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٢۲٤/١۱٠۰/٢۲٠۰١۱٢۲

ييرروبلدم ةيیلك

“ تتاملكلاب ّنفكم نجس ”

١۱٤/١۱١۱/٢۲٠۰٠۰٦ ٬،يبرعلاا سسدقلاا يف ييرروخ سسايیلاا

 ففحصلاا يف ننوويیع الب سسانلاا ررووصوو ططاقن الب تتاملكلاا ييرريی يك هھمساا ففررعن ال ييذذلاا يعماجلاا ببلاططلاب لّلح ااذذام
 ٬،ننوويیعلااوو ططاقنلاا ننم ييرّرعت ررضاح مماماا ننحن مماا ٬،ةيیووكفاك مملااووع يلاا يمتنت ةيیبدداا ةسوولهھھھ ههأأررقن ام للهھھھ ؟ةيیقااررعلاا
؟عقااوولاا ننم ةيیعقااوو ررثكاا هھتيیبئااررغ تترراصف

 مموويیلاا للتحيی ببدداا ووهھھھوو .يبررعلاا مملاعلاا يف ننووجسلاا ببدداا يلاا )تتوورريیب ـ ببااددآلاا رراادد( مماجعإإ ننووططناا ننانس ةيیااوورر يمتنت
 ققحست يتلاا ةيیررووتاتكيیددلاب ررصاحم عقااوو يلع ةةدداهھش هھناا ً.اجووددززم اارروودد ببعليیوو ٬،يبددألاا ددهھشملاا يف ةةرريیبك ةحاسم
 ننع ععافددلل الكش تتووملاا ةموواقم لليیووحت يلع ننفلاا ةةررددقلوو ٬،ةةدديیددجلاا ةيیبددألاا ببيیلاسألل رربتخم ووهھھھوو ٬،ةهھج ننم نناسنالاا
.ييررخاا ةهھج ننم ٬،ددددجتلاا يلع ةةايیحلاا ةةررددق

.ةشووشملاا ةةرركااذذلااوو ةباتكلاا :ننووجسلاا ببددأل ننيیتسيیئررلاا ننيیتمسلاا عم ةيیااووررلاا ههذذهھھھ ككررتشت

 ننأك .ببتكيی يك ششيیعيی وواا ٬،ةباتكلاب مملحيی وواا ٬،هھتايیموويی ببتكيی ننيیجسلاا .اهھھھررضاح يف ةبررجتلاا ةباتك رربع ننيیجسلاا مموواقيی
 هھنأل ةبعصلاا ةبررجتلاا ننيیجسلاا للمتحيی .تتاملكلاا ييووس هھيیططغت ال يشحوولاا ببيیذذعتلاا هھعنصيی ييذذلاا ححووررلاا ييررع ةموواقم
 ييددعوو ننيیب ةقالعلاا للخاادد يفوو .ةلجؤؤم ةةايیحك اهھبتكيیوو ٬،ححووتفم بباتكك اهھشيیعيی ٬،تتاملكلاب اهھيیلع ررصتنيیس هھناا ننقيیتم
.ةيیررحلاا مملحب عمقلاا يلع ررصتنت ةباتكوو ٬،ببددألاا ددددجيی ببدداا ددلوويی ٬،ةباتكلااوو ةيیررحلاا

 ششعيی ممل ييذذلاا ئئرراقلل ننـــلعت يك وواا/وو للمألاا عنصت يك ننجسلاا ررااووساا ججرراخ عقيی اموو يضاملاا ررضحتست ةباتكلاا ننكل
 ششووشم الاا ررضحيی ال يضاملااوو .انجس اهھلك ددالبلاا للوّوح ررووتاتكيیددلاا ننأل ٬،ييرردديی نناا ننوودد ننم اهھشاع هھناا ٬،ةبررجتلاا
 ككرريیررططبلاا .ققططنم البوو اشووشم رراص ةيیبررعلاا ةةايیحلاا ققايیس نناا ممك ننجسلاا ببدداا انل ففشكيی ششووشتلاا ااذذهھھھ يـــفوو ٬،ققايیسلاا
.هھططيینحتوو ررضاحلاا مميینصتل ايیااررم ععررااووشلااوو ممالعالاا للئاسوو ننم العاج ٬،ددووددح الب انوونج ممئااددلاا هھفيیررخ للوّوحيی يبررعلاا

 ييددحاا ٬،ننووجسلاا ببدداا رراص ثثيیحب .يلايینوولووكلاا ددعب ام يبررعلاا ببددالاا يف ةةرريیبك ةيیبدداا ةبررجت اتعنص ةةرركااذذلااوو ةباتكلاا
 يف ةيیفاقث ةمالع ررعشلااوو ةيیااووررلاب عمقلاا ةموواقم تترراصوو ٬،دديیعس ددررااوودداا ببسحب ٬،ةيیظظووفحملاا ددعب ام ةيیااووررلاا تتامس
.يبررعلاا ببررغملااوو ررصموو ننانبلوو ننيیططسلفوو ققااررعلااوو ةيیررووس

