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،ماعلا مكاحلا ةدّيّسلا

،ءارزولا سيئر دّيّسلا

،ادنك ضرأ ّلك يفو سيساوكسام يف ءاّزعألا نوّيلصألا ناكّسلا

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

 

أدبأ نأ ّدوأ ،ةنيزح تايركذ لمحي يذلا ناكملا اذه نم ،انه نمو .مكنيب يتآ ىتح اًرباص ُترظتنا
،نزحب رعشأ ينإ اًّيصخش مكل لوقأل يّلصألا مكنطوم ىلإ تيتأ .ةبوت ةلحر :يبلق يف ام
نمو مكعم يِّلصألو ،مكنم يبرق نع رِّبعألو ،ةحلاصملاو ءافشلاو ةرفغملا هللا نم بلطألو
.مكلجأ
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،لافطأ ةيذحأ يَجوز كاذإ يل متْمَّدق .رهشأ ةعبرأ ذنم امور يف تَدِقُع يتلا تاعامتجالا رّكذتأ
مل فسألل نيذلا ةّصاخو ،نيّيلصألا ناكّسلا لافطأ اهنم ىناع يتلا ةاناعملا ىلع ًةمالع
نيءاذحلا نيذه ةداعإ ينم متبلطو .ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا نم مهتويب ىلإ طق اودوعي
نأ ّدوأو .هذه يتملك ةياهن دعب مكيلإ امهديعأسو امهترضحأ دقل .ادنك ىلإ يلوصو دنع
طخّسلاو ملألا ،ةّيضاملا رهشألا يف ،َّيف راثأ زمر هّنإ .يتملك هب أدبأل زمرلا اذه نم ديفتسأ
لماعي ىتح ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ىلع انّثحيو ،نزحب ينألمي لافطألا ءالؤه ىركذ ّنإ .لجخلاو
مايقلا ديرن ةريسم نعو ،ةلحر نع اًضيأ انثِّدحت ةيذحألا هذه .مارتحاو ريدقتو ّبحب لفط ّلك
هّلحم ّلحي ىتحو ،ّيضاملا مالآ لوزت ىتح ،اًعم لمعنو ،اًعم يّلصنو ،اًعم ريسن .اًعم اهب
.ةحلاصمو ءافشو لدع هيف لبقتسم

،تدهش يتلا ةقطنملا هذه يف ،مكنيب هذه ةبوتلا ةلحرو يتَّجِح نم ىلوألا ةلحرملا أدبت ،اذهل
.رّكذتن نأب انل حمستو ،انبطاخت ةقطنم اهّنإ .ةّيلصألا بوعّشلا روضح ،ديعب نمز ذنم

تمرتحا ةايح طامنأب نينّسلا فالآ ذنم ضرألا هذه يف متشع دقل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ :رّكذتن
.لبقتسملا لايجأل اهومتظفحو ةقباسلا لايجألا نم اهومتثرو يتلا ،اهسفن ضرألا
ّلك عم ماجسنالاب اهنوّبحتو ،نيرخآلا عم اهنومساقتت قلاخلا نم ةبه اهّنأ ىلع اهومتلماع
يف اوذغت نأ متمّلعت اذكهو .ةّيحلا تانئاكلا عيمج نيب ديدش طبارت يف ،ةقيلخلا
متْمَّركف ،لايجألا نيب ةنيتم طباور متأشنأو ،ةعامجلاو ةلئاعلاب اًطبترم اًّسِح مكسوفن
مامتهالا ىلع زّكرتت يتلا ةحلاّصلا ميّلاعتلاو تاداعلا نم مك .مكراغص متيعرو مكرابك
!ةايحلا ةمكحو ،ةنامألاو عضاوتلاو ،مارتحالاو ةعاجّشلاو ،ةقيقحلا ّبحو نيرخآلاب

.اهدعب ءاج ام ىلإ انذخأت فسألل ىركذلا نكل .قطانملا هذه يف ىلوألا تاوطخلا تناك هذه
يف ةموتكم تّلظ ةخرص ،ّيلخاد يف يّودت ملأ ةخرص ينم عزتني نآلا هيف نحن يذلا ناكملا
نوريثكلا اهنم ىناع يتلا ةاسأملا ىلإ ةركاذلاب دوعأ .ةّيضاملا رهشألا يف ينتقفارو يردص
ةّيلخادلا سرادملا يسآم لوح هيف ينومتكراش ام ىلإو ،مكتاعامجو مكتالئاعو ،مكنم
انعامتجا ىتح هّنأ كردأو ،اهركذن ةرم ّلك يف ةايحلا ىلإ ام اًعون دوعت ،تامدص اهّنإ .ةّيرابجإلا
انأو نآلا قيضلاب نورعشي دق مكنم نيريثكلا ّنأو ،حورجلاو تايركذلا ظقوي نأ نكمي مويلا
ضيقن" ،ليق امكو ،ةالابماللا ىلإ يدؤي نايسنلا ّنأل ،رّكذتن نأ لدعلا نم نكل .مكمّلكأ
ةايحلا هاجت ةالابماللا لب ،توملا سيل ةايحلا ضيقنو ...ةالابماللا لب ،ةيهاركلا سيل ّبحلا
ةّيلخادلا سرادملا يف تثدح يتلا ةرّمدملا تاربخلا ىركذ .(E. Wiesel - لِزيِف .إ) "توملا وأ
.ّيرورض هّنكل ،عجولاو ،بضغلا ريثي ،لهذم رمأ ةّيرابجإلا

