«ار اٌ كاٌ أح ٌذ في ٙلنًغيٛف فٓيٕ قهٛجيح ةذٚيذج .لٞشيٛا لنترٛجيح يذ يؼيدْ .يٕرل
لنكييم ييذ طيياس ةذٚييذلٔ .نكييٍ لنكييم يييٍ

لنييز٘ طييانه ه ُا نُ غييّ تٛغييٕع لنًغييٛف

ٔأعطاَا قذيح لنًظانه ح».
(ٕ 2سَثٕط )81 :5
«اٌ ٔنٕج لنًتاَ ٙلنجذٚذج ف ٙحٛاج لنشخض ْ ٙلنطشٚجح لنٕحٛذج لنريٚ ٙجيذس تٓيا
أٌ ٕٚعِّع آفا يّ -عهيٗ يغيرٕٖ لنشيتٕس -كيٚ ٙر جّي لنُؼيٕج لنشٔحي ٙفي ٙلنتيانى
لنذَ.»ٕ٘ٛ
(ةٕصف آنٍ ،قذيح لنكُٛغح ،لنرشةًح نهًئنف)

«اٌ لنكُٛغح نٛغد تثغاؽح حاػشج ف ٙلنتيانى ذُرريش َٓاٚريّ .اٌ لن جٛجيح لنٕحٛيذج
فٔ ٙةٕدْا ف ٙلنتانى ْٛ ٙايرّ».
(لٞب أنكغُذس شً ،ًٍٛلنرشةًح نهًئنف)

« َ ٍ ذاسٚخ لنيشب ٔ يادسٌٔ تان كًيح ٔلن ية عهيٗ أٌ َجريشب أعجٕتيح لَ٠جيار،
رنك لنز٘ ال ّ
 ًٍٚعهُٛا تّ أحذ فذل  ،فبٌ فذل لنشب ٞسػُا ُٚجهّ أْم لٞسع اٌ
ْى لعرطاعٕل أٌ ُٚغٕل كثٛشل ٔٚغ شٔل كثٛشل».
(لنًطشلٌ ةٕسج قؼش)

ً
تاريخا أم أنّ التاريخ يصنعنا؟
أنصنع
أ ٍ َ ٍٚفْ ٙزل لنضياٌ ٔلنًكاٌ؟ انٗ أَ ٍٚئٔل؟ ِيٍ أ ٍٚكاٌ يظذسَا ٔانٗ أ ٍٚليريذلدَا ٔذٕةُّٓيا؟ ْيم
َُرٓ ٙيع ٔ ٕف د ّاخ لنجهة أو أَُا يًري ّذٌٔ في ٙةيزٔس لٞسع ٔلْثيٌٕ اٚاْيا يٕج يرذفّجيح ييٍ لن ٛياج ال
ذرٕ ّف ٔال ذُرٓٙ؟
اَُا ف ٙلن جٛجح َ ٛا ف ٙلنضياٌ ٔلنًكاٌ َٔتٛش ف ٙقٛشلذّ .اَُا حجا َ ٛا ف ٙلنراسٚخٔ ،نكُُا ْم ٔػيتُا
تظًرُا عهّٛ؟ ْم ديغُاِ ت ثُا ٔفشحُا ٔحضَُا؟ ْم لعرشٓذَا ٔكاف ُيا ييٍ أةيم أٌ َظيُتّ أٔ ييٍ أةيم
أٌ َغّٛشِ؟ ْم كُا شٓذل لنرٕتح ٔلنذيٕع لن اسّج ٔتزل لنزلخ؟ ْم كاٌ عًهُا عًيم فيشب ٔعيشٔس ٔتٓجيح
نُا ٔنٝقشٍٚ؟ أٔ تغئلل ةش٘ ْ :م غّٛشَا لنراسٚخ ،حؼّشَاِ ٔلسذجُٛا تّ كٚ ٙكٌٕ ذاسٚخا نهًجذ لٜذٙ؟
أو اَُا َغٛش يع لنشُكية اياتر ٍٛفي ٙحيذٔد لنرياسٚخ ٔد ّاذيّ لن ًُثهش هيجيحَ :ؤكيمَ ،تًيمَ ،ثُيَ ،ٙظيُع كُيٕصل،
َخه أفكياسلَ ،ظيثف ييٍ لنًشياْٛش َٔكرية أعيًا َا في ٙعيجيّذّ ،فٛيذيغُا لنرياسٚخ تشيٓادج عيهٕ حغيُح
سلػييٛا عييٍ لةرٓادَييا لنثشييش٘ لٞسػيي ٙفكُييا يييٍ ٔةٓييح َرييشِ يييٕلؽُ ٍٛطييان  ٍٛفيي ٙلن ًُهييك لٞسػييٙ
ٔلْث« ٍٛيا نجٛظش نجٛظش ٔيا هلل هلل»ْ .كزلٚ ،كٌٕ لنراسٚخ ْٕ لنز٘ ٚظُتُاٚ ،جٕنثُاٚ ،ؤقزَا انٗ فهغ رّ
لن ٛاذٛح ٔٚذيجُا ف ٙلنًجذ لٞسػٙ؛ َٔ ٍ تٓزل َُرَٓٔ ٙهضٔل ثم أٌ َئٔل انٗ غاٚرُا.
شئُا أو أتُٛا ،نُا ٔنهراسٚخ يظذس ٔلحذ .اٌ يظذسَا ْٕ