 ججررفوو ييووااززعلاا للضافوو ففيینم ننمحررلااددبعوو مميیهھھھااررباا هللا عنص للامعاا هھتعنص ققايیس ننم ءززج ننووططناا ننانس مماجعاا
.هھنتم ننم عقااوولاا افشكتسم ٬،ننايیذذهھلاب خخااررصلاا ججززميی ببدداا هھناا ٬،ننيیررخآآوو ررااددقرريیب

 .يسايیسلااوو يعامتجالاا ننتملاا ووهھھھ رراص للب ٬،اشماهھھھ ددعيی ممل ننجسلاا ننأل ٬،انتم ةيیبررعلاا ةفاقثلاا يف ننووجسلاا ببدداا للووحت ددقل



 اشماهھھھ ةةرركااذذلااوو ةباتكلاا ننوويیئااووررلاا للعج ااذذل .ةيیددجم ززكررملاا ففشكيی اشماهھھھ هھفصوو يف ننجسلاا ةبررجت مميیددقت ددعيی مملوو
 ةفاقثلاا ننم للعجت يتلاا ةةرريیبكلاا ةيیناسنالاا ةةاناعملاا يلاا ٬،ننجسلاا ةبررجت ةةررشق ففلخ عقيی ام يلاا للووصوولاب ممهھل حمسيی اادديیددج
.ةيیررحلاا يف هھقح ننم ممررحوو هھتيینططااووم تتررددووص ييذذلاا يبررعلاا ننططااووملل رريیخألاا أجلملاا

 .ةيیااووررلاا ةباتك ننع ةيیااوورر اهھناا .ةيیااووررلاا ههذذهھھھ يف ثثااددحأل ددووجوو ال نناا ةقيیقحلاا .ننجسلاا يف ةيیااووررلاا ههذذهھھھ ثثااددحاا ييررجت
 هھلامجوو ددررسلاا ةسالس .نناجززتميی ثثيیحب ةيیهھھھااوو امهھنيیب ةفاسملاا نناا رريیغ .سسووباكلااوو ةةرركااذذلاا :ننااررددصم اهھل انهھھھ ةباتكلااوو
 :نناترركااذذ هھعنصت ققايیس هھناا .هھلططب اهھشاع يتلاا ننجسلاا ةبررجت ققايیس ال ننم ققايیس ءانب يلع ببتاكلاا ةةررددق ننم ننايیتآآ
 ككانهھھھ ببحلاا يفوو ٬،ةسدداسلاا يف نناك ننيیح ههااددلااوو تتام للفطط ةيیاعرر يلووتت يتلاا ةةددجلاا ككانهھھھ ةلووفططلاا يف .ببحلااوو ةلووفططلاا
 ييذذلاا ةةرركااذذلاا مملاع للكشتيی ننيیتأأررملاا ننيیتاهھھھ ننيیب .ةةايیحلاا عتموو ررعشلااوو ددسجلاا اهھعم ففشتكيی يتلاا جيیرراا ةعماجلاا يف هھتليیمزز
 .تتمصلاا مموواقيی يك ٬،ففووررحلاا ممجعيی ننأب للططبلل حمسيی مملاع ينبيی امهھعموو .انكمم ببتكيی نناا ننيیجسلاا ررااررق ننم للعجيی
 ثثحبلاا رريیصيی ٬،رراضتحالاا ةسوولهھھھ ييووس ننكت ممل اهھناا ففشتكن يتلاا ٬،ننجسلاا ننم ججووررخلاا ةسوولهھب ةيیااووررلاا يهھتنت ننيیحوو
.تتووملااوو ءافططنالاا ققبسيی ييذذلاا للمألاا ووهھھھ ننيیتأأررملاا ننيیتاهھب للاصتاا ةليیسوو ننع

 ننم هھباصتغاا ددهھشم ننيیب ننيیجسلاا للخاادد يف ررووددت ببررحلاا .ننجسلاا عقااوو يتأيی ٬،ببحلااوو ةلووفططلاا يترركااذذ مملاع ةهھجااووم يف
 يتح يتلاا ٬،اهھسئانكوو ةةددجلاا ننانح ددهھھھاشموو ٬،هھقحسوو هھسااررخاا ددهھشم ننيیب ٬،جيیرراا عم ببحلاا ةسررامم ددهھشموو ٬،ننيیناجسلاا للبق
.ةةايیحلاا ممسلب هھبشيی ام يلاا للووحتت ٬،اهھنم ننيیجسلاا ةيیررخس ةةووررذذ يف