،ريرحّتلاو باعيتسالا تاسايس ،ّيضارألا هذه ّيلاهأل ،ةرّمدم تناك فيك رّكذتن نأ ّيرورّضلا نم
نوّيبوروألا نونطوتسملا لصو امدنع .ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ماظن اًضيأ تلمش يتلا
تافاقثلا نيب رمثم ءاقل ريوطتل ةريبك ةصرف كانه تناك ،ىلوألا ةرملل انه ىلإ
فيك :مكصصق ينهذ ىلإ ردابتتو .ثدحي مل بلغألا ىلع اذه نكل .تايناحوّرلاو ديلاقّتلاو
اًضيأ ّمت فيكو ،ةجهنمم ةروصب ةّيلصألا بوعّشلا شيمهت ىلإ باعيتسالا تاسايس تّدأ
ضّرعت فيكو ،ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ماظن لالخ نم مكتافاقثو مكتاغل ءاغلإو هيوشت
نع اًديعب مهفاطتخا ّمت فيكو .ةّيحورو ةّيسفنو ،ةّيظفلو ةّيدسج تاءادتعا ىلإ لافطألا
نيب ةقالعلا يف ىحمي ال اًغلاب اًرثأ كلذ كرت فيكو ،اًراغص اوناك امدنع مهلهأو مهتويب
.دافحألاو دادجألاو ءانبألاو ءابآلا
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يف اهومتلمح يتلا ةليقثلا لامحألا متجرخأ مكّنأل ،يبلق يف اذه ّلك متلخدأ مكّنأل مكرّكشأ
ىلإ ،لمحت يتلا ضرألا هذه يف ،انه انأ مويلا .ةّيمادلا ىركذلا هذه يف ينومتكراشو ،مكلخاد
يف ىلوألا ةوطخلا نوكت ىتح ،انه انأ :ةحوتفم تلاز ام حورج بودن ،ةقيرعلا اهتايركذ بناج
،يبلق ّلكب ،مكل لوقأ ىتحو ،مكنم ةرفغملا بلط ديدجت يه مكنيب هذه ةبوتلاو ّجحلا ةلحر
ةّيلقعلا نيّيحسملا نم ديدعلا ،فسألل ،اهب معد يتلا قرطلل ةرفغملا بلطأ .اًّدج نيزح ينإ
بلطأو .مكملأب مّلأتم انأف .ةّيلصألا بوعّشلا تدهطضا يتلا تاطلّسلل ةّيرامعتسالا
،ةّينابهرلا تاعامجلاو ةسينكلا ءاضعأ نم ديدعلا اهب نواعت يتلا قرطلل ،امّيس الو ،ةرفغملا
باعيتسالا يفو ،تافاقثلل ةرّمدملا عيراشملا كلت يف ،اهورهظأ يتلا ةالابمالل اًضيأو
ةّيلخادلا سرادملا ماظن يف اهتورذ تغلب يتلاو ،تقولا كلذ تاموكح اهيلإ تأجل يتلا يرسقلا
.ةّيرابجإلا

،ةليلق تسيل ،ةّيلاثم تالاح كانه تناكو ،ةرضاح تناك ةّيحيسملا ةّبحملا ّنأ نم مغّرلا ىلع
ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ةسايسل ةيلامجإلا جئاتنلا ّنأ اّلإ ،لافطألا لجأ نم ينافتلا يف
ليجنإ عم قفَّتي ال حداف ٌأطخ كانه ناك هّنأ وه ّيحيسملا ناميإلا انل هلوقي ام .ةّيثراك تناك
يتلاو ،ةفاقثلاو تاغللاو مَيقلاب ةئيلملا ضرألا هذه ّنأ مَلعن نأ مّلؤملا نم .حيسملا عوسي
اذه مامأ .جئاتنلا نوّلمحتت متلز ام متنأو ،تَرِّمُد دق ،ةيوهلاب اًّيِوفع اًساسحإ مكبوعش تطعأ
عجار) اهئانبأ اياطخ نع ةرفغملا بلطتو هللا مامأ ةسينكلا وثجت ،طخّسلا ريثي يذلا ّرّشلا
:11 ،[1998 ربمفون/يناثلا نيرشت 29] ،دّسجتلا ّرس ةءارب ،يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا
حفصلا عضاوتب بلطأ :حوضوو لجخب رّركأ نأ ديرأو .(140 ،[1999] 91 ّيلوسّرلا ّيسركلا لامعأ
.ةّيلصألا بوعّشلا ّقح يف نيّيحيسملا نم ديدعلا هبكترا يذلا ّرّشلا نع

