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 يتلا داوملا نم يأ مادختسا اھیف امب ةحاتم قوقحلا عیمج
 ،ایئزج وأ ایلك ،اھلقن وأ اھخاسنتسا وأ باتكلا اذھ اھنمضتی
 ةیلآ وأ ةینورتكلإ ةقیرطب ءاوس ،ةلیسو يأبو لكش يأ يف
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 ةمدقملا

  
 هلبق اهلاق دقو ،خيراتلا تاملك عورأ يجقشاخ لامج لحارلا ّرطس تاملكلا هذهب ،ِشماو .. كتملك لُق
 ةّرحلا ةملكلا اهيف نوكت ةلود ىلع اًدهاش ،نيلضانملا نيب اًخماش ىضمو وه اهلاقو ،اولحرو رارحأ
 ءيش ال نأ يف ،تباثلا خيراتلا نوناق ديعيلو .. ناك امفيكو ناك ام نيأ باقعلا بلجتست ىمظع ةميرج
 هتاملك ىقبتو يضميل اهبحاص تاكسإ ىلإ مهعفدتف ،لوقعلا بطاخت ةّرح ةملك الإ ةاغطلا شورع ّزهي
 .زوزهملا رئاخلا مهكلم عدصت ىتح ةاغطلا سوؤر عرقت

 
 ،رئاسخلا نكت امهم ،اهداقتعاو اهركفو اهتيّرح ىلع مواست ال يتلا لاجرلل الاثم كرتو لامج لحر دقل
 نيّبرقملا نم نوكي نأ ىلع اًرداق ناك نأ دعب داهطضالا نم لحارم هتملك ىلع تابثلا ليبس يف قاذو
 ثيح اًريخأو ،اهتقياضمو هتلئاع عم ةقالعلا عطقو دلبلا كرت ىلإ لاقتعإلا نمف ،هدلب يف ديدجلا مكحلل
 ءافخإ قيرط نع ،هتوم دعب ىتحو انمآ اًمرح نوكي نأ يغبني ناكم يف هلايتغا لالخ نم ريخألا ىوثملا
 .هنامثج

 
 هتقطنم يف رارحألا لكل اهلاصيإل رجهو رجاهو ّىحض دهج ةلاسر ليبس يف كلذ لك لامج شاع دقل
 ةركاذ يف ةروفحم ّتلض يتلا رطسألا يف ّدلخُتسو ايندلا ءاجرأ لصت هتلاسر يه اهو ،ملاعلاو
 .نامز ىلإ نامز نم لايجألا مهلت خيراتلا

  
 يف ةمرح لوسرلل ناك مدقلا ذنمف ،خيراتلا هركذي لظيس اًراع اوّلجسو دلب خيرات لامج اولتاق ّخطل دقل
 رضاوح لك يفو ،ثيدحلا رصعلا لسر مه نييفاحصلاّ نأ دحأ ىلع ىفخي ال اممو ،برحلاو ملسلا
 نمب فيكف مهتاملك حبكو نييفاحصلا ىلع ءادتعالاك هلبقتسمو دلب خيرات يف قحلي راع نم امف ملاعلا
 .ةيلودلا ةيسامولبدلا تاثعبلاك نمآ مرح يف الوسر لتق
  
 اھشیعی يتلا ةسئابلا ةلاحلا ىلإ رّشؤن نأ يجقشاخ لامج ايديجارت ددص يف نحنو ىفخي الو
 ًءافوو .. شيتفتلا مكاحمو ىطسولا نورقلا يف اھّنأكو ةلودلا مھعم لماعتت يتلا ،ةیدوعسلا يف نویفاحصلا
 ةعقبلا هذه يف ةفاحصلا ءادهشل موي هلتقم موي نوكي نأ الإ ءازع ال هّنإف ،ردُه يذلا همدلو لامجل
 .خيراتلا يف ةبرطضملا
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 ةلاسر لمح يف ةعطاق هتاملك تناك ىدم ّيأ ىلإ دكؤت لامجل عجفملا ليحرلا ليصافت ىلع فوقولاّ نإ
 اهلعجي ام ،ةيناسنإلا ةماركلاو ةيطارقميدلاو ةيرحلا ىلع ثعبي ام اهفورح ايانث نيب يتلا ةقيقحلا
 هحافكلو هل ًءافوو ،ناكم يأ يفو اوناك نامز يأ يف ملاعلا رارحأ مهلتل رّطست نأ يغبني ةدلاخ ةلاسر
 مهممهو رارحألا لوقع اًبطاخم لحارلا اهبتك ناك ةلاقم ١٠٠ باتكلا اذه يف انعمج دقف هليحرو
 تاراضحلل اًعشم اًدهم تناك امك دوعتلو ملاعلا نم ةملظملا ةعقبلا هذه يف ةيناسنإلا ةماركلا قيقحتل
 .لسرلل عبنمو

  
 .دلخلا كتاملكلو مالسلا كحورل .. لامج اًعادوف

 
 
 
 

 
                                                                                 @Khashoggiat 
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 لمتحی دعی مل نآلا اھیف عضولا نكلو لكشلا اذھب ةیعمق امود ةیدوعسلا نكت مل
 

 نيينيدلا ءامعزلاو نيركفملا قحب سرامت يتلا تاناهإلاو تالاقتعالا و عيورتلاو فوخلا نع ملكتأ امدنع

 كئجافي لهف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم يننإ كل لوقأ مث ،مهرودص يف امب حوبلا ىلع نوؤرجي نيذلا

 ةيعامتجا تاحالصإ ءارجإب دعو ةطلسلا ملس ناملس نب دمحم باشلا دهعلا يلو ىقترا امنيح  ؟كلذ

 قيعت يتلا تالاكشإلا ةجلاعمب دعوو ،ًاحماست رثكأوً احاتفنا رثكأ اندالب لعج نع ثدحتو ،ةيداصتقاو

 .تارايسلل ءاسنلا ةدايق ىلع ضورفملا رظحلا لثم ،انمدقت

 ام ىلع ضبقلا تاطلسلا تقلأ يضاملا عوبسألا يفف ،تالاقتعالا نم ةجوم وه نآلا هارأ ام لك ،نكلو 

 مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا ءالؤه ضعب .شرعلا ىلع دهعلا يلو ءالتعال اديهمت اصخش نيثالث نم برقي

 نيينيدلا ءامعزلاو نيركفملاب ريهشتلا وه ةلمحلا هذه نم دوصقملا نأ حضاولا نمو ،يئاقدصأ زعأ نم مه

  .يدالب يف ةدايقلا اهانبتت يتلا كلت فلاخت ءارآ نع ريبعتلا ىلع نوؤرجي نيذلا

 

 امنيب ،ءيش لك روصت يتلا تاريماكلا مهبحاصت تويبلا نمألا لاجر محتقا نيح ادج اريثم دهشملا ناك

 نأ مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا ثبل ام مث .رتويبمكلا ةزهجأو بتكلاو قاروألا ةرداصمب نوكمهنم مه

 امب ،نيرخآ صاخشأ ةدع .رطق اهدناست ىربك ةرماؤم نم ءزج مهنأبو رطق نم لاومألا يقلتب اومهتا

 .مهنطو ىلإ اوداع ام اذإ لاقتعالا نوهجاوي دقو يفانملا يف نآلا نودوجوم ،ايصخش انأ مهيف

 ندنلو لوبنطسإ يف ايلاح نيدوجوم نيرخآ نييدوعس ءاقدصأ عم ثدحتأ نأ يسفن يف زحيو ينملؤي 

 نأ كشون لهف - ةعبس نع لقي ال ام نآلا انم دجوي .ةيرايتخالا مهيفانم يف ءاقبلا ىوس مهمامأ رفم ال

  ؟يدوعس تاتش بلص لكشن

 

 تلمش يتلا تالاقتعالا نم ةجوملا هذه ءارو اذام مهفن نأ لواحن ،فتاهلا ىلع ةليوط تاعاس يضمن

 ءاثالثلا طقف دالبلا ىلإ داع يذلا ،لمازلا ماصع "رتيوت" ربع فيصحلا طشانلاو لامعألا لجر يقيدص
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 نكمي ،ةعرسلا كلتبو ،اذكه ،معن .يمسر يدوعس دفو نم ءزجك ةدحتملا تايالولا ىلإ ةرايز دعب يضاملا

 ةسرامم كلت نكت ملف ،مداص رمأل هنإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رمألا يلوأ ىدل ةوظحلا دقفت نأ

 .يدالب يف ةداتعم

 نطولا ةفيحصل ريرحت سيئرك يتفيظو نم تلصف نأ ،2010 ماع يف رركت مث ،2003 ماع يف لصح 

 ريفس بصنم لغشي ناك يذلا لصيفلا يكرت ريمألل ايمالعإ اراشتسم ءانثألا كلت يف تلمع ."ةيمدقتلا"

 لصفلل ضرعتت نأ فولأملا ريغ نمو ابيرغ ودبي دقو .ةدحتملا تايالولا ىدل مث ايناطيرب ىدل ةيدوعسلا

 .ةبيجعلا ةيدوعسلا ةقرافملا ًالعف يه هذه نأ الإ .جراخلا يف دعب نم اهتمدخ يف رمتست ةموكح لبق نم
 

 نم لكل ةفرطتملا رظنلا تاهجو فيطلت ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىعست ،لاوحألا أوسأ يف

 .هرسأب فيطلا لمشت تالاقتعالا نأ دجن كلذلو ،نيظفاحملا نيدلا لاجرو نييلاربيللا نييحالصإلا

 ،ةيمزيراكلاب ىلحتي ،دعاص باش ميعز دعي امنيب عيورتلاو فوخلا نم خانملا اذه دوسي اذامل ،نكلو  

 ىظحي لب ؟انداصتقا عيونتو اندالب يف يداصتقالا ومنلا قيقحتل اهانرظتنا املاط تاحالصإ زاجنإب

 نيد لاجر نم نيثالثلا صاخشألا مظعم دييأتو معد ةيحالصإلا هتطخ تلانو ،ةيبعشلاب دهعلا يلو

  .ليللا فصتنم يف مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم موجنو باتكو

 ،ةفرطتملا ةديدجلا تاسايسلا نم ددع جاهتناب ةريخألا روهشلا لالخ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تماق

 نأ قحتسي هنوري نم ةيمست ىلع نينطاوملا عيجشتو نييمالسإلل ةخراصلا ةضراعملا نيب ام حوارتت

 يقلأ يتلا ةعومجملا ءامسأ ىلع تلمتشا ،اهدادعإ ىلع ةموكحلا فكعت ءادوس ةمئاق يف همسا جردي

  .اهيلع ضبقلا

 .نييمالسإلا ثاثتجاب اراركتو ارارم ةيدوعسلا ةدايقلا نم نيبرقملا نييفحصلا باتكلا نم ددع بلاط

 فرعي نأ ةبيجعلا تاضقانتلا نم نأ الإ .مهيردزيو نيملسملا ناوخإلا ضغبي دهعلا يلو نأ ًارس سيلو

 ىرأ امنيح ةيرخسلل وعدي ام دوجوب ترعش املاطلو .نيملسملا ناوخإلا ةعامج يف طشان هنأب ام صخش

 مالسإلا فيط تانوكم عيمج مأ يه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا امنيب نييمالسإلا مجاهي ايدوعس الوؤسم

 انه نحنو( ايلعلا ةينوناقلا ةيعجرملا ثيح نم ةيمالسإلا ةلودلاب اهسفن فصت ىتحو لب -يسايسلا

 نأب ةداعلا يف حرصت ةكلمملا نألً اضيأو ةيناملع ةلالد نم هل امل "روتسد" حلطصم مادختسا بنجتن

 .)ميركلا نآرقلا وه اهروتسد
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 .تاذلاب تقولا اذه يف رمألا اذه ىلإ ةجاحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تسيل ،فدهتسملا نع رظنلا ضغب

 هنأش نم لوحت وهو ،سانلا ةماع معدب ىظحت ةريبك يداصتقا لوحت ةيلمع يف ايلاح نوكمهنم نحنف

 .جاتنإلاو لمعلا ةفاقثل رابتعالا ديعيو طفنلا ىلع يلكلا دامتعالا نم انررحي نأ

 ةعجشملا ءارآلا فلتخم نم ةدافتسالل ةجاحلا سمأ يف ناملس نب دمحمف ،ةياغلل ملؤم يرجي ام نإ

 نييداصتقالاو لامعألا لاجر نم هريغو ماصع لثم نوزربم صاخشأ اهمدقي نأ نكمي يتلا ةءانبلاو

 .لاقتعالا نهر نآلا مهو مهيلع ضبقلا يقلأ مهنم دافتسي نأ نم اًلدب نيذلاو ،نيدلا لاجرو نيركفملاو

 رهدزي نأ اندلبل ديرن نحنف .زجعلاو ىسألاب جراخلا يف يلثم نودجاوتي نمم يئاقدصأو انأ رعشأ  

 وهف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع صرح انلكو انتموكح ضراعن ال نحن .2030 ةيؤر ققحت ىري نأو

 تخضر دقل .ودعلا انك ول امك لماعن نحن اه ،كلذ عمو .هريغ يغبن الو هاوس فرعن ال ،ديحولا اننطو

 اهيلع اهتسرام يتلا طوغضلل ،اراشتنا ةيمويلا ةيبرعلا فحصلا رثكأ نم ةدحاو يهو ،ةايحلا ةفيحص

 امدنع "رتيوت" ربع ديرغتلا يلع ترظح دق ةموكحلا تناكو .اهيف ةباتكلا نم ينتعنمف يدالب ةموكح

 ،روهش ةتسل ًاتماص تيقبف ،ةسائرلل احشرم ناك امنيح بمارت دلانودل سمحتلا يف ةغلابملا نم ترذح

 امدنع تاونس ةدع لبق يل املؤم رمألا ناك .يمامأ ةحاتملا ةبعصلا تارايخلاو يدالب ةلاح يف ربدتأ

 ،يتيرح وأ يتفيظو دقفأ الأ ىلع ينم اصرح ،ائيش لقأ مل اهنيح .يئاقدصأ نم ددع ىلع ضبقلا يقلأ

  .يترسأ ىلع ديدش قلق ينباتناو

 انأف ،يتوص عفرأ اذ انأ اهو ،يتفيظوو يتلئاعو يتيب تكرت دقل .افلتخم ارارق تذختا دقف ،نآلا امأ

 اهدقف امنيب مالكلا ىلع ةردقلا كلمأ انأ .نيزانزلا يف نابضقلا ءارو اوبيغ نم نوخأسف كلذ لعفأ مل نإ

 رشعم اننأو ،نآلا هيلع يه امك ًامود نكت مل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ اوفرعت نأ دوأ .يريغ نوريثك

 .كلذ نم لضفأ قحتسن نييدوعسلا
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 فلتخم نكلو يدوعس انأ
 

 ىلإ معن ،»ةيرورسلا« هتيمست ىلع قفتا رايت ثاثتجا ىلإ وعدت تالاقم ةلمح تقلطنا ،رهشأ لبق

 اذه لك ،ىرخأ تارايت ثاثتجا ىلإ وعدت اهتقبس تالمح يف ةريخألا ةلمحلا هذه تناك !»ثاثتجا«

 !ةيلحملا انفحص يف رشن

 تلاق ةيربنم بطخو تالاقمو بتكو تامدقم دعب ،ةثادحلا ثاثتجا ىلإ تاوعد كانه تناك تاونس لبقو

 يذلا ددشتملا رايتلا جهنم عم قفتي ال جهنم لكو ،ةيناملعلاو ةيلاربيللا اهلثمو ،هيلإ ةيضفم وأ رفك اهنإ

 .رّمنتو اموي داس
 

 نيعادلل لضفملا عوضوملا تحضأ يتلا ،ةعيشو ةّنس نيب تسيلو ،»ةّنسلا لهأ ةرئاد يف« ةموصخلا انه

 ةّنسلا تاعارص ىلع رصتقت الو ،اضعب اهضعب رجت ثاثتجالا ةفاقث نأ نيلهاجتم ،شياعتلا ىلإ

 امنإو ،»يعمتجملا شياعتلا« حلطصم عمسن امدنع ةرشابم عقوتن امك ،بهاذملا نم امهريغ وأ ،ةعيشلاو

 .تايوهلا لك ىلإ دتمتس
 

 ،ثاثتجالا ةفاقث رّمنتو ،عونتلا ةفاقث مادعنا عمو ،عماجلا نطولا ةيوه نود نم ،ةيوه نم رثكأ لمحن انلك

 تايوهلا كلت نم ةدحاو انلثم لمحيو انع فلتخي نم لك رقتحن وأ يصقن وأ ثتجن يضمنو اهل بصعتنس

 .يسايسلا داهتجالاو هجوتلا ىتح لب ،)ةظفاحملا ،ةنيدملا ،ةقطنملا ،قرعلا ،بهذملا( ،ىرغصلا

 راصتنالاب لفتحا مث ،هضغبي يذلا هاجتالا كلذ ةيفصتو رايتلا اذه ثاثتجا ىلإ اعد نمل رمألا رقتسا ول

 ىلع ةفداصم اوعمتجا مهنكلو ،هتيوه نع فلتخت رثكأ وأ ةيوه نولمحيو هنوقفاوي نيذلا عمجلاو وه

 ،ءاصقإلاو ثاثتجالا أدبم اولهستساو اولبق امدعب ،اقحال نوفشتكيسف ،ةيمالسإلا تارايتلا كلت ةيهارك

 ثاثتجالا ةفاقثل حامسلل ةيمتحلا ةجيتنلا هذهف ،اضعب مهضعب ثتجي نأ دب الو ،اضيأ نوفلتخم مهنأ

 .ءاصقإلاو

 قح«و عونتلا ةفاقثب ،دئاقلا يسايسلا اعيمج مهلبق نمو ،دجسملا بيطخو ملعملاو ،مالعإلا عفدي نأ لحلا

 .»فالتخالا يف سانلا قح« ةعئارلا ةرابعلا هذه عم ةصق يلو ،»فالتخالا يف سانلا
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 كلملا لحارلا دهع يف ،)2009( 1429 ةنس اديدحتو ،تاونس لبق ةيناضمر ةليل يف نينثإ موي يفف

 ،ليلق لبق رداصلا ،ءارزولا سلجم نايب اهتليل عباتأ ،»نطولا« ريرحتل اسيئر اهموي تنك ،هللادبع

 ميق خيسرت ىلإ امود ىعست ةكلمملا نأ« داتعملا قايسلا ريغ يف نايبلا يف تنمُض ةرابع ينتفقوتسا

 ،ةميركلا ةايحلا يف ناسنإلا قحو حماستلاو لفاكتلاو ةاواسملاو لدعلاب ةلثمتملا ،ةيساسألا مالسإلا

 ،ةيدوعسلا ةسايسلا يف هاندهع ام عم قفتم نومضم وهف ،ديدج ال نآلا ىتح .»ةلوؤسملا ةيرحلا يفو

 هنأو ،ةعيرشلا هتحابأ ام دودح يف فالتخالا يف سانلا قحو« :امامت ةديدج تناك ةقحاللا ةلمجلا نكلو

 دجسم بيطخ وأ ملاع نم هعامس عقوتأ تنك ام ،فلتخم نومضمو ةديدج ةغل اهنإ .»رارض الو ررض ال

 ةطلس ىلعأ نم يتأت يهو فيكف ،»ةعيرشلا هتحابأ ام دودح يف« ةيزرحتلا ةلمجلا هيلإ فاضأ ول ىتح

 .هلوح رواحتنو ،هشقانن ،انيلإ هلقنيل الإ اذهك احيرصت دمتعي نيمرحلا مداخ ناك ام ديكأتلاب !؟دالبلا يف
 

 نم ةظفاحملا ىوقلا سسحتو ،قباسلا دومجلا لقثب ملعي ،حالصإ ةيلمع دوقي ةرتفلا كلت يف لحارلا ناك

 لثم ،ةيحالصإلا هراكفأ ضعب ذيمالت مامأ ةحول ىلع طخي ملعمك ،هللا همحر ناك هنكلو ،ديدجلا

 دش« ىلإ هتوعدو ،لمعلا يف ةكيرش اهب لوبقلا عمتجملل دهميل ،»ةأرملا نيكمت« حلطصم همادختسا

 ركفتنل ،»هنع خلسنت الو ملاعلا نم ءزج ةكلمملا« نأو ،تلاط اهتيل ةيداصتقا ةلحرم نع ريبعتلل »مازحلا

 ،»ريغتي انلوح نم ملاعلاو نيدماج ىقبن نأ عيطتسن ال« هللا همحر هلوق اهلثمو ،قالغنالا ررض يف

 عم الو ةحمسلا ةعيرشلا دعاوق عم بسانتي ال« :ميصقلا يلاهأ ةلفح يف اهلاق يتلا ةريهشلا هتلمجو

 لزنأ ام تافينصت ىلإ نينطاوملا ميسقتب ،ةين ءوسب وأ لهجب ،ضعبلا موقي نأ ،ةينطولا ةدحولا تابلطتم

 اهرثني تارابع .»فرطتم يمالسإ اذهو .قفانم اذهو .يلاربيل اذهو .يناملع اذهف ؛ناطلس نم اهب هللا

 عمتجملا ىلإ مالسب باسنت ىتح ،ةماعلا ىلع اهضرعيو اهشقانيو فقثملا اهيلع ينبي يك حوللا ىلع

 .هتاقبط لكب
 

 ،يلاتلا مويلا يف ةفيحصلا »تيشنام« اهتلعجف ،»فالتخالا يف سانلا قح« ةرابع تيقلت ،هسفن مهفلاب

 ،ءارزولا سلجم نايب ىلإ ثيدحلا انرجو ،يندم دايإ ذاتسألا كاذتقو مالعإلا ريزو عم اهدعب تثدحت

 .ةدوصقم لب ،ةرباع تسيل ةلمجلا نأ هنم تفرعف
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 ةصاخ قحالم رادصإ ىلع فحصلا ةداع ترجو ،ينطولا مويلا دعوم ناك ،نايبلا نم ةليلق مايأ دعب

 ةركف راتخأ تنك نكلو ،اعم خيراتلاو تازاجنإلا ضارعتسا ىلع رصتقي اهنم ريثك ،ميظعلا مويلا كلذب

 ترواشت ةعرسبو ،يتلاض »فالتخالا يف سانلا قح« ةرابع يف تدجوف ،قحلملا لك اهيلع ينبأ ةدحاو

  راعش ىلع انقفتاو ،ءالمزلا عم

 

 ،ةفيحصلا باتك لك نم تبلط .هراعشو ينطولا مويلل انقحلم ناونع نوكيل ،»فلتخم نكلو يدوعس انأ«

 ةلاقم ةباتك ،عمتجملا فايطأ لك نولثمي اوناك نيذلا ،اهيف يأرلا تاحفص ةوقب اهتقو ترهتشا يتلا

 نم ،هتروص لمكتو هعنصتل ىربكلا ةيوهلا جيسن يف بصت فيكو ،ىرغصلا مهتيوه نع اهيف نوربعي

 عونتلاو ،ةيددعتلا ةركف ،تالاقم نم يلإ لصي ام عجارأ انأو ةلهس ةمهملا تدب .مداصت الو ضراعت نود

 ،يلاربيللاب فنصي نمو ،نيدتملا :بتك نم لك نهذ يف ةحضاو تناك ،ىربكلا ةيدوعسلا ةيوهلا نمض

 يركفلا ههجوت وأ ،ىرغصلا هتيوهب رخفلا يف ةضاضغ مهنم يأ دجي مل ،بهاذملاو قطانملا ىتش ءانبأو

 »يدوعسلا« ىتح انعم كراش .هيلإ هئامتناو يدوعسلا نطولاب هناميإ عم ،يسايسلاو

 

 يف مهاسو ،اهيف ملعتو أشن ذإ ،ىوهلاو ةيوهلا يدوعس هنكلو ،ةيمسر ةيدوعس ةيوه لمحي ال يذلا 

 ،يروارت دومحم قيدصلاو ليمزلا دصقأو ،ايدوعس الإ هسفن ىري نأ عطتسي مل ،اهركفو اهبدأو اهتفاقث

 .اهرشن يف نحن ددرتن ملو اهتباتك يف وه ددرتي مل ،هتلاقم لسرأ موي الإ ايدوعس سيل هنأ فرعن مل يذلا
 

 يقلت يف تذخأ ،»فلتخم نكلو ...يدوعس انأ« :ضيرع »تيشنام« ىلوألا هتحفص يف ،قحلملا رهظ

 فاشتكاو ،كارح تقو يف تءاج ذإ ،ةركفلا مهتبجعأ عيمجلا ،نيفقثمو ءارزوو ءارمأ نم ،ءانثلا تالاصتا

 اعيمج اننأ الإ انددعت مغر ىلع هنأ مهل احيرم ناكف »نطولا« موهفم اضيأو ،تاهاجتالاو تايوهلل

 .»دحاو«

 ،لحارلا ركف تلمحو ،عمتجملا يف عونتلا ةفاقثل جيورتلا ةركفب تعفدو ،اعنص تنسحأ يننأ تدقتعا

 ظفحت ةكلمملا نإ :ةلمج دالبلا يف ةيذيفنت ةطلس ىلعأ نايب يف رطسي نأ ىلإ همالعإ ريزو دمع امدنع

 .»فالتخالا يف سانلا قح«
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 ةعوفرم ىوعد ،مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو يف ةيمالعإلا ىواكشلا ةنجل نم ينتءاج ،ةعقاولا تعقو ،مايأ دعب

 امب مهنأ قحلملاب ةباتكلا يف كراش نم لكو اهريرحت سيئرو ةفيحصلا مهتت ،قيقحتلاو ءاعدالا ةئيه نم

 ىوكش تناك ،تلأس ؟نوداج مه له !نطولا ةمحلو ةينطولا ةدحولا نوددهي امنإ ،اورشنو اوبتكو اولعف

 اهيف دكؤن نأ لواحن ،اموي رشنت ول ىنمتأ ،تاعفارمو تابتاكم ةلسلس ىلإ اهدعب انررطضا ،ةيمسر

 نأ كشو ىلع نحنو »نطولا« تكرت .اهتيتفت ال ةينطولا ةدحولا ءارثإ يف امامت بصي هانلعف ام نأ

 .قيقحتلاو ءاعدالا ةئيه يأر ىلإ تلام ةيئاضقلا ةنجللا نإ ذإ ،ةيضقلا رسخن
 

 عونتلا نأ نوري نولازي ال ،نيد ءاملعو نيفقثم امبرو ،نيلوؤسم اننيب نأ ،ةقباسلا ةصقلا يف دهاشلا

 تلشف ةيرظن يهو ،دقتعملاو يأرلا يف ةقباطتم ةروص نوكي نأ بجي ميلسلا عمتجملا نأو ،يحص ريغ

 .ةيلومش ةلودب نحن امو ،ايتع ةيلومشلا لودلا رثكأ يف ىتح
 

 ،اهب نمؤن نأ بجي ،ةفاقثلا هذه رشنب يوبرتلاو مالعإلاو بتاكلا بلاطن نأ لبقو ،ةبعص لازت ال ةمهملا

 وعدي الأ مهألاو ،اهسفن نع رّبعت امدنع اهب كتفن مث ،تابسانملا ىتش يف اهب لفتحن ال ،ماظنب اهيمحن

 .هعم فلتخي يذلا رخآلا »ثاثتجا« ىلإ فقثم هنأ معزي نم
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 حار دالبلا يف مالعإلا لئاسو ىلع ھتضبق يدوعسلا دھعلا يلو مكحأ نأ دعب

 ةدشب اھرصعی
 

 زتير قدنف ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف مالعإلا لئاسو كالم رابك نم ديدعلاب ماقملا ىهتنا امدنع

 ءايرثألا لامعألا لاجرو نيلوؤسملا رابكو ءارمألا نم ةئامثالث نع ديزي ام ةبحصب ضايرلا يف نوتلراك

 ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو يوقلا ةكلمملا لجر نأب سانلا نم ريثك ضرتفا ،داسفلاب نيمهتملا

 كلذو ،ةقيقحلا نع نوكي ام دعبأ تناك ةيضرفلا هذه نأ الإ ،مالعإلا لئاسو ىلع ةرطيسلل ىعسي ناك

 .ةيمالعإلا ربانملا هذه لك ىلع رطيسم ًالصأ هنأل ةطاسبب
 

 ةرادإ سلجم سيئر ،ميهاربإلا ديلو يضاملا يناثلا نيرشت / ربمفون رهش يف اولقتعا نيذلا نيب نم

 هحارس قلطأ ً.اذوفن اهرثكأو يبرعلا ملاعلا يف ةينويزفلتلا تاكبشلا ىوقأ ،يس يب مإ نويزفلت ةكبش

 ةيمالعإلا ريراقتلا لوقت .اهدونب نع باقنلا فشكي مل ةقفص ماربإ ىلإ ةموكحلا عم لصوت نأ دعبً ارخؤم

 قودنصل ةلماكلا ةرطيسلا تحت نآلا تتاب يس يب مإ ةكبش نكلو ةكرشللً اريدم ىقبيس هنإ ةيدوعسلا

 ةلمحلاب ىمسي اميف مهيلع ضبقلا يقلأ نمم ددع كلمي ،ميهاربإلا ديلو ىلإ ةفاضإ .يموكحلا رامثتسالا

 ،لالط نب ديلولا ءالؤه نمو ،تاورث نم هيلع نوزوحي ام نيب نم ةريبك ةيمالعإ تاسسؤم داسفلا ىلع

 ،ةينويزفلتلا اناتور ةكبش لالط نب ديلولا كلمي .ةضباقلا ةكلمملا ةكرش يف هبتكم ىلإ نآلا داع يذلا

 ًاضيأ مهنمو .رالود رايلم 18 نم برقي امب ردقت يتلا ةيلامجإلا هتورث نمً اطيسبً اءزج لكشت يتلاو

 قلطأ مث ًاضيأ لقتعا يذلا ،هنبا امأ .ةرتف ذنم عجارتت تذخأ يتلا – يت رآ يإ ةكبش كلام لماك حلاص

 .راشتنالا ةعساو ةيدوعس ةيموي يهو ،ظاكع ةفيحص سيئر وهف هحارس
 

ً الصأ قيض زيح ىلع قسنم موجه ةباثمب تناك مالعإلا لئاسو ىلع ةلمحلا هذه نأ ىري نم كانه

 ناك ناملس نب دمحم دهعلا يلو نأ الإ .اهرسأب ةقطنملا يفو لب ،ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ريبعتلاو ريكفتلل

 ةلئاعلا نم ًادارفأ لاقتعالاب تلاط يتلا هتلمح نم ليوط تقو لبق ماعلا لاجملا ىلع هتضبق مكحأ دق

 .يضاملا يناثلا نيرشت / ربمفون يف لامعألا لاجر رابك ضعبو ةمكاحلا
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 اهنع ردصت يتلاو ،ةيدوعسلا قيوستلاو ثاحبألا ةعومجم نوكلمي هتلئاعو ناملس نب دمحم نأ كلذو

 يعاسم تلذب يضاملا ماعلا يفو .يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع راشتنالا ةعساو طسوألا قرشلا ةفيحص

 ةيلاملا ةيوستلا ىلع فالخ ببسب تضهجأ تاضوافملا نأ الإ ،يس يب مإ عم ةعومجملا جمدل ةداج

 .ةيئاهنلا
 

 ناويدلا لخاد ناملس نب دمحمل عباتلا مالعإلا قيرف دمع ،ةيضاملا رشع ةينامثلا روهشلا ىدم ىلعو

 ،يناطحقلا دوعس دعأ دقل لب .فلاخم توص هنع ردصي نم لك بيهرت ىتحو لب عيرقت ىلإ يكلملا

 ضعب نأ ودبيو .اهيلإ نوري نم ةفاضإب نييدوعسلا نينطاوملا بلاطو ءادوس ةمئاق ،ةدحولا هذه سيئر

 ضعب نم ةروطخ رثكأ نوربتعي ،ةمرتحم ةغيصبو ءانب دقن هنع ردصي نمم ،يلاثمأ نم باتكلا

 ،ًاتوص ىلعألا نييدوعسلا نيضراعملا

 

 نم تارشعلا ىلع ضبقلا مرصنملا ماعلا لالخ ةموكحلا تقلأ دقل .ندنل يف مهنم ميقي نم ةصاخو 

 نم مهمظعم نأ نم مغرلا ىلع كلذو ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ءاطشنو نيدلا لاجرو نيركفملا

 زئاوجلاو اياطعلا مهيلع تقدغأ دقف نوعيطلا نويفحصلا امأ .ناملس نب دمحم تاحالصإل نيمعادلا

 .نيلوؤسملا رابك ىدل لوبقلاو لوصولاب نوظحيو ةيلاملا
 

 هجاتنإ متي يذلا يمقرلاو ينويزفلتلاو يعاذإلا ثبلا نومضم ىلع لماكلاب ناملس نب دمحم نميهي

 نم اهريغو رتيوتو كوبسيفلاو لغوغ ىلإ لوصولا ناكمإلاب لازام هنأ نم مغرلا ىلعو .ةكلمملا لخاد

 "2030 ةيؤر" مساب فورعملا هعورشم يف هعم قفاوتلا ىلع عيمجلا رابجإل ةمظنملا ةلمحلا نأ الإ ،عقاوملا

  .ًاديقموً ادودحم ًالصأ ناك يذلا ،ماعلا لاجملا لخاد سفنتلل ةيناكمإ لك ىلع ىضق

 

 لمعب ركفت نأ كايإ مث كايإ نكلو ،عقاوملا هذه فلتخم يف دوجوم وه ام أرقت نأ رمألا ةعيبطب كناكمإب

 .ةموكحلل ركفت يتلا ةيمسرلا ةعومجملا هانبتت يذلا طخلا عم مجسني ال ءيش يأل "باجعإ" وأ "ريش"

 

 ةموكحلا ةنيزخ ةدافإ يه داسفلا ةحفاكم مساب تنش يتلا ريهطتلا ةلمح ءارو نم زفاحلا نأ ول

 ،ةيسكع جئاتن ىلإ مهلاومأ ىلع ديلا عضوو لامعألا لاجر رابك ىلع ضبقلا ةيلمع تدأ دقف ،ةيدوعسلا
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 ام ةميق تحبصأو ،امهزاجتحا ءانثأ ميهاربإلا ديلوو لالط نب ديلولا نم لك تاورث ةميق تراهنا ثيح

 .كلذ لبق هيلع تناك امم ريثكب لقأ امهنم هترداصم تمت
 

 ديع( نياتنالاف مويب لافتحالل دعتسي نوتلراك زتير حارو ةموكحلا "فويض" رداغ نأ دعبو ،نآلاو

 نب دمحم ىلع بجوتي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةينالع هب لفتحي يتلا ىلوألا ةرملا يهو ،)بحلا

 راوحلا عيجشت نإ .داصتقالل ةيويحلا ةداعإو ةمهملا تاكلتمملا هذه ةميق ةداعتسال ةقيرط داجيإ ناملس

 قالطإ ىلإ ةفاضإ ،دالبلا مالعإ لئاسو ىلع ةضبقلا فيفخت لالخ نم يريهامجلا شاقنلاو حوتفملا

 ثادحإل ىعسيً العف هنأ تبثي نأ كلذ نأش نم ،مهئارآ نع ريبعتلا درجمل اونجس نيذلا كئلوأ حارس

 .يقيقح حالصإ
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 ءایربألا بقاعی ھنكل نیفرطتملا قحس دیری ناملس نب دمحم
 

 ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو أدب ،رامثتسالل رمتؤم يف سمحتم روهمج مامأو ،يضاملا عوبسألا يف

 ةكلمملا ىلإ "لدتعملا مالسإلا" ةداعإبو ،"نيفرطتملا قحسي" نأب دهعت امنيح ،امهجتم ناملس نب دمحم

 نع هتاذ رمتؤملا لالخ نلعأو ".روفلا ىلعو نآلا ،مهرمدن فوس" :الئاق دعوت دقل .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ستسوشاسام ةحاسمب ةقطنم لوحي نأ هنأش نم ،رالود رايلم 500 ةفلكتب ةرح ةقطنمل حومط عورشم

 .ةيلبقتسملا ةيلاعلا تاينقتلل زكرم ىلإ
 

 ىلإ اوقوشت املاط نيذلا مهو ،طابحإو بضغ نم نييدوعسلا نم ريثك هب رعشي ام دهعلا يلو سكعي

 ءاوس ،فرطتلا نأ كردي ميعز راظتناب انك .مهدالب اهب تيلتبا يتلا ةيبلسلا تارثؤملا نم صلختلا

 ةيملاعلا ةناكملا وحن اهتريسم تأدب يتلا ،يبد ةرامإ لعلو .دالبلاب راض ،يعامتجالا وأ يداصتقالا

 اهنأ نم مغرلا ىلع ،اماع نيعبرألا لالخ ةكلمملا ترسخ مك ةفرعمل اجذومن حلصت ،1980 يف ةقومرملا

 .ةقطنملا يف ربكألا داصتقالا ةبحاص
 

 ،ةيحالصإلا ةيمالسإلا ةكرحلا كلت ،ةيفلسلا ةيباهولاف .دمحم باشلا ريمألا دتحي اذامل امامت فرعأ

 ،بناجألل ةهراكو ةثادحلل ةيداعم ةكرح ىلإ تلوحتو ،اهلصافم نم تنكمتو ،دالبلا ءاجرأ يف ترشتنا

 نييفلسلا نم ةعومجم مايق لوألا ناك ؛1979 ماع يف ةكلمملا اّزه نييسايس نيثدح دعب صاخ لكشبو

 ثدحلا امأ .نيملسملا دنع ضرألا عاقب سدقأ ،ةمركملا ةكم يف مارحلا دجسملا ىلع ءاليتسالاب نيفرطتملا

 .ناريإ يف ةطلسلا ىلع ينيمخلا هللا ةيآ ءاليتسا ناكف ،يناثلا
 

 تدلو يتلا ةتمزتملا ةكرحلا هذهل راضلا ذوفنلا سملي نأ ءرملل نكمي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد

 لخدتلا ةلودلا اهاعرت يتلا ةينيدلا ةطرشلا ناكمإب ثيح ،دالبلا ءاحنأ لك يف رشع نماثلا نرقلا يف

 امنيب ،نيرفاكلاو رفكلا نم ريذحتلا اهنديدف ميلعتلا جهانم امأو ،سانلا تايصوصخ صخأ يف ىتح

 ىلع ضورفملا رظحلا رمتسيو ،تايلقألاو ءاسنلا قوقحل ةضراعملا مهئارآب نويزفلتلا ظاعو حدصي

 .يبراب سئارعو جنرطشلا ةبعل لثم ،علسلا ضعب داريتسا
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 يقلأ ثيح ،ءايربألا قحالي عقاولا يف هنكل ،نيفرطتملا بقعت يف قحم دمحم ريمألا نأ يف كش نم ام

 عقاوم زومرو نييمالعإلاو نيدلا ءاملعو نيركفملا نم تارشعلا ىلع نييضاملا نيرهشلا لالخ ضبقلا

 وهف ةموكحلل دقن مهنم ردص اذإ لاوحألا أوسأ يف ءالؤه ةيبلغأو ،ةيدوعسلا لخاد يعامتجالا لصاوتلا

 .ءاملعلا رابك ةئيه لخاد مهدجتسف ،ةفرطتملا راكفألا باحصأ امأ .دقنلا عاونأ فخأ نم
 

 هنأ مغر ،ريدقتلاو مارتحالا لك دمحم ريمألا هل نكي يذلا نازوفلا حلاص خيشلا لاثملا ليبس ىلع ذخ

 ىظحي كلذك وهو ،ناديحللا حلاص خيشلا اضيأ كانهو .نيملسم اوسيل ةعيشلا نأ نويزفلتلا ربع نلعأ

 ءارآ ءالؤهل .نيرخآلا ةراشتساب مزلم ريغ ملسملا مكاحلا نأب لوقت ىوتف ردصأ يذلا ،ريدقتلا نم ريثكب

 يكلم موسرم لضفب نومعني مهف كلذ عمو ،ةرايسلل ةأرملا ةدايقو ةيددعتلاو ةيطارقميدلا لوح ةيعجر

 .ضحدلا وأ دقنلا نم ةناصحلاب
 

 فيكو ؟ةفرطتملا ءارآلا هذه لثم عم حماستت ةطلسلا تناك اذإ الادتعا رثكأ حبصن نأ انل نكمي فيك

 اهبلغأ يف( ةضراعم وأ ءانب ادقن مدقي نم لك شيمهتلاو ءاصقإلل ضرعتي امنيح مدقتن نأ ةمأك انل نكمي

 ؟)ةبعادملاو ةهاكفلا باب نم
 

 لخاد عقت يتلا تالاقتعالا نع فشكلل ةسركم m3takl_en@ ناونعب رتيوت باسح يف ةحفص دجوت

 مهيلع ىضم مهنم نوريثكو ،مهلاقتعا عقي نيذلا دارفألا نع تامولعم ىلع ةفحصلا يوتحتو .ةكلمملا

 كانه دجي نأ حفصتملل نكميو .ةمكحم ىلع نوضرعي وأ مهت مهيلإ هجوت نأ نود عيباسأ لاقتعالا يف

 .تينرتنإلا عقاوم يفو بويتويلا يف روشنم وه امم ةدمتسم اهلك ،مهفقاومو مهئارآ نع ليصافت
 

 .ةيباهولا هارت امم امامت ضيقنلا ىلع ،مالسإلا لخاد عونتلا نوريو ةيددعتلا نوديؤي اعيمج ءالؤهو

 نوبرعيو ،تارايسلا ةدايقب ءاسنلل حامسلاو ،هيفرتلاو ةيلستلاب حامسلاو ،حاتفنالا ىلإ نوعدي مهدجتو

 ىلع لاجرلا ةيالول ةياهن عضوب ةبلاطملا دح ىلإ مهضعب بهذ دقل لب .تايلقألا قوقحل مهدييأت نع

 نأل مهلهؤت اراكفأ نولمحي ءالؤه مظعم ،راصتخاب .ريبك فالخ عضوم لازت ام ةيضق يهو ،ءاسنلا

 .حومطلا هجمانرب يف دمحم ريمألل ءاكرش اونوكي
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 .ةيسايسلا قوقحلاب ءودهب اوبلاط اضيأ مهنأ وه كلذل ديحولا ريسفتلا ؟مهيلع ضبقلا يقلأ اذامل ،نذإ

 ءاملعلا رابك ةئيه ءاضعأ عم ءارآلا ضعب يف نوكرتشي ،نويديلقت نويباهو نوملسم مهضعب نأ حيحص

 مهتضراعم نع نوربعي مهنأ يف مهنارقأ نع نوفلتخي كلذ مغر مهنأ الإ ،ةلودلا اهاعرتو اهيمحت يتلا

 مهرظن تاهجو نع اوربعي نأ مهقح نم نأ الإ ،مهعم فلتخأ ايصخش يننأ مغرو .دهعلا يلو تاحالصإل

 .فنعلا ىلع نوضرحي ال مهنأ املاط
 

 بناجألاب محدزمو تاتوبورلاب زهجم ،يرصع عمتجمل ةعنقم ةروص ميدقت يف حجنن نأ انناكمإب له

 ةيدوعسلا يه العف هذه له ؟"موين" نم لايمأ دعب ىلع نييدوعسلا هاوفأ ممكت امنيب ،حايسلاو

 ؟"ةثيدحلا"
 

 دحاو انأ" :دهعلا يلو لاق ،ةيلبقتسملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل "موين" مساب ةفورعملا هتيؤر نشد امدنع

 ءارو نآلا نوزجتحي نيذلا ،نوعبسلاو نانثالا نوركفملا امأ ".مهنود نم ءيش ال انأ ،انويلم نيرشع نم

 ام اذإ نولءاستي امبرف ،رفسلا مهيلع رظح نمم مهريغ نوريثكلاو ،مهل مهت يأ هيجوت نود نابضقلا

 .مهدالب لخاد نيذوبنم مهلثم نورخآو مه اوتاب
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 نمیلا يف ةشحوتملا برحلا ءاھنإب دالبلل ةماركلا ةداعإ ناملس نبا ىلع
  

 برحلا نم ماوعأ ةثالث ىلع ديزي ام نع تمجن يتلا رارضألا هجاوت نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع

 ينمألا عضولا ىلع رثأو يلودلا عمتجملاب ةكلمملا ةقالع بيرخت يف عارصلا ببست دقلف .نميلا يف

 .يمالسإلا ملاعلا يف ةكلمملا ةعمسب رضأو يميلقإلا
  

 ءاهنإ تقولا سفن يفو نميلا جراخ ناريإ ءاقبإل ةحناس ةصرف نآلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىدل دجوي

 ةكلمملا ناكمإب .مالس عناص ىلإ برح عناص نم اهرود تلدب اهنأ ول طقف ةيليضفت طورشب برحلا

 يهنت ىتح ةيلودلا تايلآلاو تاسسؤملا نيكمتو ةيبرغلا رئاودلا نمض اهذوفن مادختسا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .ىشالتت نأ كشوت عارصلا لحل ةحاتملا ةصرفلا نأ الإ .عارصلا
  

 ،سيمخلا موي أدبت نأ ررقملا نم ناك يتلاو ،ةدحتملا ممألا ةياعرب مالسلل فينج تاثداحم نإ لوقلا نكمي

 ىلع نورطيسي نيذلا ،نييثوحلا نيدرمتملا فوخت ببسبً ايئزج كلذو ،يلمعلا عقاولا يف تراهنا دق

 ةكلمملا ةنميه ببسب دوؤك ةبقعب مدطصتس مهتدوع نأ نم )نميلا برغ قطانم مظعم ىلعو( ةمصاعلا

 .ينميلا يوجلا لاجملا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا
  

 – لقنتلل هنوجاتحي يذلا معدلاب ةدحتملا ممألا يلوؤسم كلذكو مهمصخ ديوزت نييدوعسلا ناكمإب ،ًاعبط

 فقو نع نالعإلا اهناكمإب ةكلمملا نأ كلذ نم لضفألاو .ةيدوعس ةرئاطب مهديوزت ىتح مهناكمإب امبر وأ

 تاثداحم لبق نم تيرجأ ثيح ،ةيدوعسلا فئاطلا ةنيدم يف مالس تاثداحم ىلإ ةوعدلاو رانلا قالطإل

 .نيينميلا عم مالس
  

 يف ناريإ لخدت ببسب ةينمأ فواخم يه نميلا يف ءارجإ ذاختا ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عفد ام

 نم اًلدب تداز امنإو ةينمألا ةيامحلا نم ةيفاضإ ةقبط رفوت مل ةيدوعسلا برحلا دوهج نأ الإ .دلبلا كلذ

 تويرتاب ماظن ىلع ةيدوعسلا عافدلا ةموظنم دمتعت .رئاسخلاو اياحضلابً ايلحم اهدبكت لامتحا نم كلذ

 .ةدحتملا تايالولا يف عنصملا يخوراصلا
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 رارضأ ثادحإب ببستلا نم اهعنمو ةيثوحلا خيراوصلا دص يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تحجن دقلو

 ئداب قلطنت نأ نم ةيثوحلا خيراوصلا عنم ىلع ةيدوعسلا تاطلسلا ةردق مادعنا نإف ،كلذ عمو .ةميسج

 .ًايناريإ موعدملا اهمصخ تاردق دييقت نم نكمتت مل ةكلمملا ةدايق نأ نم جرحم راذنإ ةباثمب ربتعي ءدب يذ
  

 ةقدلا هجو ىلع ًامولعم سيل .ةكلمملا ىلع ًايلامو ًايسايس ًائبع لكشي يثوحلا تاوق هقلطت خوراص لك

 كلذ لثم نمث نأب نمخي نأ ءرملا ناكمإب نأ الإ ،نييثوحلا نويناريإلا هب دوزي خوراص لك فلكي مك

 .رالود نييالم ةثالث ىلإ لصت يتلاو ،تويرتابلا خوراص ةفلكت عم لاحب نراقي ال خوراصلا
  

 ضرتقت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ينعت نميلا يف هاحر رودت يذلا عارصلل ةعقوتملا ريغ فيلاكتلا نإ

 لاقيو .ةضرتقملا لاومألا هذه نم ضرغلا نع حصفت نأ نود ةيملاعلا قاوسألا نم ديازتم لكشب لاومألا

 .ةيلودلا كونبلا نم رالود رايلم رشع دحأ هعومجم ام ضارتقال تبتر ةكلمملا نأب
  

 مجن دقل .ةئيربلا حاورألا نادقف نع ةمجانلا ةيسايسلا رئاسخلا ريدقت لاحب نكمي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 خوراصلا نأ الإ ،نييثوح نيلتاقم لقنت اهنأب كشي ناك ةلفاح فصق يدوعس يتارابختسا أطخ نع

 ةيبونجلا اهدودحل ةيذاحملا ةقطنملا لوحتت نأ لمحت ةكلمملا عسوب سيل .اًلافطأ لقنت ةسردم ةلفاح برض

 نم ىوتسمب ظافتحالاو ةيلودلا قاوسألا ةقث ىلع تقولا سفن يف ءاقبإلاو ةحوتفم برح ةقطنم ىلإ

 .يقالخألا قوفتلا
  

 تالامتحا نم ديزتوً ايلود ةكلمملا ةعمس نم لانت ىدملا ةليوط تاعارصلا نع ةمجانلا رطاخملاو ءاطخألاف

 سيتام ميج يكيرمألا عافدلا ريزو نأ نم كلذ ىلع لدأ الو .نييديلقتلا ءافلحلا عم ةهجاوم يف لوخدلا

 امف ".سفنلا نع عافدلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا انتكيرش قح معدن نحن" :يلي امبً ارخؤم حرص

 ءزجلا هنم تفذح نأ دعب ةديدش ةسامحب سيتام حيرصت تلقن نأ الإ ةيدوعسلا مالعإلا لئاسو نم ناك

 لعف" ىلع ةيدوعسلا تاطلسلا هيف ثح يذلاو "طورش نودب سيل" يكيرمألا معدلا نأ هيف دكؤي يذلا

 ".ءايربألا حاورأ يف ةراسخ يأ بنجتلً ايرشب نكمم وه ام لك
  

 رومألا هيلع امب ناملس نب دمحم يدوعسلا دهعلا يلول هيبنت ةباثمب سيتام تاحيرصت نوكت نأ يغبني

 الف ،اهل يتلا ةيمالسإلا ةناكملا نم اهتيوه بستكت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ةصاخو ،عقاولا يف
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 مالسإلا دهم نوكي نأ ملاعلا لوح نوملسملا قحتسي ،ًالعفو .ةيرشبلا ةايحلا ةميقب دحأ انركذي نأل جاتحن

 .نيدلا اذه ميقلً الثمم
  

 مادختسا يف ودبي اميف اهميعز ددرتي مل يتلاو ،ايروسب نراقت نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قحتست ال

 نم ةجرد ءافضإ ىلإ نميلا يف برحلا رارمتسا يدؤي نأ ىشخي .هبعش دض ةيواميكلا ةحلسألا

 سيئرلا هلعفي ام نميلا يف لعفت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نإ لوقت يتلا تاوصألا ىلع ةيقادصملا

 .ايروس يف نويناريإلاو سورلا هلعفي امو دسألا راشب يروسلا
  

 يندملا نايصعلا نم ةلمح ًايلاح نورهاظتملا مظني ،"ًاررحم" نآلا ربتعي يذلا نميلا بونج يف ىتحو

 ضرألا ىلع ةيلعفلا ةوقلا اهنوربتعي يتلاو ،ةيدوعسلا هدوقت يذلا فلاحتلاب ددنت تاراعشب نوفتهيو

 .ةيفنملا نميلا ةموكح نم اًلدب
  

ً امعد دجتس ضايرلا نأ دكؤملا نمو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل ةيبهذ ةصرف مالسلا تاثداحم رفوت فوس

 يلودلا اهذوفن لغتست نأ اهنيح اهيلع .تاثداحملا أدبت امدنع رانلا قالطإل فقو يف تلخد ام اذإً ايلود

 ىلع يغبنيو .نميلا نم بحسنت يك نارهط ىلع ًايلام طغضلل اهءافلحو ةيلودلا تاسسؤملا كارشإو

 نويلاصفنالاو حالصإلل ينميلا عمجتلاو نويثوحلا بعلي نأ بجي هنأب ًاضيأ لبقي نأ ةيدوعسلا دهع يلو

 ام لك ىلع لوصحلا نم ضايرلا نكمتت الأ يعيبطلا نم .لبقتسملا يف نميلا مكح يفً ارود نويبونجلا

 ءامدلا كفس نم اًلدب – ينطو رمتؤم نمض نييثوحلا عم مهتافالخ اولحيل نيينميلا كرتت نأ يغبنيو هديرت

 .ىغولا تاحاس يف
  

 بعشلا لغشني ذإ ،ًامئاد اهنع مجانلا ررضلا ناك املك نميلا يف ةيشحولا برحلا هذه تلاط املك

 عضو دهعلا يلو ىلع بجوتي .مهدلب ءانب ةداعإ يفو هايملا ةردنو اريلوكلاو رقفلا ةبراحم يف ينميلا

 .مالسإلا دهمل ةماركلا ةداعإو فنعلل دح
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 نییدوعسلا ّریغیس يذلا حالصإلاو ناملس نب دمحم

  

 هجو رّيغتس يتلا ةيرذجلا تاحالصإلا نم ةلمج ناملس نب دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو دوقي

 يفاقثلا نييوتسملا ىلع ةصاخ ،تاونس دعب الإ امبر هريثأت رهظي نل اهضعب ،يدوعسلا عمتجملا تاداعو

 ةايحلا ىلع سكعنا يذلا ينيدلا تّمزتلا نم نييدوعسلاو ةيدوعسلا جرخُي هنإ ،راصتخاب .يراضحلاو

 .اهعتمو اهتعسب ةرصاعملا ايندلا ىلإ مهلقنيو نفلاو عمتجملاو ةيمويلا
  

 املق يرذج حالصإ كانه ؟"يسايسلا حاتفنالا نع اذامو" :دحأ خرصي نأ لبق ًابناج ةسايسلا عضنل

 مغر هانبتي وأ هيلإ رشُي مل هسفن ريمألا نإ لب ،يدوعسلا مالعإلا يف "تاحالصإلا" ةلمج نيب هيلإ راشُي

 ةدايقو امنيسلا هلعفتس امم ريثكب ربكأ يدوعسلا عمتجملا رييغت يف ةقيمع راثآ هل نوكت نأ نكمي هنأ

 رّيغت فوس تلمتكا ول ،نيهاجتا يف يرجت ةئداه ةلمح ةمثف ،"لمعلا قوس حالصإ" هنإ .ةرايسلل ةأرملا

 .قيمعو يرذج لكشب اهداصتقاو ةيدوعسلا هجو

 نم برض وه يدوعسلا مهفلا يف رتستلاو ،رتستلا ىلع ةقوبسم ريغ برح ةلمحب حالصإلا اذه أدب

 بقاعيو هّمرجي ءارزولا سلجم نع رداص ماظن دوجو مغر نويدوعسلا هيلع داتعا يذلا داسفلا بورض

 ةيسنجلا هذه هايإ هحنمت امو هتيسنجو همسا يدوعسلا رجؤي نأ وه" هفيرعتو ،نجسلاب هسرامي نَم

 ."لاملا نم عوطقم غلبم لباقم ةراجتلا يف لمعلاب ماظنلا هل حمسي ال يبنجأل
  

 تددشتو ،"يدوعسلا قوسلا لالتحا" هتيمسو 2013 ماع هترشن باتك يف درو امك موهفملل يفيرعت اذه

 يف مهتاربخ سلكتت ذإ ،كلذك مهو ،نييليفطلا وأ ،نيداوقلاب هنوسرامي نيذلا نييدوعسلا يفصوب هيف

 "يليفطلا" يفتكي امنيب ،يدوعسلا قوسلا يف ةفرعملاو ةربخلا بستكي يذلا يبنجألا رجاتلا ةمدخ

 وأ ،لحم ةصخر ديدجت لثم ،اهيف عادبإ ال ةيساسأ تامدخ لباقم هيلع قفتم عوطقم غلبم يضاقتب

 .ةرداغم تاريشأت رادصإ

 .مهنم ةقبط طقف امنإو ،نيرتستم نييدوعسلا لك حبصي نأ نكمي ال ذإ ،ومنلا دودحم رتستلا داصتقاو

 امنيح مهيلع رَّتستملا ةيامحل لمعلا بتاكمو ةيلخادلاو تايدلبلا عم ةدساف تاقالع ّروطت ةقبطلا هذه
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 لكو ،ًايداصتقا الو ًايعامتجا ال نطولا ىلإ نيمتنم ريغ مهف ،كلذ نولعفي ام رثكأ امو نوروزيو نوشغي

 .طقف عيرسلا بسكلا وه هنوديري ام
  

 مهنإ .رتستلا ىلع برح قالطإ اهل ّنع املك ةلودلا ليطعتل لضاني "يبول" نورتستملا ءالؤه لكشي امك

 ةوخألا تاراعش نوعفريف نيميقملا انناوخإب قفرلل ةوعدلاك ججحلا ىتش نيمدختسم مويلا اذه نولعفي

 ال .قوسلا نم "بناجألا انناوخإ" جرخْ نإ راعسألا هيلع عفترتس يذلا كلهتسملاب قفرلا ىلإ ،ةيمالسإلا

 رتستلا ةحفاكم ماظن قفو مهنإ .نطاوملا ىلع صرحلاو مالسإلا قلخ نع سانلا دعبأ مهف مهوقدصت

 .نجسلا نوقحتسي نومرجم ،ءارزولا سلجم نع رداصلا
 

 نيب ةلاطبلا راشتنا ىلإ يدؤي ال وهف ،ينطولا يدوعسلا داصتقاللً اقيمع ًايريمدتً ارود رتستلل نأ امك

 بابشلا مامأ صرفلا لك مهتلت ةماود قلخي يلاتلابو مهدنع لمعلا ةفاقث لتق ىلإ امنإو طقف نييدوعسلا

 روعشلا مهيف خسرتيف بناجألا ءالؤه سينجتب يدوعسلا ماظنلا حمسي ال تقولا سفن يفو نييدوعسلا

 .هيف نوشيعي يذلا نطولا ىلإ نومتني الو هيف نوطشني يذلا قوسلا يف نورمثتسي الف ،نورباع مهنأب
  

 ىلع يلحملا داصتقالا داتعا ذإ ،ةلودلا ةوقب الإ اهرسك نكمي ال ةقلغم ةرئاد كانه تراص ،يلاتلابو

 ،ةصيخرً اعلسو تامدخ هل رفوي هنأ كلذ ،يدوعسلا كلهتسملا كلذكو ،هدعاوق قفو هعاضوأ بّترو رتستلا

 نع ريوطتلاو عادبإلا باغف ،ينطولا داصتقالا ىلإ ةيمتنم ريغ ،اهتئيب نع ةبيرغ ةتبنك ومنيو ومني لظف

 ودبي نكلو ،"رتستلا ىلع برحلا" ةلودلا نلعت مل ،ايكالهتساً ايمدخً اداصتقا يقبو يدوعسلا داصتقالا

 ،ةراجتلا :تارازو عبرأ نم لتكت هدوقي طاشنو هيلع ةقوبسم ريغ ةلمح ةمثف ،كلذ ىلإ قيرطلا يف اهنأ

 لثم اهنيطوت ضرفل ةنّيعم تاعاطق تدّدُح .)دعب هلاصئتسا سيلو( هفادهتسال ،لمعلاو ةيلخادلا ،ةيدلبلا

 ةضورعم( ليبقتلل ةضورعملا وأ ةقلغملا رجاتملا رظنم تابف ،تارايسلا ريجأتو رايغ عطقو بهذلا ةراجت

 .يعيبطلا دحلا قوف رجاتملاب ةمختملا ةيدوعسلا قاوسألا يف ًارشتنم )قوسلا يف عيبلل

 ةبيرض" هبشي يذلاو ،نيدفاولا موسر وه ،ناملس نب دمحم ريمألا هب رمأ رخآ "حالصإ" كلذ ززعيو

 مسر نكلو "ةبيرض" حلطصم مادختسا ىشاحتت ًامود ةيدوعسلا .ةيبيرضلا ةمظنألا يف "سأرلا

 ةئمعبرأب ماعلا اذه تأدبو نييدوعسلا ريغ نم ةرسألا يف درف لك ىلع ضرفُت ةبيرض لظي نيدفاولا
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 فيظوت لدعمب ةطبترم ةلداعم قفو ،ًايرهش لاير 800 ىلإ 2020 ماع لولحب لصت فوسو لاير

 .ةأشنملا يف نييدوعسلا
  

 نأ ينعي ام ،مهئانبأو مهرسأ عم نوميقي نيدفاولا نم نوريثكف ،ًاريبك ًارثأ موسرلا هذه تثدحأ دقل

 دجوت ال .ةكلمملا ةرداغمل مهضعب عفد ام اذهو ،ًايونس لاير فلأ 20 نم رثكأ ىلإ هنوعفديس ام لصي

 نم ،ماعلا اذه دفاو ينويلم وحن رداغي نأ عقوتي نَم كانه نكلو اورداغ نَم ددعل ةقيقد تاءاصحإ نآلا

 ريغو ريطخ يناكس للخ ىلإ ىدأ ام ،ناكسلا ددع ثلث نيلكشم ةكلمملا يف نوميقي دفاو نويلم 12 نيب

 ةوقلا نم ةئملا يف 70 وحن نولكشي ءالؤه نأ وه ربكألا للخلاو ،رجاهملا سنجت ال دالب يف يعيبط

 .ةلماعلا

 "ملظ" هنأ ىلإ رخآلا ضعبلا بهذو ،ةلودلا ةنيزخل لاملا ليصحتل "ةيابج" موسرلا يف ضعبلا ىأر

 ىلع صيرحلا يداصتقالا دورببو( ًاضيأ نكمي نكلو ،نينسلا تارشع ذنم ةكلمملا يف ترقتسا رسأل

 هديعت ىرحألاب وأ يدوعسلا داصتقالا رّيغتس ىربك حالصإ ةيلمعك رمألا ىلإ رظنُي نأ )نطولا ةحلصم

 .ةيقيقحلا لودلا تاداصتقا لثم ًايعيبط
  

 يف ىلوألا ةيطفنلا ةرفطلا ذنم ةكلمملا يف داس يذلاو قباسلا عضولا نإ ذإ ،ةريخألا ةعومجملا نم انأ

 يأف ،ةكلمملا رارقتسال دِّدهم يعامتجاو يداصتقا للخ ىلإ ىدأ يضاملا نرقلا تاينيعبس فصتنم

 نإف ،يسايسلا دورببو ىرخأ ةرمو .اهينطاومل ةميركلا ةايحلاو فئاظولا ريفوتب اًلوأ ىنعُت نأ بجي ةلود

 لعفلاب اذه لصح دقو ،هبتاور ريخأت ىلعً اجاجتحا تارايسلا تاراطإ قرحيو رهاظتي يذلا يبنجألا

 ؟كلذ نطاوملا لعف ول اذام نكلو ،دالبلا جراخ هليحرت مث هبتاور عفدو هعاضوأ ةيوست نكمي ،ةكلمملا يف

 .اهنع ىنغ يف نحن ةيسايس ةمزأ هذه
  

 نكيل لقألا ىلع وأ ،ةيملاعلا تارامثتسالا بلج لبق ،هيلإ تفتلُي نأ بجي يذلا يقيقحلا حالصإلا وه اذه

 لصتو بابشلا نم هلج عمتجمل فئاظولا ريفوتو يدوعسلا داصتقالا ساسأ حالصإ نإ .هلً ايزاوم

 نامضلل نوقحتسم بعشلا نم ةئملا يف 20 نوك عم ،اهيف فلتخم ةيلاع ماقرأ ىلإ هيف ةلاطبلا

 نأ بجي يتلا ةيقيقحلا ةيدوعسلا ةضهنلل ةيادبلا وه ،ءارقف مهنأ يأ ةيمسرلا ماقرألا قفو يعامتجالا

 .ةريقفلا ءايحألا طسو نم أدبت
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 نيسمحتملاو جراخلا يف نيملعتملا نييدوعسلا تاباشلاو بابشلا نم ةعئارلا ةميركلاب عدخُن نأ بجي الو

 ،ءالؤه يف رمثتسنل .ةباذجلا تاحلطصملا نم كلذ ريغو ةفرعملاو تامولعملا تايداصتقاو ةديدجلا ندملل

 اهنم قلطنن ،اهرارقتساو اهحالصإ دعب يتلاو ،101 داصتقا ،ةطيسبلا تايداصتقالاب رثكأ متهنل نكلو

 .ةيداصتقا نوكت نأ لبق ةيسايس ةلأسم اهنإ .ةيئانثتسالا ةيلبقتسملا راكفألا وحن نانئمطاب
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 ؟ ةسایسللو مكل ام ناوخإلا اھیأ

  

 ضعب قرؤي تاب يذلا مهميظنت نع اولختي نأل تقولا ناحو اورصتنا مهنأ نوملسملا ناوخإلا كردي ال دق

 الو ،ملسم عمتجم يأ نم ةربتعم ةحيرشل ًايبعش ًارايتخا "يسايسلا مالسإلا" تاب دقل .ةقطنملا ةداق

 ةيطارقميدلا" راعش نوعفري مهتيل يلاتلاب ،ةيطارقميدلا رفوت الإ هيف ةكراشملا وأ مكحلا نيبو هنيب لوحي

 ."لحلا وه مالسإلا" راعشً اموي اوعفر املثم "لحلا يه
  

 يراجتلا اهمسا نع ىلختت نأ الوكاكوك ةكرشل لوقت نأ لثم كاذف ،مسالا نع اولختي نأ مهيلع بعص

 ةداق نأ ةبرجتلا تتبثأ دقل ؟ةسايسلا نع يلختلل مهتوعد ول اذام نكلو .تارايلم هدحو يواسي يذلا

 هل عمسُي ًايتفم تنك ول" لوقلا ىلإ ناوخإلا نم ًاموي ناك قيدص بهذ ىتح ،اهنونسحي ال ناوخإلا

 هّنكلو هدالب ةيضق مدخي يروس يسايس ةلمجلا هذه لئاق ."ةسايسلل ناوخإلا ةسرامم ةينامرحب تيتفأل

 .ةسايسلل ناوخإلا "خويش" ةسرامم لمتحي دعي مل
  

 .ةيمالسإلا ةركفلا نع اولختي مل نكلو ،ميظنتلا اوكرتو ًاناوخإ اوناك مهتيبلاغو رُثك هلثمف ،هدحو سيل

 اهتريسمو ةمألا فّلك لب ،مهّفلك ام ،ةسايسلل ناوخإلا ةسرامم ةيثراك ىلع ناليلد ّيدلو ،كلذ يف هقفاوأ

 .ريثكلا ةلادعلاو ةيطارقميدلا وحن

 مهعمو بقع ىلعً اسأر نيملسملاو برعلا لاوحأ تبلقنا ،1990 ماع تيوكلا نيسح مادص ازغ امدنع

 نوعتمتي اوناك .مويلا يه امك ةئيس مهعاضوأ نكت مل .ةيمالسإلاو ةيبرعلا مهتاعرفت ىتشب ناوخإلا

 ًافيلح تناك يتلا ةيدوعسلا عم اهمهأ ةقطنملا تاموكح عم تاقالعلا نم مهأ ردقو ةيرحلا نم ردقب

 .لصيف كلملا لحارلا مايأ ذنم مهلً ايخيرات
  

 تيوكلا وزغ ةمزأ عم اولماعت مهنكلو ،رمألا فّلك امهم فلحلا اذه ىلع ظافحلا ناوخإلا ىلع يغبني ناك

 ؟قرفلا ام !يسايسلا سيلو لاقملا بتاك لماعت ةيكيرمألا تاوقلاب ةيدوعسلا ةناعتسا نم اهعبت امو

 يهو ةيكيرمألا تاوقلا دهشم نكي مل عبطلابو .فقوم ليجست ديري هنإ .هلاقم ةجيتنب متهي ال لاقملا بتاك

 .ضضم ىلع هولبق هلوح نم هتوخإو دهف لحارلا كلملا ىتح ً.احيرم برعلا ةريزج يضارأ ىلع دشتحت

 اوبجشف ،طسولا نم اصعلا كاسمإ اولواح مهنكلو ةحلصملاو ةسايسلا اوبِّلغي نأ ناوخإلا ىلع ناك
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 وهو ،اهدعب ام ىلإ عسوتلا نم مادص فْقوو اهريرحتل ديحولا ليبسلا دض اوفقوو تيوكلا لالتحا

 هتفلك نوعفدي نولازي الو مهل فيلح مهأ مهتراسخ ىلإ ىدأ فقوملا كلذ .ةيكيرمألا تاوقلاب ةناعتسالا

 .نآلا ىتح

 ةرح تاباختنا لوأ يف ،رصم يف ةطلسلا ىلإ مهلوصو دعب مهؤادأ وه يناثلا يثراكلا أطخلا

 مهفلك امهم كانه ةيطارقميدلا ىلع ظافحلا مهيلع ناك ىرخأ ةرم .ةيبرع ةلود ربكأ اهدهشت ةيطارقميد

 ةيطارقميد يف عارتقالا قيدانص دعاوق قفو اهب قحألا مهو ،ةطلسلا كرت نمثلا ناك ولو ىتح ،رمألا

 يسايسلا ال ،قحلاو يئدبملا فقوملاب ينعملا "لاقملا بتاك" فقوم ىرخأ ةرم اوذختا مهنكلو .ةشه

 .عقاولل كردملا
  

 ملاعلا ردق رّيغت نأ نكمي ناك يتلا ةيخيراتلا ةروثلا عايضو رصم يف ةيطارقميدلا عايض تناك ةجيتنلا

 رصم هب تملح املاطل ىعسم يف ةردان ةظحل يف تءاج يتلا ةروثلا ،طقف رصم سيلو هلك يبرعلا

 نجسلا ىلإ مهبابشو مهتداعأ ذا ناوخإلا ىلع ةظهاب فقوملا كلذ ةفلكت .نينسلا تارشع ذنم اهرارحأو

 يف اونوكي مل ول ىتح ةيامحلا قحتست اهدحول تناك ةرح ءاوجأ يف ةوعدلل ةصرف نيددبم ،عمقلاو

 .مهراصنأ نم فالآ لتقم نع كيهان ،ةطلسلا
  

 ام اولعف كئلوأ ؟ةيلوؤسملا هلّمحت ال اذامل ؟بالقنالا نع اذام ؟شيجلا نع اذام :نآلا مهدحأ خرصيس

 ىلع ذاوحتسالاو بعشلا عمقو بالقنالا ريغ ةيبرعلا تايروهمجلا شويج ةيبلاغ نسحت اذامو ،هنونسحي

 ةروثلا ىلع ظافحلاو ريبدتلا نسح وهو هنونسحي نأ يغبني ناك ام اولعفي مل نيذلا مه ناوخإلا ؟ةطلسلا

 .ةيطارقميدلاو ةيرحلاو
  

 فصتنم يف مهموصخ عم نوقالتيو ،نورواني نيذلا مه ،اهب نوصتخملا اهلهأ اهل ةنهم ةسايسلا

 تالاقم باّتك نونوكي الف ،ةحلصملا قفو اهرييغتل نودعتسمو "فقاوملا" بقاوع نوري نيذلا مه ،قيرطلا

 .ربانملا ىلع ءابطخو ةسامح ءارعشو
  

 ثحبي ،ةيطارقميدلا يف .كولملا يعناص نونوكيس ،ةسايسلا مهتاعدو ناوخإلا "خويش" كرت ول

 ،مهباب مامأ مهوصخ فطصا .ةروثلا دعب كلذ لصح .ناوخإلا ةوق ملعي عيمجلاو ،همعدي نّمع يسايسلا

 .داتعملا يونسلا يناضمرلا مهلفح ردصت ىلع مهضغبت لود ءارفس صرحو
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 مهتمهم تناك ،يضاملا نرقلا لئاوأ يفف ً.اماع 90 لاضن دعب اورصتنا مهنأ اوكردي نأل تقولا ناح دقل

 بخنلا تقفتا .ةينامثعلا ةلودلاو ةفالخلا طوقس دعب يمالسإلا ملاعلا حستكا يذلا بيرغتلل يدصتلا

 ذخأ ضهننل انيلعو ،ةيسايسلا مالسإلا ةيعجرم يف نمكت ةلكشملاّ نأ ىلع كاذتقو دهشملا تّردصت يتلا

 نكلو دجاسملا يف مالسإلا ىقبيل ،ةلودلاو "دجسملا" نيب لصفلاو ،اهرشو اهريخب برغلا ةراضح

 .ديدج نم ةدولوملا هدالب يف كلذ يف ىدامتو ،ًاجذومن ناك كروتاتأ لامك .ةسايسلا نم ًامامت جرخُيل

 ،اوحجنو كلذل ىلوألا مهّينس يف ناوخإلا ىدصت .هب ءادتقالا اودارأ انملاع يف رُثك "كريتاتأ" كانه ناك

 .اورصتني مل نكلو

 تناكف ،راسيلا مهلوح ّفتلا ،ًاعم لقعلاو نسلا راغص ركسع اهداق ىتعأ ةجوم تءاج ،تاينيتسلا يف

 سيلو ةيعامتجا ةيعجرمك مالسإلا ءاغلإ :ىهدأ وه ام ءالؤه حرط .ةجئارلا يه ةيكارتشالاو ةيعويشلا

 نع ثحبي ،نيدلا ىلإ ةدوعلا داقتنا دارأ نَم لك مويلا ً.ايعامتجا نيدلا نم ففختلا داس .طقف ةيسايس

 نيحتفنم انك فيك رظنا :ًارسحتم ،ةريصقلا )رينانتلا( تالنوجلاب ةرهاقلا ةعماج تابلاطل ةروص

 كلملا لحارلا عم اهتقو اوفلاحت .باجحلا اهيف رشتنا دقو ةعماجلا سفنل ةروصب ّبقعي مث ،نيرينتسم

 .ًايسايس ًابّيغم َّلظو ةيعامتجا ةيعجرمكً ايوق مالسإلا داعو ،ًاعم اورصتناو لصيف يدوعسلا

 نم مالسإلا رظح ىلع ةهّوشملا ةيمدقتلا ةيطارقميدلا ةهجاولا تاذ ةيبرعلا ركسعلا تايروهمج تقفتا

 ترجفنا .مهتركف رشنو ةوعدلاب ناوخإلا رمتسا نكلو ،"ةينيدلا بازحألا رظح" معزب ةسايسلا ةسرامم

 ،ضضم ىلع يطارقميدلا ريغ رظحلا كلذ ليٌزأو ،سنوتو رصم يف ةلماك ةيطارقميدلا تءاجو ةروثلا

 اهنأ معزت يتلا ةيندملا ىوقلا نم ىتح نكلو ،طقف ًاتقؤم ةكرعملا اورسخ نيذلا ركسعلا لبق نم سيل

 )ايبيل ىتح( سنوتو رصمب تاباختنالا يف ةيمالسإلا ىوقلا نم مهريغو ناوخإلا كراش .ةيلاربيل

 يطعتس ةيبرعلا تاعمتجملا يف ةلئاه ةحيرش ةمثّ نأ عيمجلل دكأتو ،مهتوعد رامث اودصح .اوحستكاف

 هيف ةكراشملا وأ مكحلا نيبو اهنيب لوحي نكلو ةدوجوم لازت ال ةحيرشلا هذه .نييمالسإلل اهتوص ًامود

 ً.ارخؤم ةيلزه تاباختنا رادأ فيك انيأر ،ةطلسلاب درفتم يركسع ماظن دوجو رصمب

 ةدوع ةمهم ليهستل ،ةسايسلا نع اوحنتيل مث ،اورصتنا مهنأ ،مهمالآو مهحارج مغر ،ناوخإلا نلعيل كلذل

 هلوح عمجتت ام يسايس بزح كانه نوكي فوسف ،ةيددعت ةيطارقميد ىلإ يبرعلا ملاعلا ضعبو رصم

 ةسراممو ةربخ دعب رولبت املثم ام ءيش ،نييمالسإلل اهتوص ءاطعإب ةمزتلملا ةحيرشلا كلت تاوصأ

 .ةباطخلا ال ةسايسلا سرامي يعقاو بزح ،ايكرتو برغملاو سنوت يف ةمكحو
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 بائتكالاو نجسلاو ةیرحلا نع ...متعطتسا ام نجسلا اوشاحت

  

 يف ،يضاملا عوبسألا ،ةيجيورنلا ةمصاعلا يف ،ةيرحلل ولسوأ ىدتنم يف امهتيضمأ نيليوط نيموي دعب

 "ءاسؤبلا" نيلضانملا مظعم هنم ىتأ يذلا يبونجلا ملاعلا تالقتعم ةنوخس قوفتّ رح ةجوم لظ

 ،ايدوبمك ،وغوت يف ةيرحلا ةكرعم عم مهصصقو مهتاملك ىلإ عمتسأ انأو يسفن تلأس ،نيكراشملا

 ىلإ وعدي مأ ةيرحلاب يناميإ ززعي هعمسأ ام له ...رصمو ،ايبيل ،ناريإ ،نميلا ،ناجيبرذأ ،مانتيف

 ؟بائتكالا
  

 نأكو ،صصقلا هباشتو راركت طقف سيل انه طبحملا .يناثلا لامتحالا يه اهيلإ تيهتنا يتلا ةصالخلا

 ماع لك ردصت ةيكيرمألا ةيجراخلا .ملاعلا ةالابم ال امنإو ،ةدحاو ةمومسم رئب نم نوقستسي ةاغطلا

 عوبسألا ريخألا ردص دقو ،ملاعلا لوح ةينيدلا تايرحلا ةلاح نع رخآو ،ناسنإلا قوقح نع ًاريرقت

 لعفت دعت مل اهنكلو ،ةلقتسملا ناسنإلا قوقح تامظنم هلوقت امع ًاملأو ةقد هتامولعم لقت الو ،يضاملا

 اهيلع عقوتف ناريإ تاكاهتنا ركذتت .قوقحلا ةيضق تسّيس دقل .بتعلاو تابوقعلا نم ليلق طقف .ًائيش

 .يوبابميزو رصم ىسنتو تابوقعلا ىصقأ
  

 سنوت سيئر هباطخب هبشي يذلا يقوقحلاو يراسيلا سرغنوكلا وضع ،زردناس ينريب زاف ول اذام

 دلانود نعً اضوع ةريخألا ةيكيرمألا ةيسائرلا تاباختنالاب يقوزرملا فصنملا ًايلاح لضانملاو قباسلا

 فعضُيس" راعشلا اذه نأب هيإ يآ يسلا سيئر هّركذيس مأ ؟قوقحلا ةيار عفريس ناك له ؟بمارت

 ةيولوأ اهلحم لحتو ةحلسألاو طفنلا تاكرش حلاصم قيقحت ةيمهأ عجارتتس له ؟"ةقطنملا يف انءافلح

 ةبّيغملا مهبوعشب اهنيح نونيعتسي مهلعل ؟ةظيلغلا اكيرمأ دي ةمواقم ةاغطلا عيطتسي له ؟ناسنإلا قوقح

 حلصي ويرانيس .ةديدجلا ةيكيرمألا ةيلايربمإلا ةمجهلا مامأ فوقولل نيلضانم ىلإ مهتبتك نوّلوحيو

 .مداقلا ولسوأ ىدتنمب ةسلج وأ يسايس لاقمل ال ،يضارتفا ملاع ةياورل
  

 نأ قحتست ةبّيط ةدجك رثكأ يل تدب يتلا ةيناجيبرذألا ةلضانملا ،سنوي ىليلل ةصاخ ىسألاب ترعش

 يف فئارطو تاياكح مهل يورتل اهدافحأ اهلوح نمو ةلضفملا اهتبنك ىلعً اديعسً اتقو يضمتو دعاقتت
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 .انملاع تايروهمج يه اذكه .ديدج ال ً.ايثارو مكحلا تاب ثيح ،طفنلاب ةينغلا اهدالب ةمصاع وكابب اهتيب

 ىسنن نأ نود ،ةينيتاللا اكيرمأو ًاضيأ ايقيرفإ يف عئاش مكحلا ثيروت نأ ىدتنملا لالخ تفشتكا

 .!"ةيطارقميد ةيعويش" اهنأ مغر ديفحو بأ اهثراوت يتلا ةيلامشلا ايروك ةيروهمج

 لقتعملا هنهوأ توصب تفتهو ةفيعضلا اهتضبق تعفر .ةرثؤملا اهتملك اهتكهنأ امدعب حرسملا ىليل ترداغ

 ؟ةيقوقحلا تامظنملا ريغ دحأ متهيس له ."ناجيبرذأ يف ناسنإلا قوقح اوسنت ال .روتاتكدلا طقسيل"

 يرذألا سيئرلاب يفتحي وهو ناغودرإ بيط بجر يكرتلا سيئرلا ةروص يسأر ىلإ تزفق اذامل فرعأ ال

 ةلخادتملا ةقالعلل امبر ؟ملاعلا ةاغط ةيقب عمو هعم راهن ليل نولماعتي نمم هريغب ركفأ نأ لبق ،فييلع ماهلإ

 ،ناجيبرذأ يف اهلهاجتيو رصم يف ناسنإلا قوقحب متهي ناغودرإ لعجت يتلا حلاصملا اهنإ .نيدلبلا نيب

 تاباختنالاب ناغودرإ زوفي نأ هللا نوعدي برعلا نيئجاللا نييالم لب ،ًافالآ لعجت يتلا حلاصملا سفن

 ،ماع نم رثكأ لبق ةلشافلا ةيبالقنالا ةلواحملا ذنم لقتعم يكرت فلأ نيسمخ وحنب نيينعم ريغو ،ةمداقلا

 رانشكأ لاريم ةضراعملا ةحشرمف ،هبزحو ناغودرأ رسخ ول هيلإ نوأجلي ذالم مهمامأ نوكي نل ذإ

 .!مهلتاق همكحي يذلا نطولا ،ةسائرلاب تزاف ول مهنطو ىلإ نييروسلا ديعتس اهنأ اهحيرصتب مهتبعرأ
  

 قوقح اياضق ةيتامغاربلاو حلاصملا رهقت فيك حرشأ يك ناغودرأو ناجيبرذأ نيب ةقرافملا هذه تركذ

 .قوقحلاو ةضراعملا لاجم يفً احدر ىضمأ نَم لك اهكردي تاب ةقيقح ،اهتلادع نع رظنلا ضغب ناسنإلا
  

 يتأيس نَمل ةرجش سرغا" ةقيرط ىلع ديعبلا ىدملا ىلع نولمعيو ،ةلجاعلا جئاتنلا عقوت نع نوريثك ىلخت

 نومّدقي اوتابو يسايسلا لاضنلاب مهمامتها عجارتف ،"ًاباشنوً اسوق اهنم ينبي وأ اهب لظتسي كدعب

 قوف ئدابملا" عبطلابو ،نوناقلا مارتحا ةفاقث ،ةيطارقميدلا ميقلا ،يتاذلا فيقثتلا ،ميلعتلا رشن

 نيينوناقلا نم ددع اهحرط ذإ ،2012 ماع رصم يف ةرم لوأل هتعمس حلطصم وهو ،"ةيروتسدلا

 .قودنصلا ةوقب رثكأ نينمؤم اوناك نيذلا ناوخإلا اهضراعو ،نييمالسإلا اياون نم نيفوختملا نييلاربيللاو

 اوراهنا ام ناعرس ذإ ،اهب قدصب نينمؤم اودوعي مل "ةيروتسدلا ئدابملا" باحصأ ىتح هنأ نآلا ودبيو

 ."ةيروتسد قوف ئدابم" نع كيهان قودنص الو مرتحُي روتسد ال ثيح بالقنالا ةبابدب اوقحلو
 

 ةفاضتساب ناجيبرذأ تزاف ،2014 يف .اهتصق نمً اضعب ركذأ نأ دب ال ،سنوي ىليل عّدوأ نأ لبق

 ةيعمق ةموكح "ةرحلا" ةيبوروألا لودلا حنم نم "تئزه"و ،كلذ ىلع ىليل تجتحاف ،ةيبوروألا باعلألا
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 اهفقوم ةلودلا تمّدق .رهظلا يف هنعطو اهنطو ةنايخب تمهتاو تلقُتعا ،يلاتلا مويلا يف .فرشلا اذه

 حرشي نَم .ةموكحلا بحت ال اهنكلو ،اهنطو قشعت ديكأتلاب يه .ةموكحلا دض سيلو نطولا دض هنأ ىلع

 دهعم دوقت اهرمع تشاع .ةيلاثم اهنإ ؟"انأ نطولاو ،نطولا انأ" موهفمل جّوري يذلا همالعإو ميعزلل كلذ

ً اعناخ ًابعش مكحي روتاتكيدل ال ،هلهأل اهنطو نوكيل نوناقلا ةدايسب بلاطي يذلا ةيطارقوميدلاو مالسلا

 .ميعزلا نودب ًانطو نوري الً اموق ،هدمحب ًاحّبسم هل
  

 لقتعملا يف اهتحص تراهنا .ًاضيأ فراع اهجوز رشلا قحلو ،مدقتملا اهنس مغر نجسلا ىلإ ىليل تهتنا

 دمحب حّبسيً انطاوم عمسأ داكأ ...ادنلوه يف ةئجال نآلا شيعت .فينو ماع دعب اهجوزو اهحارس قلطأف

 ال ،رح نطوب يرذأ لوقيس ،امً اموي ."؟تدافتسا اذامو" لوقي لخادلا نم مزهنم وأ راهن ليل هميعز

 ..سنوي ىليل لضفب انتيرحب عتمتن نحنو ،ديفحلا وأ نبالا فييلع همكحي
  

 تسل يننأ تفشتكا .بائتكالل ريثم ىدتنملا لمجم نكلو ،لؤافتلا ديعتو ،نورتستلا ّكرحت ةريخألا ةركفلا

 تفشتكا ينكلو ،هيلإ نينحلاو ،نطولا نادقف ببسب هبسحأ ًامود تنك ،قيضلا نم يناعي نَم يدحو

 بارطضا ةلاح" يأ PTSD نم نوناعي نييقوقحلا نيطشانلا نم ةئملا يف 19 نأ ةقحال ةرضاحم لالخ

 ةيجالع جماربو ةيودأ ريوطت لواحتو كلذب ةينعم ةيثحب ةسسؤم كانه نأو "ةفينع ةمدص دعب ام داح

 ال يسايسلا .تاردخملا ىتحو ماتلا لازعنالا وأ راحتنالا يف ريكفتلل مهضعب عفدي يذلا ضرملا اذهل

 يداصتقالا ،فقثملا ،يفاحصلا ،دجسملا مامإ وأ ،بتاكلا "سانلا نبا" ىلع عقي يذلا ررضلا ىدم كردي

 نيرهشل يدارفنا نجس يف ىتح لب ،بعشلا ةيقب فيوخت درجمل ،ببس نود نجسلا يف هب يقلي امدنع

 .نجسلا نم جرخي امدنع ساق بيذعتل ضرعتي مل ول ىتح هقحالي ًاسوباك كلذ نوكيس .ةثالث وأ
 

 سيبوتوأ يف وأ سان طسو ًالغشنم نوكي .نيترم راحتنالاب ركف هنأ ةبرجتلا هذهب اوّرم نَم دحأ ينربخأ

 .اهشاع يتلا فوخلاو ةدحولاو سأيلا رعاشمو ةنازنزلا ىلإ هلقني "كاب شالف" همهاديف تالصاوم
 

 مغر اهتيب نم جرخت داكت ال .نجسلا ةبرجتب تّرمو نطنشاو يف نآلا ترقتسا ةيفاحص ةليمز تركذت

 عيطتسا ال" :يل لوقت تناك ،غلابت اهنأ تدقتعاو اهتملظ امبر .كلذل اهبابسأ مهفأ مل .نامأ يف نآلا اهنأ

 كير عم تسلج امدعب ،اهيلع ياسأ دازو ،لضفأ نآلا اهلاح مّهفتأ ."كانه لازأ ال انأ .ًائيش لعفأ نأ



 32 

 اهنوشيعي يتلا ملقأتلا تابوعص نع ينثدح .ءالؤهل جالع ريفوتل ةيحبر ريغ ةسسؤم دوقي يذلا نلبود

 .مهلوح نَم عانتقاو مهف مدع طسو

 ،نطولا نعً اديعب ةمالسلاو ةبرغلا ترتخا امدعب ً،انايحأ هب ظقيتسأ يذلا "قيضلا" نم يقيض لءاضت

 نيذلا كئلوأ ىلع يبضغ داز نكلو ،نجسلا ةبرجتب ّرم نَّمم يريغ ةاناعم نع تعمس ام عم ةنراقملاب

 .بيئك نجس يف نيمولظم اوهتناو ظحلا مهب رثعت نيذلا مهينطاومو "مهئالمز" نم نوفشتي

 لصتا .نجسلل دعتسم ريغ ًامود هدجت كلذل ،ًامرجم سيل فقثملا .ببس نود نجسُت نأ ءيش بعصأ

 هرسك" :يل لاق .هترايزب هل حمس امدعب ،يضاملا ربمتبس يف نجسلا ىلإ ىهتنا قيدص قيقش يب

 ."هب يقتلت امدنع هفرعت نل ،يدارفنالا نجسلا
 

 نوجرخيس ،هتقفرو يقيدص حارس قالطإب رمأتس ،امً اموي ؟كبعش ءانبأ ةريخب ميعزلا اهيأ اذه لعفتَ مل

 ام لئاهلا ينامزلا غارفلا كلذ هقحاليس ،نجسلا يف كانه ىقبيس مهضعب نكلو ،مهداسجأب ًارارحأ

 نآلا نوشيعي فيك ملعأ انأو "نجسلا لخدأ مل يننأ هلل دمحلا" نآلا بتكأ امدنع ةينانألاب رعشأ .ييح

 ،مهلوح نَم ىلع مثجي يذلا فوخلاو ،مهلهأ هشيعي يذلا ملألاو نامرحلا رادقم فرعأو ،نجسلا يف

 .مهتاعلطتو مهحاورأب نولقتعملاو مهداسجأب رارحألا

 نوناق ىلإ مكتحي دعي مل ."ةماعلا" ىلع ةرطيسلاو مكحلا تاودأ نمً اءزج نجسلا تاب نمز يف نحن

 تاكرحلا فقوتت نأ ىنمتأ كلذل .ةمكاحلا هتقبطو هشيجو هبزحو ميعزلا دي يفً احالس تاب .ةمظنأو

 رح تنأ يخأ" بطق ديس ةديصق نآلا دعب اودشنت ال .هتبرجتو نجسلا ديجمت نع ةصاخ ةيمالسإلا

 نع اوثحبا .نآلا ىتح اهدقع ىلع نوؤرجت متنك اذإ اذه ،ةقلغملا ةيرسلا مكتاسلج يف "دويقلا ءارو

 ،هلعف بعصلا نمو ،هلوق لهسلا نم اذه نأ ملعأ .ةهجاوملاو نوجسلا ىلإ يدوت ال ةضراعملل ام ةغيص

 تاودأو يسايسلا ضوافتلا نم ءزج هنإ .ًامود ًايزارتحا وأ ًايباقع ءارجإ سيل انملاع يف نجسلاف

 .ةماعلا يف مكحتلا تاراهمو ،طغضلا

 كلذكو ةلوؤسم ريغ ةكرح يه نجسلا ىلإ اهبابشب يدوت تارارق يف لهاستت ةيسايس ةكرح يأ نإ

 لوقأ كلذل .مكاحلا ةفكانمو كرحتلاو بضغلا ىلع لخادلا يف نَم نوّضرحي يذلا جراخلا وضراعم

 ةملك وه هيلع نولصحتس ام لك ،متعطتسا ام نجسلا اوشاحتو مهل اوعمتست ال :يدلب يف بابشلل ًامود

 . بائتكالا نم ريبك ردقو ،ةيرحلل ولسوأ ىدتنم يف
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 ةیناملعلا ناكد
 

 ،ةيقبلا كرتيو هنابجعي نينثا وأ ائيش اهنم يقتني ،هتعاضب بلقي ،اندحأ هلخدي اناكد تسيل ةيناملعلا

 ديريو ،ةيناملعلا لئاضف يف تالاقم ةيدوعسلا فحصلا ىلع تلاهنا ةأجفف ،اذكه اهمهفي ضعبلا نكلو

 دسفي نأ نكمي اهنم اليلق نإ لب ،اهعم قفتت ال هتبيكرتو هتعيبط ماظن لخاد ىلإ اهب اوجزي نأ اهباحصأ

 .مكحلا يف اهزئاكرو اهتاموقم مهأ ةلودلا دقفيو جازملا
 

 دنع روتسدلا لداعي يذلا ،مكحلل يساسألا اهماظن يف »ةيمالسإ ةلود« ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 نأ وه اهنايك ىلع ظافحلل هلعف عيطتست ام ىصقأو ،اهتأشن فورظو بابسأو اهخيرات يفو ،اهريغ

 ءاقبلاو رارمتسالاو سيسأتلا »ايجولويديأ« لدبتست نأ امأ ،هيلع يضمت يذلا مالسإلا هقف يف دهتجت

 تراثأو ،ةيمهأ اهتطعأ ةقورأ نم تردص ةوعدلا هذه نأ بيرغلاو ،ةرطاخم هذهف ةيناملعلا نم ضعبب

 .اهيقلتم ةريح

 ذاتسألا نييفحصلا قيدص يكلملا ناويدلا يف راشتسملا ةلاقم وه هذه تالاقملا ةمجه ببس نأ دقتعأ

 ريهشلا حيرصتلا اهعمو ،يضاملا لبق عوبسألا »ضايرلا« ةفيحص يف ةروشنملا ،يناطحقلا دوعس

 يفو ةينويزفلت ةلباقم يف لاق يذلا ،ةبيتعلا فسوي ذوفنلا عساولا نطنشاو يف يتارامإلا ريفسلل

 امنيب طسوألا قرشلل ايناملع البقتسم ناديرت ةيدوعسلاو هدالب نإ ،رطق ةلود عم فالخلا هحرش ضرعم

 حيرصتو يناطحقلا ةلاقم مهف اولجعتسا تالاقملا باّتك نأ بسحأ ينكلو ،افرطتم ايمالسإ رطق هديرت

 ةيقيقحلا ةيدوعسلا ةلودلا ةيعرش ةجاح لوح ماح امنإو ،اقلطم ةيناملعلا حلطصم ركذي مل لوألاف ،ةبيتعلا

