ
ىلع لصحن امدنع ةّيرحلاب رعشن انّنإ مأ انرّرحت يتلا ليجنإلا ةقيقح يه له ؟ةداهّشلا
،ىرخأ ةّرمو ؟ةنّيعم تاءادتعا نود نم ءودهب يعّسلاو انسفنأ ريبدتب انل حمست "ةحار قطانم"
،عوسي اهبلط يتلا ةدحَولا نع ثحبلا يف عافدنالا دقفن امّبر ،نمألاو زبخلاب يفتكن امدنع
،تايحضّتلاو يلخّتلاو ةّيوقلا تارايخلاو ةجضانلا ةّيرحلا ديكأّتلاب بّلطتت يتلا ةدحَولا يهو
عفني نأ نكمي امل طقف ّمتهن ال .(21 ،17 اّنحوي عجار) ؟ملاعلا نمؤي ىّتح ةمّدقملا يه اهّنكلو
.اهنود نمو هنود نم لمتكت ال انتّيرح ّنأل ،انتّيرح اًضيأ يه تخألاو خألا ةّيرحف .انتاعامج

سّلريك يقينولاست نم نيَسيّدقلا نيوخألا متخ لمحت ،ةّيوخأ ةقيرطب ةراشبلا تأشن انه
،نالعإلا ةسامحب ةلعتشمو ةدّحوم تلاز ام ةّيحيسم ىلع نادهاشلا ،امه .سويدوثيمو
.عوسي مساب اننيب ةّيوخألا ةكرّشلا ةيمنت لالخ نم ةريسملا ةلصاوم ىلع انادعاسيلف
اّنك اذإ ،ةّيحيسملا اهروذج نع ثحبت اّبوروأ أشنت نأ لمأن نأ اننكمي فيك ،ىرخأ ةيحان نمو
نم ةيلاخ اّبوروأب ملحن نأ اننكمي فيك ؟ةلماكلا ةكرّشلا نم انسفنأ انعلتقا نم لّوأ نحن
انتاعامج تاجايتحا لبق عوسي ةّيرح عضو يف ةعاجّشلا انيدل نكت مل اذإ ،تاّيجولويديألا
قلقن نأ نود نم ليجنإلا اهيورَي اّبوروأب بلاطن نأ بعّصلا نم ؟هتعامجل دحاو ّلك ،ةنمؤملا
انضعب َّمتهن نأ نود نمو ةّراقلا يف اننيب اميف لماك لكشب نيدّحوم ريغ انلز ام انّنأل
.ضعبل

ال تابقع ةّيسايسلا طباورلاو ةّيخيراتلا بابسألاو حلاصملا تاباسح نوكت نأ نكمي ال
"ةّينوكسملا اَدئار" ،سويدوثيمو سّلريك ناَسيّدقلا انْدعاسيل .انقيرط يف اهتلازإ نكمي
Slavorum "ةيفالسلا بوعشلا الوسر" ،ةماع ةيوباب ةلاسر ،يناثلا سلوب اّنحوي سيّدقلا)
Apostoli، 14)، يتلا ةدحولا لجأ نم ؛سدقلا حوّرلا يف عّونّتلا ةحلاصم لجأ نم دوهجلا لذب ىلع،
ّبّرلا ،حيسملا ةّيرحل ةداهشو ةمالع نوكت ،ةّيصخشلاو هبشلا يف اًديحوت نوكت نأ نود نم
.نبجلا عاونأو فوخلا نم انيفشيو يضاملا دويق ّلحي يذلا عوسي
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عجار) ضرألا هذه يف دّسجتت نأ ،ةّيهلإلا ةملكلل احمس ،امهنمز يف ،سويدوثيمو سّلريك
ةّيرحلا ليجنإ رشنل ةّيوخأ حئاصن يه ،عضوملا اذه يف نيحارتقا مككراشأ نأ ّدوأ .(14 ،1 اّنحوي
بوعّشلل ةزّيَمُملا ةمّسلا .لّمأتلا وه لّوألا حارتقالا ،ىلوألا ةحيصنلا .مويلا ةدحَولاو
زواجتت يتلا ،ةّيلمأتلا ةمّسلا يه ،اًعم اهيلع ظافحلل مكل رمألا دوعي يتلاو ،ةّيفالسلا
لبقتسي نأ فرعي ،ةايح ةربخ وه ناميإ نم اًقالطنا ،ةّيتوهاللا ىّتحو ةّيفسلفلا ميهافملا
:ةّدشب اّبوروأ هيلإ جاتحت يذلا ،ّيحورلا ديلقّتلا اذه ةيمنت ىلع اًضعب مكضعب اودعاس .ّرسلا
ديدج نم هلل دوجسلا لامج داجيإل ،ةّيبرغلا ةسينكلا صوصخلا هجو ىلع هيلإ شّطعتت يذلاو
.فئاظولاو جماربلا نع ةمجانلا ةعاجنلا ىلإ ،اًلّوأ ،ةنمؤملا ةعامجلا رظنت اّلأ ةّيمهأو

