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،ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تَناح اَّمَلو" :يلي ام لاق .عوسي ةايح يف لّوحت ةطقن ىلع انمّلكي دحألا اذه ايجروتيل ليجنإ
ىلإ “ىربكلا هتلحر” أدب اذكه  9، 51).اقول( "ميلَشَروُأ ىلِإ ِهاجِّتالا ىلع َمَزَع ،هعافِترا ُماَّيَأ
نوؤيلملا ،ذيمالتلا .ةريخألا ةلحّرلا اهّنأل اًصاخ اًرارق بّلطتي يذلا رمألا ،ةسّدقملا ةنيدملا
توملاو ضفّرلا ّنأ فرعي عوسي نكل ،رصّنلا وحن هجتي مّلعملا ّنأ اوملح ،ريبك ّيويند سامحب
مّلأتي نأ هيلع نّيعتيس هّنأ مَلعيو -45)،ب  9، 22. 43اقول( ميلشروأ يف هنارظتني اناك
سفن هّنإ .ميلشروأ ىلإ ةمساح ىطخب عوسي بهذ اذكه .اًمزاح اًرارق هنم بّلطتي اذهو ،اًريثك
اذه نّوكتي ءيش يأ نم .عوسيل ذيمالت نوكن نأ اندرأ نإ ،اًضيأ نحن هذختن نأ بجي يذلا رارقلا
لوقت تناك امك  -سيلو ّ،يقيقح رارقبو ،ةيدجب عوسيل ذيمالت نوكن نأ بجي انّنأل ؟رارقلا
يتلا ةثداحلا .نومِّمصم نوّيحيسم لب !الك “.درولا ءامب نوّيحيسم”  -اهتفرع ةّنسم ةأرما
.كلذ مهف ىلع اندعاست ةرشابم كلذ دعب اقول ّيليجنإلا اهيوري
ىلإ اًهِجَّتُم ناك عوسي ّنأ اوملع نأ دعب ،نيِّيرماسلِل ةيرق هلبقت مل قيرطلا يف اوناك امنيب
نأ نابضاغلا انحويو بوقعي نالوسّرلا حرتقاف .ةودع ةنيدم مهل تناك يتلا – ميلشروأ
عوسي لبقي مل ،طقف سيل .ءامَّسلا نم َلِزنَتف راَّنلا َرُمأيف سانلا ءالؤه عوسي بقاعي
عجار( .امهلثم سيل وهو ،ماقتنالا يف امهتبغر يف هاكرشي نأ ادارأ .امهخّبو لب ،نيَوخألا حارتقا
ةّبحم ران يه ) 12، 49اقول عجار( ىرخأ يه ضرألا ىلع اهيقلُيل ءاج يتلا “رانلا”  52-55).تايآلا
.ةبوت حورو ،تابثو ،ربص ىلإ جاتحت اهّنإف ،رانلا هذه ربكت ىتحو .ميحّرلا بآلا
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لمعن امدنع ،انل اًضيأ ثدحي اذهو .امهيلع يلوتسي بضغلا اكرت انحويو بوقعي ،كلذ لدب
هللا انعم كرشن نأ لواحن انّنأ ىتح :بضغنف .ضفرلا دجن لوبقلا نم اًلدب ،يِّحَضنو ،ريخلا
لب ،بضغلا قيرط سيل ،رخآ اًقيرط عبتي عوسي نكل .ءامّسلا تابوقعب دّدهنف ،هسفن
ءوده هرارق يف لب ،هيلع يلوتست ةوسقلا كرتي ال ،لمعلا ةعباتمل مزاحلا رارقلا قيرط
لدت ال هذه فّرصتلا ةقيرط .ريخلا عنصب مازتلالا نع لكش يأب فقوتي الف ،ملِحو ربصو
هّنإ ،لهس ةضراعملا مامأ بضغلا .ةريبك ةّيلخاد ةّوق ىلع لدت ،سكعلا ىلع لب ،فعّضلا ىلع
لثم فّرصتنو ،انتاوذ ىلع رطيسن نأ وه ،ىرخأ ةيحان نم ،بعصألا رمألا نكل .يزيرغ ٌرمأ