 ضرأ ىلع ةدهاشملاو ةسوململا اهتازاجنإو ،نطاوملا تاجاح اهتيبلتلو ،ةمكاحلا ةطلسلا ةوقب« ةلثمملا

 ككفتلاو تتفتلاو ءادعألا بلاكتو فعضلل اببس انايحأ تناك يتلا كلت ريغ ةيجولويديأ ةيعرش ىلإ ،عقاولا

 .هلوق بسحب »فاطملا ةياهن يف

 ةراشإ تدجو نكلو ،اهدجأ ملف اهنع تثحب ،نيدقع لبق اهتبتك ةميدق ةلاقمب يناطحقلا ذاتسألا ينركذ

 ،2004 ماع »ركرويوينلا« ةلجم يف تيار سنرول فورعملا يكيرمألا بتاكلا اهرشن ةلاقم يف اهيلإ

 ايجولويديألا نيب قرفلا هب تينعو ،»ةيضارتفالا كلتو ةيقيقحلا ةيدوعسلا« هتيمس امع اهيف تثدحت

 لابقتسا نوحص ميرحت لثم ،فلتخم عقاولا امنيب ةيرظنلا يف اضارتفا ضعبلا شيعي ذإ ،قيبطتلاو

 هذه تناك( تايئاضفلا ملاع يف نيجتنملاو نيكلهتسملا رثكأ نحن امنيب ،»ةيوبرلا« ضورقلاو تايئاضفلا
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 .كلذ مرحت ةيرظنلا امنيب ةدئافلاب ضورقلا ىلع يكنبلا ةكلمملا ماظن موقي كلذكو ،)اهتقو اياضقلا ّمأ

 وأ »نيتدوعسلا« نيب عمجلا ةرورض ىلإ توعد ذإ ،يناطحقلا ذاتسألا عم اليلق فلتخأ انه

 تسيل ةلكشملا نإ لوقلاب قفتنسو ،اهتاذ ايجولويديألا راطإ يف داهتجالاب امهامس امك »نيتيعرشلا«

 امنإو ،ضافضفلا »ايجولويديألا« حلطصم مادختسا نم اضوع اهئامسأب ءايشألاّ مسنلف ،مالسإلا يف

 اهل تضرعت ةريثك تامزأ يف اببس« هلوق بسحب ناك يذلا مالسإلا نأ هعم قفتأف ؟»مالسإ يأ« يف

 دودحلا تاذ ةثيدحلا ةلودلاو ةينطولا موهفمو ةنرصعلا ضفارلا ،ددشتملا مالسإلا كلذ وه ،»دالبلا

 كلذب اركبم ةلودلا تمدطصا دقو ،ةملوعلاو ملاعلل ةرياسملا ةثدحتسملا ةمظنألاو ةددحملا ةيفارغجلا

 مادصلا ددجتو ،1929 ماع »ناوخإلا ةنتف« هتيمست ىلع قفتا ام يف سسؤملا كلملا دهع يف ددشتلا

 .2003 دعب »ةدعاقلا« باهرإو ،1980 ماع »ناميهج ةكرح« يف هدعب تارم

 نع ثحبلا نع ينغي ام ديدجتلا ىلع ةردقلاو ةنرصعلاو ةنورملاو ةحامسلا نم مالسإلا يف ،راصتخاب

 ةيدوعسلا ةينطولاو ةمكاحلا ةرسألا اهلثمت يتلا ةيقيقحلا ةيعرشلا نأ امك ،ىرخأ »ايجولويديأ«

 ةيناملعلا موهفمب جزلاو ،مكاحلا نيبو هنيب ةقالعلا ددحتو بعشلا اهلبقي ايجولويديأ ىلإً امئاد ناجاتحت

 ةعاطلاو عمسلا نإ ذإ ،نافرطلا اهنم ديفتسي يتلاو ةحيرملا ةقالعلا كلت كبريس ةيدوعسلا يف ةصاخبو

 نل ايازم يهو ،»مامإلا« ًاضيأ وهو ،»نيملسملا رمأ يلو« وه مكاحلا نأ كلذ ،»يمالسإ« امهساسأ

 .مكحلاو نيدلا نيب لصفلا ىلع ًاساسأ موقت اهفرعي نمل يهف ،ًامامت اهضقنت لب ،ةيناملعلا اهرفوت

 ،جيلخلا لود يف ةيناملعلا لئاضف نع ثيدحلاب ًاناذيإ نوكي نأ هل ناك ام ةبيتعلا ريفسلا حيرصت نأ امك

 تايروهمجلا كلت ةيناملع امنإو ،ةيدوعسلا الو جيلخلا لود ةيناملع دصقي مل وهف ،ةيدوعسلا نع كيهان

 ةمظنأ نم مكحُت يهو ىتح ،مكحلل اساسأ ةيناملعلا ءادتبا تذختا يتلا ،ةبرطضملا ةسئابلا ةيبرعلا

 ةيروتسدلا ةيكلملا مسابو ،دسألا ظفاح وأ نيسح مادص »دحاوألا« هئامعزو ثعبلا بزح مساب ،ةدبتسم

 تذختا نإو ،ةيطارقوميد تاموكح نكت مل ،يكارتشالا هداحتاو رصانلادبع مكح اهدعبو ،رصم يف

 يسايسلا مالسإلا دوعصو يبرعلا عيبرلا تاروث دعبو .كلذب لوقت ةيناملعلاف ،ارهظمو اروكيد اهنم

 جيلخلا نم اديعب ثدحتي ريفسلاف ،ةيمالسإ حبصتس مأ ةيناملع ىقبت له ،ةلودلا ةيوه لوح لدجلا ددجت

 ذنم دمص يخيشم يلبق فرعب وأ نيدلاب مكحي يديلقت يجيلخ ملاع يف ةيناملعلاب جزلاَ ملف ،يبرعلا

 ؟سيسأتلا نمز
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 سيلو ،تاسسؤملا ةلودل يجيردتلا لوحتلا ىتح لب ،ثيدحتلا نعو »؟ديرن مالسإ يأ« نع ثيدحلا نكيل

 ،اهل نوسمحتم رثك كانه نكلو ،ةرطاخم اهيف ،ةديج ةركف اضيأ يهف ،دب الو ناك نإ امأ .ةيناملعلا

 يضمت مث نينثا وأ ائيش هنم يرتشت اناكد تسيل ىرخأ ةرم يهف ،اهلك كرتُت وأ اهلك ذخؤت نأ طرش

 .ةيندنللا ةايحلا
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 اعیرمً ارایخ نآلا نوھجاوی ةیدوعسلا يف نوحلصملا
 

 تاحفصلا ىلع »ةنوخ« مهَّنأب نومصويً اماع70و 60 رمعلا نم نوغلبي حالصإ زومر ىرت نأ عيرملا نم

 .ةيدوعسلا فحصلل ىلوألا

– اهتاذ ةيعامتجالا تايرحلا اورصان ءاسنو لاجر ىلع ةيدوعسلا يف يضاملا عوبسألا ضبقلا يقُلأ

 ةلمح تمدصو .ناملس نب دمحم دهعلا يلو نآلا اهديؤي يتلا –ةدايقلا يف ءاسنلا قح كلذ يف امب

 .ةموكحلا نع نيعفادملا ىوقأ ىتح هذه عمقلا
  

 يف لمأ يأ نع يلختلاب نوبلاطم نحنف .نييدوعسلا عيمج هجاوي يذلا قزأملا حضوت تالاقتعالا هذه َّنإ

 امنإو ،بسحف نيدقتنملا لاطي ال يذلا رفسلا رظحو تالاقتعالا لايح تمصلا مزلن نأو ،ةسايسلا ةيرحلا

 ،دهعلا يلو ىلع ءانثلا ليكن نأو ،ةيعامتجالا تاحالصإلل ةوقب قفصن نأ انم رظَتنُيو .ًاضيأ مهتالئاع

 ..دوقع ذنم اياضقلا هذه لوانت ىلع اوؤرجت نيذلا داورلا نييدوعسلا ىلإ ةراشإ يأ بنجتن امنيب

 يأب حَمسُي نلو ،ةموكحلا راطإ يف نوكي نأ يغبني عون يأ نم طاشن يأ :عيمجلل ةحضاو ةلاسرلا َّنإ

 .يمسرلا طخلاب مازتلالا عيمجلل يغبني .ضراعم يأر وأ لقتسم توص
  

 ،ةيرحب ثدحتلل نينطاومك انقوقحو امنيسلا رود نيب رايتخالا انيلع نيعتي له ؟انل رخآ قيرط ةمث له

 تاراشإلا ىلعً اروصقم انريبعت نوكي نأ يغبني له ؟اهل ًاداقتنا وأ انتموكح تافرصتلً امعد ءاوس

 انسفنأل ةيرحب رفسلاو ةايحلا يف قحلا لباقم يف ،لبقتسملل هتيؤرو ،انميعز تارارقل ةسمحتملا

 يتلا ةيعامتجالا تاحالصإلاب ،ًانتمم ،لبقأ نأّ يلع َّنإ يل لِيق ؟ًاضيأ انلافطأو انجاوزأو ،انتاجوزو

 تاحالصإلاو ،ينميلا عقنتسملا نيب حوارتت ،ىرخأ ٍتاعوضوم يف تمصلا مزتلأ امنيب ،اهب ُتيدان املاطل

 ،ناريإ ةهجاومل ليئارسإ عم ٍفلاحت لوح تاشاقنلاو ،رطق راصحو ،لجع ىلع ةذَّفُنملا ةيداصتقالا

 .يضاملا ماعلا نييدوعسلا نيدلا لاجرو نيركفملا نم تارشع نجسو
  

 ةيدوعسلا ُترداغ امدنع ،يضاملا ناريزح/وينوي رهش ذنم حابص لك هيلع ظقيتسأ يذلا رايخلا وه اذه

 .رهشأ ةتسل ةموكحلا ينتتكسأ نأ دعب ةريخألا ةرملل
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 يبرعلا عیبرلل اھتنایخ نمث نمیلاب ةیدوعسلا عفدت 
  
  

 لامج ةدحتملا تايالولا يف ميقي يذلا يدوعسلا يفاحصلل الاقم "تسوب نطنشاو" ةفيحص ترشن

 سيئرلا لتقم ىلع هيف قلعيو ،يبرعلا عيبرلا اهتنايخل ةيدوعسلا هتعفد يذلا نمثلا لوح ،يجقشاخ

 .نييثوحلا نيدرمتملا ،نيقباسلا هئافلح دي ىلع حلاص هللادبع يلع قباسلا ينميلا

 

 حلاص هللادبع يلع نميلا يف يوقلا لجرلا توم" نإ ،"21يبرع" هتمجرت يذلا ،هلاقم يف بتاكلا لوقيو

 ."2011 ماع نميلا يف يبرعلا عيبرلا اهتنايخل ةيدوعسلا هعفدت يذلا نمثلا نع فشكي
  

 هءافلح اوناك نيذلا ،نييثوحلا دي ىلع نينثالا موي لتق قباسلا ينميلا سيئرلا" نأ ىلإ يجقشاخ ريشيو

 دعبف ،يبرعلا عيبرلا ءانثأ يف هب ةحاطإلا نكمي ناكو ،ادسافو اغوارم ايبرع ادئاق حلاص ناكو ،سمألاب

 هللادبع لحارلا يدوعسلا كلملا ذختا ،سنوتو ايبيلو رصم يف نوطقاستي )ءاقدصألا /ءادعألا( ةبقارم

 ةقيرطب ضايرلا تكرحت نميلا ةلاح يفو ،ةيبرعلا ةريزجلا يف لثامم كرحت يأ دض اددشتم افقوم

 رييغت ةيلمع ةسدنهب ةيدوعسلا ةدايقلا تماق ةيبونجلا اهدودح ىلع ىضوفلا نم اهفوخلف :ةيئاقو

 ميلست قافتا ةدوسم دادعإب ،نويدوعسلا هيلع رطيسي يذلا ،يجيلخلا نواعتلا سلجم ماقو ،ةدايقلا

 ،نميلا يف ايسيئر ايسايس ابعال لظ اذهلو ،ةمكاحملا نم ةناصح ىلع حلاص لوصح لباقم ةطلسلا

 ."هبعش ءانبأ لتقو ادساف هنوك نم مغرلا ىلع
  

 نم ناكو ،اسيئر ،يداه روصنم هبر دبع ،حلاص بئان بختنا 2012 ماع يف" هنأ ىلإ بتاكلا تفليو

 هللادبع كلملا ناكمإب ناكو ،ةرح ةيناملرب تاباختنا لوأ ىلإ دالبلا دوقت ةيلاقتنا ةموكح دوقي نأ ضرتفملا

 ،رييغتلل ينمزلا لودجلا نامضل امابوأ كاراب قباسلا يكيرمألا سيئرلا ةرادإ عم لمعلا ناملس كلملاو

 ."يبوروألا داحتالاو ةدحتملا تايالولا اهتمعد يتلا يهو ،ةيجيلخلا ةردابملا هتعضو يذلا
  

 ترخأت ةرحلا تاباختنالا مالحأ نإف اذهلو ،رمألا اذه لعفي مل هللادبع كلملا" نإ الئاق يجقشاخ قلعيو

 يجيتارتسا أطخ هنأ ةدعاقلل ةمقلا نم رييغتلاو )يبرعلا عيبرلا( اذه تبث ةياهنلا يفو ،ىرخألا ولت ةرم

 ."تاونس ثالث اهيلع رم يتلا برحلا يف يدالب هتمقاف يذلا ،ضايرلل



 38 

  

 اديدهت ةيدوعسلا مهارت نيذلاو ،ناريإ مهمعدت نيذلا ،نييثوحلا عم حلاص فلاحت" نأ ىلإ بتاكلا هونيو

 يف يسيئرلا لماعلا هتحلسأو هشيج بناج ىلإ حلاص حبصأو ،ضايرلا عم هتقالع رمد ،ايجيتارتسا

 اوناك عيمجلا نكلو ،2015 سرام /راذآ ذنم نييثوحلاو ةيدوعسلا هدوقت يذلا فلاحتلا نيب برحلا

 مهف نويثوحلا امأ ،اروتاتكيد ناك دقف ،ةحلصم جاوز ىوس نكي مل نييثوحلا -حلاص فلاحت نأ نوفرعي

 ،ليثمت -يبرعلا عيبرلل ةيرهوجلا ميقلاب امهنم يأ متهي ملو ،ةفرطتملا مهتيؤر ضرف نوديري نويجولويديأ

 نم صلختلل ةصرف كانه نأ امهنم لك ىأرو ،اموتحم )قالطلا( ناك ةياهنلا يفو ،ماكحلا ةبساحم

 ."رخآلا
  

 ،افرتحم ايليفايكم ايسايس ناك ثيح ،تارم ةدع هتلباق دقف ،اديج حلاص فرعأ" :يجقشاخ لوقيو

 مهعم فلاحتلل نييثوحلا لاتق نم لقتنا مكحلا يف هترتف يفف ،اهلك ةيسايسلا تاروانملا عاونأ فرعيو

 ارداق نكي مل هنأ يف هفعض ناكو ،هتوق ردصم وه سفنلا نع ظافحلا نف ناكو ،نييدوعسلا هئافلح دض

 نيينميلا نيجتحملا نم تارشعلا لتقو حرج امدعبو ،2012 ماع ةطلسلا كرت امدنعف ،ديشرلا مكحلا ىلع

 نم نميلا يناعي ةزغ لثمو ،ةقطنملا يف ىلعألا لازت الو ةيمألا ةبسن تناك ،هب ةحاطإلاب نيبلاطم اوجرخ

 كلذ عمو ،2015 سرام /راذآ ذنم ةيدوعسلا اهدوقت يتلا ةلمحلا تقبس يتلا ،ةيقنلا هايملا رفوت ةلكشم

 رايلم 60 يلاوحب ةدحتملا ممألل ريرقت اهردق يتلا ،ةلهذم ةورثب ظفتحاو ،ةلماك ةناصح ىلع لصح دقف

 ."تعبت يتلا ةشهلا لوحتلا ةيلمع ضيوقت يف ملظلا اذه مهسأ دقو ،رالود
  

 ضفري ،ضايرلاو حلاص نيب ةيرس ةقفص نع تاعئاش كانه تناك ةعمجلا موي يف" :بتاكلا فيضيو

 نكل ،نييثوحلا ىلع يلوألا هرصنب يدوعسلا مالعإلا لفتحاو ،نميلا يف يناريإلا لخدتلا اهلالخ نم

 ىلع نآلا نويثوحلا  رطيسيو ،ةيدوعسلا ةسامحلا لتق ىلإ تدأ حلاص لتقم نع دحألا موي رابخألا

 ،اريلوكلاو عوجلا نم نوناعي نيذلا ،ناكسلا ةيبلاغ هيف شيعي يذلا ،نميلا لامش نم مهمظعمو ،ءاعنص

 ."ةيساسألا ةيتحتلا ىنبلل لماك رايهنا ىلإ ةفاضإلاب
  

 اهتسايس نأ يهو ،ةيدوعسلل ةراشإ لسرأ حلاص توم نأ يه ةاسأملا ؟دعب اذام" :يجقشاخ لءاستيو

 دهعلا يلو لواحي دقو ،ضايرلا اهيلإ تفتلت الأ عقوتملا نم ةراشإ يهو ،حالصإ ىلإ ةجاحب نميلا يف

 يفو ،يبظ وبأ يف نآلا ميقي يذلا ،حلاص لجن عم تاقالعلا حالصإ ناملس نب دمحم ريمألا يدوعسلا
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 ،نيفرطلا نم بضغ نآلا كانهو ،الشف امهنكل ةحلاصملا الواح ،برحلا ءدب نم مايأ لبقو ،2015 ماع

 لواحي دقو ،عدصلا بأرل تارالودلا نييالم خضو ،ةيديلقت يبط جالع ةقيرط ىلإ جاتحيو ،قيمعو ذفان

 ،لظتس ءاعنص ىلع ةكرعملاف ،ندع يف ةيدوعسلل ةديؤملا تاوقلا عم فلاحتلاو ،هدلاو تاوق  ةدايق دمحأ

 ."ةلصاوتم تاهجاومو كراعم لالخ نم اهتداعتسا ةلواحمب نويدوعسلا ال نوينميلا موقيسو ةمئاق
  

 نوديري نيذلا ،ضايرلا يف نم ةيهشل ريثم برحلا ديعصت رايخ نإ" :لوقلاب هلاقم يجقشاخ متخيو

 سيل افلكم ارايخ نوكيس هنكل ،لماك لكشب ةيسايسلا ةبعللا نم مهجارخإو نييثوحلل ةحساك ةميزه

 عنمل ةجيتن وهو ،بيهر عازنلا اذهو ،ةدشب يناعي يذلا ينميلا بعشلا ىلع نكلو  ،طقف ةكلمملا ىلع

 ميقب نوكسمتي الو ،ةمهم ةوق نويثوحلا حبصأ دقو نآلاو ،ةيرحلا يف هتبغر قيقحت نم ينميلا بعشلا

 برحلا فقوت الأ ةيدوعسلا ىلعف ،نميلا بقاري ملاعلا نإف ،ةطلسلا يف كراشتلا ةيحان نم يبرعلا عيبرلا

 ةينمي ةغيصب لوبقلا نيفرطلا ىلعو ،نييثوحلل معدلا اوفقويل نييناريإلا ىلع طغضلا بجي لب ،طقف

 ."نميلا يف مالسلا قيقحتب حلاص ةيغاطلا طوقس حمس امبرو ،ةطلسلا يف كراشتلل
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 ؟ ةیدوعسلا يف »ةیشعاد ةلاح« انیدل لھ
 
 

 يكرت تايولح ىهقم ىلإ يترسأ تبحطصا ،ناضمر رهش ةيادب يف .لدتعم ملسم يأك ةايحلا بحأ

 ةيرارحلا تارعسلا نم ريثكو ،يرسأ راوح ،ةداتعم ةيناضمر ةيسمأ .ءاشعلا ةالص دعب ةدج ةنيدمب

 .يكرتلا ياشلاو

 ،)...( معطم يف سمأ كفياش« :»رتيوت« يف يباسح ىلع ةيتآلا ةديرغتلا تمّلست يلاتلا مويلا يف

 لوقي نأ ديري اهبحاص نأ مأ ؟ةحيصن مأ ديدهت اذه له .»كسفن ىلع هبتنا ،ناكم لك يف ةلودلا راصنأ

 ذنم ًامزتلم »ًايشعاد« هتدجو ،ةديرغتلا لسرم »دحوملا دباع وبأ« باسح ىلع تلخد ؟»انه نحن« يل

 لخدي ال ،اهل ةوعدلاو ،اهرابخأو اهتارادصإ عيزوت يف ةيفرحب طشن .ينحزامي ليبس رباع سيلو ،رهشأ

 رايتلا اذه راصنأ نم ريثك لعفي املثم ،»رتيوت« بعش عم ديعوو ديدهتو بابس لدابتو تافكانم يف

 .مزتلم لماع وضع« وه امنإوً اعجشم وأً ايواه سيل هنأ دقتعأ ينلعج ام ،فرطتملا
  

 بايغ يف الإ ،سانلاو ةايحلا ىلا اهترظنو »شعاد« ـب هل ةقالع ال يذلا »ناكملا ةركاذ« يف هنع تثحب

 بسحب ،ناضمر ريغو ناضمر يف انمعاطم نع بيغت اهنكلو ،هلك ملاعلا معاطم يف ةداتعملا ىقيسوملا

 الو ،تالئاعلا مسق ناك انتلواط راسي نع .ناطيشلا لمع نم ًاسجر اهيف ىرت يتلا ةيلحملا تاهيجوتلا

 سأك نع نوثدحتي نويداع نابش ،باّزعلا مسق نيميلا نع .»ةيشعاد« تافص هيدل كانه ًادحأ ركذأ

 ذنم ةدج ةيدلب هب ترمأ يذلا ماظنلا فلاخي ام ةراجيس لعشأ هنأ يهابتنا تفل مهدحأ ،ةسامحب ملاعلا

 .ةيدلبلا نم ءانثتسا ىلع لصح معطملا بحاص نإ لدانلا يل لاق ،كلذ ىلع تججتحا امدنعو ،رهشأ

 يتلا ىضوفلا لاحل ريغص جذومن .ةيافكلا هيف امب »ًاذفنتم« مسالا ناكف ،كلاملا نوكي نّمع تلأس

 .اهلاثمأو »شعاد« يذغت يتلا انتمأ اهشيعت

 دحاو ،كانه ناك »دحوملا دابع وبأ« نأ دكؤملا نكلو ،داوسلا يدتري ،مثلم باش كانه نكي مل عبطلاب

 ةيريفكتلا ةيمالسإلا ةلودلا راكفأب نمؤي ،ًاباش كانه نأ ملعت نأ بيرغ روعش هنإ .كلذ دكؤت هتديرغتف ،انم

 انل وعدي ناك له ،كيلإ رظني ،كنم راتمأ دعب ىلع سلجي اهل ّجوريو ،اهنع حفاني ،ةبضاغلا ةيروثلا

 نإ ةوعدلاو ةمحرلا ،مهيدل اهدجت نأ عيطتست نيتلاحلا اتلك ؟»حبذلاب مكانئج« ددري ناك مأ ةيادهلاب

 .مهانفلاخ نإ حبذلاو ،مهعم انقفتا
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 يف هنم ققحتلا نكمي لاؤس هنأ دقتعأ ؟انريغ ىدل امم رطخأ »ةيشعاد« ةلاح ةيدوعسلا يف انيدل له

 ،»ديلاوملا نيب تايفولا ةبسن« وأ »درفلا لخد لدعم« لثم ،ةيداصتقالا ريياعملا ةقيرط ىلع يملع لكش

 نوثحاب عمتجا ول اذامف ،ينعملا دلبلا يف اهئوس وأ عاضوألا نسحت ىلع ةلالد تاذ ريياعم يهو

 ،ةيلخادلا ةرازو نم ةيفافش ىلإ جاتحن .»ناكسلا ددع ىلإ نييشعادلا ةبسن« مقر ىلإ لوصولا اولواحو

 زكارم اهب عوطتت يتلا ماقرألل نئاهر لظنس تقولا كلذ ىتح نكلو ،ةرربملا ةينمألا اهتاباسح اهل يتلا

 ددع هيف ردقت يلاحلا ماعلا فصتنم ًاريرقت تردصأ يتلا »بورغ نافوس« لثم ةيبرغلا ثحبلا

 نأ ينعي اذهف كلذ ّحص نإف ،ًالثم نويسنوتلا ليلقب مهقبسي نكلو ،فالآ 3 ـب ةيروس يف نييدوعسلا

 جهانملا ئربي نأ للحملا عيطتسي امك ،ناكسلا ددع ىلإ ةبسنلاب سنوت نم لضفأ »يشعادلا« انعضو

ّ لقأو ،ًاحاتفناو يدوعسلا ميلعتلا نم ةنرصع رثكأ سنوت يف ميلعتلا نإ لوقيف ةيدوعسلا ةيميلعتلا

 .يدوعسلا ميلعتلا نم رثكأ »نييشعاد« ّردص هنكلو ،نيدلا يف ًاصصح

 اهيدل ةيدوعسلا ةيلخادلا نأ دكأتم ينكلو ،ةقيقد تسيل ماقرألاف ،ديكأتلاب يملعلا مالكلاب سيل قبس ام

 دعاوق نم ،»شعاد« فوفص يف نيلتاقم اوهتنا مهنأ هبتشملا نييدوعسلا ددع ءاصحإب ةقيقد ماقرأ

 ةيليلحت تاءاصحإ ريغ اذه ،ةينمأ ةيتارابختسا تامولعم نم وأ ،رربملا ريغ بايغلا مث رفسلا تانايب

 .اهشيعن يتلا »ةيشعادلا« ةلاحلا ريدقتل ةديفم تامولعم كلت لك .ميلعتلاو قطانملاو نسلاب
  

 ايالخلا ةوقو ةطيرخ ددحت نأ نكمي يتلا يهو ،»ةفطاعتملا ةيشعادلا« ةلاحلا ريدقت وه بعصألا

 ،دينجتلاب ًاينعمً ايلحمً ايدايق نوكي دق يذلا ،»دحوملا دباع وبأ« )...( معطم يف يبحاص لثم ،ةمئانلا

 اهكلمي ال ةيتارابختسا تامولعم لالخ نم الإ اهريدقت نكمي ال هذهو ،مالعإلاب فّلكم باش درجم وأ

 ةلوجو ،»يعامتجالا مالعإلا« يه فرطتلاو »شعاد« ملاع ىلع لطت ةلئاه ةذفان ةمث نكلو ،مالعإلا

 تاّفرعملا كلت رداصم بقعتي نأ صصختملا ثحابلا عيطتسيو ،مهل ةمرتحم ةيبعش كانه نأ فشكت هيف

 صصختملا Vocativ عقوم يف كوتشنب موعان للحملا هلعف ام اذه .يفارغجلا اهدوجول ةطيرخ مسرل

 ـل ةديؤملا تاديرغتلا مظعم نأ ظحالف ،هسفن فصي امك تنرتنإلا قمع نم ةيفاحصلا ريراقتلا ةباتكب

 »شعاد« دييأتل قاتشاه رهشأ نإ لب ،ةكلمملا نم يتأت »شعاد«
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 ةئملا يف 95 تءاج اهدعب ،ةيدوعسلا يف فّرعم نم قلطنا مالسإلا_ةلود_ةرصنل_ملسم_رايلم_ةلمح#

 راصنأ ذخأف ،ملاعلا لوح راد يملاع قاتشاه ىلإ لوحتي نأ لبق ،ةيادبلا يف كانه نم تاديرغتلا نم

 .ةفرطتملا ةعامجلا هذه دييأت مجح ىلع ةلالدلل مهنادلب ىلإ ريشت روصب هيف نوكراشي »شعاد«
  
  
  

 دعب حوضوب ّىلجت ،نييدوعسلا مومع نم ةفرطتملا تاعامجلاو »شعاد« ـل لئاه ضفر كانه لباقملا يف

 60 وحنب هنع دعبت يتلا ةرورش ةنيدم مث ،ةكلمملا بونج يدودحلا ةعيدولا زكرم دض ةيباهرإلا ةيلمعلا

 ،ريهشلا ةحصانملا جمانرب ىلع اوّرم نييباهرإ نم ،نمألا لاجر نم ددع اهيف دهشتسا يتلا ،ًارتموليك

 رطخب مهتركذو ،ةدشب نييدوعسلا تبضغأ ةيلمع ،»ًارابكتسا اوربكتساو اورصأ« نمم اوناكف

 ىلع ةريخألا تاراصتنا دعب ضعبلا تباصأ يتلا ةواشغلا ضعب تلازأو ،»شعاد« و »ةدعاقلا«

 انيمعي الأ بجي فطاعتلا اذه نكلو ،ناريإ نم ةبرقمو ةيفئاط نويدوعسلا اهاري يتلا ةيقارعلا ةموكحلا

 بسحب مويلا »شعاد« فص يف يدوعس لتاقم فالآ 4 ىلإ فالآ 3 دوجو نأ ةقيقح نع نييدوعسك

 يعدتست ةقيقحلا هذه .نييئرملا ريغ نيفطاعتملا ريغ ءالؤه ،قلقللً ادج ريثم يتارابختسا ريدقت نم رثكأ

 .فطاعتلا اذه ريسفتل لامتحا لك بيلقتو ،رجح لك لفسأ رظنلا
  

 »شعاد« عم هفطاعت ببس نع »دحوملا دباع وبأ« يأر عمسأ نأ راظتنا يف يننإف ،نيحلا كلذ ىتح

 ،هعم رشابم لصاوت ةذفان حتفل »رتيوت« يف هباسح عباتأ نأ ىلإ تدمع يننأ كلذ ،ةلاقملا هذه أرق اذإ

 . هنم عمسأس ام يف ءارقلا كرشأس ،لعف نإ
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 ؟  ئیس يكیرمألا جذومنلا لھو ةیطارقمیدلل نوزھاج برعلا لھ

  

 امهلوأ ،ةيرحلا لوح ناتيلدج ناتيضق تريثأ ،يضاملا رهشلا ةياهن ةيرحلل ولسوأ ىدتنم حاتتفا لالخ

 اهدقتني ال اذاملو ةرح ةلود اكيرمأ له :ةيناثلاو !ةيطارقميدلل ةزهاج ريغ تاعمتجم ةمث نإ ضعبلا لوق

 .؟اهريغ نودقتني املثم ةيرحلا اياضق يف نوطشانلا

 امدعب امهتيبعش نم ًاردق اتدقف ةيطارقميدلاو ةيرحلاف ،نيتلأسملا نيتاه نيبو برعلا نحن اننيب ةقالع ةمث

 اننيب .رامدو تومو لتقو ةيلهأ بورح ىلا يبرعلا عيبرلا تاروث ليوحت يف ةداضملا تاروثلا تحجن

 مهضعب بهذو !انل ةبسانم ريغ ةيطارقميدلا نإ نولوقي نومزهنم نورخآو ،نوديفتسم نويوطلس نوفقثم

 .اهل زهاج ريغ ًالصأ يبرعلا لقعلا نإ لوقلل
  

 ةيطارقميد براجت ىلإ انخيرات راقتفاو يمالسإلا ثارتلا نع ثيدحلا ىلإ مهنم يلاربيللا يضميو

 اهربتعتو ةيطارقميدلا ّمرحت ءاهقف لاوقأ نم ةلئاه ةدام هيدلف مهنم يموكحلا يفلسلا امأ ،هلوق ريربتل

 امهيلك نكلو .شعادو ةدعاقلا اهمدختست يتلا تاداهشتسالا سفن ،عيرشتلا يف هللا قح ىلع ًايدعت

 ةيرحلا راكفأ مهعمو اياحضلا مه نويندملا ،عبطلابو .رخآلا لتقل دعتسمو ضيقن يفرط ىلع فقي

 .ميركلا شيعلاو ةكراشملاو ةلادعلاو

 هعمو ،يبرعلا ملاعلا يف ةيرحلا ءادعأ هعفري ،نامثع صيمق يهف ةيرحلل اهكاهتناو اكيرمأ ةلأسم امأ

 ،رطخلل يدالب ضرعتت امدنع" :نوريماك ديفيد قبسألا يناطيربلا ءارزولا سيئرل موعزملا لوقلا كلذ

 برعلا نويوطلسلا لازي ال نكلو ةرم فالآ ةرشع ّبُذك لوق وهو ،"ميحجلا ىلإ ناسنإلا قوقح بهذتل

 .نولضفملا مهتاغط موي لك اهبكتري يتلا مئارجلا ريربتل ءايح نودب هنومدختسي
  

 ةبسانم ريغ ةيطارقميدلا له" لاؤس ىلع نسروفلاه روث ىدتنملا سسؤم جرع ،ةيحاتتفالا هتملك يف

 نسروفلاه مدختسا ،كلذ ىلع هدر يف .قمحألاب فصوي نأ قحتسي لاؤس وهو ،"؟بوعشلا ضعبل

 بونج اهزربأ ،ةرهدزم ةيطارقميد شيعت ىرخأو يروتاتكد ماظن نيب تمسقنا بوعشل ةيلج قئاقح

 .دوقع ةعبس ليبق ىتح ًادحاو ًابعش ًاضيأ ناكو ةدحاو ةفاقثب دحاو يروكلا بعشلاف .ايروك لامشو
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 لغلغت ىدمو ،مكحلا ساسأ تحضأ يتلا ةيبونجلا ايروك يف ةيطارقميدلا نيب لئاه قراف ةمث عبطلاب

 روتاتكدلا نامثج امنيب مطليو حوني قيرطلا تابنج ىلع بعشلا فقي ثيح لامشلا يف دادبتسالا ةفاقث

 يف هدعب نم مكحلا ملستي يذلا هنبال ليلهتلاو قيفصتلا نم يلاتلا مويلا يف ددرتي الو ،همامأ رمي

 ."ةيبعش ةيطارقميد" اهسفن يمست ةيروهمج
  

 ناويات نيب يفاقث قرف دجوي ال .رخآ جذومن نيصلا .هتيقدنبو همالعإو دحاولا بزحلا ةوق اهنإ

 اومدق ناويات ءانبأ نم نيريثك نإ لب ،دحاو بزح ةمارصب اهمكحي يتلا مألا نيصلا نيبو ةيطارقميدلا

 ةيطارقميدلا دمتعا ناويات يف رقتسا نَم .كانه مهراصتنا دعب نييعويشلا نم ًارارف مألا نطولا نم

 مويلا اهنكلو ،ةلماك ةديلولا مهتيطارقميد نكت ملو ،نييبونجلا نييروكلا لثم ،اهيلع سرمتف مكح ماظنك

 .ةلاعف ةيطارقميد تراص دوقع دعب

 مدعف .اهجئاتنب اولبقيو اهوسرامي نأ طرش ،ةيطارقميدلا ةداجإ ىلع نورداق برعلا نأ انه دهاشلا

 لبقت نأ يه ةيطارقميدلا .ايبيلو رصم يف ةيطارقميدلا ةبرجتلا طقسأ ام وه تاباختنالا ةجيتنب لوبقلا

 يسرم دمحم هيلع بلقنملا يرصملا سيئرلا لثم هضغبت سيئر زوف ىلإ تضفأ ول ىتح ةجيتنلاب

 بمارت دلانود يكيرمألاو

 .هنوطقسي ول نييكيرمألا نييالم ىنمتيو ،هبعش نم ريبك عاطق لبق نم دقنو ةيرخس لحم تاب بمارت

 .ةوقلاب هيلع "جورخلا" عنمت تاسسؤموً اروتسدو نيرخآ نييالم كانه نكلو
  

 ًاعنم رمألا يلو ىلع جورخلا ميرحت" قيتعلا يفلسلا موهفملا كلذل يقيقحلا ىنعملا ىلإ وتلل تهبتنا

 نأ ةصاخ ،بمارت دلانود لثم بختنملا مكاحلا ىلع رثكأ قبطني يقطنملا طرشلا اذه لامك نإ ."ةنتفلل

 باختناب ةمداقلا تاباختنالا يهو سيئرلا طاقسإل "ةيعرش" تاودأ ترفو ةيطارقميدلا ةيكيرمألا ةلودلا

 "علخ" اهلالخ نم نكمي ةيروتسد تاءارجإ ةلسلس يكيرمألا روتسدلا ّرفو ،ًاربص قيطي ال نَملو .هريغ

 .يكيرمألا مكحلا ةقورأ يف مايألا هذه ةوقب ةحورطم ةلأسم يهو ،سيئرلا
  

 ةيرحلا ىدتنم حاتتفا ةسلج يف ريثأ يذلا يلاتلا يلدجلا عوضوملا ىلإ ينلقنت ةيكيرمألا قئاقحلا هذه

 ال ةدحتملا تايالولا نأ ىري ىدتنملا ناك اذإ اّمع روضحلا دحأ لأس امدنع كلذو ،ةرشاعلا هترود يف

 ؟ةرحلا لودلا ةطيرخ نمض لازت
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 وهو ،نسروفلاه روث ىدتنملا سيئر ةلماجم نود همدختسا يذلا قطنملا وهو ،ديج ةيؤرلا حوضو

 ذإ ،نيميلا وأ راسيلا نم يتأي اهل صاقتنا يأل دقتنمو ةيرحلاو ةيطارقميدلا نع عفادم هنأب فوصوم

 ،نوناقلا اهيف مكحيو ةرح تاباختنا اهيف يرجت هنأ املاطف" رح دلب ةدحتملا تايالولا نأ ةلماجم نودب در

 ."رح دلب يهف ةفاحصلاو ريبعتلا ةيرحب اهونطاوم عتمتيو
  

 رثكأ نأ بسحأو ،اكيرمأ يف لصحت يتلا ةيرحلا ىلع تازواجتلا ضعب ددعي ذخأو عنتقي مل لئاسلا

 ،طغضلا تايبولو ،يسايسلا لاملاو ىربكلا تاكرشلا ريثأتب ًادهشتسم فيضيو هقفاويس ئراق نم

 !رمحلا دونهلا ةدابإو دوسلا دض ةيرصنعلا ىلإ ىهتنيسو
  

 ىلع ناك يذلا يملاعلا جنرطشلا لطب وه ،معن .فورابساك يريج يسورلا ضراعملا در ينبجعأ كلذل

 بضغو ةسامحب زفق .ولسوأ ىدتنم يف يساسأ كيرش هنأ ودبيو ناسنإ قوقح ةمظنمل سيئرك ةصنملا

 برهت تنأ" :فاضأو "قيرح هباصأ ول امك" ،لاقملا يف هركذ نكمي ال ،هدسج نمً اءزج نأ ىلإً اريشم

 نكمي نكلو ةيطارقميدلا لودلا يف تازواجت كانه ،ةيرحلا يهو انه اهحضون نأ ديرن يتلا ةقيقحلا نم

 ءاضعأ فصن بختني( ةمداقلا ربمفون تاباختنا يف هيلثمم رييغت عيطتسي يكيرمألا بعشلا ،اهحالصإ

 ."نيتوب )ريميدالف يسورلا سيئرلا( رّيغأ نأ عيطتسأ ال يننكلو )اهتقو باونلاو خويشلا سلجم

 سلاجملا يف يكسموشت ماون ىلإ انضعب لوحتو اكيرمأ يف ةيرحلا ةيقادصم ىدم لوح لدجلاب انتقالع

 شبنب لغشننو ةيرح الو ةيطارقميدب معنن ال نحنف "طرشتيو ريقف" يبعشلا لثملا هيلع قبطني ،يهاقملاو

 ،"ةئيس" تناك ول ىتح ةيطارقميدلل نوزهاج برعلا نأ يه ةريخألا ةملكلا !اكيرمأ يف ريصقتلا روص

 رثكأ لبق ةدحتملا تايالولا سيسأت ذنمف ،لضفألا يه لب ةئيس تسيل اهنأ قحلاو ،اهنم ةيكيرمألا لثم

 ءيش ىلإ ةجاحب برعلا ،نيماع لك ماظتناب ترج لبً اقلطم اهيف تاباختنالا لطعتت مل ماع 200 نم

 .رثكأو ماع فلأ اهيف اوثبل ةجاجز رعق نم اوجرخي يك اذهك
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 داسفلا ةحفاكم نأشب ةیبونجلا ایروك نم ةیدوعسلا ھملعتت نأ نكمی يذلا ام
 

 نب دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو نع ثدحتت يتلا ةيسيئرلا ةيفحصلا نيوانعلا ةعبوز مضخ يف

 ناك ،كلذ نم عوبسأ نع ديزي ال ام لبق هنأ ءرملا ىسني دق ،داسفلا دض ةعقافلا هتلمح نعو ناملس

 رمتؤم يف ملاعلا يف لاملاو ايجولونكتلاو ةعانصلا تاعاطق نم تايصخشلا رابكب يفتحي ريمألا

 امكو .رمحألا رحبلا لحاس ىلع اهتماقإ يوني يتلا ةيلبقتسملا ةنيدملا ،موين عورشم هيف نشد رامثتسالل

 اعئاب هيف فصي يذلا ،)داعبألا ةيثالث ةروصلا وه مارغولوهلاو( "كلملل مارغولوه" يف زرغيإ فيد بتك

 ،ملاعلا يف سانأ كانه ناك" ،اهب ةهيبش ةدعاو ةفحت ةرايزل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ رفاسي ايكيرمأ

 ".رحسلا اهيلع سراميل تدجو تانئاك ىوس مهل ةبسنلاب رشب نم هيف امو ملاعلا ام
 

 رابكو ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ نم تارشعلا لاقتعا عقو امدنع هراثآ تعشقناو لطب رحسلا نأ الإ

 ضعبلا حارس قالطإ دعب اميف مت .داسفلا ةمهتب نوتلراك زتير قدنف لخاد نيقباسلاو نييلاحلا نيلوؤسملا

 رمألا ىلع بالقناو ضفن ةيلمع هنأ - ديازتم لكشبو - ودبي اميف تارايلملا اوعفد مهنأ عيشأ امدعب مهنم

 ةلودلا نأب تاعئاش ارخؤم ترشتناو .لدعلل ةماقإو قحلا قاقحإل اينوناق ءارجإ نوكي نأ نم الدب عقاولا

 عباتلا ةماعلا تارامثتسالا قودنص ةدهع يف ،ةسارحلا تحت ةصاخلا تاكرشلا نم ددع عضو يونت

 نكمتي نأ نود لوحيس يذلا رمألا ،ةموكحلاو لامعألا عاطق نيب ام لخادتلا كلذب ةقمعم ،ةموكحلل

 يهو ،ةضباقلا ةكلمملا مهسأ تناكو .لماك لكشب هنم ةنماكلا تازاجنإلا قيقحت نم يدوعسلا داصتقالا

 نم ةئاملاب نيرشعو دحاو نع ديزي ام تدقف دق ،لالط نب ديلولا ريمألا اهكلمي يتلا ةيسيئرلا ةكرشلا

 اهنع مجني ،عرذألا اجهتنت يتلا بيلاسألا هذه لثم .هيلع ضبقلا ءاقلإ دعب )رالود رايلم 2.8( اهتميق

 لثم ىلع ضاضقنالل دادعتسالا اهيدل ةموكحلا تناك اذإ" نولءاستي نيذلا بناجألا نيرمثتسملا عدر

 ."؟انب لعفت اهاسع اذامف ،نييدوعسلا نينطاوملا نم ريهاشملا ءالؤه
 

 تنك ،يضاملا نرقلا تاينيعبس يف ةيطفنلا ةرفطلا دعب ةرشابم ةنهملا ةسرامم أدب يدوعس يفحصك

 داور هادأ يذلا يروحملا رودلاو يدوعسلا لامعألا عاطق يف لئاهلا ددمتلاو ومنلا ىلع ادهاش يسفنب

 داكي ال ةيدوعسلا ةموكحلاب مهطابترا ناك .ثيدحلا يدوعسلا داصتقالا دييشت يف تاسسؤملا هذه
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 معدلا لاكشأ نم كلذ ريغ مهل ترفوو لاملا سأر ىلإ لوصولا لبس مهل ترسي يتلا يهف ،مصفني

 ،تايعادت هل تناك عيرسلا ومنلا اذه نأ الإ .مهلامعأ ومن نم عرسو مهعاضوأ نم ززع يذلا ،يعرشلا

 دارفأ نم ضعب كلذ يف امب ،عمتجملا يحاون نم ةيحان هنم ملست مل يذلا داسفلا ءارشتسا كلذ يف امب

 ءاطخألا اهبوشت يتلا – داسفلا ةبراحم ةلمح فدهتست امنيبو ،نآلاو .دوعس لآ ،ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا

 ريدقت نيريثكلا توفي ،لامعألا لاجر عاطق يف تادايقلا رهشأو ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ – ةحدافلا

 لمعلا صرف رفو امب ،داصتقالا عيونتو ةيمنت يف مهرود صاخ لكشبو ءالؤه لامعألا داور هب ماق ام

 .يدوعسلا بابشلا نم نييالملل
 

 لامعألا لاجر نيب ةقيثولا ةقالعلا هذه لثم دوجو يف ممألا نم اعدب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تسيل

 ةموظنم نع يضاملا ماعلا ياه نويغ كراب ةسيئرلل لهذملا طوقسلا فشك دقف ؛ةموكحلا يف نيلوؤسملاو

 يه نوشت كراب قباسلا سيئرلاو اهدلاو بذج ،ةيروكلا برحلا ءاهتنا دعبف .ةيبونجلا ايروك يف ةهباشم

 ،نطولا ءانب يف ةمهاسملل ةيرصح تازايتماو ،ةديهز اضورق مهحنم ربع نييلامسأرلاو لامعألا لاجر

 زورب نع ةيجيتارتسالا هذه تضخمت .حابرأ نم هنونجي اوناك اميف مهل اكيرش حبصأ لباقملا يف هنكلو

 ةريبكلا ةيراجتلا ءامسألا نم دعب اميف اهضعب حبصأ ،)زلوبيشت( تالئاعل كولمم مخض يراجت عاطق

 اهنم تعنصو ةيبونجلا ايروك ءانب تداعأ يتلا يه تاسسؤملا هذه تناكو .يادنوياهو غنوسماس لثم

 .ملاعلا ىوتسم ىلع ايعانص ادرام
 

 ينلع لكشب ةسيئرلا ةمكاحم عئاقو ترج دقف ،امامت فلتخم لكشب داسفلا عم تلماعت ايروك نأ الإ

 عتمتت ةقالعلا تاذ ةيراجتلا تاسسؤملا تلظ ءانثألا كلت يفو ،اهقحب يئاضق مكح رودصب تهتناو

 ةيمويلا ةيراجتلا اهتايلمع سرامت تلظف ،اهتموكحو كراب ةسيئرلاب ةحاطإلا بقاوع اهاقو لزاع دوجوب

 ىلعألا بقارملا ردصأ نأ كراب ةسيئرلاب ةحاطإلا دعب رمألا غلب لب .ررض وأ ةقاعإ امنود اهحابرأ ينجتو

 .قوسلا رارقتسا ىلع رثؤت نل كراب ةرداغم نأب هيف حرص انايب ةيبونجلا ايروك يف ةيلاملا تاطاشنلا ىلع
 

 فقت" :برعلا لامعألا لاجر دحأ يل لاق دقلو .امامت سكعلا وه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ثدحي ام

 ةلادعلاو ةيفافشلا نإف 2030 ةيؤر حجنت نأ لجأ نمف .قرط قرتفم ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 داسفلا ةحفاكم تاءارجإ نأ الإ .ةيساسأ طورش – ناملس نب دمحم اهيمسي امك – ةئفاكتملا صرفلاو
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 مادعنا نم ةلاح تقلخ ،دعب امف ربمفون/يناثلا نيرشت نم عبارلا نم اديدحتو ،يضاملا ماعلا ىدم ىلع

 مازتلالا نم دبال تارامثتسالا اهيلإ درتو ةكلمملا لخاد ةراجتلا شعتنت يكلف ...حوضولا مادعناو نيقيلا

 اونوك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف راجتلا مظعم نأ ركذت مهملا نم نأ امك .ةيفافشلابو نوناقلا ةدايسب

 ناملس نب دمحمب ايرح ناك امبرل .ةطلسلا يف مه نمب ىرخأو ةنيف نيب ام مهتاقالع لالخ نم مهتاورث

 ليبس ىلع – ةدحاو ةرمل ةقفص زييمت وأ ءانثتسا نود راجتلا عيمج ىلع ضرعي نأ ةفاصحلا باب نم

 ."مهلاومأ ىلع ةقحتسملا بئارضلا عفدو مهعاضوأ ةيوستل – لاثملا
 

 ذيفنت ناكمإلاب ناك ،داسفلا ةجلاعمل "ايلع ةنجل" ليكشت نع ضخمت يذلا عرستملا ءارجإلا نم الدب

 يلئاعلا ءامتنالا نع رظنلا ضغب نييدوعسلا نينطاوملا عيمج ىلع نوناقلل لداع قيبطتو ةيفافشب ةلمحلا

 امع اديعب ايكيتاماردو ايرذج الوحت ناكل كلذ لصح ول .)تاقالعو تازايتما نم هينعت امب( ةطساولا وأ

 .ليوط تقو ذنم ادوهعم ناك
 

 داصتقالا ىلإ ائيش نوفيضي ال مهف ،ديري ام ءارمألا نم ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو ذخأيلف

 نأ ناكمب ةيمهألا نم نإف ،كلذ عمو .ةلودلا ىلع ايقالخأو ايلام ائبع ءارمألا ءالؤه لكشي لب ،ينطولا

 يف رشتنت يتلا ةورثلاو ةعورشم ةيراجت ةسرامم لالخ نم اهباحصأ اهيلع لصح يتلا ةورثلا نيب زيمي

 لامعألاو ةراجتلا عاطقل ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا ماحتقا نع تبترت دقل .ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا لاصوأ

 ردقت حنم ىلع مهؤالكوو ءارمألا لصح ثيح ،دالبلا يف داصتقالا ىلعو سانلا ةماع ىلع ةيثراك جئاتن

  ،يضارألا نم ةعبرملا راتمألا نييالمب

 

 رابآلا رفحل صيخارت ىلع اولصح امك .سانلا نم ءارقفلا ةقاط قوف تتابف نكاسملا راعسأ عفر امم

 اورمد كلذبو ،ةموعدم راعسأب اهجتان عيب الإ اهدوجول رربم ال حمقلا نم لوقح يرل هايملا جارختسال

 ةقبط داجيإ يف ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا تمهاس دقل .اهريخ نم ةمداقلا لايجألا اومرحو هايملا نوزخم

 ةجيتنلا تناكو ،مهعامطأ اهفلخ نم نوبلي ةهجاو ليكشت ىوس مهل رود ال نيذلا لامعألا لاجر نم ةدساف

 .هرسأب لامعألا لاجر عمتجم ةعمس خيطلت
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 ال نيرصنع ىلع ظفاحي نأ هيلع نإف ،حيحص لكشب داسفلا ةيضق ةجلاعم ناملس نب دمحم دارأ اذإ

 ةقثلا لامعألا لجر دقف ام اذإ .ةينطولا تاكرشلا رودو ةلودلاب ةقثلا :يدوعسلا داصتقالا امهنع ينغتسي

  ،رامثتسالا يف رمتسي نلف ةلودلاب

 

 نب دمحم ىلع يغبني ،ايناثو .رخآ ناكم ىلإ هتربخو هلامسأرب لاقتنالا ىلإ كلذ نع اليدب دمعيس لب

 هذه تبستكا دقلف ؛ةينطو ةورث ةيراجتلا تالاكولاو ةمخضلا تالواقملا تاكرش ربتعي نأ ناملس

 ةيتاسسؤم ةركاذ اهيدلو ،يلحملاو يلودلا نييوتسملا ىلع ةنسح ةعمس تزاحو ةلئاه ةربخ تاسسؤملا

 .ضوعت ال
 

 ءاضعأ يقبت نيناوق صاخ لكشبو ،هراركت عنمتو داسفلا ىلع اهدي عضت ةديدج نيناوق عيرشت يغبني

 يلختلا ىلع هيلإ لوخدلا لبق اوقفاوي مل ام ،لامعألاو ةراجتلا ملاع نع نيديعب ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا

 ةيلمع داسفلا ةحفاكم نأ يف كش نم ام .ةيموكحلا مهبصانم كلذ نم مهألاو مهتاصصخمو مهباقلأ نع

 ةحلصم لجأ نم ،ةفافش ناملس نب دمحم لامعأ عيمج نوكت نأ ادج مهملا نم هنأ الإ ،ديقعتلا ةغلاب

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لبقتسمو
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 ةلبقملا فاجعلا ایروس تاونس
 

 ريدصت ىلإ نيررحملا ضعب دمعي يتلا »رصتنا دسألا راشب« ةلمجف ،ةيفاك ريغ فحصلا نيوانع ةءارق

 ريصملاَ قلي ملو مكحلا يف لازي ال هنأ ةقيقح ىلع طقف رصتقي هراصتنا ،ةقيقد ريغ اهب راوح وأ ةلاقم

 ةروثلا نأ وه يفحصلا ناونعلا اذهل رخآلا ببسلا .هبعش فصن ّدرش اسيئر هفصوب ،هقحتسي يذلا

 تتاب ةيبرغلا لودلاو ،نومصتخم اهؤافلحف ،ماوعأ ةتس لبق اهعالدنا ذنم اهمايأ بعصأب رمت ةيروسلا

 .ناسنإلا قوقحو ةيرحلا ىلع »نيددشتملا ىلع برحلا« مدقت
 
 

 ةلادعلاو ةيرحلا مورت روتاتكيد ىلع ةروث تناك امدعبف ،ةلبقم ةليوط تاونس انقحالتس ةيروسلا ةمزألا

 رظن لحم تتاب ةيسايسلاو ةيقرعلاو ةيفارغجلا ايروس ةدحو .ةيميلقإ ةمزأ تحضأو تدقعت ،ةيعامتجالا

 تاعارص نم ىتح اءزج تحضأ لب ،ىرخأ برح وأ ةروث ىلإ جاتحي امبر اهلالقتساو ،تالامتحا بيلقتو

 .ايناركوأ ىتح اديعب دتمت ،ةيلود
 
 

 دسألا لآ مكح ةغيصب ىتح 2011 لبق ام ىلإ ايروس ةداعإ نكلو ،نكمم ايروس يف برحلا ءاهنإ

 همكح لصافم نومحي داكلاب لتاقم فلأ 70 ريغ كلمي دعي مل دسألا راشب ماظنف ،ةليحتسم يدادبتسالا

 عافدلا ماظن .مهبتاور نارهط عفدت يعيش قزترم فلأ 85 نم رثكأ كلذ ىلع هنيعي ،هدي تحت وه ام يف

 ةيبرع« ةرئاط عيطتست نل هنأ ينعي ام ،يسورلا يوجلا عافدلا ماظن نم اءزج تاب يروسلا يوجلا

 و نويناريإلا كلذكو ،راشبل ةعباتلا تاوقلا نأ اضيأ ينعي امو ،سورلا نذإ نود نم عالقإلا »ةيروس

 لارنج ىلإ ةدوعلا نود نم ضرألا ىلع كرحتلا نوعيطتسي الو ،سورلا ةمحر تحت مه ،»هللا بزح«

 وهف ،نييناريإلا هئافلحو راشبل ءيش ال نم لضفأ هنكلو ؟اذه راصتنا يأ !ميميمح ةدعاق يف ام يسور

 لبقتسملا ىلع نهاري يناريإلا .نآلا ىتح كلذ نمض دقو ،مكحلا يف هتيلقأو هترسأو ءاقبلاب ينعم

 ،قارعلا يف لعف املثم ،ايميلعتو ايداصتقاو اينمأ )اهنم ىقبت ام وأ( ةيروسلا ةلودلا لصافم يف رشتنيو

 هظحف ،قارعلا يف ،هراوجب يكيرمألا همصخو ،كلذ يف حجن اذإو ،ابعص اهنم هعالتقا لعجي ىتح

 نيذلا هموصخ ىري وهو ةداعسب هيدي كرفي مث ،ايروس يف هراوجب يسورلا هفيلحو ،رفوأ حاجنلاب
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 نيمصتخم مهبونجو مهلامش دتمملا هلالهو ضيبألا رحبلا لحاوس ىلع هدوجو اوضفري نأ ضرتفي

 .نيرفانتم
 

 ،اضيأ يه لبقتسملا ىلع نهارت نأ ريغ كلمت الو ،الاح نسحأ تسيل اهلاكشأ ىتشب ةيروسلا ةروثلا

 ةلزنمب هسفنل راشب اهصتخا يتلا »ةديفملا ايروس« يف ىتح ،ةدوجوم اهضرأ ىلع لازت ال يهف

 ىلإ دحاولا ميعزلا ىلإ اهراقتفا تلوح ،هتارباخم نومواقيو ضرألا تحت نولمعي راصنأو ،»ةركف«

 يف ةرثعبم يهف ،ديرت ام ريغ ىلإ اههجوي نأ عيطتسي دحأ الف ،ةيميلقإلا طوغضلا اهب هجاوت ةزيم

 يف لئاصفو قيسنت ةئيهو ،ضايرلا يف تاضوافملل ايلع ةئيهو ،لوبنطسا يف دوجوم ينطو فالتئا

 ناتللا ،وكسومو ةرهاقلا اتعومجم كلذ يف امب ،ىرخأ وأ ةروصب اهضعب يف ةلخادتم اهلكو ،لخادلا

 عم ،كانه لبقملا عوبسألا دقعي دق عامتجاب ،تاضوافملل ايلعلا ةئيهلا يف امهليثمت ىلإ ضايرلا ىعست

 ضراعملل دعقم داجيإل يعاسم اهنوري مهو ،»ةضراعملا ديحوت« اهومس كلذل ةيممأو ةيسور ةسامح

 لماعتتف باجعإلل ةريثم ةيتامغاربب كلذ لعفت ،وكسوم لجرب ريهشلا )ليمج يردق( راشب سيئرلل يلاوملا

 اهعم تلصاوتف ةروثلاب اهمامتها دجتسا ةأجف يتلا ةرهاقلا كلذ يف امب ،تاضقانتملا لكو عيمجلا عم

 .ماظنلا ىلإ زاحنملا اهنم يبلسلا اهفقوم مغر ىلع
 

 .همسح سيلو »عارصلا ديمجت« ةلحرمل دعتست ،ةيميلقإلا لودلا اهعمو ،ةضراعملا نأ حضاولا نم

 )ربمتبس( لوليأ 11 ليبق ناتسناغفأ هبشت لاح ريغ ينعي الو ،اليحتسم نكي مل نإ بعص هنأ كلذ ةروطخ

 يتلا ناريإ ةحلصم يف بصي كلذ نأ امك ،طسوألا قرشلا بلق يفو رطخأ ةقطنم يف نكلو ،2001

 .ةئداه ران ىلع يعسوتلا يفئاطلا اهعورشملو اهسفنل ايروس زهجتس
 

 ةلدتعملا لئاصفلاو يروسلا بعشلا نيب عارص بلاغلا يف علدنيس عارصلا ديمجت ةرتف لالخ

 نم جرخيسو ،ىهتنا هرمأ »شعاد« .فرطتلا راتخت ال بوعشلا نأ وه ،طيسب ببسل ،نيفرطتملاو

 وأ ةقرلا لخد موي دلوي مل وهف ،فرطتلا يف يلاغملا هركف تومي نل عبطلاب نكلو ،ماعلا ةياهنب حرسملا

 نوجسلا يفو ضرألا تحتو رسلا يف شيعت ،دوقع اهرمع ةفرطتم ةيريفكت ةركف يه امنإو ،لصوملا

 يف مدق ئطوم دجت لازت ال »ةدعاقلا« وأ »ةرصنلا« ةففخملا اهتخسن ،ىضوفلا نمز يف نلعلل رشتنتو
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 تدشنأ ةيبعش تارهاظت ةنيدملا تدهش ،مايأ لبق .اهيدحتو اهب بعشلا قيض أدب نكلو ،اهريغو بلدإ

 .زوريف ةديسلا يناغأ ىدحإ ناحلأبو ىقيسوملا ماغنأ ىلع ةينطو جيزاهأ اهيف
 
 
 
 
 

 »شعاد« نع »ةرصنلا« فلتخت !ةيلافتحالا كلت ضرتعت مل اهنكلو ،»ةرصنلا« فرعب روجفو قسف اذه 

 اهركذتي تامدخ ميدقت نم اهّنكم ،اهديب اموي ىرج يذلا ريفولا لاملاف ،اهل ةيبعش ةنضاح ةمث نأب

 دعب .اهسفنّ لحل اهيلع طوغض كانهو ،ايبعش رسخت تأدب اهنكلو ،عيمجلا هيسن يذلا سئابلا نطاوملا

 ةيلحم ةرادإ ىلإ ةررحملا قطانملا ةرادإ لقنتو ،ةفاك اهسفن لئاصفلاّ لحت نأ ،طسو لح حرُتقا ،لدج

 يفو ،لوادت لحم لازت ال ةركفلا .ماظنلاو ناريإ ةدشب هضراعتس نكلو ،ايكرت هتمعد حارتقا ،ةيندم

 عقتس اهنيحو ،احيحص ايجيتارتسا ارارق تذختا »ةدعاقلا« تادايق نأ ركذتي دحأ الف ،حجنت نل بلاغلا

 امثير ،ةرتف فحصلا نيوانعل اعوضوم حبصتو ،ىرخألا لئاصفلا نيبو اهنيب ةيفصت برح ةلاحم ال

 ىتش مهعمو لئاصفلاو بازحألاو ءاقرفلا ىتشب ةمحدزم ايروسف ،اهلحم لحت ىرخأ ةمزأ جضنت

 .تامزألا
 

 ادراو دعي مل اذهو ،»ابرح وأ املس راشب لحري نأ بجي« قطنمو ةلكشملا لصأ ىلإ ملاعلا دعي مل امو

 ةيبرع ةلود جارخإب ةليفكلا ،ايروس يف ةريغصلا ثادحألا نم اديزم لبقملا دقعلا لالخ رظتننل ،نآلا

 .ةايحلا نم ىرخأ
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 ھل اودعتسا نكلو ...بمارت اوفاخت ال
 

 ال« ماوعأ ةينامث لبق امابوأ كاراب سيئرلا زوف دعب ،ريهشلا هدومع يف دشارلا نمحرلادبع ليمزلا بتك

 ريثكلا أرقيو ملعتم ،اكريمأ ةسائر ىلإ فقثم سيئر لوصوب نيفتحملا ىلعً ادر ،»لؤافتلا يف اوطرفت

 .انهبشيو ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلاب متهمو ،ًاديج ًانملاع فرعيو ،بتكلا نم
  

 ةدس ىلإ بمارت دلانود لوصو نم نيجعزنملا ىلعً ادر ،»بمارت اوفاخت ال« بتك يضاملا سيمخلا

 فرعي ملو ،بتكلا بحي الو انملاع فرعي ال ،هب انلءافت يذلا امابوأ نم سكعلا ىلع هنأب كلذ ،كانه مكحلا

 ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلاب متهم ريغ وه عبطلابو ،ًارخأتم الإ داركألاو نيينيطسلفلا نيب قرفلا

 .انهبشي ال عبطلابو

 قوقحب ةقيقح متهي ملو ،ةيبرعلا اياضقلا رصني مل امابوأف ،نيتلاحلا يف قح هعم دشارلا ذاتسألا

 ةيرحلا ىلإ -كاذنآ ةريهشلا هترضاحم اورضح نمم تنكو- ةرهاقلا ةعماج يف برعلا اعدو ،ناسنإلا

 امنإو ،ةديلولا مهتاروثِ محي مل )كلذ يف هل لضف الو( يبرعلا مهعيبر يف اوراث امدنعو ،ةيطارقوميدلاو

 ،اهرضاوحو ةيخيراتلا اهندم رمدتو اهلود راهنتف ،اهيلع لوغتت ناريإو ،اهب كتفت ةداضم تاروث كرت

 !راكنتسالاو بجشلاب يفتكي وهو

 اهب يمتحي يتلا ندملا رمديس هنأب دده نإو ،هفاخن يك انيلعً ابرح بمارت دلانود نشي نل عبطلاب

 عساو نييباهرإلل هفيرعتو .نييباهرإلا تالئاع فدهتسي نأب يلابي نلو ،ًاضرعو اًلوط اهفصقيو »شعاد«

 لسري نل هنأ امك .نييباهرإلا نمً اليج دلويس هذهك ءاقمح ةسايس قبط ول وهو ،قلقلل وعدي لكشبً ادج

 نع داحلا هناسل »ملي« دقو ،اكريمأ نم نيملسملا درطي نلو ،ةيامح نم همعزي ام لباقم يف ةروتاف انل

 رتوت ىلإ ىدأ ام ،امابوأ لعف املثم لعفيس ًاضيأ هنكلو ،ًاسيئر حبصأ امدعب جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 اذإ اذه ،انملاع يف يناريإلا لوغتلا لايح ءيش الو ،ةيروس يف »ءيش ال« .ةيدوعسلا نيبو هنيب ةقالعلا

 فقوملا ىلإ برقأ هلعجت ةيروس لايح ةليلق تاحيرصت نم هنع ردص امف ،رخآلا بناجلا يف فطصي مل

 اهأدب ،ًاماع 60 نم رثكأ اهرمع ةيكريمأ -ةيدوعس تاقالع ريمدت يف رارمتسالا كلذ ينعيو ،يسورلا

 !هتنوعرو هعافدناب بمارت اهيلع لمكي دقو ،هدوربب امابوأ
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 عيطتسي نلو ،تاسسؤم ةلود اكريمأ نأو ،بمارت حشرملا ريغ بمارت »سيئرلا« نأ قدصن نأ ديرن

 .حيحص ريغ كلذ لكو ،ةعقوتم ريغ تاسايس ىلإ اكريمأ عفد هريغ وأ بمارت
  

 ركفي نأ لبقو ،ًاماع 20 لبق ىتح هؤارآ يه ةحناجلا هتاحيرصتف ،بمارت حشرملا وه بمارت سيئرلا

 فرطتم ينيمي ،بمارت دلانود وه اذه امنإو ،ًايباختنا ًاكيتكت تسيل ،ةيكريمألا ةسائرلل حشرتلا يف

 نم ضعبب ةفرطتملا هراكفأ وسكتس ةسائرلا !طفن رابآ درجم يبرعلا جيلخلا لود ىريو ،يوبعش

 لماعتلا بجي كلذل ،يقيقحلا بمارت دلانود كل رهظيسف ًاريثك اهترشق تككح نإ نكلو ،ةيسامولبيدلا

 .رذحب هعم
  

 نكمي يلاتلابو ،يروهمجلا باطخلا عم قستم »يروهمج« سيئر هنأ ،ضعبلا هددري يذلا يناثلا أطخلا

 سيئرلاب سيل هنكلو ،بزحلا كلذ نم نيمداقلا ءاسؤرلا مظعم ناك امك ،ةيدوعسللً اقيدص نوكي نأ

 دقو هعم نولماعتي فيك نوركفتيو ،ةمدص لاح يف نولازي ال نييروهمجلا نإ لب ،يديلقتلا يروهمجلا

 .ةيديلقتلا بزحلا ميق نم ىقبت ام راهني نأ نود نم ،رصيقلا حبصأ

 ءالؤهل .اهتسايسب حنجي نأ ناك ًايأ سيئرلا عيطتسي الو ،تاسسؤم ةلود اكريمأ نأ ،ثلاثلا أطخلا

 ،بضاغلا هرارق ريرمتل تاسسؤملا ةلود مدختسا ذإ ،قارعلا هوزغب نبالا شوب جروج لعف امب مهّركذأ

 هرارق ببسب تانويليرت نم اكريمأ هترسخ ام انمهي الو ،وزغلا لصحو ،قئاقحلا ريوزت كلذ يف امب

 بهذ نم قبط ىلع هميدقت ىرجو ،دبألا ىلإ امبر ،هفرعن امك قارعلا انرسخ اننأ انمهي يذلا .ئطاخلا

 نأ دعب همواقن لازن ال يذلاو ،يفئاطلا يعسوتلا اهعورشم -لازت الو- كانه نم تقلطأ يتلاو ،ناريإل

 نم ةعومجم هب تطاحأ دحاو لجر رارق ببسب كلذ لك لصح .»اننميو انماش« ىلإً اديعب لصو

 همكحتو تايحالصلا دودحم يكريمألا سيئرلا نإ دحأّ نلوقي ال ،ًاذإ .مهصخت ةدنجأب ،ددجلا نيظفاحملا

ً اطابضناو اًلادتعا رثكأ لوألا نإ لوقت بمارت دلانودو نبالا شوب جروج نيب ةنراقملاو ،تاسسؤم ةلود

 .ةيكريمألا ةسايسلا نع ثيدحلا دنع ردنت عضومً اموي ناك هنأ مغر ىلع ،يناثلا نم
  

 عون كلذكو ،ريخب رشبي ال ةيطسوأ قرشلا بمارت ةسايس نع تامولعملا نم حاتملا ليلقلا ،نآلا ىتح

 يف قباسلا ةيبلاغلا ميعز لثم ،هتيجراخ ةرازول ةحشرملا تايصخشلاو هلوح نم نيذلا نيراشتسملا

 ةيحيسملا تايلقألا ريغ طسوألا قرشلا يف ىري نل بصعتم يحيسم وهو شتيرغنيغ توين سرغنوكلا
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 ةقثب هفصو نكمي يذلاو ،نبالا شوب جروج نمز ةدحتملا ممألا يف اكريمأ لثمم نوتلوب نوج وأ ،ةسئابلا

 .ةدشب يريك نوج دقتفنس اهنيح ،بصعتم يدوكيل هنأب
  

 عقوت نكمي يلاتلاب ،هططخو هتسايسب »نيقيلا مدع« لازت ال ملاعلا قلقت يتلا لجرلا ةفص نأ املاط نكلو

 ءارآ نم حرطي امعً اريثك فلتخت ال يتلاو ،ةيباختنالا هتاحيرصت ملاع نم لقتني امدنع هفقاوم ريغتت نأ

 نمب ةمكحملاو ،ًاسيئر هتفصب هعقومب ةطبضنملا ةسايسلا ملاع ىلإ ،ءاشع ةدئام ىلع ةلجعتسم ةيعابطنا

 ريميدالف يسورلا سيئرلا ةسايسب ًابجعم ةيروس يف هدجت ،لاثملا ليبس ىلعف .نيراشتسم نم هلوح

 دصقي نم فرعي ال وه امبرو ،فرعن الو ،اًلوأ نييباهرإلاو »شعاد« براحيس هنإ لوقيو ،كانه نيتوب

 دسألا راشب ىقبي ول لّضفي هنأ فيضيو .ةيروسلا ةروثلا هللا ناعأف نيتوب ريسفت عبتا نإف ،نييباهرإلاب

 رمعمو نيسح مادص دعب ءاج نم لك نأ ،طسبم ليلحت ىلع ًادمتعم ،هنم أوسأ وه نم يتأي ال ىتح

 كرديس لهف ،»هللا بزح«و ناريإ دض وه هتاذ تقولا يف .امهنم أوسأ ناك ايبيلو قارعلا يف يفاذقلا

 ."؟ هللا بزح" و ناريإ هموصخل راصتنا وه نيتوبو راشبل راصتنالا نأ
  

 ،ةيدوعسلل ةصرف رفاوتت دق انهو ،طبض ةداعإ ىلإ ةجاحب اهنأ حضاولا نم يتلا ،هئارآل جذومن قبس ام

 همامتها تقو نيحي امدنع اهيلإ رظني نأ الإ بمارت عيطتسي ال ةقطنملا يف ةيساسأ ةوق اهنأ مكحب

 هتالاغشنا .ةيلازعنالا ةيكريمألا ةسايسلا يف رمتسيس ًاضيأ وهف ،ىتم فرعن ال يذلاو ،ةقطنملاب

 نييكريمألا نييالمل هدعو ققحي يك ةزجعم ىلإ جاتحي ،مكحلا ىلإ هتلصوأ ام يهو ،ًادج ةريثك ةيلخادلا

 دب ال ةرجفتملا طسوألا قرشلا ثادحأ نكلو ،دنهلاو نيصلا ىلإ تبهذ يتلا فئاظولا مهيلإ ديعيس هنأب

 لكوي وأ ،لحلا هنم بلطي نيتوب ىلإ رظني دق اهنيح ،يموقلا هنمأ تاددهم نم يهف ،ههابتنا تفلت نأ نم

  .ةثراكلا عقتس اهنيح .نيدلبلا نيب ةكرتشم ةسايس ذيفنت )نطابلا نم( هل
  

 ةيّنسلا ةوقلا ىلإ ءوجللا يرورضلا نم نأ ةحيصنل عمتسي نأ نسحألا امأ ،أوسألا ويرانيسلا اذه

 ىلإ رظني نأ نم دب ال اهنيح ،رارقتسالا ةداعإو »شعاد« ةميزه ىلع ةرداقلا ةديحولا يهف ،ةيلحملا

 يه انه رسلا ةملكو ،ةقطنملا يف ةلاعفلا ىوقلا نم ًالتكت امنإو ،اهدحو نوكت الأ لضفألاو ،ةيدوعسلا

 نأ ةكلمملل لضفألا نم كلذل ،ةقطنملا تامزأ يف »يباجيإ« روضح اهل يتلا لودلا يأ ،»ةلاعفلا«

 ةيلمع يف ءاكرش عم ةقطنملا تامزأ يف ةوقب رضحت نأب ،»مزحلا ةفصاع« حورو ةردابملا مامز ديعتست
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 مارتحاب لماعتي نأ الإ عفدنملا بمارت كلمي نل اهنيح ،برغلا سلبارط ىتح لصوملا نم قئارح ءافطإ

 .ةقطنملا يف ذوفنلا تاذ ةكلمملا عم
  
 
  

 ىلع رصتقت نأ ليحتست اهعم اهتقالع نأ ةلكشملا نكلو ،اكريمأ عم ةديج تاقالع ًامود ديرت ةيدوعسلا

 هذه يف نادلبلا فلتخا املق ،طفنلا عيبو ةحلسألا ءارشو ميلعتلاو تامدخلاو ةراجتلاك ،طقف ةيئانثلا

 ،فالخلا بابسأ مهأ ةينيطسلفلا ةيضقلا تناك ًاقباس .ةيجراخلا ةسايسلا اياضق يه امنإ ،ةدعصألا

 عم فالخلل ةلمتحم بابسأ اهلكو ،نميلاو ةيروسو »اتساج« نوناق ،ىرخأ اياضق ثالث دجوت مويلا

 .هعم قافتالا وأ بمارت
  

 ال .هب مادصلا ةيشخ شمكنتو هباهت ال نكلو ،هرذحت ،ةقطنملا يف همامأ ةكلمملا نوكت نأ بجي كلذل

 سيئرلا فرعيس اهنيح ،هيف عسوتت ىتح لب ،اهئافلح عم ةقطنملا يف اهرود سرامت امنإو ،هيلإ عفدنت

 ." طفن رابآ " درجم تسيل ةكلمملا نأ بمارت

 .كلذ وه لعفي نأ لبق اًلوأ بمارت عم لماعتلا طورش ضايرلا عضت نأ لضفألا
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 دیزملا لعف دھعلا يلو ىلع نكل ..ةدایقلا تایدوعسلا عیطتستً اریخأ
 
 

 امنيبو .حيحصلا وحنلا ىلع ةلأسملا هذه ءاهنإ ىلع ءانثلا ،ناملس نب دمحم ريمألا ،دهعلا يلو قحتسي

 ،ةيضقلا هذه لوانت يف نيددرتم نوقباسلا ءامعزلا ناك

 

 لاعفألا ىسني نل هَّنأ لمآ ،هتاذ تقولا يف .ةيدوعسلل باوصلا لعفو ًةرشابم دهعلا يلو اههجاو 

  .ثيدحتلاو ةيرحلا لجأ نم يدرفٍ لكشب ٍدجب لمع يدوعس لكل ةعاجشلا

 

 تايرخألا ءاسنلاو ،ناجفنلا ناميإو ،فسويلا ةزيزعو ،لولذهلا حارس قالطإ دهعلا يلول يغبني

 جئاتن ندهشي نأب ًاريخأ نهل حمسي نأ يغبنيو .ةدايقلا يف ءاسنلا قح نع نعفاد يتاللا تاعاجشلا

 .نهحدكو نهعومد
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 ریبعتلا ةیرح وھ يبرعلا ملاعلا ھجاتحی ام ُّسََمأ
 

 يف لامج دعاسمو مجرتم نم اذه يأرلا لاقم ُتيقلت :ةيملاعلا ءارآلا مسق ةررحم ةيطع نِراك نم ةلاسر

 اننأل هرشن ليجأت تررق دق تناك "تسوب"ـلا ةفيحص .لوبنطسإ يف هنادقف نع غالبإلا الت يذلا مويلا

 .لصحي نل كلذ نأ لبقتأ نأّ يلع نآلا .اًيوس هريرحت نانثالا نحن عيطتسن يك انيلإ لامج دوعي نأ انلمأ

 هفغشو همازتلا اًمامت دومعلا اذه ّدسجي ."تسوب نطنشاو"ـلل اهررحأس يتلا هتالاقم رخآ يه هذه

 "تسوب"ـلا راتخا هّنأ اًمودً ةنتمم نوكأسو .اهليبس يف هتايحب ىّحض ةيرح .يبرعلا ملاعلا يف ةيرحلاب

 .اًعم لمعلل ةصرفلا اَنحنمو ماع لبق هل يفحص تيب رخآ نوكيل

 ةسسؤم هترشن يذلا 2018 ماعل ةفاحصلا ةيرح رشؤم يف رظنلل اًرخؤم تنرتنإلا ىلع ثحبأ ُتنك دقل

 ."ةّرح" فينصت تلان يبرعلا ملاعلا يف طقف ةدحاو ةلود كلانه .ريطخ كاردإل ُتلصوتو "سواه موديرف"

 فَّنصُت ."اًيئزج ةّرح" فينصتب ةيناثلا ةبترملا يف تيوكلاو برغملاو ندرألا اهيلت .سنوت يه ةلودلا كلت

 ."ةّرح ريغ" اهنأ ىلع يبرعلا ملاعلا يف لودلا ةيقب

 نوعيطتسي ال مهف .نيلَّلضم وأ نيعلَّطم ريغ امإ نادلبلا هذه لخاد نوشيعي نيذلا برعلا نإف ،كلذل ةجيتنو

 نميهي .اًنلع اهتشقانم نع كيهان ،ٍفاك وحن ىلع ةيمويلا مهتايحو ةقطنملا ىلع رثؤت يتلا لئاسملا ةجلاعم

 عقت ناكسلا نم ةريبك ةيبلغأ نأ الإ ،نوريثكلا هقدصي ال امنيبو ةماعلا ةّيسفنلا ىلع ةلودلا هريدت درس

 .عضولا اذه ريغتي نأ لمتحملا ريغ نم ،فسألل .ةفئازلا ةياورلا هذهل ةيحض

 ناكسلا ةماعو نويميداكألاو نويفحصلا ناك .2011 ماع عيبر لالخ لمألاب اًمعفم يبرعلا ملاعلا ناك دقل

 مهتاموكح ةنميه نم ررحتلا نوعقوتي اوناك .مهنادلب يف رحو قِرشُم يبرع عمتجمل تاعقوتب نوضيفي

 امإ تاعمتجملا هذهو تاعقوتلا هذه تطِبحُأ ام ناعرس .تامولعملا ىلع ةباقرلاو ةرمتسملا تالخدتلاو

 .لبق يذ نم ةوسق رثكأ اًفورظ تهجاو وأ ةقباسلا اهعاضوأ ىلإ تداع

 ةفاحصلا يف ةبوتكملا ةدمعألا رهشأ دحأ يحيشلا حلاص زرابلا يدوعسلا بتاكلا زيزعلا يقيدص بتكو

 ةموعزم تاقيلعت ببسب تاونس 5 ةدمل ةرربم ريغ نجس ةبوقع يضقي نآلا هنإ ،فسألا عم .ةيدوعسلا

 يرصملا" ةفيحص ىلع ةيرصملا ةموكحلا ءاليتسا دعي مل .ةيدوعسلا ةموكحلل ماعلا طخلا عم تضراعت

 نم فينع لعف در بقاوع لمحت دعت مل تاءارجإلا هذه .مهنم لعف ةدر ريثي وأ ءالمزلا ِبضغُي "مويلا

 .عيرس تمص اهعبتي ةنادإ ىلإ تاءارجإلا هذه يدؤت دق ،كلذ نم الدب .يلودلا عمتجملا
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 نمز كانه ناك .ديازتم لدعمب مالعإلا تاكسإ ةلصاوم ةيرح ةيبرعلا تاموكحلا تحِنُم دقف ،كلذل ةجيتنو

 مالعإلا لئاسوب نَيطبترملا ةرطيسلاو ةباقرلا نم تامولعملا ررحيس تنرتنإلاّ نأ نويفحصلا هيف دقتعا

 تنرتنإلا تقاعأ تامولعملا ىلع ةرطيسلا ىلعّ يلعفلا اهؤاقب دمتعي يتلا تاموكحلا هذه نكل .ةعوبطملا

 .ةنيعم مالعإ لئاسو تادئاعب رارضإلل تانالعإلا اورظحو نييلحملا نيلسارملا اولقتعا امك .ةدشب

 ةيطغتلا معد رطق ةموكح لصاوت .يبرعلا عيبرلا حور دسجت لازت ال يتلا تاحاولا نم ليلق ددع كلانه

 يف .تامولعملا ىلع ميدقلا يبرعلا ماظنلا ةرطيس ريذجت راوجلا لود ليومت عمً ةنراقم ةيلودلا ةيرابخإلا

 اياضقلا ىلع سيلو ةيلحملا اياضقلا ىلع زكرت اهّنأ الإ ،ةّرح تيوكلاو سنوت يف ةيمالعإلا ذفانملاّ نأ نيح

 رصمو ةيدوعسلا نم نييفحصلل ةصنم ريفوت يف نوددرتي مهو .ريبكلا يبرعلا ملاعلا اههجاوي يتلا

 باطقتسا ةيحض طقس ،ةّرحلا ةفاحصلاب رمألا قلعتي امدنع يبرعلا جاتلا ةرهوج ،نانبل ىتح .نميلاو

 .ناريإل يلاوملا هللا بزح ذوفنو

 نم نكلو ةيجراخ تاهج اهضرفت ال يتلا يديدحلا راتسلا نم ةصاخلا هتخسن يبرعلا ملاعلا هجاوي

 تمن يتلا "ةّرحلا ابوروأ ةعاذإ" تبعل ،ةدرابلا برحلا لالخ .ةطلسلا ىلع ةسفانتملا ةيلحملا ىوقلا لالخ

 ىلإ ةجاحب برعلا .ةيرحلا يف لمألا ةمادإو زيزعت يف اًماه اًرود ةمساح ةسسؤم ىلإ نينسلا رم ىلع

 ةفيحص رشن ىلع "تسوب نطنشاو"و "زميات كرويوين" اتفيحص تقفاو ،1967 ماع يف .لثامم ءيش

 تاوصألل ةصنم ةباثمب تحبصأ يتلا "نويبيرت دلاريه لانويشانرتنإ" ةفيحص يهو ،ةكرتشم ةيملاع

 .ةيملاعلا

 ةغللاب اهرشنو يب ةصاخلا تالاقملا نم ديدعلا ةمجرتل ةردابم "تسوب نطنشاو" يتعوبطم تَذختا دقل

 فلتخم ةشقانمو مهف نم اونكمتي ىتح ةصاخلا مهتغلب ةءارقلا ىلإ برعلا جاتحي .كلذل نتمم انأو ةيبرعلا

 ةيلعفلا ةفلكتلا فشكي الاقم نييرصملا دحأ أرق اذإ .برغلاو اكيرمأ يف ةيطارقميدلا تافعاضمو بناوج

 .لضفأ لكشب هعمتجم يف ةلثامم عيراشم ىلع ةبترتملا راثآلا مهف عيطتسيسف ،نطنشاو يف ءانب عورشمل

 ىلع عالطالا نم نونطاوملا نكمتي ىتح ةردابملا هذه نم ةثيدح ةخسن ىلإ ةّسام ةجاحب يبرعلا ملاعلا

 نم يناعن نحن .ةيبرعلا تاوصألل ةصنم ريفوت ىلإ ةجاحب نحن ،كلذ نم مهأ وه امو .ةيملاعلا ثادحألا

 ةيموقلا تاموكحلا ريثأت نع لوزعمو لقتسم يلود ىدتنم ءاشنإّ نإ .ميلعتلا ءوسو ةرادإلا ءوسو رقفلا

 لكاشملا ةجلاعم نم يبرعلا ملاعلا يف نويداعلا سانلا نِّكميس ةياعدلا لالخ نم ةيهاركلا رشنت يتلا

 .مهتاعمتجم اههجاوت يتلا ةيوينبلا
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 خیراتلا حیحصتل ایكرتو ةیدوعسلا ةصرف
 

 سلجملا اهيف رقي ةيخيرات ةسلج روضحل قشمد لصي ديدجلا يرصملا ءارزولا سيئر ،مويلا نم ماع

 يذلا تقوملا يلاقتنالا سلجملا سيئر نم ةوعدل ةباجتسا ،ديدجلا دالبلا روتسد يروسلا يسيسأتلا

 رابك ةلاص يف ءاقبلا راتخاو لوكوتوربلا رسك يذلا ةيبيللا ةيروهمجلا سيئر هعمو ،راطملا يف هلبقتسي

 .ةيروسلا ةمصاعلا ىلإ لوصولاب هقبس امدعب يرصملا فيضلا لصي امثير راوزلا
 

 رابخأ ،ينابملا ضعب ىلع ةرهاظ لازت ال كراعملا راثآ ،نزحلا نم ةسمل عم ،قشمد يف ةيلافتحا ءاوجأ

 نويزفلتلا .ةفيخم ماقرأ .نيدوقفملا ،نييروسلا لغشي تاب يذلا ساسألا عوضوملا بّيغت مل ةراسلا مويلا

 .مهئابحأ ريصم نعً اثحب مهيلاهأ اهبلقي يتلا تاداهشلاو روصلاو تامولعملا عمج ةطقن تاب يروسلا
 

 نأ ةيروس تداك امدعب ندملا ضعب يف فينع لاتتقاو رزاجم دعب ماظنلا طوقس ىلع رهشأ ةعست ترم

 ةيميلقإ ىوق تعفد ترشتنا يتلا فنعلا ةلاح .شيجلا نم تادحو درمت رثإ ةيقيقح ةيلهأ برح يف لخدت

 يذلا ماظنلا طوقسب لجعف ،نمألاو شيجلا فوفص يف درمتلا ةريتو عّرس ام ،لخدتلا ىلإ يلود معدب

 يف .ةيلحاسلا ندملا ضعبو ةمصاعلا يف ةسارشب اولتاق نيذلاو ،»ةفئاطلا« ءانبأ ىوس هلوح َقبي مل

 ةيامح« تاوق اهتلخد يتلاو ةيدودحلا ةصاخب ،ىرخألا ندملا يف ةعرسب ماظنلا راهنا يذلا تقولا

 .يبعش بيحرت طسو ةرواجم لود نم »نييندملا
 

 رصتقاو مويلا عامتجا نع اوباغ مهنإ لب ،ةعرسب جورخلا ىلع فلاحتلا اوداق نيذلا كارتألا صرح

 عامطألا نع ماعلا لاوط ثيدحلا داز ذإ يميلقإ قلق يأ اوريثي ال ىتح ةيجراخلا ريزو ىلع مهليثمت

 .ريبك غارف ةلاح ىلإ »يبرعلا عيبرلا« ىدأ امدعب ةقطنملا يف ةيكرتلا

 فلاحت ىلع قافتالا وه نميلاو ةيروسو ايبيلو سنوتو رصم هرضحت يذلاو مويلا عامتجا فده

 يف كرتشت يتلاو ةبراقتملا لودلا هذه تاداصتقا نيب ةكرتشم ةيبرع قوسل عورشم امبر ،يداصتقا

 .»يبرعلا عيبرلا« لود ىمسم
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 رثكأ نأمطا هنكل ،نانبلو ةيروس ةصاخب ،لودلا هذه عم يعيبطلا هجيسن نمض هسفن ىري ،رئاح ندرألا

 هعقوم ىلع رثؤي نل كلذ نأ اهلً ادكؤم ،ديدجلا عورشملا يف ًامدق يضملا ىلع ضايرلا هتعجش نأ دعب

 .يبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم نمض

 كانه ،ريغتم يبرع ملاع يف نكمملا ديحولا ويرانيسلا وه اذه سيلف ،انه فقوتأ نأ بجي ،ًانسح

 ؟اهل نودعتسم نحن لهف ،ًايبسنً اديج اهلك سيل ،ماع دعب يبرعلا ملاعلا لاحل ةدع تالامتحا
 

 نم تداز ةيداصتقالا تابوقعلا .حيرجلا طقلاك ًاكهنم نوكيس نكلو ،رخآً اماع يروسلا ماظنلا ىقبي دق

 شيجلاو نمألا ،عمقلا نم ديزم اهبقعي تارهاظت يف كرحتي ًابضاغ لازي ال يذلا بعشلا ةاناعم

 ريغت تتابو تشّحوت هتزهجأ ضعب ،ةيروسلا يضارألا لك قوف دح ىصقأ ىلإ نادودشم ،نارتوتم

 .لالتحا ةوق يه لب ...لالتحا ةوق اهنأك يلاهألا ىلع
 

 برح لامتحا نم قلق عيمجلاو ،ضايرلاو ناّمعو ةرقنأ عم دح ىصقأ ىلإ ةرتوتم قشمد تاقالع

 .اهنع نيديعب ريغ »هللا بزح« و ناريإ ،ةيميلقإ

 لجأ امدعب ةيسايسلا بازحألاو عراشلاو شيجلا نيب ةقالعلا ترتوتو ،تارهاظتلا تددجت رصم يف

 ال ةئيس تالامتحا ...ينمألا عضولا ببسب ىمسم ريغ لجأ ىلإ تاباختنالا دعوم يركسعلا سلجملا

 !اهانمتي نم كانه امبر نكلو ،دحأ اهانمتي
 

 تدتها ،ةديدج ةضافتنا تعلدنا ذإ ،ةزغو ةفضلا ،ةلتحملا يضارألا لخاد عضولا رتوت ةلب نيطلا داز

 جرخ .»يبرعلا عيبرلا« لود يف ترصتناو تداس يتلا لاضنلا تاكرحب ةرثأتم لاضنلا ةيملس ىلإ

 درجم امنإو ،ةراجح الو صاصر ال .لالتحالا دونج هجو يف ،ةيملس ...ةيملس نوخرصي نوينيطسلفلا

 موي لك دادزي نيينيطسلفلا ىلتقلا ددع ،فنعلاب مهوهجاو نييليئارسإلا نأ ريغ ،ةعاجش رودص

 جيلخلا نم يبرعلا عراشلا يف بضغلا ججأ ام 1948 يينيطسلف ىلإ تدتما لب ،ةرمتسم تارهاظتلاو

 .طيحملا ىلإ
 

 ةراسخ لقألل وأ لضفألل اههجوتو ثادحألا عاقيإ طبضت نأ ةقطنملا يف ةيميلقإ ةوق يأل نكمي له

 ةطيرخ ىلع ةعيرس ةرظن .ةرداقو ةرقتسم ةوق نوكت نأ دب ال ؟رودلا اذهب مايقلا عيطتسي نم ؟ةفلكتو

 يهف ايكرتو جيلخلا لودو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يه كلذل ةحشرملا لودلا نأ انل فشكتس ةقطنملا
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 لصاوتلا نم ةدئاف الو ،دعوتتو ددهت تتابو يروسلا ماظنلا ىلإ ًامامت تزاحنا ناريإ .ةرقتسمو ةرداق

 .ينيطسلفلا لالقتسالا نم اهفقوم ببسب يبرعلا عراشلا يف اهتيقدص تدقف ةدحتملا تايالولا .اهعم
 

 ةبحاص جيلخلا لود .ةددرتم لازت ال يبرعلا عيبرلا عاقيإ طبضل ةحشرملا لودلا ،مويلا ىلإ ًاعيرس عجرن

 اهنم ءاشي ام مدقي ،اهدونبب حلاص هللادبع يلع سيئرلا مزلُت مل ةينميلا ةمزألا لحل ةديحولا ةردابملا

 ةوطخلا مامأ ةفقوتم ،نكلو ،يروسلا ماظنلا دعوتتو ددهت لازت ال ايكرتو .عيمجلا كبرأف ،ءاشي ام رخؤيو

 .ةقطنملا يف ةرقتسملا ةديحولا ةوقلل ةعجشم ريغ ةروص .ةبعصلا ةمساحلا
 

 طبضت نأ ايكرتو جيلخلاو ةيدوعسلل فيكف ،ةيفلخلا مهتحاس يف ةيروسو نميلا طبض نع تزجع ام اذإف

 ؟برغملا ىتح جيلخلا نم دتمم ريغتم يبرع ملاع عاقيإ
 

 يف هنإف ،ةبوغرملا ريغ ةئيسلا ةجيتنلا ىلإ يهتني نأ رمأل لمتحملا نم ناك اذإ« ةجعزم ةدعاق كانه

 مهنم لخدت ريغ نم »يبرعلا عيبرلا« نوبقاري نوينعملا سلج ام اذإ عبطلاب اذه .»اهيلإ يهتنيس بلاغلا

 .دراب فصاع فيرخ ىلإ لوحتي وهو

 ركفتلاو كرحتلاو ،يباجيإلا لعفلا ىلإ »ةرداقلا ةرقتسملا ةعومجملا« هذه لوحتت نأ نم دب ال ،يلاتلاب

 .ةفاك ةقطنملا لمشت ةيقابتسا ططخ عضوو

 ةيطارقوميدلا وحن سنوتو ايبيلو رصم لوحت نامضو ،متي نأ نم دب ال نميلا يف ةيجيلخلا ةردابملا ذيفنت

 اهنم يناريإلا ليتفلا عزنو كانه عمتجملا ينوكم نيب نيرحبلا يف ةحلاصم ىلإ لصوتلاو ،يرورض

 حيريس كانه يداحألا يفئاطلا ماظنلا نم صلختلاو ةيروسلا ةروثلا معدو ،جيلخلا رارقتسال يساسأ