ضعبب مازتلالاو ةنسحلا اياوّنلاب اًريثك ةدحَولا قّقحتت ال .لمعلا يه ةيناثلا ةحيصنلا
ّبّرلا ىلإ نوبرقألا مه نيذلا لجأ نم اًعم ءيشب مايقلا لالخ نم نكلو ،ةكرتشملا ميقلا
ةّبحملا لامعأ يف ةكراشملا .(40 ،25 ىّتم) مهيف رضاح عوسي ّنأل ،ءارقفلا مه ؟مه نمو .عوسي
ءوسو ةقباسلا ماكحألا نيزواجتم ،عرسأ لكشب ريّسلا ىلع دعاستو عسوأ اًقافآ حتفت
ظفح ةسردملا يف ّمتي ثيح ،دلبلا اذه يف اًّيقيقح اًلوبق دجت ةمس اًضيأ يهو .مهفلا
دي عرقت امدنع" :اًّدج ليمج عطقم ىلع ،ىرخألا رومألا نيب نم ،يوتحت يتلاو ،اًبيغ ةديصق
مأ راهّنلا يف ،ديعب نم مأ بيرق نم ءاج ءاوس ،ناك نم اًنئاك :ةقداص ةقثب انباب ىلع ةبيرغ
نكتل .(Samo Chalupka, Mor ho!, 1864) "انتدئام ىلع هللا ةّيطع هرظتنت فوس ،ليلّلا يف
ةدئاملا يف ةكراشملا دعب اننكمي ال امنيب ،هّنأل ،اّنم ٍدحاو ّلك دئاوم ىلع ةرضاح هللا ةّيطع
.ءارقفلا يف هل انتمدخ لالخ نم اًعم عوسي ةفاضتسا اننكمي ،اهسفن ةّيتسراخفإلا
هذه يف ةّصاخو ،يندملا عمتجملا دعاسيسو ،تاملكلا نم ديدعلا نم غلبأ ةمالع نوكتس
فوقولا لالخ نم طقف ،اًعم ةحئاجلا نم اًقح انّلك جرخنس انّنأ مهفن نأ ىلع ،ةبعصلا ةرتفلا
.اننيب فعضألا مه نم بناج ىلإ

ةّيبيحرتلاو ةفيطلّلا ةمّسلا ّنإ :مكتريسم ىلعو مكروضح ىلع مكركشأ ،ءاّزعألا ةوخإلا
لجأ نم مكنواعتو ،مكنيب يديلقتلا يملّسلا شياعّتلاو ،يكافولسلا بعشلا زّيمت يتلا
ةريسملا يف ةعباتملا ىلع مكعّجشأ .ليجنإلا ةريمخ لجأ نم ةنيمث ٌرومأ يهل دلبلا ريخ
اوّلصت نأ مكنم بلطأو يتالص مكل دّكؤأ .هكرتن نأ نكمي ال ٌنيمث ٌزنك يهف ،ةّينوكسملا
.اًركش .يلجأ نم
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