.فاطملا ةياهن سيل راذتعالا ّنأ مكيلثمم نمو مكنم ديدعلا لاق ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلإ رظنن نيح" هّنأ كردأ اًضيأ انأ .قالطنالا ةطقنو ،طقف ىلوألا ةوطخلا اهّنإ :اًمامت قفاوأ
هّنأو ،"لصح يذلا ررّضلا حالصإ ةلواحمو ةرفغملا بلطل هلعفن ام اًدبأ يفكي ال ،يضاملا
ىلع ةرداق ةفاقث ءايحإل هلعف ّمتي ام ّلك اًريثك اًدبأ نوكي نل ،لبقتسملا ىلإ رظنن نيح"
"ةيناكمإ ةّيأ اهل ىقبي اّلأ بجي لب ،اهراركت بُّنجت طقف سيل ،فقاوملا هذه لثم بنجت
نع ّداج ثحب ءارجإ وه ةّيلمعلا هذه نم مهم ءزج .(2018 سطسغأ/بآ 20 ،هللا بعش ىلإ ةلاسر)
،ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا كلت نم نيقابلا ءايحألا ةدعاسمو يضاملا لوح ةقيقحلا
.اهل اوضّرعت يتلا تامدّصلا نم ءافّشلا تاراسم يف عورشلل

ةيوهب بيحرّتلا ىلع مهتردقم يف ضرألا هذه يف عمتجملاو نوّيحيسملا ومني نأ لمآو يّلصأ
مهيلع فّرعتلل ةّيلمع قرط ىلع روثعلا ّمتي نأ لمآ .اهمارتحاو ةّيلصألا بوعّشلا ةربخو
عيمج مازتلا عيجشت يف ّرمتسأس ،يتيحان نم .اًعم اًعيمج ريّسلا مُّلعتو ،مهريدقتو
،ةفلتخم نكامأ يفو ىرخأ تابسانم يف كلذ تلعف دقل .ةّيلصألا بوعّشلا هاجت كيلوثاكلا
:اًربصو اًتقو بّلطتي اذه ّلك ّنأ مَلعأ .صاخ ّيلوسر داشرإ يف اًضيأو تاءادنلاو تاءاقللا يف
ةداهش امه نيّيدنكلا ةفقاسألا مازتلاو انه يدوجوو ،بولقلا يف لخدت نأ بجي تاّيلمع هذهف
.قيرطلا اذه يف اًمُدُق ّيضملل انتدارإ ىلع

حمست نل اهّنكل ،ةديعب نكامأ لمشتو ،مايأ ةعضب دتمت هذه جحلا ةلحر ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
عقاومو ،(Kamloops, Winnipeg) غيبِيِنيِوو وُلْماَك لثم زكارم ةرايزو ،ةديدعلا تاوعدلا لبقأ نأ يل
.ةّيبرغلا ةّيلامشلا ميلاقألاو ،(Yukon) نوكويو ،(Saskatchewan) ناوشتاكساس يف ةفلتخم
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مالآ فرعأ ينّنأ اوملعا .يتاولصو يراكفأ يف اًعيمج مكّنأ اوملعا ،اًنكمم كلذ نكي مل ول ىتح
ىلع اهتلق يتلا يتاملك .دلبلا اذه قطانم عيمج يف ةّيلصألا بوعّشلا تاّيدحتو تامدصو
ّلك نم مهقناعأ نيذلا ،نيّيلصألا ناكّسلاو تاعامجلا عيمج ىلإ ةهّجوم هذه ةبوتلا ةلحر لوط
.يبلق

يكبأو ،يضاملا رّكذتأل مويلا انه انأ .ةركاذلل لاجملا حاسفإ تدرأ ىلوألا ةلحرملا هذه يف
ىلع اًعيمج اندعاسي تمّصلا عدنل .روبقلا دنع يّلصألو ،تمص يف ضرألا ىلإ رظنأو ،مكعم
ىلإ يّلصن ،توملا مامأو .ريخلا ّبر ىلإ يّلصن ّرّشلا مامأ .ةالّصلاو .تمّصلا .ملألا باعيتسا
قبي ملو مالحألا ّلك تفتخا همامأ .ءاجّرلا ةيادب ،ربقلا نم حيسملا دّيّسلا عنص .ةايحلا هلإ
تقلطنا اهنم ،ةمايقلا ناكم ،ةديدج ةدالو ناكم هلعج وهو .مالستسالاو ملألاو ءاكبلا ىوس
ةجاحب نحنف ،ةحلاصملاو ءافشلل ةّيفاك تسيل اندوهج .ةّينوك ةحلاصمو ةديدج ةايح ةصق
وه ألميل .ّيزعملا حوّرلا نانح ىلإو ،ةّيوقلاو ةعيدولا حوّرلا ةمكح ىلإ ةجاحب نحن :هتمعن ىلإ
.اًعم ريسن انلعجي يذلا وه نكيلو .انديب وه ذخأيلو .بولقلا تاعقوت
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