 .مهنم تسيل ليئارسإو ،نيرشابملا ةيروس ناريجو ةقطنملا

 ،ةقطنملا يف داصتقا ربكأ يتبحاص ايكرتو ةيدوعسلل ديفمو ديعس طسوأ قرش روهظل مهم اذه لك

 ،انملاع يف يكريمألا - يليئارسإلا ءالعتسالا رسكي نأ عيطتسي رصم عم ةيمالسإ ةوقك امهروهظو

 اهتاحومط يغلي اهلخاد لوحت لوصحل دهمي نأ نكمي ام ،يعيبطلا اهناكم ىلإ اهديعيو ناريإ مجحيو

 .بيط راج ىلإ اهلوحيو ةيسايسلا ايفارغجلاو خيراتلا عم ىفانتت يتلا ةميقعلا
 

 دوجي نل ةيخيرات ةصرف نم مهبوعشو نوديفتسيف هقيقحت نيرداقلل نكمي عورشم هنإ ،ال ...ةريبك مالحأ

 .ىرخأ ةرم اهلثمب نمزلا
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 بارخلا حالصإ يف دعاسی نأ نكمی 1965 سرد نكلو ..نمیلا ترمد ةیدوعسلا
  

 .عساو يدوعس يبعش دييأتب ىظحت تناك 2015 سرام يف نميلا يف ةيدوعسلا برح تعلدنا امدنع

 دتما يتلاو ،ةيعسوتلا ةيفئاطلا ناريإ ةسايس نم قلقلاب ترعش يدوعس نطاومك يننأل اهديأ نمم تنك

 رحبلا ىلإ ناريإ نم دتمملا يعيشلا لالهلاب فرعي تاب ام يف ،يدوعسلا لامشلا لماك ىلع اهذوفن

 ايروسو قارعلاب ارورم توريب ىتح نارهط نم يرب قيرط دم مويلا ناريإ ناكمإب راصو .طسوتملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملل ًايقيقحً اديدهت ةنميهلا نم سوقلا اذه لكشي .نانبلو
  

 ةدشب يتموكح هتضراع يذلا يبرعلا عيبرلا ضيقن مهتيأر ينأل نييثوحلا دض برحلا ةوقب تمعد امك

 اهدوقت يتلا ةلمحلا تقبس يتلا روهشلا لالخ نميلا لك نويثوحلا حستكا .هراصنأ نم تنك امنيب

 وحن نميلا لقنت نأ ضورفملا نم ناك يتلا ةطلسلا يف ةكراشملا تابيترت اوضفر ثيح ،ةيدوعسلا

 نويثوحلا نودرمتملا ربجأ 2015 راذآ /سرام رهش لولحبو .ةيروتاتكدلا نم دوقع دعب ةيطارقميدلا

 .دالبلا ةرداغم ىلع هتموكحو يعرشلا ينميلا سيئرلا
  

 مغرب يناريإلا مدقتلا فقو نع تزجع يدالب ةموكح نأل ديازتم لكشب قلقلاب رعشأ اضيأ تب ينكلو

 نم برقي امب اهل ةيمويلا ةفلكتلا ردقت ثيح ،ةيدوعسلا ةينازيملا تكهنأ يتلا برحلا ىلع لئاهلا قافنإلا

 نم برقي ام ىلإ تضفخناو ثلثلا وحن ةيلاملا اهتاطايتحا نم ةيدوعسلا تدقف دقل .رالود نويلم 200

 ةفلكت غلبت يتلاو ،عنصلا ةيكيرمألا تويرتاب خيراوص ةمظنأ ىلعً اديدش بلطلا تابو .رالود رايلم 400

 ةيامحل اهيلإ ةجاحلا سمأ يف انرص ثيح ،رالود نييالم ةثالث نم برقي ام لدعملا يف اهنم دحاو لك

 .رمحألا رحبلا لحاس ىلع ةيلحتلا تاطحم كلذ يف امب ،ةيويحلا ةيتحتلا ىنبلا
  

 فقي ثيح .ًاءوس دشأ ةيسايس تايعادت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هجاوت ،ةيداصتقالا بقاوعلا نع ادعو

 ريبكلا طحقلا ذنم ملاعلا يف ةعاجم رطخأ هجاوي هنأ ةجردل ةلئاه ةيناسنإ ةثراك افش ىلع مويلا نميلا

 يناعيس ،يملاعلا ءاذغلا جمانرب هلوقي ام بسحبو .يضاملا نرقلا تاينيعست يف ايقيرفأ برض يذلا

 راشتسملا لاق .)ةمسن نويلم نيرشعو ةينامث لصأ نم( ينمي نويلم رشع ةعبس نم برقي ام كلذ ءارج

 أدب" :زغنكورب دهعم يفً ارخؤم اهمدق هل ةلخادم يف لدير سورب ةيكيرمألا تارباخملا ةلاكو يف قباسلا
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 ةثراك أوسأ نميلا يف دهشن اننأ وه مويلا مزاحلا ديحولا ءيشلاو ،مزحلا ةفصاع لكش ىلع رمألا

 ."ةيناسنإ
  

 هنع مجن يذلا ،نميلا يف سئابلا عضولا نع ةيلوؤسملا اهريغ نم رثكأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لمحتت

 الإ كلمي ال ةيدوعسلا ةينمألا حلاصملا نع نيعفادملا رثكأ ىتحو .انتيقادصم لكآتو يدالب ةروص هيوشت

 هيف ودبن يذلا دهشملا مامأ اًلوهذم فقيو ،ًايموي ةعاجملا مهب كتفت نيذلا لافطألا روصل ًاملأ رصتعي نأ

 .ةيمأ بوعشلا رثكأو يبرعلا ملاعلا يف دلب رقفأ ريمدت دمعتن اننأ ول امك ملاعلل
  

 نكمتت ىتح ةديدحلا ءانيم ىلع ضورفملا راصحلا عفرتس اهنأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تنلعأ

 اذه نم جورخلل ليبس ال ،فاطملا ةياهن يف نكلو .لوخدلا نم ةدحتملا ممألا اهلسرت يتلا تادعاسملا

 كلمي الو .تلشف اهنكلوً اراركتوً ارارم ةدحتملا ممألا تلواح دقلو .نميلا يف برحلا فقو ىوس قزأملا

 تاثداحم يف لوخدلاو تاضوافملا ةلواط ىلإ ةينعملا فارطألا ةداعإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىوس دحأ

 نأ مويلا اهناكمإبو ،نميلا يف ةيلهألا برحلا ءاهنإل 1965 ماع يف هتلعف ام وه طبضلاب كلذو .مالسلل

 ىلعف .مالسلل نماض ىلإ برحلا يف يلعف كراشم نم لاقتنالا لالخ نم كلذو – ديدج نم ةركلا ديعت

 نم نكمت لصيف كلملا نأ الإ ،ىلوألا ةينميلا ةيلهألا برحلا يف بناج ىلع بناج ىلإ زايحنالا نم مغرلا

 عيمج اعد هنأ وه لصيف هلعف يذلاو .برحلا فقوب تللكت يتلا ،مالسلا تاضوافم داق مث ،باحسنالا

 وحن قيرط ةطراخ ًاعم اومسرو عامتجالا يف نوكراشملا سلج ثيح فئاطلا يف هرصق ىلإ فارطألا

 .مالسلا
  

 يف ىري نأ ناملس نب دمحم عافدلا ريزوو دهعلا يلو ىلع بجوتي ،نآلا هاحر رودت يذلا عارصلا يف

 – ةميظع ةردابب مدقتلا لالخ نم مالسلا لالحإ ىلإ ةقيرطلا سفنب ىعسي نأو ،ىذتحت ةقباس يضاملا

 نأل يلودلا عمتجملا جاتحي ،تقولا سفن يفو .برحلل معدلا لاكشأ لكو ليومتلا فقو ىلع لمتشت

 مجني ،ضوافتلا لالخ نم اهيلإ لصوتلا متي ةلداع ةيوستب لوبقلل – ناريإ ىلعو – نييثوحلا ىلع طغضي

 ةعرشب نويثوحلا فرتعي نأ ىلع يعرش ينمي ليصفك نييثوحلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فارتعا اهنع

 ةدحو نمضت يتلا تاءارجإلابو ةطلسلا يف ةكراشملا أدبمب عيمجلا لبقيو ،ىرخألا ةينميلا لئاصفلا

 .هكسامتو نميلا
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 لوخدلا اوضفر مه نإ نييثوحلاو ناريإ رمأ حضفنيسو ،ايلعلا ديلا ناملس نب دمحمل نوكت فوس اهنيح

 اهجاتحي يتلا ةيقادصملا ناملس نب دمحم بسكي فوسو .ةعورملا برحلا ءاهنإل لماش ضوافت ةيلمع يف

 نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل كلذ دعب نكميو .مالسلا دونب ىلع مث رانلا قالطإل فقو ىلع ضوافتلل

 هذهب ضهنت نأ نميلا يف رامعإلا ةداعإو رامثتسالا ةيلمع ةدايرو مالس قافتا ىلإ لصوتلا ريسيت لالخ

 .ملاعلا يفو ةقطنملا يف يدايرلا ةكلمملا عضو ززعت نأو ةلشافلا ةلودلا
  

 ىلع بجوتي هنإف ،1965 ماع يف لصيف كلملا لبق نم حلفأ امك حلفيو ،كلذ زاجنإ نم نكمتي ىتح نكلو

 حضاولا هددشت نع ىلختي نأو يسايسلا مالسإلا دض اهنشي يتلا هتلمح فقوي نأ ناملس نب دمحم

 .ءاوس دح ىلع نميلا لخادو ةكلمملا لخاد – ريبعتلا ةيرح لثم ةيساسألا ةيطارقميدلا ئدابملا ضفر يف
  

 بزح تادايقب عمتجا امنيح ةئيرج ةوطخ ذاختاب ناملس نب دمحم رداب ،رهشلا اذه نم ركبم تقو يف

 ةكلمملا لبق نم ًافسعو ًاملظ فنصت يتلا ،نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ًاعرف ربتعي يذلاو ،ينميلا حالصإلا

 ةكلمملا رعشت نأ يغبني .ةيباهرإ ةمظنمك ،ةيجيتارتسالا اهحلاصم مدخي ال امبو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

 اهراصنأ اهيف كراشي عيمجلل ةلثمم ةموكح هنوؤش ريدت نمي بناج ىلإ نامألاب ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يهو ،1965 ماع يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هتزجنأ ام وه طبضلاب كلذو .ءاوس دح ىلع اهموصخو

 .ىرخأ ةرات هزاجنإ ىلع ةرداق
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 ؟ ةیناثلا ثیبازیلإ ةكلملا نم يدوعسلا دھعلا يلو ھملعتی نأ نكمی يذلا ام
  

 جالعلا نم ًاعون تناك ول امك هتاحالصإ نع ثدحتلا ناملس نب دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو بحي

 نلعأ دق ناكو ،"مهرمدن فوس" ألملا ىلع ًابقثنلعم ،نييمالسإلا نيفرطتملا قيلطتب دهعت دقل .ةمدصلاب

 لالخ نم ،ضايرلا نوتلراك زتير قدنف يف ءارمألا نم ددع نجس تلمش يتلاو ،داسفلا ىلع هبرح

 لب ،نييدوعسلا نينطاوملل ةبسنلاب لمانألا ىلع ضع ةباثمب كلذ راصو .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو

 نم لامعألاو ةراجتلا عاطق يف ءايرثألا رابكلو ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ نم فالآلل ةبسنلاب ىتحو

 .ءارمألا ريغ

 :يماردلا لسلسملا اذهلً اديدج ًادعب فاضأ نأ يضاملا رهشلا رخآً اريمأ رشع دحأ لاقتعا ثبل ام مث

 .ةيدوعسلا ةيكلملا ةلئاعلل ةلمتحملا ةلكيهلا ةداعإ

 ال نيذلا ةلئاعلا دارفأ نم ةيكلملا تانييعتلا عزن ىلع مدقي دق ناملس نب دمحم نأ نع ثيدح كانه

 ةلئاعلا لخاد ريبكلا دوعس عرف ىلإ نوبستني نيذلا كئلوأ لثم ،زيزعلا دبع كلملاب ةرشابم نوطبتري

 "ريبكلا" ةملك هينعت ام مغر .ةيكلملا ةلئاعلل ةقوبسم ريغ ةلكيه ةداعإ لوأ لثميس هنإف كلذ حص ول .ةيكلملا

 دوعس ةلالس نم نوردحني ذإ ،ةبترم ىندألا براقألا مه عرفلا اذه ىلإ نومتني نيذلا دارفألا نأ الإ

 اهدقفي يتلا لبإلا فصول مدختست ةيودب ةملك يهو – "فيارع" مساب فرعي يذلا عرفلا ميعز ،ريبكلا

 عم تفلاحت دق تناك ،اهئالو يف كشي يتلا ،لبإلا هذهف .دعب نم اهنوديعتسي مث وزغلا يف اهباحصأ

 ةيدوعسلا ةلودلا طاقسإل ةلواحم يف رشع عساتلا نرقلا يف ،ديشرلا لآ ،ةاتعلا نييدوعسلا موصخ

 يتلاو ،ءامدلاو ةنايخلاو ردغلاب ةرطسم ةيريبسكش ةياور لوصفب هبشأ اهلوصف تناك يتلاو – ةيناثلا

 .ةيدوعسلا لخاد ةيسردملا ميلعتلا جهانم يف اهتاعارص ليصافت نم ًائيش دجت نل
  

 اهعباوتو يه اهمجحي نأو ةيكلملا ةلئاعلا ددمت نم دحي نأ ديري وهف ،حضاو ناملس نب دمحم فده

 ةيبرعلا ةكلمملا تثرو ،1953 ماع يف زيزعلا دبع كلملا ةافو ذنمف .اهطاسوأ يف عازنلاو سفانتلا صيلقتل

 .ةلقتسملا ذوفنلا زكارم رثاكتو ومنو ةأشنب تحمس ةيلالس تانايك ةيدوعسلا

 ةلءاسملا بايغ هراعس نم داز يذلا عمطلل نانعلا قلطأو ءارثإلا ىلع ةحوتفم ةيهش ىلإ ىدأ هرودب اذهو

 مهنأ مغر اذه ،ةكلمملا ءاحنأ لك يف ةيراجتلا عيراشملاو يضارألا ةيكلم ءارمألا ركتحا دقف .ةبساحملاو

 .ةيخس حنم ىلع نولصحيو ةيرهش تابترم نوقلتي هلك كلذ قوف اوناك
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 .دالبلا يف سانلا ةماع ىدل قنحلاو ظيغلا رعاشم ديلوت ىلإ يكلملا ءارثلا اذه ىدأ نأ ًابجع نكي مل

 .ءارثلا يف نولفري اهينطاوم ةفاك نأ ةكلمملا نع ةموهوملا ريطاسألا نم ةدحاو نأ قايسلا اذه يف ركذي

 يف ةرداصلا يلودلا كنبلا تانايبلً اقبط ةكلمملا يف درفلا لخد نإ لب .كلذك اوسيل مهمظعم نأ عقاولاو

 جيلخلا لود مظعمو ايناطيربو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم لك يف درفلا لخد نم ىندأ ناك 2016 ماع

 عيمج رمأ دق يضاملا رهشلا يف تالاقتعالا ةلمح نش نم ةليلق مايأ لبق ناملس كلملا ناكو .ىرخألا

 هشيعي يذلا فرتملا ةايحلا طمن ىلإ رظنلابو .فتاهلاو ءابرهكلاو هايملا ريتاوف عفدب ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ

 ةبترتملا ريتاوفلل ةيلامجإلا ةميقلا نإف ،رصق نم رثكأ مهنم نوريثك كلمي ثيح ،ةيدوعسلا ةلئاعلا دارفأ

 .ةيلايخ تايوتسم ىلإ لصت داكت تاعاطقلا اذه يف مهل ةمدقملا تامدخلا ىلع

 ىلع مهرابجإ دض جاجتحالل ،معُز امبسح ،رهاظتلاب ريبكلا دوعس ةلئاع نم دارفأ ماق امنيح ،كلذلو

 ةيرذ نم اوسيل مهنأ مغرف .مهلاقتعاب سانلا نم ريثك داشأ ،ةيدايتعالا ةيلحملا تامدخلا هذه ريتاوف عفد

 ةيموكحلا تائيهلا مهل اهمدقت يتلا تازايتمالا نم ريثكلاب اوظح مهنأ الإ زيزعلا دبع كلملا دالبلا سسؤم

 هعقوم نم ةرشابم لصف جاجتحالا يف تكراش يتلا ةعومجملا دارفأ دحأ .صاخلا عاطقلا تاسسؤمو

 ةمكاحملا ىلإ ةعومجملا سفن نم رخآ صخش مدقي نأ لمتحملا نمو يدوعسلا يضايرلا داحتالا يف

 .ةنايخلا ةمهتب

 يتلا تاعازنلا ىلع ةرطيسلاو ةلئاعلا دارفأ نوؤش ةرادإ يف سورد ملعت باشلا دهعلا يلو دارأ ام اذإ

 رهش يف اهروزيس يتلاو ةيناثلا ثيبازيلإ ةكلملا هتمدق يذلا جذومنلا نم دافتسا امبرلف ،اهلخاد بشنت

 ىلع هورصتقاو "يكلملا ومسلا بحاص" بقل روسدنيو لآ دشر دقف .نطنشاو ىلإ هقيرط يف سرام

 اهقبطت يتلا ماكحألاو ريياعملا سفن اوقبط دوعس لآ نأ ولو ،ةكلملا براقأ برقأ نم ةريغص ةعومجم

 جراخ مهريغ نوريثكو ريبكلا دوعس عرف دارفأ ناكل مه مهعضو ىلع ملاعلا يف ةيكلم ةلئاع حجنأ

 .تقولا كلذ لاوط حنمو بتاور نم هنوقلتي امب ةلئاعلا لهاك اولقثأ املو تضم لايجأ ذنم ةيكلملا ةرئادلا

 ةكلملا كلذكو مألا ةكلملا ةلحارلا لثم تايصخشف .ةربخلاو نسلا ايازم نوردقي روسدنيو لآ نأ امك

 ةئشانلاو ةيتفلا تايصخشلا ءاوضألاو ةرهشلا ىلع ةماعلا ةايحلا يف سفانت ،اهسفن ةيناثلا ثيبازيلإ

 يضقيو دوعس لآ مجح صيلقتً العف يوني ناملس نب دمحم ناك اذإ .ناغيمو يراهو نيرثاكو مايلو لثم

 نكلو ،حيحصلا هاجتالا يف ريسي وهف اهلخاد "شورعلا ةبعل" هبشت يتلا تاعازنلاو تاسفانتلا ىلع

 لثم هليجل قباسلا ليجلا نم ةميكحلاو ةريبكلا تايصخشلا ةميق ىسني الأ تقولا سفن يف هيلع
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 ناعتسا ول هلعلف .ةدوهشملا ةيسامولبدلا ةكنحلاو ةعساولا ةبرجتلا يذ لصيفلا يكرت ريمألا مرضخملا

 .اهنع تمجن يتلا ةاسأمللً ادح عضيو ةينميلا ةمزألا نم ًاجرخم دجي نأ ةمكارتملا هتاربخب

 عيمجلا سمي امف ،سانلا ىلإ عامتسالا وه روسدنيو لآ نم دوعس لآ هملعتي نأ نكمي سرد مظعأو

 ةدع يف اهعقوم نم تززع ةيناثلا ثيبازيلإ ةكلملا نأ نم كلذ ىلع لدأ الو .عيمجلا هيلع قفاوي نأ يغبني

 يف انايد ةريمألا ةافو دعب صاخ لكشبو ،ةيبعشلا تاداقتنالا هجو يف اهسأر تنحأ امنيح تابسانم

 شرع ىلع عبرتت اهنأب رخافت يهو ،سانلل اهعضاوت ببسب "ةريبكلا" بقل ثيبازيلإ تبستكا .1997 ماع

 .ةنومضمو ةناصم هيف ريبعتلاو ركفلا ةيرح عمتجم

 دحألا ءارمألا ىلع ضبقلا ءاقلإ نأ مغرف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لاحلا وه اذكه سيل ديكأتلاب

 ةلئاعلا نم دارفأ اهيف لماعي يتلا رصاعملا خيراتلا يف ىلوألا ةرملا اهنأ ذإ –ً اديعسً اربخ ادب رشع

 نم تارشعلا عاضوأ هيلإ تلآ ام لوح هسفن ضرفي اًلؤاست نأ الإ ،سانلا ةماع لماعي امك ةيكلملا

 مامأ لوثملا نورظتني اولازامو ئفاكم يلود مامتهاب اوظحي مل نيذلا نييفحصلاو نيدلا ءاملعو نيركفملا

 تقولا كلذ ذنم زجتحي مهضعبو ،يضاملا لوليأ/ربمتبس رهش ذنم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاضقلا

 .اهيلع مهمكاحتو مهب اهقصلت ةمهت نع ىودج نود ةلودلا ثحبت امنيب يدارفنا سبح يف

 

 مهتاوصأ اوعفري ملو ،مكاحلا رصق مامأ اورهاظتي مل مهف ،رشع دحألا ءارمألا هلعف ام اولعفي مل ءالؤهو

 يأ يف اوكراشي مل لب ،مهقيرفت ةلواحم ةطرشلا تلخدت امنيح اومواقي ملو ،كلملا عم ءاقللاب نيبلاطم

 .رثكأ ال راكفأ نم مهيدل اميف ًالثمتم ديحولا مهجاجتحا ناكو ،ةرهاظم يأ يف الو عامتجا

 عضاوتلا نم ةيبسن ةجرد ىلع مهلمحو دوعس لآ ميجحتل ناملس نب دمحم يعس نأ يف كش نم ام

 الً اردق تبستكا يتلا ،ةيناطيربلا ةيكلملا ةلئاعلا نم ملعتي نأ هيلع يغبني امبر نكلو .هب بحرم رمأ

 ام اذإ .عضاوتلا نم ءيشب قلختلا ىلإ هسفنب ىعسي فيك ،حاجنلاو مارتحالاو ةناكملا نم هب ناهتسي

 نوكيسف ،مهدالب نوبحي ًاضيأ مه مهنأب فارتعالاو هيدقتنم ىلإ عامتسالا نم ناملس نب دمحم نكمت

 .هناطلس نيكمت لعفلاب هناكمإب
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 دھعلا يلو ةضبق يف ةقلطملا ةطلسلا ..ةدیدجلا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 
 

 هفادهأ قيقحت لجأ نم هنأ الإ ،هدلب حالصإل ىعسي ناملس نب دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو قلطنا

 علطم يف هيلع ضبقلا ءاقلإ نم نيموي لبق حيحصلا قيرطلا وه اذه سيل .دقنلا لاكشأ لك عمقي تاب

 يف يل ترشن تالاقم ىلع اهيف ينبنؤي ةليوط ةيصن ةلاسرب لالط نب ديلولا ريمألا ىلإ لسرأ ،ربمفون

 دهعلا يلو داقتنا ىلع تالاقملا كلت يف تأرجت ثيح ،زميات لاشننيافلاو تسوب نطنشاولا يتفيحص

 .تالاقتعا نم هب رمأ ام ىلع ناملس نب دمحم ريمألا
 

 ناكو ناملس كلملا يدوعسلا لهاعلا قيقش نبا وه ،قدانفلا كلامو ريدرايلملا ،لالط نب ديلولا نأ فورعم

 دادعإلا نم ماوعأ ةثالث دعب .اهلومي ناك يتلا ،ةيرابخإلا برعلا ةانق ريدم تنك امدنع لمعلا يف يسيئر

 ىلع ثكمن مل اننأ الإ – 2015 طابش / رياربف يف ،نيرحبلا ةمصاع ،ةمانملا نم انثب قلطنا ،ريوطتلاو

 .ثبلا نم انعنمتو نيرحبلا ةموكح انفقوت نأ لبق ةعاس 11 ىوس ءاوهلا

 ينيرحب يعيش يسايسو طشانل تقولا سفن انحنم اننأل لصح كلذ نأ لمتحم ؟كلذ لصح اذاملف

 .نيرحبلا يف ةينسلا ةموكحلل هانحنم يذلا كلذك
 

 لالخ .اريثك كلذ ينئجافي ملو ،هلاقتعا قبس يذلا ماعلا لالخ ديلولا نيبو ينيب اريثك لصاوتلا صلقت

 نم ءادوسلا ةمئاقلا ىلع تعضو مث ،ةيمويلا ةيدوعسلا نطولا ةفيحص يف ةباتكلا نم تعنم ةرتفلا كلت

 ىلإ اهتيكلم دوعت ىرخألا يه اهنأ كلذو ،يبرعلا ملاعلا يف عساولا راشتنالا تاذ ةايحلا ةفيحص لبق

 رارقل يتاداقتنا ترركت نأ دعب رتيوت مادختسا نع فقوتأ نأب يل ليقو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .بمارت دلانود ةدحتملا تايالولا سيئر ناضتحاب ةموكحلا
 

 نمو ةموكحلا يف نولوؤسم" وه باوجلاو "؟فقوتت نأ كل لاق يذلا نم" :اراركتو ارارم تلئس دقلو

 تناكو ،لبق نم طخلا زواجت نأو هل قبس انم نم اديج اهفرعيو ،ةحضاو مهتلاسر تناك دقل ".مهيلاوي

 عضوتس مث ،ءدب يذ ئداب رفسلا كيلع رظحيس ثيح ،بقاوعلا هجاوت وأ عدترتو فقوتت نأ امإ" :لوقت

 ".نجسلا لخاد ةنازنز يف فاطملا كب يهتني اهدعب امبرو ،ةيربجلا ةيلزنملا ةماقإلا تحت
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 فقوم نيب نآلا ةفاسم دجوت دعت مل هنأ يتبرجت نم تملعت ،طخلا كلذ زواجتأ انأو اهتشع دوقع دعب

 .هب حيرصتلاب نينطاوملا رشعم نحن انل حمسي ام نيبو يمسرلا ةموكحلا

 يف هنكلو ،ريبعتلا يف ةيرح ناك هنأب كلذ فصأل تنك ام – ريثكب ربكأ شماهب عتمتن يضاملا يف انك

 يتلا يه ةيسايسلا ةدايقلا نكت مل نايحألا ضعب يفو .ةقلطم ءايمع ةعاطب ارمأ نكي مل تقولا سفن

 .اسسحت رثكأ تناك يتلا ،ةينيدلا ةدايقلا يأ ،ءاملعلا امنإو هلوقن وأ هبتكن اميف ةلكشم اهيدل
 

 تناك ءاوس ،دقنلا لاكشأ نم لكش يأ عم حماستت دعت مل يتلا يه ةموكحلاف ،نآلا امأ يريذحت مت دقل

 ،ايلاح نوجسملا لامعألا لجر ،سراف ليمج هسرامي ناك يذلا طمنلا نم ةيسايسلا ةيرخسلا باب نم

 ميعزلا نع ردصت تناك يتلا كلتك ،حماستلا نم ربكأ لاجم ةحاتإو ةيطارقميدلاب تابلاطم تناك وأ

 .لوليأ / ربمتبس رهش يف لقتعا يذلا ةدوعلا ناملس ينيدلا
 

 ،كلذلو .ةئجافمو ةعيرس ةيماقتنالاو ةيباقعلا تاءارجإلاو ،دهعلل ايلو ناملس نب دمحم بصن نأ ذنم

 تقولا كلذ ذنم تئتف امو – عمسلا ةساح دقفأ مل يننأ الإ ،تمزتلا تمصلابو ،تعدترا ترذح امدنع

 .قلق ىلع اقلق دادزأ

 نم ةعاس نيعبرأو ةينامث لبق يلإ اهب ثعب يتلا هتلاسرل ناك ام .ينجعزي مل ينع هسفنب ديلولا يأن

 يف دهعلا يلو ةدناسم ىلع اهيف ينعجش ثيح ،ناملس نب دمحمل ادييأت رثكأ نوكت نأ طبضلاب هلاقتعا

 اندالبو ،ناملس نب دمحم ريمألا يخأ ةدايقب ةعبارلا ةيدوعسلا ةلودلا ءانب نآلا يرجي" :الئاق هعورشم

 ".ءانبلا يف انعم كرتشتو دوعت نأ كيلع بجي .كلاثمأ نم ةرينلا لوقعلا يوذ ىلإ ةجاحب
 

 نم ةرشع ةبجولا سفن يف هعم لقتعاو ،هتلاسر ىلع درلا ةصرف يل حاتت لبق هيلع ضبقلا يقلأ هنأ الإ

 نيوانعلا تالاقتعالا رابخأ تردصت .لاومألا ليسغو ةوشرلاو داسفلا مهتب نيلوؤسملا تارشعو ءارمألا

 .ةديحولا لاح يأب نكت مل اهنكلو ،ةيسيئرلا
 

 نيدلا لاجرو لامعألا لاجرو ركفلا زومر نم نيعبس نع ديزي ام نجس ةريخألا ةثالثلا روهشلا لالخف

 ةكلمملا جراخ سانلا مهفرعي ال ءالؤه مظعم .دقنلا لاكشأ لك تاكسإ حضاو لكشب اهنم دصق مهتب

 .ضايرلا يف نوتلراك زتير قدنف يف تلقتعا يتلا ةعومجملا سكع ىلع ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 ةدايقب ءاسنلل حامسلا كلذ يف امب تاحالصإلا نوديؤي مهنم نوريثكو ،نيفرطتم اوسيل مهمظعم

 .تارايسلا
 

 ةمئاق دادعإ فدهب تينرتنإلا ربع ةلمح يناطحقلا دوعس همسا يكلملا ناويدلا يف ريبك لوؤسم مظن

 هتلمح مساب قلطأ ضعبلا مهضعب ةنادإب نييدوعسلا بلاط امنيبو .صاخشألا ءالؤه لثم ءامسأب ءادوس

 مساب فورعملا ،يرسلا سيلوبلا هلعفي ناك امع فلتخي ال ،ريقح عورشم هنإ ،رتيوت ربع غاتشاه

 ناملس نب دمحم نوديؤي نيذلا تاوصأ ىوس عمست دعت مل ،لعفلابو .ةيقرشلا ايناملأ يف ،يساتس

 .ةينالع كلذ ريغب هوفتلا ىلع ؤرجي دحأ نم ام هنأل ،هتاسايسب نوديشيو
 
 

 اماظن زرفي نأ رمألا ةقيقح يف نكمي ناك لماش ريغت وه مويلا ضايرلا يف يرجي ام ،ةقلطملا ةطلسلا

 .دعب سيل لقألا ىلع ،ثدحي ام سيل كلذ نأ الإ .الدع رثكأ مكح

 سيئر دعب حبصي مل هنأ مغر ناملس نب دمحم صخش يف لثمتم ىلعأ ميعز وه كلذ نم الدب انيدل ام

 ةيندم ،ةقلطم ةطلس ديلاقم هسفنل عمجي نأ نم ةقحالتملا لاقتعالا تاجوم لالخ نم نكمت هنكلو ،ةلودلا

 .ةيركسعو

 نم هيدل ام مغر ناملس نب دمحمل داقتنالا ديدش انأ اذامل ينلأسو عيباسأ ةعضب لبق قيدص يب لصتا

 امك انرطاخ يف لوجي امع ربعن نأ انناكمإب دعي مل اذامل هتلأسف .رييغتلا ىلإ ةساملا دالبلا ةجاحو ةيؤر

 .لبق نم لعفن انك
 

 انيلع ،ناملس نب دمحم هماقأ يذلا ةطلسلا لكيه نم ءزج نآلا وهو ،برغلا يف ملعت يدوعس يل لاقو

 .هافرلاو حالصإلا يهو ىمسأ ةياغل هنم رفم ال يبناج ضرع اهرابتعاب تالاقتعالا نع فرطلا ضغن نأ

 اهوبكترا ةميرجل ال رخآلا ولت دحاولا نولقتعي مهو يئاقدصأ دهاشأ نأ يلع بجوتي العف له ؟اقح

 ؟ةليبنو ةديج ةموكحلا تاءارجإ ةفاك نأب نلعأ نأ يلع بجوتي له ؟مهسوفن يف امع نوربعي مهنأ ىوس

 ؟رشع عباسلا نرقلا مأ نورشعلاو يداحلا نرقلا وه له ؟هيف شيعن يذلا اذه نرق يأ

 تائم ضهن ،هسفن يف رانلا يزيزعوب دمحم لوجتملا يسنوتلا عئابلا مرضأ نأ دعبو ،2011 ماع يف

 ،مهتاوصأ عمست نأب اضيأ اوبلاط هنكلو ،فئاظولاب نوبلاطي اوناك مهنأ حيحص .برعلا نم نييالملا

 .تمصلا اومزتلي نأ مهنم بلطي ال نأبو
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 يعمو ،انأ امأ .غنيب نيج يز ينيصلا ميعزلا هلضفي يذلا جذومنلا يه توص الب فئاظولا نوكت دق

 ءازإ ديدشلا مهقلق نع نوربعي مهو بابشلا عمسأ .لكريم اليجنأ جذومن لضفن اننإف ،برعلا مظعم

 .ناملس نب دمحم اهب فرصتي يتلا ةقيرطلا
 

 ادج مهملا نم كلذلو ،هقيقحت ةيلمع نم اءزج اونوكي نأ نوديري مهنكلو رييغتلا ةيؤر نوديري مهنإ نولوقي

 .عومسم توص مهل نوكي نأو رابتعالا نيعب اوذخؤي نأ مهل ةبسنلاب
 

 ةيدوعسلا ةيبوسحملا
 

 ال ناملس نب دمحمف .1979 ماع ذنم بايترالا عادبإلا نونج نم ىوتسملا اذه لثم يدالب دهشت مل

 لآ زيزعلا دبع كلملل اؤفك ناك ول امك سانلل هسفن مدقي نأ لواحي لب ،هدلاو فلخي نأل طقف ىعسي

 ىلع "يناثلا سسؤملا" ةفص ءافضإ ىلإ هيديؤم ضعب بهذي لب .لوألا اهكلمو دالبلا سسؤم ،دوعس

 .ناملس نب دمحم

 ،هب نوقحلي هفلخ نم لكلاو ادرفنم يشمي امئاد هارت ،تاعامتجا ةفرغ وأ رمتؤم ةعاق ىلإ لخدي امدنع

 نودب يذلاو ،اماع نينامثو ادحاو رمعلا نم غلبي يذلا ناملس كلملا هدلاو عم الإ روصلا يف رهظي الو

 ضعبلا اهفصي دق يتلاو ،ةئيرجلا هعيراشم يف رارمتسالا ىلع ردقيل ناملس نب دمحم ناك ام هنم معد

 .ةريطخلاب
 

 رصانعلا نم ضعب ىلع ظفاح هنأ الإ ،يكلملا لوكوتوربلا ىلع بلقنا ناملس نب دمحم نأ نم مغرلا ىلع

 ،ناريزح /وينوي رهش يف دهعلل ايلو بصن امنيح .يه امك دالبلا يف ةيبوسحملا ةموظنمل ةيساسألا

 دارفأ نم اباش نيعبرأ نع ديزي ام نييعت ىلإ رداب ،دهعلا ةيالو نم فيان نب دمحم همع نبا كلذب حازأو

 .ةفلتخم عقاوم يف ةمكاحلا ةيدوعسلا ةلئاعلا
 

 كلذ نم ناملس نب دمحم فدهو .اصخش نيثالث نيع دق ناك ،دهعلا يلول ابئان ناك امنيح ،كلذ لبقو

 .ةلئاعلا عورف ةفاكل نيلثمم نونيعملا نوكي نأ وه
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 ،ههاجت ةديدشلا ةبهرلاب نورعشي امبرلو ،هءاكرش اوسيل مهنكلو ،هتناطب نولكشي نم مه سانلا ءالؤهو

 ،نوفرصتي مهنأ ربتعا وأ ،اوفرصت ام اذإف .هجعزي وأ هطخسي نأ هنأش نم ام لك نوبنتجي مهلعجي امم

 .بصانملا نم ىلعأ وه ام ىلإ ءاقتراو مهعاضوأ يف انسحت كلذب اونجي دقف امات ءالو هل نيلاوم ءافلحك

 ريثكب مويلا نوكسمي نيذلا مه مهنأ ثيح ،رييغتلا ىلع ىرخأ ةمالع بابشلا ءارمألا ءالؤه رابتعا نكمي

 .ةلئاعلا لخاد انس ربكألا ءاضعألا ىلع اركح لبق نم تناك يتلا ذوفنلا لصافمو رومألا ديلاقم نم
 

 ،حالصإلا يف اصلخم ناك امهمو ،اقذاح مكاحلا ناك امهم ،ليبسلا ءاوس تسيل ةقلطملا ةطلسلا نأ الإ

 اينطو نيصلخم نودبي نيذلا ماكحلا نم برعلا نحن انيناع مكل .ذاقنإلا ىلإ دالبلا ةجاح تغلب امهمو

 تأدب امنإ ةيلهألا انبورحو انمئازهو انقزآمو انتاناعم لجف ،ةاغط ىلإ اولوحتي نأ نوثبلي ام مهنكلو

 .ءامعزلا ءالؤه ببسب
 

 ةسوديملا سوؤر نم ادحاو عطقي نمب نوكت ام هبشأ اهنكلو ،ذيفنتلا ديق داسفلا ةحفاكم ةلمح تناك امبرل

 ىوس اهنع مجني ال – ةيئاقتنا ابرح ال ،داسفلا ىلع ةيقيقح ابرح ىرأ نأ دوأ .رخآ سأر هناكم تبنيل

 .داصتقالا ميطحتو نيرمثتسملا ةقث زه
 

 نيذلا نييشافلاب نولدبتسي نيددشتملا نينيدتملا ىرأ نأ بحأ ال يننكلو ،فرطتلل ادح ىرأ نأ ديرأو

 .مهفلاخي نم لك ةداوه الب نوسودي امنيب "ميظعلا ميعزلا" لئاضف نودجمي
 

 نود نكلو ،نانبل يفو نميلا يفو ايروس يف يفئاطلا اهعسوت فقوتو ناريإ هباجت يدالب ىرأ نأ ديرأ

 .اعم نيدلبلا رامدب يهتنت دق ةحوتفم برح ران لاعشإب ةفزاجملا
 

 يأ ىلع رمنتلا نود نكلو ،ةقطنملا يف ذوفن تاذو ةمساح ةمزاح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىرأ نأ ديرأ

 .ةريغصلا لودلا نم

 .هدض الاتق ضوخن نأ نم الدب يبرعلا عيبرلا حور نضتحن نأل جاتحن
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 اھتاذ جئاتنلا ىلا يضفی ناتسناغفأ يف ءاطخألا راركت
  
  

 ةريهش ةلوقم هذه ،»ةفلتخم جئاتن عقوتو ةدع تارم )ناتسناغفأ يف( هسفن لعفلا راركت نونجلا نم

 ةدحتملا تايالولا لازت ال فسأللو ،)ناتسناغفأ يف( اهيلإ تفضأ دقو ،نياتشنيآ تربلأ يئايزيفلا ملاعلل

 دعو امك ةفلتخم جئاتن بمارت دلانود يكريمألا سيئرلا عقوتي ةرملا هذه نكلو ،كانه اهسفن لاعفألا رركت

 .ةيكريمألا بورحلا لوطأ ءاهنإل »ةفلتخملا« هتسايس نع نلعي وهو يضاملا عوبسألا هبعش
  

ً اديزم لسريس ،رمتسم ناتسناغفأ يف يكريمألا طروتلاف ،ديدج الف ،هتطخو هباطخ ىلإ ةدوعلاب نكلو

 هقبس نم نأكو ،ةيباهرإلا تاعامجلا ةبراحم ىلع زكريس هنإ لاق ،رركتيً اكريمأ أطخ انهو ،تاوقلا نم

 لاق امابوأ كاراب هفلسف ،ديدجب سيل لودلا ءانب ةداعإب نيمتهم اودوعي مل مهنإ هلوق ىتح ،كلذ لعفي مل

 هتلمح يف هنلعأ أدبم وهو ،فلتخم قايس يف اهسفن ةلمجلا عضي بمارت نكلو ،2011 يف اذهك ًائيش

 ،ىتش ةيكريمأ تالخدتب تطروت يتلا ،دالبلا ءامعز كرتو ،ةيطارقوميدلا رشنب ينعم ريغ هنأب ةيباختنالا

 فادهتسا نم نييباهرإلا نوعنميو رارقتسالا اهل نوديعيس مهنأ املاط ،اوؤاش امفيك مهنادلب نومكحي

 .هدالب
  

 ،ناغفألا دالب يف ًايركسعً ايكريمأ ًادوجو ينعي ام ،تاوقلا نم ديزم لاسرإ وه ،لوألا رركتملا أطخلا

 اهيف رشابملا يكريمألا دوجولاو ،بناجألا ةازغلا بحي ال اهبعش نأ كردي ،دالبلا كلت خيراتل سراد يأو

 مهتراسخ مغر ىلع ددج عابتأ دينجت ىلع اهتردق دمتست هنمو ،اهتوقو »نابلاط« ءاقبل ببس مهأ وه

 ً.اماع 16 لبق مكحلا
  

 يفو ،باحسنالا ناك يسدح« :لاق ،ناتسناغفأ يف ةديدجلا هتيجيتارتسا اهيف نلعأ يتلا هتملك يف

 اياوزلا« نم هتالارنج عم عضولا سرد امدعب هنأ فاضأ هنكلو ،لعف هتيلو »يسدحل بيجتسأ ةداعلا

 باحسنالا ةبرجت لعل .نويباهرإلا هنم ديفتسي غارف ىلإ يدؤيس باحسنالا نأ ىلإ ىهتنا »ةفاك

 كلت ىلع ىضق ،كلذل يسيئرلا ببسلا وه نكي مل نإو ،هدعب »شعاد« دوعصو قارعلا نم يكريمألا
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 سيلو يوق ميعزك روهظلا بحي هنأً اصوصخو ،سيئرلا »سدح« عم تقفاوت يتلا ةهيجولا ةركفلا

 .امابوأ كاراب قباسلا سيئرلا فصو هل ولحي امك »فيعض سيئرك«
  

 ،ةددهم اهسفن لوباك حبصت دقو ،ةبختنملا ةيناغفألا ةموكحلا عضعضيس باحسنالا نأ يف كش ال

 بعشلل لثمملا اهنأكو ةوقلا كلتب »نابلاط« نأ رابتعا أطخلا نم نكلو ،ةسرش ىرخأ ةيلهأ برح علدنتو

 ناغفألا نم ريبك ءزجل ةلثمم اهنإف ،نييكريمألل »ةليمع« اهنأ تدب ول ىتح ،لوباك ةموكحف ،يناغفألا

 يفنتس ذإ ،ةيقدصو ةيبذاج رثكأ حبصتس اهنأ امك ،ةيقرع ىتح وأ ةيسايس بابسأل »نابلاط« نوضفري

 .»ةليمعلا« ةفص اهنع
  

 تلقنتو تأشن ةيناغفأ لايجأ ةثالث نأ ركذتنلف ةلمجلا ةوسق مغر ىلعو ،ةنس وأً ارهشأ برحلا رمتست دق 

 ،رصتني نأ فرط يأ عيطتسي نل ةياهنلا يف ،ةيناغفألا بورحلا رخآ هذه نكتل .برح ىلإ برح نم

 ةيمالسإ لودو ناتسكاب مهاست دق ،»اغريج ايول« ناغفألا اهيمسي ،تاضوافملل ام ةلواط ىلإ نودوعيس

  .لودلا ءانب ةداعإ نع يلختلا ،يناثلا يكريمألا أطخلا يتأي انهو ،اهدقع يف ىرخأ

 تائمب سأب الف ،رالود نويليرت وحن اهيف تقفنأو ،ةيلاحلا برحلا ةيلوؤسم لمحتت ةدحتملا تايالولا

 .مالسلاو قافتالل نيضوافتملا ناغفألا ءارغإل ىرخألا نييالملا

 نميلل هسفن لحلا وه ناتسناغفأل لحلاف ،ةيبلسلا ةيجراخلا تالخدتلا عنم وهو ،اهل مهم رود كانه 

 .ةطلسلا يف كراشتلا« ةلمج يف رصتخملاو ،ايبيلو ةيروسو
  

 يف هاش رهاظك كلم اهرفو يتلا ،»ةيروتسدلا ةيعرشلا« موهفم ةسئابلا تايروهمجلا هذه تدقف دقل

 1973 ماع همع نبا هيلع بلقنا ،ةديج ةيعرشب عتمتي ناك هنأ الإ هفعض مغر ىلع يذلاو ،ناتسناغفأ

 ديزم لكآتف ،رخآ بالقنا عقو ماوعأ ةسمخ دعب .ةيعرشلا نم ضعب لكآتف ةيروهمج ناتسناغفأ نلعأو

 ةلئاه لتك طقست اهعمو ،رخآ ولتً ادحاو دالبلا ميلاقأ تراثو مكحلا ىلإ نويعويشلا لصو ،ةيعرشلا نم

  .ةيعرشلا نم
  

 ،ةلتاقم تاعامجو ،بازحأ ،ةدع تايعرش ترهظ ،ةيعرش يأ كانه َقبت ملف ،ناتسناغفأ تايفوسلا ازغ

 سورلا كرت امدنعو ،دالبلا تأزج يتلا مهتيعرش تخَّسرت ،نينسلا رورمب ،تايقرع وأ لئابق ءامعزو
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 ةيلآ ىلع قافتالا ةددعتملا »تايعرشلا« هذه عطتست مل ،ةيعويشلا ةموكحلا هدعب تطقسو ،ناتسناغفأ

 .نولعفي اولاز امو اولتتقاف ،ةطلسلا يف كراشتلل
  

 هذهف ،»لودلا ءانب ةداعإ نع يلختلا« ةسايسب هنع يلختلا بمارت ديري يذلا يكريمألا رودلا يتأي انه

 ام يف ىوقلا كلت تقفتا اذإ اذه ،اهدحو اهئانب ةداعإ ىلع ةرداق ةيميلقإ ىوق دجوت الو ،ةلشاف لود

 ممألا ةلظم تحت يلود لخدت ىلإ ةسام ةجاحلا نوكتف ،ةلب نيطلا ديزتف ةدناعتم لخدتت ام ًاريثكف ،اهنيب

 .يكريمأ رودو دييأت نود نم لمعلا عيطتست ال يتلاو ،ةدحتملا
  

 ،نييباهرإلل ةبصخ ضرأ ةلشافلا لودلاف ،باهرإلا ىلع برحلا يف ًامامت بصت لودلا ءانب ةداعإ

 .مهدينجتو مهبيردتل
  

 تناك امدعب ناتسناغفأ يف ةيباهرإلا تاميظنتلا تارشع دلاوت ةيلوؤسم هفالسأ بمارت لّمح ،هتملك يف

 ًاديزم عقوتن نأ دب الف ،هسفن لعفلا رركي هنإ ثيحو ،2001 برح ليبق »ةدعاقلا« وه ًادحاو فيضتست

 ،ةازغلل ةربقم نوكتس ناتسناغفأ نأب اهتداعك دعوتت يتلا ،»نابلاط« اهسأر ىلعو تاميظنتلا هذه نم

 رود مهل نوكي نأ نكمملا نم نأ ىلإ هيف حمل يذلا ميتيلا رطسلا يف عسوتيو ةطخلا يف رظنلا ديعي هتيلو

 .اهرركي هنكلو ...اهدقتني ئتف ام يتلا ،ةقباسلا ريغ ةسايس ىلإ جاتحي اذه نكلو ،مكحلا يف ةكراشم وأ
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 ھیفرتلاو نفلا ملاع ىلإ رئاحلا يدوعسلا لیلد

  

 ةیطمنو ھتیصخش نوكتت ىتح ً،ایمالسإ مزتلی امدنع باشلا دادعإ تامزلتسم نم وھ "منصلا لجرلا" باتك

 ىتح وأ قیدص نم وأ ھملعم نم ةیدھ امإ باتكلا اذھ ھلصیس ."ةیمالسإلا ةكرحلا" يف ھعقوم قحتسیف هریكفت

 ءالمز نم ةقفر يھ انھ ةرسألاو ،ةمداقلا "ةرسألا" ةسلج يف ھضرعی ھنع صخلم دادعإو ھتءارق ھنم بلُطیس

 .يكرحلا يمالسإلا لمعلا ملاع ھنإ .ةكرحلاب ھمازتلا ةرتف لاوط وأ ،رمعلا ىدمً انالخو ًالھأ ھل نوحبُصی ةكرحلا

  

 يف نویمالسإلا ناك يذلاو ،يبرعلا قرشلل يناملعلا جذومنلا ،كروتاتأ لامك ىفطصم وھ انھ "منصلا لجرلا"

 باتكلاب مامتھالا ناك كلذل .مھدالب رظتنی يذلا ریصملا نوكی نأ نوشخی اھدعب امو يضاملا نرقلا تاینیتس

 نأ كلذ ،ًارس ھتیاور كلذ دعب لجسو لالقتسالا برح يف اشابلا قفار ،يكرتلا شیجلا يف طباض ىلإ بوسنملا

 ."كروتاتأ" ىلإ ةءاسإلا مّرجی لازی ال يكرتلا نوناقلا

  

 ،بالتسالا ىتحً ابّرغتم ،نیدللً اھراك ًالجر لب ةازغلا نم هدالب ررحی ًالطب "كارتألا وبأ" يف فلؤملا َری مل

 .ةقثوم تاداھشب ةداحلا هءارآ ززعی وھو ةجحلا ىوق ناك دقف ،فلؤملا عم ًاریثك فلتخأ مل ً.ایسجرنوً ایناوھش

ً ایلاع مھیتأی ىقیسوملا توص ناك ةینانوی ةیرق راوجب ،ًالیل مھرورم ةیاور تراثأ ،يمری ام ریغ ىلع نكلو

 نع دعبت ال ةیكرت ةیرق نوكسو ةایحلاب مھعتمتو ءالؤھ حرف نیب كروتاتأ نراق دقف .يسفن يف تالؤاست ،اھنم

 .ًاریثك ةریخألا

  

 ةیرقب كاذتقو ةیكرتلا ةیرقلا تلدُبتسا ول ةحیحص ىقبتس كروتاتأ ةنراقم نإ ذإ ،يدوعسك ةیاورلا هذھ ينتفقوتسا

 ،نییدوعسلا نع "ةایحلا عتم" عنم دادزا نیح ،تاینینامثلا فصتنم ،يدالب يف ةلحرملا كلت يف ةصاخ ،ةیدوعس

 ال ةمئاق تمّرحو ىوتفلا تركتحاف ،عمتجملا ىلع ةمراصلا اھتیاصو ضرفب ةینیدلا ةسسؤملل ةلودلا حامس عم

 يھو ،ركنملا نع يھنلاو فورعملاب رمألا ةئیھ نیكمت ىلإ كلذ رمألا ىّدعتو ً،ایموی نویدوعسلا ھلعفی امم يھتنت

 .عمتجملا ىلع دیدھتلاو ةوقلاب يواتفلا كلت ضرفل ،ءاملعلا رابك ةئیھل ينادیملا عارذلا
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 ةلودلا هدوقت يذلاو ةیدوعسلا يف مویلا يراجلا حاتفنالاب بّحرأ ينلعجی ةرتفلا كلت لالخ ھنع تبتكو ھتشع ام

 .رایتخالا يف ھتیرحو ھتعیبطل عمتجملا ةداعتسا هارأو ،ھیفرتلاو نفلا يلاجم يف

  

 امدعب رخآ لح دجوی ال نكلو ،ةیرصیق ةیلمعب امنإو عمتجملا لخاد نم "ًاروطت" ِتأی مل حاتفنالا اذھ نأ حیحص

 ال نیذلا ناوخإلا ءاملع لعف املثم ةنرصعلاو نیدلا نیب ةمءاوملاو رییغتلا باعیتسا ةیدوعسلا ءاملع ضفر

 دمحم" عراش لثمً اموی اھیف نكی مل ذإ ،لھسأ تناك ةیدوعسلا يف ةمءاوملا ةیلمع نأ مغر ،اندنع ةلودلا مھبحت

 ةمصاع لك يف ھب ىذتُحیً اجذومن ىحضأ يذلاو برشلاو صقرلاو امنیسلاو رھسلاو وھلل ریھشلا يرھاقلا "يلع

 تابسانملاو ءایحألا تالافتحاو ،سارعألا يف "حابملا وھللا" نم ردق كانھ ناك نكلو ،"ثدحتت" يھو ةیبرع

 ةلحرملا كلت "ةضوم" تناك يتلا ةیمالسإلا دیشانألا ىتح .ھیلع قییضتلاو ھعنم ىرج لیلقلا اذھو ،ةقلغملا

 قییضتلاو میرحتلا يواتفل تضّرعت

 هذھ ةجلاعم ةیمالسإلا ةكرحلا ءاملع لواح دقو .ھیفرتلاو وھللا عم نیملسمك ةلكشم انیدل .قح ھعم كروتاتأ

 ."ةرصاعم ىواتف" ھباتكو ،"مالسإلا يف مارحلاو لالحلا" ریھشلا ھباتك يف يواضرقلا فسوی خیشلاك ةلأسملا

 لدجلل ریثملا ھباتك يف نفلاو ھیفرتلا ھجوأ نم دیزملا ةحابإ يف يواضرقلا ىلع يبارتلا نسح لحارلا مدقتو

 نیریثك بضغأ ام ،نادوسلا يف يدایقلا ھعقوم لالخ نم نونفلا ىتش ةسرامم عجش لب ،"نفلاو نیدلا راوح"

 .نیتمزتملا نم

  

 ةجلاعم ةرورضب اورقأف ،ةرصاعملاو مالسإلا نیب ةماؤملل ىعسم نودوقی اوناك امھریغو يبارتلاو يواضرقلا

 ءافلخلا روصق نم تجرخ ةلئاھ ةعانص ىحضأ يذلاو ،ھیفرتلاو نفلا ىلإ عمتجملا ةجاحل ةیرصع ةینید

 .اھیلإ ةجاحب سانلا ةماع نكلو ،ىوتف ىلإ جاتحی ال ةداع ناطلسلا .لاصتالا تاینقت لضفب ةماعلا ىلإ ءارمألاو
 اوهجاو ىتح لب ،ميرحتلا ىلإ ليمت يتلا ةددشتملا يواتفلاب ةيدوعسلا ءاملع كسمت ،تقولا سفن يف

 .عنملاو راكنإلاو ضفرلاب ،امهلاثمأو يبارتلاو يواضرقلا اوّمس امك ،"نيينارصعلا" راكفأ
  

 لودلا حامس عقاو مكحب رّيغتي عمتجم هاجتاب نورُظني اوناك "نيينارصعلا" نأ نيتعومجملا نيب قرفلا

 سفن يف اوناكو ،هب عاتمتسالا يف عمتجملا اذه ةبغرو هل اهيعجشتو نفلا ةسراممب ةثيدحلا ةيبرعلا
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 ةيملاعلا برحلا دعب ترقتسا يتلا ةمظنألا كلت سفاني مكحلل ًاليدبً ايمالسإ ًاعورشم نومّدقي تقولا

 .هيفرتلاو نفلا نيبو مهعورشم نيب ةمءاوملا ىلع اولمعف ،ةيبرغ ميق قفو ىلوألا
  

 ،1979 لبق ام ةلحرم يف اوناكف ،عمتجملا سيلو "ةلودلا" ىلإ نورظني ءاملعلا ناكف ،ةيدوعسلا يف امأ

 حاتفنالاب نورثأتم نويوضهن بابش اهداق هيفرتلاو نفلا لاجم يف ةضهنلل تالواحم تدهش يتلا ةرتفلا

 ،ًانايحأ مهل بيجتست تناكو ،عنملاب نوبلاطيو نوكشي ،ةلودلا ىلإ نوعراسي ،ماشلاو رصم يف

 لب ،نفلاو مالسإلا نيب مئاوت تاحورطب اوعفدي نأً ادبأ اولواحي مل مهنكلو ،ىرخأً انايحأ مهلهاجتتو

 لبق ،يواضرقلل "مالسإلا يف مارحلاو لالحلا" لثم ةحماستملا "ناوخإلا بتك" دوقع لبق اوعنم ىتح

 رابك ةئيه وضع ،نازوفلا حلاص خيشلا ماقو .مايألا هذه ةيدوعسلا دوست يتلا بتكلا عنم "ةجوه"

 ،هب ىفتحاو هتيب يف ناملس نب دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو ومس مايأ لبق هراز يذلاو ،ءاملعلا

 .هلوق بسح ،"ءاطخأ" نم هيف درو ام "دينفت"و هيلع درلل باتك فيلأتب
  

 يضملاو ،ًابناج ةتمزتملا مهيواتفو مهبتكو مهتايحالص ةيحنت ىلإ "ةلودلا" عفد ام وه ،ددشتلا اذه لعل

 نيب ةمءاوملا اولواحو يواضرقلاو يبارتلا لثم اولعف ول امبرل .عمتجملل هيفرتلا "رايتخا" ريفوت يف

 .نيدلا عم مداصتي الً اهيفرت مهعم تروطو ةلودلا مهل تعمتسال ،رصعلاو مالسإلا

 ةدهاشم نم يدوعسلا باشلا نكمت تتاب ةيتامولعملا ةروثلاو ،عمتجملا ةيبلاغ بابشلاف ،تقولا رخأت دقل

 .سلجنأ سول يف يكيرمألا هاري يذلا تقولا سفن يف "كيرب نوزيرب" نم ثدحألا ةقلحلا

 نييدوعسلا ريغ نم يتأت امدنع ةصاخ ،ةكلمملل "داسفإ" يرجي ام نأ لوح ضعبلا تاقيلعتب قيضأ

 .يدوعسلا هنم ينثتسُي الو عمتجم يأل يعيبط قح وه قحلا اذه ."رايتخالا" يف مهقحب نوعتمتي نّمم

 يتلاو "ةيمالسإ ةلود" اهنأ ةركف ىلع ةسسؤملا يهو ،ةكلمملا بهذت نأ عقوتأ ال تقولا سفن يفو

 .نفلاو هيفرتلا تارايتخا ريفوت يف ةيمالسإلا دالبلا مظعم هيلإ تهتنا يذلا دحلا ىلإ ،نيمرحلا نضتحت

 ال ذإ ،هيفرتلا ةعانص ىلع يراجلا قافنإلا ةيفافش يه ،نآلا نييدوعسك انمهت نأ بجي يتلا ةيضقلا

 جاتحي ال )هضعب لقنل( عمتجملاف ،هيفرتلا معدت امنيب ةيساسألا علسلا معد نع ةلودلا فقوتت نأ زوجي

 يه امبر .ىرنو رظتننل .هيفرتلا ال ةفاقثلا لودلا معدت ةداعو ،هيلع فهلتم هنإ ،هيفرتلاب هعنقُي نَم ىلإ

 عتمتلا نأ ركذتنلو ،ردهلا نم ديزم نود صاخلا عاطقلل كرتت مث ،هيفرتلا ةعانص رقتست امثير ةلحرم

 .لدعلاو رارقتسالا ًاضيأ مزلتسي ةايحلاب
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 Black Pantherيكریمألا ملیف نم ةیدوعسلا ھملعتت نأ نكمی يذلا ام
 
 

 ،ةيدوعسلا ةيئامنيسلا ضرعلا رود يف Black Panther مخضلا ينزيد مليف ءاعبرألا اذه ضرعي فوس

 ًابيرغ ًارمأ اذه ودبي دق .نامزلا نم ٍدوقعل ةكلمملا يف رمتسا ضرعلا رود ىلع ًارظح ًايمسر يهنُيل

 ٍريثكل اهَّنكل ،ةدهاشملا ءانثأ ةصمحملا ةرذلا لوانتو امنيسلا دايترا ىلع اوبرت يذلا نييكريمألل ةبسنلاب

ً ابطُخ ةليوط ٍةرتفل نوددشتملا نيدلا لاجر ىقلأ دقف .عاضوألا عيبطت وحن ةريبك ةوطخ نييدوعسلا نم

 يدوعسلا دهعلا يلو ررق امدنعو .ةيقالخألا ميقلا عيمج رايهنا يف ببستت نأ نكمي امنيسلا َّنإ لوقت

 هذه لثم راركت نم نيدلا لاجرً ايلعف ًاضيأ فقوأ دقف ،رظحلا اذه ءاهنإ ناملس نب دمحم ريمألا

 امدنع ةريخألا ةملكلا اهل ةموكحلا َّنأ تبثأ ،رظحلا ءاهنإل ةردابملا مامز ذاختا لالخ نمو .تاقامحلا

 نأ بجي يتلا ءايشألا ضعب يه كلتو ،زئاج ريغ وه امو زئاج وه ام لوح رارق ذاختاب رمألا قلعتي

 .نيدلا لاجرل سيلو ،نينطاوملا تارايخل اهكرتن
  

 .ماعلا حلاصلا لجأ نم ملاعلا ةكراشمل هدالب ىوق مادختسا باشلا ادناكاو كلم راتخا ،مليفلا ةياهن يف

 ءاسرإل هذوفن ةيدوعسلا كلم ًابيرق حبصي امبر يذلا ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو مدختسي لهف

 ؟هلوح نم ملاعلا يف مالسلا
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 نمیلا لابج يف ةیروسلاك ...ةروث
 
 

 سيمخلا لخد دقف ،هتبقعأ يتلا ةمواقملاو ،حلاصو نييثوحلا بالقنا ذنم ةقوبسم ريغ ةلاحب نميلا ّرمي

 بجومب نميلا يف ّلخدت يذلا ،ةيدوعسلا هدوقت يذلا فلاحتلاو ،نويثوحلا اهيلع قفاو ةندهب يضاملا

 ،اهيف َْرشَْتسُت ملو ،ةندهلا يف ًاكيرش تسيل ةرملا هذه ةموكحلا نكلو ،ةيعرشلا ةموكحلا نم يمسر بلط

 ،ًايركسع تّدعص ىتح لب ،يفالخملا كلملادبع اهتيجراخ ريزو كلذب ّحرص امك اهب ةمزلم اهسفن ىرت الو

 ةيعيبطلا ةباوبلا اهنأ مغر ىلع ،اهيف مسحلا رخأت يف ةريحلا تراثأ يتلا ،زعت ةهبج يف ًاصوصخ

 ةمصاعلا ىلع ةلطملا مهن ةهبج يف ةلثامم تاراصتناب دعو عم ،ةقوبسم ريغ تاراصتنا تققحف ،ءاعنصل

 معد نود نم ةدرفنم ةمواقملا ةيعرشلا ةموكحلا عيطتست لهو ؟ىرجي يذلا امف ،لامشلا ةهج نم

 ندهلا نم اهريغك سيمخلا ةنده نأ مأ ؟هب نييثوحلا مازتلا طرشب رانلا قالطإ فقوب مزتلملا فلاحتلا

 ،يريك نوج يكريمألا ةيجراخلا ريزو نأب تزيمت اهنأ مغر ىلع ؟تراهنا ام ناعرس يتلا ةقباسلا

 ىلإ ءاعنص نم نييثوحلاب ىتأو ،اهلجأ نم طغضو ،ةقطنملل هل ةرايز رخآب اهلجأ نم ماق ،ًابيرق لحارلاو

 .»نميلل مالسلا داعأ« هنأ هتاركذم يف بتكي هلعل ،اهيلع عيقوتلل طقسم
  

 خيشلا دلو ليعامسإ يممألا ثوعبملا نلعأ امدنع ،نيعوبسأب كلذ لبق سيمخلا ةنده تايعادت تأدب

 نم نسحم يلع ءاوللا هبئانو ،يداه روصنم هبردبع ينميلا سيئرلا جورخ ىلإ يضفت ،قيرط ةطيرخ

 ليكشتو ،ءاعنص نم باحسنالاب ،يبالقنالا قيرفلا ،حلاصو نييثوحلا لوبق لباقم ،يسايسلا دهشملا

 ةطيرخ ،ءيش اهنم ىقبت نإ اذه ،ةيعرشلا نم ىقبت امل ثلثلا لباقم نيثلثلاب اهيف نوكراشي ةينطو ةموكح

 .نيينميلا ،ةيضقلا باحصأ ءانثتساب ،اهيلع قفاو عيمجلا نكلو ةمداص قيرط
  

 يلع ءاوللا هبئانو سيئرلا ،ةثالثلا ةينميلا ةيعرشلا ةداق نيمويب ةطيرخلا نالعإ دعبو ،اهنيح تيقتلا

 مهجازم نكلو ،نيقلق ،نيبضاغ مهتدجو ،ةدح ىلع ًالك ،رغد نب ديبع دمحأ ءارزولا سيئرو ،نسحم

 .خيشلا دلو ةطيرخل ًامامت نيضفارو ،»مواقم«
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 مل يتلا يريك ةطخ اهلبقو ،ةندهلا نالعإ دعب ،ًابضغ رثكأ مهدجأسف ،نآلا مهتيقتلا ول يننأ عقوتأ

 مالسلا ديعي نلو ،اهيلع قفتملا ةيممألا تايعجرملا عم الو ،قطنملا عم قفتي ال ٍّلحب جرخو ،اهيف اوراشتسي

 ،رغد نبا ءارزولا سيئر هلَّصفو ،يداه سيئرلا يل لاق امك .اهيف بورحلا نمً اديزم دِّلويس امنإو ،نميلل

 سيلو نييثوحلا مكح تلق ينأ ظحال« :ًالئاق فقوت مث ،»نييثوحلا مكح ضفرل ببس ينمي لكل« :لاق ذإ

 ،مهتنميهو مهمكح ضفرن اننكلو ،نطولا يف انعم ةكارشلا مهقح نمو ينمي ليصف مه نيذلا نييثوحلا

 هنم دوصقملا ينمي حلطصم( يلالسلا مكحلا نولثمي مهنأل ،مهضفري ةيروهمجلاب نمؤملا ينميلا ينطولا

 ًايفئاط ًاعورشم نولثمي مهنأل مهضفري يحالصإلاو ،)فئاظولاو مكحلا يف نييمشاهلا ليضفتو ةنميه

 اوؤاج مهنأل ىرخألا قطانملا ءانبأو ،مهبهذمل نوبصعتم مهنأل يعفاشلاو ،هعورشم عم ضراعتيً ايبهذم

 ،ًايقطانم الوً ايفئاط نميلا مّسقي نأً اموي درن مل ،نميلل ّمسقم عورشم مهنإ ،اذكهو ،يقطانم ءالعتساب

 مهل نوكت نأ ىلع موقي ّلح يأ كلذل« :لسرتسا مث ،»اندالب يف ميهافملا هذه اوخض ةنوعرب مهنكلو

 .يهتنت ال ةريغصً ابورح ينعي ام ،ةيعرشلا جراخ ةمواقملل ٌباب حتفُيسو ،ضفْرُيس ةلصافلا ةملكلا
  

 عنمت يتلا يه نميلل اهليثمتو ةمواقملل اهتدايقو ةيعرشلا« :يداه سيئرلا نم اهتعمس اهسفن ةركفلا

 ةطيرخ ببسب ةيعرشلا هذه تراهنا نإ نكلو ،ةموكحلا فص يف نآلا عيمجلا ،هرارقب لقتسي نأ ينميلا

 تحت مالسب نولبقيس زعت يلاهأ نأ عقوتت له ،نيينميلا نم ريثك اهب لبقي ال ةموكح جرختس ،خيشلا دلو

 يثوحلا اهيف كراشي ةموكحب لبقي نأ ليحتسم لوقي هنأك تكسو .»بونجلا امأ ؟نييثوحلاو حلاص مكح

 رحبي ينميلا يبونجلا نأ امك ،لامشلا مكح ةدوع مهل لثمي يذلا ،حلاص هللادبع يلع ينميلا سيئرلاو

 ربكأ تتفتل بابلا حتفيس ام ،ةدحاولا ةلودلا ةركف نعً اقرفتم ىتح لب ،هاجتا نم رثكأ يفً اديعب ًايلاح

 .لماكلاب هككفت ىلإ ،هلالقتسا »يبونجلا رطشلا« ةداعتسا درجم نم
  

 هنأ ودبي .ًاثبع لورهي ال خيشلا دلوف ،نميلا يف ثدحيس ةيدوعسلل ىتح نئمطم ريغو مهم ءيش ةمث

 تارامإلاو ةيدوعسلا ،ةمزألاب ةينعملا ةيعابرلا معد ىلع تلصح اهنإ لوقي ،هتطيرخو وه ،موعدم

 هسيئر ةلحرمو ةسايسل يمتنملا ،يريك ةطيرخ اهنأ فرعي عيمجلا نكلو ،ايناطيربو ةدحتملا تايالولاو

 نييناريإلل ةيروس ميلستب ةفيعضلا هفقاومب مهاس هنأب مهتي يذلاو ،»ةضيغبلاو ةضماغلا« امابوأ كاراب

 .نميلا يف ًاضيأ هب قوثولا يغبني ال يلاتلابو ،سورلاو
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 ،فلاحتلاو »ةيعرشلا ةينميلا ةموكحلا« نيب رظنلا تاهجو يف فالتخا وأ ،فالخ كانه نوكي الأ ىنمتأ

 بئان .يركسعلا لماعتلا لايح ةفلتخم رظن تاهجو كانه نأب يشي يداه سيئرلا نم هتعمس ام نكلو

 ريبك مدقتبُ ِدعَيو ،ةبوعصب كانه مدقتي ،برأم ةهبج يف تايلمعلا ةدايقب ينعملا ،نسحم يلع سيئرلا

 يف تادايق ءارغإل هيعاسم نأ ركذ ،همسا ركذ مدع بلط ردصم .ةمصاعلا ىلع ةلطملا مهن ةقطنم يف

 قدارس تفدهتسا يتلا ةئطاخلا ةراغلا يف ىربك ةساكتنال تضّرعت ىمادقلا هحالس قافر نم شيجلا

 نمً اددع تفقوأ يتلا فلاحتلا ةدايق نم ديدش بضغل ًاببس اذه ناكو ،يضاملا رهشلا ءاعنصب ءازعلا

 هنأب ،ًالئافتم لازي ال نسحم يلع ءاوللا كلذ مغر ىلع ،ةمات ةيرسب ًايراج لازي ال قيقحتلاو ،نييركسعلا

 نأ لواحيو ،لءافتي نأ الإ كلمي ال امبر .ءاعنص يف ىوقلا نيزاوم رّيغي قارتخا لصحيس »ًابيرق«

 .خيشلا دلوو يلودلا طغضلاو تقولا قباسي

 دهعلا يف( ناتيكرت نابرح نميلا خيرات يف« :لاق ،زعت ةهبج زيزعت ةرورض ىري يداه سيئرلا

 اهنيحو ،ةديدحلاو زعت نولتحي اوناك ،ةرم لك يف امنإو ،ةرشابم ءاعنص كارتألا مجاهي مل ،)ينامثعلا

 .ةراتخم ةعئاط ءاعنص مهل يتأت
  

 ةينميلا برحلا رارسأ دحأ ،لماك راصتنا اهيلع ىصعتساو نييثوحلا ىلع تصعتسا يتلا ،زعت ىقبتو

 مدقتو )2015 ويلوي - زومت يف( ندع ريرحت دعب ةصرف انيلع تعاض« :نسحم يلع ءاوللا يوري .ةيلاحلا

 اهلهأ درطو ،تررحت بإ ةظفاحم ىتح ،ةمواقملاو اهناكس تايونعم تعفترا ،زعت وحن فلاحتلا تاوق

 نينميلا نيب لصافلا طخلا( نيعستلا طخ دنع مدقتلا فقوتب رابخألا مهتءاج نكلو ،حلاص تاوقو نييثوحلا

 ،ةررحملا قطانملا اوداعتساو رومألا مامز حلاصو يثوحلا داعتساو ،تايونعملا تراهناف ،)ةدحولا لبق

 صصق .ةصقلا يقاب تنأ لمكأ :لوقي هنأك ،مستبيو تكسي مث ،»ةنيدملا لخاد ىلإ ةمواقملا تعجارتو

 يعيبطلا دّبعملا قيرطلا اهنأ ودبت يتلاو ،زعت ريرحت مدع بابسأ يف ةدع فارطأ نيب مول لدابتو ،ةريثك

 ةيعرشلا ةموكحلل ةنضاح نوكت نأ نكمي يتلاو ،نميلاب مجحلا يف ةيناثلا ةنيدملا اهنأ امك ،ءاعنص وحن

 ،»ةمغط« و »ةرمز« نيب اومسقناو اوداع نيذلا ،نييبونجلا ءاقرفلا تاحومطو ندع طوغض نعً اديعب

 ،توملا ىتح لماك رهش لاوط تعرطصا يتلا يكارتشالا بزحلا تادايق ،ةنحاطلا قافرلا برح نيثراو

 .1986 لئاوأ
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 معدب اهيف ةِمواقملا لئاصفلا لك تدحوت امدعب ،يضاملا ءاعبرألا زعت يف تققحت يتلا تاراصتنالا لعل

 ريشت ،ةقباسلا ةلحرملا تداس يتلا ةيبزحلا تاماسقنالل ًايشاحت ،ينطولا شيجلا راطإ يف فلاحتلا نم

 ريغ اهنأ تنلعأ ةيعرشلا ةموكحلا نأ ًاصوصخ ،اهتريتو ترمتسا نإف ،اهتهبج يف ديدج لماعت ىلإ

 .خيشلا دلوو يريك ىلع ةلواطلا بلقيو ،ةبعللا دعاوقل ًارّيغم كلذ نوكي دقف ،رانلا قالطإ فقوب ةينعم
  

 داقتعالا اذه ددجتو ،خيشلا دلو ةطخ ىلع نوقفاوم نييدوعسلا نأ ضايرلا يف اهموي مهب تيقتلا نمل ادب

 .ةيركسعلا تايلمعلل فقوب نييثوحلاو فلاحتلا لوبق ،يضاملا ءاثلثلا طقسم نم يريك نالعإب
  

 ضفرب مراصلا مهفقوم اوذختا يلاتلابو ،دعب اهرمث ِتؤت مل »مزحلا ةفصاع« نإ ذإ ،ةريح يف اوناك 

 نحن ،ناريإ فده انسل نميلا يف نحن« :لوقي يداهف ،»ةيدوعسلا ةحلصملو ةيعرشلل ةمدخ« ةطيرخلا

 اهب فرتعملا ةيعرشلا ةموكحلا نونوكيس نيذلا مهئالمع لالخ نمو كانه نورقتسي امدعب ،اهفدهل ةئطوت

 سيئرلا ِفْخُي مل هعم يثيدح لاوط .»ةيدوعسلا وهو ريبكلا مهفده ىلع نوزفقيس ،هللا ردق ال ًايممأ

 ىلع هصرح هفقوم ببس نوكي نأً ايفان ،هدالب يف لصحي ام رزو مهلّمحي نيذلا نييناريإلا ىلع هتمقن

 ميلاقألا ماظنب هلبقتسم نمضأو ،يناريإلا ذوفنلا نم ًانمآً ادحوم نميلا ميلست وه هديرأ ام لك« :ةطلسلا

 الو ،نسلاب مدقتم انأ ،ةطلسلا ديرأ ال انأ ،نييثوحلا ىتح عيمجلا يضري يذلاو ،ةاجنلا وه يذلا ةتسلا

 دحأ اهب ىتأ ةيودألا نم ةعومجم لوانتي وهوً اعنقم هثيدح ادب .»نميلا لك ،نميلا ةمالس ريغ ديرأ

 .انئاقل لالخ هيدعاسم
  

 روتسدو تاباختنا ىلع نيينميلا قافتا ليصافت لك هعمو ،ودبي اذكه ،ًادج عنقم ةتسلا ميلاقألا عورشم

 بلاغ ديري امع ًافلتخم ًالماكتمً ايبهذم ًاعورشم نولمحي نيذلا نييثوحلا عنقي نم ةلكشملا نكلو ،ديدج

 ًايدام سيل ،ةفلكم تتاب يتلا ةيوجلا برحلا رارمتسا نكمي له ؟ةوقلاب مهيلع هضرفل دعتسمو ،بعشلا

 شيجلا لبق نم ءيطب يركسع مدقت عم ،ةيمالعإ تامجهو ةيلود طوغضل ضايرلا ضّرعت امنإو ،طقف

 تابغر مامأ ةررحملا هقطانم يف ىتح ككفتيو ،نميلا لك يف ةيتحتلا ةينبلا راهنت امنيب ؟ينميلا ينطولا

 ام ،ةقطنم لك ءانبأ نم طقف ةّلكشم تايشيليم روهظو ،لالقتسالل تاظفاحملا ضعب علطتو نيرماغملا

 .سيئرلا اهنم رّذح يتلا ةريغصلا بورحلا صرفو ةيريطشتلا حورلا ززعي
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 قرف الف ،خيشلا دلو ةطيرخ وأ ،يريك ةطخ قيبطت يف فيوستلاب ينميلا عضولا ديمجت يه ةطخلا له

 لوخد ،ءاعنص لوخدو يركسعلا مسحلا هنأ مأ ،ةديدجلا ةيكريمألا ةرادإلا اياون نابتست ىتح ،امهنيب

 عضوب ةيدوعسلا لبقت نأ لقعي ال ذإ ؟ةريخألا زعت تاراصتنا دعب هب لؤافتلا داع يذلاو ،نيرصتنملا

 .دودللا يناريإلا اهمصخ عم اهنمأ ددهت تايقافتا دقع نم مهّنكمي نميلا يف نييثوحلل زيمتم
  

 انع ىَّلخت ول« :يسأر يف ُّنرت رغد نبا ءارزولا سيئر تاملكو ،ضايرلاب تارمتؤملا رصق نم تجرخ

 نود نم مهل ةمواقم كانه نوكتس ،مهبرحو مهضفر يف ببس ينمي لكل ،نييثوحلاب لبقن نلف ملاعلا

 ،نميلا لابج يف ةيروسلا ةروثلاك ةروث الو ،ىضوفلا كلت ديري دحأ ال عبطلاب ،»ىضوف نوكتس ،ةيعرش

 سسؤي ةيساسأ ةدعاق هذهو ،نميلا لابج يف ناريإ ةيدوعسلا ديرت ال كلذكو ،ةقحتسم تناك ول ىتح

 .نميلا لبقتسمل ليلحت يأ اهيلع
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 يلحملا رارقلا يف ةكراشملاً اریخأ ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 ،اهب غلابم بلاطمب اهيف حطشأ الأ تدمع ،»2030 نطاوم ةيؤر« ةلسلس يف ةريخألا يتلاقم هذه <

 ليمجلا حلطصملا كلذ يف بصت اهلكو ،رهدزتو لمتكت مل نكلو ،دوجوم اهلصأ .اهدقتفن تايهيدب امنإ

 .ةايحلا ةدوج« ةيمسرلا ةيؤرلا يف انل خض يذلا
  

  ؟ةيبعشلا ةكراشملاو ةيطارقوميدلا نع ،اولأس ءارقلا نم ريثك
  

 نامضلً ادج ةديفم يلحملا رارقلا يف ةكراشملا نكلو ،نطاوملا تايلوأ نيب اتسيل امهف امهنم مكوعد

 نم ًاصوصخ ،اهيلع لابقإلاو ،ةيعوطتلا لامعألا راهدزاف ،كلذل سمحتم نطاوملاو »2030 ةيؤر« حاجن

 يف رارق بحاص نوكي ول ىنمتي ،»ةيلحملا ةسايسلا« يف ةكراشملا ديري نطاوملا نأ ىلإ ريشي بابشلا

 .يحلا دجسمو ةقيدحب مامتهالا يفو ،هتيب مامأ عطقت وأ عرزت يتلا ةرجشلا ةلأسم
  

 هنمضتت نأ ىنمتأ ام وهو ،اهدجأ مل ينكلو »ةيبعشلا ةكراشملا« نع اهيف ثحبأ ةيؤرلا ةقيثو تبلق 

 هذهو »لوؤسم نطاوم ،حومط نطو« قيقحت يف ةكرتشملا ةبغرلا قيقحتل ليبسلا يهف ،رخآب وأ لكشب

 حلي امك ةماعلا قفارملا ىلع اًلوؤسم نطاوملا نوكي يكلف ،ةيمسرلا 2030 ةيور ماتخ يف تدرو ةلمجلا

 رعشي ىتح قفارملا هذه ةعانصو طيطختلا يف نطاوملا كراشي نأ دب ال ،مالعإلاو نيلوؤسملا رابك ًامود

 هلهأ نيبو هسلجم يف اكشو رمذت ةئيس تناك نإو ،ركش ةنسح تناك نإف ،اهب أجافي نأ ال ،هكلم اهنأ

 هاوكش يهتنت مث ،هل توص ال نم توص تتاب يتلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلعً اضيأو ،هئاقدصأو

 .نكت مل اهنأك يوذتو
  

 ًايونس يحبرلا ريغ عاطقلا يف عوطتم نويلم ىلإ لوصولا« ةيمسرلا ةيؤرلا يف عئار رخآ فده ةمث

 هلعجف يعوطتلا لمعلا ةيمهأ اهغاص يذلا يجيتارتسالا قيرفلا كردأ ،انه .»نآلاً افلأ 11 لباقم يف

 ترج يتلا ةيدلبلا سلاجملا ليعفت لالخ نم ةيلحملا ةكراشملا ةيمهأ ًاضيأ كردي هنأ دب ال يلاتلابو ،ًافده

 عيطتست ال ذإ ،»نانسأ« نود نم سلاجم لازت ال اهنكلو ،ريبك مامتها طسو ماعلا اذه اهتاباختنا

 ،هتبقارم وأ هتضراعم الو هتارارق يف ةيدلب سيئر رغصأ ةكراشم
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 نيذللا »ءادألا سايق جمانرب«و »يموكحلا لمعلا ةمكوح« ماظن قفو ةلودلا ةزهجأل ةبساحملا كرتنلو 

 يف نييساسألا نيحلطصملا تمدختساو ،ةقباسلا ةيمنتلا ططخ لك نع هب تزيمتو ةيؤرلا امهب تدعو

 .ةيفافشلاو ةلءاسملا« امهو دشارلا مكحلا ءانب
  

 ىلإ لوحتت نأ ةكراشملا نم ردق اهلهأل رفاوت ول عيطتست ،ةيلاملا تاردقلل رقتفت ةكلمملاب ةريغص ةيرقف

 نم ىوتسملا لاع طيطختو مامتهاو يلام معدب عتمتست يتلا ةيداصتقالا ندملا ىتح سفانت ةايح ةئيب

 لضفأ ةرادإلا يف تاراهم اهلهأ بستكيس ،باوصلاو أطخلاو ةسرامملا دعبو ،تاونس لالخو ،ةلودلا

 ،ةقومرم ةيكريمأ ةعماج نم ىتح وأ ،دالبلا يف ةماعلا ةرادإلل دهعم لضفأ نم مهيتأي ةيدلب سيئر نم

 .قرفلا عنصي ،ةكراشملا نم ليلقف
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 ةفیظولا ..»2030« نطاوم ةیؤر
 
 

 نكمي يذلا لخدلا رفاوتي ال اهنود نمف !نكسلا ةفيظولا قبست نأ يغبني ناك اذإ ام يف ترتحا <

 .بلاطم نم ةمئاقلا يف ام ةيقبو ضرتفملا جالعلا وأ ديجلا ميلعتلا الو نكسلا ىلع هب لصحي نأ نطاوملل

 يريخلا ناكسإلا عيراشم لالخ نم كلذو ،ةفيظولا لبق نكس ىلع نطاوملا لصحتي نأ نكمملا نم نكلو

 ،يجاتنإ داصتقا ءانبل ديجلا لحلاب سيل اذه نكلو ،دارفأ وأ ةيموكح تاهج اهب موقت يتلا ،ةددعتملا

 نأ وأ ،هب عسوتلا مدعل ةلودلا ىعست نأ بجي نكلو ،محارتم عمتجم يف ًامزال ىتح وأ اًلوبقم ناك نإو

 .ةحيسفلا بسكلا ةرئاد ىلإ ةقيضلا هترئاد نم جورخلل هب عنق نم زفحت ةدعاق لقألا ىلع نوكي
  

 ىلع لصحي يكل ؛لمعلل ىعسي نأ ىلع نطاوملا عيجشت ىنعمب ،ًامود ةفيظولاب نكسلا طبر لضفألاو

 .ةمئاقلا رخآ ىلإ هيفرتلاو ميلعتلاو جالعلاو نكسلا

 

 لخدلا بوسنم امهعم عفترا ،نينثالا بوسنم عفترا املكف ،جالعلاو ميلعتلا عم ةلخادتم ةفيظولا نأ امك

 بيردتلاب عتمتي الو ،لضفأ ةفيظول ىعسي ال وأ لطاع هنأ ىلع نطاوملا مول لبق نكلو ،ةفيظولا ةدوجو

 :اًلوأ ةلودلا ىلع نإف ،)امهحالصإو امهريفوت ةلودلا تايلوؤسم نم امهيلكو( بسانملا ميلعتلا الو يفاكلا

 لب ،فئاظولاب هيف رثأتست دعت مل يتلا ،ةدفاولا ةلامعلا ةرطيس نم قوسلا ريرحتب لمعلا ةئيب حالصإ

 اهمحتقيس قوسلا ررحتت امدنع .اهقيلاغمو اهحيتافمب ةفرعملاو ةربخلا تركتحاو قوسلا كلتمت تحبصأ

 نامضلاو ةياعرلا ءبع ةلودلا ىلع ففخيس ام وهو ،هلمع ىلإ عمتجملا ةجاحو هتجاح ةلعب نطاوملا

 .ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ىلإ ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو تلوحت ببسلا اذهل لعلو ،يعامتجالا

 

 

 ،ةبسانم ةفيظو ىلع لصحي نأ همهي يذلا لك ،قوسلا يف للخلا اذه ةلودلا جلاعت فيك همهي ال نطاوملا

 نإف ،هتدوج نع رظنلا ضغب ميلعتلا ةعقر عاستاو ،مهنم بابشلاً اديدحتو ،ناكسلا دادعت ةدايز عمو

  ،اهيلع لصحي مل نإ بضغيسو ،ةفيظو يف قحلا هل نأب نمؤي يعماج جيرخ لك
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 كلت يف ىري هنإ ،اهفئاظو ةيدودحمب اهلوقب ةموكحلا وأ ،ءفك ريغ هنأ لامعألا عاطق لوقب عنتقي نلو

 نكلو ،رارمتساب ةديدج فئاظو ديلوت نم دب ال كلذل ،ةفيظو ىلع لوصحلل »هقح« وأ هتصخر ةداهشلا

 يتلا ،لمعلا ةفاقث ءايحإ كلذ نم مهألاو ،اهتبيه »ةداهشلا« ديعتست ىتح ميلعتلا ةدوج نيسحت اهعم

 لامعأ يأب مايقلل ًامود ةدعتسملاو ةلهؤملا ريغ ةيبنجألا ةلامعلا ىلع نامدإلا ةلاح ءارشتسا اهيلع يضق

 ىعست ،»ةرباع« يهف ،»ةايحلا ةدوج« الو هتئيب الو ،لمعلا تاعاس لوط اهمهي الو فرظ يأ تحتو

 .كانه ةايحلاب عتمتستو اهنطو ىلإ دوعت ىتح ،طقف لاملا عمجل

 

 

 لاحف ،كلذ يف نيفلتخم لازن امو ،هبسانت الً افورظ تقلخو ،نطاوملل لمعلا ةئيب تهوش ةلامعلا هذه

 هتدايزو جاتنإلل ليبس الو ،مهنم كاكف ال نأب نونمؤي نيفظوملاو لامعألا عاطق تلعج اهيلع نامدإلا

 ريغ لمعلا ةئيبو ةبعللا دعاوق رييغت كلمي الو ،»ةيؤرلا«و »لوحتلا« ةطخ هجاويٍ دحت ربكأ اهنإ ،مهنودب

 امنيب ،داصتقالاو قوسلا عقاول ةيلكلا ةروصلا ىرت يتلا يهف ،ةمداصو ةمراص تارارق ذاختاب ةلودلا

 .عومجملا ةحلصم ال ،اهنوري يتلا مهتحلصم اوراتخال لامعألا عاطقل ةلأسملا تكرت ول

 

 اهلاكشأ لك يف ،بعشلاو نطولل ةيلكلا ةحلصملا ليصافت تاءاصحإ فرعتو ىرت يتلا اهدحو ةلودلا

 .ةلخادتملاو ةدقعملا ةيعامتجالاو ةينمألاو ةيداصتقالا
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 راجشألا نم دیزم »راجشأ« ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 اهنم مئاق وه ام ىلع ظافحلاو ،انندم يف راجشألا نم ديزمب بلاطأ ،دحاو يف نابلطم لخادتي انه

 .يحلا لهأ ىلإ ةدوعلاب الإ اهعطق ّبعصي عيرشت رادصإ ىتح لب ،هب مامتهالاو هتياعرو

 طيطخت نوديعي مهو رورملاو ةيدلبلا وسدنهم اهب أدبي يتلا لاعفألاو تاءارجإلا لهسأ نم راجشألا عطقف

 !ًانامزأ ترقتسا عراوشل تاراسم رييغتو مسر ةداعإو طيطختو مده نوديعي ام رثكأ امو ،عراوشلا

 أطخأ مهقبس نم نأكو ،ندملل روطملاو لوغشملا رهظمب اورهظي نأ نوديري امدنع ةلضفملا مهتياوه اهنأك

 .!راجشألا كلت سرغو ،فيصرلا اذه مسر يف
  

 دتمي ،لحارلا يوغللاو خرؤملا ،رساجلا دمح عراش همسا ،كلذك ناك ،قينأ عراش ةدج لامش يف

 نيب ةلصافلا ةريزجلا طسو ً.اقينأً ايح رخآلا وه ناك يذلاو ،ةضورلا يح طسو كلذ وحن وأ رتموليكل

 حبصأل عراشلا يبناج ىلع اهلثم سرغ ولو ،ةفيثك ءارضخ قاروأو عورف تاذ راجشأ تسرغ نيراسملا

 وأً ارود رئامعلا تدادزاف ،ءانبلا ماظن لدُعو ،هيبناج ىلع رجاتملا تفحز نكلو ،ةدج يف عراش لمجأ

 فقاوملا ىضوف جلاعت لولح نع ةنامألا يططخم نهذ قتفتي ملو ،عراشلا قنتخاو يحلا محدزاف ،رثكأ

 كلت عطق امنإ ،ماحزلا فيفختل ،يهاقملاو معاطملاو رجاتملا صخر فقو الو ،ةيئاوشعلا تارايسلا

 ناذئتساب ىتح الو ،دحأ ةرواشم نود نمو ،ةأجف ،ةظتكملا انئايحأ ءارحص يف ةردانلا ةليمجلا راجشألا

 كلت قح يف ةعورم ةحبذمب اوماقف ،كلذ دارأ ول مهعنم قح كلمي ال ،تايحالصلا عوزنم يدلب سلجم

 .!ةنيكسملا راجشألا
  

 يقبو ،اهلظو اهترضخو راجشألا تفتخا ،رتملا وحنل عفترم حيبق يتنمسأ لصاف اهناكم بصتني مويلا

 .!ةيئاوشعلا ينابملاو رجاتملاو فقاوملاو ماحزلا
  

 نأ اهاندأو ،لزانملا ىلع وطسلا لهست اهنأ اهبرغأ ،بابسألا هفتأل راجشألا صقن ًاضيأ نينطاوملا نحن

 ،اهيلع ظافحلاو راجشألا عرز عجشت ةفاقث ىلإ ًاعيمج جاتحن يلاتلاب ،تيبلا شوح ألمت ةفاجلا اهقاروأ

 .ةماع ةيكلم اهرابتعاو ،اهيلع ءادتعالا ّمرجي ماظنو
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 ،اهل قوتن يتلا »ةايحلا ةدوج« نم ساسأ ءزج اهنأ ريغ ،راجشألا نم ديزملاب ةبلاطملل ناببس انيدل

 انل ثعبت ًاضيأ اهلعلو ،لظلا رفويل ،هئاولغ نم ففخت راجشأ ىلإ جاتحي يذلا ،راحلا سقطلا امهلوأ

 ىلإ ريسأ تنك ذإ ،ءابق قيرط تابنج ىلع )ءانحلا( ةيغافلا راجشأ ةحئار ركذتأ تلز ال .ةيناح تامسن

 .نطاوم يأ جازم ليدعتب ليفك ذيذل روعش هنإ ،مادقألا ىلع ًايشم - هللا همحر - يدلاو عم دجسملا
  

 حلصتل اهريركتو اهريودت ةداعإ نكمُت يتلا ،ةمدختسملا هايملا نم ةريفو تايمك انيدل نأ ،يناثلا ببسلا

 .هثولتل رحبلا يفً ارده اهمظعم بهذي ،ةرمثم ريغ ةنيز راجشأل ير هايم
  

 يتلا ةفصرألاف ،اذهك حارتقا دينفتل ببسو ببس فلأب انيلع اوجرخل ةيدلبلا يلوؤسمل انعمتسا ول

 ةكبش ىلإ جاتحت ذإ ،ةرفاوتم ريغ يرلا هايمو ،تارايسلا اهتلتحا ذإ ،ةدوجوم ريغ راجشألا اهب عرزتس

 لوأ يف تلق كلذل ،ةرفاوتم ريغ ةيلام تاصصخم ىلإ جاتحي كاذو اذهو ،ةرركملا هايملا لمحت ةلصفنم

 ىلإ جاتحي ريجشتلاف ،ةيببس ةقالعب ،ةلماكتم ةلماش ةيؤر ىلإ جاتحي بلاطملا هذه قيقحت نإ ةلاقم

 ليعفت ًاعيمج مهلبقو ،تارايسلا فقاومو ءانبلا دوكب ةقالع هل كاذو ،ةيلاثم عراوشو ةفصرأ ةموظنم

 نطاوم ةيؤر" ـب ةنونعملا هذه يتالاقم ةلسلس يف هيف ثيدحلا قبس كلذ لكو ،ةنطاوملاو ةكراشملا ةفاقث

2030". 
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 يحصلا نامألا ..»2030« نطاوم ةیؤر
 
 

 يناجم جالعلا ،ًايرظن ،2030 نطاوم ةيؤر ةمئاق سأر ىلع يحصلا نامألا وأ جالعلا يتأي ،ميلعتلا دعب 

 نيمأتلا« اذاملو ؟ناكم لك يف ةصاخلا تايفشتسملا اذامل الإو ،كلذ ريغ لوقي عقاولا نكلو ،اندالب يف

 ؟هفيظوت يف بغرت يتلا ةكرشلا يف اهنع لأسيو نطاوملا اهيلع صرحي يتلا ايازملا مهأ نم »يبطلا