 .ييٍ َ يظ «لنكهًيح» يذ ُٔةيذَا؛ أطيث ُا فيٙ

لنٕةٕد .نُ ًرُا ٔلحذج ٔٚشٓذ لنٕلحذ نٝقشٚ ،ركهّى عٍ لٜقش ٔ ٚيظّ تٕةيٕدِ َٞيّ ٚجية أٌ ٚكيٌٕ نغياٌ
حانّ .أيا أَُا لنٕٛو ف ٙاُائٛح ف ٌٟلَ٠غاٌ َغ ٙيظذسِ لن ي ّ ٔنه ِ ي ٚيٕو ٔالدذيّ لنضيُٛيح ْٔكيزل أطيثف
ْييٕ ٔلنريياسٚخ طييُٕلٌ ال ٚهرجٛيياٌ .لنثيياَٚ ٙجييشف لّٔ ٞل يييع ذّٛاسلذييّ لنٕاُٛييح ٔلٔٞل قيياَع ٔقاػييع نٓييزِ
َغ ٙيآنيّ ٔلنغاٚيح ييٍ ٔةيٕدِ ٔدٔسِ فيْ ٙيزل لنٕةيٕد .تٓيزل
َغ ٙلَ٠غاٌ يظذسِ ،كزنك
لنًشٛئحٔ .كًا
ه
ه
لالترتيياد عييٍ

لقر ي ّم لنرييٕلصٌ ٔلنرُاع ي تيي ٍٛلَ٠غيياٌ ٔلنريياسٚخ .فانريياسٚخ نييى ٚتييذ ذيياسٚخ

–ذيياسٚخ

لنخيص -ف ٙلنٕةٕد لن غّ ٙتم أطثف ذاسٚخ أحذلز نهثشش ،ذاسٚخا ي ذٔدل ف ٙؽّٛاخ لنضياٌ ٔلنًكاٌ.
اٌ ذاسٚخ لنخيص ْٕ لنز٘ ٚجًع يا نجٛظش ٔيا هلل  ٌٞكم ش ْٕ ٙيٍ

ٔانٗ

« ،لنر ٙنك يًا نك

َج ّذيٓا نك عٍ ك ّم شٔ ٙيٍ أةم ك ّم شّ .» ٙ
اٌ يا نجٛظش ْٕ أٚؼا هلل؛ ٔاعطياإِ نجٛظيش ْيٕ ٔلةية،

؛ اَّ يٍ

فبَّ أٔال ٔأقٛشل عٛئٔل انٗ

ٛ ٔ ،ظش ْٕ يٍ

أٚؼأْ ،كزل كم ش ٙعُٛرٓ ٙانٗ

نٛظ ُْا لَ ظاو ف ٙلنتي ح تم لَغيجاو ٔٔئياو .نيٛظ ُْيا سب أتيذ٘ غٛيش

ٔأٌ ٚكييٌٕ عهييٗ طييٕسذّ ٔيثانييّ« ،فييبٌ كي ّم عطّٛييح طييان ح ْيي ٙيييٍ نييذَك ٚييا سب