امدنع هّنأ ينعي اذه  56).ةيآ( "ىرخُأ ٍةَيرَق ىلِإ" باهذلا ىلع مزع هّنإ :ليجنإلا لوقي امك ،عوسي
اندعاسي اذكه .ةرارم وأ ىوكش نود ،رخآ ناكم يف ريخلا لمع عباتن نأ بجي ،انمامأ تاقالغإ دجن
لوصحلل ىعسن ال اًسانأو ،هقّقحن يذلا ريخلاب ءادعسو ،نيئداه اًسانأ نوكن نأ ىلع عوسي
.سانلا ةقفاوم ىلع
ّبّرلا ىلإ أجلن له ،مهفلا ءوسو تاضراعملا مامأ ؟نحن نيأ ؟نحن نيأ :انسفنأ لأسنل نآلاو
قيفصتلا نعو سانلا ةقفاوم نع ثحبن انّنأ مأ ؟ريخلا عنص يف همزح هنم بلطنو عوسي
مك ؟ةيهاركو ةوسق هيف فقوم ذاختا ىلإ ،نوقفصي مهعمسن مل نإ ،رمألا انب يهتنيو ،انل
لمعن له ؟نيرخآلا ةقفاوم ىلعو قيفصتلا ىلع لوصحلل ىعسن ،يعو ريغب وأ يعوب ،ةّرم
بلطن الو ،ةمدخلل ريخلا عنصن نأ بجي .قيلي ال اذه ،الك ؟قيفصتلا لجأ نم اًلعف ريخلا
ةيضق يف لداع وه امب انساسحإ نع ٌجتان انسامح ّنأ دقتعن نايحألا ضعب يف .قيفصتلا
فعّضلاب ةبوحصم ءايربك ىوس انسامح نوكي ال نايحألا مظعم يف عقاولا يف نكلو .ام
مزاح رارقب هعبتنو ،هلثم نوكنل ةّوقلا عوسي نم بلطنل كلذل .ربّصلا ةّلقو تايساسحلاو
امدنعو ،تابوعّصلا مامأ ،نيحماستم ريغ الو نيّيماقتنا نوكن اّلأو .ةمدخلا قيرط يف
لب ،ال .ءوسلاب انيلع نومّلكتي امدنع ىتح ،كلذ نومهفي ال ريغلاو ،ريخلا لمع يف ىنافتن
.ريسلا ةعباتمو تمص
.ةياهنلا ىتح ةّبحملا يف ءاقبلل مزاحلا عوسي رارق ذختن يكل ءارذعلا ميرم اندعاستل

يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلع فارطألا عيمج عّجشأو سانلا ءالؤه نم بيرق انأ .روداوكإلا يف ثدحي ام قلقب عباتأ يننإ
مالّسلا دجن نأ نكمي راوحلا لالخ نم طقف :مّلعتنل .ةفرطتملا فقاوملاو فنعلا ذبن
سانلا ّدشأو نيشمهملا ناكسلل صاخ مامتها ءاليإ عم ،اًبيرق كلذ نوكي نأ لمآ ،يعامتجالا
.دلبلا تاسسؤمو عيمجلا قوقح مارتحاب ،اًمئادو ،اًرقف
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تاريغّصلا تاوخألا نم ،اهتاوخأو ،وتروأ ليد ازيول تخألا ةبهارلا ةلئاع نم يبرق نع برعأ نأ ّدوأ
تخألا تشاع .يتياه ةمصاع  Port-au-Prince،يف سمأ تلتُق يتلا ،وكوف يد لراش ليجنإل
ىلإ لكوأ .عراوشلا لافطأ ةمدخل ءيش ّلك لبق اهسفن ةسّركم ،اًماع نيرشع ةدمل كانه ازيول
رثكأ لبقتسم مهل نوكيل ،راغّصلا امّيس الو ،يتياهلا بعشلا لجأ نم يّلصأو اهسفن هللا
.داهشتسالا ىتح نيرخآلل ةّيطع ازيول تخألا ةايح تناك .فنعلاو سؤبلا نم ٍلاخو ،اًنئمطم
ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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