 ءيش نم نوكشي ال ًاضيأ مهنكلو ،ةيموكحلا تايفشتسملا يف نوجلاعتي نينطاوملا مظعم نإ لوقت ماقرألا

 .ءارزولا ةقرحم« تيمس يتلاو ،ةحصلا ةرازو نم مهاوكش ردق
  

 ،ضرمي امدنع هجلاعي نم طقف ديري وه ،ةحصلا ةرازو تالكشمل تاحارتقا مدقي يكً اريبخ سيل نطاوملا

 ركذتي ،ٍفاشم نم هيلإ نئمطي امو ءابطأ نم بحي نم رايتخا نم هنكمي يبط نيمأت هيدل ناك ول لضفيو

 هنبا نم هنع عمس وأ ،ايناطيرب وأ ادنك يف سردي ناك امدنع هبرج يذلا يبطلا نيمأتلا ماظن باجعإب

 اًلوبقم نوكي نأ ناك ام يذلاو ةدحتملا تايالولا يف دئاسلا ماظنلاب بجعم ريغ هنكلو ،هيخأ ةنبا وأ

 .كانه ةيميلعتلا ةيقحلملا هل هترفو يذلا ينيمأتلا ءاطغلا الول ًانكممو
  

 ىلع ةلودلا اهقفنت يتلا نييالبلا مجحب هربخت امدنع ةيلاملا ةرازو هعنقت نلو ،ليصافتلا هينعت ال

 :لوقي امدنعً اينانأ سيل وهو ،نآلا هيلع لصحي امب متهم هنإ ،ةمداقلا عيراشملا وأ ةمئاقلا تايفشتسملا

 ،اهرمأ بترت نأ جاتحت ةحصلا ةرازو ،»هتفلك تناك امهم يناجم جالعب عتمتأ نأ نطاومك يقح نم«

 يفتخت ول ىنمتيو ،ةحارج ءارجإل ًارهشأ الو ،هنانسأ جالعل عيباسأ رظتني الأ همهي نطاوملا ،اهتايولوأو

 ،ًاليلحت بيبطلا بلطي ،عفدي نأ هيلع ةعشأ ءارجإ لبقف ،صاخ ىفشتسمل رطضي امدنع »رجتملا« رهاظم

 عم اهسبدتف »لابقتسالا ةفظوم« ديب اهكرتيو ،ةيرهزلاو ءاقرزلا خسنلا لمحي ،عفديو »ريشاكلل« دوعيف

 عمً اتقو ىضمأ دقو الإ ىفشتسملا نم جرخي ال اذكهو ،راظتنالا هنم بلطتو قاروألا نم ةلمج

 .هبيبط عم ىضمأ امم رثكأ ،»ريشاكلا«
  

 رثكأ لوغشمو ،ةيحصلا تامدخلا ريوطتل لبسلا لضفأ لوح مالعإلا يف يراجلا شاقنلا مامتهاب عباتي

 عاطقلا يفظوم ىلع سيلو نينطاوملا لك ىلع يحصلا نيمأتلا ميمعت ةرورضب لئاق نيب ،اهريفوتب
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 ،اًلوأ »يحصلا يحلا زكرم« ةعجارمو نطاوملا فيقثت ةرورض نع ثدحتي يذلا كاذو ،طقف صاخلا

 تطبض يتلا تايفشتسملا ةبقاعم رابخأ همهتو ،ءارزولا ريغتب ةرازولا ططخ رييغت عباتيو ،هيف فلم حتفو

 صقن رابخأ كلذكو ،ءابطألا ءاطخأو ةيبطلا تابوقعلا ةنجل رابخأ قحاليو ،ةروزم ةداهشبً ابيبط لغشت

 اهتجاح مغر ىلع ،مهفيظوت تضفر ةرازولا نإ مهلوق نم بجعتيو ،نييدوعسلا نيضرمملاو ءابطألا

 .!ةمزاللا تاداهشلل مهلمحو
  

 ليكو ،همع نبا نباب لاصتالل رطضي الأ هديري يذلا لك ،ًارارق اهيف كلمي ال ليصافت ةياهنلا يف اهنكلو

 نأل ،قومرملا ىفشتسملا يف هتدلاولً اريرس دجيل »ةطساو« هبلطيو ،هركذتي الأ ىشخي يذلاو ،ةرازولا

 ةليوط ةمئاق نأ كلذ ،ةمزاللا ةحارجلا اهل يرجي نأ عيطتسي ال هنأ فرتعا ماعلا ةنيدملا ىفشتسم

 .دالبلا رداغو هتلاقتسا مّدق صتخملا بيبطلا نأل وأ اهرظتنت
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 ھیلع يشمن فیصر ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 بلاطم يهو ،»2030 نطاوم ةيؤر« ةمئاق ردصتت يتلاو ،يفيظولا نامألاو ديجلا ميلعتلاو نكسلا دعب 

 .؟هيلع يشمن ًافيصر« اهعبار نوكي نأ لقعي له ،اهيلع نونطاوم فلتخي نل ثالث
  

 ساسأ هنكلو ،اهيف نوكي نأ نع كيهان ،ةمئاقلا ردصتي نأ قحتسي ال وأ ،ةيادبلا يف ًافرتمً ابلطم ودبي دق

 كلتب مايقلا يف ةيلحملا سلاجملاو تايدلبلا حاجن ىدمل مهم سايقمو ،اهب عتمتلاو ،ةايحلا ةدوج سايقمل

 يف هئانبأ عم مادقألا ىلع ةلوجب عاتمتسالا برج نم لكف ،»ندملا طيطخت« ةامسملاو ةبئاغلا ةمهملا

 نأ لواح نم لكً اضيأو ،هنع ثدحتأ ام فرعي ،انم ةبيرقلا يبد »را يب هيج« يف وأ ةيبوروأ ةنيدم

 ةرفحب رثعتيو ،ىرخأ ةرات تارايسلا نيبو ةرات عراشلا طسو هسفن دجيف انندم يف هيمدق ىلع يضمي

 جرخي ،هيلع ريسلل ةحاسم كرتت ال تارايس هتلتحا دقو قيضأ دوعي مث ،عطقني مث ،رسكم فيصر وأ

 .رخآ ءيش قيبطتلا دنع هنكلو ،»ةضرتفم ةيرظن« درجم انيدل فيصرلا نأ ةجيتنب
  

 رثكأ امأ ،تاءانثتسالاو ،هب مازتلالا مدع نيب هات نكلو ،ةفصرألل ًاماظن وأ »ًادوك« تايدلبلا ىدل نأ دب ال

 الف ،يلزنم مامأ فيصرلا كلذ يف امب ،فقاومك اهلتحت يتلا تارايسلا يهف ةفصرألا ىلع يضقي ام

 تايدلبلا ىدل تارايسلا فقاومل ًاماظن كانه نأ مغر ىلع ،يريغ لثم كلذل رطضم يننكلو ،يسفن ئربأ

 .ءانب ةصخر ىلع لصحي نم لك هب مزتلي نأ ضرتفي
  

 ،»ةايحلا ةدوج« نيسحت دنب تحت يتأت ،2030 يدوعسلا نطاوملا ةيؤر يف ناكم ةفصرألل نوكي نأ دب ال

 ءايحألا يف ةفصرألا عضو نيسحتل ،اهب مزتلملا ريغ اهريياعم عم قفتت ةطخ تايدلبلا تعضو ولف

 نيسحت نأ كلذ ،يدوعسلا ةايح ةدوج اهعمو ،ةيدوعسلا ةنيدملا ةموظنم فلتختس ةيراجتلاو ةينكسلا

 ،ةلماكتم ةايحلا ةئيب لعجو ،ريجشتلاو ،تارايسلا فقاوم ريياعمب مازتلا ىلإ يدؤي نأ دب ال ةفصرألا

 .نطاوملا نكسو ،يحلا لخاد ىلإ هحالصإ رثا دتميو ،هضعبب يحلا طبري نايرش فيصرلاف
  

 .ءايحألا تهوشتو ىضوفلا ترشتسا امدعبً اصوصخ ،كش الو ةبعص ةمهم اهنإ ؟كلذ قيقحت نكمي فيك

 نمم تائم كانه نكلو ،يبلاطم هذهو نطاوم الإ انأ ام ،ًالح مدقأل ندملا طيطخت يف ًاسدنهم تسل
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 نأ حيحص .لولحلا داجيإ مهيلعو تايدلبلاو تانامألاب ةيدايق عقاوم اوؤوبتو ،ندملا طيطخت اوسرد

 ال ام وهو ،ةديدجلا ءايحألا يف حيحصلا سيسأتلا نم بعصأ تاونسلا رورمب مكارتو دسف ام حالصإ

 قالغإ ؛انضعب بضغُت ،ةفلكم ةيساق ةمظنأ ضرفب ولو ،لح نم دب ال نكلو ،اهيف ىتح فسألل لصحي

 ىنبملا وأ اليفلا »شوح« نم ةحاسم ريرحت وأ ،فقاوم ىلإ ةيضرألا رودلا ققش ليوحت وأ ،ًالثم رجاتملا

 وهً اديعس هيلع يضميً اللظمً ارجشم ًافيصر نطاوملل اوّرفو مهملا ،ةدقعمو ةبعص لولح اهلك .فقاوملل

 ؟ةنمسلا نم وكشن الأ ،ضّيرتلا درجمل ىتح وأ ،رواجملا دجسملا يف ةالصلل وأ ،لهأ ةرايزل هتجوزو هنباو

 .يدوعسلا نطاوملا ةحصل لصو ىتح دتما ةفصرألا حالصإ عوضوم وه اه
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 مدق ةرك بعلم 500 ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 ةيمسرلا »ةيؤرلا« نمض دوجوم وهو ،بابشلا نم ةصاخبو ،ًايبعش ًاجاور دجي نأ عقوتأ مويلا بلطم <

 .»معاد« يمس ًاجمانرب اهل لعجو ،»ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيدنألاو ةاوهلا ةيدنأ ءاشنإ« :ةيتآلا ةغيصلاب
  

 نود ام ىتح لبقيس لب ،حومطلا عورشملا اذه لثمل ً»امعاد« نوكي نأ دعتسمو اذهك ًائيش ديري نطاوملا

 ذإ ،يح لك يف مدق ةرك بعلم ءاشنإل يفكت ةربتعم ضرأ ةعطق درجم ريفوت ةلودلا ىلع ىنمتأ ،يدانلا

 لعفت مل ول ىتح نكلو ،بعلملا زيهجت يف ًاضيأ ةلودلا تمهسأ ولً اديج نوكيسو ،ًاريبكً اقرف ثدحيس

 ناكس لكلً احرفم ًاربخوً اميظعً ازاجنإ نوكيسف ضرألا نم عبرم رتم فلأ رشع ةعضب ريفوتب تفتكاو

 ،رربملا ريغو ينونجلا اهراعسأ عافترا ىلإً ارظن ،وجرملا عورشملا يف ةفلك ىلعألا يه ضرألاف ،يحلا

 ةاون نوكيل ،هيلإ تامدخلا ىتش ةفاضإو عقوملا ريوطتو بعلملا زيهجتب يحلا لهأ لفكتيس ،كلذ دعب

 .ةاوهلل ٍداون سيسأتل ،هيفرتلا ةئيهو ،»ةيؤرلا« هب دعت يذلا فدهلل
  

 يضارألا طيطخت دعاوقب يضارألا يططخم مازتلا مدع ببسب ،ةيدوعسلا ندملاب ءايحألا تقنتخا

 راكتحالا ببسب مث ،دجاسملا ىتح لب ،قئادحلاو تامدخلل ةصصخملا عقاوملا ىلع ءاليتسالاو ،ماخلا

 بابش درجمل »ةنيمث« ضرأ كرت يقطنملا ريغ نم لعجي ام وهو ،ًادج ةعفترم يضارألا راعسأ تتاب

  ،ضرألا بحاص يلامسأرلا قطنم اذه ،مدقلا ةرك اهيلع نوبعلي
  

 بجي كلذل ،مهنم بابشلا ةصاخبو ،اهينطاوم ىلع ةصيرحلا ةلودلا قطنم اذه نوكي نأ زوجي ال نكلو

 ،»ةيؤرلا« يف هب دعت يذلا هيفرتلا باوبأ نم باب ًاضيأ يهو ،اهفادهأ دحأ ةضايرلا عيجشتف .لخدتت نأ

 حلصت يتلا ،ةرحلا ةحاسملا كلت ىلإ جاتحي نطاوملاو ،يح يأ يف يعيبطلا رمألا وه هلك كلذ لبقو

 يعوطت لمعب نوعيطتسي ،يحلا لهأ تالافتحا ىتح وأ ،ديعلا تالافتحال ةحاس وأ ،مدق ةرك بعلم

 يئانغو يفاقث حرسمل نوططخي امبرو ،ةلس ةرك بعلم وأ ،ةلوره رامضم لثم ،ىرخأ ةطشنأ ةفاضإ

  .ةينطولا تابسانملا وأ دايعألا يف
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 نوميقيف ،لمعلاو لاملاب ناكسلا كراشتي ذإ ،دوقع لبق ةرونملا ةنيدملاب يروجاتلا يح حرسم ركذتأ

ً اضرأ نوكتل ةيبشخ ضراوع اهيلع شرفت مث )اهتيبثتل ءام اهنوؤلمي عبطلاب( ءاملا ليمارب قوف ًاحرسم

 لاوط اهل نودعتسيو ،بطخو رعشو ةيخيرات تايحرسم اهيلع ضرعُت ديعلا مايأ يناث يفو ،حرسملل

 .ةرهاس ةيئانغ ةلفح اهيلتو ،رهشلا
  

 ةيقب يف مقرلا اذه نود نمو ،مامدلاو ضايرلا يف اهلثمو ،مدقلا ةركل لقألا ىلعً ابعلم 50 ىلإ جاتحن

 ةيضاير تاداتسإ تسيل ،نكمم اذهف ،2017 ةياهن يف بعلم 500 ءاشنإ صيصخت فدهلا نكيل ،ندملا

 500ـلا فقو هكلتمي ،مكحم كصب ضرأ ةعطق ،نينطاوم انتفصب ،هيلإ جاتحن ام لك ،نييالب اهل دصرتل

 ةميق طقف نييالملا تائم عورشملا فلكيسو ،يحلا لهأ تاعربتو هبيج نم نطاوملا اهزهجيسو ،بعلم

 عيطتست ٍضارأ ةلودلا ةزوح يف لعلف ،ريثكب كلذ نود امبرو ،رثكأ وأ لاير نويلب امبر ،ضرألل

 ضوهنلل صصخ امم ريثكب لقأ لاومألا كلت ىقبتس نكلو ،ركذت ةفلك نود نم عورشملا اذهل اهصيصخت

 .ٍضرم دئاع نود نم ةيضاملا تاونسلا لالخ ةضايرلاب
  

 .ةكلمملاب تاونس 10 دعب ةضايرلا لبقتسم رييغتب ةليفك اهنأ نمضأ يننإف ،ةكرابملا نييالملا هذه امأ

 ةكلمملا دصحتسو ،نوفرشيو نوططخي يحلا يلاهأ نم ةنجلو ،نوبعلي بابشلا اوكرتاو ،بعالملا اورفو

 .بعلم 500ـلا رمأ رودص دعب ةيبملوأ ةرود ثلاث يف ةعئار جئاتن
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 نیرتستملاو رتستلا ىلع برحلا ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 ةجيتن دلوت يتلا ةديدجلا فئاظولا مظعم نكلو ،هريغل ال ،فئاظولا هل رفوت نأ هتلود ىلع نطاوملا قح نم

 ةبسنلا ،ًايداصتقاو ًايسايس يحص الو حيحص ريغ اذهو ،بناجألل بهذت يدوعسلا داصتقالا عسوتل

 اننئمطي ببس دجوي الو ،بناجأ نآلا اهلتحي فئاظولا نم ةئملا يف 85 نا يه لمعلا ةرازو يف ةلوادتملا

 .ةثدحتسملا ةديدجلا فئاظولل ةبسنلاب ريغتيس سايقملا اذه نأب
  

 نم هلصافمبً امكحتم ،هرارسأبً اعيلض ،لمعللً اكلام تاب لب ،هلادبتسا نكميً افظوم سيل يبنجألا

 يهو ،لمعلا رصانع مهأ ىلع ذوحتسا راصتخاب ،تامدخلاو قيوستلاو نيزختلاو عيزوتلا ىلإ ريشاكلا

 هنإ ،ةينطو نوكت نأ الإ زوجي ال يتلاو ،نيكلهتسملا عئابطو اهفورظو ،ةيلحملا قوسلاب ةفرعملاو ةربخلا

 امهعمو ةفرعملاو ةربخلا هعم بسكي هنكلو ،هرسخيو لاملا بسكي ،قوسلا يف وه نمل يعيبطلا ءيشلا

 .هئاطخأ بيوصتو رسخ ام ةداعتسال ةصرفلا
  

 يننإ ،لاملا سأر بحاصو لوؤسملاو يطارقوريبلا ةلوقم ضفرأ كلذل ،ًاقوقح يدل نأب نمؤأ ،نطاومك

 الو نطاوم يننأ كلذ ،يبنجألا لثم ةليوط تاعاس لمعأ الو ةفيظولا ىلع ربصأ الو ،دهجلا لذبأ ال

ّ يلع ةيبنجأ تتاب قوس يف يب ِقْلُت ال ،ًاريبخ هب ىحضأو يلبق قوسلاب وه نم عم سفانتأ نأ عيطتسا

 ماوعألا يذ ينباب يتآ نلو ،ةجوزو تيب يدلف ،رجتملا ضرأ ىلع ةجالثلا فلخ مانأ نل ،ينطو يف يهو

 وأ لوؤسملا اهيأ ينم بلطت الو ،ةسردملل بهذي ينبا نأ كلذ ،مويلا يف ةعاس 18 يعم لمعي ةرشعلا

 ينبجعيو ،ةيعامتجا تامازتلا هيدل نطاوم يننأ كلذ مويلا يف ةعاس 18 لمعا نأ لاملا سأر بحاص

 يسنرفلا نطاوملا وه اذكه ،يدوعسلا يرودلا يف لضفملا انقيرف ًاعم عباتنو يئاقدصأ وعدأ نأ

 .هلثم نوكأ نأ ديرأو ،يكرتلاو يجورنلاو
  

 يدوعس لك لمعي يكل ةنايصلاو ليغشتلا تاكرش ماظن رييغتو ،تامدخلاو ةئزجتلا قوس ريرحت نإ

 بجي يذلا يعيبطلا ءيشلا وه ةئملا يف ةثالث وأ نينثا نود ام ىلإ ةلاطبلا ضفخ نوكي نأو ،ةيدوعسو
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 ىوقلا ةبسن نم ةئملا يف 85و نودفاو هثلث نم رثكأ داصتقاو عمتجمف ،نينطاومو ةموكح ،هيلإ ىعسن نأ

 ،كلذ لوقلً ايجيتارتساً اريبخ جاتحن الو ،ريبك أطخ ،ةلماعلا
  
  

 نامضلل هدصرت امم تانويلب اهسفن ىلع رفوتسف ،قوسلا تررحو ،اهرمأ ةلودلا تمزع ول لب 

 ،بهذ مجنم ،ةيدوعسلا ندملا ءايحأ ناكرأ نم نكر لك يف رشتنت يتلا تالاقبلا عاطق يفف ،يعامتجالا

 بسكتلاو اهليغشت تانطاوملاو ةيموكح تادعاسم ىلع نودمتعي نمم نينطاوملا نم فالآلا تائم عيطتسي

 .ربكأ عيراشمو رفوأ لخد ىلإ اهيف يقرتلاو لب ،مهتويب ىلع فرصلاو اهنم
  

 اذإ اذه ،ديفتسيس امهيلكف ،ةموكحلاو نطاوملا نيب ةكرتشم ةبغر نوكت نأ بجي رتستلا ىلع برحلا

 اهنيح هلك نطولاف هل قحك نطاوملا لمع ةيؤرل ةرظنلا تعستا اذإ امأ ،ةتحب »ةيرتفد« انترظن تناك

 .ًايعامتجاو ًايسايسوً ايداصتقا نزاوتيو ديفتسيس
  

 ةيوئم ةبسن درجم مهنكلو ،نورتستملا مه ،ةسارشبو ،كلذ نوضفري نييدوعسلا نينطاوملا نم ةقبط كانه

 ميدقت نكلو ،مهئارثو مهذفنت مكحب كلذو نينطاوملا ةماع نحن انمظعم نم ًاتوص ىلعأ اوناك نإو ةطيسب

 ذإ ،ماظنلا مكحب »ةمرجم« نوكت امدنع ةصاخ ةيلقأ ةحلصم ىلع ًامدقم عومجملاو نطولا ةحلصم

 .ءارزولا سلجم نع ردص مزلم ماظن بسحب نجسلا ىلإ اهبحاصب بهذت ةميرج رتستلا نأً انايحأ ىسنن
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 ةرایس فقوم نع ثحبلا ..2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 دحأك سمأ ةلاقمب اهتضرع يتلاو ،ةيدوعسلا ةنيدملاب ةفصرألا ىضوفب تارايسلا فقاوم ىضوف قحلت 

 يضفت هذهف ،ىلوألا ةجلاعم نود نم ةيناثلا حالصإ نكمي الف ،لضفأ ةايح نع ثحابلا نطاوملا بلاطم

 اهبحاص مزلت يتلا ءانبلا صخر ةموظنم تراهنا ذإ ،رجاتملاو نكسلا ىضوفب ةقالع امهيتلكلو ،كلت ىلإ

 مزتلا يتلا »اليفلا«ـف ،رجتم لكل عبرم رتم اذكل فقاومو ،ةقش لكل رثكأ وأ ةرايس فقوم ريفوتب

 ،ققش تس نع لقي ال ام اهب ةرامع ىلإ تلوحت ،لقألا ىلع نيترايس بعوتست يك نيعم دادتراب اهبحاص

 رودلا ققش ليوحتب ةيدلبلا تحمس نأ »ةلب نيطلا داز« ،اهناكسل ةرايس 12ـل ةحاسم كانه دعت ملف

 ةفقاولا تارايسلاب ةيلخادلا ءايحألا تقنتخاف ،بتاكم ىلإ ةرواجم ةرامعو ،معاطمو رجاتم ىلإ يضرألا

 .عراشلا يبناج ىلع
  

 ًايدوماع فقت يتلا تارايسلا اهتلتحا امدعب اهتعس تقاضف ةيراجتلا عراوشلا يف لصحي هسفن ءيشلا

 هوشت ةمزأ ،»تارايسلا فقاوم ماظن« همسا ءيشب ًادحأ مزلي دحأ ال !بنج ىلعو رسيت امفيكوً ايقفأو

 نم لزنت ذإ ،قافنألاو يرابكلا ءانب ىلع تقفنأ يتلا نييالملا تائم ةدئاف عيضتف ،ريسلا ةكرحو ةنيدملا

 تعمتجا رجاتمو شرو هجرخم دنع نأل ةجاجز قنع يف كسفن دجتف ،ريسلا ةمحز فيفختل ديش رسج

 ،كاذ ةجاجزلا قنع يف سانلا مصتخيف ،»جنكراب لبدلا« ىلإ اهباحصأ رطضا ،تارايسلا تارشع هيف

 تارايسلا فقوتتف هجرخم يف قيض دحاو راسم ىلإ عيرسلا يربوكلا ىلع ةعبرألا تاراسملا لوحتتف

 .هدييشتل تقفنأ يتلا نييالملا ىودجو ،هتدئاف عيضتف ،يربوكلا ىلع
  

 قيرع يحب ةدج ةنيدم ةنامأ نآلا اهذفنت ،تارايسلا فقاوم ماظنل رابتعالا ةداعإل ةلوجخ ةلواحم ةمث

 تعرش ،تايئاوشعلا هبشي ام ىلإ ةيفارغوميدلا تالوحتلاو لامهإلا لعفب لوحت ،رحبلا سورع ءايحأ نم

 مامأ نكلو ،ناكسلا بضغ راثأ ام ،تارايس بحسو تامارغ لمشي ،فقاوملل ماظن قيبطتب ةنامألا

 .عقاولا رمألل اوملستسا ةنامألا رارصإ
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 ،»ةيابج« ةيلمع درجم اهنأ ماهتاو تاداقتنا ةلمح مامأ راهنت الو ةدئارلا ةبرجتلا هذه عسوتت نأ بجي

 امدنع تارايسلا فقاوم ماظن مرتحي يدوعسلا ،ءايشألا ةعيبط نمً اءزج حبصتو سانلا اهيلع دوعتيس

 .كلذل ةقستم ةينارمع ةيندم ةئيب ريفوت نم دب ال نكلو ،هنطو يف كلذ لعفيسو ،جراخلل رفاسي

 فقاوم رفوت ةيراجت قاوسأ ىلإ ليحرلا ىلع رجاتملا تارشع رابجإ ىلإ يدؤتس هذهك ةمزاح تاءارجإ

 ةقهاشلا تارامعلا نع ناكسلا لحريس ،ًالح نودجيس نكلو ،نوكشيس تاراقعلا كلت كالم ،مهنئابزل

 ؟كلذ يف ريضلا ام ،اهّرفوت ىرخأ ىلإ تارايس فقاوم رّفوت ال يتلا
  

 يف مهل طسوتي نمع نوثحبيو ،ةيادبلا يف اهباحصأ رمذتيس ،رئامعلا كلت رجهتو ةايحلا لطعتت نل

 لضفب جرفنتس ،اهتاحالصإ ىلع ةلودلا ترصأ ام اذإ مث ،ةقطنملا ريمأل نيكاش نوبهذيس لب ،ةنامألا

 نم يضرت ةعئار لولح نع ةيدلبلاب عراب سدنهم نم طيطختلا نم ضعببو ،هتكنحو يلامسأرلا ةراهم

 اهتعنم نإو ،كمكحتسف ىضوفلاب تحمس ام اذإ ،ةايحلا ةنس اذكه ،عيمجلل ةايحلا ةئيب نسحتو ،بضغ

 .اهمكحتس
  

 مزتلن نأو ،مهلثم فرصتن نأ دب الف ةيكريمألاو ةيبوروألا ندملا لثم ةروطتم انندم نوكت نأ اندرأ اذإ

 نوفرعي مهلك .تايدلبلا ءاسؤرو نيلوؤسملا رابك كلذ يف امب فيص لك اهيلإ رجاهن انلعجت يتلا نيناوقلاب

 عفديسف رخآ ًافقوم دارأ ولو ،هل ةرايس فقوم ديدحت نمضتي ،سيرابو ندنل يف هورتشا يذلا راقعلا نأ

 ؟ًءاتشو ًافيص اهروزن امدنع مهندمب بجعن املثم اهب بجعنف انندم نّسحنو مهتمظنأ قبطن ال ملف ،هنمث
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 يراجتلاو ينكسلا نیب لصفلا .. 2030 نطاوم ةیؤر
 
 

 طيطختلا يف ئدتبم بلاط اهفرعي ةدعاقب بلاطأ يك ةيكريمأ وأ ةيبوروأ ندم ىلإً اديعب بهذأ نل انه <

 اهتيدلب ضرفت ذإ ،تيوكلا ىلإ ،ًابيرق امنإو ،انندم يف »يراجتلاو ينكسلا نيب لصفلا« وهو ،ينارمعلا

 ً.ايجيلخ لضفألا اهيف ينكسلا يحلا لعج ًامراص ًاماظن
  

 هيف امب ةبحر ةحاسملا ،هلزنم جراخ ةيناويدب انسلجف ًايعيبر اهموي وجلا ناك ،كانه قيدص ينفاضتسا

 ةثالث يفكت يتلا ةعفترملا يساركلا كلت لوهكلا نحن يمسن امك ،طيرش يسارك ةثالث تمض نأ ةيافكلا

 نورمي هناريج ناك ،انع فقوتت ال ياشلا تاناكتسا تناك امنيبو ،)وي( فرح لثم تفتلا ،صاخشأ

 ،رذتعي رخآو لعفي مهضعب ،انيلإ مامضنالل مهوعدي ،مهب بحري ،ملاس وبأ هللا كايح ،هنويحي ،انمامأ

 نأ ليحتسي ،ةئملا يف 100 ينكس يح ،»ةرسيو ةنمي« ترظن ،رخآ راج عم دعاوتم وأ ضّيرتي امإ وهف

 ،ةكرشل اهرجؤي نأ عيطتسي ال لب ،ةلسغم وأ ةلاقب ىلإ لوألا هرود لوحي نأب لزنم كلامل ةيدلبلا حمست

 يدلبلا سلجملا يف شاقن دعب ناك كلذ نأ ملاسوبأ ينربخأ دقو ،»لافطألا ضاير« وه ديحولا ءانثتسالا

 ،يحلا لخاد ةبيرق ةضور يف امهلافطا كرتت نأ اهجوزو يه لضفت يتلا ةلماعلا ةأرملا ىلع ليهستلل

 .ليحتسم كلذ ادع ام
  

ً ايدلب ًاماظن كانه نأ مغر ىلع ،ىهقم ىلإ يتيب لوحأف ءانثتسا ىلع لصحأ ،قبس ام لك لعفن نحن

 ىهقملا بحاص وأ قحلا اذه نع فرعن ال وأ ،متهن ال اننأ امإ هنكلو ،كلذ ضفرب ناريجلل قحلا يطعي

 دعب ،معطم حتفب ءانثتسا ىلع لصحيف راجلا اهمدختسي ةدعاق حبصي لوألا ىهقملا ،ةيوق ةطساو هيدل

 طلخل لمعم ةرواجملا اليفلا يف امبر ،سبالم ةلسغمو ةيلديصو ةلاقبو معطمو ىهقم كلزنمب طيحي ،رهشأ

 .تالسعملا
  

 لمعي اهبلاغ ،ةرركتملا ةيراجتلا لاحملا نم ةمزحأ رشتنت كانه نم »يراجتلا عراشلا« أدبم ًاضيأ انيدل

 يف ريتسجام ىلع لصاحلاو ينارمعلا ريوطتلاب متهملاو بايذلا ديمحلادبع سدنهملا اهامس ،رتستلاب
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 ،اهيلع علطي نأ ةيدلب نيمأو لوؤسم لكب يرح ،ةعئار ةلاقمب »ةفسانلا ةيراجتلا ةمزحألا« لقحلا سفن

 .»رذم رذش« اهقسن تتشتو ندملاو ءايحألا هوشتف ينارمعلا ريوطتلا ططخ لك فسنت اهنأ دصقيو
  
  

 11.8 ىلاوح وه ضايرلا يف ةينبملا ةيراجتلا تاحاسملا نم درفلا بيصن« نأ بايذلا فشكي هتلاقم يف

 ةئزجتلا عاطقل لدعملا امنيب ،سرادملا وأ يعانصلا الو ،يموكحلا مادختسالا كلذ لمشي الو عبرم رتم

 انوزيرأ ـ سكينيف يفو ،عبرم رتم 3.2 ةيحايس ةنيدم يهو اينروفيلاك ـ سيلجنأ سول يف صخش لكل

 نيتنيدملا نم رثكأ رجاتم ضايرلا يف نأ يأ »!طقف ةعبرم راتمأ 4 ضايرلا ءاوجأل ةهباشم ةنيدم يهو

 فقاوم اهلوحو ةعساولا قاوسألا كلت ركذتن ذإ ،ًابيرغ كلذ ودبي دق ،فاعضأ ةعبرأب نيتيكريمألا

 نيقالحلاو معاطملا نم انلوح نأ تاءاصحإلا بسحبو حضاولا نم نكلو ،كانه ًاضيأ ةلئاهلا تارايسلا

 ىتح لب ،تالاوجلا عيبو زباخملاو لساغملاو تالسعملاو ءابرهكلاو ةكابسلا لاحمو تالاقبلاو تايلديصلاو

 سول لثم ةلئاه ةنيدم يف يكريمألاب طيحي امم رثكأ ؟ًائيش تيسن له ،ريتاوملا فلو ةراجنلا شرو

 .سيلجنأ
  

 ءانثتسالا ةسايسب انئايحأ لخاد ىتح للستت تذخأف ،ةيراجتلا عراوشلا اهيفكت دعت مل لاحملا هذه

 ،يحلاو ةنيدملل ريبك هيوشت اذه نأ حضاولا نم !نطاوم لكل ةلاقب كانه تحضأ ىتح ،»راجلا قح«و

 ىدل نأ دب ال ؟فيك .2030 نطاوم ةيؤر ىلإ »يراجتلاو ينكسلا نيب لصفلا« ةفاضإب بلاطأ كلذل

 ةلأسم مهيلعً اضيأ حرتقا ينكلو ،ليعفت ىلإ طقف جاتحي هنكلو ،كلذ ريبدتب ًاليفك ًاماظن تايدلبلا ةرازو

 .»رتستلا ىلع برحلا« وهو هسفن فدهلا ىلإ يضفت اهنكلو ،ةقالع تاذ ريغ ودبت
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 يدوعس نطاوم ةیؤر »2030«
 

 ،»2030 ةيؤر« و 2020 ينطولا لوحتلا ةطخ ليصفتلاب نلعت يهو ،انل ةموكحلا هديرت ام ىلإ انعمتسا

 .؟نطاوملا هديري يذلا ام نكلو
  

 كلذل .ًاضيأ هيلإ عامتسالا ديفملا نم نكلو ،»ةيؤرلا« و »ةطخلا« يف ةموكحلا هب دعت ام لك عبطلاب ديري

 ىلإ نطاوم نم عبطلاب فلتختس يتلا ،يدوعسلا نطاوملا بلاطم اهنأب دقتعأ امل ةمئاق دعأو عوطتأس

 حرشأو عضأ انأو ،تدمعو ،ءاشي ام اهنم فذحيو فيضي نأ يريغل نكميو يتمئاق هذه نكلو ،رخآ

 .يتايح نم ةقباس لحارم يعدتسا نأ ،»يتمئاق«

 ىعسأ انأو اهب تررم ةبعص ًامايأ ركذتأ يننكلو ،ّيدي نيب امل ةعانقلاب رعشأو نيتسلا نم تبرتقا 

 يف ةقيمع ةبرجت ةجيتن »يتمئاق« نإ لوقلا عيطتسأ كلذل ،»ةايحلا ةدوج« بلط يف ةريغصلا يترسأو

 .ًايدوعسً انطاوم يتفصب ةايحلا

 اهحرش يف درطتسأ نلو ،»ةلعافلا للعلا لسلست« ةدعاقلً اعبتو ،تايلوأ قفو اهتبتر »يتمئاق« هذه

 يف رثؤت ةلعافً اللع ةمث نأ ىلع موقت اهنكلو ،للملا ريثت ةيفسلف ةركف يهف ،ئراقلا ينم تلفتي ال ىتح

 .اهريغ

 نود نم ًالثمف ،ةسايسلاو داصتقالا يف اهقيبطت نكمي ،لالدتسالاو ةفسلفلا يف اهقيبطت نكمي املثمو

 غورفم ةلأسم هنأل ،ةمئاقلا نمض هعضأ مل كلذل ،لاقملا اذهلٍ عاد كانه نوكي نل »يسايسلا رارقتسالا«

 طقف نيلوذبم دهجلاو يعسلا حبصيو ،ىرخأ بلاطم يأ امهعم دقفتس رارقتسالاو نمألا دقف ولف ،اهنم

 ،رخآلا ىلإ يضفي لكف ،ميلعتلا مأ ةفيظولا مأ نكسلا ،مهألا نع شاقن يف حرشلا نكميو ،امهلجأ نم

 ةفيظولاو نكسلا لثم ،هيلع قفتمو يساسأ اهمظعم ،يداهتجاو يتمئاق اهنإ تلق كلذل ،هيف رثؤيو

 اهنيمضتل يبابسأ أرقي امدنع نكلو ،ئراقلا هبرغتسي دق رخآلا ضعبلاو ،هيفرتلاو جالعلاو ميلعتلاو

 نمض لخد عئار حلطصم وهو ،»ةايحلا ةدوج« قيقحت تحت درت اهنأ ةصاخبو ،اهتيمهأ كرديس ةمئاقلا

 فقاوم ،انئايحأو انعراوش يف ةفصرألا رفاوت لثم ،ليعفتلاو ريظنتلاو مامتهالا قحتسيو »2030 ةيؤر«

 رتستلا ىلع برحلا ًاريخأو ،يراجتلاو ينكسلا نيب لصفلاو ،قئادحلاو مدقلا ةرك بعالمو ،تارايسلا

 .قوسلا ريرحتو
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 ةسايسلا يف ةكراشملاو ،ةمولعملا يف قحلا امهو ،ةسايسلا نم ردق امهيف نيرمأب تبلاط ريخألا يفو

 .ةيلحملا

 نم كلمت امب كلذ قيقحت ةلودلا ىلعو ،بلاطي نطاوم درجمك ،ثدحتأ انأف ،كلذ قيقحتل ًاططخ عضأ مل

 هيلع فارشإلاو كلذ قيقحت اهب طانملا يهف ،ةينطولا انتلفاح دوقم فلخ اهدحو اهنألو ،ءاربخو ةربخ

 وهو هيلإ عمتست نأ اهيلع نطاوملا قح نم نكلو ،حجانلا ةأفاكمو رصقملا ةبساحمو ذيفنتلا ةبقارمو

 اذهو ،ةرشابم هتايح صخي ام يف رارقلا ةعانص يف هكرشت نأو ،تاحرتقمو تاظحالم يدبي وأ بلاطي

 .ةمئاقلا يف ريخألا دنبلا
  

 الوأ نكسلا 

ً 

 قلطي ،عدبم جتنم ىلإ لوحتيو ،هؤامتنا ززعتي نطاوملا سأر قوف فقس رفاوتبف ،ساسألا بلطملا هنإ

 ،رقتساو نأمطا امدعب هئانبأ ميلعتب متهيو ،ةرسأ سيسأتو ،بسكلا يف ةدودحم ريغ ًاقافآ ةقاوتلا هسفنل

 .يموقلا جتانلل ةمادتسمو ةيقيقح ةفاضإ كلذ لك يفو
  

 نآلاو ،ضرق مث ضرأل ةرشابملا حنملا ةروص يف ًاقباس ،نطاوم لكل نكس ريفوتب اهسفن ةلودلا تمزلأ

 يهف ،ًارفاوت رثكألا اهنأ مغر ىلع ،ديعسلا ليلقلل الإ ضرألا تفتخاو ضرقلا رفوت نأ عيطتست داكلاب

 يف ةدقعم ةمزأ تلكشت يلاتلابو ،ءانبلا ةميق قوفتو ىلغألا تحبصأ اهنكلو ،انلوح نم بارت درجم

 ريوطت ةعانصل ةثالثلا رصانعلا رفاوت مغر ىلع ،ناكسإلا ةرازول لغاشلا لغشلا وه اهجالعو ،ضرعلا

 ةيلاملا ةرفولا تاذ كونبلا يفً الثمم ليومتلا :اهيناث ،نطاوملا يفً الثمم بلطلا :اهلوأ ،ةرهدزم يراقع

 اورفوي نأ نكمي نيذلا ،لواقملاو روطملاو ضرألا ةطلخ :اهرخآو ،رامثتسالا صرف ةلق عم ةلئاهلا

 !انراوجب لودلا يف ةلهسلا ،اندنع ةبعصلا ةلداعملا هذه لحت نأ ةرازولا ىلعو ،ضرعلا
  

 هيطعت نأ وه هلعفت نأ ةلودلاب يرح امو هّمهي ام لك ،ةلضعملا هذه ةرازولا لحتس فيك نطاوملا ينعي ال

 ملسلا اذه يقتري مث نمو ،»راقعلا ملس« نويداصتقالا هيمسي ام يف ةجرد يقتري يكل ةيفاكلا ةعفدلا

 نم هل رسيت امب وأ رسيم يموكح ضرقب ةريغص ةقش يرتشيف ،بسكلاو ةايحلا يف هحاجن ردقب
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 ربكأ وه ام ،حبر نإ اهنم هحبر دئاز ،اهنمثب يرتشيو اهعيبي ،هقزرو هترسأ ةدايز عمف ،ثرإ وأ تارخدم

 ،ةعمج لك هلوح نوقّلحتي ،تربك يتلا هترسأ هلوحو ،همالحأ تيب يف رقتسي ىتح كلذ يف رمتسيو ،اهنم

 وأ مئاد لكش يف ،ةرسألا تيب ىلا ادوعي نأ فرظ امهرطضا ،ةنبا وأ نبا هعم نكسي نأ ٍفاك تيب يف

 .تقوم

 ققشلا نم عونتم ضورعم ةنيدملاب رفاوتيف ،ضرعلا ةرفو :يه ،ةثالثً ارومأ بلطتت ةرودلا هذه نكلو

 ام ةميق لقنو ءارشلاو عيبلا تاءارجإ ةلوهس :يناثلا .ةرشع وأ نويلم فصن هعم نمل ةبسانم للفلاو

 الكو ،ةضرقملا ةهجلا نم فحجم ّبسكتو ةراسخ نود نم رخآ ىلإ راقع نم يكنب ضرق نم هل ىقبت

 ةيراقعلا ةيمنتلا ثلثم نيب مئاقلا للخلا جالعل ،ناكسإلا ةرازو اهب دعت يتلا تاءارجإلاب نهر نيرمألا

 .ًاكنب مأ ناك ةموكح لومملاو ،راقعلا روطمو ،يرتشملا نطاوملا نم فلأتيو ،ًافنآ هيلإ راشملا
  

 بلاطم لوألاف ،ةموكحلاو نطاوملا ةيلوؤسم امهيف لخادتت ناذهو ،لخدلاو ةفيظولا :وه ،ثلاثلا طرشلا

 ةيلوؤسمو ،يرهشلا راقعلا طسق ديدستل يفكي ام بسكيف ،هتراجت وأ هتفيظو ىلع ظفاحيو ىعسي نأب

 .فئاظولا ديلوت ،ةموكحلا
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 نیتوب ناك ول امك فرصتی ةیدوعسلا دھع يلو
  
 

 .ةيلودلا ةيسايسلا طاسوألا تزه ةمداص تاجوم تبسلا ةليل ترج يتلا ةيكلملا تالاقتعالا ةبجو تثدحأ

 تاعاس دعب ،لالط نب ديلولا ريمألا لمعلا يف قباسلا يسيئر لاقتعا كلذ يف امب ،تالاقتعالا تءاج

 ينطولا سرحلا لكيهو ةماعز يف كلذكو ةمهملا ةيرازولا بصانملا نم ددع يف تارييغت ءارجإ نم ةليلق

 .مارتحالاو ريدقتلا نم رفاو ردقب يظح املاط يذلا يدوعسلا
  

 نومكحيو ةطلسلا يف نوكرتشي اوناكف ،"بزحلا" مهسفنأ ةمكاحلا ةيدوعسلا ةلئاعلا دارفأ ربتعا املاط

 ةليل" دعب هيف سبل ال لكشب ىلجت يذلا .ةيفافشلا هصقنت نيعم بيترت لالخ نم مهنيب اميف قفاوتلاب

 زيكرتو بيترتلا كلذ ءاهنإ ىلع مزاع ناملس نب دمحم دهعلا يلو نأ تبسلا ءاسم "ةليوطلا نيكاكسلا

  .دهعلل يلوك هعقوم يف تايحالصلاو تاطلسلا ةفاك
  

 هجوي دقن ىندأ عم ىتح حماستلا مادعناو بصعتلا اهيف داس ءاوجأ دعب هذه ريهطتلا ةلمح يتأت

 فسؤملا نم ،ًاصخش نيعبس نع لقي ال ام لاقتعا ىلإ ىضفأ يذلا رمألا ،ناملس نب دمحم تاحالصإل

 ةكلمملا جراخ نآلا نودجاوتي نمم ،انم نوريثك .مامتهالا نم ريثكب لقأ ىوتسمب يظح مهلاقتعا نأ

 انتالئاع فادهتسا متي ،كلذ عمو .ريصملا سفن مهلاني نأ ةيشخ مهرايد ىلإ اودوعي نل ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

  .انم اًلدب
  

 ثاثتجال ةيقيقح ةلمحب ةبلاطملا نوردصتي نمم انأف .ديدش قزأم يف تب يننأ رعشأ ينلعجي اذه لك

 .ءاوس دح ىلع ةيرشبلاو اهنم ةيلاملا ،ةيدوعسلا ةلودلا دراوم ىلع يتأي داكي يذلاو يرشتسملا داسفلا

 تالومع لكش ىلع ردهت يتلا تارايلملا نأ ول ريبك لكشب ضفخنتس اندنع ةلاطبلا تالدعم نأ دكؤملا نم

 ريوطت ىلع كلذ نم اًلدب تقفنأ ةماعلا لاغشألا عيراشم ةءابع سبلت ةيصخش ءارثإ عيراشمو ىواشرو

 تابلطتم عم بسانتي امب ميلعتلا حالصإ يفو ينهملا بيردتلا يفو ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا ةيمنتو

  .نيرشعلاو يداحلا نرقلا
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 ال هنأ ثيح ،ىرخألا نادلبلا مظعم يف داسفلا نع ًاريثك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف داسفلا فلتخي

 لوؤسم ةلئاع يف درفل ةنيمث ةيده ميدقت وأ ،دقع ىلع لوصحلا لباقم "ةوشرلا" عفد ىلع رصتقي

 فيلاكت ةموكحلا ليمحت مث ةزاجإ يف ةلئاعلا رفسل ةصاخ ةثافن ةرئاط مادختسا وأ ،ريمأ وأ يموكح

  .كلذ
  

 دوقعلا نأل تارايلملا باحصأ نم نوحبصي ءارمألاو نيلوؤسملا رابك نأ وه ةيدوعسلا يف لصحي ام

 ماع يف .اهل دوجو ال ةيمهو عيراشملً ادوقع لاوحألا أوسأ يف نوكت وأ دمعتم لكشب اهتميق مخضت

 نع هيف ثدحت ،"تمصلا ةكلمم" ناونعب زميات كرويوين ةفيحص يف اًلاقم تيار سنرول رشن 2004

 ةنيدملا تاقرطو عراوش ةفاك يف حطسلا ىلع ةيطغأ درجم هنأ حضتا ةدج يف يراجملل مخض عورشم

 يف ريرحتلا سيئر اهنيح تنكو ،لوقأ نأ نآلا يناكمإب .لفسألا يف ةيقيقح بيبانأ ةكبش دوجو نود

  .ةدحاو ةملك بتكن ملو ةفش تنبب سبنن مل اننكلو كلذب ملعن ًاعيمج انك اننإ ،ىربك ةفيحص
  

 ناكو .ضرألا نوكلمي اوناك نيذلا ءارمألل ةمدخ طقف طلغلا عقوملا يف راطم ءاشنإ وه رخآلا لاثملاو

 عورشمل اهنع لزانتلا لباقم ًايلايخً اضيوعت اوقلت مث ةموكحلا نم ًاناجم ضرألا ىلع اولصح دق ءالؤه

 امً ابيرقت دجوي ناك" هنأ نع ناملس نب دمحم فشك ،يضاملا ماعلا غريبمولب عم هل ةلباقم يف .راطملا

 ةيدوعسلا ةينازيملا عبر لداعي ام يأ ،ماع لك لاعفلا ريغ قافنإلا نم رالود رايلم 100 ىلإ 80 نيب

 .2014 ىلإ 2010 نم ةيطفنلا ةرفطلا ةرتف لالخ "ةيلامجإلا
  

 ةيبرعلا ةكلمملا يف داسفلا نع ثيدحلا دنع مزاللا نم رثكأ ةفيطل "لاعفلا ريغ قافنإلا" ةرابع تناك امبر

  .ءالبلا اذهل ةياهن ةيؤرل قوتأ ،يدوعس نطاومك انأ ،معن ،نكلو .ةيدوعسلا
  

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ضرألا ةيكلم ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ ركتحي اذامل تلءاست املاطل

 تايالولا يف ةبسنلا ديزت( .نكس كالتما ىلع ةردقلا مهيدل طقف نييدوعسلا نم %40 نم لقأ نأ ةجردل

 ةيطفنلا انتورث هب تينم يذلا ةرادإلا ءوس وه كلذ يف ببسلاو ،ًايرث ًادلب دعن مل .)ةئاملاب 60 ىلع ةدحتملا

 .نمزلا نم ةليوط ةرتفلو ريثكلا انرده دقف كلذ عمو ،بوضنلل ضرعم دروم يطفنلا اننوزخم .ةلئاهلا

 امهل عضت يتلا ةزولا التق نيذللا نيجوزلا لوح بوسيإ ةياكحب ةمكاحلا ةيكلملا ةلئاعلا دارفأ ينركذي

  .يبهذلا ضيبلا
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 اميف نييسورلا نيتوب ريميدالف مأ فوشتابروغ ليئاخيمب هبشأً اماع 32 رمعلا نم غلابلا دهعلا يلو لهف 

 طقف ضقني هنأ مأ ؟اهرسأب ةموظنملا حالصإ قيرط ىلعً العف هيمدق عضو له ؟تاءارجإ نم هب موقي

 ؟هيدي يف ةطلسلا زكري ىتح ةفورعملا تايصخشلا ضعب ىلع
  

 ةلادعلا نم ًاطمن ضرفي ذإ ،نيتوب لثم فرصتي ناملس نب دمحم نإ لوقلا يناكمإب ،ةظحللا هذه يف

 سانلا ءالو نوكي نأب ةبلاطملاو – دقنلا تارابع طسبأ ىتح مهنع ردصت نمب ليكنتلاف .ةيئاقتنالا ديدش

 يرصع ميعز هنأ ىلع هيلإ رظني نأ يف دهعلا يلو ةبغر ةهجاوم يف ةريطخ تايدحت لكشت ،ًاقلطم هل

  .رينتسم
  

 اهلقانتي تاعئاش ةمثو .يكيرمأ رالود نويلم 500 غلبمبً ابراق ىرتشا ناملس نب دمحم نأ فورعملا نم

 قوف هنأ دئاقك هنع ًادوهعم سيل ،رخآ ىنعمب .خذبلا نم ىرخأ رهاظم لوح ةكلمملا ءاحنأ يف سانلا

  .بعشلا دارفأ رئاسلو ةلئاعلا دارفأ ةيقبل هددح يذلا رايعملا
  

 مالعإلا لئاسو بلاطأ يننأ الإ داسفلا ءاهنإل ةيموكحلا ةلمحلاب ديشأ امنيب يننأ يه ةصالخلاو

 لماعتلا متي يتلا داسفلا تالاح يف ةفافشو ةهيزن تاقيقحتب ةبلاطملا يف لاعف رود ينبتب ةيدوعسلا

 نيلوؤسملاو ةمكاحلا ةلئاعلا دارفأ ضعب زاجتحا درجم نم رثكأ نويدوعسلا نحن قحتسن .اهعم

 ةرثؤملاو ةمهملا تارييغتلا هذه لوح ثيدحلا قح انل نوكي نأ يغبني .نوتلراك زتير قدنف يف نييموكحلا

  .دالبلل دهعلا يلو ةيؤر اهبلطتت يتلا ةريثكلا ىرخألا تارييغتلاو –

  .تمصلا ةكلمم دعن مل
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 اكیرمأو ةیدوعسلا نیب ةلامعلا صقن
 
 

 امهّلوأ ،نييداصتقا نيريبخل "ةلامعلا صقن" نع نيلاقم "ردياسنإ سنزيب" عقوم رشن ،دحاو عوبسأ يف

 تايالولا نع يناثلاو ةيدوعسلا نع ثدحتي ناك لوألا .ديجلا ربخلاب هفصو يناثلاو ئيس ربخك همّدق

 .؟ضقانت كانه لهف .ةدحتملا
  

 دمتعملا يكيرمألا هليثم نعً ايرذج فلتخي ةيبنجأ ةلامع ىلع دمتعملا يدوعسلا داصتقالاف ،ال عبطلاب

 ديج وه ام نأب لداجأس ينكلو .ةدحاو ةلأسم لايح ناريبخلا فلتخا كلذل .ةينطو ةلامع ىلع ًامود

 .ديج ربخ ًاضيأ وه ةيدوعسلا يف ةلامعلا صقن نإ لوقأف ،نييدوعسلل ديج نييكيرمألل
  

 قوسلا يف "ةلامعلا صقن" ىلإ ىدأ ام ،ةيدوعسلا نم "نيدفاولا ةرجه" عاستا لوألا ريرقتلا ضرعي

 يف لصاحلا قدنختلا لظ يف( يمالعإ فرط نم رثكأ هفقلت دقو ،لامعألا عاطق ىلع ًابلس سكعناو

 دمحم ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو اهدوقي يتلا يداصتقالا حالصإلا ةطخ لشف ىلع رشؤمك )ةقطنملا

 .ناملس نب
  

 يدوعسلا داصتقالل يقيقحلا حالصإلا ةيادب نوكت نأ نكمي ةرجهلا هذه نإ لوقت ىرخأ ةيؤر كانه نكلو

 كلذب نولوقي نَّمم انأ .يدوعسلا عمتجملا ىلإ جاتنإلاو لمعلا ةفاقث ةداعإل ةينطو ةطخ نمض تناك اذإ

 ىلع نامدإلا ةلاح نم ررحتي مل ام ميقتسي نل ينطولا داصتقالا نأ ةحارص تبتكو ،ليوط نمز ذنم

 .ةقطنملا يف داصتقا ربكأ يف ،فئاظولاو لمعلا قوس يثلث ىلع رطيست يتلا ةيبنجألا ةلامعلا
  

 ةاناعم نع ،ةيندنللا داصتقالا ثاحبأل وكيلأ ةسسؤم يف ريدملا ،يريك زوربمأ هبتك يذلا ريرقتلا ثدحت

 طغضي رمألا تابف ،2016 رخاوأ ذنم اولحر ،دفاو فلأ 800 تغلب ةرجه نم يدوعسلا لامعألا عاطق

ً اصوصخ ،قوسلا نم جورخلل ةدع تاكرش رطضت ال ىتح ةدوعسلا تاءارجإ نم ففختل ةلودلا ىلع
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 ضافخناو لاومألا سوؤر ةرجهو داسفلا ةحفاكم ةلمح تبقعأ يتلاو ،قوسلا يف "ةقثلا نادقف" ةلاح عم

 .داح لكشب ةيبنجألا تارامثتسالا عجارتو يموكحلا قافنإلا
  
  

 يذلا ررضلا لوح لدجلا ةهاجو ىلإ رظنلا نكميو ،حالصإلا ةيلمعل ةيقيقح تايدحت يه قبس ام لك

 ةكرشك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ انرظن اذإ "نيدفاولا ةرجه" ءارج نم يلحملا داصتقالاب قحليس

 نإف ديعبلا ىدملا ىلع يلكلا اهداصتقاو اهينطاومب ةينعم ةلودك اهيلإ انرظن اذإ امأ .حبرلا نع ثحبت

 ةينعم ةلودلاو ،"ةلود" امنإو "ةكرش" تسيل ةكلمملا .يقيقح حالصإل ةيادبو بيط ربخ "نيدفاولا ةرجه"

 ."حابرأ" قيقحت ةلأسم درجم تسيلو ،ًاضيأ ةيسايس ةيضقلاو ،اهنمأو اهرارمتساب
  

 ءانب ناملس نب دمحم ريمألا ىلع ليحتسيس ،يدوعسلا لمعلا قوس يثلث ىلع بناجألا ةرطيس عم

 ليجأت لضفألا نوكي دق لب ،ةحومطلا ةقالمعلا هعيراشم ىلإ اهقيرط دجت ةجتنم ةيدوعس ةلماع ةقبط

 ةفاقث ىلإ نطاوملا دوعيو ينطو قوسك هتعيبط ىلإ يدوعسلا قوسلا دوعي ىتح ةقالمعلا عيراشملا كلت

 .لمعلا
  

 الو ،"رمحألا رحبلا عورشم"و "موين" لبقو ،ًءادتبا قالمع قوس وه ،مويلا وه امك ،يدوعسلا قوسلا

 .ًايلاح مئاق ريغ اذهو ًاكلامو ًالماع هيلإ نطاوملا ةداعإب ينطو قوسك ًاددجم هتداعتسا ريغ جاتحي
  

 قلغت يتلا تالوملا نع "ردياسنإ سنزيب" ريرقت نم جعزنن ال نأو ،كلذب فرتعنو ةعاجشلا كلتمن نأ بجي

 .يحيحصت شامكناب سأب ال .قوسلا ةجاح قوف رجاتملا هذهب انعسوت اننأ ركذتنل .َرجهُت يتلا رجاتملاو
  

 ميظع ربخ" هنأب كلذ فصي اهبتاك نكلو ،اكيرمأ يف "ةلامعلا صقن" نع ىرخأ ةصق عقوملا سفن يف

 ةيدوعسلا يف مهصقنو ،ديج ربخ اكيرمأ يف "ةلامعلا صقن" نوكي فيكف .عبطلاب نييكيرمألا "لامعلل

 ؟يداصتقا لشف

 ريبك ،وراب شوج ةيرظن قيبطت نكمي نكلو ،ةدفاولا ةلامعلا ىلع دمتعي ال يكيرمألا داصتقالا نأ ببسلا

 طرش ،ةلامعلا صقن دئاوف فاشتكاو يدوعسلا قوسلا ىلع ،ةيناثلا ةلاقملا بحاصو عقوملا يف نيررحملا

 .يدوعسلا قوسلا يف "ةدفاولا ةلامعلا صقن" راثآ ىلع ربصلل ةينطو ةطخ كانه نوكت نأ
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 عمف ،"روجألا عفر" اھلوأ لامعلا اھنم دیفتسیس ةمج دئاوف ةلامعلا صقنل نأ وراب ىری "ةلامعلا صقن" دئاوف

 انھ يدوعسلاو ،مھل ةیلاع روجأ عفدب قوسلا لوخد نم نیددرتملا ءارغإل لمعلا بحاص رطضیس ةلامعلا صقن

 لاح اذھو .ةشیعملا لجأ نم نولمعی سانلا نإ وراب لوقی امكو ،)سوفنلا رّیغت سولفلا( يكیرمألا نع فلتخی ال

 ةعیبط نع رظنلا ضغب لمعلا قوس نولخدیس تایرغم مھل تّرفوت نإف ،لمعلا نع نیلطاعلا نییدوعسلا نم ریثك

 َقفاوَت يتلا "ةعضاوتملا" لامعألا نع نوفزعی نییدوعسلا نإ لوألا ریرقتلا يف اولاق نیریثك نأ مغر ،لمعلا

 .بناجألل اھنأ ىلع عمتجملا
 ال نوريثك كانه ،معن .كلذ ةحص مدع ريخألا دقعلا لالخ يدوعسلا قوسلا عقاول ةعيرس ةرظن تبثت

 نيذلا تاباشلاو بابشلا نم فآلا تارشع كانه مهلباقم يف نكلو ،"بيعلا" ةدقع نوشيعي نولازي

 كئلوأ عجشيس ءالؤه حاجنو .ةئزجتلاو تامدخلا تاعاطق ىتش يف نولمعي اوتابو اهوزواجت

 .عمتجملا ةرظنو "بيعلا" ةفاقثل نيملستسملا
  

 لك يف نوملعي اوناك انءابآ نأ ركذتنل .دويقلا كلت نم عمتجملا ررحتي ىتح ربصلا ىلإ طقف جاتحن

 ًاعمتجم ،ةيدوعسلا اهيف تمّلس يتلا ةثالثلا دوقعلا لالخ تخسرتو ةّدجتسم بيعلا ةفاقثو ،تاعاطقلا

 .بناجألل قوسلا ،ةموكحو
  

 ىلإ نوقلطنيس كانه نمف ،ًازاجنإ هتاذ دحب نوكيس يفيظولا ّملسلا تاجرد لوأ ىلإ بابشلا لوخد نإ

 .لّوحتلا تاونس لالخ مهعجشتو مهعباتت تاسسؤم كانه تناك اذإ ةصاخ ىلعأو ىلعأ وه ام
  

 عفر نوشاحتي اكيرمأ يف لمعلا باحصأ نم نيريثك نأ وراب ظحال ذإ ،"بيردتلا" يه ةيناثلا ةدئافلا

 ةيزيفحت جمارب رفوت عم ةصاخ ،ةكلمملا يف لصحي نأ نكمي ءيشلا سفنو ،بيردتلا ريفوتب روجألا

 هتحلصم قيفوت يف رمتسيس لمعلا بحاص نإف ،تازفحملا رفوتت مل اذإ ىتحو .لمعلا بر ضيوعتل ةلودلل

 ،اهديري يتلا تاريشأتلا هيطعتو لزانتت نل ةلودلا نأ كردأ ام اذإ ةينطولا ةلامعلاو قوسلا ةحلصم عم

 .عيمجلا يضرت "ةقفاوتم" ةلاح ىلإ عيمجلا لصي ىتح
  

 ةيرشبلا دراوملا ءاردم نم نيريثك نأ وراب ظحال ذإ ،"فيظوتلا تاطارتشا ضيفخت" يه ةثلاثلا ةدئافلا

 ،ةيعماجلا ةداهشلاو ةربخلاك ،ةلاطبلا عافترا لظ يف اهوعضو يتلا ةيلاثملا تاطارتشالا نع نولختي

 لمعلا بحاص نأ املاطف ،ةكلمملا يف لصحي نأ عقوتأ ءيشلا سفن .ةيوناثلا يجيرخب نولبقي اوتابو
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 يدوعسلا نأ ةركف رركيس ،ةيعماج تاداهشبو ةربخ تاذو ةلهؤم ةيبنجأ ةلامع مدقتسي نأ عيطتسي

 "ةينانألا" هتابغر ىلإ ةلودلا تافتلا نم سأيي امدعب نكلو .ةفيظولل ةمزاللا ةفرعملاو ةربخلا ىلإ دقتفي

 .هيف رامثتسالاو ،هبيردت ىلع لمعيوً اليهأت لقألا يدوعسلاب لبقي فوس ،هذه
  

 قطنملا سفن وهو لمعلا بحاص قطنم فصول "ةينانألا" حلطصم مدختسي وراب نأ ةفيرظلا ةقرافملا

 فصي وهف .لامعألا لاجر يواكشو تاجاجتحا عمست يهو ةيدوعسلا ةموكحلا هدمتعت نأ بجي يذلا

 عفر وأ ةتقؤملا ةلامعلا تاريشأت نم ديزم ريفوت ةيكيرمألا ةموكحلا ىلع ناك اذإ ام لوح ةلئسألا حرط

 يف لامعألا باحصأل هيف غلابملا ذوفنلاب" ةرثأتمو ةئطاخ ةلئسأ اهنأب داصتقالا ومن فقول ةدئافلا ةبسن

 ."ةيسايسلا ةيلمعلا

 رارقلا ىلع مهطغضو نييدوعسلا لامعألا لاجر ذوفن داقتنال ةلمجلا سفن مدختسأ نأ عيطتسأ

 .ةكلمملا يف يسايسلا
  

 ديج ربخ وه املثم ،يدوعسلا ينطولا داصتقالل ديج ربخ ةكلمملا يف ةدفاولا "ةلامعلا صقن" نإف ،كلذل

 نوكيل يدوعسلا داصتقالا ساسأ حالصإ ىلع ةلودلا زكرت نأو ،ربصلل طقف جاتحن ،يكيرمألا هليثمل

 وأ ةيرصنع هركذ قبس ام لك يف سيلو ملاعلا لود لك يف لاحلا اذكه .نويدوعس هب لمعي ًاينطو ًاقوس

 .فرص يداصتقا حرط امنإو زييمت
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 فیرحت ةلجع يطتمی دھعلا يلو ..ةیدوعسلا ھیناعت امع ةیلوؤسملا 79 ماع لیمحت

 خیراتلا
 
 

 ًاثدحتم ناملس نب دمحم ريمألا ةيدوعسلا دهع يلو لاق "ةقيقد نوتس" يرابخإلا جمانربلا عم ةلباقم يف

 .جيلخلا نادلب يقاب لثم انلثم ةيعيبط ةايح شيعن انك" :1979 ماع لبق ام ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع

 لك يف نلمعي ءاسنلا تناكو ،ةيدوعسلا يف امينسلل رود كانه تناكو ،تارايسلا ندقي ءاسنلا تناك

  ".1979 ماع ثادحأ تعقو نأ ىلإ ىرخألا ملاعلا نادلب لثم انلثم روطتن نييدايتعاً ارشب انك .ناكم
 

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ،ةرونملا ةنيدملا يف تأشن ،ةقهارملا نس يف ىتف يضاملا نرقلا تاينيعبس يف تنك

 دجسملا راصح – 1979 ماع يف اتعقو نيتللا نيتثراكلا تقبس يتلا نينسلا كلت نع هركذأ ام .ةيدوعسلا

 غلابلا ناملس نب دمحم دهعلا يلو هيكحي امع ًامامت فلتخي – ةيناريإلا ةروثلاو ةمركملا ةكم يف مارحلا

 رأ ملو ،تارايسلا ندقي ءاسنلا نكي مل .يبرغلا روهمجلل هجوملا هثيدح يف ًاماع نيثالثو نينثا رمعلا نم

 .1976 ماع انوزيرأ ةيالوب بميت ةنيدم يف اهجوزو يتقيقش ترز نأ ىلإ ةرايس دوقت ةأرما
 

 سانلا اهلخدي يتلا تامنيسلاب هبشأ ةتقؤم تارقم ىوس نكت ملف انيدل تناك يتلا امنيسلا رود امأ 

 .ريثكب كلذ نم طسبأ تناك اهنكلو ،اكيرمأ يف مهتارايسب
 

 ام لداعي ام يأ( تالاير ةرشع ىلإ ةسمخ نيب ام عفدي ءرملا ناكو ،ريبك رادج ىلع ضرعي مليفلا ناك 

 ناكملا نم برتقا ام اذإ روهمجلا راذنإ ةمهم مهب طانت نيذلا ،نيمظنملل )نيرالودو فصنو رالود نيب

 هبره ءانثأ رادج قوف نم زفق امنيح هقاس يل قيدص رسك تارملا ىدحإ يفو .ةينيدلا ةطرشلا دارفأ

 هبش يف ةديحولا نكامألا تناك ،نيرشعلا نرقلا تاينيعبس يف .ةطرشلا ءالؤه ةضبق نم تالفإلل ًايعس

  .نيرحبلاو تيوكلا يه ةسردملا جراخ وأ تيبلا جراخ اهيف نلمعي ءاسنلا ناك يتلا برعلا ةريزج
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 ةيباهولا ةينيدلا تاطلسلا اهتسرام ةلمح نعً امجان تايدوعسلا ءاسنلا قوقح نم لان مكح لوأ نكي مل

 رمعلا نم ةغلابلا ةيدوعسلا ةريمألل ةنزحملا ةياكحلا نييدوعسلا نم ريثك ركذي .ام ىوتف رادصإ ببسب وأ

 .اهل قيشع عم دالبلا نم برهلا تلواح يتلاً اماع رشع ةعست
 

 1980 ماع يناطيرب يمارد يقئاثو مليف يف ةاسأملا كلت ترطس دقو ،ًاعيمج امهمادعإب ةصقلا تهتنا 

 ددشتلا يف لثمتو ،ًامساحو ًاعيرس رارفلا ةريمألا ةلواحم ىلع ةموكحلا در ءاج ."ةريمأ توم" ناونعب

  .ركذلا اهرمأ يلو نم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةأرما يأ ىلع رفسلا رظحو ،ءاسنلا لزع يف
 

 دلاخ كلملا ىلإ هدي طخب اهبتك ةلاسر يبيصقلا يزاغ ءابرهكلاو ةعانصلا ريزو لسرأ ،1980 ماع يفو

 يفو ةعوبطملا ةفاحصلا يف ءاسنلا روص روهظ ىلع تضرف يتلا ةيدييقتلا تاءارجإلا بقاوع نم رذحي

 ًاجذومن حبصن ال ىتح" :ًالئاق تاسايسلا كلت يف رظنلا ةداعإ كلملا نم بلطو ،ةيئرملا مالعإلا لئاسو

  .ًامامت هتلاسر لهاجت مت هنأ الإ ".هرسأب ملاعلا مامأ فلختلاو ددشتلل
 

 ةموكحلا يفعت ةيدرس يهو ،رصاعملا يدالب خيراتل ةديدج ةيدرس ميدقت يف ناملس نب دمحم بغري

 ىلع .عقو ام ةقيقح ضقاني يذلا رمألا ،ددشتملا يباهولا بهذملا ىنبت يف اهؤطاوت نع ةيلوؤسملا نم

 ةينيدلا ىوقلا ةضبق نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريرحت يف قحم ناملس نب دمحم نأ نم مغرلا

 ةيلاربيل رثكأ ادب نئل يذلاو ،فرطتلا نم رخآ عونب عفدلل هاعسم يف ئطخم هنأ الإ ،ةبصعتملاو ةظفاحملا

  .ضراعم وأ فلاخم لكل هضفر يفً اددشت لقي ال هنأ الإ ،برغلا ىدل اًلوبق رثكأو
 

 اوذال نيذلا نييرصملاب يضاملا نرقلا تاينيتسو تاينيسمخ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تبحر دقل

 ريبك ددع ناك .مهتادقتعم ىلع مهل ًاباقع رصانلا دبع لامج اهسيئر مهلقتعي نأ ةيشخ رصم نم رارفلاب

 ركفلا وحن ةديدج تابراقم ةكلمملا ىلإ مهعم اوبلج دقو .نيملسملا ناوخإلا ةعامج يبستنم نم ءالؤه نم

  .انؤامعزو انتداق كلذ يف امب انم ريثك اهب بحر ةيمالسإلا ةعيرشلاو يمالسإلا
 

 نرقلا تاينيتس يف تانبلل ةيموكح سرادم لوأ ماقأ دق ،1975 ماع يف ليتغا يذلا ،لصيف كلملا ناكو

 ثيثحلا هيعس نمض ىري ناكو .ةينيدلا ةسسؤملا وبستنم ةدشب اهضراع يتلا ةوطخلا يهو ،يضاملا
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ً القث لكشت نأ نكمي نيملسملا ناوخإلا ةعامج نأب نيرشعلاو يداحلا نرقلا ىلإ لوخدلل دالبلا دادعإل

  .ةيباهولا ةسردملل نيعباتلا نيدلا لاجرلً انزاوم
 

 تثبل امو .يدوعسلا يئاضقلا ماظنلا ثدحي يكل ناطقلا عانم رقوملا خيشلا يف هتقث لصيف كلملا عضو

 ءاضعأ هب عتمتي ناك ام لضفب ،تقولا كلذ ىتح ةليحتسم تناك يتلا ،تاحالصإلا ةلجع تأدب نأ

 ةيزيلجنإلا ةغللا سيردتو ،لمعلا نيناوق لاجم يف كلذ يف امب ،ةياردو ملع نم نيملسملا ناوخإلا ةعامج

 .نيناوقلا ةحئالل يئزجلا ليكشتلاو ،ءايميكلا ةدامو

 ناك هنأ ةجحب ناطقلا خيشلا ةنطيش ىلع ةموكحلا نم عيجشتب ةيدوعسلا مالعإلا لئاسو لمعت نآلاو 

 ؟ةجردلا هذهل نيهوركم ناوخإلا حبصي ىتح أرط يذلا امف .نيملسملا ناوخإلا ةعامج يف ًاوضع
 

 اوأرجت نم لك ءامسأب ءادوس ةمئاق عضو دالبلا تدهشو ،قطنلا ىلع نآلا ةيدوعسلا يف سانلا ؤرجي ال

 ،دقنلا نم طيسبلا ردقلا ولو اهنع ردص يتلا ةينيدلا تايصخشلاو نيفقثملا نجسو ،مهتاوصأ اوعفرو

  .لامعأ لاجرو ءارمألا رابك نم ديدعلا تلمش داسفلا ةبراحمل ةموعزم ةلمح ًاريخأو
 

 اوماق رظحلاو ةباقرلاب ةيباهولا يددشتم لبق نم نيفدهتسمً اموي اوناك نيذلا نييلاربيللا نأ فيك انيأرو

 لوادت عنم لثم ،ًاددشتم مهرظن يف ودبي ام لك رظحب موقي نم نآلا مهف ،مهيلع ةلواطلا بلقب نآلا

 .يضاملا رهشلا يلودلا باتكلا ضرعم يف بتكلا فلتخم
 

 يف حمطن نأ انب ردجي الأ نكلو ،ةجرد نينامثو ةئام لوحتلا اذهب ةداشإلا ىلع هسفن ءرملا دوارت دق 

 ؟اندالب يف حتفي راكفألل قوس ةيؤر
 

 ةموكحلا تناك امنيح 1979 ماع لبق ام خانم ىلإ دالبلا دوعت نأ بوجو يف ناملس نب دمحم عم قفتأ

 .ةددشتملا ةيباهولا ديلاقتلا ىلعً ادويق ضرفت
 

 امع ريبعتلا نم نينطاوملا عيمج نكمتي نأ يغبنيو .لاجرلا قوقح سفنب مويلا ءاسنلا معني نأ يغبني 

 قرطب ةميدقلا ددشتلا بيلاسأ لادبتسا امأ .نجسلا نم مهسفنأ ىلع فوخ نود مهرطاوخ يف لوجي

 .لاحب باوجلا سيلف ةديدج عمق
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 سنوت ایحت
 
 

 ،ةكرابملا ةيريصملا ةيخيراتلا اهمايأ نم مويب يبرعلا عيبرلاب ةنمؤملا ةيقبتملا ةيقبلا لفتحت ،)دحألا(ً ادغ

 ،»ءوسلاب ةراّمألا« اهسفن نم ةاجنلا ةداهش ىلع سنوت لصحت اهحاجنب يتلا ةيسنوتلا تاباختنالا اهنإ

 نمو ،رارقتسالا وه هرجبو هرجعب ميدقلا دهعلاو ،ةنتف ةيطارقوميدلا نأ ةرم ريغ اهل تسوسو يتلا

 لضفألا لب ،رثعتتل نئامكلا اهل نورفحي اوئتف ام نيذلا ،رييغتلا ننس نم نيبوعرملا يبرعلا عيبرلا ءادعأ

 رقتسا يذلا يبرعلا يكولمملا دادبتسالا دوهع يف ةمظتنم ىلوألا اهتريس دوعتو ًامامت سكتنت نأ مهل

 انيلع رييغتلا ةريسم ترجفناف ،انيلع هتمكحو هللا ردق هنأو لصألا هنأ انبسح ىتح فينو ماع فلأ اننيب

 خيراتلا كلذ حبصأف ،2010 )ربمسيد( لوألا نوناك يف سنوت طسو برعلا بلاغل لوهجم دلب نم نيعمجأ

 .اهدصاقمو ةيخيراتلا ةظحللا كلتب نينمؤملل ًاجحم ديزوب يديس نمو انل ةديدج ةدالو
  

 امنإو ًاضراعً اثدح نكي مل ماوعأ ةعبرأ لبق اهيف لصح ام نأ دكؤي سنوت يف يبرعلا عيبرلا حاجن

 برعلا ذاقنإل ديحولا ليبسلا هنأ نينمؤملا نم ،هننسو خيراتلا ملع َهَُقف نمل رصتنت نأ دب ال ةيخيرات ةيمتح

 .دادبتسالا وأ »شعاد« ىلع ةرصاق مهتارايتخا تيقب ام اذإ موتحملا مهريصم نم
  

 نأ دكؤي ،ةيروسو قارعلا يف رمأو ىهدأ وه امو ،نميلاف رصم مث ،ايبيل يف ،سنوت راوجب لصحي ام 

 ةنتفلا هدالب ريصمف ىبأ نمو ،اهتاودأو ةيطارقوميدلل ماكتحالا ثيح ،حيحصلا وه يسنوتلا راسملا

 .كالهلاو برحلا ىتح لب ،دحاولا دلبلا لهأ نيب ةيهاركلا ثبو باطقتسالاو عمتجملا ماسقناو

 هعيبر سكتنا نم يف كلذ ثعبيس .ةيرح لكب مهتاوصأب نولدي مهو ةسناوتلا روصً ادغ نوريثك عباتيس

 ةلادعو ةيرحو مالسب معني دلبب 2011 لحارلا ماعلا كلذ يفً اضارع اًلامآ لمح نمم ،ةرسحو ًالمأ

 سنوت تناك املثمو ،لَتقُيو لتقَي ًالتاقم ىتح وأ ،ًائجال وأ ،ًادراطم وأ ،ًالقتعم ىهتناف ،ءاخإو ةاواسمو

 .هل لمأ مويلا يهف ،هتمهلأ ةلعش
  

 نب ماظن مهدرش وأ مهلقتعا نيذلا »نيفعضتسملا« زوف ةرورضلاب ينعي ال ،كانه يبرعلا عيبرلا حاجن

 ردجألا اوناك نإو ءالؤه زوفي نأ ةرورضلاب سيل ،نيقداصلا نييباقنلا وأ نييراسيلا وأ نييمالسإلاك ،يلع
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 هميعزو »سنوت ءادن« بزح اهب زاف ول ىتح لب ،ةيخيراتلا ةظحللا كلت لجأ نم اولضان نم مهف قحألاو

 نمزل هتاقالعو هتاحيرصتو هثيدحو هخيراتو هتئيهو مدقتملا هّنسب يمتني ال يذلا يسبسلا دئاق يجابلا

 وأ يشونغلا دشار »ةضهنلا« ميعز نوكيس زاف ول ،عيبرلا هب حاطأ يذلا دهعلل امنإو ،يبرعلا عيبرلا

 لوادتب ناذيإو ،سنوتل حاجنً ايطارقوميد هزوفف ،هئنهي نم لوأ يقوزرملا فصنملا »يروثلا« سيئرلا

 »ةيلاربيللا ةيطارقوميدلا« اهلوأو ،هطورشو يبرعلا عيبرلا دعاوقب مزتلا اذإ اذه نكلو ،ةطلسلل يملس

 باختنالا تاودأب بعالتي مث ،هب لكني وأ ،رخآلل ءاغلإ ىلإ هبزحو هراصتنا لوحي الف ،اهحورو اهلكشب

 .هتلكاش ىلع مه نَمو َهلبق نَمو يلع نب لعف املثم ،ةطلسلا يف هبزحو وه ىقبي نأ نامضل
  

 .يبرعلا انملاع يف »لدتعملا« نمو »فرطتملا« نم ديدحتل ًاعوطتم هتغص ديدج فيرعت ينرضحي انهو

 لوادتب مزتليو اهجئاتنب لبقيو ،ريبعتو يأر ةيرحو باختنا نم اهتاودأو ةيلاربيللا ةيطارقوميدلا لبقي نم«

 ول ،»فرطتم وهف هضعب وأ قبس ام لك ضفري نمو ،لدتعم وهف رساخلا قوقح مرتحيو ،ةطلسلل يملس

 معدلا قحتست يتلا ةهجلا ددحن نأ اهنيح عيطتسن ،ايبيل وأ ةيروس يف فيرعتلا اذه انمدختسا

 ،اهجهنم ريغُتو بيجتست ىتح اهيلع طغضُيو ذبنُتف ةفرطتم اهنالعإ نكمي يتلا تاهجلاو ،اهعم نواعتلاو

 »ةيمالسإلا ةلودلا« ميظنت لثم ،دادبتسا عورشم الإ يه ام ،ةيطارقوميدلا ضفرت يتلا ةهجلا نأ كلذ

 نم تادعاسم تقلتو ةلدتعم اهنأ اهيلإ رظني يتلا »ةيمالسإلا ةهبجلا« ىتح لب ،»ةرصنلا ةهبج« و

 ةضفارلا ةيفلسلا تارايتلا طوغض تحت اهنأ كلذ ،قباسلا فيرعتلا عم قفتت ال دق ةقطنملا لود نم ريثك

 ةيطارقوميدلا نود نم .ةديدجلا ةيروس ءانبل جهنمك اهيلإ ةراشإلا اهروتسد يف تشاحت ،ةيطارقوميدلل

 يف دوعنف ،ىرخألا ىلع ةئف بلغتت نأ ىلإ لاتتقالا وه ايبيل وأ ةيروسك دلب ريصم نإف ،اهتايضتقمو

 .هوراتخي ملو ءاهقفلا هل رطضا يذلا »بلغتملا« هقفل نيرشعلاو دحاولا نرقلا
  

 مهو ،ينطولا مهديشن نم رّبعملا رطشلا كلذ »نطولا ايحيو تومن تومن«ً ادغ نويسنوتلا فتهيس

 تارشع اهعفد يتلا ةيحضتلا وه ،ءانثتسا مهدنع توملا نكلو ،ينطولا مهزاجنإو ةيرحلاب نولفتحي

 نمم مهريغ دنع امأ ،2010 لوألا نوناك يف اهوقلطأ يتلا يبرعلا عيبرلا ةرارش ذنم مهنم لئالق

 تائمب ،فالآلا تارشعب ،فالآلاب ،تائملاب توم ،ةدعاقلا وه توملا حبصأ ،مهعيبر ةرارش مهتلصو

 اومكتحا ةقداص ةيطارقوميد ىلإ هللا دعب دوعي كلذ يف لضفلا ،توملا نم مهدنع توملا بعت ىتح ،فالآلا

 .سنوت ايحت ،اهيلإ
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 ببسب يناعی يبرعلا ملاعلاو ..نیملسملا ناوخإلا نأشب ةئطخم ةدحتملا تایالولا

 كلذ
 
 

 ةطلسلا ىلإ اوءاج نيذلا نيملسملا ناوخإلل ةنئمطم ريغ ةيكيرمألا ةرادإلا تناك امابوأ سيئرلا ةرتف لالخ

 رييغتلاو ةيطارقميدلل نلعملا همعد مغرو .اهخيرات يف دالبلا اهدهشت ةرح تاباختنا لوأ دعب رصم يف

 ضفرلً ايوق ًافقوم كاذنآ امابوأ كاراب سيئرلا ذختي مل ،يبرعلا عيبرلا دعب اميف يبرعلا ملاعلا يف

 ربكأ يف ةطلسلا ىلإ ركسعلا ةدوع ىلإ بالقنالا ىدأ ،ملعن امكو .يسرم دمحم سيئرلا دض بالقنالا

  .ةرادإلا ءوسو داسفلاو عمقلاو نايغطلا مهعم اوبلجو – يبرع دلب
 

 يذلاو ،"دونجلا يديأ يف" زاتمملا هباتك يف كيرتابكريك يد ديفاد اهيلإ لصي يتلا ةصالخلا يه كلت

 يف زميات كرويوين ةفيحص بتكم ريدم بصنم لغشي ناك يذلا ،كيرتابكريك مدقي .رهشلا اذه ردص

 ةصرف ديدبت ىلإ ىدأ يذلاو 2013 ماع يف رصم يف يركسعلا بالقناللً انزحمً اضرع ،ةرهاقلا

 ةنس فلأ نم اهلك ةقطنملا ررح امبرل يخيرات رييغتب حامسلاو هرسأب يبرعلا ملاعلا حالصإل ةيخيرات

  .نايغطلا نم
 

 بل وه ،بمارت سيئرلل ةيلاحلا ةرادإلا يف حضوأ وهو ،نيملسملا ناوخإلا نم ةدحتملا تايالولا روفن نإ

 ةباثمب نيملسملا ناوخإلا ىلع ءاضقلا نأ كلذو .هرسأب يبرعلا ملاعلا هشيعي يذلا قزأملا ببسو ةلكشملا

 ،لباقملابو .ةدساف ةيوطلس ةمظنأ تحت شيعلا يف نورمتسيس برعلا نأب ةنامضو ةيطارقميدلل لاطبإ

 نمألا ىلع رثؤت اهلكو – نيئجاللا قفدتو فرطتلاو ةروثلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا رارمتسا كلذ ينعي

 نم ززعو برغلا يف يسايسلا جازملا نيئجاللا ةمزأو باهرإلا ريغ دقل .ملاعلا ةيقب يفو ابوروأ يف

  .كانه فرطتملا نيميلا ةناكم
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 مالسإلا نأ ةقيقحب لوبقلا نود يبرع دلب يأ يف اققحتي نأ ةيطارقميدلل الو يسايسلا حالصإلل نكمي ال

 بازحأل مهتاوصأ نوطعيس يبرع دلب يأ يف نينطاوملا نم مهم عاطقف .هنم أزجتي ال ءزج يسايسلا

 ليبسلا نأ ًايلج ودبيو .دجاوتلاب ةيطارقميدلا لاكشأ نم لكش يأل حمس ام اذإ يسايسلا مالسإلا

 رمألا ،ةيطارقميدلا ءاغلإ يف لثمتي ةيبرعلا ةسايسلا يف رود بعل نم يسايسلا مالسإلا عنمل ديحولا

  .نييسايسلا مهيلثمم رايتخا يف يساسألا مهقح نم نينطاوملا مرحيس يذلا

 برحلا نإ" :يلاتلا وحنلا ىلع ةلكشملا ،تيوكلا ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ ،اربغلا قيفش حرشي

 كئلوأ فدهتست امنإو ،اهدحو ةكرحلا فدهتست ال نيملسملا ناوخإلا ىلع ةيبرعلا ةمظنألا اهنشت يتلا

 ،ةسايسلا نوسرامي نيذلا

 

 ةعيرس ةرظنبو ".عمتجملا يف ةيبعش ةدعاقب نوعتمتي نم لكو ،ةبساحملاو ةيرحلاب نوبلاطي نيذلا كئلوأو 

 ققحتي نأ ءرملل نكمي ةطلسلا ىلإ ركسعلا ةدوع ذنم رصم يف لصح يذلا يسايسلا طاطحنالا ىلإ

 برقي ام لقتعاو نييمالسإلا يسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا ماظن عمق دقل .اربغلا هيلإ بهذ ام ةحص نم

 ىتحو ،ةيركسعلاو ةيناملعلا تايصخشلا نم لانتل ةشطابلا هعارذ دمي نآلا وه اهو .مهنم ًافلأ نيتس نم

  .مويلا رصم يف ًامامت ةيسايسلا ةايحلا تتام دقل .هبالقنا اومعد نيذلا كئلوأ
 

 امنيح ةيوهلا اياضق نعو ظفاحملا رايتلا نعو يسايسلا مالسإلا نع ثيدحلا يف باهسإلا أطخلا نم نإ

 ماظنب مكحُي نأ نيبو رظنلا تاهجوو ءارآلا ةفاك عم ًاحماستمً ارح عمتجملا نوكي نأ نيب رايخلا نوكي

  .مات ءالجب ةطقنلا هذه حضوت رصم يف يسيسلا مكح نم ماوعأ ةسمخو ،ملاظ دبتسم
 

 ،ةيطارقميدلاو ةيرحلا معدت ال يتلا ةيبرعلا لودلا ضعب نم عيجشتب ،نطنشاو يف انه دوهج لذبت

 فينصتلا نإف ،كلذ لصح ول اميف .ةيباهرإ ةمظنم نيملسملا ناوخإلا ةعامج فينصتب سرغنوكلا عانقإل

 يف دييقتلاو تبكلل تضرعت يتلا يسايسلا حالصإلاو ةيطارقميدلا هاجتاب ةشهلا تاوطخلا فعضيس

 ةحماستم ةئيب داجيإ يف ًامدقت تققح يتلا ةيبرعلا نادلبلا عفد كلذ نع مجنيس امك .يبرعلا ملاعلا

 عجارتلا ىلإ ،نييمالسإلا كلذ يف امب ،عمتجملا تانوكم فلتخم مامأ ةيسايسلا ةكراشملا باب تحتفو

  .ءارولا ىلإ
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 سنوتو نيرحبلاو ندرألاو تيوكلا لثم ةيبرعلا نادلبلا نم ددع تاناملرب يف مويلا نويمالسإلا كراشي

 ىلإ كلذكو ،سنوت يف ةضهنلا ةكرح لثم ،ةيمالسإلا ةيطارقميدلا ءوشن ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،برغملاو

 .نادلبلا نم كلذ ريغ يف يطارقميدلا لوحتلا ةيلمع جضن
 

 ولف .هرسأب يبرعلا ملاعلا مامأو رصم مامأ ةحاتم تناك ةنيمث ةصرف نادقف ىلإ رصم بالقنا ىدأ دقل

 تراصلو نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ةيسايسلا تاسرامملا جاضنإ متل ترمتسا ةيطارقميدلا ةيلمعلا نأ

  .ىذتحت ةقباسوً اعقاو ةطلسلا ىلع يملسلا لوادتلا حبصألو ،اهريغ ىلع اًلابقإوً احاتفنا رثكأ
 

 نأ اهيلع بجوتي ناكل ،كلذ حص ول .امابوأ ءاطخأ حالصإ ديرت اهنإ لوقلا نع بمارت ةرادإ فكت ال

 عيض امنيح امابوأ أطخأ دقل .ةيبرعلا ةيطارقميدلا عم لماعتلا ءوس ءاطخألا هذه ةمئاق ىلإ فيضت

 يتلا طوغضلل عضخ امنيح أطخأو يبرعلا ملاعلا يف خيراتلا ىرجم رييغتب ةليفك تناك ةنيمث ةصرف

 ءاضعأ ضعب نم كلذكو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم هيلع تلاوت

 .هترادإ

 

 نم لكش يأ هاجت حماستلا مدعو ةيهاركلا رعاشم مهيلع تلوتساو ةلماك ةروصلا ةيؤر مهتاف ءالؤه لك 

  .ديشرلا مكحللو ةيطارقميدلل برعلا رايتخا تمطح يتلا ةيهاركلا اهنإ .يسايسلا مالسإلا لاكشأ
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 ةیجیورنلا ولسوأ نم برعلا ةیرح لوح رطاوخ

  

 نم ًامداق تنك نإ نجسلا ىلإ كب يدوي ىدتنم ،ةيرحلل ولسوأ ىدتنم ترضح ،ةيجيورنلا ةمصاعلا يف

 نوقفصي انه .ناسنإلا قوقحو تايرحلاو تاجاجتحالاو ةضراعملاب يفتحي وهف ،هيلإً ادئاعو ،انملاع

 ً.اعقو غلبأو ًاماليإ رثكأ هتصق تناك املك ،ًانماضتوً امارتحا هل نوفقيو ،ضراعملل
  

 يذلا برغلا ،برغلل ًاليمعو ًانئاخ هارن نأ انملاع يف مكاحلا ديري يذلا ضراعملا سفنل نوّقفصي انه

 ءيش لك ماكحلل قحي .هلجأ نم ًابذكوً اقدص نولمجتيو هاضر نوغتبيو برعلا ماكحلا لك هباب ىلع فقي

 ،"هرظن ةهجو" اهيف ضرعي كانه ةملك يقليو مهلثم لعفي نأ هتيرح ةسرامم ديري نطاومل زوجي ال نكلو

 .!"رظن ةهجو" درجم
  

 ردق اهنأكو ةميلألا نجسلا ةبرجت اوشاعو ،ملاعلا نوجس ىتش نم اوءاج ىدتنملا اورضح نَم ّلج

 اهيف نونراقي ىدتنملل ةمداق ةرود يف لمع ةشرو نودقعي مهتيل .ةيرحلاب نمؤم يأر بحاص لكل موتحم

 .؟لضفألا اهيأو ،أوسألا اهيأ ،مهناطوأ نوجس نيب
  

َ ملف ،ةايحلا قحتسي ال نئاخلاو ،نئاخ مكاحلا فرع يف يسايسلا ؟دّيج يسايس نجس كانه له

 !هيلع َركشُي مكاحلا نم ّمركت اذهف ،كلذ ىلع لصح نإو ؟ةديج ةلماعم ىلع لصحي
  

 ةمهم هيلإ ةلكوملاو ،نطنشاو يف "نشيدنواف ايبارأ" سسؤم ،يباهشلا يلع قيدصلا ثيدح تركذت

 ىلإ داع ول لامجب لحيس اذام :مدقملا هلأسو ،ينويزفلت جمانرب يف هتكراش .كانه يدالب ةروص عيملت

 قرشلا يف اهريغ نم لضفأو ةميحر" اهنإ ًالئاق اندالبب نوجسلا ًاحدتمم در نانئمطا لكب ؟نطولا

 ."طسوألا
  

 رختفت يتلا جيورنلا يف انه أشن دق وهف ،ناسنإلا قوقحب ةرم ريغ ديكأتلاب عمسو علطم فقثم يلع

 هيف ثدحتو ةيجراخلا ةريزو ىدتنملا تحتتفا ،ماعلا اذه .ماوعأ ةرشع ذنم ًايونس ىدتنملا اذه ةياعرب
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 مهيدل نأ ،ةيناسنإلا قوقحلاو تايرحلا ملس يف مدقتم عقوم ىلإ اوقترا دقو ،نوري مه .لوؤسم نم رثكأ

 ً.اريخ هللا مهازج .ةسئابلا انلود يف ةمحرلا هذه رشنب ةيملاع ةمهم
  

 .ةميحرلا اننوجس رش هللا ينافك ،هتفيظوب موقي وهف ،يلع يقيدص امأ

 ،اهب رخفأ يتلا ىلوألا يتيوه ىلع ظفاحأ نأ ديرأ ذإ ،طشانك سيلو ،يفاحصك ،ىدتنملا ترضح

 مهقح اذهف ،مهطاشن نيطشانلا ىلع بيعأ الو ،هب دقتعي امع هتالاقمب رّبعيو ىري ام لقني "يفاحص"

 ًاموي تعمس ام لمجأ نم .لوقع الو ممأ تررحت امل ةلاسر لك باحصأ مهلبق نمو اليدنامو يدناغ الولو

 .رايتخاو ةيرح ةوعد ،اهلصأ يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوعد نأ
  

 ،يبرعلا عيبرلا دض لاقم رشن وأ ،نوجسلا حادتما يف يبرع فقثم ددرتي ال ،طلغلا نمزلا اذه يف

 اذه تاب ."تايرحلاو ةيطارقميدلل نيزهاج ريغ نحن" :لوقيف ةعونمملا هبتكو هخيرات لك رخآ قرحيو

 .انملاع يف "ناطلسلا ةوقب" ًانميهم باطخلا
  

 ةيرحلا لوح تايلاثم ،انعماسم ىلع ةبيرغ تتابً اراكفأ عمستس ،ولسوأ يف رمتؤملا ةقورأ يف انه

 عمسي امدنعو ،ناطلسلا دمحب حّبسيً ايموكح تابف مزُه يبرع ةيرخس ريثتس ،قوقحلاو لاضنلاو

 ،هقوقحبً ابلاطم هتوص عفريو هدلب يف ةيرحلا لاح نع "يكسرون تد" حرسم ىلع نم بطخيً انطاوم

 ديرت تنأ ؟كمعطتس ةيرحلا نأ دقتعت له !اليدنام يّلماع" هيف خرصيس ،ًاديازموً املاح هاريس