لَٕٞلس»ٔ ،كم ش ٙيٍ
 َّٞأذٗ يٍ عُذ
لالَ ظاو تٍٛ
لنز٘ يّٓذْا

ْٕ طانفٔ ،اٌ كاٌ عٕف ُٚتطيٗ نجٛظيش .حريٗ ٛظيش ْيٕ طيانف ٔحغيٍ

 ،اَّ ذ ُٔنِ هذ يٍ لنتذو «يهكا ٔكاُْا» عهٗ طٕسج

ٔيثانّ كٚ ٙكيٌٕ تياسل ٔ ذٚغيا.

ٔ ٛظش غٛش يجثٕل؛ اًَا  ٚظم يٍ عهٕ لنطش ٚلنرٚ ٙغيهكٓا ٛظيش ارل كاَيد غٛيش
نهخهٛجح؛ اٌ ل َ٠ظاو ْٕ طُع لنثشش ْٕٔ غٛش يا ظذِ

اٌ لنراسٚخ ْٕ ذاسٚخ ظّح لنخيص لنز٘ ٚئ ّو أحذلاّ لَ٠غاٌ تاعيى
اَّ ذاسٚخ

ٔ ،لنكي ّم انيٗ صٔلل حريٗ

ٔأٔةيذه ،أيييا ٛظييش فٓييٕ قهٛجييح كييانخيئ  .اٌ ٔةييٕدِ نييّ ْييذف
ْييٕ لنييز٘ قههي ه
ه

ٔنييٕ كيياٌ ٛظييش .اٌ
لنخهٛجيح :أٌ ُٚغييثف

.

.

 .نيٛظ ْيٕ ذياسٚخ فيشد أٔ ةًاعيح.

؛ ذاسٚخ ذجهّٛاذّ ٔٔعذِ .اٌ لنراسٚخ نى ٚظُتُأ ،نغُا َ ٍ لنز ٍٚذ طُهتُاِ أٚؼا ،اًَا َ ٍ

ٔاٚيياِ ذٕأييياٌ ييذ طييشَا تكهًييح

ْ .ييزِ لنظييٛشٔسج أعطييد لنريياسٚخ صقًييّ ٔتُتييذِ لٞتييذ٘ ،فثيياخ ٚرث ي ّذل

ٔٚر ّٕل يٍ يجيشد عيش ألد ٞحيذلز فشدٚيح ٔٔ رٛيح انيٗ يه ًيح ييٍ لن ية ٔلنٕنيّ نهخيان ٔلنخهٛجيحٚ .ظيثف
ياٌ
لنريياسٚخ يه ًييح عشي شييتشٚح ٔشيياعشٚح َٞييّ تييذأ ُٚييثغ تانشييتٕس ٔل٠حغيياط .نييى ُ ٚتي ْذ ُْييا يييٍ يكي أل
نهخطؤ ،نهخطٛئح َّٞ ،أطثف يًهٕ ل تان ظّ ٔلنشتٕس ٔيُغٕةا تًٓا .لن ية ُٚجّي ٙكيم َ يظ ٔٚشذجي ٙتٓيا
انٗ يا فٕق ؽثٛترٓا؛ انٗ ةْٕشْا .ذظٛش لنتي ح عي يح حية ٔلَظيٓاس ييٍ دٌٔ ليريضلج ،عي يح لنُياس
لنيّْجح ٔلنًرِّْٕجح .اٌ ْزِ لنتي ح ذغِّٛش لنراسٚخ ،ذٕنذِ يٍ ةذٚذ ف ٙكي ّم ااَٛيح يُيّ ٔفي ٙكي ّم ٔ يد ٔفيٙ
ك ّم عاعحٔ ،ذظثف ؽهثاذُا ٔلنتًم تٕطاٚاِ تذ ل ةذٚذل عهٗ لنذٔلو فررج ّذط رٔلذُا ٔكزنك ٚرج ّذط ْٕ.
ف ٙلنثذ َ ،رٛجح ك ّم طُعَ ،رٛجح ك ّم عًم كاَد ةذٚذج ٔكاَد حغُح .أٌ َتٕد انيٗ لنثيذ ْ ،يزل يغير ٛم.
ٔنكٍ ًُٚكُُا أٌ َٕنذ يٍ ةذٚذًَٔ ،ش ٙذاسٚخ لنخيص ترٕتح ٔاًٚاٌ .فبَّ يُز لنثيذ  َ ،يٍ ٔلنرياسٚخ ييٍ
ٔ ،انٗ لٞتذٔ ٍ َ ،لنراسٚخ ٔلطهٌٕ انٗ