 ال ةباتكلاا ننأك .تتووملاا يلاا الخددم رريیصيی ٬،سسااررحلاا ددحاا للبق ننم ققااررووالاا هھئاططعاا ددهھشم يتح ٬،ررصتنيی تتووملاا نناا رريیغ
.تتووملل انفك رريیصت ددق للب ٬،اهھھھددحوو ةةايیحلاا ننززتخت
 
 ننحطط ننع ففقووتت ال عمق ةلآآ ةيیحض ةةأجف هھسفن ددجوو يعماج ببلاططل ةيیثررم ببتكيیوو ٬،تتاملكلاب هھلططب ننفكيی ننووططناا ننانس
 للالغتسااوو ٬،ةةالابماللااوو ححااززملاب يقااررعلاا ررووتاتكيیددلل اضرراعم نناك هھناا ةةدديیحوولاا ببلاططلاا ةمهھت .ءايیرربألاا اهھھھايیاحض
 رريیصم يلاا ههددووقت ال ةيیرريیددنووكلاا هھتحززم .تتايیتفلاب ءاقللاا للجاا ننم ممكاحلاا ببززحلاا اهھمظظنيی يتلاا ةيیررابجالاا تتااررهھھھاظظملاا
 مموواقيی نناا ددسجلاا عيیططتسيی ال ثثيیحب ٬،ححووررلاا تتامتع يلاا ههددووقت للب .عمقلاا سسووباك للخاادد ددالجلاا حمالم هھيیف عيیضت ٬،ييووكفاك
.يشالتت ةةايیح يلع ةةدديیحوولاا هھتذذفان ننيیتأأررملاب ةقالعلاا ةةرركااذذ رريیصت ثثيیحبوو ٬،تتاملكلاب الاا

 ووهھھھ ااذذهھھھ ؟تتووملاا ةموواقم للجاا ننم ةليیح ةيیاكحلاا ةباتك تتسيیلاا .مماجعالاب ةعوونمملاا ةباتكلاا يلع للاتحيی ننووططناا ننانس للططب
 ال ننوونجملاا ككلملاا ننأل ٬،تتايیاكحلاا تتسيیل بباتكلاا ااذذهھھھ ةليیح نناا رريیغ .ةةررووكذذلااوو ططلستلاا ننوونج ةموواقم يف ددااززررهھش سسرردد
 ثثالث ةباتك يلاا ننيیسح ممااددص ءووجل اتفال سسيیلاا( .هھسفنب اهھبتك تتايیااوورر الاا أأررقيی الوو ٬،هھتووص يلاا الاا عمتسيی نناا دديیرريی
 ةيیااووررلاا ههذذهھھھ ةليیح ننووكت ااذذل .)!ةةءااددرر للقت ال ةيیصصق ةعوومجم ببتك ييذذلاا يفااذذقلاا ررمعم ايیفتقم ةئيیددرر تتايیااوورر
 !ننوويیع للب ءاسنوو للاجرر اهھھھؤؤررقيی يتلاا ٬،ةططقنملاا رريیغ تتاملكلاا ننم ةعوونصم

 ةباتكلاا يتأت امهھنيیب عططاقتلاا يفوو .تتووملاا يف ننجسلاا ةبررجت انيیمررتوو ٬،ةةايیحلاا يلاا ةةرركااذذلاا انذذخأت ٬،ةيیااووررلاا ةبعل يتأت انهھھھ
.ررااووسألاا ججرراخ يلاا ببررهھلاا ةيیاكحلاا عيیططتست يك ةليیح

 ببددألاا نناا ةقيیقح ااددكؤؤم ٬،ممهھتااووصاا عمقلاا ممهھھھددقفاا ننيیذذلاا تتووص ننع ٬،ةقيیشلااوو ةليیمجلاا ةيیااووررلاا ههذذهھھھ يف رربعيی ننووططناا ننانس
.ننايیسنلاا يف رراثددنالاا ننم ةيیناسنالاا ةبررجتلاا يمحيی ييذذلاا دديیحوولاا رراططالاا ننايیحالاا ضضعب يف ننووكيی ددق

 عقااوو ءيضت ال يهھھھوو ٬،اعم سسأيیلااوو للمألاب ٬،ةةررملاا ةيیررخسلااوو ببحلاب تتبتك ٬،ققااررعلاا ننع ةةرريیثموو ةقدداص ةةذذفان مماجعاا
.مملظظلااوو ررهھقلاا ةموواقم يلع اهھھھررااررصاا يف ةيیناسنالاا ةبررجتلاا اضيیاا ءيضت اهھنكلوو ٬،ططقف يكيیررمألاا ووززغلاا للبق ام ققااررع
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