 ."!ىضوفلا
  

 ةيرحلا ريشابت لوأ عم رهظتو فوخلاو عمقلا اهنفديو اهيفخي ،انيف ةرضاح اهلامآو ةيرحلا رعاشم نكلو

 ،ةيملسلا مهتاروث ةيادب يف ينميلاو يروسلاو يرصملا ناك فيك نوركذت له .دادبتسالا نم قاتعنالاو

 ىلإ يرصملا جتحي مل ؟نيلماك نيماع وحنل تدتما ةيرحلا نم ةبيط ةصح شاع هنأل ًاصوصخ يرصملا

 .ناسنإلا ةرطف اهنأ كلذ ةعرسب هيف ترضح دقل .اهيلع هّبرديو ةيرحلا هل حرشي نَم
  

 ،نيديدج جوازو بح ةصق شيعأ اهموي تنك .ةروثلا راصتنا بقع رصم يف ًاعوبسأ تيضمأ يننأ ركذأ

 يه شيعت رصم تناك اهتقو .لجألا ريصق ةيرصملا ةيطارقميدلا عيبر لثم ايضقناو امهالك رّمعي مل

 ًءاطعو اًلذبو ًادادعتسا ناجاتحي ةيرحلاو بحلا .ًاليوط رّمعت مل يتلاو ةيرحلا عم اهبح ةصق ىرخألا
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 دعسأ تناك اهنكلو .ةفاجلا ةدرجملا قئاقحلا كاردإو "ةوشنلا" ءاهتنا ةظحل تايعادت نم امهنومحي

 اهوداعتسا مهنأكو ةيرحلا عم نولماعتي اوناك .ةرهاقلا يف نآلا سانلا ريغ سانلا ناك .انيلكل تاقوألا

 .ماع فلأل اهبصتغا لتحم نم اهوررحو ديدج نم
  
  

 ةرهاقلا ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ ناك يناثلا قباطلا يف .يقدلا يف قورشلا ةبتكم ترز

 مهب ألتما تاباشو بابش هلوح نم قلحت .تاباختنالاو ةيطارقميدلا نع رضاحي حاتفلا دبع هللاب زتعملا

 ناك مهضعبّ لعل .مامتهاو باجعإب هيلإ نوعمتسي جردلا ىلع اوباسناو ضرألا ىلع اوسلج .ناكملا

 .اهموي هدي لوانتم يف كلذ ناك .ملحي نكي مل .اهيف سفاني تاباختنال ططخيس فيك رّكفي
  

 ةمئاق ىلإ همضيو دحأ هب ِفتحي مل ليتق امبرو طبحمو رجاهمو لقتعم نيب بابشلا ءالؤه قّرفت مويلا

 نأ دعب ،رخفب يرصملا مهركذتي ،رصبلاو عمسلا ءلم اهموي اوناك نيذلا رياني ةروث ءادهش لثم ءادهش

 .هتيرحب مهريغ معني نأ لجأ نم ةعاجشب اوحض
 

 نأ هنم تبلط ً.ارح ًايسايسً اركفم هتدجوف هتالاقم نع تثحبف اهتليل هثيدح ينبجعأ .رّيغت زتعم ىتح

 ،ًاقحال راهنا هنكلو .2013 بالقنا ليبق هترشن يذلاو "ناوخإلا نمز برعلا عيبر" يباتك مدقيو ينفّرشي

 اونمآ نمم هلثم نوريثكف ،هدحو سيل .بالقنالل رربي ىحضأو اهب نمؤي ناك يتلا ميقلا لك نع ىلختو

 حيرلا نيأ اوأر .هل ضفارلا يقيقحلا اههجو نع رفست مهتاموكح اوأر امدنع هنع اولخت يبرعلا عيبرلاب

 .هوعيطتسي مل تمصلا ىتح .اهفلخ اوضمو بسكلاو ةمالسلا اورثآف ةيضام
 

 عم لقألا ىلع ًاقداص وأ(ً احقو ناك رخآلا ضعبلا .دحأ اهركذتي الأ ًاينمتم هتاديرغت حسم مهضعب

 ،اياحض ًاضيأ مه ءالؤه ."ليلب ربد رمأ يبرعلا عيبرلا" نأ هل نيبت امدعب هفقوم رّيغ هنإ لاقو )هسفن

 ،"؟هتيضق نوخيو ضعبلا راهني اذامل" اهناونع ةيرحلل ولسوأ ىدتنم يف امً اموي ةرضاحم نوقحتسي

 نم ءزج اهصاخشأو ةيرحلا ىلع مهموجهو مهمكهت لهو ؟لجخو ملأب نورعشي اوناك ام اذإ شقانت

 نأ جاتحن ؟ءاصقإلا نم فوخلاو لاملا وه له ؟صوكنلاو مدنلا رعاشم نم مهصلخي يذلا جالعلا

 .اياحض ًاضيأ مهف ،مهمهفن
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 ؟»جیرفلا« حور ىلإ جیلخلا دوعی فیك
 
 

 ةداعسلا يلاتلابو ،»جيرفلا« حور ةداعإل ةكرتشم ةيجيلخ ةيؤر نع ثدحتن نأ مويلا بسانملا نم له

 ،معن ؟ةيناكسلا اهتبيكرت تلتخاو اهؤانبأ قرفتف ،ةنرصعلا اهتمهد امدعب ةيجيلخلا ةنيدملل ةلاصألاو

 .نييجيلخلا ميسقتب تهتناو ،نييجيلخ ريغ نم جيلخلا جراخ تعنص تافالخ لوح ثيدحلا نم لضفأ اذهف
  

 ىلإ »ةريدلا« نم لوحتلا .ةيرذج تاريغتب ،هتمقنو هتمعنو طفنلا لضفب ّترم ،اهندمو جيلخلا لود لك

 »تانيركلا« و الإ ةيجيلخ ةنيدم نم امف ،ةرمتسم تالوحتلا لازت الو ،فارطألا ةيمارتملا ةلئاهلا ةنيدملا

 ديري عيمجلاو ،يبد جذومن مهمامأ .نارمعلا يف قباستلا ديرت اهلكو ،اهئامس يف دعب نم حولت ةلئاهلا

 .يبد نوكي نأ
  

 تايالولا نم يقرشلا لحاسلا يف سيل هنأ املثم ،ةدحاو يبد الإ جيلخلا يف نوكت نأ نكمي ال ،نكلو

 مهحاجن نأ ربتعنلو ،حاجنلا كلذ يبد يف مهلً ائينه .اكريمأ لك مدخت ةدحاو نتاهنم ريغ ةدحتملا

 يثيدحو ،»ةشاكع اهب كقبس« ريغصلا انجيلخ يف ىرخأ يبد ينبي نأ لواحي نم لكل لقنلو ،انحاجن

 .يداصتقا وه امنإ ،ًايسايس سيل انه
  

ً ارادقم نأ ىلإ هبتني ال ،ةلمتكملا ريغ ةدحولاو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم رثعت نم ضعبلا وكشي امنيبو

 ةمظنألا نم ةلمج ديحوتو ،لقنتلا ةيرحو ،ةيكرمجلا ةدحولا وه ،هشيعنو ققحت ةدحولا نمً الئاه

 .لامعألا عاطقل ةدحاو ةيداصتقا ةيجيلخ لمع ةئيب تقلخ يتلا ةيداصتقالا تاعيرشتلاو
  

 ،لصحي مل اذه نكلو ،سلجملا سيسأت ديعب اهتضهن يف نواعتلا سلجم لود تقّسن ول لضفألا نم ناك

 ،»ةدشبوً انايحأ فلتخنو« ةلقتسم تاموكح لازن ال اننألو ،ةرحلا »ةيلامسأرلا« ةعيبط نم اذه نأل

 هذه نوكت نأ لضفألا نوكي دقو ،نطاوملا ةداعسو ةئيبلا لئاسم عيمجلا يلعي نأل تقولا ناح نكلو

 نأ بجي ،ةيسايس ريغ ةلأسم اهنإ .ماعلا نأشلاب نومتهملاو باُتكلاو نوفقثملا اهب يداني ةيبعش ةكرح

 ةلامعلا نم فالآ لابقتسا يف انتاراطمو عسوتلا يف انندم رمتست ىتم ىلإ :لاؤسلا مهدحأ حرطي

 ؟ةدفاولا
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 »ةراحلا« و ،يجيلخلاب »جيرفلا« حور ةداعتساو »ةديعسلا ةايحلا« يف قحلاب بلاطن نأل تقولا ناح

 لثم ةنيدمف ،انندم يف هيف غلابملا ّعسوتلا فقوب أدبن .انداصتقاو انندم طيطخت ةداعإب كلذو ،يدوعسلاب

 هدعب ،كلذ فقوتيل .عستت لازت الو نمزلا نم طقف نيدقع لالخ ةدع تارم اهتحاسم تفعاضت ضايرلا

 لصحيس اذام :مهدحأ لءاستيس .ةبيطلا ةريجلاو تامدخلا ثيح ،ةنيدملا طسو ىلإ ةدوعلا يف أدبن

 ددحتو اهرمأ يف مكحتت بلطلاو ضرعلاو داصتقالا كرتنل ؟ةديدجلا تاططخملاو فارطألا ءايحأل

 فصن لكشت يتلا ،ًاهرك وأً ابح اهلخاد ءاضيبلا اهيضارأ ريمعتب لصحيس ندملا صّلقت .اهريصم

 ،ضرألا راكتحا زوجي ال هنأ لصألاف ،ةيمسرلا تاءاصحإلا قفو ةدج يف ليلقب كلذ نم لقأو ضايرلا

 ىلع يضقن .ندملا طيطخت ديعن مث ،ًاموسرو ًاماظن ضرفي ةلود لجرو ،كلذب لوقي ًايتفم جاتحن اننكلو

 يتلا »101 ندملا طيطخت« ةدامل رابتعالا ديعنل ،اهنييارش يف رشتنا يذلا ةيراجتلا لاحملا ناطرس

 مهلوصح روف ةعرسب اهوسن مث ،تايدلب ءاسؤر اوحبصأ نيذلا نوسدنهملا ةيكريمأ تاعماج يف اهسرد

 يف دوجوم تركذ ام لكو ،»نيمألا يلاعم« مهل هانرتخا يذلا روطملا مسالا وأ ،ةيدلب سيئر ةفيظو ىلع

 .ةيلحملا ةيوهلا ىلع ةظفاحملا عم رادقمب عستت اهندم لازت ال يتلا نامُع ءانثتساب ،جيلخلا ندم لك
  

 ،ةديج ةداع ،ةيرابخإلا »برعلا« ةانقلً اريدم يلمع مكحب 2013 لئاوأ اهيف تررقتسا ثيح نيرحبلا يف

 رهشلا لاوط ةددحمٍ لايل يف اهفويض هيف لبقتست ريبك سلجم ةلئاع لكلف ،ةيناضمرلا سلاجملا يه

 .مهريغ سلجم نوروزي وأ سلجملا يف امإ ،حيوارتلا ةالص دعب مهتقو نوضميف ،ميركلا
  

 ينيرحب نطاومو ناملس نب ةفيلخ خيشلا ءارزولا سيئر نيبً اثيدح تعمس ،كانه يناضمر سلجم يف

 أشن يذلا »ةرمامعلا جيرف« يف يقب نم لوح راوحلا ناك .ةميدقلا نيرحبلا ءايحأ يف »نامز مايأ« نع

 نم لئاه رادقم ثيدحلا يف ناك .مايألا كلت يف لصح امو ،لقتنا نمو ،ءارزولا سيئر رواحم هيف

 تالاجر عم تسلج امثيح رركتت اهارأ لاح يهو ،ةميدقلا نكامألاو مايألا كلتل يسنامورلا قايتشالا

 اهب انقض نم نحنو ةميدقلا ءايحألا كلتل قايتشالا اذه اذاملف ،تيوكلا وأ ةكلمملا يف ميدقلا نمزلا كلذ

 ةثادحلا نأ انقدص امدعب ،ةيبشخلا اهباوبأو ،ةيلاعلا اهفقسأو ،ةقيضلا اهتقزأ نم انقض ؟اهنع انيلختو

 وأ رجش نود نم ،ةحيسفلا قرطلا تاذ ءايحألا يفو ،ةثيدحلا ةيتنمسإلا ينابملا يف نانمكي روطتلاو

 رشنتفً اضعب اهضعبل نحت اهينابم ثيح ةميدقلا انندم انرجه .ةّراحلا اندالب ةعيبط كلذب نيدناعم ،لظ
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 اهتحت سلجي يحلا طسو ةخماش ءارضخ ةردسو ،سفنلا شعنت ةدراب تامسنو ،تاقرطلا يف اًلالظ

 وأ خيراتل رابتعا وأ ةمحر نود نم اهانلزأ ،ةيدوعسلا انندم ضعب يف اننإ لب ،تابطرملاو جلثلا عئاب

 .اهتماستباو اهزع مايأ فرعت ال ةدفاو ةلامعل هانكرت يقب امو ،ةليمج ىركذ
  

 نأ دعب ةميدقلا انئايحأ ىلإ ُّنحن اذامل« لاؤس نع باوجلا هيف نطاوملاو ينيرحبلا ءارزولا سيئر راوح

 نأ »ةريجلا« اهنإ .قرطلا عسوأو ينابملا لمجأ اهضوعت ال ةليمج ةقالع انداقتفا هنإ .»؟ًاعوط اهانرجه

 رعاشملا هذه .هتريشعو هدلاو فرعتو هفرعت يذلا كراجب يقتلت ،قوسلا وأ دجسملا وحن كتيب نم جرخت

 نكس نم بح امنإ ،»جيرفلا« بح سيل هنإ .نطاوملاو ءارزولا سيئر ثيدح روحم اوناك اهصاخشأو

 .»جيرفلا«

 يف انرشتناف نيمرحلا ةرامع اهيلع تفحز ،ةميدق ءايحأ انل َقبت مل ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملا يف نحن

 .ءابرهكو ءام هلصي نكسم همسا هّوشم ءيش ،ةلصب ميدقلل تمت ال ءايحأ يف نيتسدقملا نيتنيدملا فارطأ

 ،ةيلاتتم ةرجه اوشاع مهنإ لب ،ورمع ديب ال مهيديأب ةميدقلا اهءايحأ اوكرت ندملا ةيقبو ةمصاعلا يلاهأ

 ،ثدحأ ءايحأ وحن اهوكرت مث ،تانيتسلا يف تينب ةديدج ءايحأ وحن روسلا جراخ ىلوألا مهترجه تناك

 مهلحم ّتلح يح نم اوحزن املكو ،اهحورو ةميدقلا ةنيدملا نم دعبأو ثدحأ ءايحأ وحن اهنوكرتي نآلاو

 .ةايحلاو توملاو بحلا تايركذ مهنيب عيضتو ،هخيراتو هتيصخش دقفيف ،هيلع ةبيرغ ةدفاو ةلامع
  

 ءايحأ يف نكسي اهتالئاع نم ريثك لازي الف ،حساكلا »روطتلا« اذه نم نيرحبلا تجن ،نآلا ىتح

 اهتيدلب تنسحأو ،قرحملا لثم مدقألا اهئايحأ يف نكسي لازي ال مهنم ليلقو ،تانيعبسلاو تانيتسلا

 هلعفت امع كيهان ،اهيلإ يهاقملاو معاطملا بذجل اهليمجتو اهريوطتب ديدج نم اهئايحإ ةلواحمب ًاعنص

 اهذقنت اهلعل ،ةيراضح ملاعم ىلإ ةيخيراتلا اهينابم ليوحتب ةفيلخلا يم ةخيشلا نيرحبلا ةفاقث ةريزو

 .عئاضب نزخم حبصتل وأ ةدفاولا ةلامعلا لالتحا نم

 يرضحلا ريوطتلاو ندملا طيطخت اوسرد نيذلا كئلوأ ًاصوصخ ،تايدلبلا ءاسؤر وعدنل تقولا ناح دقل

 ةميدقلا مهئايحأ ىلإ نينطاوملا ةداعإل طيطختلاو ،رابغلا اهالع يتلا مهبتك حتفل ةيكريمأ تاعماج يف

 ،)اكريمأ يف هوسرد يذلا( ميلسلا طيطختلا دعاوق ضرفو اهيف تامدخلا نيسحتب ،ةميدقب تسيلو

 ةشرو نود نم نكلو ،»ةرمامعلا جيرف« ىلإ ةدوعلا ديرن .ةينكسلا كلتو ةيراجتلا قطانملا ددحي يذلاو

 راسي نع »يدلبلا يشرطلا« عنصل لمعمو ،ميدقلا انلزنم نيمي نع تارايس حالصإ
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 !ةرم رشاع تیكالك ...»ناوخإلا«
 
 

 يدايقلا ةدج يف »ةايحلا« ةفيحص يف يبتكم يف ينراز 1992 )ربمسيد( لوألا نوناك فصتنم يف

 هيف ّرذحت هرشن يف بغري نايب هيدل ناك ،ميهاربإ يلع دمحم لاموصلا يف نيملسملا ناوخإلا ةكرحب

 اهماع لمكت نأ اهتقو كشوت لاموصلا تناك ،ةقزمملا هدالب يف عمزملا يكريمألا لخدتلا نم ةعامجلا

 300 نم رثكأ تكلهأ ةعاجم ىلإ ًاضيأ تدأ لب طقف دلبلا رّمدت مل ،ةنحاط ةيلهأ برح يف يهو يناثلا

 ةلواط ىلع اوسلجيو كانه برحلا ءارمأ يدتهي نأب قفألا يف لمأ يأ حولي نأ نود نم نطاوم فلأ

 .حالسلاب عراقتلا نعً اضوع تاضوافم
  

 ةدحتملا تايالولا ةعمس فيظنت يف )بألا( شوب جروج قبسألا يكريمألا سيئرلا ةبغر عم كلذ قفاوت

 ةيبرعلا بوعشلا ةيقب تبضغأ اهنكلو نييجيلخلا هئافلح عم اهيف رصتنا يتلا تيوكلا ريرحت برح دعب

 هشيج عمً ادئاع هقيرط يف وهو هعاضوأ بترو هل نمألا داعأ ولف ،ةلهس ةمهم لاموصلا ادب ،ةيمالسإلاو

 ةلمح بابسأ يف ليق امك ةيطفن سيلو ةيناسنإ عزاونل نوكرحتي نييكريمألا نأ ىلع ًاليلد ناكل رفظملا

 يدايقلا نكي مل يلاتلابو ،ةمدعنم ةدحتملا تايالولا يف ةقثلاو ةيغاط ةرماؤملا ةيرظن نكلو ،ىلوألا جيلخلا

 لاح هذهف ،بقارم يأ نظ بّيخي مل ةقيقحلا يف وهو ةيكريمألا ةلمحللً اسمحتم يلاموصلا يناوخإلا

 درطل يلودلا فلاحتلا ءانب تايادب يف نيماعب كلذ لبق تلجت يتلا ةيسايسلا مهتاريدقت ءوسو ناوخإلا

 ةيدوعسلا يف نييديلقتلا مهئافلح نم رثكأ مادص مدخي ًاككشتم مهفقوم ناكف ،تيوكلا نم نيسح مادص

 .اهتراسخ نمث نوعفدي نولازي الو مهنيب ةرماع تناك ةرج ترسك ،ةيقرفم ةظحل كلت تناكف ،جيلخلاو
  

 نأب لمأ الو ةقزمم ىرت امك يهو مكدالب يف يكريمألا لخدتلا دض نوفقت َِمل ،ميهاربإ ديسلل تلق

 نأ ،كاذتقو ةدئاسلا ةرماؤملا تايرظن يعم ضرعتسا ؟بارتحالا اذه نم جورخلا مكدحو اوعيطتست

 دقو ىلوألا اهتاونس يف ذاقنإلا ةروث تناك( نادوسلا يف يمالسإلا دملا ةرصاحمل نومداق نييكريمألا

 موينارويلا يف ًاعمط نوتآ مهنأ وأ )نيسح مادصل زايحنالا ةئيطخ تبكترا امدعب اهيلع طوغضلا تأدب

 .كانه سئابلا بعشلا يفً ابح سيلو يلاموصلا
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 ،مكسفنب اوأدبا ،مهديب مهكوش اوقنيو مهلاوحأ اوبتري مهوكرتا ،مهل امو مكل امف نادوسلا امأ هل تلق

 ةيلهألا برحلا فقو يف نييكريمألا عم اونواعت ،نوملعتم مكنكلو ءافعض ناوخإك متنأو ،ةصرف هذه

 نكمي نيحناملل رمتؤم لوح هعم تلسرتساو ،ديدج لاموص ءانبل اهيف اوكراش مث ةينطو ةموكح ليكشتو

 يلاموصلا ةدحب يلؤافت يلع عطق ،اًلاح لضفأ لاموصلا جرخيو تادعاسملا لاهنتف كلذ دعب دقعي نأ

 .»موينارويلا يف نوعماط مهنإ ،اننويع رضخ يف ًاعمط نوتآ مهنأ بسحت له كل تلق« بضغي امدنع
  

 رخسأ يننإ لاقو يدر هبجعي مل ،»!يلاموصلا يوونلا لعافملا يف لمعلا فقوتيس اهنيحو« دوربب هتبجأ

 رشن ثيح ةفيحصلا ىلإ نايبلا تلسرأو هرطاخ تأده ينكلو ،بتكملا رداغي نأ داكو نايبلا لمحو ،هنم

 ميهاربإ ديسلا عم ثيدحلا نمو هنم ترتخا ذإ ،ًاقيقد نكأ مل يننأب فرتعأو .ةيلخاد ةحفص يف ًارصتخم

 اننكلو ،يلاتلا مويلا يف يلع بتع عبطلاب ،ةيكريمألا تاوقلا عم نواعتلل نودعتسم مهنأب يحوت تارابع

 مهفاشتكا رثإ رهشأ ةتس دعب اوبحسنا امنإو ،اوحجن نييكريمألا الو ،اونواعت مه الف ،خيراتلا رّيغن مل

ً اماع 20 دعبو مويلا ىتح لاموصلا لازي الو ،توملاو برحلا نم لضفأ نويلاموصلا هديجي ءيش ال نأ

 .»ةدعاقلا« هدوقت فرطتو باهرإ ىلإ يلبق لاتتقا نم تلوحت ةحيبق ةيلهأ برح نم يناعي
  

 نأ تقولا ناح يذلا ،يواضرقلا فسوي خيشلا ةليضفل حيرصت يدي نيبو ةصقلا هذه ترضحتسا

 ةلودلا" ميظنت ةدحتملا تايالولا براحت نأ هيف ضفري ،ةسايسلا كرتب هيقفك هتبيه ىلع ظفاحي

 نم نوكت نأً ادبأ لبقأ ال ينكل ،ةليسولاو ركفلا يف ًامامت شعاد عم فلتخأ انأ« :ًالئاق ،"ةيمالسإلا

 .»ءامدلا تكفس نإو اهحلاصم لب مالسإلا ميق اهكرحت ال« اكريمأ نأب هفقوم رربو .»اكريمأ مهبراحت
  

 مل امك ،ىهتنا نيأ فرعأ الوً اماع 20 لبق يبتكمب هتيقتلا يذلا يلاموصلا يدايقلا فقوم سفن هنإ

 ناوخإ ىتح برغألاو ،رصمو ،ندرألا ناوخإ هيف هكراش امنإو ،يواضرقلا خيشلا يأرلا اذهب درفني

 مهيلع لاك يذلا ،دسألا ماظن طاقسإل يجراخلا لخدتلل ةجاحلا ّسمأ يف مهدالبو مه نيذلا ةيروس

 يف يبنجألا لخدتلا مهضفر ةدوهعملا مهتيباطخب اونلعأ ،باذعلا فانصأ يروسلا بعشلا مومع ىلعو

 !مهدحو ماظنلا طاقسإ ىلع نيرداقلا نييروسلا راوثلل حالسلا ديروت نع رظحلا عفرُي نأ نيلضفم ،مهدالب
  

 نإ اولاقف ،مهيقباس نع ةسامحو ةغالب لقي ال يذلا مهنايب يف رخآ ًاسجاه اوفاضأ ندرألا ناوخإ

 مّسقي ال طسوألا قرشلا نأ ول امك .»اهلهأ لتقو طسوألا قرشلا ةقطنمل ديدج ميسقتل ةلواحم« لخدتلا
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 ،ًابيرغتوً اقيرشت رثكألا وهف رصم ناوخإ نايب امأ .ًاضيأً اضعب مهضعب نولتقي نيذلا هلهأ ديب نآلا

 يطلام نيب عقو عارصب ًادهشتسم ،»شعاد« ىلع برحلا فلخ نم كاحت ىربك ةرماؤم ىلإ حّملف

 باهرإلا ةحفاكم راعش عفر برغلا نأ ىلع جرع مث ،رصم لالتحال ةعيرذ ايناطيرب هتذختا يرصمو

 دونهلل اكريمأ ملظ ىلإ كانه نمو ،»هنادلب لالتحاو هقيزمتو يمالسإلا ملاعلا ىلع ناودعلل ةعيرذ«

 ةلاقم حلصي يذلا داتعملا باطخلا اذه رخآ ىلإ ،نابايلا دض ةيرذلا ةلبنقلا اهمادختساو ،رمحلا

 ةدحتملا تايالولا عم لماعتو ةطلسلا ىلإً اموي لصو يسايس بزحل سيلو سمحتم ئشان يفاحصل

 .اهلفسأو ةلواطلا قوفو ًاضرعو اًلوط
  

 ةرملا هيلإ نودوعي مهنكلو ،ةفلكم تارثع يف »ناوخإلا« عقوي يسايسلا ليلحتلاو ريكفتلا نم طمنلا اذه

 وأ قيفصت نع ثحبت »فقاوم« باطخ هنإ ؟اذاملف ،قباسلا سردلا نم اوملعتي مل امنأكو ىرخألا ولت

 نم جرخت ناوخإلا تادايق نأل له ،ضرألا ىلع اًلاعفأ بلطتت ةسايس سيلو ،»ربكأ هللا« تاخرص

 جراخ هوضمأ رمع دعب نسلا يف مدقتلا هنإ مأ ؟تايلاثملاو ظعولاب ةلوغشم ،بلاغلا يف ةيوبرت نضاحم

 .حلاصملا بيلغت هقف ىتح الو اهدئاكمو ةسايسلا تاراهم اوبستكي ملف ،ةيقيقحلا ةسايسلا
  

 ةنراقملاب ،ةيسايسلا مهتمزأل طيسب جذومن ،»شعاد« دض يلودلا فلاحتلا ةلأسم يف »ناوخإلا« طبخت

 يصقت ،مهلخاد نم ةروث بجوتست ءاطخألا نم امهريغو امهيلكّ نكلو ،رصم يف يثراكلا مهئطخب

 ةوعدلا ىلع ةعامجلا رود رصتقي نأ ،كلذ نم لضفألا وأ ،ًايعو رثكأ بابشب اهلدبتستو ةمرهلا مهتادايق

 .اهديجي نمل ةسايسلا اوكرتيو ،داشرإلاو ظعولاو
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 »بعصأ تارایخ« مث »ةبعص تارایخ« ھجاوت ةیدوعسلا
 
 

 ىلإ لصيفلا دوعس ريمألا يدوعسلا ةيجراخلا ريزو اهليمز ةقباسلا ةيكريمألا ةيجراخلا ةريزو تقبس

 نم ةلحرملا ثادحأ هيف خرؤيً اباتك فلؤي نأ ركف ول اميف ،اهتاركذمل ًاناونع »ةبعص تارايخ« رايتخا

 ،تارايخلا هذه ةرثك عم هنأ ةلكشملاو ،»ةبعص تارايخ« هجاوي عيمجلاف ،هدحو سيل ،ةيدوعس رظن ةهجو

 نإ لب ،رثكأ دقعتتو ،ىعادتت ثادحألا رمتست امنيب »رارق ال« ةلاح ىلإ عيمجلا يهتني ،اهتبوعصو

 يف ًامدق يضمتو ررقتو راتخت »ةلودلا جراخ« ىوقو ،رثكأ راهني راهنملاو ،ًاءوس رثكأ حبصي ئيسلا

 .ةياهن ال ام ىلإ ةبعصلا مهتارايخ ةمئاقلا ةمظنألا نولثمي نيذلا ةساسلا ّبلقي امنيب ،ديرت ام
  

 - ةيمالسإلا ةلودلا« ةهجاومل ًاعيمج دحّتت نأ ،ةقطنملا لود ةيقبو ناريإو ةيدوعسلا ةحلصم نم ،ًايرظن

 اهتايولوأو ،ةنيابتم اهحلاصم ،ًايلعف اهنكلو ،يلودلا عمتجملاو ةدحتملا تايالولا كلذ يف اهرزاؤت »شعاد

 ،اهرارق رخؤتو اهلطعتس »ةبعص تارايخ« مامأ ًاعيمج يهف يلاتلابو ،ةدوقفم اهنيب ةقثلاو ،ةضراعتم

 .»شعاد« ىلع ءاضقلل ططخلا مسر يف أدبتو ،ةدحاو ةلواط ىلع عمتجت امدنع
  

 ،يموقلا امهنمأ ددهي »شعاد« نأ ىلع ناتقفتم ،امهنيب ميدقلا ماصخلا مغر ىلعو ،ناريإو ةيدوعسلا

 »شعاد« ـف ،كلذ نم ناريإ ديفتست نأ ديرت ال اهنإف »شعاد« ىلع ءاضقلا ةيدوعسلا ديرت امنيب نكلو

 لب ،ةيروسو قارعلابً ارورم ،توريب ىتح نارهط نم دتمملا »يعيشلا لالهلا« ةموظنم رسك يف حجن

 ةيقارعلا يضارألا ربعً ارب طفنلاو ةحلسألاب قشمد يف اهفيلح نيومت نع ةزجاع تحبصأ ناريا نإ

 قرف الف سكعلا وأ( هتمضو ،»ةيمالسإلا هتلود« ةحلصمل طسوألا قارعلا مظعم »شعاد« خلس امدعب

 يلاتلابو ،امهمظعم ىلع رطيسي يتلا ةقرلاو روزلا ريد يتظفاحم ،يروسلا بناجلا يف هلباقم ىلإ )انه

 ،»يعيشلا لالهلا« ًايفرح رسك »شعاد« نإ لوقلا نكمي يلاتلاب ،نيدلبلا نيب رباعملا لك ىلع رطيس

 .ةيعسوتلا ناريإ تاحومط نع رّبعي يذلا
  

 ،قارعلا يف ىلوألا اهتريس ىلا دوعت نأ »شعاد« ىلع راصتنالا دعب ناريإل ديرت ال ةيدوعسلا نأ امك

 اهيلاوي نم ةعيشلا نم راتخت يهف ،طقف ةيعيشلا ال ،ةيفئاطلا اهبازحأ بيلغتو ةلماكلا ةنميهلا يأ

 يلختلل طوغضلا اهيلع تدادزا امدعب كلذ لّبقت ناريإ ىلع ًابعص ناك دقل .ةيلوصألا اهمالحأ اهكراشيو
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 ًاعم يدوعسلاو يلودلا ضرعلا ءارغإ مغر ىلع ،يكلاملا يرون قباسلا ءارزولا سيئر يوقلا اهلجر نع

 ةيقارع ةينطو ةدحو ةموكح ليكشتو يكلاملا نع يلختلا طرش »شعاد« ةهجاوم يف قارعلا ةموكح معدب

 ،داركألاو ةّنسلا اهنع ىضري

 ىتح حجني ملف ،يناثلا عالتبا ىلع ةرداق ريغ اهنكلو ،لوألا طرشلا ةبوعصبو ةلطامم دعب ناريا تلبق 

 ليكشت يف يدابعلا رديح ،ناريإ قيدص ،رخآلا وه يلوصألا »ةوعدلا« بزح حشرم يكلاملا ةفيلخ نآلا

 ةزهجألا ىلع ةرطيسلا ىلع هئافلح رارصإو ةّنسلا بلاطم ضفر ببسب ،ةبولطملا ةينطولا ةدحولا ةموكح

 ًاصوصخ ،ًادج بعص ةميدقلا تاداعلا نم صّلختلا نكلو ،كلذ لك رّيغت نأ ناريإ عيطتست .ةينمألا

 .ةيلوصأ ماهوأب طلتخت امدنع
  

 ناك ول ىتح ،قارعلا يف »شعاد« ىلع برحلا يف رشابملا لخدتلا ةيدوعسلا ىلع بعصلا نم امنيبو

 ةيقارعلا ةينمألا ةزهجألا يف ًالصأ ةدوجوم يهف ،ناريإ ىلع لهس كلذ نإف ،يلود فلاحت راطإ يف كلذ

 لقنت نأ نم ةقلق يهف ،كلذ تفن نإو ةصاخلا اهتاوقب ةرشابم ةكراشمو لب ،ًايتارباخمو ًابيردتوً احيلست

 ناريإ ددهي »شعاد« باهرإف ،لصحتسو تقو ةلأسم يهو ،ناريإ لخاد ىلإ »شعاد« عم اهتكرعم

 ىلإ ناجاتحي امهنكلو ،نيدلبلا نيب ةينمألا تامولعملا لدابتل ةجاح ةمث نأ ينعي ام ،ةكلمملا ددهي ام ردقب

 .امهضعبب ةقثلا زيزعت
  

 ةمثف ،»بعصأ تارايخ« يروسلا ماظنلا نم فقوملا نإف ،ةيدوعسلل »ةبعص تارايخ« قبس ام ناك نإ

 ماظنلا ضفرب رارمتسالا امهلوأ ،يدوعسلا يسايسلا لقعلا ناعزانتي نيهجوت كانه نإ لوقت تاراشإ

 )ماظنلا سيلو( يروسلا بعشلل ةيخيراتلا هتملك يف هللادبع كلملا اهنع رّبع ةيقالخأ بابسأل هليهأت ةداعإو

 تمصلاو ربصلاو ،ةيروسلا ةيملسلا ةروثلا عالدنا نم رهشأ 5 دعب 2011 )سطسغأ( بآ يف

 ةيلوؤسم نلعأف يمويلا لتقلا روص لامتحا عاطتسا ام هنكلو ،هماظنو دسألا راشب لايح نييدوعسلا

 ءارجإو لتقلا ةلآ فقوب« ةيروس هاجت ةيدوعسلا ةسايسلا ددحو ،يروسلا بعشلا هاجت ةيخيراتلا ةكلمملا

 اهترظن ةكلمملا رّيغت نأ رربم يأ دجوي ال يلاتلابو ،نآلا ىتح لصحي مل ام وهو »ةيقيقح تاحالصإ

 يقالخألا اهمازتلا ةكلمملا تزواجت ول ىتح هنأ نييدوعس نييجيتارتسا يأر كلذ نم ززعي ،راشب هاجت

 ةداعإو ةيروس لماك ىلع ةرطيسلا نع زجعيس راشب نإف لماكلاب ةحلسملا ةضراعملا معد تفقوأو

 .»شعاد« يذغت يتلا ةيلهألا برحلا رارمتسا ينعي ام ،اهيلإ رارقتسالا
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 ةحلسملا ةضراعملا معد فقو بوجو ىرت يتلا رصم ،ميدقلا ديدجلا ةكلمملا فيلح هنع رّبعي يناثلا هّجوتلا

 مدطصي هنكلو ،ةكلمملا يف ةيغاص ناذآ هل يأر وهو ،ةقطنملا يف فرطتلا ةهجاومل راشب ليهأت ةداعإو

 قباسلا ليلحتلاو اهيلإ راشملا ةملكلا يف يدوعسلا لهاعلا هنلعأ يذلا يدوعسلا يقالخألا مازتلالاب

 .ركذلا

 راشب ليهأت ةداعإل لاجم ال نأ حوضوب اتنلعأ ،ةكلمملل ًاضيأ ناتفيلح امهو اسنرفو ةدحتملا تايالولا

 .هماظنو راشب اهنم ديفتسي نأ نود نم اهل بتريس »شعاد« دض تاءارجإ يأو ،هتيعرش دقف هنأو
  

 بعصأ ،بعصأ« ةيضرأ برحو ،ةيوج ةكراشمب ،»شعاد« ىلع برحلا يف رشابملا لخدتلا

 طاقسإ ةضراعملا عيطتست نأ لمأ ىلع ةيروس يف رشابملا لخدتلا ءارغإ تمواق ةكلمملاف ،»تارايتخالا

 لوطب سامت ىلع »ةلود« ـب »شعاد« رارقتسا نكلو ،ايبيل يف هلعف ام يلودلا عمتجملا رركي وأ ،ماظنلا

 ًافلتخمً ايدوعس لعف َّدر يعدتسي »هتلود« ناكرأ يف ىمانتي يدوعس دوجو عم ةيلامشلا ةكلمملا دودح

 ًاليحتسم اذهك كرحت ىلع مادقإلا لعجت ةقطنملا لود نيب ةقثلا مدعو ةضقانتملا حلاصملا نكلو .ةرملا هذه

 هنم بلط يذلا يريك نوج يكريمألا ةيجراخلا ريزو لقألا ىلع هتشقانم وأ هجالعل ىعسي ام وهو ،مويلا

 .»ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت دض فلاحت ءانبل« طسوألا قرشلا ىلإ هجوتلا
  

 اًلوأ ةينعم يهف ،اهيلع ةضورعملا »ةبعصلا تارايتخالا« نيب نم ًارارق ذختتو روهتت نل ةكلمملا نأ عقوتأ

 ةجيتن اهيف )قرف ال( »شعاد« وأ »ةدعاقلا« تطشن امدعب ةددهم تتاب يتلا ةيلخادلا ةهبجلا ةيامحب

 ةينطولا ةدحولا ةموكح لكشتت ىتح اهرمأ نم ةعس يف اهنإ مث ،ةيروسو قارعلا يف ةريخألا تاراصتنا

 .»شعاد« دض فلاحتلا ءانب ةشقانمل يريك لصي مث ،قارعلا معدل سيراب رمتؤم دقعي مث ،ةيقارعلا

 انمامأف ،ةيلخادلا ةهبجلا ةيامح نآلا مهملاو ،هتيادب يف لازي ال »شعاد« ىلع ءاضقلا عورشم :ةصالخلا

 .»باهرإلا ىلع ىربكلا برحلا« اهناونع ةدع تاونس
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 ؟ةلبقملا ةیناریإلا - ةیدوعسلا تاضوافملا لشفتس اذامل
  

 ةيجراخلا ريزو طقف سيلو ،ةدج ىلإ هسفن يناجنسفر يمشاه قبسألا يناريإلا سيئرلا لصي امبر

 نيمرحلا مداخب يقتليو ،ضايرلا ةرايز ىلإ ىلوألا ةرمللو يدوعسلا هريظن هاعد يذلا فيرظ دمحم

 ،ناريإو ةكلمملا نيب تانيعستلا يف ديلجلا هب ارسك يذلا دولاو ةقادصلا ثيدح اددجيو ،نيفيرشلا

 ةيقيقح ةجارفنا ىلإ ًاريخأ يضمي طسوألا قرشلا نأب ًالمؤم ،طفنلا قوس لءافتتو ،تايونعملا عفترتف

 ىلإ دوعنسو ،ًامتح تاضوافملا لشفتس نكلو ،يعيشلا هريظنو ينسلا ملاعلا يميعز ،نيمصخلا نيب

 تتابو ،نارهط فقوم ريغت اذإ الإ ،يروسلا فلملا حرطي ام روف ،كلذ نم أوسأ وه ام وأ ةدرابلا انبرح

 .دسألا راشب نم ةديعب ةديدج ةيروس ءانبل ،ملاعلاو ضايرلا عم نواعتلل ةدعتسم
  

 ،نويناريإ نويسايس مهنيب ،ةدع لود نم نيثحاب عم ةيبوروأ ةمصاعب ينعمج ءاقل يف هذهك ةلمج تلق

 هيلإ داع يذلاو ،يناجنسفرل قباس راشتسم رخآلاو ،ةيلاحلا ةيناريإلا ةيجراخلل ّبرقم راشتسم مهدحأ

 دوقي يذلا هنأ ددرتو ،ةسائرلا ىلإ يناحور هقيدص لوصوب مكحلا رئاود يف ميدقلا هذوفن نم ضعب

 نويدوعسلا اهيأ اوتفتلت الأبً ادوعو لسريو ،ًاددجم نارهطو ضايرلا نيب راوحلا باوبأ حتف يعاسم

 اولاعت لب ،طسوتملا رحبلا قرش يف يهتنت يتلا ناريإ دودح نع نوثدحتي نيذلا انتالغ تاحيرصت ىلإ

 .ةياهنلا يف قفتنسو عمتجن
  

 عمً اديدحتو ،ةقطنملا يف نواعتلاو مالسلا ديرت هدالب نأب ًالئاق »ةيجراخلا راشتسم« يلوق ىلع ّبقعف

 يف تلصح يتلا تالوحتلاو عقاولا رمألاب لبقتو ىرخألا يه »ريغتت« نأ ةريخألا ىلع نكلو ،ةيدوعسلا

 .ةيروس يف ىوقلا نازيم
  

 ةكرعملا ةحاس ةيروس نأ ىرت ةيدوعسلاف ،يناريإلا - يدوعسلا فالخلا ةقيقح رصتخت ةريخألا هتلمج

 ىرخألا تاحاسلا .يدوعسلا يجيتارتسالا قمعلا تمحتقاو ،اهيف تأرجت ثيح ،ناريإ عم ةيساسألا

 ىلعو يتلا نميلا كلذكو ،أدبت نأ لبق ةكرعملا ضايرلا اهيف تمسح يتلا نيرحبلاك ،ًاقبسم ةموسحم

 نع ثحابلا ينميلا بعشلاب رثكأ رضأ يذلاو ،نييثوحلل اهمعدو كانه اهلخدتب ةيناريإلا ةحاقولا مغر

 ىلإ اهماظن لوحت يتلا ،ةيروس يف لصح املثم ماظنلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا ىلإ ىقرت ال ،رارقتسا
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 بلق« هدلبو وه لبكيسف رمألا هل بتتساو رصتنا ولو ،هيمحتو هنع ةباينلاب لتاقت يتلا نارهطل عبات درجم

 .نارهط يف هماظنو ،هيقفلا يلولل ًامامت نيعبات قارعلاو نانبلو هلعجت تاقافتاب »ضبانلا ةبورعلا
  

 الو ،ًاعم ةيجيتارتسالا اهحلاصمو خيراتلل داضم ،اذهك دوسأ يثراك ويرانيسب ًادبأ لبقت نل ةيدوعسلا

 ،تمسح ةكرعملا نأ الو ،رصتنا راشب نأ ىرت ال يهف ،ةيروس يف ققحتً اعقاو ًارمأ ناريإ هدقتعت امب

 نم قيدص درجم يه .اهعنصت مل اهنأل ةيروسلا ةروثلا راسم ليدعت وأ فقو ًالصأ كلمت ال اهنإ لب

 يذلا ،ميدقلا يبرعلا قرشلا خيرات هنإ .خيراتلا نم حيحصلا بناجلا يف ةيروس يف فقي هنأ هظح نسح

 نيذلا زيلكنإلا عم دوعس لآ نمحرلادبع نب زيزعلادبع ةيدوعسلل سسؤملا كلملا هليكشت ىلع ضوافت

 لك ىلع اهموي زيزعلادبع لصحي مل .نييلاحلا ةكلمملا ناريج لك -نميلا ءانثتساب-ً ابيرقت نولثمي اوناك

 اهموي زيلكنإلا رصإ ذإ ،ةيبرعلا ةريزجللً ادادتماً امود تناك يتلا ةيروس عم ةرشابم دودح لثم ،ديري ام

 اهتقو نييمشاهلا ندرألاو قارعلا نيب ةكرتشم دودح كانه نوكت نأ ىلع ،»ةدح« وأ ءادح قافتا يف

 نأ اذه ينعي ال .يروسلا اهدادتما عم ةرشابم دودح نم مألا ةريزجلا نامرح ىلإ ىدأ ام ،نيئشانلاو

 ،ةقطنملا اهب رمت يتلا ةلويسلا لاح ةلغتسم ،»وكيب سكياس« دودح يف ليدعت ىلإ ىعست امبر ةيدوعسلا

 سكياس« لود بوعش نكلو ،ةقطنملل ملسألا رايتخالا لظي اهئوس ىلع »وكيب سكياس« دودح ءاقبف

 ،مالس نم ةيقب نعً اثحب دودحلا ربع ًارهق باسنت يهو ،ًاديدج ًايبرع ًاقرشم عنصت يتلا يه »وكيب

 .ديدجلا قرشملا اذه يف ناريإل مدق ئطوم ايكرت ىتح الو ندرألا الو ةيدوعسلا ديرت ال ديكأتلابو
  

 ،لحاسلا يفً اديدحتو ،يروسلا لامشلا يف ةمعانلا ريغ اهتوق نم ضعب مادختسا يف ايكرت تأدب

 ناح امبرو ،»بسك« ةكرعم عم حيرصلا هبش اهلخدتب كلذو ،ًابرغ اهدودح ةياهن هنإ ناريإ تلاق يذلا

 يف ناريإ عورشم عنمل ،ًابونج ىرخألا يه ةمعانلا ريغ اهتوق نمً اضعب ةيدوعسلا سرامت نأل تقولا

 .اهل ةعبات ةيولع ةلود ةحلصمل يروسلا طسولا عاطتقا
  

 تاماستبالا نم ردق عم نييناريإلا عم »ام ضوافت« اًلوبقم نوكيس ،تايلمعلا كلت لالخو ءانثألا هذه يف

 مهنكلو ،ةيباجيإ راكفأ مهيدل نويناريإلاف ،»سوؤرلا ليبقتو موشخلا بح« ىتحو ،لبقلا لدابتو

 ،ةقباسلا دونبلا يف هنع اولزانت ام لك ريخألا دنبلاب نورداصي نيذلا ،نييليئارسإلا ةقيرطب نوضوافي
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 عم هتقادصب فورعملا يناريإلا ثحابلا انيلع اهضرع يتلا 10ـلا دونبلا ةقرو يف هتدجو ام اذه

 :نيسوق نيب اهتعضو اهيلع تاقيلعت عم يلاتلاك يهو ،يناجنسفر
  

 .)كلذ يف مهعم ةيدوعسلا فلتخت نل( .اهيضارأ ةمالسو ةيروس ةدحو ىلع ظافحلا -1 

 لّضفت ليصافت هذه( .ةيندملا ةمدخلاو شيجلا كلذ يف امب ،ةيروسلا ةلودلا تاسسؤم ىلع ظافحلا -2

 .)هعم اوبرتحاو شيجلا اذه نم اووتكا نيذلا مهف ،مهسفنأ نييروسلل اهكرتت نأ ةيدوعسلا

 .ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةمهملا ةيروسلا فارطألا عيمج كارشإ -3

 .ةكرتشم طسو لولح نع ثحبلا -4

 ،يناريإ لزانت هنأكو دنبلا اذه ودبي( .تايلقألا قوقح ةيامح عم ،مكحلا يف ةيبلاغلا قحب لوبقلا -5

 لعجت ،انه »ةيقارع« ةحئار ةمث نكلو ،يروسلا بعشلا ةيبلاغ ىلع ةيولعلا ةيلقألا طلست أطخب فارتعاو

 ةيبلاغلا قحب تفرتعا ةقطنملا لود نأ املاط ،ريغتي ال ًاسدقم ًاقح مكحلا يف ةيعيشلا »ةيبلاغلا« قح نم

 ةيطارقوميدلا أدبمب عيمجلا مازتلا لضفألاو ،هنع ىنغ يف نحن يفئاط ريكفت .ةيروس يف ةينسلا

 .ةيفئاطلا عيرشت نم جورخلل تاباختنالاو
  

 »ةدعاقلا« ةبراحمو ،نييباهرإلا ليومتو حيلست فقوو ،باهرإلل ًانمآً اذالم ةيروس نوكت نأ ضفر - 6

 لدابتو ةيفافشو قدص ىلإ جاتحت اهنكلو ،نواعتلل ةعساو ةحاسم انه( .ًايملاعوً ايميلقإ نيفرطتملاو

 نم ةوعد نود نم كانه لتاقيو ةيروس ىلإ لصو يذلا »ةدعاقلا« ـف .فقاوم ليجست سيلو ،تامولعملل

 نم ةوعد اّوقلت نإو ،ًاضيأ باهرإ مهف ،»سابعلا لضفلاوبأ بئاتك« و »هللا بزح« كلذكو .باهرإ ،دحأ

  )نارهط نمً اعيجشتو ماظنلا
  

 )دحأ اذه ىلع فلتخي نل( .لادتعالا زيزعت  -7

 أدبي انه( .عئاظف لوصح راكنإ نع فقوتلا كلذ يف امب ،ةقثلا ءانب تاءارجإ يف رود دسألل نوكي نأ  -8

 فرتعي نأ بجي .يروسلا بعشلا ةيقب عم حلطصي ًافرط سيلو ،ةلكشملا وه دسألاف ،يناريإلا »كعلا«

 نيبً اعارص الو ،ةيبرغلا ةيروسو ةيقرشلا ةيروس نيبً اعارص سيل ةيروس يف لصحي ام نأب يناريإلا

 الو ،دسألا راشب يأ ،هسأر وه ماظنلا اذه لوأو ،ماظنلا رييغت ديري بعش ةروث امنإو ،نييولعو ةُنس

 )راصنأ هل ناك هاشلا ىتحف ،هتفئاطو هيبزاحمو هراصنأ ضرعتسي هنأ ةيعرش هيطعي
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 ةديجلا تالزانتلا لك يغلي يذلا يناريإلا كعلا نم ديزم( .ةيلاقتنالا ةلحرملا يف رود دسألل نوكي نأ -9

 كلذ نم مهألا مث ،ةيناثلا فينج تاضوافمل يعادلا نمألا سلجم رارق عم ضراعتي دنبلا اذهف ،هلبق

 نم فدهلا امنيب ،عازنلا رمتسيس يلاتلابو ،ةدشب كلذ ضفريس يذلا يروسلا بعشلا فقوم

 .)عازنلا فقول قيبطتلل ةلباق لولح ميدقت ةضرتفملا ةيناريإلا - ةيدوعسلا تاضوافملا
  

 يسايس بزح ليكشت يف مهقح ظفح عم ،نييولعلا نيلوؤسملا رابكو دسألل ةينوناق ةناصح ريفوت  -10

 نأ ةيدوعسلا ترصأ يذلا يروسلا بودنملا نأ كلذ ،تاضوافملا لشف نع ًايمسر نلعيس انه( .ديدج

 . موهفم ريغ يصمح مالكب متمتيو ًابضاغ ةعاقلا نم جرخ ،ًابقارم كراشي
  

 فقو ىلإ ةوعدلا لثم ،ةديج ةركفب أدبت ،اهتقباس لثم اهنكلو ،ةيمسر هبش ىرخأ ةيناريإ راكفأ ةمث

 !»دسألا راشب اهيف كراشي ةهيزنو ةرح تاباختنا ءارجإ« :لوقلاك ،ةئيس ةركفب اهعبتت ،رانلا قالطإ

 ًامالك مدقيو ضوافتلا يف نييليئارسإلا بولسأب رّكذي هنإ تلق يذلا يناريإلا يكاذتملا قطنملا اذه ببسب

 نأب مزجأ ،كلذب لوبقلا ينيطسلفلا نم بلطي مث ،ءاوهلاو ءاملاو ضرألاب ظفتحيو ،نواعتلاو مالسلا لوح

 نويدوعسلا الو ،هماظنو راشب نع اولخت نويناريإلا الف ،لشفيس لبقملا يناريإلا - يدوعسلا راوحلا

 .نيفقوملا نيب ةلئاه ةفاسملاو .ةيرحلا يف مهتبغرو نييروسلا نع اولخت
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 ؟ةیناریإلا ةنمیھلا مأ شطعلا ،جیلخلا يف انیلع رطخأ امھیا
 
 

 ةلئسألا نم عونلا اذه بحي دحأ ال .»؟ةيناريإلا ةنميهلا مأ شطعلا ،جيلخلا يف انيلع رطخأ امهيأ«

 مهعم تيضمأ نيذلا نيثحابلاو نييسايسلاو نيلوؤسملا نم ةبخن نونوكي امدنع ًاصوصخ ،ةيضارتفالا

 زكرم نم ةوعدب »جيلخلا لودل يميلقإلا نمألاو ينطولا نمألا« تاددهم يف ثحبن نيرحبلا يف نيموي

 .ةقاطلاو ةيلودلاو ةيجيتارتسالا تاساردلل نيرحبلا
  

 ،اهالت ،لخدتلاو ةنميهلا يف اهتبغرو ةيعسوتلا اهعامطأو يه تاددهملا ةمئاق عبطلاب ناريإ تردصت

 يف لصيفلا يكرت ريمألا فيصوت قفو ،جيلخلا لود نيب »قوبسملا ريغ ماسقنالا« ،ديدج ددهم اذهو

 ىلع يذلا نواعتلا سلجم وهو انتابستكم مظعأ عيضي نأ داكي يذلا ماسقنالا اذه ،ةيحاتتفالا هتملك

 نمألا« ىلا هيعس يف ،ةيركسع ىتح لب طقف ةيسايس سيل ،تاقافتا ربع ةيتحت ةينب ّرفو هريصقت مغر

 ،ةيعافدلا بورحلا تاثدحتسم نم ةقفاوتم ةمكحم ةطخ لامكلا نم برتقي يك جاتحي يذلا »يعامجلا

 سلجملا لود نم رثكأ وأ ةدحاو ضرعت لاح يف ةعاس 24 نم لقأ لالخ ةلاّعف عدر ةموظنم ليكشتل

 تايجيتارتسالا يف ثحابلا زيزعلادبع نب دمحأ نب فيان وه رخآ ريمأ رمتؤملا يف اهلصف دقو ،رطخلل

 .نمألاو
  

 لود لك ءافلح اونوكي نأ ضرتفي نيذلا نييكريمألاب ةقثلا مدع وأ »يكريمألا ءافكنالا« وه ثلاثلا ددهملا

 روعش ةمث كلذ مغر ىلع نكلو ،ةيعافدلاو ةينمألا تاقافتالا تارشع مهعم عيمجلا ّعقو امدعب جيلخلا

 يتلا تارملا ًاضرعتسم كلذ دينفتب ينامع ثحاب درفنا نإو ،تاددهملا دحأ مهنأ نيعمتجملا نيب عساو

 .جيلخلا لود نع عافدلاب ةدحتملا تايالولا اهيف تمزتلا
  

 تلواط يتلا »تاددهملا« موهفم عيسوتل ًاببس ماظنلاو ةلودلا نيب نمألا موهفم يف لخادتلا ناك امبر

 مولعلا مسق سيئر اهلعجف ،ةيسايسلا ةكراشملاو تايرحلا ىلإ بوعشلا تاعلطتو حالصإلا ىتح

 انماظن ةعيبط ددهت اهنأل« ةمئاقلا نمض نديوه نب دمحم روتكدلا تارامإلا ةعماج يف ةيسايسلا

 روتكدلا داجلا ثحابلا ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ هنطاوم ىتح زفتسا حرط وهو ،»ظفاحملا يجيلخلا
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 تاددهمل يقيقحلا عناملا وه لب ،ًاددهم نوكي نأ نكمي ال حالصإلا نأب هيلع ّبقع يذلا ،هللادبع قلاخلادبع

 .جيلخلا لود نمأ
  

 هللادبع روتكدلا يدوعسلا ءابرهكلاو هايملا ريزو لواح ،ةينمألاو ةيسايسلا تاددهملا هذه لك طسو

 ربكأ نم ُّدعي ةيبرعلا جيلخلا لودل يئاملا نمألا« نأ ىلإ نيثحابلا هابتنا تفلي نأ هتملك يف نيصحلا

 ماقرألابو كلذ دعب ًاضرعتسم ،»ًايلخادً ايدحت لكشي هنوك ،سلجملا لود ىلإ ةبسنلاب تايدحتلاو راطخألا

 ًاماقرأ لجسي يجيلخلا نطاوملا تلعج ،ةيوارحصلا اندالب يف دراوملا نمثأو حشأل ةلئاه رده ةلاح

 هايملا نم ةريفو تاريحب قوف ناحبسي نيذللا يدنكلا وأ يناملألا نم رثكأ ءاملل كلهتسم ربكأك ةيسايق

 .ةولحلا
  

 ريدم هنأ ديجلا ،»ءيطب راحتنا« هنأب ءاملا عم انلماعت فصو قابرطلا زيزعلادبع روتكدلا وه رخآ ثحاب

 ًايمسر تمتها جيلخلا لود نأ ينعي ام ،نواعتلا سلجم لود يف هايملل ةّدحوملا ةيجيتارتسالا«

 ةيجيلخ ةلود ربكأ يف هايملا ريزو ال نأ حضاولا نم ناك نكلو .»ءيطبلا راحتنالا« اذه عنمبً ايتاسسؤمو

 فصو امم ُّدحت تاعيرشت ضرف هب ناعيطتسي ام نانسألا نم ناكلمي ةدحوملا ةيجيتارتسالا ريدم الو

 تومن موي يتأي نأ ينعي ام .ريزولا فصو قفو »سلجملا نادلب يف يئام رقف ثودحب ددهي« رده هنأب

 ،طحق وأ بدج ةيبرعلا ةريزجلا باصأ املك ةرم ريغ برعلا لئابق تلعف ام لثم ،لحرن وأً اشطع هيف

 ميلس ونب رقتسا ثيح ايقيرفأ لامش ىلإ وأ ،ةزنعو رمش لئابق تلعف املثم قارعلاو ماشلا ىلإ اًلامش

 يتلا ةريزجلا لئابق مظعم نمً اذوخف عمجف رصم ديعص امأ ،نادوسلا ىلإ ةدياشرلاو ،لاله ونبو

 .هيلإ تلحترا
  

 سيل هنأ امك ،دودحلا ربع رجاهنو انلاحر عمجن نأ ًاحومسم الو اًلوبقم دعي ملو ،21ـلا نرقلا يف اننكلو

 لّكشت يتلا ةيفوجلا انهايم رمع نم لوطأ هرمع نأ ودبي يذلاو انفلخ نيمثلا طفنلا كرتن نأ يقطنملا نم

 انتباصأ يتلا طفنلا ةرفط دعب ةثالث وأ نيدقع لالخ ةقامحب اهاندفنتساف ماوعألا فالآ لالخ اهنوزخم

 لعفن لازن الو ،)طقفً اماع 35 لبق كلذ ناك( يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم يف اهرشو اهريخب

 ءارحصلا يف هتعارز نأب فرتعن يكل نيدقع انجتحا يذلا حمقلا لحم الح نيذللا ريعشلاو فلعلا ةعارزب
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 ريعشلا ةعارز يف عسوتلا رطخب فرتعن نأ نآلا جاتحنو ،ًايجيتارتسا ًانمأ تسيلو يجيتارتسا أطخ

 .ةلئاهلا نابلألا عرازم هلثمو
  

 لدعنت نل هنأ نيصحلا ريزولا ىري يذلا يلزنملا كالهتسالا وحن هجوتت ديشرتلا دوهج لج نأ ةقرافملا

 نأ ىلإ هتملك يف راشأ ًاضيأ هنكلو ،كلذ يف قح هعمو ،هايملل ةيقيقحلا ةفلكلا نطاوملا عفدي نأ الإ هلاح

 تناك يتلا ،اهنم ىقبت ام وأ ةيفوجلا هايملا اهنإ ؟ءام يأو ،ءاملا نم ةئملا يف 80 كلهتسي نم يه ةعارزلا

 نم لك ىلع دري هتملك يف ريزولا نأكو ،رحبلا هايم ةيلحت نم ريثكب ّلقأ اهتيلحت ةفلكف ،ةيلحتلاب قحأ

 .برشلل حلصت الو ةحلام ةيفوجلا هايملا نإ لوقيف هتامولعم يف ككشي
  

 ،يسايسلا مالسإلاو ،يناريإلا رطخلا ةشقانم ىلإ اندع ،رطخلا سيقاون اهبّ قد يتلا هتملك دعب

 يه ريخلا سأر يف هايملا ةيلحتل ةطحم حتتفيل ةكلمملا قرش ىلإ ريزولا هجوتو ،يكريمألا ءافكنالاو

 عم ،رمحألا رحبلاو جيلخلا يتفض ىلع ةطحم 17 ىلإ مضنتل ،ةفلك اهرثكأو جاتنإلا يف ًايملاع ربكألا

 اهفاشكنا نع ًاريبعت ،»ةريحب ىلع طب« اهنأب ةرم تفصو جيلخلا لود ةيقبل ىرخأ ةطحم ةرشع عضب

 .ةقطنملا يف ةرمدم برح لوصح لاح يف ينمألا
  
  

 يذلا لاؤسلا ةغايص تدعأ ول رثكأ ىلجتي ءارحصلا يف ءاملا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ يف ينمألا دعبلا لعل

 ةيلحت تاطحم )اهريغ وأ( ةقطنملا ىلع ةنميهلا يف ةبغارلا ناريإ تفدهتسا ول اذام« ةلاقملا هب تحتتفا

 ضرتفي يتلا ةيفوجلا انهايم هيف ردهن يذلا تقولا يف ،اهعم ةيركسع ةهجاوم هللا ردق ال تلصح ول هايملا

 .»؟يجيتارتسالا اننوزخم نوكت نأ
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 يروھمجلا بزحلاو ةیدوعسلاو يبطلا نیمأتلا
 
 

 يروهمجلا بزحلا نم ًاروتانيس تلأس ،نطنشاو ةيكريمألا ةمصاعلا يف لمع ءاشع لالخو ماوعأ لبق

 ةموكح ،ءايشأ ةثالث« :ةمكحلا عنصتي وهوّ يلعّ درف ؟يطارقوميدلا بزحلا ،هميرغ نع هبزح زيمي امع

 ميقللف ،نييروهمج اثلث ةيدوعسلا يف نحن ،ًاذإ« :هلوق ىلع تبقع .»ةيلئاعلا ميقلاو ،لقأ بئارض ،ةريغص

 انيدل نكلو ،قالطإلا ىلع اهب نمؤن ال نحنف بئارضلا امأ ،انتارارق ذاختا دنع ريبك رابتعا ةيلئاعلا

 تامدخلا لك ريفوت نع ةلوؤسم اهنأ حورب لمعتو ةبعشتمو ةريبك انتموكحف ،ةموكحلا مجح عم ةلكشم

 ام لك نأب نمؤيو ،هسفن روعشلا اهلدابي نطاوملاو ،نكسلا ريفوت ىتح لب ،ةيحصو ةيميلعت ،نطاوملل

 ةنوآ نيب يطفنلا ةلودلا لخد نمً اضعب هيلع عزوت ال اهنأ اهيلع بتعي لب ،ةموكحلا ةيلوؤسم وه قبس

 .هيف ءاكرش اننأ ساسأ ىلع ىرخأو
  

 ةداج يف ،ةيكريمألا ةحصلا ةرادإ راوجب تررم امدنع يلاتلا مويلا يف روتانيسلا ثيدح تركذت

 يذلا لئاهلا عمجملاب نراقي ال نكلو مخض ىنبم هنإ ،نطنشاو ةيكريمألا ةمصاعلاب ةريهشلا لالقتسالا

 ةمصاعلاب زيزعلادبع كلملا قيرط ىلع ةيدوعسلا ةحصلا ةرازول ةعباتلا تارادإلا تارشع هيلع عزوتت

 ؟كلذ يف ببسلا امف ،ةيكريمألا ةحصلا »ةرادإ« هيف هوتت نأ نكمي يذلا ،ضايرلا
  

 ديوزتو ليومتو ليغشت مث ،ةرادإ مث ءانبب موقت اهنأل امنإو ةيدوعسلا ةرازولا نمً ارده وأً اخذب سيل هنإ 

 ةبقارملا اهيلع مث ،باصعألاو بلقلا ءابطأ ىلإ نيربسألا ةبح نم ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا تائم

 ،نوفظومو ريدم بئانو ريدمو ةرادإ قبس امم ةمهم لكل نوكت نأ بجو يلاتلابو ،ةبساحملاو ءادألا ميوقتو

 طوبطخألا اذه ةرازولا حبصت نأ رربي ام ،نيعمجأ مهيلع فارشإلاب موقت ةيزكرم ةرادإ كانه نوكت مث

 ام اذإ هتمقن ريثي لب ،نطاوملا ءاضرإ نع زجعي دهجلاو لاملا لك مغر ىلع يذلا بعشتملا يطارقوريبلا

 .هسفن ريزولا ىلإ لصو ول ىتح نطاوملا قح نم بضغلا اذهو ،ريصقت وأ أطخ لصح
  

 ماسقأ ريغ مضت ال ،يكريمأ نويلم 300 وحن ةحص ىلع فرشت يتلا ،ةيكريمألا ةحصلا ةرادإ امنيب

 ،ةيحص زكارم الو تايفشتسم كلمت ال يهف ،طيطختلاو عيرشتلاو ةيلاريديفلا ايلعلا ةسايسلاب ةينعم
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 لود عم ةنراقملاب ىتح ةفرطتم ةلاح يف ،ىربكلا تاكرشلاو لامعألا عاطقل لماكلاب لاجملا اذه ةكرات

 ةيبط تاسسؤمو تايفشتسم لودلا ريدت ثيح ،ايناطيربو اسنرفو ةيدنكلا اهتراج لثم ىرخأ ةيبرغ

  ،ةيلوأ

 ةيباختنا ةيضق مهأ تحبصأ ىتح ،ديدشلا دقنلل ضرعتت ةدحتملا تايالولا يف ةيبطلا تامدخلا لعج ام

 ،نينطاوملا مظعم لوانتم يف نوكي نأ هديري يبطلا نيمأتلل ًاجمانرب مدقف ،امابوأ كاراب سيئرلا تلغش

 .ضراعمو ديؤم نيب ام لدجلل ًاريثم لازي ال هنكلو
  

 ةياعرلا رفوتل »يعامتجالا يبطلا نيمأتلا« جذومن وحن هجتت ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو نأ ديجلا ربخلا

 ةيلوؤسم ةرازولا نع ففخي هسفن تقولا يفو ،نودعاقتملا كلذ يف امب نينطاوملا لكل ةمزاللا ةيبطلا

 دلاخ روتكدلا اهمساب ثدحتملا نلعأ ام بسحب ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا تائمل ةرشابملا ةرادإلا

 عاونأ لضفأب ةنراقمو ةلصفم ةسارد ءارزولا سلجم ىلإ تعفر اهنإ لاق يذلا ،يضاملا نينثإلا ينالغرم

 .ًايلاح دئاسلا يراجتلا يبطلا نيمأتلا نع فلتخي ماظن وهو ،نينطاوملل يحصلا نيمأتلا
  

 ةرازولا يف علطم ردصم ينربخأ امك يذلا ،ةلودلا هدمتعت نأ نكمي يذلا ماظنلا ةعيبط نع رظنلا ضغبو

 ةيموكحلا ةيبطلا ةياعرلا نيب طيلخ وهو ،اسنرفو ادنك يف ّبرجملا يعامتجالا ماظنلا ىلإ برقأ هنأ

 قيبطت نإف ،ريقفلاو ينغلا نيب زيمي يذلا يراجتلا عباطلا وذ يكريمألا ماظنلا سيلو ،صاخلا عاطقلاو

 ةيموكحلا تايفشتسملا يطعيو ،ةيزكرملا ةرازولا تامهمل يجيردت صيلقت ىلإ ديكأتلاب يدؤيس ماظنلا

 .ةيلالقتسالا نمً اديزم

 ءادألا نأ تتبثأ ةبرجتلاف ،يبرعلا ملاعلا لك يف لب ةيدوعسلا يف سيل عجشُي نأ بجي هجوتلا اذه

 .ةديدشلا ةيزكرملا نم جتانلا ءطبلاو ةيطارقوريبلا نم ملسي ال هنإف داسفلا نم ملس نإو ىتح يموكحلا
  

 فالآو ةملعمو ملعم نويلم فصن وحن نع ةلئاهلا اهتايلوؤسمب ءونت ةكلمملا يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

 اهلغشي ام ،ةلئاه تايرتشم ةرادإو ميلعتلا مزاولو ثاثألاو ةيسردملا بتكلل يزكرم عدوتسمو سرادملا

 ،تايولوألا نيب ةكرعملا اهنإ .نيملعملا ىوتسم عفرو ميلعتلا لبسو جهانملا ريوطت يهو ىلوألا اهتمهم نع

 جارخإل يرورضلا نكلو ،بلصلا »ريودراهلا« وأ ،ركفلاو عادبإلا ثيح بالطلا يف ةلثمتملا »تاجتنملا«

 .ةحيحصلا تاجتنملا
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 ةدحو نويلم فصن ريفوتل ماوعأ 3 لبق ةيداملا تاناكمإلا لك دالبلا كلم اهل ّرفو يتلا ناكسإلا ةرازو

 نم يه لب ،عزوملاو لومملاو ّروطملاو لواقملا حبصت نأ اهزجنت يكل تراتخا ،نونطاوملا اهجاتحي ةينكس

 تزجع يلاتلابو ،زفحملاو ططخملاو ّعرشملا نوكت نأ نعً اضوع ،خبطملا ةحاسمو كيماريسلا نول راتخي

 دهجب لمعت اهنإ ،ةبولطملا ةدحو نويلم فصنلا عومجم نم ةدحاو ةينكس ةدحو زاجنإ نع نآلا ىتح

 .ةريبكلا ةيزكرملا ةموكحلا« بورد يف تهات اهنكلو
  

 يطعي نل اهسفن تاوطخلاو هسفن بولسألاب نيترم هسفن ءيشلا لعف« نإ انل لوقيل نياتشنيآ جاتحن ال

 ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو هتلعف ام اذهو ،ًافلتخمً الحوً اديدج ًابولسأ برجن نأ بجي كلذل ،»ةفلتخم جئاتن

 13 يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن سردت لمع ةشرو 22 تدقعو ،ًالماكً اماع نييلود ءاربخ عم تضمأ امدنع

 لاوط هلعفت تناك امع ةفلتخملاو ةديدجلا اهراكفأ تعفر مث ،لضفأ ةيحص ةياعرب اهؤانبأ عتمتي ًادلب

 ىضري ىتح ىرخألا ةيمدخلا تارازولا هلعفت نأ يغبني ام وهو ،ءارزولا سلجم ىلإ ةقباسلا دوقعلا

 ةريغص ةموكحب ققحتتو ،بئارض عفدن الأو ،ةيلئاعلا ميقلا ىلع صرحلا يف نمكت ةداعسلاف ،نطاوملا

 .يروهمجلا بزحلا نم يكريمأ روتانيس كلذ لاق ول ىتح ،ةبرجمو ةحيحص ةيرظن اهنإ .ةلاّعف
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 ؟لیئارسإ عم تاقالع ىلإ ةیدوعسلا جاتحت لھ
 

 حرطي اذاملو ؟لاؤسلا ةهاجو ام نكل ،ليئارسإ عم عيبطت ىلإ الو تاقالع ىلإ ةيدوعسلا جاتحت ال عبطلاب

 لاؤسب مامتهالا عجارت ضرتفي يلاتلابو ،ةينيطسلفلا ةيضقلاب مامتهالا عجارت تقو يف ،ةوقب نآلا

 حالصإلا« امه ،اهل نيتيريصم نيتلأسم لوح رودت ةيدوعسلا تايلوأ تحضأو ،ليئارسإ عم ةقالعلا

 سيلو ،اهلوح لودلا رايهنا لاحو يناريإلا ددمتلاب لّثمتملا »ينمألا ديدهتلا« ةهجاومو »يداصتقالا

 .نيرمألا نيذه يف ًاكيرش نوكت نأ يغبني الو رشابم رود ليئارسإل
 

 تالاقم ةلسلس كلذ تلت ،ليئارسإ ةرايزب »عوطت«ً ادعاقتم ًايدوعس ًءاول نأ ،لاؤسلا حرط يف ببسلا

 ملاعلا فحص تمتها ،يلاتلاب .اهعم ةقالعلاو عيبطتلا دئاوف ىلإ رظنت ىربك ةيدوعس ةفيحص يف ترشن

 رخآ ّبرسو ،نيدلبلا نيب ةقالعلا يف ةيتآ ةجارفنا ىلإ اهضعب بهذو ،لاؤسلا بيلقتب ثحبلا زكارمو

 .نييليئارسإو رابك نييدوعس نيلوؤسم نيب ،متت مل ،تاءاقل نع تاعاشإ
 

 نيمرحللً ايماح اهفصوب اهعضوو ةيمالسإلا اهتيزمر ًابناج تعضو ةيدوعسلا نأ اًلدج ضرتفنل

 ضفرلاو ،ةيبرعلاو ةينيطسلفلا قوقحلا ةدوع ىلع ةدِّدشملاو ةقباسلا اهفقاومو اهخيرات كلذكو ،نيفيرشلا

 ،تارافسلا ىوتسم ىلع كلذ يف امب ،ةيمسر ةيليئارسإ تاهج عم تالماجم ىتح وأ تاءاقل يأل مراصلا

 ةيأ نع نوعنتمي نيذلا نيديحولا برعلا ،يليئارسإ يسامولبيد نم رثكأ حرص امك ،نويدوعسلا ناكف

 .نييليئارسإلا عم تالماجم وأ تاقالع
 

 تبتك يتلا يناطحقلا ماهس ةليمزلاو ،دعاقتملا ءاوللا يأرب تذخأو ًابناج هلك كلذ ضايرلا تعضو ول

 ردصم« نوكيس هنأ ىلإ اهرخآ يف تهتناو ،عيبطتلا اهيف شقانت ،»ةريزجلا« ةفيحص يف تالاقم سمخ

 ،ةيبرع ةلود وأ ليئارسإ يف هل ريظنب عمتجاو ريبك يمسر يدوعس لوؤسم ىضمو !»عيمجلل صالخ

 اهيلع هضرعتس يذلا امو ،ةكلمملا هديفتستس يذلا امف ،اذهك عامتجا ةفاضتسال نيسمحتملا رثكأ امو

 ؟لباقملا يف ليئارسإ
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 يفو ،ةينمألا تاديدهتلاو يداصتقالا حالصإلا امه ،لوقلا قبس امك ،نيرمأب ةلوغشم ًايلاح ضايرلا

 ،نيرمألا نيذه يف ضايرللً امعد لباقملا يف مدقتس ليئارسإ نإ :لوقيس مهدحأ نأ عقوتأ لباقملا

 تالزانت مدقتً اريخأو ،نطنشاو ىلإ وكسوم نم دتمملا »ضرتفملا« اهذوفن مادختسا امهعمو

 .عيبطتلا ةكعك لّمجت يتلا »اميركلا« نوكت يكل نيينيطسلفلل
 

 نم ةكلمملا هيلإ جاتحت ام لك .هميدقت ليئارسإ عيطتست ام كانه سيل ،يداصتقالا حالصإلا ةلأسم يف

 تقاض هنأ انضرتفا ول ىتح ،ليئارسإ نم ًاديعب هنم لضفأ وه ام رفاوتي قاوسأو تاربخو حلاصم

 فلأ ةمثف ،يجيتارتسا يدوعس عورشمل روطتم يليئارسإ زاهج ءارش ىلإ انجتحاو لئادبلا لك انيلع

 ىقبتيف ،يداصتقالا حالصإلا ةلأسم فذحن يلاتلابو ،انيلإ هريدصت ةداعإو هئارشل دعتسم ثلاث فرط

 مهتالاقم نأ نوك نكل ،لئالق مهنأ قحلاو ،نويدوعسلا عيبطتلا ةاعد هلوح ندندي يذلا »ينمألا ديدهتلا«

 .هنوقحتسي الً امامتها مهاطعأ ،يمالعإلا حاتفنالا باب نم هلعلو ،ةيمسر هبش فحص يف رشنت
 

 ةيمالسإ تافلاحت انلوح نم عمجن نحنو ،ًائبع نوكتس لب ،انل ليئارسإ هلعفت نأ عيطتست ريثك ال انه

 ليئارسإ عم تحتف ىرخأو ،ندرألاو ايكرتو رصمك ،ليئارسإ عم تعّبط يتلا لودلا ىتح ،ةيبرعو

 فيلح ةفصب نييليئارسإلا عم لخدت ملو ،ةلدابتم حلاصملو ةيئانث ةروص يف كلذ تلعف ،بتاكمو تاقالع

  .ناريإ لثم ،ًاملسم ناك ول ةصاخب ،ثلاث فرط دض
 

 فلاحتملا رهظمب رهظت نأ ،يمالسإلا ملاعلا لوح ةماعلا اهتاقالع ةكرعم يف ضايرلا هلعفت ءيش أوسأ

 ول اذبح كلذل ،نارهط يف اهنورظتني يتلا ةيدهلا هذه نوكتس لب ،ناريإ دض »ينويهصلا نايكلا« عم

 .انيفكي انيف امف ،انمادقأو مهمادقأ ىلإ صاصرلا بيوصت نع نويدوعسلا ءالمزلا فقوتي
 

 له ؟ةيدوعسلا ةرصنل ةيروس يف وأ نميلا يف هميدقت ليئارسإ عيطتست يذلا امف ،ًابناج اذه عضو ول

 ةخسن اهنأ ملعت امنيب ،كانه ةضراعملا ماوق لكشت يتلا »ةيفلسلا ةيمالسإلا تاعامجلا« عم فقتس

 ؟ًالثم ناريطلل ةداضم ةحلسأ مهل رفوتف ،»سامح« ةلتحملا يضارألا يف سيئرلا اهمصخ نم ةبيرق

 ؟رطقو ايكرتو ةيدوعسلا همّدقت امم رثكأ هميدقتب اهل حمسي وأ مهل همدقت ام اهيدل له ،مث
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 يهو ،ةدعاسم ديزم ىلإً العف جاتحت ال ،فلاحتلا دوقت يهو ،ةيدوعسلا نإ لب ،نميلا يف هسفن ءيشلا

 الف ،نينيميلا نييندملا حاورأ ىلع صرحو ةدقعم ةيسايس تاباسح الول ًايركسع ةكرعملا مسح عيطتست

 ،ةكرعملا مسح ىلع تدارأ ىتم اهدحو ةرداق اهنكل ،ام يملس لح ىلا يلودلا عمتجملا عم ىعست لازت

 ،ةدجل ةريخألا هترايز يف يريك نوج يكريمألا ةيجراخلا ريزو اهحرط يتلا ةريخألا ةلواحملا تلشف اذإ

 .ليئارسإ ىلإ ةجاح دجوت ال نيلامتحالا الك يفو
 

 ىدل نوكت نأ لقعي ال نكل ،نويليئارسإلا اهب عتمتي ةزيم قحلل هذهو ،ةيرابختسا تامولعم كانه

 عيبطتلاك ،ظهاب نمثب ةرماغملا قحتستو ةيدوعسلا اهفرعت ال نميلا يف ةيرابختسا تامولعم يليئارسإلا

 ضرتفا ول ىتحو ،ةلئاه ةيرابختسا رداصم رطقو ايكرتو ندرألاو ةكلمملل ثيح ةيروس يف الو ،اهعم

 تايالولا مضت ةيرابختسالا تامولعملا يف كراشتلل ةيلود »ةرئاد« ةمثفً ادج ةمهم تامولعم دوجو

 .ةرئادلا كلت يف نودوجوم اهؤافلحو ةكلمملاو ،ةيبوروألا لودلاو ةدحتملا
 

 معز قفو اهاياضق معدل هنم ديفتست نأ ةكلمملا نكمي يذلاو ،مهوتملا »يليئارسإلا ذوفنلا« ىقبي

 تسيإ لديم« ريدم ،يفيل لايناد يأرلا اذه يف ينكراشيو ،هيف غلابمو مهوتم ذوفن اذهو ،»نييعيبطتلا«

 روعش كانه« :لوقي ذإ ،يليئارسإلا – ينيطسلفلا عارصلاب هلثم ةينعم ثحب ةئيه يهو ،»تكجورب

 رئاود يف ًاريبك ليئارسإل ًاذوفن ةمث نأب ،نيصلا يف ىتح هدجت نأ نكمي لب ،طقف برعلا نيب سيل يوق

 اهيلع دامتعالا ةمكحلا نم سيلو ،ًاريثك اهيف غلابم ةلأسم اهنإ ،ندنلو نطنشاو لثم مصاوع يف رارقلا

  .»طقف ةرشابملا ليئارسإ حلاصم جراخ
 

 سيلو يضرع قافتا وهف ةلأسم يف اهعم قفتن امدنع ًانايحأو ،طقف اهحلاصم نع حفانتو عفادت يه

 اهنمأب ةينعم تناك يليئارسإلا يوونلا عورشملا ةرصاحمل اهفلخ ملاعلا ةساس تدنج امدنعف ،ًايئدبم

 تزواجت اذإ الإ كلذب متهت ملو ليئارسإ عم دودحلا ىلع ناريإ يه اهف ،ةقطنملا نمأب سيلو يجيتارتسالا

 عراستف ،نانبل ىلإ ةنيعم ةحلسأ لقن لثم ،طقف اهنمأب ةّقلعتملا ءارمحلا امهطوطخ »هللا بزح»و ناريإ

 نم اذه اهينعي الف نييروسلا دض اهومدختسي نأ امأ ،اهلماحو اهريمدت ىلإ ةيليئارسإلا تارئاطلا

 .ديعب وأ بيرق
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 ىدحإ يف وأ نطنشاو يف اهحلاصم قيوستل »يليئارسإ ذوفن« ىلإ ضايرلا جاتحت ال ،ديكأتلاب

 يفاكلا ذوفنلا اهيدل نأ ،تانينامثلا يف »سكاوأ«ـلا ةقفص ذنم براجتلا تتبثأ ذإ ،ةيبوروألا مصاوعلا

 .نمألا سلجم يف توص ىلإ تجاتحا وأ ،حالس ةقفص تلطعت املك ،اهسفنب اهدقع ةلحلحل
 

 ةيروس يف ةكلمملا فادهأ مدخت نأ عيطتست ليئارسإ نأ ضرتفنل ،عيبطتلا تاوصأل ةرياسم يف ،نكل

 ةيامحل لخدتلاب امابوأ يكريمألا سيئرلا عنقتف ،وكسوم وأ نطنشاو يف ةذفنتملا اهتايبول كرحتف ،ًالثم

 ءادتبا يه لهف ،بعشلاب ةمحر باحسنالاب نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا عنقتو ،يروسلا بعشلا

 فصن هعم تشياعت يذلا ،هماظنو راشب جورخ ليئارسإ مهي له ؟اهسفن فادهألا ىلع ةكلمملا عم قفتت

  ،نرق
 

 طغضي ،لتحملا عم ةقالع لمتحي ال بعشو نويمالسإ اهيلع نميهي ةبختنم ةيروس ةموكح هناكم لحتل

 ةنسلأ تاتلفو ،ةيليئارسإلا ثحبلا زكارم هرشنت ام ىلع ةلوجو ،ال ديكأتلاب ؟ةرح تاباختنا لك يف اهيلع

 .دسألا راشب نود نم ةيروس نم مهقلق مجحب يشت ،كانه نييسايسلا
 

 عاضوأ نيسحت« ىلإ ةرورضلاب يضفتس ليئارسإ عم ةقالع نأ ،نييعيبطتلا ىدل ةريخألا ةعيرذلا ىقبت

 لضفلا اذه ةكلمملا بسكتف ،»ينيطسلفلا بعشلا قوقح لماك ةداعإ« ةلمج تفتخا امدعب »نيينيطسلفلا

 !مهمعز قفو ،ميظعلا
 

 »سترآه« ةفيحص يف رهشلا لوأ اهرشن ،يفيل لايناد ةلاقم ىلإ مهليحأ كلذل ،ةحاسملا تقاض دقل

 نود نمً امالس ديري وهايناتن« :اهنومضم رصتخا اهناونع ،ًاقباس هيلإ ترشأو ،ةيليئارسإلا

 .نييدوعسلا نييعيبطتلا نم ةيعقاو رثكأ ،يناطيرب يليئارسإ وهو ،يفيل نأ حضاولا نم .»نيينيطسلفلا
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 ؟نمیلا يف نم عم نم
 

 ،ءاقرفلا نيب كوكشلا تدازو ،تافلاحتلا تلدبتو ،فقاوملا تلخادتو ،رثكأ تدقعت تامزألا تلاط املك

 .مويلا ايروسو نميلا يف لصحي ام اذه .ةيفخو اضومغ تاينلا تدادزاو
 

  .»شعاد« دض »رحلا يروسلا شيجلا« معدت ،يروسلا لامشلا يف ةيركسع ةيلمعب ايكرت موقت ،نآلا
 

 ةيامحلا تاوق« اديدحتو ،كارتألا دعوتو ددهو جتحا نم رثكأ داركألا نكلو ،ةحضاو ةروصلا نآلا ىتح

 نكلو ،ةرقنأب ناملربلا يف نولثمملا كارتألا داركألا مهناوخإ كلذ يف مهديأو ،اهب اوددنف ،»ةيدركلا

 ةيكرتلا ةمصاعلا يف مهميعز ناك ذإ ،اهل ينمض دييأت يف ةيلمعلا نع اوتكس قارعلا داركأ مهناوخإ

 يذلا ،»لامعلا« يسيئرلا مهبزحو ايكرت داركأل نيسمحتم ريغ قارعلا داركأ نأ ارس سيلو ،مويب اهلبق

 ةيركسع تاراصتنا مهقيقحتو نييروسلا داركألا ةّبه نأ اودقتعا نيللحملا لك نكلو ،كانه ايباهرإ دعي

 ميسقتل امإ ،ةطخ الإ يه ام ،ةدحتملا تايالولا نم معدبو ،تارفلا برغب برعلا مهناريج ىلع مهرّمنتو

 نكلو ،ايروسو ايكرتو قارعلاو ناريإ يه ،لود عبرأ قوف دتمت يتلا ىربكلا ناتسدركل ةاون امإو ،ايروس

 ،ناريإ نم نوفاخيو ،ايكرت دركل نوداعمو ايروس درك عيراشمل نيسمحتم ريغ قارعلا درك ىرخأ ةرم

 .اهدرك نومعدي الف
 

 باحسناب يضقي ،نييكيرمألا عم قافتا ىلإ اولصوت مهنأ كارتألا نلعأ ،يضاملا )سطسغأ( بآ 15 يف

 داركألا ناك ةرتفلا كلت يفف ،نالعإلا اذه تلهاجت نطنشاو نكلو ،تارفلا برغ نم نييروسلا داركألا

 ماظنلا عم داركألا مصتخا ةأجف .تارفلا برغ ةعقاولا جبنم ةنيدم يف »شعاد« دض تاراصتنا نوققحي

 »رحلا شيجلا« دض ام اموي مهمدختسا هنأ مغر ىلع ،مهفصقب هناريط ماقف ،هتايشيلمو يروسلا

 لضفأ ةديدج ايروس ةماقإو ماظنلا رييغت ديرت يتلا ةينسلا ةيبرعلا ةيبلاغلا مهماوقو ،نييروسلا راوثلاو

 نزاخم مهل اوحتفف ،داركأ عم نوفلاحتي نويولع ؛تايلقأ فلاحت هنأك كلذ ادب .يقيقحلا اهعقاول اليثمت

 لماك نم مهوجرخأو ،راوثلا باسح ىلع ،مهنيب قافتا نود نم »شعاد« مهعمو داركألا ددمتف ،حالسلا

 .بلح فراشم غلب ىتح »شعاد« ددمت لب ،ةيروسلا ةريزجلا
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 يف هب اوشطبف ،طئاحلا ضرع ماظنلا عم مهقافتاب اوبرضف ،مهتعاس ةعاسلا نأ اودقتعا داركألا لعل

 ،يروسلا لحاسلاب ةيوجلا مهتدعاق يف عامتجا ىلإ نيقيرفلا اوعد نيذلا ،سورلا لخدتو ،ةكسحلا ةنيدم

 نم ماظنلا اورذحو اولخدت اضيأ نويكيرمألا .رانلا قالطإ فقول ماظنلل ةنيهم مالس طورش ضرفو

 نمو داركألا هب معنتي ايوج ارظح هبشي ام اوضرف كلذبو ،داركألا عقاومو ةكسحلا ىلع ةيناث ةراغإلا

 .تاعارصلا هذه طسو نوزجتحملا نويندملا يلاتلابو ،ةيبرعلا رئاشعلا نم مهعم فلاحت
 

 نييندملا يمحي ناريط رظح وأ ةنمآ ةقطنم ةماقإ نع ةرم ريغ اورذتعا نيذلا مهسفنأ نويكيرمألا مهنإ

 ةرجفتملا ليماربلاب ماظنلا تاراغ ءارج ىلتقلا فالآ تائم مهنم طقس نيذلا ،ىربكلا ةيروسلا ندملا يف

 ،ةدقعم ةلأسم ناريطلا رظح نإ :نيلئاق ،برحلا نيناوقل حضاف كاهتنا يف يواميكلا ىتحو ،ملابانلاو

 لذاخت لباقم تاراغ اذكب اقحال ةكراشملاب سورلا ىرغأ ام !يممأ قفاوت نود نم نوكت نأ نكمي الو

 ،قئاقد سمخ يف يوجلا فصقلا نم ةنمآ ةقطنم ةكسحلا نالعإب تعراس نطنشاو نكلو ،اذهك يكيرمأ

 ةصاخلا مهتاوق نم رصانع دوجوب كلذ اوررب نييكيرمألا نأ حيحص !داركألا اهؤافلح فدهُتسا امدنع

 ام وهو ،ةكسحلا يف ءايربألا لافطألا كلذ يف امب ،رظحلا كلذ نم دافتسا عيمجلا نكلو ،نيريخألا عم

 همالعإو ملاعلا ريمض بلحب فاعسإلا ةرايس يف ةريهشلا هتروص تظقيأ يذلا نارمع لفطلا هب معنتي مل

 .ةعرسب هيسن مث ،ةثالث وأ نيموي
 

 تقلطأ ايكرت نكلو ،هركذ قباسلا عضولا رمتسا ول رثكأ دقعتي نأ فارطألا نيب لخادتلا اذهل نكمي ناك

 نويكيرمألا .فوفصلا تزيامتو ،دقعلا ضعب تلحلحتف ،»تارفلا عرد« ةيلمع يضاملا ءاعبرألا رجف

 سيئرلا بئان نلعيل ،تارفلا برغ ىلإ داركألا بحس قافتا اوركذتف ،مهفقوم يف اوّلدع نم لوأ اوناك

 يتلا ةقالعلا ميمرتل اقبسم ةررقملا ،ةرقنأ هترايز لالخ -ّ يفحصلا هرمتؤم يف ندياب وج يكيرمألا

 ءارزولا سيئرو ،هيف يكيرمأ رود لايح ةيكرتلا كوكشلاو لشافلا بالقنالا ببسب ريبك خرشل تضرعت

 ىلإ باحسنالاب داركألا هئافلح ةبلاطم كلذ ىلع دازو ،ةيلمعلا هدييأت - هراوجب ميردلي يلع نب يكرتلا

 ضقانتم فقوم !نييندملا ىلع مهتيشخ نع اوربع سورلا .نطنشاو معد نودقفيسف الإو ،تارفلا برغ

 ةمث نأ احضاو ودبي .ةيلمعلا اوضراعي مل مهنأ هنم دافتسملا نكلو ،بلحو بلدإ يف ايموي هنولعفي ام عم

 .اقبسم ايسور ايكرت اقافتا
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 بيجلا ىلإ ةيبرغلا تارفلا ةفض نيب ةقطنملا لماك لمشتل نآلا ددمتت نأ نكمي »تارفلا عرد« ةيلمع

 فارطألا اضربو ،ةيكرت ةيامحب نويروسلا اهريدي ةلزاع ةقطنم نوكتل ،بلح لامش يف نيرفع ،يدركلا

 لدبتتو تاينلا ريغتت مل اذإ اذه ،ةمزألل لح حاتفم نوكتل ،ايروس يف ةطشنلا »ةضقانتملا« ةددعتملا

 ةرقنأ كرحتتس كلذل ،ايكرت هيف طروتت اعقنتسم اهلعجل نويكيرمألا ىتح وأ ،سورلا ىعسيف ،فقاوملا

 .دحأب قثي دحأ الف ،رذحب
 

 ءارزو نيعي يداه روصنم هبردبع ةيروهمجلا سيئرف ،نميلا يف ليثم اهل تاب ةدقعملا ةيروسلا لاحلا هذه

 قاثيمب نوجرخيف ،نميلا ءاهقفو ءاملعل تاعامتجا ةيدوعسلا معدت .اضعب مهضعب قيطي ال نيظفاحمو

 قيرفت لماع اتاب ةيفئاطلاو نيدلا نأ ةصاخب ،مهدالب لبقتسم ىلع قفاوتلل مهتملك عمجيو مهفص دحوي

 ريبك لافتحا يف نلعيو ،قاثيملاو عامتجالا ةيعرشلا ةموكحلا كرابت ،مهنمي يف ةسايسلا ىلإ فاضي

 يذلا ،كيرب نب يناه ةلودلا ريزو جرخيف ،خيشلا لآ حلاص .د ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو ةياعرب ضايرلاب

 مهتيو ضايرلا عامتجا مجاهيف ،ةلودلا راطإ جراخ هوحلسمو هلاجر هل ،ندع يف ذفنتم ميعز ىوقأ تاب

 قوحللاب« ىتفأ نم مهنم ،»باهرإ ةاعد« مهنأب ،»رتيوت« يف يمسرلا هباسح لالخ نم ،نيعقوملا

 نم« :ةحاقوب ةقحال ةديرغت يف لءاستي مث ،»ةنسلا ءاملع براحو ةيراحتنالا تايلمعلاب ىتفأو ةدعاقلاب

 نأ )ةيمالسإلا نوؤشلا ريزو هنأ حيحصلا( يدوعسلا فاقوألا ريزو يلاعمل عفر يذلا نم فرعن نأ انقح

 يضمتو !؟»ةيباهرإ ةعامج تارامإلاو ةيدوعسلا يف مهبزح فنصي نويبزح مهنمو ،نميلا ءاملع ءالؤه

 .دحأ هبساحي نأ نود نم ندع يف ماعلا ماظنلا ىلع هتازواجت تضم ام لثم هتاديرغت
 

 لامشلا يف برحلا رارمتسا ىنمتي ريزول ندع يف عبطت ةفيحص يف رشنت ةبيرغ تاحيرصت اهلثمو

 ،ةكربفم تاحيرصتلا نأب ةينورتكلإ ةفيحص اهيلع درتف !»بونجلا يف انعاضوأ بيترت عيطتسن ىتح«