لنغشيذ٘ لٞتذ٘ٔ ,ف ٙعٛاق لنغٛش ٔذجذ ّيّ َرُي ّٕسَ ،رجي ّذو

َٔرج ّذد تاهلل يغّٛشٔ ٍٚيجي ّذد ٍٚلنضيياٌ ٔلنًكياٌ ،فرُظيثف كي ّم ن ريح ن ريح ةذٚيذج يُؼيٕٚا ذ يد نٕلئٓيا
حي ٌ
يذز نهخيييص .اٌ ْييزل لنرجذٚييذ أٔ لنييٕالدج لنجذٚييذجْ ،يئ ٙالدج سٔحٛييح كايهييح شييايهح .آَييا لنٛجرييح أٔ
لنظ ٕج .آَا لالسذذلد انٗ لنثذ  .آَيا لٚ٠ياب ،أ٘ لنتيٕدج انيٗ دسب لنيشّب .فٓي ٙلنرٕتيح عيٍ عيذو لن يظّ
ٔلنشتٕس ْٙ .لنًٕلكثح ٔلنرٕلطم يع لنتهٕٚاخ ٔليرذلد

انُٛا ْٙ .لنجٕلب تجثٕنُا نًشٛئرّ.

نٛظ لنٓذف ْٕ هيٍ ٚظُع لٜقش؟ اًَا ْٕ فٓى أْذلفُا ٔغاٚرُا ٔحرٗ لنغاٚح ييٍ ٔةٕدَيا .ييٍ دٌٔ لنثشيش
نييٛظ ُْييا ذيياسٚخَ .تي ى ،يييٍ لنًًكييٍ أٌ ٚكييٌٕ ُْييا صييياٌ ٔيكيياٌ ٔنكييٍ ْييزل يائييد ٔعييهثٔ ٙيييٍ دٌٔ
حشل  .نٛغد لنً ثّح ف ٙششل ُّٛٚنرتطَ ّٛثؼاخ لن ٛاج .فًٍ غٛش لنًًكٍ أٌ ٚكٌٕ ُْا قهٛجح ييٍ دٌٔ
قان ْٔذف ٔغاٚح.
آَا ذعٛرُّا ٔتانران ٙذعّٛح لنراسٚخ لنر ٙأَتى تٓا

عهُٛا ف ٙلنتذٚذ يٍ لنًطيّخ ،لنً طّاخ ٔلنرجهٛياّخ،

اٌ نى ذكٍ ف ٙك ّم يشلحم لن ٛاج لٞسػيّٛحْ .يزِ لنجذعيّٛح ْي ٙييٍ لنتيي ؽشٚي طيتٕد نُيا؛ آَيا ؽشٚي
ذع ّ ٙيٍ «لن ًُجذِّط انٗ لنًجذع .»ٍٛنزنك َشذٔ أٌ َكٌٕ ؽشٚجا قيطّٛا ،حافش ٍٚتؤظافشَا ،ترؼي ٛاذُا،
تثِشَّا ،تذيُا ،ت ثُّا ،تشكشَا ،تغشٔسَا ،تثٓجرُا ٔتذيٕعُا أحذلز لنخيص ٔذاسٚخ لنخيص كًا شا
اَُا دلئًا ف ٙيخاع لنٕالدج لنجذٚذج؛ فثانجذعّٛح ٔحذْا لالكر ا .

.