 فص يف عيمجلا لاط كيكشتلاو تاماهتالا لدابتو نسالتلا !ةفيحصلا ةبساحمل دحأ كرحتي ال نكلو

 .ةلودلا كلت ةقفاومو ةلودلا هذه ضفرل ليواقألا روثتو الإ بصنم يف دحأ نيعي ال ،ةمواقملا
 

 ءاضرإو ةصصاحم ةيلمع اهنأكو ،تارافسلاو ءارزولا ءالكوو نيظفاحملل تانييعتلا ةرثك ةلب نيطلا ديزي

 مئاق وه ام ةنزاوم يطغت نأ »ةبرتغملا« ةلودلا عيطتست داكلاب امنيب ،لودلاو بازحألاو فارطألا ىتش

 .مهرسأ ةياعرو ىحرجلا ةجلاعمو نيمواقملا معد ىلإ ةساملا ةجاحلاب كيهان ،ايلاح
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 ةدارعلا ناطلس خيشلا ىلإ ريبك لوؤسم راشأ ،ةينميلا ةلودلا لاجر رابك عم ءادغ ةبدأم ىلع تنك

 ةينميلا تاظفاحملا اثلث عاطتسا امل لجرلا اذه مث هللا الول« :لاقو اهتمواقم دئاقو برأم ظفاحم

 ،رالود ينويلبو ينمي لاير نويلب 23 تاهبجلا ةيقب عم مساقت فيك يل ىورو ،»ةمواقملا يف رارمتسالا

 اريشم( حالصإلا الول« :لاق مث ،نييثوحلاو بالقنالا يديأ نم تجنو برأمب يزكرملا كنبلا عرف يف تناك

 ،رامذو ،بإو زعت يف ةمواقم كانه تناك امل ،)مئاد ماهتا لحم تاب يذلا ،حالصإلل ينميلا عمجتلا ىلإ

 !»ةديدحلاو ءاضيبلاو
 

 يذلا :لاقو مستبا ؟اهنم وكشت يتلا فصلا ةلخلخ ةيلمع فقوتت يك مالعإلل كلذ لوقت الَ مل :هتلأس

 .تكسو ،ةقيقحلا هذه اوفرعي نأ ينمهي
 

 ؟نميلا يف نم عم نمف
 

 ىرخأ ةيلمعل ناح تقولا لعلو ،2015 )سرام( راذآ يف »مزحلا ةفصاع« ـب نميلا ضايرلا تذقنأ دقل

 نوج يكيرمألا ةيجراخلا ريزو رداغ ذإ ،اهلكأ ةفصاعلا يتؤت يكل ،ةديعب نوكت نل اهنأ دقتعأو ،ةهباشم

 مالسلا«و لحلل هعورشم حرطو نييدوعسلا نيلوؤسملاب هعامتجا دعب ،)سيمخلا( سمأ نم لوأ ةدج يريك

 ةرادإلا بأدك ،تالضعب هقفري نأ نود نم نكلو ،ةيكيرمألا ةيجراخلا حيرصت قفو ،»لداعلاو مئادلا

 ،حلاصو نويثوحلا اهضهجأو ،اهتمعدو ةكلمملا اهيلع تربص يتلا ،تيوكلا تاضوافم دعبف ،ةيلاحلا

 لك مزلتو اهبحصت ةوق كانه نكي مل اذإ حجنت نل مالس عيراشمو تاضوافم ةيأ نأ كردن نأ بجي

 .اهتايضتقمب فارطألا
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 مدلا رھن فقوتی ىتح برعلل ةیطارقومیدلا
 

 »تسيمونوكيإ« ةلجم تصصخ دقو ،اهنم غورفم ةلأسم هذه ،ةمزأ يف ملاعلا لوح ةيطارقوميدلا

 ،اهب ةقثلا نادقف نم يناعت اهنأ هتصالخ ،كلذ ديكأتل الوطم اريرقت ريخألا اهددع يف ةقومرملا

 ققحت يك ،اهب سانلا ناميإ ةداعتساو اهتاودأو اهئادأ نيسحتل تاحارتقالا نم ةلمج تضرعتساف

 رشعم - انل ةيرورض تتاب ةيطارقوميدلاف ،دعب هيلإ لصن اّمل ءاخر اذه .دشارلا مكحلا قيقحتل اهضرغ

 .»دشارلا مكحلا« قيقحتل اهمادختسا يف اهدعب ركفن مث ،ضعبلا انضعب لتق نع فقوتن ىتح - برعلا
 

 ةموظنم نم تجرخو ،يبرعلا عيبرلا دعب تراهنا يتلا ةيبرعلا تايروهمجلا ىلع اديدحت اذه يرسي

 ناك هنأ مغر ىلع هيلإ ةدوعلا يف ىتح حلفت ملو ،ركسعلا دادبتسا ىلع مئاقلا »ميدقلا يبرعلا ماظنلا«

 ةرئاد نم جورخلل اهل نّكمملا ديحولا جرخملا يه ةيطارقوميدلا لظت يلاتلاب ،2011 تاروث يف اببس

 .اهشيعت يتلا مدلا
 

 وحن اوفرصنا نيذلا ،نيبخانلا تاهجوتب لوغشم وهف هدنع ةيطارقوميدلا لاح يبرغلا شقاني امدنع

 نيكراشملا ةبسن ضافخناب ينعمو ،بمارت دلانود لثم اهميق عم ضراعتي جوهأ حشرمو ،ددشتملا نيميلا

 نم اهئايحإ ةداعإ لبس يف نوركفتي كلذل ،تاناملربلا يف اضرلا مدع ةبسن عافتراو ،تاباختنالا يف

 ايبيلو ةيروسو قارعلا يف يبرعلا نكلو ،لصاوتلاو تامولعملا ةروثو رصعلا تالوحت عم قفاوتتل ديدج

 فالآلا تائم دصحت يتلا لتقلا ةلآ فقوتت ىتحو ،شيعي ىتح »طقف« ةيطارقوميدلا ىلإ جاتحي نميلاو

 .هلوح نم
 

 تاماصتعاب قارعلا يف كلذ ادب .هلمأو هبلطم تناك امدعب ةيطارقوميدلاب ةقثلا دقفي أدب يبرعلا نكلو

 يتلا ،ةليزهلا ةيطارقوميدلا كلت ةافول يبعش نالعإ ناكف ،ناملربلا ةمرح ىلع مهّيدعتو نيرهاظتملا

 ةيفئاطلا لوعم تحت ،ردصلا ىدتقم ينيدلا ميعزلا اهيلإ اعد يتلا تارهاظتلا ىضوف لبق تطقس

 ىلع لازت الو ةدوجوم اهنأ مغر ىلع ،قارعلا يف ةيطارقوميدلا لشف نإف فسألل .»شعاد«و داسفلاو

 ،ةقيتع ةيديلقت امإو ةينيد تاقلطنمل امإ ،اهل نيضفارلا لك همدختسيس اليلد نوكيس ،روتسدلا يفو قرولا
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 دادعإ بجي :لوقي فيزم يلاربيل وأ ،ةيطارقوميدلاب برعلا مكح نكمي ال :لوقي دادبتسالل قشاع ىتح وأ

 .ةيقارعلا ةبرجتلا رايهنا يه ةيوق ةجح مهيدل نآلا .ةيطارقوميدلا لبق ميلعتلا رشنو بعشلا
 

 عورشم مهيدل سيل نأ - نيرثؤم ءاقشأ مأ ةبوكنملا لودلا كلت ءانبأ نم نييلحم اوناكأ - ءالؤه ةلكشم

 امدعب 2011 يف راهنا يذلا ،ميدقلا يبرعلا ماظنلا »ةداعتسا« ريغ ،لودلا كلتل ةيطارقوميدلل ليدب

 ،هيف ةنماكلا طوقسلا بابسأ اوري ملو ارارقتسا هوبسحف ،نرق فصن نم رثكأ ةدع روص يف رقتسا

 مويلا ةسئابلا مهلاح نيب نونراقي اوتاب ةبوكنملا نادلبلا كلت ينطاوم نم ريثكف ،كلذ يف نيديحو ريغ مهو

 ناك ايفاذق ،درفلا مكاحلا نمز مهلاح نيبو ،يفئاطلا مهبارتحاو يفانملا يف مهتتشتو نمألا مهنادقفو

 .امادص مأ
 

 هتاملك يف رصتخي !»كرابم ينسح انل اوعجر« :مسو »رتيوت« يف رشتنا امود ةرخاسلا رصم يف 

 فئاظولا ةلقو شيعلا سؤب نم قاتعنالا يف هتصرف نأ اموي دقتعا بعش نم ءادوسلا ايديموكلا عبرألا

 نم ريثكب لضفأ نييرصملا عضو نأ مغر ىلع ،ةلودلا سيئر نم صلختلا يف ناك ةلودلا دادبتساو

 .يقارعلاو ينميلاو يبيللاو يروسلا
 

 لبق كلذ نوكي نل نكلو ،»لحلا يه ةيطارقوميدلا« ةركف خض هيلع كانه فنعلا ةرئاد فقو ديري نم

 عمتجا امدنع كلذ لصح دقل .ميدقلا يبرعلا ماظنلا ةداعتسا ةلاحتساب ةرثؤملا ةيميلقإلا فارطألا عانتقا

 ىلإ ةحيرص ةراشإ نينثالا نايب يف ناكف ،نويروسلا مهدعب نمو ،يضاملا ماعلا ضايرلا يف نوينميلا

 هذهك المج نكلو ،ةطلسلا لاقتنا ةيلآ اهنأو ،ةدوشنملاو ةلبقملا مهتلودل افيصوت ةيطارقوميدلا دامتعا

 تحت عضو يذلا ،ديدجلا يقارعلا روتسدلا .ةراهنملا برعلا تايروهمج لك يف اهدجن نأ نكمي

 نوناقلا ةدايس مارتحا الو ةيطارقوميدلا رفوي مل هنكلو ،هتيطارقوميد يف ايجذومن نوكي داكي ،لالتحالا

 ةيبرعلا لودلا هاعرت ،ةيطارقوميدلا رشنل يبرع عورشم نم دب الف يلاتلابو .ناسنإلا قوقح الو

 ريغ لضفأ احارتقا دحأ كلمي له نكلو !ةضقانتم ةركف .ةيطارقوميد نكت مل ول ىتح ،ةرقتسملا

 ؟دوعي نل ميدق يبرع ماظن ةداعتسا يف يثبعلا رارمتسالا
 

 عيراشمب نيدعتسم نوكن نأ لضفألاو ،ةراهنملا ةيبرعلا تايروهمجلا يف لتقلا ةلآ فقوتتس ةياهنلا يفف

 لب ،طقف ةمدهم اندم دجن نل كراعملا رابغ يلجني امدعبف ،اهرارقتسا ززعتو اهلوحت ةيلمع لهست اهل
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 لئاصف امنإو دحاو شيج كانه نوكي نلو ،ايقطانمو ايقرعو ايفئاط ةمسقنم ،اضيأ ةككفتم تاعمتجم

 ريغ تاماسقنالا كلت ميظنتل لح ال اهنيح ،ةوقلاب هتوطس ضرفي ايوق دبتسم الو ،ةدع تايشيليمو

 ،ىرخأ تاونسو تاونس رمتست ةريغص تافالخ عالدنا عنمت ،ةيبرع وأ ةيممأ ةوقب ةمزلملا ةيطارقوميدلا

 .ةيزكرم ام ةموكح ةدوعل دهمتو ،تاماسقنالا كلت مظنتو
 

 جئاتن ضفر نم ،ةيطارقوميدلا ريغب رارقتسالا ضرف تالواحم لك اهيف تدفنتسا ،ةيبيللا ةبرجتلا انمامأ

 ءاصقإو ةوقلا مادختسا ىلإ ،نويمالسإلا هيلع ىغط يذلا ،سلبارط ناملرب اهسرام يتلا تاباختنالا

 عنتقا نيماعلا وحن رمتساو ايبيل رمدي نأ داك بارتحا دعب .»ميدقلا يبرعلا ماظنلا« ةداعتسال رخآلا

 ،يممأ معدب كلذو ،ةكراشملاو قفاوتلا ىلع ةمئاقلا ةيقيقحلا ةيطارقوميدلا ريغ لح ال هنأب نييبيللا مظعم

 .يدادبتسالا يفاذقلا رمعم ماظن مهطاقسإو مهتروث راصتنا دعب اهوعيض يتلا ةيادبلا ةطقن ىلإ اوداعف
 

 ضرفل ةدحاو ةهج معد ثبعلا نمو ،ةراهنملا ةيبرعلا تايروهمجلا ةيقب هيلإ جاتحت ام يه ةفصولا هذه

 فرط يأ عنمي هرفاوتو ثيدحلا حالسلاف ،)ةلود كانه تيقب هنأ انضرتفا اذإ( ةلودلا ةيقب ىلع اهترطيس

 اهعرش يتلا ةطلسلا لوادت ةيلآ ناك يذلا »بلغتملا مكح« طرش رفويف ،مساح راصتنا قيقحت نم

 مل ام عارصلا رعست نييلودلاو نييميلقإلا نيبعاللا ةرثك نأ امك ،ليضفتلا ال ةرورضلا باب نم ءاهقفلا

 .اليحتسم رخآ نود نم فرط راصتنا لعجتو ،قفتت
 

 ،اهرازوأ برحلا عضت امدعب هل جيلخلا لودو ةيدوعسلا هرفوت معد مظعأ ،لاثملا ليبس ىلع ،نميلا يفف

 هتدعاسم امنإو ،تارالودلا نييالبب حنمو لاشرام ةطخ الو ،ضعبلا وعدي امك نواعتلا سلجمل همض سيل

 ،يسيسأت سلجم يف ةيميلقإلاو ةددعتملا هتانوكم عمجتو ،ةطلسلل ايملس الوادت مظنت ةيطارقوميد ةيلآب

 .دحاو ةيطارقوميدلا رهوج نكلو ،ليصافتلا فلتختس ،قارعلاو ةيروس يف لاحلا كلذكو
 

 اهب ناميإلاو ةيطارقوميدلا رقتست امدعبو ،مالس ىلإ يضفت نأ نآلا مهملا ،لضفألا زرفت نأ امهم سيل

 .مدلا رهن فقوتي نأ نآلا مهملا .نطولا ءانب ةداعإو ةيمنتلا ءاخر ىلإ لقتنن ،شياعتلاو ملسلا نامضل
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 ؟ةرطاخملا قحتسی ام كانھ لھ :لأسی يدوعس
 
 

 يف يدوعسلا يركسعلا لخدتلا رطاخم« هتفصو امع ايبلس اريرقت »تسوب نطنشاو« ترشن مايأ لبق

 ماهتا دح تغلبو ،يبرغلا مالعإلا يف ترثك ريراقتلا هذه لثمف ،امهم اذه سيل .»يروسلا عارصلا

 .نميلاو ايروس يف درولا نوعزوي سورلاو نييناريإلا نأكو ،يملاعلا ملسلا ددهت تتاب اهنأب ةيدوعسلا
 

 اهينطاوم نم اضعب نأو ،ةيدوعسلا ىلإ لصو سجوتلاو قلقلا اذه نإ لوقت »تسوب« ـلا نأ مهملا

 بقارم« هنأب هتفصو نمب تدهشتساو !رثكأ وأ نيتهبج ىلع برح يف اطروتم هدلب دجي نأ نم فوختم

 ىلعو ،لعفلاب يناعي انداصتقا« :هلوق هنع تلقنو ،»نيلوؤسملا رابك نم برقمو فورعم يدوعس يسايس

 نم جعزنم انبحاص نأ حضاولا نم !»سورلا دض ايروس يف برحب رشبي نم انيلع جرخي كلذ مغر

 نكلو ،»شعاد« ةبراحمل ايروس ىلإ ةيرب تاوق لاسرإل ةكلمملا »دادعتسا« نع ةلوادتملا تاحيرصتلا

 نيب ايقيقح ارايت لثمي هنأب فرتعن نأ بجي ،ةيمازهنالاب همهتنو هفرعن ال يذلا ثدحتملا ىلع موجهلا لبق

 ،اراسيو انيمي ةبعصلا ةلئسألاب نوقليو ةحارصب نوثدحتي ثيح ،انسلاجم يف مهاقلن ،نييدوعسلا

 ربع دقو ،هيلإ عمتسن نأ لضفألاو ،مهتالاقم روطس نيب مهفواخمو ،مهسفنأ نع نوربعي مهنم باّتكلا

 ىلع يقيقح قلق كانه« :فاضأف ،ةقيرعلا ةيكيرمألا ةفيحصلا لسارمل ثدحت يذلا انبحاص مهنع

 .»ةيجراخلا تاعارصلا هذه لك يف طروتلا لوح يدوعسلا عمتجملا تايوتسم
 

 يثراكلا حيرصتلا هنع تلقن ،هتحارص تاعبت نم افوخ همسا ركذ مدع بلط هنأ ةفيحصلا تركذ امدعبو

 .»ةينالقعب ءايشألا زييمت ىلع ةردقلا اندقف اننأب ادئاس اداقتعا كانه نأب نمؤأ« :يتآلا
 

 نحن امب ةقثلا ززعيو كوكشلا هذه يغلي يوبعت باطخ بايغ ةقيقح يف امنإو ،لاق ام يف تسيل ةثراكلا

 ةعانقلا هذه لقتنت نأل ناح تقولاف ،ةهجاوملا ةيمتحب عانتقا كانه ماد امف ،هيلع نولبقم نحن امو هيف

 داقتعالاو قلقلا اهباتني اهنإ لاقو ،هالعأ انبحاص اهيلإ راشأ يتلا ،يدوعسلا عمتجملا تايوتسم لك ىلإ

 ددعتو فيوستلا لمتحت ال مالسلاو برحلا لئاسمف ،»ةينالقعب ءايشألا زييمت ىلع ةردقلا اندقف« اننأب

 يلاتلابو ،ةيساقو ةبعصو ةليوط انملاع نم اهدرطو ناريإ ةهجاوم ةكرعم نأ ملعي عباتم للحم يأو ،ءارآلا

 .اهتوص ىلع توص ولعي الأ بجي
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 دصاقم لصفيو حضوي اباطخ ،قيقدو رشابم لكش يفو ،يدوعسلا بعشلا عمسي نأ تقولا ناح اذإ

 ةيادب يف يوبعتلا باطخلا بيغي نأ ادوصقم ناك هلعل .اهلايح بعشلا نم بولطملاو ،اهبابسأو ةكرعملا

 يكذ لاملا سأر بحاصو يداصتقالا نكلو ،ةلودلا ىلع طوغضلا دادزتف داصتقالا عزفي ال يك ،ةكرعملا

 سكعناف ،ةحيحصلا ةمولعملا هنع تباغ ام اذإ اهيف غلابي انايحأ لب ،رطخلا عقاوم سسحتي ،هتعيبطب

 ،تاغلابملاو تاعاشإلا نم ردقب طاحم هنكلو ،ارسق رضح ةكرعملا باطخ نأ امك ،هئادأ ىلع ابلس كلذ

 فورعم بتاكل نزتم لاقمب رثأتي امم رثكأ »باستاو« يف ردصملا ةلوهجم ةلاسرب رثأتي تاب نطاوملاف

 .نيلوؤسملا دحأ عم ةحرابلا ناك
 

 تحضأ ،نميلا يف برحلاو ايروس يف لخدتلاو ناريإ عم ةهجاوملاك ،ةيريصم ةلأسم نأ ةجيتنلا

 اهنإ لب ،ةيبزحلا تاعارصلاو ةرايسلا ةأرملا ةدايق لثم ةيشماه ةيضق اهنأكو ،نيابتو لدج عوضوم

 فلاحتلا يف ككشي بتاك اذهف ،ةيريصملا اهتافطعنم تحطستف ةيثبعلا تاعارصلا كلت يف تفظو

 هيلإ مضنتو ايعابر حبصي فلاحتلاب اذإو ،يسايسلا هاوه قفاوي ال هنأل ،يكرتلا - يرطقلا - يدوعسلا

 حبصأ هلعل ،ةيكرتلا كيلرجنإ ةدعاق ىلإ ةيدوعس ىرخأ عم اهتاوقو اهتارئاط لوصو نالعإ دعب تارامإلا

 قفاوي هنأل ،الصأ هديرت ال يه ،فلاحت يف رصمب جزي نأ ديري كاذو ،عيمجلا ىوه يضري افلاحت نآلا

 مدخت اهنأل تاعارص يف ةكلمملاب اوجزي نأ نوديري ناريإ عم ةهجاوملا ةاعد نأ ىلع رصي ثلاثو ،هاوه

 يقلتملا مامأ قيرطلاو هجوتلاو ةروصلا مغت نأ ايعيبط نوكي بذاجتلا اذه طسو ،ةيبزحلا مهتاهجوت

 .يدوعسلا
 

 ،ريبجلا لداع ةيجراخلا ريزو تاحيرصت اهردصم ناك ،تالاقملا مظعم ةدامو ،ةيدوعسلا تاعانقلا مظعم

 نطاوملا عمتسي نأل تقولا ناح كلذل ،جراخلا ىلإ هجوم هتعيبطب هباطخ نكلو ،رابج ءادأب موقي يذلا

 اهعنمو ،ناريإ ةهجاوم له :ريبكلا لاؤسلا نع هبيجتو ،نيقيلاب كشلا عطقتل ،لخادلا ىلإ هجوم باطخل

 هتاجاح ةيبلتو عمتجملاب رثكأ ضوهنلا عيطتسن لهو ؟ةيرورض نميلاو ايروس يف ةنميهلاو راصتنالا نم

 ؟ةهجاوملا كلت عم هتاذ تقولا يف ةحصلاو ميلعتلاو نكسلا يف
 

 تاعارصلا يف رذحلا يدوعسلا لخدتلا بولسأ كاردإ عيطتسي فيصحلا بقارملا نأ مغر ىلعو

 ،عارصلا مسحل ةيفاك ىوق يهو ،ايروسو نميلا يف ةيلحملا ةينطولا ىوقلا معد تراتخا اهنأو ،ةيجراخلا
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 نأكو ،دحاو تقو يف نيتهبج حتف نوشخي نييدوعس ريغو نييدوعس نإف ،ةيضقلا ةبحاص اهنأ كلذ

 لوؤسم لقي مل !حلاصو نييثوحلا بالقنا دعوم تراتخا وأ ايروس يف ةروثلا تعنص يتلا يه ةيدوعسلا

 ،يلود ءاطغ دوجو كلذل طرتشاو ،ةدودحم ةصاخ تاوق امنإو ،ايروس ىلإ شيجلا لسريس هنإ يدوعس

 اهرخآ ،ةرمتسم مهعم تالاصتالا لازت امو ،سورلاب اهتاقالع عطقت مل اهنأ امك ،يكيرمأ اديدحتو

 .يضاملا ءاعبرألا نيتوب سيئرلاو ناملس كلملا نيب لاصتا
 

 ،يركسعلا معدلا ىتحو ،ةروانملاو ،داصتقالاو ،طغضلاو ،ةسايسلا ،اهتاودأ لك مدختست ةيدوعسلا

 ةضراعملا ديب وج ضرأ خيراوص ابيرق ىرن دق ،نطولا يمحي رذحو ةمكحب هلك كلذ لعفت اهنكلو

 لوؤسم اقلطم جرخي نل نكلو ،ءافلحلا بتع امبرو ،نييناريإلا تاماهتاو ،سورلا بضغ ريثتف ،ةيروسلا

 ،نيدقع لبق ترصتناو ناتسناغفأ يف تمصب كلذ تلعف دقل ،ةحلسألا هذه انلسرأ نم نحن لوقي يدوعس

 .ايروس يف ةيناث هلعفت نأ عيطتستو ،ةيجيتارتسالا اهحلاصم تمحو
 

 نطولا ةيامحل اهنأ نوريو ،ةهجاوملا ةيمتحب نوعنتقمو ،مهتدايقب نوقثي نييدوعسلا مظعم نأب مزجأ

 .نآلا ادج ايرورض تاب ،عنام عماج لصاف ،بعشلل باطخ ،نكلو »ةيجراخ تاعارص« درجم تسيلو
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 ةیدوعسلا يف سیباوكلا ةعانص
 

 ةعانص ىلعّ رصنف ،بناج لك نم انب طيحت يتلا اهسيباوكو ناريإ - نييدوعسلا نحن - انيفكت ال اننأك

 .انتميزع نهوتو انفص قرفت ،اننيب نم سيباوك

 نم ةوحصلا نمز يف انك ،”سيباوكلا ةعانصب ءاوقتسالا“ اهناونع ةلاقم ُترشن ،نامزلا نم دقع لبق 

 فرتعن وأ هيلإ هبتنن ملو ،انربانمو انجهانمو انسرادمو انلوقع ىلإ للستو انعمتجم باصأ يذلا ددشتلا

 .هعبت امو ريهشلا )ربمتبس( لوليأ 11 موي الإ هب
 

 هذه هليحر ركذتسن يذلا ،هللادبع كلملا لحارلا كاذنآ يدوعسلا دهعلا يلو ةدايقبو ،نمزلا كلذ يف 

 ًاساربن هتاملك تناك .ددشتلا ضفرو حاتفنالا باوبأ قرطن جردتم لكش يف انذخأ ،ىضم ماع لبق مايألا

 نأ لعفلاب انديري نم اننيب ناكو .”هنع خلسنن نأ نكمي الو ملاعلا نم ءزج نحن“ :هلوق لثم ،نيفقثملل

 نيابتلاو رخآ طاطسف مهو طاطسف اننإ لوقلاب ىرخأ ةراتو ،”ةيصوصخلا“ معزب ةرات ،ملاعلا نع خلسنن

 اننأ اهيف دروف ،ةيساردلا انئانبأ جهانم ىلإ ىتح اهقيرط تدجو راكفألا هذه لثم .يركفو يدقع اننيب

 .ةيلودلا تائيهلا نمض نوكت نأ زوجي ال ةمأ
 

 ىلإ ةياهنلا يف يضفيس هنإ :نيلئاق ”سيباوك ةعانص“ هل نوضفارلا لواح حاتفنالا اذه ةهجاومل 

 ةيمالسإ ةلود رخآ اهفصوب ةفدهتسم ةكلمملا نإو ،نهداسفإو ،نهرودخ نم انئاسن جارخإو ،انبيرغت

 .ةعيرشلاب مكحت

 نم ةماعلا فيوخت ىلع موقت ،ةيشاف وأ ةجلدؤم ةكرح ةيأ همدختست ،ميدق كيتكت سيباوكلا ةعانص 

 نيفئاخلا راصنألا عيمجتب ديفتستف ،هصاخشأو رطخلا اذه ناكم مهل يمست مث ،مداق مهاد رطخ

 اهداق يتلا ،تاينينامثلا لالخ ةثادحلا ىلع ةمجهلا يف دجت نأ نكمي ،اهباطخو اهدوجو رربي ام ،اهلوح

 تامجه اهتلت مث ،سيباوكلا ةعانص تايلجت لوأ ،ىمسي امك يوحصلا وأ ،ةيدوعسلا يف نيدتملا رايتلا

 وأً ايئاور نوكي دق ،ًافده نوكتل ءامسأ ةيمست نم دب ال .ةيناملعلاو ،ةيلاربيللاو ،بيرغتلاب موصخلا مهتت

 عمج ىلع موقت ةيسايس تاليلحتب اهززعتو ،لمتحت ال ام اهلّمحتو هلاوقأ عمجت ،ًاريزو ىتح وأ ًارعاش

 .هدض دشحلاو هيلإ هبنتلا بجي مهاد ”سوباك“ لاح سيسأتل ةيفرظ ةلدأ
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 مدقو ،تيوكلا ريرحت برح تايادب يف ،ندال نب ةماسأ انعمج فيك تيور ،اهيلإ راشملا يتلاقم يف 

 اهل ططخي ،اهبيرغتو ،ةعيرشلا ءاغلإو اهيف مكحلا ماظن رييغتل ةرماؤم ،ةكلمملا لبقتسمل ةيسوباك ةءارق

 ،يناملع ءارزو سيئر اهسأر ىلع تابو دالبلا هجو ريغت دقو الإ دالبلا نم اوجرخي نل مهنأو ،نويكريمألا

 يذلا سوباكلا نم دالبلا هعم اومحي ىتح راصنألا عمج يف ةجلدؤملا ةكرحلا بحاص ديفي اذهك باطخ

 اذه رطخ ىلع ةلالدلل ”سيباوكلا ةعانص“ حلطصم مادختسا نم ةلاقملا يرشن دعب ترثكأ  .مهل هعنص

 ،اهينطاوم ىلع ةطلسلا ءادعتسا ىلإ دمعي هنأ ةصاخب ،هيف كشلا رشنيو ،عمتجملا ككفي يذلا باطخلا

 يننكلو ،تاينلا يف ثحبلاو ديكلاو ريراقتلا ةباتك رشتنتف ،ةفيحصلا يف ىتح وأ ةعماجلا يف مهئالمزو

 يفً اطيشن لازي الو يعماج مالعإ ذاتسأ وهو ،مهدحأ نأ ىتح ،ةوحصلا رايت نم ًاريثك كلذب تززفُتسا

 راهنلا حضو ..سيباوكلا عانص كفرح ريغ ام“ هلوقب اهأدب ةكيكر ةديصقب يناجه ،”سيباوكلا ةعانص“

 .”سيلاوكلا فلخ نمو

 ،مهسفنأ نويلاربيللا مهنإ .رخآلا ركسعملا ىلإ اولقتنا امدعب ،سيباوكلا عانص داقتنا ىلإ دوعأ مويلا 

 نورركي مهب اذإف ،ءاصقإلاو داعبإلا نوقحتسيو ،دالبلا ىلع رطخ مهنأب لئاوألا عانصلا نم اومهُتا نيذلا

 ةيدوعسلا يف ”نيملسملا ناوخإلا“ عبتت ىلإ وعدي اذهف ،سمألاب مهنم اوكتشا نم دض هسفن طوقسلا

 ”ةيرورسلا“ عبتتي كاذو ،ريثأتلا عقاوم نم مهئاصقإو مهفئاظو نم مهلصفو ”شعاد نم رطخأ مهنأل“

 !مهثاثتجال ايلع ةئيه ىلإ وعدي بهذ لب ،”دئاسلا باطخلا عم مهيهامتو مهنولتل“ مهادلا رطخلا مهنأو

 دحأ ال نكلو ؟هيلإ مهنحشل جاتحنً ايوارحص ًاركسعم مكف ،”ثاثتجا“ ةيزانلا ةملكلا كلت لاق ،معن

 ،فرعي دحأ ال ؟حاجنب مهثاثتجا متي يك ”ةيرورسلا“ مه نمو ”ناوخإلا“ مه نم ،ددحي نأ عيطتسي

 ،سجوتلاو ماهتالاو كشلا ةفاقث رشن ةجيتنلا .ددجلا سيباوكلا عانص لوقي امك يرس ميظنت مهنأ كلذ

 نيدلا ىلع رويغلاو نطولل بحملا خيشلا ررق يتلا ،ةثادحلاب ماهتالل ةضرع عدبملا رعاشلا ناك املثمف

 باتك ينتقملا وأ ،ًالثم ةزغب متهملاو نيدتملا َّينطولا ُّيلاربيللا مهتيسف ،داحلإو رفك اهنإ :ًالهك تاب يذلاو

 نم ءزج ،دشرملل عيابم ،ديتع ”يجناوخإ“ و ،رطخ رمآتم هنأب ،يميدقلا فاونل ”ةيرحلا قاوشأ“

 قيفوتلا وأ عمجلا ثبعلا نم ةقطنملا يف مكحلا ةمظنأ بلق ةمهوتملا ةيكرتلا ةيرطقلا ةيكريمألا ةرماؤملا

 نينيدتملا قئاقح عراقت نأ الو ،رخآلا اهدحأ يغلي نأ نكمي الو ،ةجلدؤملا لئابقلا هذه ”سيباوك“ نيب
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 سانلا قحو يأرلا ةيرحو ةيددعتلا ةفاقث رشن يف لحلا .امهنيب قحلا نيبتسي ىتح نييلاربيللا قئاقحب

  ،فالتخالا يف

 

 ةيناضمر ةسلج يف يدوعسلا ءارزولا سلجم هيلإ اعد ام هسفن وهو ،ماعلا ماظنلا راطإ يف هنأ املاط

 ةكلمملا نإ“ اهتيمهأل ةرابعلا هذهب تظفتحاف ،هللادبع كلملا لحارلا تايلجت نم دحاو يف 2008 ماع

 قحو ،حماستلاو ،لفاكتلاو ،ةاواسملاو ،لدعلاب ةلثمتملا ةيساسألا مالسإلا ميق خيسرتل ًامود ىعست

 هتحابأ ام دودح يف فالتخالا يف سانلا قحو ،ةلوؤسملا ةيرحلا يفو ،ةميركلا ةايحلا يف ناسنإلا

 .”رارض الو ررض ال هنأو ،ةعيرشلا

 .ينيدلا رايتلا اهموي بطاخأ تنك يننأ مغر ىلع ،اهسفن ةميدقلا يتلاقم ةمتاخب هذه يتلاقم متتخأ 

 .لعافلا فلتخا نإو ،دحاو لعفلاف ،يلاربيللا رايتلل ةبسانم ،رييغت يأ نود نم ،اهسفن ةمتاخلا دجأ

 دقلف ،مهناملغ فقول رايتلا اذه رابك نم يتأت نأ بجي ةردابملاو ،هذه باطقتسالا لاح فقوتت نأ بجي 

 انؤارآ قباطتتو قفتن نل ،هريغ كلمن ال نطو ديصر نم ًاعيمج هعفدنسو ،نمثلا عفد يف ًاعيمج انأدب

 ةدع كلاسم يف يضمنسو ،نيدلل فلتخملا انمهف يف رمتسنس ،دحاو لجر تمس ىلع ًاعيمج لوحتنو

 ددعتلا يف نكلو ،ةلكشم ضعبلل كلذ ودبي دق .ةيعامتجالا تايكولسلاو عابطلا يف نيابتنسو ،ةايحلا يف

 انعست نأ لبق انسوفن انعستسف ،اننيد يف ليصأ لصأ يهو ،ةحامسلا ةرئاد انّعسو اذإ اذه ،ةوق

 .انضرأ
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 دیعس طسوأ قرش :كرتشم ملح انیدل
 

 الود نولثمي نيقباس تارابختسا لاجر امبرو ءارفس ،نيثحاب ةعومجم نمض ،توريب يف اعم انك

 قرشلا دهشملا اهعمو ،نيموي ىدم ىلع انشاقن روحم تناك يتلا ةيروسلا ةمزألا ةعانص يف ”ةطروتم“

 ايكيرمأ موعدملا يكيرمألا ”طسوألا قرشلا دهعم“ انعمج ،ٍتآ وه امو هنم ىضم امب ،يثراكلا يطسوأ

 فقوم ينبت ىلعّ رصم انضعب ،موللا انلدابت ،ةبآكلل ةريثمو ةطبحم لوألا مويلا تاسلج تناك .ايبرعو

 يف نييندملل يئاوشع لتقو يشحو فصق نم ايسايسو ايقالخأ هريربت نكمي ال ام رربيف ،هتموكح

 .ةيسايسلا هفقاوم نم ادرجتم اثحاب نوكي نأ ضرتفي امنيب ،ايروس
 

 رادت ذإ ،لؤافتلا ىلإ وعدت يتلا ةيبرعلا ةمصاعلا يهو ،طابحإلا كلذ ةرطمملا توريب ءاوجأ ففخت مل

 ةيحيسملا دايعألا مسومل اهدادعتساو ةيلافتحالا اهءاوجأ نكل ،ةلود سيئر نود نم ةموكحب نيماع ذنم

 .ةيديدح ةيتارابختسا ةضبقب اهرارقتساب اهتاموكح رخفت ،ةريثك مصاوع نم لضفأ اهلعجي
 

 ،ةيزانلاب ةيباهولا فصو يناريإ ثحاب يف خرص اندحأ ،تاشقانملا ةنوخس تدادزا يناثلا مويلا يف

 قطنم نم اديعب مالسب شيعلا يف ةبغرلاو ةسايسلا قفأ دادسنا نع كلذ رّبع نكلو ،ةسلجلا ترتوتف

 .بائتكالاو قيضلا نم ديزمب اعيمج انرعش .ةوقلا

 نم قيرفلا اذه دوقت ةيكيرمأ ةينانبل ةديس يهو ،ةسلجلا ةريدم تبلط ذإ ،ةريخألا ةسلجلا تءاج مث

 قلطأ .ةيرحلاو ةأرجلا نم ردق ربكأب لبقتسملا يف ريكفتلا ،ةدع تاونس ذنم ”طسوألا قرشلا راوح“

 تامزألاو تهتنا بورحلا نأ ضرتفنل :الئاق ”ديعسلا طسوألا قرشلا“ ةركف حرتقاو هلايخل نانعلا اندحأ

 قارعلا لاوحأ ترقتساو ،ناريإ عم مائوو قافو ىلع يبرعلا جيلخلا لود تحبصأو ،رداق ةردقب تفتخا

 قرش دادتما ىلع اذه لك ليختنل ،ايكرت هاجت سجاوهلا تفتخاو ،اهتيفاع رصم تداعتساو ،ايروسو

 ىلإ ابونج ندع نمو ،ابرغ ايناتيرومو اقرش ناريإ نم نواعتمو حتفنمو رهدزمو رقتسم ريبك طسوأ

 قيقحتل هبوعشو هلود تاناكمإو تاردق عضو يف اعم ركفنو ،ديعس طسوأ قرشب ملحنل .الامش لوبنطسا

 يتلا ةريثكلا بتكلا لحم لحي ،”ديعسلا طسوألا قرشلا“ :ناونعب باتك يف انراكفأ عمجنو ،ملحلا اذه

 .هنم سوؤيمو موزأم طسوأ قرش نع ثدحتت
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 نإو ،ملحلا يف لسرتسنل انعفدت ةيباجيإ ةقاط ملحلا ثب دقف ،قيلعتلاب ءالمزلا أدب ،ثيرتو تمص دعب

 يجيتارتسا طيطخت هبكاو اذإ اليحتسم املح سيل“ :يكيرمأ ينانبل ثحاب لاق امك هنأ الإ ،ايوابوط ناك

 .”ىدملا ديعب
 

 قارعلاو ةرصبلا رفوتس :يقارعلا ليمزلا لاق ،ةيجيتارتسالا ةطخلاب ريكفتلاو ملحلا ةبعل يف انيضم

 ارمم اهفصوب هدالب نع يكرتلا ثحابلا ثدحتو ،جيلخلا لودو ةيدوعسلل ءاملاو ءاذغلا هتارفو هتلجدب

 وحن ديعسلا طسوألا قرشلا ملح ىضم اذكه ،ةيملاعلا قاوسألا ىلإ يجيلخلاو يقارعلا زاغلاو طفنلل

 يضارتفا ربتخم يف ةبلط مهنأكو ،مهبابش لوهكلا نوثحابلا اهلالخ ددج ،ةيباجيإ ءاوجأ يف ةعاس

 .دعاوو فلتخم يطسوأ قرش لبقتسم نوفشتكي
 

 لادبتسا ةركف حرتقاو ”يعقاولا ملحلا“ و ”يوابوطلا ملحلا“ نيب قيفوتلا لواح يتارامإلا ثدحتملا

 ،ديعسلا طسوألا قرشلا لود نيب ”ةيلماكتلا ةيفيظولا تاقالعلا“ نم ةلسلس ريوطتب ةيرحانتلا تاقالعلا

 ةيقيقح ةمزأ يهو ،الثم هايملا ةمزأ نع ،ةقيدص ةيلود ىوق نم معدبو ،ةقطنملا لود ثدحتت نأ ىنعمب

 فرطتلا ىوق تاديدهتو ةكهنملا ةيسايسلا تاعارصلا نع ةروطخ لقت الو لودلا ضعب دوجو ددهتو

 اهتالكشمل لولح نع ثحبلاب تلغشناو ابناج اهتافالخ نآلا ةبراحتملا لودلا تعضو ول .ةيمالظلا ولغلاو

 .مويلا هيلع يه امم الاح دعسأ تناكل ،اهبابش مومه ةجلاعمو ةيئاذغلاو ةيئاملا
 

 ريجفتب لتقي نأ داك ذإ ،انملاع يف ام أوسأ برج يذلا ةدع ةيبرع لود يف قباسلا يكيرمألا ريفسلا

 نيب ةدرابلا برحلا ةورذ يف دقع يذلا يكنسله قافتاب روضحلا ّركذ ،ةيبرع ةمصاع يف لئاه يراحتنا

 ةدح فيفخت ىلإ ىدأ نيركسعملا نيب قوبسم ريغ نواعت ةيادب ناكو ،برغلاو يتايفوسلا داحتالا

 ةنطاوملا قوقح مارتحاو ،ةاواسملاو ،ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع“ ئدابم ىلع ماقو عارصلا

 لحو ،اهتمالسو اهيضارأ ةدحوو لودلا دودح ةناصحو ،ةينطولا ةدايسلاو ،ةيندملاو ةيسايسلا تايرحلاو

 رهاظم خيسرتو ،اهريصم ريرقت يف بوعشلا قحو ،ةوقلا مادختسا مدعو ةيملسلا قرطلاب تافالخلا

 نوناقلا ماكحأو ةدحتملا ممألا قاثيم عم مجسني امب ةيلودلا تادهعتلاو تامازتلالا ذيفنتو نواعتلا

 وه امم الدب ،هيلع وه امم الاح دعسأ طسوألا قرشلا ناكل ئدابملا هذه ةقطنملا لود تقبط ول .”يلودلا

 .)ملاعلا يف افنع رثكألا ةقطنملا( نآلا هيلع
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 برحلا نم ابوروأ تجرخ دقل ؟ملحلا يف عناملا ام نكل ،ملحلا اذه نم دعبلا لك ديعب طسوألا قرشلا

 75 ذنم شيعت يه اهو ،ةدحوم نوكت نأ ملحب رييغتلا ةلحر تأدبو ،ادج ةئيس لاح يف ةيناثلا ةيملاعلا

 اهرقفو اهتامزأ يف طبختت تناك يتلا ايسآ ةراق لاح يه كلذكو .اهخيرات يف راهدزا ةرتف لوطأ ةنس

 .ديدجلا يداصتقالا لقثلا زكرم ىلإ ايسآ تلوح يتلا ةيداصتقالا اهرومن ملحب اهتلحر تأدب نكل ،عقدملا
 

 انملستسا ولو ،نزحمو يوادوسو موزأم عقاو محر نم عبان ديعس طسوأ قرشب ملح هنإ ةيادبلا يف انلق

 تافكانملاو ةيفئاطلاو داسفلاو ةورثلاو ةطلسلا راكتحاو ةيطارقوميدلا بايغك ،ةريثكلا تاقوعملاو تابقعلل

 ثدحتت يتلا ،ناريإ ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه امك باطخلا ةيجاودزا ىلع ةوالع ،ةيجولويديإلاو ةيسايسلا

 تامل ،دبتسم روتاتكيد فص يف لتاقت تايشيليمب عفدت عقاولا ضرأ ىلع اهنكل يمالسإلا نواعتلا نع

 .هقيقحتل يعسلا ىفتناو ملحلا
 

 مكاح نرق فصن وحن لبق ملح دقل .ديعس طسوأ قرش ملح شيعي نم اندحو انسل اننأب نيقي ىلع نحن

 اهنأب فصوت تناك امدنع ةرصبلا ةنيدم لثم هتنيدم نوكت نأب ديعس نب دشار خيشلا موحرملا يبد

 ملاعلاو ةقطنملا يف ءانيم ربكأ ىلإ يبد لوحف هملح قيقحت نم طيطختلاو دهجلاب نكمتو ،جيلخلا ايسينيف

 خيشلا يبد مكاح هنبا نم ةديرغت ،طيطخت نود نمو ،انيقلت ،ةكرتشملا ةلاقملا هذه متخن نحنو .هرسأب

 لآ دشار نب دمحم خيشلا بتك .توريبب ةيماتخلا انتسلج يف ملحي انعم ناك هنأك ،دشار نب دمحم

 ةمكح ىلإ ةجاح يف ةيبرعلا انتقطنم“ :الئاق ”رتيوت“ يف هنوعباتي يبرع نطاوم نييالم ةسمخل موتكم

 عيطتست ةطيشن تاموكحو ،ةيلاملاو ةيرشبلا اهدراوم ةرادإل ةمكوحو ،ةيسايسلا اهتاقانتخا كيكفتل

 .”ةيقيقح ةيمنت ةدايق
 

 ملح ،ملحب تأدب يبرع حاجن ةصق بحاص نم يتأت اهنأ اصوصخو ،ماتخ ريخ ةديرغتلا كلت تناك

 قرشو ةيبرع ةقطنم لودو بوعش ملح اضيأ نوكي نأ نكمي ،ملاعلا يف ةديعسلا ندملا ةمئاق أوبتت ةنيدم

 .داسفلاو دادبتسالاو سؤبلاو فرطتلاو فنعلا عقاو نم اديعب ،ةيطسوأ

  

 .ةقيقح هلعجن نأ نكمملا نم نكلو ،ديعس ملح هنإ
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 !تاعامج ال لود نیب ایروس يف عارصلا
 
 

 ةيدوعسلا ىلع ارطخ نوكي دق نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا نأ ىلإ هبنأ يضاملا عوبسألا تبتك

 ترشتنا يتلا ،يتلاقم تراثأف ،هيفالتل رطخلا اذه عقوت ةمكحلا نم نأو ،ايروس يف هتاسايسو هدانعب

 امل ديؤم اهمظعمو ،»ةايحلا« ءارق تاقيلعت يف مقر ىلعأ تلجسو ،اريبك امامتها ،اعساو اراشتنا

 .ةفيحصلاب ينورتكلإلا مسقلا يل دكأ امك ،تركذ
 

 نودريف ،ةفاصحلا مهيف ضرتفت ءالمز نم شيوشتو هيوشت ةلمحل ةلاقملا تضرعت مامتهالا عمو نكلو

 بهذ مهلوأ نكلو ،أطخ ناك ام نوبوصيو صقن ام نولمكيف ،ةجحلاب ةجحلا نودنفيو يأرلاب يأرلا ىلع

  .»؟ايسور عم برح لاح يف اننأ اعابطنا يطعي ىتح )بتاكلا( نوكي نم« خرصي
 

 هيلع تقيض نإف ،يرجي ام ليلحتو ماعلا يأرلا ليكشتو يأرلا ءادبإ يف كقح نع حفاني ،كلثم بتاك هنإ

 برضي بهذو ،ةيزاهتنالاب نيتوب رطخ نم نيرذحملا فصوٍ ناثو .يأرلا ةعانص ىلعو كسفن ىلع تقيض

 دودح جراخ هتاءامتناو هئاوهأب قلعتت ةيضق ةمدخل اهبحاص اهانمتي تابغر« اهنإ الئاق مازحلا تحت

 اورثأت نمم نيريثك دنع ىدص دجو امهدقن روحم نأ الول هقباس ىلع الو هيلع دري ال هلثمو !»نطولا

 لجأ نم يسور - يكرت عارص ىلإ ةكلمملا رجل ةلواحم« ةلاقملا يف اوأرف ،يمدعلا تارايتلا عارصب

 يف اهتايعادتو ةيروسلا ةمزألا الزتخم ،قباس ريرحت سيئرو ليمز يل بتك امك ،»نيملسملا ناوخإلا

 ،اهب باصي نم ةيؤر شبغت اهنأ اهرطخو ،ضعبلا ىدل ةمدقتم »ايبوف ناوخإ« ةلاح اهنإ !»ناوخإلا«

 نإ رطخأ اهنأ الإ بوصيو شقانيف بتاك دنع ةلمتحم تناك نإو ،مهادملا يقيقحلا رطخلا نيبتسي الف

 .رارقلا عنص ةرئاد يف تلخد
 

 ،هلك يسايسلا مالسإلاو "نيملسملا ناوخإلا" نم ربكأ ةيلودو ةيميلقإ ةمزأو ةدقعم ةلاح ةيروسلا ةمزألا

 بهذ يروسلا بعشلا نم لئاه قيرف ىدل ةيرحلل ةروث اهنإ ،ربكأ ةمزأ يف راغص نوبعال الإ مه امو

 باش فلأ 150 نع لقي ال ام كانه حبصأف ،هب ماظنلا شطب امدعب هسفن نع اعافد حالسلا عفر ىتح

 كلذلو ،ةمزألا لح يف رظنلا دنع مهيلإ عامتسالا نم دب الو ،تاميظنتلا تارشع نمض نيحلسم يروس
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 يف دقعيس يذلا ،ماعلا يروسلا رمتؤملا يف مهليثمتل احلسم اليصف 15 وحن ةوعد ىلع ةكلمملا تصرح

 ،ةيروسلا ةينيدلاو ةينطولا تايصخشلا نم نيديلقتلا نيلثمملا ىلإ ةفاضإ ،مايأ لالخ اهبأ وأ ضايرلا

 .ةرهاقلا وأ ةحودلا وأ لوبنطسا تاعامتجا يف مهايؤر ىلع اندوعت نيذلا تايلقألا يلثممو
 

 يناريإ ذوفنب لبقت نلو لمتحت ال ةكلمملاف ،فرص يدوعس روظنم نم اهتيأر اذإ ،يميلقإ ذوفن ةمزأ يهو

 اهفواخم جلاعي ايميلقإ الح فرط يأ اهل مدقي مل نآلا ىتحو ،اهماش وأ اهلامش يف يركسعو مئاد

 دق كانه يسورلا لخدتلا نإف طرشلا اذه ققحتي ىتحو ،»ناريإ نود ايروس« اهطرش رفويو ةينمألا

 عم مداصتلا يشاحتل ،يروسلا لخادلا يف ءيش ىلع مدقت نأ لبق اهمادقأ عقاوم سسحتت اهلعجي

 لداع ةيجراخلا ريزو تاحيرصت ىلإ ةدوعلا نكميو ،تباثلا اهفقوم ريغي مل هنكلو ،يسورلا قالمعلا

 ليحر« ىلع ارصم لازي ال يذلا ،كارتألا لبق نم ةيسورلا ةرئاطلا طاقسإ ةثداح دعب ىتح ،ريبجلا

 يذلا مهذوفن نع عافدلا يهف يناريإلا روظنملا نم اهتيأر نإو .»ابرح مأ املس« لحلل اطرش »دسألا

 اورسخ ولو ،ةقيضلا ةيفئاطلا مهتئيور قفو خيراتلا غوص ةداعإ نم مهّنكمي ام ،طسوتملا قرش ىتح دتما

 روظنملا نم امأ ،انملاع يف مهل دوجو برح يه اذإ .كانه ذفنتملا مهبزحو نانبل نورسخيسف ايروس

 ةيامح لثم ،مهصخت حلاصم ةلمج عم يناريإلا دوجولا ضفر يف ةيدوعسلا عم ءاكرش مهف يكرتلا

 .مهصخت ةليود يف داركألا ددمت عنمو ،كانه ةينامكرتلا ةيلقألا
 

 ،طسوتملا قرش ىلإ ايناركوأو مرقلا ةريزج هبش نم دتمت ،برغلاو سورلا نيب عفادت ةمزأ يه ايملاعو

 ةبوسحملا ايفالسغوي نمض تناك يتلا ،طخلا ىلع )ورغينيتنوم( دوسألا لبجلا ةيروهمج تلخد دقو

 نلعأ امدعب ،هيلإ رابتعالا ةداعإ ديريو نيتوب هثرو يذلا ،ميدقلا يتايفوسلا يجيتارتسالا زيحلا نمض

 عفادتلا عسوتي دقو ،سورلا قنح راثأ ام ،فلحلا ىلإ ورغينيتنوم مض يف هتين يضاملا ءاعبرألا "وتانلا"

 عارصلا مسح رثإ اهتلصوب تكبترا امدعب ركسعم يأ رايتخال طوغضل ضرعتت يتلا رصم لمشي ىتح

 هجتي هاوه نأ ايلج ودبيو ،2013 )ويلوي( زومت يف ةطلسلا ىلإ هتدوع دعب شيجلا ةحلصمل اهيف يلخادلا

 ةرئاح لازت ال رصم نكلو »ايميلقإ يرصملا ينطولا رارقلا لالقتسا« يف هتيؤر قيقحتل موي لك اقرش

 ذإ ،رخآ نود نم ركسعم رايتخا ىلإ اهرطضيس عفادتلا رارمتسا نكلو ،كانه لجرو انه لجرب فقت

 رباصلا يدوعسلا فقوملا رسفي اذه لعلو ،دحاو تقو يف نيناكم يف فوقولا اهنم لبقي نلو عيطتست نل
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 سلجم اهليعفتو ،اقرش ةهجتملا ماظنلا لخاد ىوقلا يأر نع ةرّبعملا يرصملا مالعإلا تازواجت ىلع

 .مايأ لبق ضايرلا يف ىرخأ تاعامتجا ةلوج دقع يذلا يرصملا - يدوعسلا قيسنتلا
 

 ريزول يفحص رمتؤم ىلإ عامتسالا لاح حوضوب اهسملت نكمي ،ةدمعتمو ةدئاس ضومغ لاح ةمث

 اهنإ .ريسفت نم رثكأ لمحت ةمئاع تاحيرصت عمتجت ذإ ،»يروسلا عارصلا« لود نم يأ ةيجراخ

 حلاصملاو تاقالعلاف ،فقاوملا يف احيرص ازرف بلطتت يتلا »ةقيقحلا ةظحل« يشاحتل عيمجلا ةلواحم

 ديرت يهف ،ايكرتل اقلطم اودع تسيل ،الثم ةيدوعسلا عم حيرص ودع يه يتلا ناريإ ىتحف ،ةلخادتم

 قوسلا يف اهتاكرشل ةيداصتقا بساكم فلخ ايلاح ثهلت يتلا ةيبرغلا لودلل الو ،اهقوسو اهطفن

 ةيخيرات ةحلاصم قافتا ةقيقحلا يف وهو ،اهعم يوونلا قافتالا تعقو امدعب ،ةريبكلاو ركبلا ةيناريإلا

 .مهنيب
 

 ،ايروس يف ايكرت عم انواعت ديرت ال اهنكلو ،نميلا يف ةيدوعسلا عم امامت ةفطصم تارامإلاك ةلودو

 .ناريإ عم ةيراجتلا اهتاقالع ىلع ظفاحتو
 

 ال هنكلو ،هيضارأ ربع مهبيردتو راوثلا معدب ةدحتملا تايالولاو ةيدوعسلل حمسيو راشب ضفري ندرألاو

 .هنم ربكأ عارص يف طروتي نأ ديري
 

 ةيركسع ةيلمع يف ركفتو ،راوثلا حيلست عنمت نكلو ،راشب دض يهف ،تاضقانتلا ةديس ةدحتملا تايالولاو

 داركألا نم فوختت يتلا ةلودلا ،ايكرت يضارأ نم قلطنت ،داركألا معدب ايروس يف »شعاد« دض ةيرب

 .ايباهرإ هارت يذلا ،"لامعلا بزح" ـل ادادتما ايكيرمأ ةموعدملا ةيدركلا تاعامجلا ىرتو مهتاحومطو
 

 اهتاقالع روطت لازت ال ،هتاعبت نم ةرشابم مهترذحو ايروس يف يسورلا لخدتلل ةضفارلا ةكلمملا ىتح

 ايبيل يف "وتانلا" تايلمع تضفر يتلا ايناملأ .امهنيب مهافتلل احاتفم نوكت اهلعل ،ايسور عم ةيراجتلا

 .لودلا ةيقب فقاوم كلذ ىلع سقو ،ةقرلا يف »شعاد« ةبراحمل لتاقم فالآ 5 لاسرإ يف ركفت
 

 ىلع ماكحألا ءانب حصألاو ،ةريغتم فقاوم يهف ،دجم ريغ ةقباسلا ليصافتلا ىلع ماكحأ ءانب نإ

 ،»رمحأ طخ ايروس« ،يناريإلا فقوملاو ،»ناريإ نود ايروس« ،ةيدوعسلا فقوم لثم ،ةتباثلا فقاوملا

 ةسسؤملا ئدابملا يه ةثالثلا فقاوملا هذه .»ةرح ايروس« ،يروسلا بعشلا ةيبلاغ فقوم امهنم مهألاو
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 مكلاب امف ،ةريغتملاو ةرباعلا ةيسورلا وأ ةيبوروألاو ةيكيرمألا فقاوملا سيلو ،ايروس يف عارصلا مهفل

 ؟»نوملسملا ناوخإلا« وأ »يسايسلا مالسإلا« همسا عارصلا يف ميتي فرط فقومب
 

 ،ةفيحصب ةلاقم بتاك هرجي يذلا بخلاب تسيل ةكلمملا نأب ءالمزلا ىلع يدر رصتخأو لاقملا ىلإ دوعأ

 رجت نل اهنأ امك ،اهتاردقو عضولا تاروطت قفو اهفقاوم تعوط نإو هنع ديحت نل تباث أدبم اهيدل امنإ

 ولغوأ دوواد دمحأ يكرتلا ءارزولا سيئر نأ مهتاف دقو ،كانه الصأ اهنأل ايكرت عم فافطصالا ىلإ

 مل ،ةثلاث ةلودو ةيدوعسلاو هدالب نأب ،"وتانلا" فلحل ماعلا نيمألا هراوجبو ،يضاملا نينثالا حرص

 .باهرإلا ةبراحمل ايروس يف ةيركسع ةيلمع قالطإ ددصب ،اهمسي
 

 يدوعس يفن ردصي مل امك ؟ةثلاثلا ةلودلا يه نمو قلطنتس نيأو ىتمو ةيلمعلا هذه ليصافت فرعن ال

 ملع ىلع هنأ وأ ،ايصخش كراشي مل ول كلذ لوقيل ناك ام ديكأتلاب نكلو ،اذهك ىوتسملا يلاع حيرصتل

 .هذهك ةيلمعل طيطختلل ثالثلا لودلا نيب ىوتسملا ةيلاع ةينمأ تاعامتجاب
 

 ال وأ ،كلذ نوضفري »ايبوف ناوخإلا« ـب نوباصملا ؟ايركسع ايكرت - ايدوعس افلاحت كلذ يّمسن له

 امو !ميظنت ةلزنمب امنإو ،ىربك ةيميلقإ ةلود ةلزنمب سيل ،ايكرت ةيؤر ىلع نورصيو ،هقيدصت نوديري

 ،هل نودعتسي بلاغلا يفو ،فلاحتلا نوري ايسور امهتفيلحو دسألا ماظنو ناريإ نكلو .كلذب يه

 .مهلثم متلعف الهف ،تارايت عفادتو طيسب ميظنت درجم نم ربكأ لود عارص هنأ نوكرديو
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 !ةیدوعسلا ىلع نیتوب رطخ
 

 "ادفاربلا" ةفيحص يف ةلاقم لكش يف ةنطبملا ةيسورلا تاديدهتلا دجلا لمحم ىلع ذخأن نأ لضفألا

 اهمعدل ،ةثلاث ةيملاع برح ءدب يف اببس ثالثلا لودلا نوكت نأ لبق ايكرتو رطقو ةكلمملا ةبقاعم ىلإ وعدت

  !"شعاد"
 

 "وكسوم ىدص" عقوم يف ىرخأ ةلاقم وأ ،نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا نم ةبرقملا ةديرجلا معز قفو

 معن .رطقو ةكلمملا يف ةيطفنو ةيركسع عقاوم فادهتسا ىلإ ةحاقوب اهيف وعدي ،سيئرلل قباس راشتسمل

 هنع ةرداص تاديدهتلا هذه ربتعن نأ بجيو ،اضيأ انهركي هنأب دقتعأو نمتؤي الو يومدو قمحأ نيتوب

 .ةرشابم
 

 ،محري ال يذلا يوقلا ايسور لجر هنأ ىلع اماع 15 لبق نيلمركلا شرع ىلتعا نأ ذنم هتعمس ىنب دقل

 هبشت سورلا سوفن يف ةوذج لعشأ ،يسورلا ينطولا رخفلاو ةيموقلا رعاشم زيفحتب هتيبعش سسأو

 ءارقف نيب ملاعلا يف ةروثلا يف توافت لاح ربكأو يداصتقالا هلشف نع كلذب مهضوعف ،ةيشافلا

 .ءارثلا ةشحاف ةمكاح ةيلقأو ،رقفلا ىلإ برقأ مه ،لخدلا يطسوتمو
 

 ىلإ مرقلا مضف ايناركوأ ىلإ ،اريمدتو التق اهيف لغوأ يتلا ناشيشلا نم ارصتنم نيتوب ىضم

 نم ىلإ جاتحي يذلا يكيرمألا سيئرلا ،امابوأ نمز هنكل ،ةيلودلا ةيعرشلا كلذب افلاخم ،ةيروطاربمالا

  !"لبإلاب اوضمو ابس مهتعبشأ" يبرعلا لثملا هل مجرتي
 

 هل نأ معزي ثيح يبرعلا انملاع ىلإ رصيقلا ءاج مث ،عقاولا رمألاب لبق مث ،دبزأو ىغرأو برغلا جتحا

 لتقي اهعم عرشو ةيفئاطلا ةيلقألا عم فلاحتو ،هيف عبرتو ناذئتسا نود نم هلخدف ،"ةيويح حلاصم" هيف

 .عقاولا هرمأ ضرفيو دبتسيو
 

 الماح ،حومطلاو ىوهلا هقفاوت يتلا ةيلقألا ثيح ىلإ ىضمف ،ملسملا تيبلا بيترت ديعي نأ لواحي لب

 ىلإ ديرملا ةسلج ،يناريإلا دشرملا يئنماخ هللا ةيآ يدي نيب سلجو ،ايسور يف بتك ايخيرات افحصم

 ،ةيعجرملا انه ،فيصح ىلع ىفخت ال ةيزمر ةراشإ يف ،عوضخ يف هيدي كرفو فحصملا هادهأ ،هخيش
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 ةلأسم يه اذإ !ايكرت يف "ةملسألا" ةسايسب هفصو ام مجاهيو أرجتي هتاذ تقولا يفو ،مالسإلا انه

 .اعم ديدجلاو ميدقلا رزو اهلّمحيو ةيدوعسلا مجاهيسو ،تقو
 

 ةوقلا بحاص هتفصب عيابي موي هسبليس ناك دقع يف تمظتنا تاراصتنالا نم ةلسلس نيتوب شاع

 تضفر لود ثالث دانع ريغ هملح هيلع عطقي ملف ،ماشلا ىتح مرقلا نم دتمت ةقطنم ىلع ةنميهملا

 .رطقو ايكرتو ةيدوعسلا يه ،هل عوضخلا تبأو ،هعورشم
 

 ريبكت طسو تّرخ ةيسور ةلتاقم يكرتلا وجلا حالس طقسأ امدنع يضاملا ءاثالثلا حابص هلك اذه ىلجت

 ةيفاك تناك ةليلق تاظحل ،ةيكرتلا ةيروسلا دودحلا برق نامكرتلا لابج ىلع نييروسلا راوثلا ليلهتو

 .طسوألا قرشلا يف ةيسايسلا ةبعلل ةديدج دعاوق مسرل
 

 ىلع مهبرح يروسلا ماظنلاو نييناريإلا كراشيل هتارئاطب ءاج امدنع ةبعللا دعاوق نيتوب رّيغ املثم

 در ملاعلا رظتنيو ،نآلا نيتوب دعاوق ناغودرأ بيط بجر يكرتلا سيئرلا رّيغ ،هتيرح ديري يذلا بعشلا

 ؟ىرخأ ةرم عيمجلا ىلع ةلواطلا بلقيس مأ ةديدجلا دعاوقلاب لبقيس لهو ،ريخألا لعف
 

 تارايزلا لك مغر ىلع سورلا عم برح لاح يف ابيرقت نحنف ،ةيسورلا ةرئاطلا ةثداح رركتت فوس

 يف ةيروسلا ةضراعملا عم ايكرتو رطقو ةيدوعسلا لخادتتس الجآ مأ الجاع .تاماستبالاو تاعامتجالاو

 .انريغ دجي نلو ،همولي دحأ نع ثحبيس ،اهتميزه يف لشفي امدعبف ،نيتوب رظن
 

 ايروس يف ةعزانتملا فارطألا دجت نلف -لشفتس اهنأ بلاغلاو- ةلبقملا انييف تاضوافم تلشف ام اذإ مث

 ال نيطاطسف" ىلإ فوفصلا زرف ىلإ يدؤيس ام ،عارصلا مسحي رصن قيقحتل ةهجاوملا ديعصت ريغ

 بعشلا طاطسف ،هب رهتشاو ةرم همدختسا نإو حلطصملا اذهب ةقالع ندال نب ةماسأل سيلو "امهل ثلاث

 .اضيأ هئافلحو ةيرحلل يداعملا يفئاطلا يثالثلا طاطسفو ،هئافلحو رحلا يروسلا
 

 رهقي ال يذلا نيتوب ةروص "يوخوسلا" ةثداح تعفص دقل ،انييف لبق ىتح ىرخأ ةهجاوم لصحت دق لب

 سورلا دونجلا نيماثج لوصو ءدب عم اصوصخو ،يلخادلا هعضو يف كلذ رثؤيس ،ةباهملا هايسورو

 طقستف ىرخأ ةرم كارتألا ىدحتي هلعل ،ناتسناغفأ يف مهتميزه ذنم ةيجراخ برح لوأ يف نيطروتملا

 نامكرتلا قطانم يف يئاوشع فصقب نآلا عرش دقل .هنونج نجيس اهنيح ،"غيم" وأ ىرخأ "يوخوس"
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 هذه وج ضرأ خوراصب ىرخأ "يوخوس" طقست الأ نمضي نم !ماقتنا اذه ،ابرح تسيل اهنإ ،ةيروسلا

 خوراصلاب راوثلا اتدوز ناتللا امهنأب امهيتلك وأ رطق وأ ةيدوعسلا مهتيس ،ابضغ بدلا دادزيس ؟ةرملا

 .ةيلوؤسملا امهلمحيو
 

 ،ملاعلا يف ةنماث ةوق هفصوب هعقوم رسخ هداصتقاف ؛هبضغ يف ديزي اضيأ يدرتملا يداصتقالا هعضو

 ةيدوعسلا مهتيس انه .يموقلا جتانلا يف هيلع اتقوفت نيتللا ةيلامشلا ايروكو اينابسإ دعب ام ىلإ عجارتو

 .طفنلا راعسأ ضفخ ببس اهنأب
 

 ؟هابقع دمحت ال ام مهنيبو اننيب ثدحي ال يك يروس قيرط فصتنم يف سورلا عم يقتلن نأ نكمي له

 ايروس يف لخدت هيف سيل عورشم وهو ،ةقطنملاو ايروس يف انعورشم حوضوب انددح ولف ،كلذ دعبتسأ

 ،يسورلا عورشملا انددح ول مث ،اهيف يددعت يطارقوميد مكح مايقو ماتلا اهلالقتسا ىلع موقي امنإو

 يتلا كلت هبشت ةيطارقوميدو ةبذاك تاباختنا ءاطغب ،مئاد يبنجأ لخدتو ةيلقأ مكح ىلع موقي هاندجول

 ةنهملا نمث ىحضأ امدعب ةفاحصلا تفاخو ،ةلودلا تّلوغتو ،ةماعلا تايرحلا تعجارت تيح ،ايسور يف

 .لوهجم دض لجست ةميرجو قاقز يف ةصاصر
 

 ضرألا ىلع نامدطصي امهنأ امك ،اقفتي نل ديدشلا امهفالتخالو ،انييف يف نامدطصي ناعورشملا ناذه

 ،ايروس يف مئاد يناريإ ذوفنب ةكلمملا لبقت نأ ليحتسي املثمو .رخآلا ىلع امهدحأ رصتني ىتح ةيروسلا

  .اهبونج امئاد ايسور اذوفن ديرت ال يتلا ايكرت ايجيتارتسا كلذ يف اهكراشتس
 

 ليحرلاو ةميزهلا لبقيل ناسرفلا قالخأ دقتفي نيتوب ديسلا نأ امبو ،ةلاحم ال مدطصنس اننأ ةصالخلا

 قشي نأ لواحيس ،ايروس يف ايركسع دعصيسو ،ةهجاوملا يف بلاغلا يف رمتسيس .ةيضاير حورب

 هللا يضر يلع نب نيسحلا لاحك انلاحف ،اهلالغتسا ىلإ ىعسي انفص يف تارغث ةمثف ،انقرفيو انفص

 نوقفتي ءالؤه ،)قايسلا عم قفتيل صنلا تسكع دقو( انيلع مهبولقو انعم مهفويس ءافلح انلوح ،امهنع

 ال هوشم يطارقوميد ماظنب ايروس يف دادبتسالا جاتنإ ةداعإ ،هعورشم ءازجأ ضعب يف نيتوب عم

 نوقيضي امنإو ،كانه يسور يناريإ ددمتب نوقيضي الو ،هبلاخمب شيعي نكلو ،دسألا سأر لمحي

 عسوتت اهب اهتاقالع نأو ،ايكرت عم تفلاحت اهنأ رثكأ اوقاضو ،ةقطنملا ةدايق ةبتر ىلإ ةكلمملا دوعصب

  .اهعم لبقتسملل ططختو موي لك



 171 

 

 اوزاحنيو يقيقحلا مهدلج نع ءالؤه رفسيسف ،نيتوب ركسعم ةحلصمل ةقطنملا يف ىوقلا نازيم ريغت ول

 .رصيقلا ىلإ
 

 "ادفارب" ـلا اهيلإ تعد يتلاك ،رطق وأ ايكرت وأ اندالب يف ةرذق تايلمع ىلع نيتوب ؤرجي له ،اريخأ

 بيردتل ركسعم هنأ معزي اعقوم فدهتسي نأك ؟لاقملا ةيادب يف امهيلإ راشملا قباسلا هراشتسمو

 نيرايطلا ةمالسو "يملاعلا ملسلا" ددهتو ايروس ىلإ لسرتس تناك ةحلسأ نزخم هنأ وأ ،نييباهرإ

  !سورلا
 

 نواعتلاب ةيدوعسلا ةيجراخلا ةسايسلا طيشنت يعدتسي ام ،نابسحلا يف لخدت نأ بجي راطخأ هذه

 يأ لثم هتيهش حتفتس نيتوب ىلع توكسلا ةسايس نأب نييبوروألا عانقإل ،نييرطقلاو كارتألا عم

 تارابختسالا ةسردم بيبر وهف ،كنحملا يسايسلا ال رمنتملا ىتفلا رورغب فرصتي لجرلاف ،روتاتكيد

 أجل قباس يناشيش سيئر لايتغا لثم ،اهبيلاسأ رذقأ عابتا يف ددرتي ال يلاتلابو ،ةميدقلا ةيتايفوسلا

 ءاسؤر ىتح ،ةعيرم ةقيرطب 2006 ماع ندنل يف مسلاب هل ضراعم ةيفصت وأ ،2000 ماع ةحودلا ىلإ

 اهتداعإل نيتوب تارماؤمو يعاسم لالخ ايناركوأل اقباس اسيئر ممس ذإ ،هنم اوملسي مل تايروهمجلا

 لازت ال ةيلهأ برح ىلإ تهتنا ةيبعش ةروثف ،تاباختنا ريوزت ىلإ ىدأ ام ،يسورلا ةعاطلا تيب ىلإ

 هنأ كلذ ،هعم لماعتلا يرورضلا نمو ،امهم نيتوب ىقبي نكلو ،لفاح يبلسّ لجس .مويلا ىتح اهشيعت

 .ىمظع ةوق سأرتي
 

 لاح يف اننإ مث ،رذحلا ىلإ وعدأو أوسألا عقوتأ امنإو ،هب انل لبق ال هنإ لوقأ الو ،مئازعلا طيبثت ديرأ ال

 .اندالب نع هنم طانم ال عافد وه اهتروثل انمعدف ،ةيروسلا ةحاسلا نم باحسنالا عيطتسن الو ،عافد

 .ةيسورلا ةباغلا يف نيرطضم وطخن نحنو رذحلا ىخوتن نأ مهملا
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 "ةایحلا ةدوج" دیری يدوعسلا بعشلا
 

 اياضقلا ىلإ ةايحلا ،ءاضيبلا يضارألا ىلع موسر ضرف عورشم ىلع ءارزولا سلجم ةقفاوم تداعأ 

 سايقمو ةيمويلا نطاوملا ةشيعم يهف ،قارعلاو ماشلا رايهناو ،نميلا برح اهمامأ يفتخت يتلا ةيلحملا

 .هطخسو هاضر
 

 اشرق ةموكحلا فلكي نأ نود نم ،ةكلمملا يف ةشيعملاو ءارثإلاو ناكسإلا ةبعل دعاوق ريغيس هنأ كلذ

 نطاوملا ةشيعم ةفلك ضفخيس يذلا هتاذ تقولا يف اهل ايفاضإ ادروم نوكيس لب ،اهتنزاوم يف ادحاو

 .نيركتحملا ءايرثألا نم عمج نئازخ يف ادوقع ترقتسا يتلا ةورثلا ضعب رِّوديو نوحطملا
 

 ةدج سلاجم يف ةلوج يفكيو ،كلذ ىلع ةنهارملا أطخلا نم نكلو ،روبص يدوعسلا نطاوملا نأ دقتعأ

 وأ كلذ قبسيو ،ىتش تامدخو تايدلب نم ةيلحملا ةرادإلا يلوؤسم ىلع مهبضغ عامسل ضايرلا وأ

 تانزاومب مهل رمأ دقل ،رَّصق ام كلملا هللاو" عون نم ةلمجو "ةدايقلا" ىلع اضرلا تارابع ضعب هبقعي

 ."وفك مه ام مهنكلو ،ةيفاك
 

 نميلاو قارعلاو ةيروس كناريج نوكي امدنع ةزيم هذه تسيل نكلو ،اهريغ نم لضفأ ةيدوعسلا ،معن

 نأ بجي نكلو ،ىضوفلاو برحلا اهتلكأف ةيمنتلا نع تفلخت لود هذهف ،رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع

 نييدوعسلا نييالم كلذ ىلع دهشيو ،يدوعسلا هديري يذلا ىوتسملاب تسيل "ةايحلا ةدوج" نأ فرتعن

 تاءاصحإ دجأ ملو ،ملاعلا يف نورشتنيو الإ ،ماع فصتنم وأ فيص ةزاجإ ةصرف نوكرتي ال نيذلا

 60 وحن اوقفنا يدوعس حئاس نييالم 8 و 5 نيب مقرلا عضت ةيلحم ةفيحص نم رثكأ نكلو ،كلذب ةيمسر

 يه تحاس ول تنمت ةيقابلا ةيقبلا ،ةكلمملا ناكس عبر نم رثكأ ءالؤه .يضاملا فيصلا يف رالود نويلب

 تيب وأ عفترم ضرق وأ ضفخنم بتارل ديلا تاذ قيض اهعنم نكلو ،"ةايحلا ةدوج" نع اثحب ،ىرخألا

 .ىنبُي
 

 ةنيدملاف ،"ةايحلا ةدوج" ديري يدوعسلا نأ ىلع يبعش تيوصت ةحايسلا ىلع عفترملا لابقإلا اذه

 ،ةسدكتم ققش ،بعالمو قئادح رفاوت مدع ،قاطت ال ريس ةمحز ،ةعتمم الو ،ةحيرم دعت مل ةيدوعسلا
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 وأ تيبلا مامأ ةرايس فقوم ىلع لوصحلا لعج كلذ لك ،ينكسلاو يراجتلا نيب ءايحألا يف لخادتو

 ريفوتو اهترادإ نع ةزجاع تتاب اهتنامأ نأ حضاولا نمف ،الاثم ةدج ةنيدم ذخأنل .اليحتسم ةرامعلا

 امك ،21 سيلو نيرشعلا نرقلا ىتح ىلإ اهلقنو اهب ضوهنلا نع كيهان ،اهيف ةداتعملا ةسيئرلا تامدخلا

  .اهيف نيلوؤسملا رابك امود بلاطي
 

 نابضقلا عفرو رئامعلا ضاقنأو اهعراوش يف ةلمهملا ةميدقلا تارايسلا عفر نع ىتح ةزجاع اهنإ

 رثعتت ةسئاب ةيحض رظتنت اهلكو ،يحصلا فرصلا تاحتف ةيطغتو ةفصرألا يف ةسورغملا ةيديدحلا

 نم لقتنت نأ ةيدوعسلا ندملل ناح هنأ يهو ،هذه يتلاقم ةركف اهيلع حرطأ نأ نم زجعأ اهنإ .اهيف

 ."ةايحلا ةدوج" ةلحرم ىلإ "ةايحلا"
 

 ،ةيدومعلا تاعافترالا نع فرطلا ضغت اهلعج ،يضارألا راعسأل شحافلا عافترالا عم نكسلا ةمزأ

 لصفلاو تارايس فقاوم ريفوتك ،ئدتبم ندم طيطخت بلاط اهفرعي يتلا تاطارتشالل ةاعارم نود نم

 لكشب ةمحازتم ةدج قرش يف ءايحأ كانه ،بعالملاو قئادحلل تاحاسمو ،يراجتلاو ينكسلا نيب

 .طيطخت يأ نود نم ددمتت لازت الو دحاو دقع لالخ ترهظ ،فيخم
 

 اهيلإ تدع امدعب اهيف شيعأ يننأل ،اهنع بتكأ يننكلو ،ةيدوعسلا ندملا لك لب اهدحو ةدج تسيل اهنإ

 .ةدج يتنيدم نم لضفأ اهيف "ةايحلا ةدوج" نإ لوقأو اهفصنأ يننكلو ،يب تقاض يتلا نيرحبلا نم
 

 عيراشملا اهيف درسي ةنقتم ةلاسرب ،ةدج ةنامأ يف ةماعلا تاقالعلا ريدم يتلاقم ىلع دري نأ دعبتسأ ال

 هذه سكعنت ال اذامل نكلو ،ةينويلبلا هتفلك عورشم لك ىلإ فاضأ دقو ،ةيدلبلا اهذفنت يتلا ةلئاهلا

 ؟ةنيدملا يف "ةايحلا ةدوج" ىلع نييالبلا
 

 ريغ نييدوعسلا ةيبلاغ نأ ىلإ ريشت ةيبنجأ تاهج نمو ةلقتسملا اهيف امب يأرلا تاعالطتسا لك

 .لضفأ ةايح نوديري ديكأتلاب مهنكلو ،اهب نوبلاطي الو ةيطارقوميدلل نيسمحتم
 

 ىودج نود نم ددمتت يتلا ةيدوعسلا ندملا مجح ريغصتب أدبنل ؟لضفأ ةايح ىلع لصحن فيكف

 ةديدج ءايحأل ططختَ ملف ،مويلا اهدي تحت ام ةمدخ نع ةزجاع ةيلحملا تارادإلاف ،ةعنقم ةيداصتقا

 ارتموليك 50 ىتح ،مامدلاو ةدجو ضايرلا ،ثالثلا ىربكلا ةيدوعسلا ندملا يف نارمعلا لصو دقل ؟ةديعب
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 لخم راكتحا ببسب ،ةرغاش ءاضيب تاحاسمب جعي اهطسو لازي ال امنيب ،ةنيدملا طسو نع اديعب

 ىلإ جاتحي يذلا بهذلا نم لضفأ رامثتسا هنإ .ائيش مهفلكت نأ نود نم ،ءايرثأ اهكلمي يتلا يضارألل

 اهنإ .ةعباتمو ادهج بلطتت يتلا ةراجتلاو ،ةرطاخمو ةعباتم ىلإ جاتحت يتلا مهسألاو ،ظفحو ةسارح

 .نوبضاغ نويدوعس نويداصتقا اهاَّمس امك "بارتلا ةراجت"
 

 ،اريخأ ةموكحلا هترقأ يذلاو ،افنآ هيلإ راشملا "ءاضيبلا يضارألا موسر" لثم ،حرطت ةريثك لولح

 كلذل ،لماكلاب اهلحت نل نكلو ،ةلضعملا نم ءزج لح يف ةبيرضلا هذه مهسُتس .ماعلا يأرلا هب ىفتحاو

 اديدحتو بناجألا جارخإب ،هتعيبط ىلإ يدوعسلا داصتقالاو عمتجملا ةداعإ يف نوكي لحلا نأب دقتعأ

 لح امنإو ،ايرصنع افقوم سيل هنإ .يدوعسلا عمتجملاو داصتقالاو ةكلمملا نم ةصيخرلا ةلامعلا

  .يعامتجاو يداصتقا
 

 ،ةفرتحم ريغ ةلامع مهلج لب ،ةيسمشلا ةقاطلا ةعانص وأ ونانلا ةينقت انيلإ نولقني ءاربخب مسيل مهنإ

 ةقاطلاو عراوشلاو ضرألاو نكسملا يف نطاوملا نومحازي ،تالاوج وأ سبالم ةعاب ،ةمهم ريغ تاعانص

 ،هتربخو لمعلا ةفاقث باستكا يف نطاوملا باشلا ةصرف نورداصي مهنأ أوسألاو ،نيموعدملا ءاذغلاو

 ىلإ رقتفمو ةربخلا ميدع يدوعس نم وكشي يدوعس لمع بحاص ،اهضعب ىلع ةتفال ةلضعم قلخف

 فظوملا لمعلا بحاص لضفيف ،لمعلا ةفاقثو ةربخلا بستكي ثيح لمعلا نم مورحم باشو ،لمع ةفاقث

 ىتح ةلداعملا هذه نم "يبنجألا" جرخي نأ لحلا .لمع ةفاقث هيدلو ةربخلا بستكم ،ةفلكلا ليلق يبنجألا

 .اهتلضعم لح نكمي
 

 يناعت لازت ال اهنكلو ،نيتعمتجم سيرابو ندنل اتيدلب تقفنأ امم رثكأ قافنأو روسج ءانبل ةدج تقفنأ دقل

 مراص ماظن ىلإ ةجاحب اهنإ .قافنألاو روسجلا نم ديزم ءانب ريغ رخآ لح نم دب ال اذإ .ريسلا ةمحز نم

 ءاضيبلا موسرلا رارقب يضارألا راعسأ فْسخ .يراجتلاو ينكسلا نيب لصفلاو تارايسلا فقاومل

 يف قئادح ىلإ ءاضيبلا نيركتحملا يضارأ ليوحت نم تايدلبلا نكمي هعمو ،ةلودلل لخد ردصم رفويس

 .ةكلمملا ناكس رثكأ مه بابشو لافطأل مدق ةرك بعالمو ،ةمحدزملا ءايحألا
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 عم نطاوملا لخادتي ىتح ،ةبختنم ةيلحم سلاجمو ءايحأ سلاجم ،ةيبعشلا ةكراشملا نم ضعب مهألاو

 تاماستبا اهدعب لدابتن ،ريبك سلجم يف ةرباع ةلمج وأ ةفيحص يف ةلاقم درجم محالتلا نوكي الف ،هنطو

 .ةرركم تاوعدو ةتهاب
 

 لدابتن ،اهلخاد لعفن امم ةكلمملا جراخ رثكأ ضعبب انضعب يقتلن نحن ،ءايحألا ةفاقث ييحن نأ بجي

 يناعد نأ ركذأ ال .يحلا زكرم نوكي نأ ضرتفي يذلا ،دجسملا لخدن امدنع لئالقلا انفراعم عم اياحتلا

 ،تامدخلا نم ريثك يف اصقان هارأ يذلا دجسملا ىتح وأ ،يحلاب ىنعت ةيضق يأ ةشقانمل عامتجال دحأ

 لعفأ املك ،ةعمجلا وأ رهظلا ةالص ءادأل يقيرط يف انأو هيلع تيشم املك ينيمعي داكي ضيبألا هماخر

 نم ففختو دجسملا مهب محدزا ول نيلصملل الظ رفوتس ،ةحاسملا كلت ريجشت ةرورضب يسفن ثدحأ

 ،راجشألا كلت ةعارزل ءوضولا ءام نم ةدافتسالا هيف ررقأ ،يسفن عم ادرفنم اعامتجا دقعأ ،هترارح

 يذلا ريمألا بحاص الو عامتجالل يناعد دجسملا مامإ الف ،يتيب ىلإ دوعأ امدنع ءيش لك ىسنأ نكلو

 لصاوتلا نم ىندألا اهدح يف ناكسلاو مامإلاو ريمألا ،اعيمج انب ةايحلا يضمتو ،دوقع لبق هانب

 .يعامتجالا
 

 تايحالص تنسحت دقو ،ةيدلبلا تاباختنالل ةيناث ةرود ىرجتس لبقملا )ربمسيد( يناثلا نوناك 28 يف

 نطاوملا كرشتف تايحالصلا نم ربكأ ةعرجب اهزيزعتل ةحناس ةصرف اهنإ .ءيشلا ضعب سلجملا ءاضعأ

 ،ةرودلا هذه يف ليجستلا نع فزع يذلاو نطاوملا ةقث دوعت ىتح ،"ةبساحملاو ةفشاكملاو ةلأسملا" يف

 مل انأ لوقي وهو ،ريثكلا انلعف دقل نولوقي مه ،ةقباسلا ةرودلا يف "هيلثمم" تازجنم ةلآضب هروعشل

 .كلذب رعشأ
 

 ."ةايحلا ةدوج ديري بعشلا" :لوقن نأ تقولا ناح اذل ،مهألا يه نطاوملا ةملك
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 !جیلخلاو ةیدوعسلا يف ایروس ائجال نوكت نأ
 

 اَُنضعَب لأسي ؟رحبلا يف اوتومي نأ نم اضوع نييروسلا نيئجاللا جيلخلا لودو ةكلمملا لبقتست ال اذامل

 عفد يذلا ماظنلا نعً اديعب ماهتالا ةرئادب يقليو عضوملا ريغيل ،ثبخب لاؤسلا يقلي رخآ امنيب !ةجاذسب

 .انطو هاري دعي مل نطو يف شيعي الو ،رحبلا يف توملا رايتخا ىلإ هبعش
 

 ،نويلم فصن وحنب - هعم تثدحت - لوؤسم مهردقي ،نييروس لبقتست ةكلمملاو ةيروسلا ةاسأملا ةيادب ذنم

 تاريشأتب امنإو ،نيئجال اوتأي ملو ،ايروسل ارواجم ادلب تسيل ةكلمملاف ،نيئجال ةفصب اولجسي مل مهنكلو

 تهتنا ةريشأت لمحي نم لقتعت وأ ةرداغملا ىلع مهلمحت مل ،ةكلمملا مهب قضت ملف ةمزألا لاوط ةرايز

 نورخآو ،لمعلل ةديج ةصرف دجو مهضعب ،كلذ تلعف ايروسل ةقيقش اهنأ ضرتفي ةلود كانه ،اهتيحالص

 ،ءادعس مهنأ كلذ ينعي ال نكلو ،ةيموكحلا سرادملا ىلإ مهدالوأ لاسرإب ةموكحلا مهل تحمس ،اودجي مل

 .ربصلا الإ كلمي الو ،نيترم ةدجب ةريغصلا هتقش ناكس فعاضت ايروس اقيدص فرعأ
 

 ةجاذسب ةيقوقحلا تامظنملاو ةيبوروألا لودلا ضعب بلاطت امك ،مهنم اديزم لبقتست نأ ةكلمملا عيطتست

 ىرخألا جيلخلا لود وأ ةكلمملا ميقت نأ يف ةدئاف نم ام ،نيئجال اهوتأي نأ نوديري ال مهنكلو ،ثبخ وأ

 لظيسف هنطو هل دعن مل ام ،شيعي نأ ديريو تاميخملا ةايحب قاض يروسلا نأل ،تاميخملا نم اديزم

 .رايخلا اذه هل رفوت نأ عيطتست ال جيلخلا لودو ةكلمملاو ،البقتسم هيف ينبيو هنمؤي نطو نع ثحبي الاحر
 

 همع نبا نع عمسي ،ابوروأ ىلإ عيطتسي ةقيرط ةيأب ةرجهلا يونيو ةكلمملا يف اميقم رخآ ايروس فرعأ

 نييقارعلاو نييروسلا فالآ لثم ،ايديوس حبصأ نأ نمزلا هب ثبلي ملو لمع ةصرف ىلع لصح يذلا

 نيب ةطبختملا مهناطوأ مهب تقاض نيذلا نيملسملاو برعلا نيسئابلا نم مهريغو ،نييلاموصلاو ناغفألاو

 .يبهذملاو ينيدلاو يناملعلا فرطتلاو برحلاو لشفلا
 

 اروعش وأ ايرصنع سيل ببسلا ،جيلخلا لود مظعم كلذكو ،ةلوهسب ةيسنجلا يطعن ال ةيدوعسلا يف نحن

 ىلع نيرظتنملا نيرجاهملا حزق سوق لكشت يتلا قارعألا لك نم هونطاوم ،ةيدوعسلاك دلبف ،ةيقوفلاب

 ،بناجأ نيرجاهم ديرت ال ةيبوروأ لود لاحك انلاح ،فرص يداصتقا ببسلا ،ةيبوروألا تاباوبلا
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 عيطتست ايناملأك ةلئاه ةيداصتقا ةوق انسلو ،مهبعوتسي نأ عيطتسي ال اهداصتقا نأل ،نانويلاو ايراغنهك

 مهلبقتست نأ ال مهيقتنت نأ ديرت اهنأل ،عنمتت اهنكلو نيرجاهملا نم اديزم بعوتست نأ - جاتحت لب -

 .فراج ليسك
 

 انداصتقا ،عيطتسن ام ردقب انباوبأ مهل انحتفف نييروسلل انتّوخأ انتبلغ نإو ،ىلوألا ةعومجملا نم نحن

 ىلإ جاتحن ال ةيبنجأ ةلامعب ةعبشتم انقوس نأ كلذ ،نيميقم ىلإ نولوحتي نيئجال لمحت عيطتسي ال

 ،ةمكارتملا ةلكشملا هذه لحل ددرتب ركفن ،انداصتقاو انعمتجم ىلع ابلس كلذ سكعناف ،الصأ اهمظعم

 ،جيلخلا لود يف ةدفاولا ةلامعلا« ثحبل ارمتؤم اندقع املك انئانبأ نيب ةلاطبلا عقاوو اهماقرأ انمدصت

 مساج روتكدلل ةريزجلا عقوم يف يضاملا عوبسألا ترشن ةسارد ناونع اذه ناك »اهلبقتسمو اهعقاو

  ..نيسح
 

 ةلامعلا نم رحب يف جلي وهو جيلخلا لبقتسم فنتكت يتلا راطخألا كردأو قلقلاب رعش اهأرق نم نأ دب ال

 ىسنن ام ناعرس اننكلو ،اهنيطوت عيطتسي الو ديري ال عمتجم يف تييح ام ةيبنجأ ىقبت يتلا ةدفاولا

 ةيبنجألا ةلامعلا كلت ىلع »نينمدم« انتب اننأل ؛ةهوشملا ةيداصتقالا انتايح فنأتسنو انقلق لهاجتن وأ

 ةيقب يف ناكسلا ددع نم ةئملا يف 80 ىتح فصنلا نم رثكأو يدوعسلا »بعشلا« ثلث لكشت يتلا

 .)هل نوططخيو كلذ نوديري ةكلمملاب نيلوؤسملا نأ دكأتم( مهدادعأ للقي نأ انضعب ديري ،ةيجيلخلا لودلا
 

 ،نينطاوملا حلاصمو ةيداصتقالا انتباسح لك كبريس نييروسلا نم فالآ تائم »نيطوت« نإف يلاتلابو

 هكرت يذلاك رخآ ايديدح »راغنه« وأ ةميخ ديري ال هنإ ،يروسلا هديري ام اذه نأل »نيطوت« تلق دقو

 امدعب ةسئاب اهلك ،ىرخأ ىلع ةميخ زيمي ام كانه سيل ،ايكرتب باتنع يزاغ وأ ندرألاب يرتعزلا يف

 ،»انطاوم« حبصي نأ ،رقتسي نأ ديري هنإ ،نطولا ىلإ ةدوعلا رظتنت تنأو نيماع وأ اماع اهيف يضقت

 ىلع لصحيل كانه هلمع بر ججاحي يك ،ايكرت انطاوم وأ ،كانه ةيفاك فئاظو ال نكلو ،ايندرأ نكيل

 .يكرتلا هليمز بتارل واسم بتار
 

 نييروسلا نيئجاللا ةيضق ترجف يتلا ةريهشلا ةروصلا بحاص يدركلا ناليإ قيرغلا لفطلا دلاو رفي مل

 بّرج ،ةدعً ارهشأ ايكرت يف اهلبق شاع دقل ،ةرشابم رحبلا وحن )ينابوك( برعلا نيع نم ،ملاعلا لوح

 دصتقاف ،كلذب قاض هنكلو ،يكرتلا هيلع لصحي ام عبر يواسي عضاوتم بتارب لبق مث ،تاميخملا ةايح
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 اهنامضو ابوروأ بسكي نأ امإ ،»توملا ةرماقم« ةلحر ىلإ مامضنالل هيفكت يتلا رالود فالآ ةعبرأ عمجو

 ،توملا هترسأ بيصن ناك ،توملا امإو ،ةنطاوملاو سنجتلا مث نمو رارقتسالاو لمعلا صرفو يعامتجالا

 .هرمع ةيقب امولكم شيعيو ،هتاسأم نع انثدحي نأ وه هبيصنو
 

 ةعبرأ وحن اهيف رشتنا ،نانبلو ايكرتو ندرألا يف مهل ئجالم كانهف ،ئجالم ىلإ ةجاح يف اوسيل مهنإ

 ال جيلخلا لودو ةيدوعسلاو ،نطو ىلإ ةجاح يف مهنكلو ،نيئجال - ايمسر - نيلجسم نييروس نييالم

 .ليدبلا نطولا كلذ نوكت نأ عيطتست
 

 أطخلاو ،مهدنع لمعلا قوس راوع نيجيلخلاو نييدوعسلل فشكت نأ نييروسلا نيئجاللا ةمزأب يرح

 دراوملا يف امولعم اردق ةيبرعلا ةريزجلل تلعج يتلا ةيهلإلا ننسلا ةدناعم يف هوبكترا يذلا ميسجلا

 نم كلهتسي يجيلخلا ،برشملاو لكأملا يف مهتاجاح ةيبلت عيطتست ال ناكس ددعب اهولقثأف ،ةيعيبطلا

 ىلإ خيراتلا ةوق مث هللا رادقأ ترج ،ةريزجلا ناكسل هللا اهردق يتلا ةبسنلا فاعضأ ةيعيبطلا دراوملا

 قارعلاو ماشلا ،ءاطعلا ىلع اهتردق نيبو مهنيب نزاوتلا لتخا املك مهتريزج برعلا نم ضئافلا كرتي نأ

 ةرملل ،ةريزجلا تحبصأ لب ،ةرجهلا تفقوتف ،دودحلاو طفنلا ءاج ىتح ،ةلضفملا ةهجولا امود اتناك

 ،اهيلإ ةدوعلا ديري نم باعيتسا عيطتست دعت ملف تعبشت ىتح ،ناكسلل ةبذاج ،هللا اهقلخ نأ ذنم ىلوألا

 .اهلهأ باعيتسا عيطتست داكلاب اهنإ
 

 هيف نوقبيف هلهأل حلصي ىتح ،رمألا فلك امهم ماشلا عاضوأ حلصنو ،كانه ىلإ بهذن نأ لحلا

 وه ام ،هنم تكشو ابوروأ هتدهش امو ،هنم كشن ملو جيلخلاو ةيدوعسلا يف هاندهش ام ،هيلإ نودوعيو

 يروسلا بعشلاف ،اعيمج انيلع ضيفيسو ،ماوعأ ةعبرأ ذنم لكشتي رشبلا نم لئاه جلث لبج سأر الإ

 .ةايحلا ديري اضيأ
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 ؟ةّیناریإلا ایروس راوجب شیعلا عیطتسن لھ
 

 ول ،أوسأ وه ام كانه نأ ريغ ،فقوتت نأ دب ال بورحلا لك لثم اهنكل ،ًادج ةئيس ايروس يف برحلا

  .ليئارسإ لثم ام ءيش ،»ةمئاد ةئيس ةلاح« ىلإ تضفأ
 

 يف برعلا روتاكيراكلا وماسر ناك .ةمألا بلق يف رجنخلاب ليئارسإ فصو رّكذتي ال مويلا ليج

 ،ءامد هحرج نم ليست رجنخ ،نيطسلف ثيح اهطسو يفو يبرعلا ملاعلا ةطيرخ نومسري ،تاينيتسلا

 .لازي الو انامدأ يذلا ليئارسإ رجنخ كلذ ناك

 ىقبتس »ةديفملا ايروس« دسألا راشب اهامسأ يتلا ،يناثلا رجنخلا نوكتس ةيفئاطلا ةيناريإلا ايروس

 ةيلود ةيامحب ىظحت امبر ،ىقبت اهنكلو انمزهت وأ اهمزهن ،ىرخأ ولت برح يف اهعم لخدن ،دوقعل انعم

 ةيفئاط تاليود ديرت ًاضيأ يهف ،اهيمحت نأ ةّدعتسم ليئارسإ ىتح ،مهدحو سورلا نم ةرورضلاب سيل

  ،اهطيحم يف ىرخأ ةيقرعو ةيفئاط تاليود راوجب سنألاب رعشتس اذل ،ةيدوهي ةلود يه ،اهلوح نم
 

 ؟ىرخأ تاحارتقا كانه له ،ةيزرد ةثلاث ،ةيدرك ىرخأو ،ةيولع - ةيعيش ةيروهمج

 فيعض دسج هنكل ،ريبكلا يبرعلا دسجلا لّكشت ًاعم هذهف ،ةيّنسلا ةيبرعلا لودلاب تانايكلا كلت نراقت ال

 نم رثكأ هيف سرغ دقو ،رخآ روتاكيراك ماسر همسريس يذلا دسجلا هنإ ،دادبتسالاو فالخلاب كهنم

 .ةيلج ةرهاظ تتاب يتلا اياونلاو عامطألا هذه فقوي يقيقح لّخدت لصحي مل ام ،رجنخ
 

 نأ مغر ىلع ،لوبنطسا يف يضاملا )سطسغأ( بآ 2 يف لصح ام ىلإ اوهبتني مل ،برعلا رمأ بيرغ

 عمتجا ،قدانفلا دحأب ةيبناج ةعاق يفو كانه .ليصافتلا لك مهنم نيينعملل تّرفو ةيكرتلا تارابختسالا

 وأ ،ةعبرأ نييناريإ عم ،ةيروسلا ةروثلا يف ةدعاصلا ةوقلا ،»ماشلا رارحأ« ميظنت نم نييروس بابش 3

 اوداق نويناريإلا ،عامتجالا لاوط ًاتماصّ لظو ،»هللا بزح« نم بودنم هنأ نيبت مهعبار ،ةثالث ىرحألاب

 .هيليمزل ًاقحال نييروسلا دحأ لاق امك ،»مهكلم ايروس« نأك لماكلاب تاضوافملا
 

 ايروس ضوافي يناريإلاف ،يموقلا مهنمأ ّسمتو ،برعلا ّمهت عامتجالا كلذ يف تلصح ةمهم ةيزمر ةمث

 حبصي نأ ،نيبضاغ نيملأتم اوناك نويروسلا نوضوافملا .مهدالب اهنأك ،ةلبقملا ايروس لبقتسم مسر ىلع
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 نوديريو هنورقتحي يذلا ماظنلا نع نيلثمم عم تاضوافملا تناك ول نونمتي اوناك ،ضوافت ّلحم مهنطو

 فشك رطخألاو ،ايروس يف عضولا ةقيقح فشك لوبنطسا يف مويلا كلذ يف لصح ام نكل ،هطاقسإ

 )ةيروسلا( »ماشلا رارحأ« نومواسي اوناك نويناريإلاف ،فرص يفئاط عورشم هنإ .لبقتسملا تالامتحا

 نم نييروسلا نيلتاقملا باحسنا لباقم ،مهترطيس تحت قطانم ىلإ ةعيش نييروس نينطاوم ريجهت ىلع

 .اهيلع ةرطيسلا نوغبي يتلا ينادبزلا
 

 !ديدج نم ةيبرعلا ايروس ةطيرخ مسرت ناريإ ،راصتخاب

 يف ناريإ تاكرحمف ،ةيفئاطلا نم ءيشب ركفي نأ بجي لبقملا رطخلا »يبرعلا يموقلا« كردي يكل

 عئابط يفخت يتلاو ةعنقملا ريغ ةيموقلا هتايلاثم نم صّلختيلو ،ةفرص ةيفئاط ،اهتافلاحتو ةقطنملا

 نينمؤملاو اهيلتاقم ةبخنو ،ةلتاقملا ناريإ ةعيلط ،»هللا بزح« ريصم ةكرعم اهنإ .ةيرحلا هركت ةيدادبتسا

  .اهتديقعب

 ىتح هيف ىرجت تاباختنا الو بختني سيئر الف ،هيف ةسايسلل لِّطعمو نانبل يف نّكمتم بزحلا اذه

 تطقس ولو ،بزحلل دادمإّ طخ نوكت نأ ودعت ال يتلا ،ايروس يف امهتكرعم ناريإو بزحلا مسحي

 مويلا ذنم كلذ كردأ .هل ةقيدص ةموكح ةدحاو ةظحلل ولو قشمد يف نوكت نلف ،اهبعش دي يف لماكلاب

 الو حالس ال اهيف عفري مل ،ةيددعتو ةيطارقوميدو تاباختنا ىلا وعدت ،ةيملس تجرخ يتلا ةروثلل لوألا

 رحلا نانبل لعج ىتح ،ةسايسو احالسو امالعإ ماظنلا عم ّفطصا »هللا بزح« نكل ،يفئاط راعش يأ

 فقوتتس ،ايروس يف ةروثلا ترصتنا ول .ريبكلا يماشلا اهدادتما يف رارحألا ةروثل اودع يطارقوميدلا

 نم هتوق دمتسي بزح درجم ىلإ شمكنيسو ،نانبل يف ادسأ هتلعج يتلا بزحلا نع ةحلسألا تادادمإ

 ىلختيو ،رثكأ فئاظوو لضفأ تامدخ يف اهبلاطمب لغشني ،ةيعيشلا هتدعاق معدو عارتقالا قيدانص

 .مداقلا يدهملاو نيسحلا تاراثو ىربكلا ةيمالسإلا ةيروهمجلا ملح نع
 

 ،يفئاطلا هعورشم ىلع قيرطلا ةيّنسلا اهتيبلاغب عطقت ،يبرغلا قشمد فير يف ةدلب ينادبزلا

 ندرألا ىتح اديعبو نانبل ىلإ ةطيحملا ىرقلاو اهلهأ ريجهت يعفدمو يوج فصق ةلمح دعب عاطتساف

 مهيلإ لصت ال ،دحاو رتموليك وحن يف اورصوح نيذلا سواشألا نيلتاقملا تائم اهيف يقبو ،ايكرتو

 تاحيص دعب اهانيسنو ماوعأ 3 لبق »هللا بزح« دي ىلع ترج يتلا ريصقلا ةحبذم .دحأ نم تادعاسم

 .بزحلاب اوقثي الأ مهتّملع ،ديعولاو دعولاو داهجلا
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 ماظنلا قالطإ لباقم هباحسنا ضرع ،ةدحتملا ممألا ّطسوف ،مهتدجن »ماشلا رارحأ« ميظنت لواح

 برحلا نإ ثيحو ،ماظنلا ضفرف ،لافطأو ءاسن مهنيب ،لقتعم فلأ 40 وحنل ةقّثوم ةمئاق عمج ،نيلقتعم

  .ماظنلا ىلع نيبوسحملا محري الأ »ماشلا رارحأ« ررق ،محري ال ودعلاو ،ةحيبق

 دقو ،ماظنلل نيلاوملا نم يروس فلأ 30 وحن ناّمضتو ايرفكو ةعوفلا اتيرق دجوت ،لامشلا يف اديعب

 مهف ،يفئاطلا اهنمز يف ناريإل ةزيمم ةماخ اوحضأ مهنكل ،يّنسلا مهطيحم طسو مالس يف اوشاع

 احمس نيذللا ،نبالاو بألا دسألا يدهع لالخً اثيدح عّيشت نمم اوسيلو ،نويلصأ ةيرشع انثا ةعيش

 نييولعلا نيب وأ ،ماشلا ىرصبو ةقرلاو قشمدب ةريقفلا نييروسلا ءايحأ يف عّيشتلا ىلإ ةوعدلاب ناريإل

 .ًايناريإ ناك ول ىتح ءادتبا نيدتلا ىلإ ليمي ال مهجازم نإ ذإ ،مهنيب عّيشتلا تالمح حلفت مل نيذلا

 امهف ،ناتدلبلا تصعتسا ،بلدإ فير مظعم يلاحلا ماعلا لئاوأ ةيروسلا ةروثلا حاستكا مغر ىلعو

 ةسارشب »ماشلا رارحأ« ميظنت امهمجاه ،ةنس 17 قوف امهبابش ّلج دينجت متو حالسلاب ناتججدم

 يلتاقم نع طغضلا فيفختل كلذ لعفي هنأ نلعأو ،امهتانيصحت نم اضعب قرتخاو ،فيصلا فصتنم

  .ينادبزلا

 ةعباتلا ةعبارلا ةقرفلاف ،اريبك ايمالعإ اراصتنا ديري وهف ،كانه هتلمح يف رمتساو ،اريثك ماظنلاّ متهي مل

 ،ةيرشع انثا ةعيش ءالؤهف ،كلذب ناريإ لبقت ملو ،بزحلا عم كانه لتاقت ،»سيئرلا« قيقش ،دسألا رهامل

 ردابف ،ماظنلا نم نيتدلبلا ىلع صرحأ »ماشلا رارحأ« ناكف ،ايروس يف يفئاطلا اهعورشم لامسأر

 .اهتلمح فقول »رارحألا« ـب لاصتالا ىلا ةدحتملا ممألا ربع

 لوبنطسا تناكف ،»رارحألا« ضفرف ،توريب وأ قشمد يف تاضوافملا نوكت نأ اوضرع ،ةيادبلا يف

 رارحأ« نأل ،تلشف ةينضم تالوج دعب نكل ،ةدحتملا ممألا فارشإ تحت تاضوافملا تأدبو ليدبلا يه

 نأ ىلع نويناريإلا ّرصأ امنيب ،ًاعم ايرفكو ةعوفلاو ينادبزلا يف رانلا قالطإ فقو ىلع ّرصأ »ماشلا

 مهضرأ يف اوقب نيذلا ،نيينطولا نييروسلا رخآ ىلإ نوزمري نيذلا ينادبزلا يلتاقم جارخإ لباقملا نوكي

 يبرعلا مامتهالا نم اديعب ماوعأ ذنم ريجهت ةيلمعل هلوح امو ضّرعتي يذلا ،يبرغلا قشمد فيرب

 فقومك »رارحألا« هضفر ام وهو ،يلاهألا نم بغري نمو ايرفكو ةعوفلا يلتاقم جارخإ لباقم ،يلودلاو

 .ةداهش وأ رصن ىتح لاتقلا فنأتساو ،يناريإلا يفئاطلا عورشملل كردم ينطو
 

 يف نكل ،رخآ دلب يف يرجت امدنع يلودلا عمتجملا اهلجأل ضفتني ،ةّيلج "يقرع ريهطت" ةلاح اهنإ

 !يلودلا فرعلاو تايقالخألا لّطعتت ايروس
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 هات يبرع عیبر ىلإ يعولا ةدوعو "يلجنجب ..يلجنجح"
  
  

 دسألا راشب لیمارب ایاحض ثثجو ضاقنأ تحت توذ امدعب ،يبرعلا عیبرلا حور ىلإ رابتعالا نویقارعلا داعأ

 يبرع لك فواخم ریثت يتلا ءاقمحلا ھتلودو ،ةضیغبلا ھتیفئاطو »شعاد« ةیھارك طسوو ،ةرجفتملا ناریإو

 عیبرلا« مھنأ مھدحأ ررق نیذلا »نیملسملا ناوخإلا« ىلع برحلا ایانث يف تھاتو ،لضفأ ًالیدب دارأ ملسمو

 .مھل سیل ام مھاطعأف »يبرعلا
  

 ھنیوانع لك مغر ىلع ،نآلا ىتح ھمھف نع زجع نملو ،فاجع تاونس عبرأ دعب ھنع هات نمل يبرعلا عیبرلا

 يتلا اھسفن ریھامجلا ،حوضوب قارعلا ریھامج ھنع تربع ام اذھو ،»میركلا شیعلا يف قحلا« وھ ،ةحضاولا

 يكلاملا يرون قباسلا ءارزولا سیئرل مھتاوصأ اوطعأ نیذلا مھسفنأ ءاسنلاو لاجرلاو ً،امویً ایفئاط تفطصا

 نیفئاخ ةعیش ھفلخ اوفطصا ً،الماك ًادقع يرث دلب يف تامدخلا ءوسو هداسف اولمحتو ،»نوناقلا ةلود« ھفالتئاو

 اھعنص يتلا سیباوكلا الو ،مھعبشی يزیرغلا يفئاطلا فافطصالا دعی مل !اوّلم مھنكلو ،ةّنسلا مھناوخإ نیھراك

  .ھنوشیعی يذلا تامدخلا ءوسو ملظلاو داسفلا ىلع ةروثلاو ضافتنالا مدعب مھعنقت يسایس میعز لكو يكلاملا
  

 اونوكی نأ لبق ،تاونس سمخ لبق نویبیللاو نویروسلاو نوینمیلاو نویرصملاو نویسنوتلا راث بابسألا هذھل

 ةبلاطملا امنإو ،»ةینیدلا ةلودلا وأ ةیندملا ةلودلا« لدج اھموی اوریثی مل ،ً»اناوخإ« وأ نییلاربیل الو ،ةّنس وأ ةعیش

 اھنوبساحی يتلا ةموكحلاو ،ةحصلاو ،میلعتلاو ،ءابرھكلاو ،فیظنلا يحلاو ،ةدیجلا ةفیظولاو ،میركلا شیعلاب

 شیج وأ ھیمحت تایشیلیم ال ،اذھ ھبصنم ىلإ هولصوأ نم مھ مھنأل مھل عضاوتی يذلا میعزلاو ،مھلثمت يتلاو

 .تاباختنا ھل روزت ءاضقو
  

 يدادغبلا دعی مل ،اوبضغ كلذل ،راسملا تھوشو ،ةداضملا تاروثلا تحجن .اذھ نم ءيش لصحی مل فسألل

 نانبل ىلإ ةیروسلا برحلا لاقتنا نم فوخلا دعی ملو ،»شعاد« رطخ لوزی ىتح ربصلا نالمتحی ياورصبلاو

 ،ةضراعملاو مكحلا ،نییسایسلا لكب اورفك دقل ً!ابضاغ جرخف ،ةلودلا بایغ ىلع تكسی يكل ينانبللً اعنقم

 .؟عیمجلا علتقت بضغ ةجوم يبرعلا عیبرلا نم ةمداقلا ةجوملا نوكتس لھف ،نیدتملاو يلاربیللا
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 قدنختلاو ةیھاركلا برد يف اھمدق قلزنت دقو ،فوخلا ببسب نمزلا نمً احدر دادبتسالا بوعشلا لمتحت دق

 ،هللا الإ اھملعی ال ةظحل ةمث نكلو ،ةرتف »میعزلا« دوعو قدصت نأ ةدعتسم ،يقبطلا وأ يسایسلا وأ يبھذملا

 لبق میعزلا رذحیف اھملعی نأب مظعألا تارابختسالا زاھج سیئر وأ يسایسلا للحملل لبق ال رخآ وأ ببسل رجفنت

 نیسدنم ءادعأ ةیاعدب ةرثأتم تاغلابم درجم اھنإ ھل لوقی نم هراوجب كانھ نوكیس هرذح ول ىتح امبرو ،اھعوقو

 .ھتمكحبو ھب نمؤم بعشلا نأو ،ةیجراخ ةرماؤمو
  

 بتاورلا رخأتو ةسدكتملا ةلابزلا ةحئارو رمتسملا ءابرھكلا عاطقناو عوجلاو رقفلا لمتحت نل بوعشلا نكلو

 میعن يف نوبلقتی نیضراعمو نیلاومً ابازحأو مكح لاجرو شیج طابضو نییسایس نوری امنیب ،ءالغلاو ةلاطبلاو

 ،دادبتسالا راوع ،دحأ اھتقوی ال ،ةیخیرات ةظحل يف مھل فشكنیس !ينویزفلت لاضنو رھسو معاطمو فئاظوو

 .نطولا ىتح وأ ،بھذملا مساب ،»يسایسلا« وأ »يفئاطلا« فافطصالا اھمسا ةریبك ةبذك ایاحض اوعقو مھنأو
  

 ةقبطلو ھل عفانملاب راثئتسالاو ةرطیسلا وھ هدنع مكحلا ،أوسألا وھ ھنم يبرعلا نكلو ،لح امثیح ئیس دادبتسالا

 متھی ال ،يللیفاكیمل »ریمألا« وھ يبرعلا دبتسملا هأرق يذلا دیحولا باتكلا نأكو ،امھنونف نقتیو دیجیف ،ھلوح نم

 هدھع يف ىفتخاو لُتق ،ھیشونیب وتسغوأ ھمسا يركسع ةیغاط دبتسم كانھ ناك يلیشت يف .اھنسحی الو ةرادإلاب

 يلیشت ةزجعمل سسأ ھنإف ھشطبو ھملظ مغر ىلع ،نییوضوفلا نییعویشلا نم نطولا ذقنی ھنأ معزی ناك ،فالآلا

 يف ریھشلا داصتقالا ذاتسأ ىعدتسا ،ریبخ ىلإ داصتقالا رمأ دنسی نأل ةیافكلا ھیف امبً ایكذ ناك ،ةیداصتقالا

 ةصخصخ يف ةسردم قلخو ھحئاصنو هراكفأ قبط ،هدلب داصتقا ذقنی فیك ھلأس ،نامدیرف نوتلیم وغاكیش ةعماج

 ھقحالی لظ يذلا يومدلا ھبالقناب ال ھتاحالصإب يلیشت ذقنأف ،جتنم يقوس ىلإ میقع يلومش نم ھلیوحتو داصتقالا

 .تام ىتح ھیلع بساحیو
  

 مسقنی ،نطولا عم ضعب عیضی ،لصوملا عیضت .هدابع ىلع لھت نأ هللا ةمحر دیری الو محری ال يبرعلا دبتسملا

 ةمعنتم ةقبطو دبتسملا ىقبی نأ مھملا ،مھی ال ،رخآلا نطاوملاب نطاوملا يشی ،هاخأ خألا هركی ،برتحیو عمتجملا

 .ھلوح نم

 ضرحی نطاومو ،ىرقلل ٌقرحو ،نیدایملا يف ٌلتق ،ةیضاملا تاونسلا لالخ برعلا تاشاش تلتحا ةحیبق روص

 ةراثإ ،فوخلاو سیباوكلا ةعانص ،ةیھاركلا مھتاكرحم ،كانھ خراص مالعإو ،انھ يبعش دشح ،رخآ ىلع

 مل ،ةیندم مأ ةینید ،ةیّنس مأ ةیعیش ةلود ،ةیوھلا نع میقع لدج يف نیفقثملاو عمتجملا قارغإ ،بزحتلاو ةیفئاطلا
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 الو ،میركلا شیعلا نع ھثدحی نم دیری ال دبتسملا ،عوضوملا رییغتل ططخم امنإو ً،اضراع ًالمع كلذ لك نكی

 نأ نع زجاع ھنأل ،ةماركلاو ةزعلا نعً اثیدح قیطی ال عبطلابو ،دیجلا میلعتلا وأ ،فیظنلا عراشلا الو ،ةفیظولا

 ھعجشیف ھمدخی باھرإلا !ىضوفلا تناك تبغ نإ ،نمألاو رارقتسالا ،دحاو ءيشب مھدعی ھنإ ،اھنمً ایأ رفوی

 فطعنملا يف باھرإلا ،ھقحالیً اسوباك ھنم عنصی ،ھنم ھفیخی ،راھن لیل باھرإلاب نطاوملا رّكذی ھمالعإ ً،انمض

 ھیلع ضقنیسف ھتوم قرفو ھتایشیلیمو »يبعشلا هدشح« و ھتطرشو میعزلا نیع تفغ ول ،عراشلا نم رخآلا

 ،اھكیكفت باھرإلا دیری يتلا »ةلودلا« ةیامحل يرورض ھنإ ،دبتسملا فنعب لبقی نأ ھیلع كلذل ،ھترسأو ھقزمیو

 رربی وأ تكسی نم لك ،ھعم نیفطاعتملاو باھرإلا ركسعم ىلإ فوخلا لقنن مل نإ ةفدھتسم ةعامجلاو ةفئاطلا

 قرھملا مدلاب لوبقلا ىلإ نطاوملا ناعفدی ھمالعإو دبتسملا فقثم .تومی نأ سأب ال يباھرإ وھ رخآً ایأر مدقی وأ

 هرزو لمحت يف كرتشی مدلاب نطاوملا لبقی امدنع ،رخآلا بناجلا يف وھف يعم سیل نم لك ،رخآلا بناجلا يف

 .ةبساحملا ةظحل نع هدعبی كلذف نانئمطاو ةحارب رعشیف ،دبتسملا عم
  

 لواحی ،مویلا قارعلا يف لصحی ام اذھ ،راھنیس ةلاحم ال ھنكلو ً،الماك ًادقع ...نیتنثا ...ةنس حلصی ،رذق كیتكت

 نییسایسلا نم ةقبطو يناتسیسلا عجرملا كلذ يف هدعاسی ،هذاقنإ نكمی ام ذاقنإ يدابعلا ردیح ءارزولا سیئر

 يكلاملا سیلوً اعیمج مھب فوطت نأ نكمی نییقارعلا ةعیشلا »مھیبخان« ةبضغ نأب اوعنتقا مھلعل ،نییقارعلا

 نع مھامعأ يرحس لمع ةرفش اوكف مھنأك ،ةحیرص ةحضاو مھتافاتھ ً،اموی هءاكرش اوناكً اعیمج مھف ،هدحو

 :نوفتھی اوجرخف میركلا شیعلا بلاطم
  

 يلجنجب .... يلجنجح«

 يلإ میلقإ .... كلإ میلقإ

 يلإ لیمرب .... كلإ لیمرب

 يلی امك بعشلا اومسق

 يلع ةعیش .... رمع ةّنس

 .»يلتبم مھایو بعلی املاو

 ؟.مھریغل دوعی لھف ،نییقارعلل يعولا داع
  
  
  
  



 185 

  
 

 میمرلا ماظعلاو ناطقلا دمحأو دسألا راشب
 
 

 ريرحت ءاسؤر هئاقل لالخ ناطقلا دمحأ ةرهاقلا يف يدوعسلا ريفسلا هلوقب درفنا يذلا ديفملا ام

 اذه لوح هلاق ام ىلع تزكر فحص نيوانعو تايطغت طسو هاتو ،يضاملا ءاثالثلا ةيرصملا فحصلا

 مزجأ" حيرصلا هلوقو ،ةكلمملل يروس لوؤسمل ةرايز يأ لوصح عطاق لكشبو هيفن هنإ ؟كاذ وأ بتاكلا

 ."يلبقتسم لح يأ يف رود هل نوكي نل )دسألا راشب يروسلا سيئرلا( نأب
 

 وحن اهتسايس تريغ ةكلمملا نأ اهمالعإ جّور امدعب ،ةرهاقلا يف اصوصخو ،يتأت حيرصتلا اذه ةيمهأ

 كلذو ،ةضراعملا نع تادعاسملا فقوو دسألل يلحرم رودب لوبقلل ةدعتسم تتاب اهنأو ،ةيروسلا ةمزألا

 يركب ىفطصم كانه مكحلا نم برقملا يفحصلا كلذ ىلإ بهذ امك ،نييمالسإلاو "شعاد" ةهجاومل

 يف اوزمل نيذلاو "نييعوضوملا ريغ" ةرئاد يف اولخدي نأ عقوتأ نيذلا ،نييرصملا نييفحصلا نم هريغو

 .ايروس يف يدوعسلا رودلا
 

 ةكلمملا نإو ،ايروس ذاقنإل يدوعس عورشم يأ يف دسألا راشبل لبقتسم ال .رمألا ريفسلا مسح ،اذإ

 ،هبعش لتقي "يدئاقع" يروسلا شيجلا نأ ىرت اهنإو ،فينج ةيلمع فانئتساو ،يملسلا لحلا لضفت

 .هبعش يمحي ارح اشيج هنوكل ريدقتلا قحتسي يذلا يرصملا شيجلاك سيلو
 

 ةيسورلا تارابختسالا نأ بيرست نيب ،يضاملا عوبسألا لالخ شيوشتلل ضرعت يدوعسلا فقوملا اذه

 نيدلبلا نيب ةعيطقلا تلح ذنم ،ىلوألا ةرملل نيزراب نييروسو نييدوعس نيلوؤسم نيب عامتجال تبتر

 يف يروسلا بعشلا نع ىلختتس ةكلمملا نأ اهدافم تاويرانيس نوللحم اهيلع ىنبف ،2011 ةياهن

 يكيرمأ لوبقو ةيسور ةطاسوب ناريإ عم ةقفص دقع ددصب اهنإ لئاق ىلإ ،ةيرحلا لجأ نم هتكرعم

 طسو هات يذلا مهملا هحيرصتب اروكشم كلذ لك ريفسلا ىفن دقو ،"نميلا لباقم ايروس" اهاضتقم

 .مهم ريغ ثيدح
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 مالعإلا فسأللو كلذكو ،ناريإو "هللا بزح" مالعإ اهجور يتلا ،تايضرفلا كلت ززع ،ريفسلا يفن لبقو

 لود اهعمو ةكلمملا ،ةقطنملا يف ىربكلا لودلا نيب فلاحت ىلإ يضفت ةيسور ةردابم نع ثيدح ،يرصملا

 ودعلا ةبراحم فدهب كلذو ،نكي مل ائيش نأكو ،مهنيب اهدسأب ايروس دوعتو ،رصمو ايكرتو ،جيلخلا

 فلاحتلا اذه ىلإ يقارعلا "يبعشلا دشحلا"و ناريإ تمضنال اليوط انربص ولو ،"شعاد" دحوألا

  .ليحتسملا
 

 ةفيحص هتبسن اهسفن عامتجالا ةليل يفو ،رخآ بيرستب "بيرستلا" وأ عورشملا اذه راهنا ىرخأ ةرم

 تضفر ةيدوعسلا اهسأر ىلعو جيلخلا لود نأ" ةحودلا عامتجا لخاد رداصم ىلإ ةيرطقلا "برعلا"

 عم ايكرتو جيلخلا لود عمجي يميلقإ فلح ليكشت ىلإ ةيعادلا ،نيتوب ريميدالف يسورلا سيئرلا ةردابم

 ."ةلودلا ميظنت اهسأر ىلعو ةددشتملا تاعومجملا ةهجاوم يف دسألا ماظن
 

 نل ةكلمملاك ةلود نأ ينعت ذإ ،ءادتبا اهجيورت يقطنملا ريغ نم ناك ،ةيقطنم ريغ ةركفل يقطنم يفن هنإ

 يموقلا اهنمأ نع اضيأ ىلختت امنإو ،يروسلا بعشلا عم فوقولاب يقالخأ فقوم نع طقف ىلختت

 افيلح نوكي نل اذهك لزانت دعب قشمد يف ارصتنم جرخي ماظن يأف ،ناريإ ةحلصمل ايروس نع لزانتلاب

 ريطخ قارتخا كلذ يفو ،ناريإل امامت اعبات اماظن نوكيس لب ،بألا دسألا دهع ذنم ناك امك طقف ناريإل

 ؟لقاع فيلح ىلع اذه توفي فيكف ،ايكرتو ندرألاو رصم امنإو ،طقف ةيدوعسلا سيلو ةقطنملا لماك نمأل
 

 ذإ ،تلاز دق يروسلا فلملا لوح نيدلبلا نيب تناك يتلا تافالخلا نأ دكأ ناطق ريفسلا نأ ديجلا نم

 سيلو ،لحلا ىلإ لوصولا لبس لوح فالخ يضاملا يف كانه ناك امبر" :يفحصلا هرمتؤم يف لاق

 ."قورشلا" ةفيحص هنع تلقن ام بسحب "قيرطلاو لئاسولا ىلع قافتا كانه راص نآلاو ،هرهوج )لوح(
 

 ّيطب يدوعسلا عورشملل نيديؤملاو ،يموقلا ةقطنملا نمأ ىلع نيصيرحللو ،نييروسلل ديج ربخل هنإ

 ولو ارود دسألا راشب ءاطعإ ىلإ اوعد نيذلاف ،اضيأ يقطنم هنأ امك ،انملاع نع ةيناريإلا ةحفصلا

 تلبقو )لعفت نل يهو( مسلا ةكلمملا تعرجت ول ىتحف ،نييعقاو ريغ ،ايروس يف مايألا لبقم يف ايلاقتنا

  .ةمهملاب موقي نأ نم زجعأ هنإف ،راشبب
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 وبأ "ةرصنلا" ميعز نع فلتخي ال ،ةيفئاط ايشيليم ميعز درجم ىلإ ةلودلا سيئر ماقم نم راهنا دقل

 ،ناريط حالس كلتمي هنأ الإ ،هفرعن ال يذلا ايروس يف "يدادغبلا ةفيلخلا" لثمم وأ ينالوجلا دمحم

  .لودلا نم ةنفح عم ةنلعم ةيجراخ تاقالعو
 

 ماظن يف ةايح خفني نأ عيطتسي دحأ ال .هللا ريغ ميمر يهو ماظعلا ييحي يذلا اذ نمو ماظن "ميمر" هنإ

 .دسألا راشب
 

 نمو ،"هللا بزح" هفيلح لثمو هلثم تايشيلم سيلو هرصني رارج شيجب نيعتسي نأ وه ديحولا لحلا

 لبقت نأ الإ اهيلع ام يلاتلابو ،هذهك ةمثآ ةكارشب لبقت نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال ةكلمملا نأ دكؤملا

 يف بغارلاو دعتسملا ديحولا وهف ،فالآلا تارشعب يتأي رارج يناريإ شيجب ايكرتو رصم اهعمو

 يف اكتفو التق لمعي ،ةيهاركلاو ةيفئاطلا يف قراغ "يبعش دشح" هعمو ،هذهك ةرذق ةمهمب رارمتسالا

 .هتوربجل اوعضخي ىتح ،ماظنلل نيضفارلا نييروسلا
 

 دهعلا يلو يلو هب متتخا يذلا ،"ةرهاقلا نايب" يف ءاج امك ةيبرعلا ةمألا يحانجل نكمي ال ،ىرخأ ةرم

 .ايكرت عبطلاب امهعمو اذهك رمأ لوبق يضاملا عوبسألا ةرهاقلل هترايز
 

 .لعف انسحو ،ةرهاقلا يف يدوعسلا ريفسلا هب ىتأ يذلا مهملا ربخلا ناك "راشب ىهتنا"
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 ریبكلا يدوعسلا بایغلا
 
 

 اذهب تجرخ .ةعساو كيكشت تالمحل ةقطنملا يف رارقتسالا ةداعإل »يدوعسلا عورشملا« ضرعتي

 نيمتهملا نييسامولبيدلاو نيثحابلا نم ةبخن عم نيلرب يف امهلثمو ،نطنشاو يف نيءاقل دعب عابطنالا

 نل اهنأ دقتعي وأ ،»يقالخأ« ةقطنملا يف يدوعسلا كرحتلل عفادلا نأب عنتقملا ريغ نيب ام مهف ،ةقطنملاب

 .مجحلا اذهب ةمهمب مايقلا عيطتست
 

 لقعي ال يذلا ،ديجلا عباتملاو ثحابلا وهو ،لكيه نينسح دمحم ذاتسألاك ،كلذ نوري نيبيرق ةمث نإ لب

 :هلوقب نييدوعسلا بضغأ »ريفسلا« ةفيحص عم ريخألا هثيدح يف هنكلو ،اهدصاقمو ةكلمملا لهجي نأ

 امأ ،اهل ةقصالم دودح هيدل سيلو اهيف ررحت ةكرح دعاسي ناك كانه رصانلادبع لّخدت امدنع«

  .»اهيف نيتظفاحم ىلع اولوتساو ،نميلا نم بلاطم رارمتساب مهيدلف نويدوعسلا
 

 نكلو ،ةكلمملا قح يف ةئيس ىرخأ ءايشأ هراوح يف هيداني نأ هرواحمل ولحي امك »ذاتسألا« لاق دقل

 هيف درفتي ال ديدج نمي ءانبل فدهي هنأَ ري مل ذإ ،نميلا يف يدوعسلا رودلاب هلهج ردقب يشت هذه هتلمج

 ،اهدحو ةكلمملل سيل يموقلا نمألا ددهت ال ،ةيناريإ ةنميه تحت عوقولا نم هيمحت نأو ،مكحلاب قيرف

 !رصم ىتح لب
 

 يف ةرم يسيسلا حاتفلادبع يرصملا سيئرلا سلاجي يذلا وهو ،كلذب ملم ريغ »ذاتسألا« نأ لقعي له

 مل نإ ؟ةقطنملاو رصم عاضوأ تاروطت لوح يأرلا نالدابتيو ،ينويزفلت راوح يف هلوق بسحب عوبسألا

 ،ةكلمملل ةيقيقحلا اياونلاب هغلبأ نميلا هدوقت يذلا فلاحتلا يف كيرش وهو سيئرلا لعلف فرعي وه نكي

 سيلو ،ةنيميلا ةيسايسلا تانوكملا ةيقب عم ةكراشملا لوبقل مهعفد امنإو ،نييثوحلا ءاغلإ يونت ال اهنأو

 ريبك يسايس للحمو ثحاب نع كلذ بيغي فيكف ،اهتراج ضرأ يف دحاو ربش يف ولو عامطأ اهل

  ؟ىيحي مامإلا ىلع ريزولا هللادبع ةروث ذنم اديج نميلا فرعي ،لكيهك
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 ةرهاقلا ةبيرقلا ةفيلحلا يفقثم نع ىتح اوباغ نيذلا يموق مولأ نأ لضفأو ،نظلا نسحل امود ليمأ

 ةيدوعسلا ةرافسلا مامأ نورهاظتي نييرصمو نييثوحل كانه ةحاسلا اوكرتف ،يدوعسلا عورشملا حرشل

 .»نميلا ىلع يدوعسلا ناودعلا« هوّمس ام حرشل ،)دقعت ملو تدقع( ةودن نودقعيو ،ةرات كانه
 

 نطنشاو يف ىتح امنإو ،اهدحو ةرهاقلا يف سيل ،ةماعلاو ةيبعشلا انتيسامولبيدب نوبئاغ نحن ،معن

 ديحولا لب ،رصاعم يبرع عورشم مهأ هيف دوقن يذلا تقولا يف ،ةيبرغو ةيبرع ةمصاع لكو نيلربو

 ،هفادهأ حرشت ملاعلا لوح ةطشن ةماع تاقالع ةلمح نود نم يضمي هنكلو ،ةقطنملا ذاقنإب ليفكلا

 نيثحابو نييمالعإ نم هل نيديؤملاو راصنألا نم ةقبط قلختو ،همامأ تابقعلا ليلذت لجأ نم طغضتو

  .دلب لك يف ةساسو
 

 يدوعس يبول دجوي ال هنأ فرتعن نأ بجي ،»غنييبول« ىمست يتلا ،ةيطوبطخألا ةدقعملا ةيلمعلا كلت اهنإ

 هددمتو ةدحتملا تايالولا يف ينويهصلا يبوللا نم انوكش امدعب اننأ اماليإ رثكألا لب ،لاّعفو مظنم

 عيقوت عم مايألا هذه ةيلاعفو ةوقب رهظ يذلا يناريإلا يبوللا نم نآلا وكشن ،ةكلمملا دض ىتح هطاشنو

 ىلإ برغلاو ،برغلا ىلإ ناريإ ةداعإ ىلإ هتقيقح يف فدهي يذلا ،برغلاو ناريإ نيب يخيراتلا قافتالا

 .ناريإ
 

 ىتم ؟تيقلأ ةرضاحم مك ،ةيسيئرلا ملاعلا مصاوع يف ةيدوعسلا تارافسلا ةطشنأل حسم ةيلمعب مقنل

 الف ،اهنع نوفزعي ةيفحصلا تاءاقللا ىتح ؟ىربكلا ثحبلا زكارم دحأ يف ةملك يدوعس ريفس ىقلأ

 ةدحتملا ممألا يف اهبودنمو ،فاون نب دمحم ريمألا ةدحتملا ةكلمملاب ةيدوعسلا ريفس طاشن ريغ ركذأ

 فعض يه ةدعاقلا نكلو ،ةكلمملا ءارفس دحأل نيتنثا وأ ةرضاحم تلفغأ امبر .يملعملا هللادبع ريفسلا

 .ةيدوعسلا ةماعلا ةيسامولبيدلا
 

 نأ نكمي ال لمع هنإ ؟هذه اهتجاح ةعاس يف ةكلمملا مدخت نأ نكمي يتلا ةقيدصلا تاسسؤملا نيأ مث

 هرامث دصحن يكل لقألا ىلع تاونس رشع لبق سسؤي نأ بجاولا نم ناك لمع امنإو ،جتنيل مويلا أدبي

 ،قافتالا اذهك ةيميلقإلا ةسايسلا نيزاوم رّيغي ناريإو برغلا نيب اقافتا عقوتن مل اننإ دحأّ نلوقي الو ،مويلا

 انفيلحو نييثوحلل ابالقنا ليختن ملو ،نميلا يف ةلماك ةيدوعس ابرحو »مزح ةفصاع« عقوتن مل اننأ وأ

  .رصم يف ةروثو قارعلا ميسقتو لماكلاب ايروس رايهنا الو ،حلاص هللادبع يلع ميدقلا
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 وزغ نم ،اهانشع يتلا سمألا بئاصم جاتن يه مويلا ثادحأ نأ ىلوألا ،نيتهج نم عنقم ريغ در هنإ

 نوكت نأ نكمي ناك يتلا ،1988 ماع رئازجلا ةضافتنا اهلبقو ،)ربمتبس( لوليأ 11 مث ،اهبرحو تيوكلا

 هجولا اركبم انل فشك يذلا يريرحلا سيئرلا لايتغاف ،نيدقع دعب يبرعلا عيبرلا راجفنال رطخ سوقان

 انل فشك يذلا ،هدعب امو قارعلا وزغ اضيأ ،ةقطنملا يف ناريإ عورشمو يروسلا ماظنلل يقيقحلا

 نم دقع لبق نيقيرفلا نيب ةسلج لوأ تأدبف يوونلا قافتالا امأ ،ةيناريإلا ةراهملاو يكيرمألا طبختلا

 .»اذه لك عقوتن مل« ةلمجب بايغلا اذه دحأ رربي الف ،نمزلا
 

 انك امنيبو ،لوليأ 11 دعبف ،مويلا اذهل دعتساو عقوت انريغ نأ ،لوقلا اذه ةهاجو مدع ىلع رخآلا ليلدلا

 ،ناريإ وحن رظنت نأ ثاحبألل رلفكور ةسسؤم تراتخا ،انيلع تلاهنا يتلا تاماهتالا فرصب نيلوغشم

 ةسايسلا لحاطف نم اددع 2001 ةياهنب تعمجو ،»جعزملا ينسلا« انملاع نع ليدب نع ثحبت اهنأك

 تاعامتجا ىلع رالود نويلم 4.3 قفنأ يذلا ،»ناريإ عورشم« مهعم تلكشو ،نيدعاقتملا نييكيرمألا

 اهعورشم نم ليئارسإو برغلا تافوخت ةجلاعم اهروحم ،ناريإ عم قافتاب عيرستلا فدهب لمع شروو

 ثحبيل عورشملا اذه ليصافت دري نمو ،ةقطنملا يف يميلقإ بعالك ناريإ ةداعإ اهبلص نكلو ،يوونلا

 .نامدلاو رتيب ثحابلا هبتاكو ،يرابخإلا غربمولب عقوم ىلع هنع
 

 كلذ يف اهدامع ،ةدحتملا تايالولا يف اهل يبول ليكشت نم اهنكم ذإ ،ناريإ هنم تدافتسا عورشملا اذه

 ةليللا داع ول مهضعب ،كانه ةموكحلل ضراعم مهضعب ،يناريإ لصأ نم نويكيرمألا تاعماجلا ةذتاسأ

 نوثحابو باتك مهنم ،ىلعأ ةيموق ةحلصم مامأ ابناج مهتافالخ اوعضو مهنكلو ،لقتعيس نارهطل

 يديوس وهو يسراب اتيرتو ،رصن يلاف قومرملا بتاكلا لثم ةيكيرمألا ةيميداكألا طاسوألا يف نومرتحم

 يناريإلا ينطولا سلجملا اهل سسأو ،ناريإ نع نيحفانملا ةعيلط يف هنكلو يتشدرازو ،يناريإ لصأ نم

 ريثم يناريإ ءادأ هنأ يف كش ال .نطنشاو يف يناريإلا يبوللا ةبرح سأر ىحضأ يذلا ،يكيرمألا

 .نطولا لجأ نم ابناج »ةريغصلا« مهتافالخ نوعضي امدنع ،باجعإلل
 

 ،نميلا يف اهبرح ةكلمملا رسخت نأ عقوتت نيلرب يف اهيلع تعلطا ةسارد ليصافت يورأس ةيلات ةلاقم يف

 تدجو نطنشاوب اهيف تكراش راوح ةشروو ،ةريخألا ندع تاراصتنا دعب هيأر رّيغ اهبحاص نأ بسحأو
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 ريرحت يف »شعاد« عم نواعتلاب ةكلمملا نومهتيو ،نميلا ةيلمع اياون يف نوككشي نيرضاحلا مظعم

  .ندع
 

 نكلو ،نطنشاو ىتح اديعب امنإو طقف توريب يف سيل ،انسح ءالب ولبي يناريإلا يبوللا نأ حضاولا نم

 نطنشاوب يلمع لالخ ،نيالك وج ةيكيرمألا »مياتلا« ةلجمب قومرملا بتاكلا نم اهتعمس ةداهشب متخأ

 هعم يرجيل ريمألا بتكمل انقيرط يف نحنو يل لاق ،كانه اريفس ناك نيح ،لصيفلا يكرت ريمألا عم

 ةيسامولبيدلا يف هطاشنو ةفاحصلا عم يمويلا هلصاوتب انه يكرت ريمألا هعنصي يذلا« :ةيفحص ةلباقم

 ريغتتسف ،رخآ دقعل اذكه متررمتسا نإ ،ةيضاملا 40ـلا تاونسلا لاوط نويليئارسإلا هلعفي ام وه ،ةماعلا

 .»ةيدوعسلا وحن يكيرمألا ماعلا يأرلاو ةفاحصلا ةرظن
 

 نوديجي ،بابشلا نييدوعسلا نييسامولبيدلا نم ديدج ليج ءانب ىلإ وعدي يكرت ريمألا لازي الو رمتسن مل

 عم لصاوتي نأ دالبلا كلم جاتحي امدنع« تفلتخا ءارفسلا ةفيظو نأ ىري ذإ ،»ةماعلا ةيسامولبيدلا«

 بلطل ةباجتسالا عيطتسي ال نكلو ،نمآ يفتاه طخ ربعو هعم رشابم لاصتا ءارجإ هنكمي ،رخآ دلب ميعز

 ،»نآلا ريفسلا ةفيظو هذه ،ساسكت لامش ةعماجب ثحاب وأ وياهوأ يف ةيلحم ةفيحص نم يفحص

 ةمدقتملا هترظن ىلإ دوعن نأ تقولا ناحو ،كانه ةريصقلا هتمدخ ةدم لالخ مايق ريخ اهب ماق هنأ قحلاو

 ،ةيقالخأو ةلداع ةيضق باحصأ اننأب فرتعن نأ انيلعو ،لبقملا يدوعسلا يسامولبيدلا لمعلا يف هذه

 .ملاعلل اهميدقتو اهنع عافدلا نسحن ال نكلو
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 فاجع تاونس رشع
 
 

 وأ هتوبك نم جرخي ىتح يبرعلا قرشملا اهجاتحي يتلا ةدملا كلت ؟رثكأ مأ كلذ نود مأ رشع يه له 

 اليوط ...اليوط انمز انمامأ نأب يشت ةلصاحلا رامدلا لاح نكلو ،بيغلاب مجر تاريدقتلا لك ،هتاوبك

 ال ،رثكأ لب نرق فصن لالخ ةرادإ ءوسو دادبتسالاو ركسعلا هبرخ امف ،نورصعيو سانلا ثاغي ىتح

 ءايحأو تمدهت ندم ،يبرعلا عيبرلا دعب ام بورحو رايهنا كلذ ىلإ دز ،ةثالث وأ نيماع يف هحالصإ نكمي

 .قالخألاو نوناقلا ميق اهعمو ،تراهنا ةمظنأو لودو ،ترجه بوعشو ،ضرألاب تيوس

 نمم رظتني نم كانهو ،ايبيلو نميلا يف قاسو مدق ىلع راجو ،قارعلاو ايروس يف حضاوو يلج اذه

 .ةيهاركو ةيشاف اهيلع داز مث ،دادبتسالا ةقبر ىلإ داع

 طبضو ،اهلخاد نيصحت لوألا ،نارايتخا ندرألا اهعمو جيلخلاو ةيدوعسلاك ةرقتسملا برعلا دالب مامأ

 ىعستو دوقتو ردابت ،نيرمألا نيب عمجت نأ وه يناثلا ،اهلوح نم اهسفن لكأت ةنتفلا كرتو ،اهدودح

 نأ دقتعأو ،اهدودح طبضتو اهلخاد نصحتً اضيأو ،اهيلإ دتمت ال ىتح ناريجلا قئارح ءافطإ ىلإ

 ؟لبقملا دقعلا يف اهيلع كلذ ريثأت امو ؟كلذ ىلع ردقتس لهف ،يناثلا رايخلاب تذخأ ةكلمملا

 لالحإل ىعست مث ،رايهنالا لاح فقو لواحتو ،نتفلا جلاعتو ،قئارحلا ئفطت ،ةبعص تاونس نوكتس

 دسفتو اهدهج لطعت دق ،ىربك تايدحت هجاوت هسفن تقولا يفو ،ناريجلا نيب رارقتسالاو مالسلا

 ةدينعلا ناريإ :ةيتآلا ةسمخلا يف اهرصتخأو ،اهتملك عمجتو اهداتع زهجتو ةطخلا مكحت مل ام ،هجئاتن

 77 ةايح نيسحتو ةيمنتلاب لغشنتل اهرايدل دوعتو ،ةلفغ يف اهتققح تابستكم نع لزانتلا ضفرت يتلا

 وحن نع جارفإلاو اهنع لبقملا تابوقعلا عفر اهزفحي نأ نع اضوعو ،نوسئاب مهفصن يناريإ نويلم

 رضتو انرضتف انملاع يف ةيعسوتلا اهعيراشم يف ةديدجلا تاردقلا هذه هجوتس ،اهل رالود نويلب 100

 انقارعو انماش يف نوكيس فسألل اهلج ةملؤم ةلزانمو ،تاونس دعب الإ اهدشر اهيلإ دوعي نلو ،اهسفن

 .اننميو

 اهعقوم مكحب كلذو ،اينمأو ايركف ميظنتلا ةهجاومل ةرطضم ةكلمملاف ،»شعاد« يناثلا يدحتلا

 ةلخادتم ةدقعم لاح اضيأ هنكلو ،سانلا نمأو ةايح ددهي ام ردقب نيدلا ميق ددهي »شعاد«ـف ،يمالسإلا
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 ةكرعم هذهو ،هيلع ءاضقلا نكمي ىتح هبابسأ ىلع ءاضقلا بلطتي ام ،يراجلا رايهنالا فورظ عم

 .تاونس قرغتستس

 يدوعسلا عورشملا ليطعت عيطتستو ،ةرثؤم لازت ال يتلا ،ةدحتملا تايالولا وه فيلح عم ثلاثلا يدحتلا

 لبقملا ماعلا تاباختنا يف ةسيئر نوتنيلك يراليه ةديسلا تءاج نإ .ءاوطنالا يف اهتبغرو ،اهددرتب

 لمكيس بلاغلا يفف ايروهمج ناك نإ امأ ،ايجراخ ةطشنو اديج ةقطنملا مهفت يهف ،لؤافتلا نكمي

 نأ دقتعي نمم ضعبلا عقوتي امك سيلو ةيلصألا نييروهمجلا ةديقع هذهف ،ةيئاوطنالا امابوأ ةسايس

 وه نييروهمجلا يف لصألاف حيحصلا وه سكعلا .لصألا يه ةيلخدتلا نبالا شوب جروج ةسايس

 .ايكيرمأ ءاوطنالا

 ديزي نأ دحأ هيف عقوتي ال دقع يف ،ةفلكم ةيريصم ةكرعم لخدت ةكلمملاف ،داصتقالا يف عبارلا يدحتلا

 كالهتسا نم ديدش فوخو ةلئاه تافورصم اهمامأ هسفن تقولا يفو ،ارالود 60 ىلع طفنلا ليمرب رعس

 .ةلبقملا لايجألل رفوي نأ ضرتفي يذلا ،ماعلا يطايتحالا

 نم ىواهتي يبرعلا ملاعلا ىري وهو قلق اضيأ هنكلو ،لضفأ ةايح ديري يذلا ،يدوعسلا نطاوملا اريخأو

 معني يتلا رارقتسالا لاح اددهم ،هدجاسمو هندم لخاد يف ديدج نم هسأرب بئرشي باهرإلاو هلوح

 .ةبوسحم ريغ تارماغم هاري امل سمحتي ال دقو ،هتزيمو اهب

 ةكلمملا بحس ناريخألا نارهشلا دهش ذإ ،ةردابم نوكت نأ ىلإ ةيدوعسلا ةدايقلا تعفد تايدحتلا هذه

 هنم يعونلا اصوصخ حالسلا تايرتشم يف طاشن هبقعأ ،ماعلا اهيطايتحا نم رالود نويلب 50 وحنل

 يف امب ،تاعاطقلا لك يف ديدجتو يئاضفلا ريوصتلل ةروطتم ةكبش لثم ،ةثيدحلا بورحلا مدخي يذلا

 خضو ةلكيه ةداعإو ،ةكلمملا ءاقدصأ ةرئاد عيسوت ىلإ فدهي مومحم يسايس طاشن عم ،ةيرحبلا كلذ

 ةفصاع« عورشمب رارمتسالا يونت ةكلمملا نأب يشي كلذ لك ،ةيدوعسلا ةيسامولبيدلا يف ةديدج ءامد

 بيترت ةداعإو يناريإلا عسوتلا فقوب هفادهأ ققحي ىتح ،هب عسوتلاو لب نميلا يف هتأدب يذلا »مزحلا

 .ةقطنملا ءانبو

 تحجن ذإ ،يجيتارتسالا يدوعسلا عورشملا اهيلع فقيس يتلا »ةيضرألا« مزحلا ةفصاع تققح دقل

 دعت مل نإو ،هتاذ دح يف مهم راصتنا اذهو ،ةردابملا مامز ةكلمملا ىلإ تداعأو ،نميلا فاطتخا عنم يف

 ةيدوعسلا تاوقلا ترخأت ولف ،كانه ناملربو ةيروهمج سيئرل ةيقيقح تاباختنا رجت ملو ،دعب ةيعرشلا

 ةيروص تاباختنا ترجو ،يداه سيئرلا يف ةلثمم ةيعرشلا تطقسو ،ندع تحستكال ادحاو ًاعوبسأ
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 رظن يف اهنأ الإ ،تاباختنالا راوع مغر ىلعو ،ةئملا يف 97 ةبسنب حلاص هللادبع يلع دمحأ اهب زوفي

 .نييثوحلا عم افلاحتم ايعرش اسيئر زرفتس ملاعلا

 ةيوج ةدعاق حاتتفاب يناميلس مساقو نبالا حلاص لفتحي ىتح راظتنالا ريغ نييدوعسلا مامأ نوكي نلو

 اهنيح ةكلمملا تلخدت ولو ،ةيدوعسلا يضارألا نم تاوطخ دعب ىلع ةدعص يف »يروثلا هسرح« اهريدي

 ةصق اهنإ .نمألا سلجم يف كلذ يف امب ،يلود معدب ىظحت مويلا اهنكلو ،داقتنا لحمو ةيدتعم تناكل

 ظفاحت نأ بجي نكلو ،ملاعلاو ةقطنملا يف ايدايق اعقوم اهأوب ،اعم ةيدوعسلا ةوقلاو ةيسامولبيدلل حاجن

 .هيلع

 ةدرفنم كرحتت الأ ىلع تصرحو ،ةيعرشلا معد ةيضقل لداعلا يقالخألا دعبلا زاربإب كلذ تققح دقل

 القتسم افقوم تذختا نإو ةدحتملا تايالولا مداصت مل اريخأو ،ءافلحلا نم نكمم ددع ربكأ عم امنإو

 أدبم« ةقباسلا يتلاقم يف ةيجيتارتسالا هذه تلصف دقو ،ناكمإلا ردق اهفص ىلإ اهتبسك لب ،اهنع

 .»ناملس
 

 طقسيس ،حاورألا يف ىتح الفلكم نوكيس اهضعب ،ةحجان كرحتلا اذه تاوطخ لك نوكت نل عبطلاب

 ،ةيفافشلا نم ريبك ردق عم رودلا اذه رمتسي نأ نم دب ال يلاتلاب ،ةيلود طوغض كانه نوكتس ،ءادهش

 فادهألا فرع ام اذإ ىوقأ لكشبو رثكأ هتلود عم دضاعتيس يذلا ،اهبعش وه ةكلمملل فيلح مهأف

 تايدحتلا مجح هل لصفو ،حيرصو حضاو لكش يف يدوعسلا عورشملل ىربكلا ةيجيتارتسالا

 .اهتبوعصو

 نيدلبلا ءانب ةداعإ جاتحت تقولا نم مكف ،اتقو جاتحيو ابعص نميلا وأ ايروس يف راصتنالا ناك اذإ

 ،ةلئاه تامهم اهنإ ؟العفو اركف هنم صالخلاو »شعاد« نع كيهان ،امهيف ةيقفاوت ةموكح ليكشتو

  .رثك لاجرو ناريبك لامو دهج اهيلإ فرصنيس
 

 نأ ادب نإو ،لخدلا عفرب نطاوملا تاينمتو ،لخادلا يف ةيمنتلا باسح ىلع اهب لاغشنالا سكعني دق

 سلجملا لالخ نم ةيويح اهيف تبد ،ةديج ةريتوب ةيضام ةيمنتلاف ،نيعورشملا نيب قيرفتلا لواحت ةلودلا

 ام هل تابو هتاعامتجا ترثك يذلا ،ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم يف لثمملا رغصملا يرازولا

 .اهبساحتو تارازولا ءادأ عباتت يتلا ةماعلا ةنامألا هبشي
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 امهو ،ةلاطبلاو ناكسإلا يتلكشمل يرذج لح اهمهأ ،ةدع ةيلحم تازاجنإ دهشي نأ بجي لبقملا دقعلا

 رربملا ريغ عافترالا امهعمو ،بسحف نيتيداصتقا اتسيلو ،ةيسايسو ةينمأ انوكت نأ ىلإ نايقرت ناتلأسم

  .لخدلل يساسألا ردصملل ايجيتارتسا اديدهت لكشي تاب يذلا ،ايلحم طفنلا كالهتسال
 

 ارضاح اعدار نوكت يكل ،دالبلل ةيوونلا ةينقتلا لقنو ةقاطلا ريفوتل يدوعسلا يوونلا عورشملا يف ليدبلا

 لالخ ةثالثلا بساكملا هذه تققحت نإ .يوونلا حالسلا كالتماو اهعورشم يف ناريإ يضم لاح يف

 لوح ةقطنملاب فصعت يتلا فاجعلا اهتاوخأ عم ةيزاوتم ،نامس تاونس 10 نوكتسف ،لبقملا دقعلا

 اهتوسق نم اضعب ففختف ،ةيدوعسلا
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 ةدوعلاو "مزحلا"و "شعاد"
   

 مهكراش ،اهيف كيكشتلا ةلمح "شعاد" ميظنت راصنأ ّردصت رهشأ لبق "مزحلا ةفصاع" تقلطنا امدنع

 نيينانبلو نييناريإ نم مهّفل فل نمو عولخملا سيئرلا ةعامجو نويثوحلا ،نويديلقتلا مهؤادعأ ةلمحلا

 .نييبزح

 ردصت ،ةيروسلا ةروثلا ةرارش اعرد ةنيدم ريرحتل "بونجلا ةفصاع" تقلطنا امدنع ،سمأ نم لوأ

 نم ،ماظنلا راصنأ ريغ كلذ يف مهسفاني ملو ،اهيف نوككشملاو نوطبثملا ىرخأ ةرم "شعاد" راصنأ

 ةينورتكلإلا اهبئاتكو "شعاد" قيضت اذامل نكلو ،يروسلا ماظنلا راصنأ وأ نويثوحلا جعزني نأ يعيبطلا

 ؟هذهك تاراصتناب

 ماتاشت" دهعم عم لمعي لقتسم ثحاب وهو ،)همسا وه اذكه( نسح نسح لاؤسلا اذه ىلع بيجي

 :شعاد" باتك ًاقحال فلأف ،كانه "شعاد" راصنأو راوثلا ىقتلاو ةدع تارم ايروس لخدو "سواه

 ."باهرإلا شيج لخاد
 

 نيروطت" كانه نإ ،ةيتارامإلا "لانوشان" ةفيحص يف يضاملا )ليربأ( ناسين يف اهرشن ةلاقم يف لوقي

 رهشأ ةعست هتعقوأ امم ربكأ رادقمب هتيمهأو ،شعاد ةيبعش ىلعً اررض اعقوأ ةقطنملا يف نييراج نيمهم

 ."قارعلاو ايروس يف هدض كراعملاو يوجلا فصقلا نم

 مث بلدإ ةنيدم ىلع مهؤاليتساو ايروس لامش يف ةبقاعتملا نييروسلا راوثلا تاراصتنا ناك امهلوأ

 -نسح نسح يأر قفو- تدأ يتلا ،اهبونجو ايروس طسو يف تاراصتنا نم كلذ الت امو ،روغشلا رسج

 :ًالئاق فيضيو .دينجتلا يف اهفظوي يتلا ةيبذاجلا ضعب هدقفأ ام "شعاد نم مخزلا راوثلا ةقرس" ىلإ

 ةردق راوثلا رهظأ امدعب هعم نيفطاعتملا ضعب دقف شعاد نأ ،ايروس لخاد نوريثك ينربخأ دقل"

 ."ةريخألا رهشألا لالخ ماظنلل ةنيصح ةيركسع عقاوموً اندم اوحستكاو
 

 ىلع ،ًايدئاقع هب نينمؤم ،مهنم نييلحملاً اصوصخو ،"شعاد" راصنأ لك سيلف ،حيحص نسح ريسفت

 راصتنالا .غامدلا لسغو ريطأتلاو بيردتلا تايلمعل مهضرعتو هيلإ مامضنالا ةظحل كلذك اونوكي مل لقألا

 يفً اصوصخو ،"شعاد" يف اودجوف ،ماظنلا ىلع نيمقانلا نيفعضتسملا بذجت ةوقلاو ،راصنألا بلجي

 ماظن نم ماقتنالا يف ةيزيرغلا مهتبغر عبشيو مهل صتقي نأ يف "لمألا" ،ةيروسلا ةروثلا عجارت نمز
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 بحسب ليفك لادتعالاو ةردقلاو ةوقلا نيب عمجي ليدب روهظ نإف يلاتلابو ،مهئابحأو مهلهأب شطب ملاظ

 ال نمم مهضعب ذقنتسي لقألا ىلعف ،هراصنأ لج بحسب نكي مل نإ ،"شعاد" لجرأ تحت نم طاسبلا

 .ددج "اياحض" دينجت يف هتالمح ىلع قيرطلا عطقي امك ،فارطألا ىلع نولازي

 ةعباتم قفو ،راصنألاب ظافتحالاو دينجتلا يف هتيبذاج نم ًائيش "شعاد" دقفأ يذلا ،يناثلا روطتلا

 فلاحتب ةيدوعسلا اهتقلطأ يتلا ،"مزحلا ةفصاع" لايح ةقطنملا يف ماعلا يأرلا لعف در وه ،نسح نسح

 تاراشإلا يف ظوحلم راسحنا كانه" نييثوحلا نيدرمتملا دض يضاملا )سرام( راذآ يف يلود -يبرع

 ةفصاع" وحن مهتسامح تلوحت دقل ،ةداع اهعم فطاعتي يذلا اهروهمج نيب ةعامجلا وحن ةيباجيإلا

 ."ةقطنملا يف ناريإ عابتأ ىلعً ابرح اهوأر يتلا "مزحلا
 

 نيملسملا ناوخإلا ةعامج يف ىرت دعت مل ةيدوعسلا نأ ةعانق راشتنا كلذ عم قفارت" :ًالئاق فيضي

 ."نييثوحلا ىلع ةلمحلا وحن يباجيإ روعش يمانتو لؤافتلاب روعشلا دعاصت ىلإ كلذ ىدأ ،اهيلعً اديدهت

 .فّرطتم ميظنت ىلإ زايحنالا نع مهينغي ًاعورشم "مزحلا ةفصاع" يف نوبضاغلا ءالؤه ىأر ،رخآ ىنعمب

 كلذك اوأدبي مل لقألا ىلع وأ ،نييريفكت "شعاد" عابتأ لك سيلف ،ةيقطنم ودبت امبر نسح نسح ةيرظن

 دادبتسالاو ملظلا هجو يف فقي "ليدب عورشم" دوجو مدعو طابحإلاو ةميزهلا لاحف ،اهباب اوقرط ام لوأ

 مهدجت ،مالسإلل راصتنالا نوديريو بضغلا مهلكأ بابش نيب هتيبذاج ميظنتلل قلخ ام وه ،داهطضالاو

 ماشلاو قارعلا يف ةّنسلا لهأ نأ نودقتعي ،ليسكوربو نغاهنبوك يفً اديعب ىتحو ،سنوت وأ ضايرلا يف

 نودشيف ،مهترصنل ملاعلا كرحتي ال امنيب ،كلذ يف قح مهعمو ،ليتقتو ليكنت ةلمح عشبأل نوضرعتي

 كرحملا اذه ،"ةماركلاو ةزعلاو داهجلا ضرأ" هنوري ام ىلإ شيعلا دغرو ةنمآلا مهتايح نمً اديعب لاحرلا

 .باهرإو ريفكتو ةيهاركو ىمعأ فنع ىلإ "شعاد" دالب ىلإ نولصي امدنع لوحتي مهترجهل
 

 جمانرب يف مايأ لبق ةشقانملل هب ىقلأ ةدوعلا ناملس يدوعسلا ةيعادلل يأر نسح نسح ةيرظن دضعي

 ةهجاوم تاودأ نم نأ ىري ،يراجلا ناضمر رهش لالخ يدوعس يراوح جمانرب رهشأ "ميمصلا يف"

 هلخاد ناسنإلا" ملسملا بابشلل ةلئاه ةقاط بعوتسي ،ليدب يوضهن يمالسإ يبرع عورشم ريفوت فنعلا

 ضعب هل ققحت نأ دب ال ،ءيشب هلغشت نأ دب ال ،تكاس كيلخو سلجا هل لوقت نأ نكمي ال ،كرحتت ةقاط

 ."حيحصلا اهفرصم يف ةقاطلا نوكت نأ نمضت ىتح مالحألا
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 بايغ نكلو ،ةلدتعم ةقاط اهنأ اهيف لصألا نأ مغر ىلع ،نآلا ماهتا لحم ملسملا بابشلا "ةقاط" فسألل

 نييروسلا راوثلا تاراصتناو ،"مزحلا ةفصاع" ةبرجت .أطخلا عورشملا ىلإ مهعفد حيحصلا عورشملا

 هفادهأ ةمدخل فظوتو لب ،ةقاطلا هذه هيف بصت نأ نكمي يذلا حيحصلا هاجتالا ىلإ ريشت

 .اعم دادبتسالاو ةيفئاطلا نم اهريرحتو ةقطنملا ءانب ةداعإ يف ةيجيتارتسالا
 

 تققح يتلا ،ةيدركلا ةيامحلا تاوق فوفص يف يسنرف وأ يدنلريإ ةكراشم نوكت نأ ملظلا نم

 برعلا ريجهتب ةمهتم ةعامج اهنأ مغر ىلع ،ًايلود ةلوبقم ،ايروس لامش يف ةظوحلم تاراصتنا

 طسو روصتي انبحاص نكلو ،برح ةميرج لكشي ام ،اهترطيس تحت عقت يتلا يضارألا نم نامكرتلاو

 هنطو ىلإ دوعيو ،"كوبسيف" يف هتحفص ىلع اهضرعي ،ًاضرعتسم هحالسً اقشتمم داركألا نيلتاقملا

 !ماهّتا لحم هلعجي كانه يبرع باش باهذ درجم امنيب ،ًالطب هفصوب ةيفحص تاءاقل يرجيل
 

 ."شعاد“ ىلع ءاضقلل ةميدق ةفصو اهلح يفو ،ةلئاه ةيقالخأ ةلضعم اهنإ
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 ؟ناریإو ةیدوعسلا نیب برح عقتس لھ
 

 اهنإ .نييثوحلا دض ةرباع ةيدوعس ةيركسع ةيلمع درجمك »مزحلا ةفصاع« ىلإ رظنلا أطخلا نم  

 ةيدوعسلا ماش جراخ يناريإلا ذوفنلا عفد مث فقول برحلاو ةيسامولبيدلا نيب عمجت ةيدوعس ةسايس

  .ةرم ريغ كلذ ليق .اهنميو

 هذه ناريإ لبقتس ىدم يأ ىلإ مث ،ءارمح دودح اهل لهو ةرطخلا ةسايسلا هذه فقوتتس نيأ نكلو

 ؟اهنم ىمظعلا لودلا فقوم وه امو ،نميلاو ماشلا يف اهيلع ةيلاتتملا ةيدوعسلا تاعفصلا

 نكلو »؟ناريإو ةيدوعسلا نيب برح عقتس له« لاؤس نع ةباجإلا يف دعاستس ةلئسألا هذه نع ةباجإلا

 برح رطخ عم ،ًايدام ريثكلا ةكلمملا فلكت يتلا ةرطاخملا هذه ةقطنملا يف يناريإلا لوغتلا قحتسي له

 يرنه لثم ءفك للحم ىلإ عمتسنل نكلو ،معنب نوبيجيس نييدوعسلا مظعم نأ دقتعأ ؟ناريإ عم ةحوتفم

  .نيدلبلا نيب عارصلا ىري فيكو ،ديتعلا يسايسلاو قبسألا يكيرمألا ةيجراخلا ريزو رجنسيك

 يف لئاهلا لوحتلاو »مزحلا ةفصاع« ليبق يضاملا ماعلا ردص يذلا ،»ملاعلا ماظن« هباتك يف لوقي

 ،ةكلمملا رارمتسا لمشي هنإ ،يدوجو ةيدوعسلا ىلإ ةبسنلاب ناريإ عم عارصلا« ،ةيدوعسلا ةسايسلا

 .»مالسإلا لبقتسم ديكأتلابو ،ةلودلا ةيعرشو
 

 ،ةيجيتارتسالا اهحلاصم ةرئادو ناريإ هاجت ةيماحتقا وأ ةيناودع ةسايس سرامت ال ةكلمملا نأ مغر ىلعو

 سيئرلاف ،ًاضيأ مهيلع يرسي رجنسيك همدختسا يذلا فيصوتلا نأ ول امك نوفرصتي نييناريإلا نإف

 تاينيعستلا يف يناريإلا - يدوعسلا حاتفنالا بارع ناك يذلا يناجنسفر يمشاه قبسألا يناريإلا

 يناريإ فرطتم يأ نع ةدح لقت ال يضاملا عوبسألا اهدض تاحيرصتب ىلدأ ،ةكلمملل »ًاقيدص« ادبو

 يف يناريإلا تارماغملا لطب يناميلس مساق »سدقلا قليف« دئاق دده امنيب ،»يروثلا سرحلا« يف

 )مهنم ىقبت نم لوقي نأ هيلع ناك( نويروسلا نويركسعلا ةداقلاو« هشيج اهدعي تآجافمب يبرعلا ملاعلا

  .»ةلبقملا ةليلقلا مايألا لالخ

 مأ ،راوثلا مدقت نم هتيامحل يروسلا لحاسلا يف يرحب لازنإب نوموقيس له ؟مهتبعج يف يذلا امف

 يف مهل لجر ئطوم اهنوديري يتلا ةيولعلا ةليودلا ةيامحل كانه يناريإلا شيجلا نم ةريبك ةقرف لاسرإ

 اهعمو ةكلمملا نأ دكأتم يننكلو ،هذهك ةقامح ىلع يدوعسلا يركسعلا درلا وه ام فرعأ ال ؟»انماش«
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 رابتعا نكمي يلاتلابو ،ايروسل ميسقت وأ كانه رشابم يناريإ دوجو يأ عطاق لكش يفو ناضفرت ايكرت

 فاضت ،ةيناريإ - ةيدوعس ةرشابم ةهجاوم ىلإ يدؤت دق يتلا سامتلا طاقن ىدحإ »يناميلس تآجافم«

 .لصوملا يف ديعبلا قفألا يف حولت ةثلاثو ،نميلا سامت ةطقن ىلإ

 رسفي اذهو ،اهدحو ةدعص ةحاسم ىلع ناك ولو نميلا يف ناريإل مدق ئطوم يأ ةكلمملا لبقت نل كلذكو

 يف اودارأ امفيك نويثوحلا شيعيل ،ةطاسب لكب اهفقوم .ةيراجلا تاضوافملا لايح يدوعسلا فقوملا

 ةيددعت نوكت نأ دب ال يتلا ،كانه ةيزكرملا ةموكحلا ىلع ةنميهم ةوق مهب لبقت نأ ليحتسي نكلو ،مهدالب

 .ةيكراشتو
 

 سفنل ناريإ كلذكو ،ةظهابلا اهتفلك اهكاردإل ناريإ عم ةحوتفم ةهجاوم ديكأتلاب ديرت ال ةيدوعسلا

 امك ،اهتحلصم يف سيل وجلا حالس يف ًاصوصخ يركسعلا نازيملا نأ ،ةبرجت نعو اهتفرعملو ،ببسلا

 دالب نع عافدلل ةدعتسم ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا نم ددع عم اهفلاحتب ناريإ نع زيمتت ةكلمملا نأ

 نم اذه يف ام ردقبو ،ًاعم امهتاردق ريمدتل يفكي ام ةحلسألا نم ًاضيأ نيدلبلا ىدل نكلو ،نيمرحلا

 .مهم عدر لماع ًاضيأ هنإف كرتشم ديدهت

 »مزحلا ةفصاع« دعب ،»ةلاكولاب« ًامامت دعت مل بورحلا هذه نكلو ،»ةلاكولاب برحلا« لضفت ناريإ

 اهدوقت برحل راهن ليل نوضرعتي نميلا يف ناريإ ءافلحف ،ةرطخ سامت طاقن نم نيدلبلا بارتقاو

 ناحو ،نانبلو ايروس يف ناريإ يفيلح ةبقر نم تبرتقا ةرفشلاو ،ملسلل اوحنجي ىتح مهدض ةكلمملا

 .»تآجافم« نم يناميلس مساق هب دعو ام ذفنت وأ ،ام ةقفصب امهنع ىلختت نأ تقولا
 

 ،لماك رصن يأ ةياهنلا ىتح ةيضام يهو ،هب تأدب امع عجارتت نل ةيدوعسلا نأ ناريإ ملعت نأ بجي امك

 عم طقسم تاضوافم هنع رفستس ام مامتهاب رظتنتف نميلا يف ةيسامولبيد لولحل ةدعتسم تناك نإو

 مهدض ةيركسعلا اهتايلمع ةنوخس ففخت مل هسفن تقولا يفو ،ةيكيرمأ ةياعرب يرجت يتلا ،نييثوحلا

 هفرعي ال نمل أدبملا اذهو ،ًامئاق لازي ال »دهف طخ« أدبم نأ نييناريإلا غلبت نأ ةصيرح تناكو ،نميلا يف

 ةيقارعلا برحلا لالخ بونجلا ىلإ لامشلا نم يبرعلا جيلخلا فصتنم يف ةكلمملا هتمسر يمهو طخ وه

  .ةيناريإلا -
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 نم هزواجتت ةيناريإ ةيركسع ةرئاط يأ طقستس اهنأ نارهط تغلبأو ،لحارلا يدوعسلا لهاعلا وه دهف

 »4 - فأ« اترئاط هتزواجت امدنع 1984 )وينوي( ناريزح 5 يف ًامامت لصح ام وهو ،راذنإ يأ نود

  .جيلخلا هايم يف امهتطقسأو »16 - فأ« زارط نم ةيدوعس تالتاقم امهل تدصتف ناتيناريإ
 

 ،نيريخألا نيدقعلا لاوط هزواجتت نأ لواحت ملو لماك لكشب »دهف طخ« ناريإ تمرتحا ةثداحلا كلت دعب

 كلذ تبقعأ مث ،ءاعنص راطم يف ةونع طوبهلا ةيناريإ ةيندم ةرئاط تلواح امدنع نيعوبسأ لبق ىتح

 تالتاقملا تدصت نيترملا يفو ،ةديدحلا ءانيم يف ةيثاغإ داوم لمحت اهنإ تلاق ةنيفس لاخدإ ةلواحمب

 طخ« نأ ناريإ غالبإب تماقو ،ةوقلاب امهل تحول امدعب امهتدرو ةنيفسلل ةيرحبلاو ةرئاطلل ةيدوعسلا

 .هزواجت تلواح نإ اهل يدصتلا يف ددرتت نل ةكلمملا نأو ،نميلا ىتح دتما لبً امئاق لازي ال »دهف

 نأك دوصقم ريغ أطخل نكمي ناكو ،»ةيواهلا ةفاح« ةريهشلا اهتسايس ناريإ تسرام نيتلاحلا اتلك يف

 ،ناترئاطلا طقستف ،هابقع دمحي ال ام لصحيف ةيدوعسلا ةلتاقملاب ةيناريإلا ةرئاطلا ةحنجأ سمالتت

 وحن امهيتلك وأ نيتموكحلا ىدحإ عفديف نيدلبلا يف توبكم يبعش بضغ لعتشيف ،اياحض امهعمو

 نأ ديري يذلا هنونجم لقاعلا عنمي نأ دب ال لوصحلا نم كلذ عنمل نكلو ،لقاع اهديري ال ةهجاومو برح

 .ًافيخسً اينويزفلت ًاراصتنا لجسي
 

 دوسأ ًاسوباك ديري ال ةدحتملا تايالولا هسأر ىلعو يلودلا عمتجملا نإف ،ناريإو ةيدوعسلا نعً اديعب

 ةيهارك يف برغلا عم نيصلا ىتح قفتتس انهو ،يملاعلا داصتقالا ىلع ةلئاهلا هتايعادتل عقي نأ اذهك

 ةيعادلا يه تناكف ،نميلا يف مالس قافتا ىلإ لصوتلل يكيرمألا طغضلا رسفي اذه لعلو ،اذهك رمأ

 ىلوتي نم امه نامعو اهنأ ظحالو ،نييثوحلا عم طقسم يف نآلا ةيراجلا تاضوافملل ةيعارلاو

 .نابقارتو نارظتنت ةينميلا ةموكحلاو ةكلمملا امنيب ،تاضوافملا
 

 نم اوملعت مهو ،»ةبعصلا ةقيرطلاب« نييثوحلا ىلإ فرعتت اهكرتنلو ،ديج ةمزألا يف يكيرمألا طروتلا

 عمتجملل ىرخأ ةرم مهتقيقح رهظتس اهنيحو ،ةغوارملاو فيوستلاو بذكلا نونف نمً ابيط ًاردق نييناريإلا

  .يدوعسلا فقوملا نومهفتي مهلعجي ام يلودلا

 ًاصوصخ ةينميلا بازحألا لك اهيف لثمتت نأ بجي يتلا ةينميلا ةموكحلا نيب فينج يف تاضوافم ِرجتلو

 فقوب حلاصو نييثوحلا مازلإ ةدحتملا ممألا نم نييدوعسلا لبق نوينميلا بلطيس ،نييثوحلاو اهنم ةلاعفلا
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 ةمواقملا راصتنا ىوس ينعي ال اذهو ،يسايسلا لمعلا ةيرحو نيلقتعملا فالآ حارس قالطإو ،رانلا قالطإ

 .ةكلمملا نم ربكأ برحب حيولتلا وأ برحلاب الإ ققحتي مل رمأ وهو ،ةينميلا ةيبعشلا

 .مالسلا لجأ نمً انايحأ ةيرورض ةلداعلا برحلا نكلو ،ةحيبق ًامود بورحلا
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 فرطتملا ركفلا ةھجاوم يف قیدصلا ركب وبأ
 

 فرعي الو هفرعي ال نَمأتسم يحيسم ميقمب ردغلا ،نيدلا مولع يف ًابلقتم أشن يدوعس باش زيجي فيك  

 !مالسإلا نيد ريغ ىلع رقشأ يبوروأ هنأل طقف هلتقي ؟هدالب يف لعفي ام

 نع اوزجع نيذلا ءاملعلا كئلوأ ىتح ،نينَمأتسملا فادهتسا ةمرحب ءاملعلا لوق نع عمس هنأ دب ال

 رافكلا ضغبب نوتفي نولازي الو ،حماستملا ةيمالسإلا ةراضحلا عقاوو ةريسلاب »صنلا« ةحلاصم

 نوزيجي ال تيقملا مهبصعت نم مغرلاىلع مهف ،»مهيلع اودتعت ال نكلو مكبولق يف مهوبحت ال« :نولوقيف

 ةهجاوملا قحتسيو ولغلا بابسأ نمو بيجع قطنم .»هلتقت ال نكلو ههركا« :لوقلاب نوفتكي مهنإ ،كلذ

 هنأ درجمل ملاسم ناسنإ لتقل نيدعتسملا ،هلاثمأو باشلا كاذ عم ةينمألا ةهجاوملا نأ ودبي نكلو ،ةيركفلا

 .مهاو ءاعدا ،نوللا رقشأو ملسم ريغ
 

 لبق مهفادهتساب نورخافتي مهو »ةيمالسإلا ةلودلا راصنأ« طيرش عباتأ انأو لاؤسلا اذه يعم تلمح

 مداقلاو »ثيغلا لوأ« اذه نإ نولوقيو ،ضايرلا جراخ عيرسلا قيرطلا ىلع ًًايكرامندً ًانطاوم عيباسأ

 نل يذلا ،»يدوعسلا نمألا راظنأ انع تفغ نإ نييبرغلا نم ديزم ىلع يدتعنو لتقنس اننإ« يأ ،رثكأ

 .سمأ نم لوأ مهنم ةثالث لقتعا ىتح مهنع ثحب ذإ ،ديكأتلاب لعفي

 ةيتارامإلا ةملسملا كلت تزاجأ فيك ً:الثامم اًلاؤس لمحت ىرخأ ةثداح انتمدص ،ةباجإلا دجأ نأ لبق

 تأرف اهلوح ترظن ،يبظوبأ يف ةيراجت قوس ىلإ اهب يضمتو ةداح ًانيكس لمحت نأ اهسفنل ةبقنملا

 ؟ةيكريمأ تنأ له :اًلوأ اهتلأس له ،ةيئاسن هايم ةرود ىلإ اهتعبت !اهتيحض اهنأ تررقف ،ءارقش ةديس

 ام لك !فرعن ال ؟شوب جروجل ِّتوص له ؟ليئارسإ نيديؤت له ؟مالسإلا لوخدب ِْتركف له ؟كنيد وه ام

  .اهنم رطقي مدلاو ناكملا جراخ تلورهو ،فزنت اهتكرتو نيكسلاب اهتنعط اهنأ هفرعن
 

 كيهان ،اهتلئسأ مظعم ىلع باجيإلاب ةئيربلا ةيحضلا تباجأ ول ىتح مارح هتلعف ام نأ ملعت اهنأ دب ال

 .ًاملاسم ًايندم لتقت نأ اهل زوجي الف برح لاح تناك ول ىتحف ،هنبجو هتيقالخأال نع
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 ال ةيكيرمأ لتق مكح ام« لأست مل اذاملف ،بجاوحلا فتن مكح نعً اموي تلأس ةديسلا هذه نأ دب ال

 بضاغ انمظعم ؟بضغلا وه له ؟ملسملا لقعلا باصأ اذام ؟لصحي يذلا ام ؟ةيراجت قوس يف اهفرعأ

 .لتقن ال اننكلو
 

 ًايأ دجت ال امنيب ،»ًاينايمع« نييبرغلا نييندملا لتقب اوتفأ نيذلا نوديحولا مه »ةيمالسإلا ةلودلا« ءاهقف

 ال »نييشعادلا« نكل ،اذهك حيبق رمأب يتفي ،ةيلحملا تاموكحلا مههركت نيذلا ىتح ،ةمألا ءاهقف نم

 ،»دعاوق« وأ »نوعِّيضم« وأ ،»ناطلس ءاملع« مهريغ نأ نودقتعيو نيموعزملا مهئاملع ريغ نومرتحي

 .ءاملعلا رود ءاغلإل ةهيركلا توعنلا ةمئاق رخآ ىلإ

 ؟هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع اذام نكلو

 قافتا اهب قبس ،برحلا تايقالخأ دعاوق يف ةقيثو لوأ هيلإ بسنت يذلا وهو ،مهريخو فلسلا لوأ هنإ

 نب ةماسأ ىلإ هتيصول يفرحلا صنلا قفو ،اهلهأو »شعاد« عنصت ام لج ديكأتلاب ضفريو ،فينج

 وبأ )مهدنع نم خيشلاو( خيشلل ًاميقسً امالك لقنأس ،هيلإ عمتسن نأ لبق نكلو .برحلل هجورخ لبق ديز

 لتقب هتلود راصنأ مهامس نم هيف بلاطي ،»ةيمالسإلا ةلودلا« ميظنت مساب ثدحتملا يناندعلا دمحم

 لوأ هنع ربعي يذلا يقيقحلا مالسإلا نيب لئاهلا قرفلا رهظَيل ،مهعراوشو مهتويب يف نييندملا نييبرغلا

 راصنأ هيف ىنبت يذلا »ثيغلا لوأ« طيرش يناندعلا مالك رَّدصت .ةموعزملا ةيفلسلا هذهو ،فلسلا

 .يكرامندلا نطاوملا لايتغا ةلواحم ةيدوعسلا يف »ةيمالسإلا ةلودلا«
 

 لهأ ىلع جرع مث »ادنكو اكيرمأو ابوروأ يف نيدحوملا« ىلإ هءادن ةيتوصلا هتملك يف يناندعلا هّجو

 نعْ لِّذخ« :مهلً الئاق ،ناكم لك يف ةيمالسإلا ةلودلا راصنأو ءاربلاو ءالولا لهأو ،برغملاو رئازجلا

 نإو ،مهئافلح نم ّيأو يسنرفو يكيرمأ رفاك يأ لتق يف ،كدهج لذبت نأ تعطتسا ام كتلودو كناوخإ

 هرحنا وأ ،رجحب هسأر خضراو رفاكلا يسنرفلا وأ يكريمألاب درفتساف ةصاصرلاو ةوبعلا نع تزجع

 قرحاف تزجع نإ )....( مسلا هل ّسد وأ هسافنأ متكا وأ ،قهاش نم همرا وأ ةرايسلاب هسهدا وأ ،نيكسب

  .»ههجو يف قصباف تزجع نإو ،هتعارز فلتأ وأ هتراجت وأ هلزنم
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 ردغب نولبقي ال ةيلهاجلا يف ىتح مهنأ بسحأ ؟اهتيسورفو برحلا قالخأ نم ءيش قبس ام يف له

 امم رثكأ كانه نيملسملاب رضت ،عمتجم يأ قزمت ،ةيهارك ةفصو اهنإ ،نييندملل ىمعأ فادهتساو اذهك

  .تاقرطلا يف مهلباقي نم لك نولتقي نيشحوتم »زيبماز« اورِّوص نأ دعب ،برغلاب رضت

 الإ هنع فرعي ال صخش نمو ؟اذهك جف باطخب نيدتم هنأب دقتعي ملسم عنتقي فيك يه ةثراكلا نكل

 مث نويكيرمألا هلقتعا ،ةحالف يحبص هط يقيقحلا همسا 2005 ذنم قارعلا يف لتاق يروس ،ليلقلا

 ثارت هيدي نيبو ،ةركنلا اذه اهيلإ هوعدي يتلا ةيهاركلاو لتقلا ةلفحل بيجتسي فيك !؟؟هحارس اوقلطأ

 ؟يمالسإلا حماستلا نم لئاه
 

 ،قيدصلا ركب وبأ حلاصلا فلسلا لوأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ هب حصن ام نآلا أرقنل

 مهنأ اومعز امو مهرذف ،هلل مهسفنأ اوسبح مهنأ اومعزً اموق دجتس« :ةنيدملا رداغي وهو هشيج دئاق

 ًارجش ّنعطقت الو ،ًامره الوً اريبك الو ًايبص الو ةأرماّ نلتقت ال :رشعب كيصوم ينإو ،هل مهسفنأ اوسبح

 الو ،للغت الو ،هّنقرفت الوً الخن ّنقرحت الو ،ةلكأمل الإً اريعب الو ةاشّ نرقعت الو ،ًارماع ّنبرخت الو ،ًارمثم

 .»نبجت

 باطخ ىلع تيقلأ ول ،ىسوم اصع لثم نوكت نأ ضرتفيو ،ًاليوأت لمتحت ال ةيقالخأ دعاوقو ،ةغيلب ةبطخ

 فقو ةرم مك ؟اذه لصحي ال اذاملف ،»نوكفأي ام فقلت يه اذإف« نيفرطتملا نِم هلوح نَمو يناندعلا

 ؟هل باجتسي الف فرطتملا باطخلا ىلع ةغمادلا ججحلا هذهب يمري خيش
 

 رمتؤمل دادعإلا لبق ثحبلا قحتسي عوضوم اذه ؟يه امف ،كلذ نود لوحت عناوم كانه نأ حضاولا نم

 .يريفكتلا ركفلا رطخ نايبتل ،ةمألا ءاملع نم عمجو ةحيسف ةعاقو رخآ قدنف يف رخآ
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 ؟ةیروس يف مویلا ھتعنمو ناتسناغفأ يف داھجلاب ةیدوعسلا تحمس اذامل
 

 يأ ةكراشم مرجي هيف سبل ال ةيدوعسلا يف يكلم رمأ رودص دعب مايألا هذه ةوقب لاؤسلا اذه حرطي

 لالخ اهينطاوم ريذحت ةيدوعسلل قبسو ،»تناك ةروص يأب ةكلمملا جراخ ةيلاتق لامعأ« يف يدوعس

 باهذلا لواحي نم تلقتعاو ،نتفلا نطاومب هتفصوو كانه ىلإ بابشلا رفس نم ةريخألا قارعلا برح

 يف نييكريمألا عم حلاصملا تقتلا امدنع اًلالح داهجلا ناك« كاذنآ ليق اممو .هنم دوعي وأ كانه ىلإ

 .»مهدض حبصأ امدنعً امارح ىحضأو ،ناتسناغفأ

 

 ىلع بابشلا عجشت مل ةكلمملاف ،ئطاخ ضارتفا ىلع لماكلاب موقي باوجو لاؤس نم قبس ام نكلو

 نيديؤم اوناك ماعلا يأرلاو اهنإ ذإ ،كانه يثاغإلا لمعلاب مهل تحمس امنإو ،ناتسناغفأ يف داهجلا

 طقف ةيصوتب ردصت تناك ضعبلا اهلوادتي يتلا ةضفخملا ركاذتلا ةصقو ،ةيناغفألا ةيضقلل ةوقبو اهتقو

 نييالم 3 نم رثكأ رقتسا ثيح ناتسكاب يف عيراشملا تارشع ريدت تناك يتلا ةيثاغإلا تائيهلا نم

 يف بغرت ةلودلا تناكو ،كانه نييدوعسلا نم تائم ليغشتل ةجاحب تناكو ،ةبعص فورظ يف يناغفأ

 رفسلا ةركذت ةميق يف ًاضفخ ةيثاغإلا تائيهلا تبلطف ،يتاسسؤم راطإ يف مهتسامحو مهطاشن ميظنت

 يف 75 هتبسن مصخ ىلع تلصحف ،)ةيدوعسلا ةيوجلا طوطخلا( ،ينطولا لقانلا نتم ىلع دابأ مالسإل

 يثاغإلا لمعلا يف نوكراشي مهنأ ساسأ ىلع ّحلسملا لمعلا يف طشن نم ضعب هنم دافتساو ،ةئملا

 .ةصلاخ هدنع داهجلا ةين نوكت ىتح هنع ضعبلا عروتو ،ًاضيأ

 

 مازع هللادبع لحارلا خيشلا ،ٍضارتو عامجإ لحم نكي مل نكلو داهجلا ىلع »ضيرحت« كانه ناك معن

 ضورف مهأ نم ناتسناغفأ يف داهجلا نأب نمآ ،مهنذإو عيمجلا ملعب ربكألا ضرحملا ناك - هللا همحر -

 تائمب ًاناجم عزو باتك يف اهعبطو ،ًايعرش هاوتفل رظنف ،هدلاو نذإ نود نم دلولا هيف جرخي ،نيعلا

 ،هعم نوفلتخي ءاملع ،عامجإ لحم هيأر نكي مل نكلو ،ةكلمملا دجاسم يف كلذب بطخي ناك ،خسنلا فالآ

 ةسرامم تناك اهنإ لوقلا نكمي ،مويلا هدهشن يذلاك ناقتحا نود نم نكلو ،هتركف نودقتني باّتكو
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 ةدج لامش يبيعشلا دجسمب ناتسناغفأل لحترا باش دلاو نيبو هنيب اًلدجً اموي ترضح ،ةيطارقوميد

 بهذي فيكف ،نالفطو ةجوز هيدل هنبا نإ مازع خيشلل لوقي باشلا دلاو ناك ،ةرضاحم ىقلأ امدعب

 ،ىتفلا دلاو رطاخ بّيطي نأ لواحيو نيع ضرف ناتسناغفأ يف داهجلا نأ ىلعّ رصي خيشلاو ؟داهجلل

 .ةهوشم الو ةفيخم ةملك نكت مل اهموي داهجلاف ،نلعلا يف كلذ ناك

 يتلا مهسبالم رييغت ىتح مهسفنأ اوفلكي مل نابش ةثالث ةرئاطلا يف يعمو دابأ مالسإ نم ةرم تدع

 مهنأ حضاولا نم ناك ،كانه رهشأ ةثالث وحن اوضمأ مهنأ ينوربخأ ثيح تسوخ ةهبج يف مهيلع تناك

 .داهجلل ةماع تاقالع ةلمح تناك اهلعل ،ةدج راطم يف مهتائيهب اوضرعتسي نأ نوديري

 ريفكت الو ،ةدوجوم اهموي ،»ةدعاقلا« نكت مل ،نمزلا كلذ لاوحأب مويلا لاوحأ سيقن نأ أطخلا نم

 بابش باهذ يف قلقي ام ةلودلاَ رت مل يلاتلابف ،نيملسملا دالب ىلإ داهجلا لقنب ديعوو ديدهت الو ،ماكحلا

 ةفايضلا رود يف ًاعونمم ناك لب ،طقف ناغفألا نيدهاجملا ةرصن مهتمهم نأ نوري ،ناتسناغفأل سمحتم

 يف ندال نب ةماسأ اهماقأ يتلا تاركسعملا ىتح وأ ،رواشيب يف مازع هللادبع اهيلع فرشي يتلا

 هذه ددحت تاعاقلا ةرادص يف عضوت حئاول كانه تناك ،لدجلاو بزحتلا وأ ،ماكحلا بس ناتسناغفأ

 .دعاوقلا

 

 يف هتحفص ىلع ويديف ةلاسرب جرخي ىتح »شعاد« ميظنتب قحتليو بلح ىلإ باشلا لصي نإ ام مويلا

 هدحو اذه ،»حبذلا« ـب انل نودئاع مهنأو ،هدالب يف رمألا ةالو دعوتيو ددهي وهو »كيك« وأ »كوبسيف«

 ىلإ مويلا مهجورخ ضفرت ،ناتسناغفأل بابشلا باهذ نع فرطلا تضغ يتلا ةلودلا لعج ،ٍفاك ببس

 .قارعلا وأ ةيروس

 

 ةعامجلا»و »داهجلا« يتكرح راصنأ لوصوب ،ًارخأتم ناتسناغفأ يف داهجلا ةركف يف فارحنالا أدب

 نيبت نكلو ،برعلا نيعوطتملل ةديدج ةفاضإ مهنأكو اودب ةيادبلا يف ،رواشيبل نيتيرصملا »ةيمالسإلا

 ،ةفلتخم ةدنجأب اوتأ امنإو ،مهقبس نم لثم ناغفألا نيدهاجملا ةرصنل اوتأي مل مهنأ ةريصق ةرتف دعب

 توريب تناك املثم مهل تناكف ،بيردتلاو عيمجتلل ةرح ةحاس ناتسناغفأو رواشيب نيب ام اودجو

 هولعف ام وهو ،»رصم يف داهجلا« يقيقحلا مهفده وحن قالطنالل ةدعاق درجم ،ةينيطسلفلا تامظنملل

 .تانيعستلا لئاوأ ًامامت
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 »نويفلس« مهنأ معز تحت رواشيب ىلإ لصت نييدوعسلا نيعوطتملا نم ةفلتخم عئالط تأدب ،مهدعب

 ،ةيمسرلا هبش ةيدوعسلا تاسسؤملا كلتل ةيزاوم ةثاغإ تاسسؤمو دجاسمو ةفايض رود مهل اوماقأ

 مهيمسن انك نيذلا نييرصملا عم نولصاوتي ءالؤه ذخأ ،مازع هللادبع اهاعري يتلا ةفايضلا رودلو

 ميعز عم لصاوتللً اطخ حتف ،ندال نبا ،لضفملا هذيملت نأ هلوح نمو مازع فرعي مل ،»ةيتارفكملا«

 روتكدلا« نييعرشلا يرهاوظلا لاجر مهأ نأ تاقرافملا نمو .يرهاوظلا نميأ نييرصملا نيعوطتملا

 حبصأ مث ،ندال نباو مازع ّرفكي ناك »ةدعاقلا« ميظنت يسسؤمو يرظنم زربأك مويلا ريهشلا »لضف

 .نيبرقملا ريخألا لاجر نم ًاقحال

 

 ،ةيبرعلا ةمظنألل »ةضراعم« تايدتنم ىلإ دجاسملاو ةفايضلا رود ضعب تلوحت اهسفن ةرتفلا لالخ

 نكلو ،اهريفكت مهيلع بعصف ةعيرشلا مّكحت كانه بابشلا فرع يف لازت ال يتلا ةيدوعسلا ءانثتساب

 رفك يف ةليلجلا فشاوكلا« اهناونع رواشيب يف تعبط ةلاسر ترهظ امدعب ةياهنلا يف اهبيصن اهءاج

 يذلا بابشلا طاسوأ يفً اداح اًلدج تراثأف ،»يكملا« ـب ىنكت دحأ هفرعي مل فلؤمل »ةيدوعسلا ةلودلا

 تمتها اهتقو ،ةليوطلا رواشيب يلايل يف كلذ لوح تاشقانمل جردتسا هنكلو ،هتموكح ريفكت ضفر

 همسا ءافخإ دمعت يذلا يواقربلا ماصع وه يندرأ اهبحاص نأ ًاقحال تفرعو ،ةلاسرلا هذهب ةيدوعسلا

 مهأ حبصأ امدعب ندرألاب نجسلا يف نآلا ىتح يواقربلا لازي الو ،نييدوعسلا نيعوطتملا يف رثؤيل

 .ةيداهجلا ةيفلسلا يرظنم

 

 تعنقأ ،ناتسناغفأ يف نييدوعسلاو برعلا نيعوطتملا طسو يف تالوحت نم اهعبت امو ةلاسرلا هذه

 وحن فقوملا ذخأف ،تايحضتو تالوطب ةصقو ةيلاثم ةئيب دعي مل »يناغفألا داهجلا« نأ ةيدوعسلا

 نم تايفوسلا باحسنا عم دوكر ةلحرم يف داهجلا لخد اهسفن ةرتفلا يفو ،ًايجيردت ريغتي نيعوطتملا

 مادص وزغ يه مهأ ةيضق وحن مامتهالا لوحتو ،مازع هللادبع لايتغاو نيدهاجملا تافالخو ،ناتسناغفأ

 .تيوكلل

 - ةكرحلاب اهتيمست تزاج اذإ - برعلا نيعوطتملا ةكرح وحن ىزغم اذ ًافقوم ةيدوعسلا تذختا كلذ لبق

 ماع ىتح ،ينلع تاعربت عمج الو دجاسملا يف بطخ كانه دعت مل ،رفسلا نم ندال نب ةماسأ تعنمف
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 نم نودئاعلا« هداق يذلا رصم يف ّحلسملا فنعلا ةجوم لوألا ،نيمهم نيثدح دهش يذلا 1992

 .»برعلا ناغفألا« حلطصم رهظف ،ةنسوبلا ثادحأو ،»ناتسناغفأ

 ،ةنسوبلا يف يثاغإلا لمعلا نم ةلقتسملا تايعمجلا ىدحإ ةيدوعسلا تاطلسلا رظح ترضح ًايصخش

 اهتربتعا تائيهو ةيموكح تاسسؤم لالخ نم كانه يثاغإلا لمعلا عنمت مل اهنكلو ،اهيفً اطشن تنكو

 ناك ،نييفلس نيطشان نم رواشيب يف ًالصأ تسسأت يتلا ةيريخلا نيمرحلا ةسسؤم لثم ،ةقث لحم

 تاطلسلا تفقوأ ةرتفلا كلت لالخ ،ناتسناغفأ ةبرجت راركت ديرت ال ةكلمملا نأ ةرملا هذه ًاحضاو هجوتلا

 ذخأب تفتكاو ،ةفرطتم فقاوم مهنم ترهظ وأ ناتسناغفأ نم ةدوعلا اوضفر نيذلا نييدوعسلا نمً اددع

 .مهيلع تادهعت

 رهظت تذخأ ،مهتاكبشب ضرألا تحت اولزن نيدناعملا نكلو ،تهتنا ناتسناغفأ ةلحرم نأ عيمجلا فرع

 سرحلل ىنبم ىلع ءادتعالا ةثداح دعب دكأت يذلاو مهنم ةلودلا سّجوت رمتساو ،ةيداهج تاعومجم

 نوفطاعتمو ناتسناغفأ يف اومدخ مهنأ نيبت نيذلا ،اهيذفنم لاقتعاو 1994 ماعلا ضايرلا يف ينطولا

 ةرشابم ةقالع نأ تاقيقحتلا تبثت مل نكلو ،موطرخلا يف ًاضراعم اهنيح رقتسا يذلا ندال نبا عم

 حيرصتك كلذ رشن ضفر هنكل ،مهلعف ركنتسا لب مهب ةقالع هل نأ ًايصخش يل ركنأ دقو ،مهب هطبرت

 .يفاحص

 ةيداعم ةحيرص تاحيرصتب هئالدإو ،راهدنق يف ندال نبا رارقتساو 1996 ماعلا »ةدعاقلا« روهظ دعب

 نأ ملعي عيمجلا ناك ،ًامامت ةيرس تناك اهنكلو ،دينجتلاو ضيرحتلا نم ةديدج ةجوم تأدب ،ةكلمملل

 نالعإ مث ،2001 )ربمتبس( لوليأ 11 موجه لوصح ىتح كلذ رمتساو ،ماظنلل فلاخم كانه ىلإ مهباهذ

 ةلودلا نورفكي »نويدعاق« نويدوعس حوضوب رهظ ،ةلودلا ىلع »ةدعاقلا« نم حيرصلا برحلا

 .اهبرحل نودعتسمو

 نوقفاوي ،حالسلا نولمحي ال مهنكلو ةيدوعسلا يف نوفرطتم اضيأ كانهف ،ًاديقعت رثكأ ةروصلا نكلو

 ،نيتهبج ىلع كرحتلا ةلودلا ىلع ناكف ،حالسلا لمح يف اهنوّئطخي نكلو اهفادهأ يف »ةدعاقلا«

 .»ةدعاقلا« عم فطاعتملا وحن ةجردتمو ،حالسلا عفر نم ةهجاوم يف ةحيرص

 قحلاو ،حضاو ريغ ًافقوم ضعبلا هدقتعا ام مسحيل يضاملا عوبسألا رداصلا يكلملا رمألا انغلب ىتح

 .ريفكتلا رايت رهظو رواشيب يف داهجلا فرحنا نأ ذنم ًامامت ًاحضاو ناك هنأ
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 دلوی دیدج يبرع قرشو تومی زوجعلا "وكیب سكیاس" ... نیئجاللا مایخ نیب
 
 

 قارعلا ءارزو سيئر نأ الول ،ةحيحص ةلمج"ةيروس يف لصحي امل دادتما وه مويلا قارعلا يف يرجي ام"

 املثم"باهرإلا ىلع برح"يف وهو ،باهرإك اهرسفي نأ ديري ،بعش ال ةفئاط ميعز نوكي نأ راتخا يذلا

 يبرعلا قرشملاف ،ءامعزلا ادع انملاع يف ريغتي ءيش لك نأ ةقيقحلا امنيب ،ناكم ريغ يف هؤارظن ددري

 لكشت امع ًامامت فلتخم ديدج ملاع ةدالو ىلإ ىقرت ،ةداح ةيفارغوميدو ةيسايس تاريغتب رمي هلك

 لودلا هذه لالقتساب رطأتو ،1918 ماع ةينامثعلا ةلودلا طوقس دعب"ندرألاو نانبلو ةيروسو قارعلا"يف

 .ةيناثلا برحلا دعب

 

 بترتف ،ميلاقألا كلت يلثمم روضحب يلود رمتؤمل وعدت ةيرامعتسالا ىوقلا تناك ،ةيضاملا تانامزلا يف

 رمتؤم ىلا ةوعدلا ىلع دحأ ؤرجي نل عبطلاب .اهيف ىوقلا ذوفنلا مساقتتو ،اهدودح مسرتو ،اهرومأ

 ،لالقتسالا ةققحتم لودل ةصلاخ ةيبرع ةيضق تتاب اهنأ ساسأ ىلع ةيبرعلا ةعماجلا ىتح الو ،اذهك

 ،دعبِ هتنت مل اهكراعمو ،ًامامت طقست مل لودلا كلت ةمظنأ نأ امك ،ةمتهم ةيبرغلا لودلا الو ،ةرداق يه الف

 .ىضوفلاو برحلا نمز يف اهسفنب اهسفن ضرفت اهنإ .اهفاقيإ دحأ عيطتسي نلو ةلصاح اهتالوحت نكلو

 

 نم برتقاو هتيحالص تهتنا ىلوألا برحلا دعب ةقطنملا ّلكش يذلا"وكيب سكياس"ماظن نأ حضاولا نم

 ةلأسم دودحلاف ،يلودلا عمتجملا فارتعاب لقألا ىلع ،ةمئاق ىقبتس هدودح نكلو ،ةئملا هماع لامكإ

 اهليدعت يغبني ناك وأ انه ةلداع تدب ول ىتح ديدج نم اهطئارخو اهتافلم حتف دحأ بحي الو ةرجفتم

 رخآ ىلإ ميلقإ نم تارجه لكش يف نولقتني ،ةلويس لاحب رمت"وكيب سكياس"بوعش نأ ريغ ،كانه

 ،مهيلع ةرطيسلاو مهنيب ةقرفتلا تاودأ مهأ مهقيرط يف نوحستكي ،مهقرشم يفً اديدجً اعقاو نيلكشم

 ًايعار محرت ال ،ريبكلا نجسلا لثمت ،ةيعمقلا ةيروتاتكيدلا ةمظنألا نمز يف تناك يتلا دودحلا اهنإ

 نلعت ،مهمامأ فقت دلاخلا ميعزلل ةمتاق ةروص ،معلا نبا جاوزب لفتحت نأ ديرت ةرسأ الو ،همنغ قوسي

 ميعزلل اهسفن ةضيغبلا يناعملا لمحت ىرخأ ةروص اهلباقت ،ةيدودح ةطقن رخآ قوف هل عيمجلا ةيعبت

 .رخآلا دلاخلا
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 امنإو ،ةيناملألا ةدحولا نمز يف لصح املثم"ةينيلرب"تالافتحا نود نم ،دودحلا كلت تراهنا ،ةأجف نكلو

 يف رركتو ،2003 ماع نيسح مادص طوقس دعب قارعلا يف كلذ أدب .ةديتعلا ةينمألا ةلودلا ككفت ةجيتن

 مهضعب ىلإ برعلا نييالم ءوجل ىلإ ىدأ ام ،ماوعأ ةثالث لبق دسألا راشب ماظن دض ةيروسلا ةروثلا نمز

 يف ةرجهلا ريغ اذه ،ايكرتو نانبل ىلإ ةفاضإ ًاضيأ هوحن نويروسلاو ،ندرألا وحن نويقارعلا ،ضعبلا

 ةطيرخ مسر نكمي ةيروس يف .ناتسدرك ىلإ نييقارعلا ضعب ةرجه لثم ،نمألا نعً اثحب"ميلقإلا"لخاد

 .برحلا رارمتسا ةجيتن دعب رقتست مل يتلا ،اهلخاد تارجهلا هذه لثمل ةدقعم

 قرشملا لك نمً اديعب جراخلا ىلا ةداع نوكت يتلا ةيروسو قارعلا نم نييحيسملا ةرجه ًاضيأ كانه

 ًاضيأ ةيفئاطلا .نينسلا فالآ اهب ظفتحا يتلا قرشملا ةفاقثو ةيوه يف هريثأت كلذل نوكيسو ،يبرعلا

 ًاءوض ةمث نأ ودبي الو ،قارعلا يف دحأ هركني ال يفئاط زرف ةمثف ،تارجهلا هذه كيرحت يف اهلعف لعفت

 تاب يكلاملا يرون ءارزولا سيئرف ،دالبلل بصنم ىلعأ ىتح تلصو ةيفئاطلاف ،كانه قفن يأ ةياهن يف

 دعاوق قفو لتقيو فرصتيو ركفي هنإف يناملعو يلاربيلك ثدحتي يذلا دسألا راشب امأ ،ًايفئاط سفنتي

 .هليحر دعب ىتح اهراثآ ىقبتسو دالبلا تقزم ةيفئاط

 

 تويب يف رسألا ّسدكتو ،مهتاميخم يف نيرجاهملا ةاناعمو ةرجهلا يسآم ىلع زيكرتلا يرجي امنيبو

 تابوعصلا لك مغر ىلع ديدجلا طسوألا قرشلا لكشي تاب ،دودحللً ارباع ،ًاداصتقا ةمث نإف ،ةريغص

 يف دودحلا طوقسل يساسألا كرحملا داصتقالا ناك املثمف ،ةمظنم تاعيرشت دوجو مدعو دويقلاو

 يساسألا لماعلا نوكيس يلاتلابو ،يبرعلا قرشملا يف اهطوقس نم لوألا ديفتسملا نوكيس ،ابوروأ

 .”وكيب سكياس"ثرتس يتلا ةيئاهنلا هتغيص لكشت يف رثؤملا

 

 ةيميلقإلا ىوقلاو برعلا ىلع ضرفي ،يكلاملا لادتعا الو ،راشب ةميزه رظتني مل يذلا ديدجلا عقاولا اذه

 نم زجعأ يلودلا عمتجملاو مهنكلو ،كلذل طيطختلا وه لضفألا .مداقلا يبرعلا قرشملا ةيهام يف ركفتلا

 نم ريبك ردق عم ،سفنألا قشب الإ"2 فينج"رمتؤمل بيترتلا اوعيطتسي مل مهو كلذ ىلع اومدقي نأ

 رارق ذاختا يف حجن اذإ اذه ،ةيروس يف ةطلسلا لقنب هتايصوت ذيفنت ىلع ةردقلابو هب طيحت كوكشلا

 .اذهك
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 ءاشنإ لباقم يف ريرم عقاوك يفئاطلا زرفلاب لبقن له ؟مداقلا يبرعلا قرشملا لكش نوكيس فيك

 تليزأ امدعب راشب طوقس دعب ةيروسلا - ةيندرألا دودحلا قطانم نوكتس فيك ؟ةنواعتم تايلاريديف

 ةمراصلا تاسايسلا كلت ضرف ىلإ داعي نأ لقعي له ؟رئاشعلاو لهألا يقالتو ةروثلا نمز يف دودحلا

 بساكملا نايريس نيفرطلا نأ مأ"دسألا ةيروس"ةبقح يف ينمألا سجوتلا اهضرف يتلا دودحلا ىلع

 ةلماعلا ديلاو ةربخلا عم يندرألا رارقتسالاو لاملا سأر يقالت نم مويلا اهنابرجي يتلا ةيداصتقالا

 .نييندرألا نم رثكأ نويروس كانه ،ةيندرألا قرفملا ةظفاحم يف مويلاف ؟ةطشنلا ةيروسلا

 ؟ايكرتو قارعلا ناتسدرك يف مهموق نيبو مهنيب ةميدقلا زجاوحلا اورسك دقو ،ةيروس داركأ نع اذام

 ةغيص نم دب ال نكلو ،ىربك ناتسدرك نع كيهان ،دودحلا يف رييغت نع ثيدحلل لاجم ال نأ نوملعي

 لحلا له ؟برحلا نمز يف مهل تحيتأ املثم ملسلا نمز يف لمعلاو لقنتلا ةيرح رارمتسا نمضت ىرخأ

 بونجلا ةعيش نم مهناوخإ نم ديدهتلاب نورعشي مهو ،قارعلا ةّنس لك لب ،ةّنسلا رابنألا برع ةلكشمل

 يقارعلا بونجلا لوصح لباقم يف ،ماشلا برعب مهعمجت ام ةيسايس ةغيص كانه نوكت نأ دادغبو

 ؟ةدع تاونس ذنم يكلاملا هل ىعسي يذلا يفئاطلا عضولا ىلع

 

 ،رثكأ ةقطنملا تتفي يذلا ميسقتلا رطاخم تحتف ،ةيروس يف اهلبقو ،قارعلا يف ةيلاحلا بارتحالا لاح

 اهتّدحو ةقطنملا بوعش اهشيعت يتلا ةلويسلا لاحف ،ةعفان ةراض َّبُر نكلو .ةضيغبلا دودحلا ءانب ديعيو

 .دودح نم اهنيب ام تلازأو ،رخآب وأ لكشب

 

 يف ركفتنل نكلو ،طئارخلا ىلع دودحلا َقبتل .اهتموميد نمضي ،ةلاحلا هذهل ميظنت ىلإ طقف جاتحت اهنإ 

 .ديدجلا يبرعلا قرشملا يف لاقتنالاو لمعلا ةيرح نمضت ام ةغيص
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 ةعبار ماصتعا ضف نم اجن بضاغ »يناوخإ« باش رطاوخ
 
 

 ةيفاحصك تفرُع ذإ ،اهمامأ ريبك لبقتسم ةمث ناك ةحومط ةباش ،زيزعلادبع دمحأ ةبيبح ةروص يمامأ

 اهتدرأ امدعب يضاملا ءاعبرألا حابص ىهتنا كلذ لك نكلو ،ةيزيلكنإلاو ةيبرعلاب لمعلا ديجت ،ًاركبم ةداج

 .ةيودعلا ةعبار ناديم لخادم دحأ ىلع ةليتق ةصاصر
  

 اهنع ثحبا ،ةريخألا اهتروص اهنأ ددرتي ،يعامتجالا مالعإلا طئاسو ربع ترشتنا ةرثؤم ةروص ةمث

 اهلوح نمو تابثب سلجت ،ةنمؤم ةلضانمل ةرّبعم ةحول ةروصلا .كمامأ اهعضو ةلاقملا ةءارق لمكت نأ لبق

 بلط ام يدؤت اهناكم يف ةتباث يهو لاجرلا لك ىضم ،اهب طيحي عومدلل ليسملا زاغلا ،بيرختو رامد

 ىلعو اهفلي غباس باجح ،ءام ةنينق اهداز ،ًايديدحً اليمرب هب عرقتً ايساحن ًاقبط اهانمي يف لمحت ،اهنم

 .ةرهز لازت ال يهو اهتايح تقرس يتلا ةصاصرلا نم اهمحي مل نكلو ،زاغلا نم اهيمحي عانق اههجو

 نم هتيقدنب ةصاصر قلطي صانق وأ يرصم يطرش هنإ بلاغلا يف ،مهي ال ؟ةصاصرلا قلطأ يذلا نم

 .ودعلا هاريو ههركي يذلا »رخآلا يرصملا بعشلا« وحن كحضي وهو رواجم ىنبم ىلعأ
  

 برعلا مهئارظن ةيقب لثم نودؤي ،مه نم مهف ،ةطرشلاو ةلودلا نمأو شيجلا مول يف لسرتسأ نل ينكلو

 .رمألا فلك امهم ةلودلا ىقبت نأ بجي .ةلودلاو ماظنلا ةيامح ،دوقعل هيلع اوبردت امو هلعف نونسحي ام

 ،ةلودلا ،ماظنلا ،1967 )وينوي( ناريزح 6 »ةلاح« ىلإ داع امدعب هتلاسر يرصملا مالعإلا خضي اذكه

 .ةسارد ليمز وأ مع نباوً انطاوم ناك نإو ،ةيرحلا ءادعأل ةمارك ىتح وأ ةيرح الو ..ميعزلا

 ةعبار ماصتعا يف دومصلاَ مْهَو اوعنص نيذلا »نيملسملا ناوخإلا« ةداق ةبساحمل وعدأ لب ،مولأ ينكلو

 عافدلل ةبجاو ةداهشلا .ةيضقلاب نينمؤملا ءامدب فافختساب هورادأو ،يسايسلا طغضلل ةادأك ،ةضهنلاو

 اهريغ ًافالآو ةبيبح اودعو .يسايسلا بسكملاو مداقلا ضوافتلل طاقن ليجستل سيل نكلو ،قحلا نع

 ،تامهملا مهيلع اوعزوو مهودعو اذكه ،ربص ةعاس رصنلا .يلاتلا مويلا يف لماك رصنب ًاثبع اوضق نمم

 ةبيبح اي ِتنأو ،عومدلل ةليسملا لبانقلا تاباصإ جالعل ءاملاو لخلاب يتأت تنأ ،يبارتلا رتاسلا ينبت تنأ

 .يساحنلا ليمربلا اذه ىلع عرقلاب كناوخإ نيرذحت
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 نأ هيفكي ناك ،نوطقسيس تائملاب اياحض نأو ،لصحيسً اماحتقا نأ ملعي ناك ،ةرشاعلا يف لفط

 يتلاو »ةلقتسملا« و اهنم ةيمسرلا ،ةيرصملا تايئاضفلا ىلع ةيراوحلا جماربلا اهيف عباتي ةعاس يضمي

 ةرشاعلا لفط كلذ يف امب فرعي عيمجلا ،نييباهرإلاو باهرإلا نم ّرذحت ،دحاو لجر ةملك ىلع تعمتجا

 جرخي نأ يغبني ال .ةأجافم نكي مل يضاملا دوسألا ءاعبرألا ةحيبص لصح ام ًاذإ ،لتقُي يباهرإلا نأ

 مك ،مساح راصتنا قيقحت يف مهتينب كوربخأ دقل .ردغلاب ةطرشلاو شيجلا مهتي »ناوخإلا« يف يدايق

 اورصتناو فنعلا ىلإ كورج دقل ؟»فنعلا يهو اهنوديجي يتلا ةحاسلا ىلإ انورجي الأ بجي« تلق ةرم

 .ةسايسلاو ةبلاغملاو ةبلاطملا ،ىوقألا كتقرو نع تيلخت امدعب كيلع

 مهايحم ىلع خويش ،روهزلا رمعب تاباشو نابشل روصلا فالآ ،اهالتق ضارعتسا ىلإ ةعامجلا دمعتس

 ةكرعم اهنكلو ،ةيحضلا رهظمب جورخلاو ماعلا يأرلا ةكرعم بسك لجأ نم ،تابجحم تاديسو ىوقتلا

 دقل .ًابيبح دقف نمل ءاملظ ةليل يف موتكم جيشنو يظفل بجش ريغً ادحأ كرحت نل مهؤامدف ،ةرساخ

 ةيبلاغلا دعت مل .ةايحلا يف ناسنإلا قحو ةماركلاو ةيرحلا اهميق مهأ تطقسو ،رياني 25 ةروث تهتنا

 نم ديهشلا نأ املاط ،اهريضي ءادهشلا رظنم دعي مل .اهتايرح تسيل اهنأ املاط تايرحلا كاهتناب قيضت

 شيجلا ةبساحم ،ةبساحملا يه ،ىلتقلا روص ضارعتسا نم ىرخأ ةدئاف ةمث نكلو ،رخآلا ركسعملا

 :خرصي عاجش باش ،ةعبار ليج نيب نم نوكي نأ بجي ،تاذلا ةبساحم امنإ ،ةيلوؤسملا نمً ابوره نمألاو

 .اهيفالت نكمي ناكو ،ةيثبع تناك ةكرعملاف ،نانجلل نوقتري ناسرع نع ةبطخ ولو ةداهشلاب ةئنهت ديرن ال
  

 ماع لالخ اهلهأ اهّضوفو ،رصم اهل تناد امدعب ةعامجلا ترسخ اذام ةحول ىلع بتكيو مهدحأ فقيل

 نم ةلئاه ةحيرش ترسخ ،ةمألاو عمتجملاب ضوهنلاب ًايهلإ ًافيلكت اهارت يتلا ةطلسلا ترسخ ؟فينو

 امدعب اهفده هؤاضرإ تاب قيض هقف حلاصل لدتعملا اههقفو ينطولا اههجوت ترسخ ،يرصملا عمتجملا

 اهتاقالع ترسخ ،ةروثلا يف اهءافلح ترسخ ،ءادهش ترسخ ،ةيباختنالا تاوصألا بسك ُهََرش اهباصأ

 نم اذه مكيفعي ال ،بضاغلا باشلا هيلع دريل ،انيلع تبلاكت تارماؤم اهنكلو ،لئاق لوقيس .ةيميلقإلا

 ؟مكريبدت نسحو مكتمكح نيأ ،ةيلوؤسملا
  

 يكبي ،هشاعو لتقلا ىأر ،حارجلاب ًانخثم ،ًاكهنم ،يضاملا ءاعبرألا ءاسم هتيب ىلإ داع نم ةمث نأ عقوتأ

 ماني نأ لواحي ،نيرخآ ىلع نئمطيل يعامتجالا لاصتالا عقاوم يف ّبلقي ،هيدي نيب اولتق ةوخإ ىلع

ً اديعب يرجي هنكلو هرذحتل ليمربلا ىلع اهديب قرطت يهو ةبيبح ةروص هدراطت ،هقحالت سيباوك نكلو



 215 

 ىلع تاقرط ،هنم ببصتي قرعلا ،ليمجلا اههجو ّهوشي مدلا ىلع ظقيتسي ،اهناكم يه تبثت امنيب ،اهنع

 ةدايقلا نأ ملعي هنكلو ،فنعلا ديري ال ،ةيرسلا ةايحلا ىلإ ةدوعلا ديري ال ،ًادراطم حبصأ دقل ،هبعرت بابلا

 اننكلو ،ًايشحو ناك ةعبار يف ىرج امف بضغلا يف مكحتلا عيطتسي دحأ ال ،داكت وأ ةرطيسلا تدقف

 حتفي ،انيبرتو انملعت اذكه ،اهبساكم الو ،ةطلسلا ديرن ال نحن ،هسفن بطاخي ،عورشم باحصأ

 اننإ لق لب ،هيف خرصي .بضغلا ةلاح نم جتان هنأب سئانكلا قارحإ رربي ةداقلا دحأ دجيل نويزفلتلا

 ةيرس ةدحو مأ ،بضاغ ملسم ،اهبكتري نم ملعت ال لاعفأب بسكتلا نع فقوت ،سئانكلا قارحإ ضفرن

 !نمألل ةعبات ةثيبخ
  

 هينيع نم مونلا راط دقو ةيرخسو بضغب باشلا لءاستي ،كرابم ماظن ةدوع نع ثدحتي يدايقلا عمسي

 نوعلقي شنوب نورهاظتملا ىتأ ىتح ةيداحتالا رصق يف سيئرلا ةيامح نمألا ضفر موي كلذ كردت ملأ«

 .»؟هباب

 لازت ال ،ِهتنت مل ةروثلا ،ددري ،نيزح رجف ناذأب ًاعتمتسم هينيع ضمغيو ،ةثرلا ةبنكلا ىلع هسفن يمري

 ،ريوزتلاب اهل حمسن نل ،ةمداق تاباختنا كانه نوكتس ،ةمئاق بعشلل ماكتحالا ةيلآ نأ املاط ةعس كانه

 ديدج ليج نم دب ال ،تتشتو تعاض يتلا ةيروثلا ىوقلا عم يسايسلا مالسإلا فص عمج نم دب ال

 نم ةبساحم ،اًلوأ ةبساحملا نم دب ال نكلو ...يضاملل سيلو مويلا ىلإ يمتني دهشملا ردصتيو دوقي

 .رصتنت نأ ديرت ةكرح يأل ةديفم ةيلمع ةدعاق هذه معن ،ماصتعالا ةكرعم مث مكحلا ةكرعم رسخو لشف

 .ةدايقلا نم دعبُي لشفي نم
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 يبرعلا عیبرلا دعب ام نمز يف »ءاغوغلا« عم ایلعلا ةقبطلا ةایح
 

 ريهشلا يرصملا لامعألا لجر اهكلمي يتلا ةيرصملا »يف يت نوأ« ةانق تضرع ديعلا مايأ لوأ رجف

 يتلا »وينفأ كراب« ةقلحً اديدحتو »؟رقفلا اذامل« ةمهملا ةيليجستلا مالفألا نم ةقلح سريواس بيجن

 ىرثأ مهنإ .ةيفاقثلاو ةيقبطلا امهتاءامتنا يف نيفلتخم نيملاع نيب ةعساشلا ةفاسملا ةيمارد ةكبحب يورت

 ةطسوتملا ةقبطلا ءانبأو ءارقف نم ةماعلاو وينفأ كراب ةداجب قيرعلا ىنبملا كلذ يف نوشيعي يذلا ءايرثألا

 .»ءاغوغلا« ضعبلا مهيمسي نم وأ

 ضفل راهن ليل وعدتو ،لوزعملا سيئرلا ىلع ةلمحلا تداق يتلا ةيرصملا ةانقلا نإ لوقأوً اديعب بهذأ نل

 ،ةيراجلا ةيسايسلا تادياكملا نعً اديعب عوضوملا رييغت ديرت ،ةيودعلا ةعبار ناديم يف هراصنأ ماصتعا

 عستت يتلا ةوجفلا مدرو ،يبيرضلا حالصإلاو ،يداصتقالا دلبلا عقاوب مامتهالا نييرصملا ىلع ىنمتتو

 درجم ناك مليفلا ضرع نأ دقتعأ .يليجستلا مليفلا لّصفي املثم »كلمي ال نمو كلمي نم« نيب موي لك

 شيعن لازن الو ديعلا يف نكن مل ول هودهاشي نأ ليلقل الإ ناك ام ،ًاينويزفلت ةتيم تاعاس غارف ءلم

 .هراهن مونو هليل رهسب ةيناضمرلا ةايحلا نيتور

 دحأ ال عبطلاب نكلو ،يقبطلا توافتلاو »رقفلا« يهو ةيرصملا اياضقلا مأ جلاعي مليفلا نأ مغر ىلع

 لوح رودت يتلاو اهاحر ةرئادلا - نآلا ىتح - ةيسايسلا برحلا مضخ يف هذهك لئاسم شقاني نأ ديري

 عمتجملا ضارمأ جلاعت يتلا مليفلا اياضق ءاعدتسا بعصلا نم نوكيسو .ةيقبطلاو ةفاقثلاو ةيوهلا

 لك يف لب طقف رصم عم سيل ًايرظن نكمم كلذ نأ مغر ىلع ،ةيرصملا لاحلا ىلع اهلازنإو يكريمألا

 نييسايسلا عم نوفلاحتملا لاملا لاجر ًامود كانهف ،ًارقفو ةورثلل عيزوت ءوسو ،ًايقبطً اتوافت يناعي دلب

 دالبلل ةكرحملا ةوقلا مه مهنأ نوريو ،مهحلاصم ةمدخل ةسايسلا نوعوطيو لقأ بئارض نوعفدي نيذلاو

 فرعألا مهنأ نوري مه راصتخاب ،علسلاو تامدخلاو فئاظولل نورفوملا مهنأو ،اهتضهن دوقت يتلاو

 امنيب »ءاغوغلا« ةجاجفب مهنومسيً انايحأ ،ةماعلا كانه لباقملا يف .دابعلاو دالبلا نوؤشب ىردألاو

 ةدع نييالب ةلودلا نوفلكي نيذلاو ،)ءارقفلا( لخدلا يدودحمو ةطسوتملا ةقبطلا نويداصتقالا مهيمسي

 ايلعلا ةقبطلا كراشتت نييالب يهو ،ةشيعملا عافترا ءاولغ نمً اضعب ففخت اهلعل معدلا جماربل بهذت

 رعس يف تازايتما وأ علسلا ضعب راعسأ ةلودلا لمحت ةغيص يف اهملستت نم يه اهنأ كلذ ،اهيف
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 علسلل ةضفخم راعسأ لكش يف ءارقفلا ىلإ لصت نأ ًايرظن ضرتفي ،ةيكرمج تاءافعإ وأ هايملاو ةقاطلا

 قفنت اهب يتلا ةلودلا ةنزاوم يف ةلئاه ةصح ةحيحشلا بتاورلا لثمت كلذ لبقو .اهب نوشيعي يتلا

 ال مهنأ مغر ىلع ،بتاورلا هذه لضفب ءالولاب اهل نونيدي نيذلا نينطاوملا نم لئاه شيج يف مكحتتو

 لاملا لاجر نم ايلعلا ةقبطلا ءانبأ ددرتي ال يذلا هسفن تقولا يف ،ةيفاك دعت مل اهنأ ىوكشلا نم نولمي

 ،ةعنقملا ةلاطبلاب ءالؤه فصو يف نييداصتقاو نيفقثمو نييسايس نم مهكلف يف رودي نمو كالملا رابكو

 ةادانملاب مهفئاظو نم ءالؤه فرص ىلإ نوعدي الف ،ةدحتملا تايالولا يف مهئارظن نع انه نوفلتخي مهنكلو

 لودلا يف ىتح ةنميهم لازت ال ةيكارتشا ةفاقث ةمث ةيبرعلا لودلا ةيقبو رصم يفف ،رغصأ ةموكحب

 ولو ةليبقلا ءانبأ ةيقب ءاضرإ نع ةلوؤسملا ةيخيشملا وأ ةيوعرلا ةلودلا لكش كانه ذخأت اهنكلو ،ةيطفنلا

 .نكمملا ىندألا دحلاب

 نويطارقوميدلا مه نمف ،ةيرصملا لاحلا ىلع يكريمألا مليفلا »صوخش« لزنت نأ بعصلا نم نأ امك

 نأ امك ؟كالملا رابكو ايلعلا ةقبطلا راصنأ نويروهمجلا مه نمو ؟)ًايرظن( ةماعلا قوقح نع نوعفادملا

 لوح رودت كانه ةيضقلا لازت الف ،ًاقالطإ يرصملا دهشملا ىلع دعصي مل ةيداصتقالا راكفألا عارص

 فقوتي ال ًاعفادت ةيكريمألا لاحلا يف دجت امنيب ،تاسايس نم ءاش ام ذفنيو عضي هزوحي نمو ،»مكحلا«

 املك مدقتت اهنأ ودبي يتلا ةركفلا يهو ،عمتجملا ىلع اهتنميهو ةلودلل لؤاضت عم ،ةساسلاو راكفألا نيب

 دوست ثيح كانهف ،ةيكريمألا لاحلا عم ةقرافم نمكت انهو ،دلب يأ يف ةيطارقوميدلا تمدقت

 ليثمتلا دعاوق قفو قفاوتلاب دمتعت نأ ةيداصتقالا ةسايسلل دب ال ،بعشلا ةدايس ةركفو ةيطارقوميدلا

 .ةيقيقح تاباختنا نم جتانلا يبعشلا

 ركفلا يف ةمهم ةياور يهو Atlas Shrugged »سلطأ ىلختي امدنع« ةياور ىلإ دنتسي مليفلا

 رابكو ايلعلا ةقبطلا باحسنا ةركف ىلع موقتو ،1957 ماع ترشن دنار نيا ةبتاكلل يكريمألا يسايسلا

 طغضلا تاعامجو سرغنوكلا ربع ةيكريمألا ةسايسلا يف مكحتلا نع نوزجعي امدعب داصتقالا نم كالملا

 لضفأً اعيزوتو ةلادعلا اهب ديرت نيناوقو ةيبئارض تاعيرشتب ةبختنم ةموكح مهيلع بلاكتتو ،يسايسلا

 نود نم يلاثم عمتجم ءانبل يكريمألا لخادلا وحن نوبحسنيو مهفراصمو مهعناصم نوكرتيف ،ةورثلل

 كردي اهنيح ،نمألاو تامدخلاو داصتقالا رايهناب دالبلا ةيقب يف ىضوفلا عيشتف ،ةموكحلا ةرطيس

 .باختنالا قيدانص ربع ىرحألاب وأ مهيديأب اهيلإ اوعس يتلا ةثراكلا ءاغوغلاو ةماعلا
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 اهنأل ،باحسنالل ةرطضم ريغ ايلعلا ةقبطلاف ،فلتخت يبرعلا عيبرلا دعب ام لود ةيقبو رصم يف لاحلا

 لك نكلو ،عمتجملا ىلع لضفألا يه اهارت يتلا اهتيؤر ضرفو ةلودلا ىلع ةرطيسلا عيطتست لازت ال

 .»ءاغوغلا« تابغرو يطارقوميدلا راسملاب مكحتلا ىلع ًاضيأ اهتردق ىدمب نهر كلذ

 هذه لك ريجفت دري مل سريواس بيجن لامعألا لجر ،ةانقلا بحاص نأ دقتعأ تلز ام ،لاح لك ىلع

 حرتقي رخآ فيض لصي امثير ةرغاش ةحاسمل ءلم درجم ناك دقل ..»وينفا كراب« مليف ضرعب راكفألا

 .ةيودعلا ةعبار ماصتعا ضفل ىرخأ ةليسو
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 ةلزعلا نم ماع 1000
 

 صلاخ سنوي يولوم مامأ ضرألا ىلع تسلج ،ةيناغفألا - ةيناتسكابلا دودحلا ةقطنمب ،طيسب تيب يف

 ناك نمزلا ،تاباختنالاو ةيطارقوميدلا نع هلأسأ يركسع دئاق ىلإ لوحت يناغفأ نيد ملاع ،هللا همحر -

 متخل ىلثملا ةقيرطلا نع نوثحبي ضايرلاو دابآ مالسإ يف مهؤافلحو ناغفألا ناك امدنع 1989 ةياهن

 بعشلا لكل ءاخرلاو قافولاو مالسلا اهب ققحتي ،ةديعس ةياهنو فرشم راصتناب يناغفألا داهجلا

 .كانه تايفوسلا ةميزه دعب يناغفألا

 تاقالعلاو دوشحلاو حالسلاو لاملاو ةوقلا ىلع دمتعت ،ًادج ةطيسب تناك ةيناغفألا ةيسايسلا ةطيرخلا

 لكشت ذإ ،عيمجلل ةحاتم رصانعلا هذه لك نإ ذإو ،ةيميلقإلا ةيرابختسالا تاهجلا فلتخم عم ةصاخلا

 .ةرادصلاو ةدايقلاب قحألا وه هميعز نأو ىوقألا هنأ اهنم لك معزي ةيناغفأ بازحأ ةعضب

 عم ،ةضماغ تالايتغا وأ"دوشحلا"نيب تاكابتشا هعطقتت ،ناغفألا ةداقلا نيب ًانمزم ًافالخ تناك ةجيتنلا

 .يناغفألا داهجلل"ةديعسلا ةياهنلا"قيقحت نع زجع نم كلذ عبتي ام
  

 ،ةميدقلا ةيديلقتلا تاودألا يه ةماعزلاو دشحلا تاودأ تناكف ،"تاباختنا"ةفاقث ناتسناغفأ يف نكت مل

 ىلإ يسايسلا مالسإلا لوخدب ةيدئاقعلا ةيبزحلا اهيلإ تفيضأو ،ةيقرعلاو ةيبهذملاو ةيلئابقلاو ةيوهجلا

 .ةدع بازحأ ىلإ رخآلا وه ىظشت هنكلو ،ةحاسلا
  

 يفو لبق نم اهبرجت مل ةئيب يف تاباختنالا يرجي نمو ؟فيك نكلو ،ًالح"تاباختنالا"مهدحأ حرتقاف

 ،عيمجلا ةقث لحم نكي مل ،بازحألا ةداق دحأ وهو اهيلإ اعد يذلا رايتمكح نيدلا بلق نأ امك ؟قزمم دلب

 ،نيرخآلا عم هفالخ مسحل"ةيئانثتسا تاءارجإ"مادختسا يف ددرتي الو ،ةطلسلا ىلإ شطعتم وهف

 ً.الثم لايتغالاك
  

 سنوي يولوم نم هتعمس ام وهو ،ةيطارقوميدلاو تاباختنالا لوح قمعأ ةيرهوج ةلئسأ ةمث تناك نكلو

 ملاعلا توص ىواستي فيك":تيوصتلا وهو ليصألا ةيطارقوميدلا أدبمً ادقتنم لاق امدنع صلاخ

 ةقالع ال ،ٍضام ملاع ىلإ يمتني انلوح نم ناكملا لثم لاؤسلا ناك ،"؟رجافلا قسافلا توص عم لضافلا

 ،لتاقم بهأت عضو ريغ يف هراوجب سلج يذلا حطسلا نم نكر يف اكشودلا عفدم ىوس رضاحلاب هل
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 ةموكحلا دونج نم ضعب ةلباقملا ةهجلا ىلع لازي ال ذإ ،يداولا ىلع لطي ،هسأر ىلع ةمخض ةمامعب

 ً.الماكً ادقع ترمتسا برح دعب نيكهنملا

 ةادأ تاباختنالا اودمتعي ملف ،لتاقم ىلإ لوحت يذلا نيدلا ملاع لاؤس نع ةباجإ ىلع ناغفألا قفتي مل

 .اذه انموي ىتح نولتتقي اوضمف ،مهتافالخ مسحل
  

 ةسردملا يف سرد نيد ملاع هنإ ،ةيلود تامظنم يف لمعي ملو ،نوبروسلا يف سردي مل صلاخ سنوي

 رصعلا تالكشمل ةرشابم ةطيسب اًلولح مدقت يهو ،"نابلاط"تادايق مظعم اهيف جرخت يتلا ةيناقحلا

 ةجيتنلا تناكف ،رصبتلاو ركفتلاو داهتجالا نم ليلقلا لقأ عم ،"مارحو لالح"ةيئانث لوح رودت ثيدحلا

 .ناتسناغفأ يف فقوتت ال تاعارصو"نابلاط"لشف
  

 تعد املاط يتلا ةيقوقحلاو ةيلاربيللا ىوقلا ثيح ،ناتسناغفأ ىلإً ايبسن"روطتملا"يبرعلا انملاعل دوعن

 نأ ،برعلا عيبر هنأ اندقتعا اممً ارهش 30 دعبو حضاولا نم نكلو ،ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلا ىلإ

 ىوقلاو ،اهجئاتن نم ىرحألاب وأ اهنم سجوتت ةمكاحلا بخنلاف ،اهلاوحأ أوسأ يف ةيطارقوميدلا

 .اهب ةقثلا دقفت داكت ةشمهملا

 يلاتلابو ،لشرشت نوتسنو لاق امك ،ةمظنألا أوسأ نسحأ يه ةيطارقوميدلا نأ ًاموي عنتقنس اننكلو

 بالقنالا لثم رخآ ليدب يأ نم ،اهب مكتحت اهنإ لوقت يتلا"ةيبرعلا تايروهمجلا"يف لضفألا يه

 وحن دالبلا دوقيس يذلاو ،بعشلاو نطولا نمأ ىلع صيرحلا ينطولا طباضلا"هدوقي يذلا يركسعلا

 ."حيحصلا يطارقوميدلا راسملا
  

 يئانثتسا ءارجإب"تقوملا"هدهع أدتبا هنأ كلذ ،ةيئانثتسا تاءارجإ ىلإ ًامود دمعيس ينطولا طباضلاف

 ةحلصملا ىلإ مكتحت اهنأ ةيئانثتسالا تاءارجإلا ةلكشم .روتسدلا سيلو ةوقلا ىلإ ماكتحالا وهو

 بابلا حتفيو راسملا ّدقعي كلذ لكو ،نوناقلا جراخ تارارق ذاختا"دصقملا لبن"رربي امً اريثكو ،ةسايسلاو

 ىلإ ةوعدلاف ،ةعقوتم الو ةنومضم ريغ ةيئانثتسالا تاءارجإلا جئاتن نأ امك ،ةديدج تالكشم ىلع

 نطولا دسج يفً احرج حتفت ةلتقمب يهتنت دقو ،نيكمتو رصنو مالسب رمت دق ءارجإلا معدل ةرهاظت

 .لمدني ال بعشلاو
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 كلذ حيحصتل ةنومضم تايلآ اهب نكلو ،نزاوتم ريغ ًاناملرب وأ ،أطخلا سيئرلا زرفت دق ةيطارقوميدلا

 ةصرفلا نكلو ،"ةيناثلا ةصرفلا"ًامود كانه ةيطارقوميدلا يفف ،ناملربلا لح وأ سيئرلا لزع ىتح لصت

 ،باوصلاو أطخلل ضّرعم درف وهو ،"ينطولا طباضلا"اهرارق كلمي يئانثتسالا ءارجإلا نمز يف ةيناثلا

 .هلوح امو هلوح نمب رثأتلاو
  

 هريصاعأ تهجوت اذامل ،يبرعلا عيبرلا تايادب يف حرط يذلا ريبكلا لاؤسلا ىلإ عيمجلا دوعي نأ بجي

 ىلع ّصن يذلا ،كانه يعامتجالا دقعلا هنإ ؟تايكلملا ىلع ةبيط حيرك ترمو ،تايروهمجلا وحن

 رعشف تاطلسلا ردصم وه"ينطولا طباضلا"نأ بعشلا فشتكا مث ،"تاطلسلا ردصم وه بعشلا"نأ

 .تضمو تهتنا اهنإ لوقلا بعصلا نم ةيخيرات ةظحل يف راثف ،ديدش نبغب
  

 برعلا ملاع يف ديدش هيوشتل تضّرعت اهنكل ،يعامتجالا دقعلا يف يساسأ عقوم ةيطارقوميدلل ًاذإ

 يديأ ىلع ىضمأو دشأ هيوشتل مويلا ضّرعتت اهنكلو ،"روكيد"ىلإ عيبرلا لبق ام ةمظنأ اهتلوح امدعب

 تلختف ،يسايسلا مالسإلا ةحلصم يف بصت اهنأ تأر امدعب ،ةيبرعلا ةيناملعلاو ةيلاربيللا ىوقلا

 ةلكشم وه يسايسلا مالسإلا لهف ،ةننقم ةيطارقوميد لوبقل ةدعتسم تتابو ،"يروثلا اهئاقن"نع

 ةلئسأ اهنإ ؟يبرعلا لقعلا يف ةنماك ةيدادبتسا ةفاقث ةمث نأ مأ ؟يبرعلا ملاعلا يف ةيطارقوميدلا

 دوسيس دادبتسالا الو ،يفتخيس يسايسلا مالسإلا الف ،اهنع ةباجإلا وأ اهتراثإ ثبعلا نم ةيضارتفا

 .ىرخأ ةرم
  

 باوصلاو أطخلاب ،ةبعصلا ةقيرطلاب ةيطارقوميدلا ملعتنس اننأ رخآ راعشإ ىتحو ديكألا نكلو

 ةوحص لباقم ،ريوزتلاو ءاصقإلاو ةننقملا ةيطارقوميدلا ّبرجن ،دوشحلاب هجاوتن ،ةريرملا براجتلاو

 سنوت يف تجرخ يتلا اهسفن ةملاحلا ىوقلا اهنإ ،خيراتلا ةوق اهدعاست ،لضانتو رباثت ،كلذ لك ضفرت

 مالسإلا نم ءاج اهضعب ،تاطابحإو حارجب ةنخثم يه مويلا ،ماعلا فصنو نيماع لبق رصمو نميلاو

 ،يضمتو ملستست نأ ىبأت يتلا ةقيمعلا لودلا نم رخآلا ضعبلاو ،هجضن مدعو هتاطبختو يسايسلا

 .ةلزعلا نم ماع 1000 دعب هقيرط سملتي جرخ نم طبختل ةيعيبط ةجيتن رخآلا ضعبلاو
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 نایقاب يسایسلا مالسإلاو ةیطارقومیدلاو ...»عیبرلا« ىھتنا
 
 

 ةوقب لصو بختنم سيئر لوأ نوري مهف ،يسايسلا مالسإلاو يبرعلا عيبرلا ةياهنب اولاقفٌ رثك لجعتسا

 اذه نأ فداصتو ،ةيبعش عومج ةبضغب امنإو ،طقف هتابابدو شيجلا ديب سيل ،طقسي يبرعلا عيبرلا

 .يبرعلا عيبرلاو يسايسلا مالسإلا ىهتنا اولاقف ،نيتقيقحلا موقلا عمجف »يمالسإ« بختنملا سيئرلا

 نكميو ،يبرعلا عيبرلا طورش نمً اطرش سيل يسايسلا مالسإلا .عرستمو ئطاخ ليلحت كلذ نكلو

 ضغبف ،طقست ملو عيبرلا يف ساسأ طرش يه ةيطارقوميدلا نكلو ،هنود نم يضمي نأ يبرعلا عيبرلا

 رصق يف ةريخألا ةملكلا بحاص وه نمو ،ال مأ بالقنا رصم يف ىرج ام له :يراجلا لدجلا نع رظنلا

 يهتنتس يتلا ،ةيلاقتنالا ةلحرملل ةيندم ةيروتسد اًلولح نآلا ىتح مدختسا »يركسعلا« نإف ،ةيداحتالا

 ،مئاق طرشلا اذه نأ املاطو ،قودنصلا ىلإ ماكتحالاو تاباختنالا وهو يرورضلا يبرعلا عيبرلا طرشب

 .ناقرتفي ال ناونص يسايسلا مالسإلاو ةيطارقوميدلاف ،هعم ٍقاب يسايسلا مالسإلا نإف

 ليلحت اذه .ةيطارقوميدلا عم مداصتم هتقيقح يف يسايسلا مالسإلاو ؟فيك ،نآلا خرصيس مهدحأ

 ةيداعملا خسنلا لّضفت يسايسلا مالسإلل ةهراكلا ىوقلا ضعبف ،تاينمأ عجرو ،رخآ ئطاخ

 ًابيرغت اهاريو ،ةيطارقوميدلا ّمرحي يذلا قيضلا عبرملا كلذ يف ىقبي نأ هديرتو ،هنع ةيطارقوميدلل

 تنلعأ امهمو ،يسايسلا مالسإلا لك لمشتلً اديعب هعالضأ كيرحتل ةدهاج ىعست يلاتلابو ،ًاعادتباو

 لغتست اهنأو ،ةيقتلاب اهمهتي نم كانه لظيس ةيطارقوميدلا ئدابمب اهمازتلا يسايسلا مالسإلا بازحأ

 .ةيسايسلا ةكراشملا يف يسايسلا مالسإلا قح ةرداصم ىلإ ىعست كلذ ىلع ًءانبو ،ةسايسلا يف نيدلا

 نيزو كرابم ينسح اماظنً اديدحت اهيلع شاع ةيسايس ةيرظنو ،يبرعلا عيبرلا لبق ام قطنم هنإ

 ام نمز يف جتنملا هوبشملا نيعملا كلذ نم فرغت ةلوادتملا ةيئاصقإلا تاداهتجالا لكو ،يلع نب نيدباعلا

 .عيبرلا لبق

 ةفقثملا بخنلا ضعب نمً ادييأت دجت يتلا ،سنوتو رصم يف ةيلاربيللا ىوقلا نم اذه فرطتملا لعفلا در

 .يبرعلا عيبرلا حور كش الو فعضيس ،ةيطارقوميد رثكأ نوكت نأ ضرتفي يتلاو ،يبرعلا ملاعلا يف

 هباحصأ هنع ىلخت امدعب »يسنامورلا« حلطصملا اذه مادختسا نع فقوتن نأ تقولا ناح امبر

 ىلإ ةعلطتملا ةيبرعلا ةوحصلا هيمسنو عضاوتن نأ لضفألاو ،)نويمالسإلا هب كسمتي امنيب( نوضرتفملا
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 ةلثمم ىقبتس اهنكلو ،هتوذج عيبرلا دقف امدعب ةرملا هذه ددرتب نكلو ،ةماركلاو ةيطارقوميدلاو ةيرحلا

 »ناوخإلا« لشف امدعب فلخلا ىلإ اوراوت نيذلاو ،2011 يف جرخ يذلا »لقتسملا« بابشلا ريمضل

 الو ،ءارولا ىلإ ةدوعلل نيدعتسم ريغ مهنإ .مهتاحومط نع ريبعتلاو مهمكح نم ماع لالخ مهليثمت يف

 نوديري »نييروث« و ميدقلا ماظنلاو ركسعلا نيب طيلخ مهو نيرصتنملا دي ىلع عيبرلا بلاطم ليدعتب

 يبرعلا عيبرلا بلاطم يف تاليدعت ةثالث ةمث.ةيمالسإلا ىوقلا نود نم مهدحو مهعسي مهل ًايبرع ًاعيبر

 نآلا يدايقو رياني 25 ةروث بابش نم وهو ،برح يلازغلا يداش .نييمالسإلا ءاصقإ اهلوأ ،ةيلصألا

 يف نيدلا فيظوت عنم« وينوي 30 »ةروث« بلاطم مهأ نم نأ ىري ،ذاقنإلا ةهبجو روتسدلا بزح يف

 يضملاو يسايسلا مالسإلا بازحأ لح يه ةئيرب ودبت يتلا ةرابعلا هذهل ةديحولا ةمجرتلا .»ةسايسلا

 قالطإو ةيددعتلا ىلع موقي يذلا يبرعلا عيبرلا حور عم ىفانتي ام وهو ،مهنود نم تاباختنا وحن

 مادختسا نونجهتسي اوتاب ددجلا راوثلاف ،»ميدقلا ماظنلا عم حماستلا« يناثلا ليدعتلا.ةماعلا تايرحلا

 حيرصت يف ةزمح حودمم سدنهملا قيتعلا يروثلا حوضوب اهنع رّبع .ريهشلا »لولفلا« حلطصم

 سيئرلا بئان لثم ،ةلثامم ةرابع نورخآ لاقو ،»نيدساف ينطولا بزحلا ءاضعأ لك سيل« :ينويزفلت

 اهسلجم ردصأ ،ةلماك ةروث تلصح ثيح ،ايبيل يف امنيب ،ىسوم ورمعو يعداربلا دمحم يلاحلا

 يفً اموي اومدخ مهنأ درجمل يفاذقلا ديقعلا دض ةروثلا ءامعزو لاطبأ ىتح مرحي ًانوناق يعيرشتلا

 ليدعتلا.ليربج دومحمو ليلجلادبع ىفطصم ،ةروثلل نييخيراتلا نيميعزلا كلذِ نثتسي ملو ،ماظنلا ةقورأ

 ،يمالسإلا رايتلا قح يف يرجت تازواجتلا نأ املاط »ةيرحلاو ةماركلا« بلطم نع يلختلا وه ثلاثلا

 نييروثلا« نكلو ،نطاوم لك لمشت نأ بجيو أزجتت ال اهنأ ىلوألا يبرعلا عيبرلا دعاوق قفو لصألا امنيب

 رصانلادبع لامج مكاحلا يركسعلا ماظنلا سسؤم ةدعاق يعو نود نم نوديعتسي رصم يف »ددجلا

 لازت ال يبرعلا عيبرلا سسأ نإف ،ركذلا ةقباسلا تاهّوشتلا لك مغر ىلع نكلو .ةيرحلا ءادعأل ةيرح ال«

 »تاباختنالا« لوألا يبرعلا عيبرلا بلطم اهساسأ شيجلا اهعضو يتلا قيرطلا ةطيرخف ،ًايرظن ةمئاق

 ةيقب مهعمو ،هيلإ نودئاع بلاغلا يف »ناوخإلا« ـف ،رثك يمالسإلا رايتلا نم نورضاحلاو ،رضح نمب

 نيذلاو ،ديدجلا مكحلا يف تماصلا كيرشلا »رونلا« بزح كلذ يف امب يسايسلا مالسإلا تارايت

 ماظنلا داع اذإ الإ ...مكحلا يف ةكراشمو ،مداقلا ناملربلا يف همجح ريدقت ركبملا نم عقوم مهل نوكيس

 .كلذب بعشلا لبق مث ،هساقم ىلع »ةيطارقوميد لاح« عنصو )ريوزتلاو ةوقلا( هديجي ام مادختسا ىلإ

 ضرألا تحت ...هقيرط اهنيح فرعيف ،يسايسلا مالسإلا امأ ،يبرعلا عيبرلا يعن نكمي اهنيح
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 ؟ةلاقتسا مأ ةلاقإ ..رصمب »ناوخإلا« ةدایق رظتنَی اذام ..وینوی 30 ةسكن دعب
 
 

 الإ يه ام »نيملسملا ناوخإلا« ىلع رصمب »ديدجلا ماظنلا« اهنشي يتلا تالاقتعالا ةلمح نأ ضرتفي

 ةنتفلً اباب حتفت هل ةمواقم مهراصنأ وأ »ناوخإلا« مظني نأ نم ةيشخلاو بالقنالا فورظ اهتضرف ةتقوم

 ةروثلا نإ ليق يتلا )رياني 25( ىلوألا ةروثلا حور عم ىفانتت تاقالعلا هذه لثم نأ كلذ ،دحأ اهديري ال

 .اهراسم حيحصتل تءاج )وينوي 30( ةيناثلا
  

 اهموصخ لاقتعا ضفرتف اهئدابم ىلإ دوعتو ماقتنالا ةوشن نم ةيندملا ىوقلا ىفاعتت نأ ًاضيأ ضرتفيو

 ةحلاصملا معدتف ،يرصملا مالعإلا يف ةيمانتملا ءاصقإلا ةعزنو ةيمالعإلا تايرحلا عمقو ،»ناوخإلا« نم

 .ةيناثلا ةيروهمجلل عيرسلا طوقسلا دعب ةديدج رصم ءانب يف عيمجلا ةكراشمو ةينطولا

 ءافتكالاو ،»ةيعرشلا ةداعإ« ةيار تحت تارهاظتلا رييست نع »ناوخإلا« فقوتي نأ ًاضيأ ضرتفيو

 مهف ،بعشلا ةدايسو ةيطارقوميدلا ئدابم لجأ نم اوتامو اوحض مهنأ يهو ،اهب اوثعب يتلا ةلاسرلاب

 نييندمو ركسع نيب طلتخملاو نيجهلا ديدجلا ماظنلا طاقسإ نع نوزجعيس مهنأ )كلذ ضرتفي وأ( نوملعي

 حمس مهتطقسأ يتلا ةدشاحلا تارهاظتلاف ،ةيميلقإ ىوقو )كرابم ماظن( ةقيمعلا ةلودلا ةكرابمب عتمتيو

 دقتفت يهف مهتارهاظت امأ ،مهدض ئطاوتم مالعإو ةيجراخ ىوقو ةقيمع ةلود نم تّلومو تعجشو اهل

 كلذلو ،ةلماعملا يف زييمت هنإ معن .»ةينطولا ةدحولا ددهت« اهنأل ةوسقب اهعم لماعتلا متيسو ،كلذ لك

 .كلذ كردأ نم فيصحلاو ،ءالتبالاو عفادتلا ةنس هللا لعج
  

 رمألاب ضضم ىلع ولو »ناوخإلا« لبقي نأ ديجلا نم نوكيس ةقباسلا تاضارتفالا لك لوصح دعب

 يتلا ةحاسلا ىلإ اودوعيو ،عقاولاب امنإو مئاقلا ماظنلاب سيل »وتكاف يد« فارتعالا ةقيرط ىلع عقاولا

 نم ةمثو ،ةدوجوم يهف ،ةرماؤملا ةصق يف اوقرغي الأ بجي ،يسايسلا لمعلا يأ ،اهيف عفادتلا نوديجي

 فعضأ رايتخا نم ربكأ أطخ كانه له ،مهادي تبسك امب اوطقس مهنكلو ،كلذ ىلع لمعو مهطوقس دارأ

 ةيقيقح ماقرأ وينوي 30 يف تجرخ يتلا نييالملا نأب اوعنتقي نأ بجي ؟ةلحرم رطخأ دوقتل تادايقلا

 .قداص اهنم ريبك ءزجو
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 ريبك عاطق لبق نم مهل ضفرلاو ةيهاركلا ةلاح ةسارد اهمهأ نم لعلو ،ةدع تامهم »ناوخإلا« مامأ

 انل لمحيَ ِمل« لاؤسلا نع ةباجإلا يعدتسي ام ،مكحلا ةراسخ نم ربكأ ةراسخ اهنإ .نييرصملا نم

 ،نينيدتم ريغ مهنأل وأ ،»لولفلا« نم ءالؤه نأ لثم لهسألا تاباجإلا ،»؟ةيهاركلا نم ردقلا هذه ضعبلا

 بلق يف ريثكلا اورسخ »ناوخإلا« نأب فارتعالا يه ىلوألا ةوطخلا .ةحيحص تسيل اهنكلو ةحيرم

 .يرصملا نطاوملا لقعو
  

 نكيل .ةيبرغ ىوق نم ينيتور جاجتحا درجم هنإ .بالقنالل يلودلا عمتجملا ضفر ىلع اونهاري الأ بجي

 ةدوعو ءاصقإلا عنمو تاباختنالا ءارجإو قيرطلا ةطيرخب ليجعتلل ةديدجلا ةطلسلا ىلع نآلا طغضلا

 تنك نإو ،ىرخألا ةينطولا ىوقلا عم نواعتلا ءاوجأ ىلإ مهديعتس ةحاسم كلذ يفف ،بعشلل ةطلسلا

 نواعتلا ضفرل نيرخآلا عفد لواحتسو ،مهلالذإو »ناوخإلا« ءاصقإ ىلإ ىعستس ىوق ةمث نأ عقوتأ

 .اهب ةحفاط فسألل ةيرصملا ةسايسلا نكلو ةينايبص تاكرح ،مهعم
  

 مالسإلا ةحاس مث نمو ،لخادلا نم مهتيب بيترت ةداعإ نم »ناوخإلا« ـل دب ال ،هعم وأ كلذ ليبق نكلو

 .وينوي 30 ةسكن يف ريثكلا رسخ يذلا يسايسلا
  

 لعل .اهادحإ هذه نكتلف ،»حنم ىلإ نحملا« ليوحت نع رركتم ثيدح »نيملسملا ناوخإلا« تايبدأ يف

 بسانملا تقولا يف ءاج بالقنالاف »مكل ريخ وه لب ،مكل ًارش هوبسحت ال« مهل لوقي مهنيب ًاميكح

 ةليفك ءاطخأ .ةيسائرلا تاباختنالا لوخد اوررق نأ ذنم اهيلإ اوعفادت ءاطخألا نم ةلمج نم مهريهطتل

 يدايقلاو رطاشلا تريخ دشرملا بئان اهيبطق نيب تافالخ نم بّرست امف ،لخادلا نم ةعامجلا ككفت نأب

 »ًاناوخإ« نأ ًارس سيل .ةعامجلا كسامت ىلع اهفوخو ،ةعامجلا دعاوق قلق راثأ كلام نسح لدتعملا

 )مهنم سيل يوابرخلا تورث »ناوخإلا« دض ةديدعلا تافلؤملا رس بحاص ريهشلا بتاكلا( نييقيقح

 .فصلا ةدحو بلطتت يتلا ةلحرملل ًاريدقت تمصلا اورثآو ءودهبوً اديعب اوفرصنا
  

 ةيلمع نم اهيمحت ةعامجلل ةلكيه ةداعإ ةيلمعو ،رئاسخلاو بساكملل درجو ةبساحم ةسلجل تقولا ناح

 ةسكنل سيئرلا ببسلا تناك يتلاو ،اهتادايق ةريخ اهيف ترسخ يتلا ،نيدقع ذنم اهتباصأ يتلا لكآتلا

 .وينوي 30
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 رايتو ،عمتجملا دوقت ةكسامتم ةعلق ةعامجلا ىري دينع ،نيرايت نيب وه ةعامجلا لخاد عارصلا روحم نإ

 ىلوألا ةعومجملا .لولحلا فاصنأ لوبقو لزانتلاو نواعتلل ةدعتسم ،نيرخآ نيب ةينطو ةوق ةعامجلا ىري

 دمحم روتكدلاو ،ناطلس ماصعو ،يضام العلاوبأ لاثمأ مهف ةيناثلا ةعومجملا امأ ،رطاشلا تريخ اهلثمي

 اًلوبقمً اهجو مدقي نأً ارداق ناك ةقباسلا ءامسألا نمً ايأ نإ .حوتفلاوبأ معنملادبع مهرخآو ،بوسحم

 يديلقت »يناوخإ« درجم ناك يذلا يسرم دمحم »لاقملا« سيئرلا ناكم ّلح ول يسايسلا مالسإلل

 .ةدايقلا ةدس ىلإ فورظلا هتعفد

 ءارزولا سيئر هلعف ام ىلإ ةراشإ يف ،ةعامجلا اهجاتحت ةيناغودرأ تاحالصإ نع ثيدح ةمثو ماوعأ ذنم

 ةروث دعب .ةعامجلا نم اهتاعد جارخإ وأ جورخب يهتنت ًامود تناك نكلو ،ناغودرأ بيط بجر يكرتلا

 ًايسايسً ابزح »ناوخإلا« ّلكش امدنع ،طقف يرهاظ لكشب نكلو تاحالصإلا كلت ترج 2011 رياني 25

 لاقملا سيئرلا هذختا رارق أوسأف ،ةهجاو درجم ناك هنكلو ،»ةلادعلاو ةيرحلا« وه مهلثميً القتسم

 ىلع ًءانب هذختي مل ،)ةياهنلا ةيادب ناك يذلا يضاملا ربمفون/ يناثلا نيرشت يف ةيروتسدلا تاليدعتلا(

 .داشرإلا بتكم تايصوتو تامولعم ىلع ءانب لب ،نمأو تارباخم هل سيئرك هتامولعم
  

 »ناوخإلا« بزح جراخ ةيمالسإ تاءافك تزرب ،هل تعنص وأ يسرم سيئرلا اهعنص يتلا تامزألا لالخ

 لماك مازتلا عم ،ًاعانقإ رثكأو ،ىرخألا ةينطولا ىوقلا عم لصاوتلا ىلع ردقأ تناك ،)ةلادعلاو ةيرحلا(

 ىقبت نأ ثبعلا نم هنإ .يفلسلا رونلا بزحو ،طسولا بزح يف ًاصوصخ ،ينطولا يمالسإلا عورشملاب

 لتكت يف جمدنت نأ تارايتلا هذهل نكمي الو ،كلذب لوقي يناغودرألا عورشملا .ةقرفتم ةدعلا تارايتلا هذه

 ،مكحلا نعً اديعب ،هذه لمأتلا ةظحل يف نكمي نكلو ،»ناوخإلا« نم هرماوأ ىقلتي هنأ املاط دحاو

 فيك ةباشلا ةيمالسإلا ىوقلا سرادتت نأ ،ةديدجلا ةيرصملا ةلودلا ءانب يف ةيناثلا ةلوجللً ادادعتساو

 مهدشرمو »ناوخإلا« نم رارق ىلإ كلذ جاتحي نكلو ،اذهك يديحوت عورشمب جرخت نأ عيطتست

 .اهليصافتل سيلو ةيمالسإلا ةركفلل ةوعدلا لاجم يف ءاقبلاو رومألا تايرجم نع داعتبالاب
  

 ،اهتايلوؤسم وينوي 30 ةكرعم ترسخ يتلا ةدايقلا تلمحت ام اذإ ،عبطلاب ؟كلذ »ناوخإلا« عيطتسي له

 .لضفأ لكشب اهعم لعافتيو هلوح نم تالوحتلا مهفي ديدج ليج مامأ بابلا حتفتو ةيعاوط ليقتستف
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 يدوعسلا تیبلا نم لیفلا جارخإ
 

 نيحجانلا نإ لب ،ةيبلاغلا اوتاب نيذلا هبابش نم طغضب يرذج لكشبو موي لك ريغتي يبرعلا ملاعلا

 يرحف ،مهيلإ عمتست نأ مهتموكح نم نوديري نيبضاغ مهبابش جرخي ،كارتألا انناريج ،ءايوقألا

 يف يرجي امف ،تلعف اهنأ معزأ ؟كلذ تلعف لهف ،اهتاباشو اهنابش ىلإ عمتست نأ ةيدوعسلا ةموكحلاب

 ةلامعلا ىلع دامتعالا نم دالبلا صيلختل ةوقب ةيضاملا ةلمحلاب اهدعاوقل لئاه رييغت نم ةيدوعسلا قوسلا

 نم ةلواحم وه امنإ ،»ةلامعلا عاضوأ حيحصت« ىمسم تحت تاعيرشتلا فلتخم ضرفب ةدفاولا

 .اهتعيبط ىلإ دالبلا ةداعإل ةيدوعسلا ةموكحلا

 نيينيبيليفلاو نييناتسكابلا نم تائم درجم نم قمعأ ةروصلا نإف ،غلابأ ينإ ئراقلا لوقي نأ لبق

 نوغبي مهنادلب تارافس مامأ ركابلا حابصلا ذنم نودشتحي ،ةدفاولا تايسنجلا نم مهريغو لاغنبلاو

 يف كلذ تاريثأت ىري ضعبلا .مهدالب ىلإ مالسب مهليحرت متي يك مهقاروأ لامكإ وأ مهعاضوأ حيحصت

 ىلع يذلا يدوعسلا تيبلا يف ريبكلا ليفلا مه بناجألا ءالؤه .هباوبأ لفقي معطم وأ ،قلغت ةلاقب درجم

 ميلعتلا حالصإ نع نوثدحتي امنيب مهنإف ،ةعساولا مهتاربخو ،هيف نيسلاجلل ةيلاملا ةردقلاو ،هتعس مغر

 ىندأ دح عضول ًاحرتقم مهريبخ مدقي امنيب وأ ،يبنجألا ةسفانم عيطتست ةينطو تاءافك جيرخت لجأ نم

 مهاياضق نم رثكأ ليفلاب نيلغشنم اوتاب ىتح ،مهثيدح لطعيو مهكبريف ،ناكملا يف ليفلا لوجي ،روجألل

 لكشب ططخنو ثدحتن نأ عيطتسن ىتح ليفلا اذه اوجرخأ :لوقي نأ دحأ ؤرجي نأ نود نم ،ةيريصملا

 ليفلا« نأ املاط ةيحالصإلا اهعيراشمب يضملا عيطتست ال اهنأبً اريخأ تعنتقا ةلودلا نأ ديج.لضفأ

 داصتقالا نامدإ ىلإ تدأ يتلا ةصيخرلا ةلامعلا نم نييالم ةعضب وهً اديدحت ليفلاو ،»ةفرغلا يف

 ةعضاوتملاو ةصيخرلا اهتاجتنمب عادبإلا تلتقو ،علسلاو قوسلا تصخرأو ،اهيلع يجاتنإلا يدوعسلا

 لمعلل ةينودلا ةرظنلا تززعو ،هيف جردتلاو لمعلا ىلع بردتلا نم يدوعسلا باشلا تمرحو ،ةدوجلا

 لماعلا موقي نأ ةضاضغ دجي اندحأ دعي مل .ةيعامتجالا انتاقالع تّهوشو ،اهيلع اّنمدأ دقل .يوديلا

 تابلاط .»ريبك يدنفأ« ىلإ هلوحي كلذ نأً امهوتم ،هترايس ىلإ ةيوديلا هتبيقحو هفحص لمحب يبنجألا

 ّيأ ..ةوهقلا نم ًاباوكأ نهل نبكسي يك تارضاحملا ةعاق ىلإ نهعم نهتالاغش نبحطصي ةعماجلا يف

 ؟اذه هوشت
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 سدنهملاو بيبطلاو ذاتسألا ،ملعتملا دفاولا ىلع صرحن نأ نم دب ال .رخآلا ىلع انقالغنا كلذ ينعي ال

 بطقتسنف ،ًاقحال هسينجتب ولو عمتجملاب هجمد لهسن ول اذبح لب ،ًايباجيإ ًائيش فيضي يذلا ريبخلاو

 هذه دوقت يتلا ةيدوعسلا لمعلا ةرازو.يفرعملا نوزخملاو جاتنإلاو داصتقالا ىلإ فيضت يتلا تاءافكلا

 يلخادلا ماعلا يأرلا هجوت ،ةلمحلا هذه دوقي نمك ودبت ةلودلا اهتلعج يتلا ةرازولا اهنإ وأ ،ةلمحلا

 يف نولمعي فالآ تائم ،ىضوف يف شيعت ةلامع عاضوأل حيحصت درجم يرجي ام نأ ىلإ يجراخلاو

 الف ةلاطب نم نوناعي مهلثم ،مهئالفك ريغ دنع نولمعي نورخآ فالآ تائم .هلجأ نم اومدقتسا ام ريغ

 ةدوع وه فدهلا .كلذ نم ربكأ فدهلا نأ نقوم ينكلو ،حيحصتلا قحتسي كلذ لكو ،لمع يف نورقتسي

 بناجألا ثيح ،رخآ يعيبط عمتجم يأ لثم يه يتلا ،اهتعيبط ىلإ ًاعمتجمو ًاندموً اداصتقا ةيدوعسلا

 نطو عم نولماعتي »نورباع« ةيدوعسلا ناكس ثلث نم رثكأ مويلا ،سناجتم ربكأ عمتجم طسو ةيلقأ

 ال ةيعيبطلا تاعمتجملا .ةريبك مأ تناك ةريغص ةورث هيف نوعنصي ناكم درجم ،رباع يأ لماعتي املثم

 ثلث.لاير يفلأ ىلع ديزي الً ابتار نوضاقتي مهنم ةئملا يف 86 نوكي امدنع ًاصوصخ ،ءالؤهب رهدزت

 اذه ىفتخا ول ةكلاهتملا ةيتحتلا اهتينبو ندملا هذه حاترتس مكف ،ءالؤه نم ةيدوعسلا ندملا مظعم ناكس

 مه يدوعسلا داصتقالا ايانث يف شيعي داصتقا يفتخيس ،رربملا ريغ عاستالا نع فقوتتس ؟ثلثلا

 لكش يف ةينويلبلا اهتاداريإب جرخت سبالمو ةمعطأ رجاتمو معاطمو تافصوتسم ،هنوريديو هنوكلمي

 رودب نوموقي نييدوعس ةعضب ريغ ،يدوعسلا يموقلا جتانلا اهنم ديفتسي نأ نود نم ،جراخلل تاليوحت

 ةيدوعسلا رفوتس .لاملا نم عضاوتمٍ لْعُج لباقم يف ،يليفطلا داصتقالا اذه ىلع مهرتستب »للحملا«

 مامتهالل اهنيح ةلودلا فرصنتس ،ةقاطو طفنو ءام نم ةددجتم ريغو ةدودحم ةيعيبط دراوم اهنيح

 نومسي نيذلاو »نودبلا« نم فالآ تائم ةلكشم لحتس .مهنيب هتفاقث ءايحإو لمعلل مهعفدو اهئانبأب

 ىقبيس ءالؤه لمعي امدنعو ،)اهتيسنج اولمحي نأ نود نم ةيدوعسلا يف اودلو نيذلا يأ( نيدلوملاب ًاضيأ

 مهدعاسيس ام ،ةيدوعسلا ريغً ادلب نوفرعي ال مهف ،اهداصتقا يف باسنيو دالبلا يف هنونجي يذلا لاملا

 ىرخألا لودلا براجت يف ةيدوعسلا رظنت نأ بجي .ةيسنجلا ىلع مهلوصح امبرو رثكأ جامدنالا يف

 مدقتستو نيبيليفلل بهذت مل يضاملا دقعلا يف ةرفط تشاع يتلا ادنلرإف ،عفترم لخدب هللا اهابح يتلا

 ةفلك تعفترا امدنعو ،لقأ تاعاس لمعي نأ ديري يذلا رجألا عفترملا يدنلرإلا ناكم لحت كانه نم ةلامع

 .اكريمأ ىلإ ينيصلا ِتأي ملو نيصلا ىلإ ةيكريمألا عناصملا تبهذ ،يكريمألا لماعلا

 ضعب ىلإ عمتسي نأ انضعب عيطتسي ىتح ،انتيب نم ليفلا جرخُنل
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 يبرعلا عیبرلاو بوكلا فصن
 
 

 عيبرلا لايح مؤاشتلا يف ةقراغلا ديبع فاون يدوعسلا ثحابلا ةسارد نع يضاملا عوبسألا تبتك

 اهتحرطو هتسارد ترتخا ً.اثحاب ديبع لمعي ثيح درافراه ةعماج يف رتنس رفليب اهرشن يتلا ،يبرعلا

 طبختلا لاح يدؤت نأ ةيشخ قلق مهضعب ،يبرعلا عيبرلا لايح نيقلق نيريثك نع رّبعي هنأل شاقنلل انه

 أرقي نأ لضفي رخآلا ضعبلاو ،برعلا ةضهنل ىرخأ ةصرف ةراسخ ىلإ عيبرلا لود اهب رمت يتلا

 .هحلاصملً اديدهت هيف ىري هنأل عيبرلا تادادترا يف »لشفلا«

 تاروث لوح لؤافتلا نأ« ةركف لوح موحت »نخاس يبرع فيص« اهنونع يتلا ديبع فاون ةسارد

 ةينطولا ةلودلا ماظن طبحت نأ نكمي يتلا ةيسايسلا عاضوألا سحنب ساقي نأ بجي ةيبرعلا ةوحصلا

 يذلا »سحنلا« هاّمس ام لوح هتسارد رودت يلاتلابو ،»ديدج يبرع ملاع ضوهن عم لماكتي ال لكش يف

 اهضعبو ،)ةيروس(ـك ينمأ اهضعب ةداح تابوعص نم لعفلاب يناعت يتلا ةيبرعلا لودلا فلتخمب طيحي

 ةيثبع ةيسايس تادياكم درجمب رمي رخآلا ضعبلاو ،)قارعلا(ـك اهتيوه ىتح ددهي قيمع رخآلا

 ملاع ةدالوو ةقحتسم تاروثل بعص ضاخم درجم »سحنلا« كلذ يف ىري نم كانه نإف ،)رصم(ـك

 .اهّرش ءاقتاو اهليلحت ةيغب ،ةيبرعلا لودلا ىتشب ةطيحملا »سحنلا« لاكشأ يف رظننل نكلو ،ديدج يبرع
  

 ،ةروثلا تناك كلذلو ،»هئانبأ لك نيب ةاواسمو ءاخإب ةدحاو ةينطو ةلود يف دحتي نأ يف نميلا لشف دقل«

 نوينميلا نكمتي ،يجيلخلا نواعتلا سلجم ةطخ قفو ديدجلا نميلا سيسأت ةرود لمتكت نأ دعب امبر لب

 لب ،بونجلا لهأ صخي ام يفً اديدحت ،ًالثم ةيلاريديفلاك ،مهعمجت ىرخأ ةغيص نع ةيرحب ثحبلا نم

 ،ًالثم ندع ريغ تومرضحف ،»بونجلا« ةغيص يف ًاعيمج اهكبس نكمي ال تايوه ةصاخب بونجلا يف نإ

 ىلع جاجتحا ةكرح »يبونجلا كارحلا« نأ ملعي عيمجلا ،ةجرحلا تافلملا هذه حتف ديري دحأ ال نكلو

 ريشي نأ ديجلا نمو ،ةدحاو ةيبونج ةيوه دجوت ال نكلو ،حلاص هللادبع يلع نمي ةنميهو عاضوألا يدرت

 لامشلا يف ةيلاصفنالا ةعزنلاو »لامشلا لامش« يف نييثوحلا ةروث نأ ىلإ هتسارد يف ديبع ديسلا

 دعبتسي الف ،دارفألاو لئابقلاو ميلاقألا نيب »زّيمي« شاع يذلاو ميدقلا ينميلا ماظنلا »ديلوت« نم امه

 »دقعلا ةياهن يف ميلاقأ ةثالث ىلإ نميلا ككفتي نأبً ايوق اًلامتحا ةمث« نأ نميلا نع هتسارد ةياهن يف

 نوكي نأ يغبني ال نميلا ميسقت نأ امك ،ديدج نمي ءانبل ةينميلا ةروثلا تءاج كلذلو ،رركأ ىرخأ ةرمو
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 ةيبرعلا تاروثلا روحم يه ةيطارقوميدلا( ةيطارقوميدلا لودلا يف دودحلا ،يبعش قفاوتب مت نإ ًايثراك

 داصتقا دامتعاب ىشالتت يهف ،ًايداصتقا ةلثامتملا لودلا نيب ةصاخب ،ًاضحم ًارش ينعت ال )ةثيدحلا

 ىلإ هماسقنابً ادوقع ترمتسا ةنحاط ةيلهأ برح نم حاترا يذلا ًالثم نادوسلاك ،لقنتلا ةيرحو قوسلا

 رظني نأ نكمملا نم نإف ،ةلودلا لشف ىلع ًاليلد كلذ يف - ريثك هلثمو - ديبع ىري امنيبو ،بونجو لامش

 .نيتلود حاجنل ةيادبك هيلإ

 ،موي لك كلذ ززعتيو ،ًاضعب مهضعب ىلإ ةجاحب مهنأب نويبونجلاو نويلامشلا نوينادوسلا عنتقا دقل

 رمتسا ًارتوت ًايهنُم نيعوبسأ لبق نادوسلا بونج ةمصاعل ريشبلا رمع سيئرلا ةرايز يف ًاحضاو ادبو

 .امهلاصفنا ديعب نيدلبلا نيبً اروهش

 

 ىلإ تعمتسا ذإ ،كلذ يف هدحو سيل ىرخأ ةرمو ،ةيساقً اماكحأ ديبع ثحابلا ردصي ةيروس يف

 يرورضلا نم نكلو ،»تهتنا دق اهفرعن يتلا ةيروس« نأ ىري يروس ثحابل يضاملا عوبسألا ةرضاحم

 هملأو هعقو مغر ىلع ماشلا دالب يف ًايلاح يرجي ام نأو ،تالوحتلا نم ةرمتسم لاح خيراتلا نأب ريكذتلا

 .دعب رقتست امل ةرباع تالوحت نم ةروص الإ وه ام نيديدشلا

 

 :فيضيو ،»ةلودلا فئاظو لك يفتختس هطوقس عمو ،ةياهنلا يف دسألا ماظن راهنيس« :ديبع لوقي

 :ًاءوس لقي ال رخآ عقوتب ّبقعي مث .»ديدج نم اهحالصإ ةداعإ عنمي لكش يف ىعادتت ةيروسلا ةلودلا«

 ثيح ،لامشلا ىلع ةرطيسلا ةداعتسا يفً ادج ةفيعض ةديدجلا ةيروسلا ةلودلا تاناكمإ نوكتس«

 ىلإ اومتأ نيذلاو شيمهتلاب اورعش املاطو ،ناكسلا نم ةئملا يف 15 ىلإ 10 نم نولثمي نيذلا داركألا

 .»ةصاخلا مهتموكح سيسأت ريبك دح

 

 ىلع وكيب سكياس دودحف .ةموسحم قئاقحك سيلو تاريذحتك تاعقوتلا هذه لثم ىلإ رظنأ نأ لّضفأ

 ةريزج تسيل ةيروس نأ امك ،يهتنت نل نتفل ةحتاف ديدج نم اهمسر ةداعإو ،دوقعل تدمص اهئوس

 قارعألاو ميلاقألاو تايلقألا تآجافم قودنص حتف ناديرت ال ناترقتسم ناتلود ةمثو ،اهطيحم نع ةلزعنم

 وأ يناريإ وأ يولع وأ يدرك نم ةرماغم ةيأ مامأ ةدشب نافقتسو ،ايكرتو ةيدوعسلا امهو ،بهاذملاو

 .بيصخلا لالهلا ةقطنم دودح مسر ةداعإ ديري يليئارسإ
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 نيرحبلاو نادوسلاو قارعلاو رصم لوح ،ةساردلا تاحفص نيب رشتنت اهسفن ةرذحملا ةمئاشتملا راكفألا

 ةحلصملا ىلا نورظني نيذلا ءايوقألاب رثأتيو ،ًاضيأ يضاملا ىلإ دنتسي خيراتلا نكلو ،لودلا نم اهريغو

 ةمكحلاو رارقتسالا ىلإ مهنأ انظح نسح نمو ،ايكرتو رصمو ةيدوعسلا :ةثالث مهو ،ىربكلا ةيلكلا

 نأ نكمي يتلاو ،يدرتملا لاحلا عقاو ىلإ ةدنتسملا ىضوفلا تالامتحا مجل نوعيطتسي يلاتلابو ،برقأ

 ىرخأ ةصق كلتو ،ناريإو ليئارسإ امهو ةقطنملا يف ًاضيأ ناتمهم ناتوق اهيذغتو اهعجشت
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 دسألا طاقسإ بجی لضفأ طسوأ قرش لجأ نم
 
 

 ،»همصخ برض نم هعنميو هئدهيو هب كسمي نمب بحري هنكلو ،دعوتيو ددهي يذلا كلذ لثم برعلا متنأ 

 ةرهاقلا يف ءاشع ةدئام ىلع ،ةليوط ًاماوعأ ةقطنملا يف مدخ دعاقتم يكريمأ ريفس نم كلذ تعمس

 ةسمحتم ريغ ودبت يتلا ةيكريمألا ةسايسلا ىلع ًاباتع يريغ نمو ينم عمس امدعب ،يضاملا عوبسألا

 حالس ميدقت نم ةقطنملا يف اهءافلح عنمت اهنإ لب ،كانه مدلا فيزن فقول ةيروس يف ءيش لعفل

 .راوثلل ةيعون تادعاسمو

 رهشأ دعبو ،امابوأ سيئرلا نأ يضاملا ءاثلثلا ةيكريمألا ةفاحصلا يف ربخ رشن نم نيموي لبق كلذ ناك

 نّمع رظنلا ضغب ،ةيروسلا ةروثلل ديج ربخ هنإ .»نيلدتعملا نييروسلا راوثلا حيلست يف ركفي« ددرتلا نم

 شيجلا« دارفا مظعم مهنإ لب ،ةناخلا هذه يف لخدت ةيروس يف ةريثك نيوانع ةمثف ،»لدتعملا رئاثلا« وه

 امأ ،مهدوجو نكامأو مهمجح ردقت »ةيبيرقت« مئاوق برعلاو كارتألاو نويكريمألا كلتمي يذلا »رحلا

 مهملا .مهلِّوميو مهب متهم وه نم ةمثف مهيلإ هطئارخو هتحلسأ لوصو امابوأ ىشخي نيذلا نويمالسإلا

 .ةيروسلا ةاسأملا هذه يهتنت نأ نآلا
  

 لاهنتف نودعوتيو نوددهي نيذلا كارتألاو برعلا مامأ بابلا حتفي دق ريخألا يكريمألا سيئرلا نالعإ

 ناريط دييحتل »رحلا شيجلا« ىلع ،ةيرارحلا خيراوصلا ًاصوصخ ،ةيعونلا مهتحلسأو مهتادعاسم

 كلذ لعفي هنكلو ،حبقو ةسارشب ماظنلا مواقيسو ،ةيساق ةكرعم نوكتس .هبعش هب فصقي يذلا ماظنلا

 بيطخلا ذاعم خيشلا يروسلا ينطولا فالتئالا سيئر ةردابم حاجن ىلع ةنهارملا مدع بجي امك ،نآلا

 ال ماظنلا نأ ملعي بيطخلا ذاعم .ةيلاقتنا ةموكح ليكشتو لزانتلاب راشب عانقإو ماظنلا عم ضوافتلاب

 َقبي ملو ،باب لك انقرط دقل« :ملاعلل لوقي نأ ديري نمك هنكلو ،هينفت ةميزه وأ لماك راصتنا ريغ لمتحي

 .يلودلا عمتجملا نم مساح لخدت ريغ
  

 ام فرعي دحأ ال نأ ينعي ام وهو »ربكأ ًالخدتّ رجيس دودحملا لخدتلا« نأ ءاربخلا هنم ىشخي يذلا

 تايلمع« تادحوف ،ةيتارابختسا تامولعمو طئارخ مث ،ةيعون ةحلسأب راوثلا حيلست بقعيس يذلا
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 ماظنلا ددرتي مل يتلا ةيتسلابلا خيراوصلا دعاوق لثم ةيركسع فادهأ فصق ىلإ لصت ىتح »ةصاخ

 ةمزأ ىلإ يدؤي نأ نكمي ام وهو ،سورلا ةقفاوم نود نم كلذ لك يرجيس .هبعش دض اهمادختسا يف

 اهديري ال يتلا »ةفرطتملا« ةيمالسإلا ىوقلا ،ةيروس يف نآلا هارن ام وه »لعفاللا« نمث نكلو ،ةيملاع

 ،ًاينمأو ًايركسع ضرألا ىلع اهسفن تتبثأ امدعب حماستملا يروسلا عمتجملا ليكشت ديعتو ،ددمتت دحأ

 عم ،ناماع اهيلع ىضم برح دعب امهدقتفا ًانمأوً ازبخ هل رفوت اهنأل ،اهب بحري يروسلا نطاوملا تابف

 ةيولع ةلودو ةيدرك ةقطنم نيب ،هتراهمو هتوق ردقب لك ،ةلتاقملا ىوقلا نيب ةيروس تيتفت صرف يف عافترا

 ،تانايكلا هذه حجنت نل عبطلاب .ةيّنسو ةيولع نيب ةمسقنم صمحو ،قشمدو بلحو ،ةيمالسإ ةرامإو

 ةمهم ديري نم .يلودلا عمتجملاو ةقطنملا لود قتاع ىلع عقتس اهنيح ةيروس ديحوت ةداعإ ةمهم نكلو

 ؟هذهك ةبعص
  

 تادعاسملا عمج نإ .دالبلا مظعم ىلع عقو يقيقح رامد ىلإ فاضي رامدلا نمً اديزم كلذ ىلإ فضأ

 ةمق يف تعد يتلا ةدحتملا ممألاف ،فيعضلا يملاعلا يداصتقالا فرظلا لظ يف مايألا هذه بعص

 مل ،جراخلاو لخادلا يف نييروسلا نيئجاللا ةدعاسمل رالود نويلب 1.2 عمج ىلإ عيباسأ لبق تيوكلا

 رامعإ ةداعإل ىرخأ نييالب ةعضب عفديس يذلا نمف ،فدهتسملا غلبملا نم ةئملا يف 20 الإً ايلعف مّلستت

 ؟ةيروس
  

 هلوبقو هليهأت اوديعي نأ ةقطنملا ءامعزو لود عيطتست نل ،هبعش ةروث عمق يف راشب رصتنا ول ىتح

 نأ تقولا ناحْ نذإ .ةميزه وأ رصن نود نم اذكهً اقلعم هئاقب ةفلك اولمتحي نل امك ،ديدج نم مهنيب

 ديفتستس ةقطنملا لود لكف ،قيدص يبعش يطارقوميد ماظن ءيجمو راشب طوقس دئاوع يف اورظني

 ًاريخأ عنتقتس ذإ ،ديعبلا ىدملا ىلع اهل ريخ ةيروسل اهتراسخ يف ناك نإو ،ناريإ ءانثتساب كلذ نم

 ةيميلقإ ةلود دوعتو ماع 1400 دعب يمالسإلا خيراتلا ةريسم رييغتب يعقاولا ريغ اهملح نع يلختلاب

 .اهبعش حلاصم ىلإ تفتلتف اهعقاوو اهمجح كردت

 ،كلذ ىلع ةبترتملا ةيتارابختسالاو ةينمألا فيلاكتلاو يلامشلا هراج تارماؤم نم ندرألا حاتريس

 ريبكلا يداصتقالا ماشلا ميلقإ نانبل عمو ًاعم نيلكشم ،ًايعارزوً ايداصتقا هعم لماكتي راجب هلدبتسيو

 يتلا ةجعزملا ةينمألا طوغضلا نم ىرخألا يه حاترتس ةيدوعسلا .ةمظنأ وأ دودح يف ليدعت نود نم

 هلزعت نأ عيطتست ال امنيب ،ناريإ عم ةهوبشملا هتقالعب ةراتو نانبل ىلع ةرات يثعبلا ماظنلا اهلكشي ناك
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 ،ابوروأو ايكرت ىلا اهربعمو يداصتقالاو يجيتارتسالا اهطيحمل يعيبط دادتما وهف ،هنع لزعنت وأ

 .ةكلممللً اديجً اربخ قوسلا داصتقا تاذ ةيطارقوميدلا ةرحلا ةيروس نوكتس ديكأتلاب
  

 لكشتتس ،هيف لامعألا لاجرو نانبل يف ديج ربخ وه ةيروس يف رخآ ماظن يأ نإف ،»هللا بزح« ءانثتساب

 ىلع يرسي هسفن سايقلا .قارعلا ضعبو ندرألاو ةيروس لك ىلع ةدتمم تامدخلاو ةراجتلل ةريبك قوس

 دعب لضفأ ةايح ىلإ هلهأ علطتي يبونج راج نم لضفأ سيلو ،ةديدج قاوسأ نع ًامود ةثحابلا ايكرت

 .نرق فصن تدتما ةلزعو نامرح
  

 عوبسألا كانه يناريإ لارنج لتقم امو ،قشمد يف ماظنلا معدل حيرص لكشب لخدتت اهتهج نم ناريإ

 امنيب ،كارتألاو برعلا ددرتي يذلا تقولا يف اذه .يرجي ريبك لخدت دوجو ىلإ ةراشإ الإ يضاملا

 اومدقت ولو ،ةرطاخملا قوفت ماظنلا طاقسإ ءارو نم اهولاني نأ نكمي يتلا دئاوعلاو ةيروس يف صرفلا

 بعشلاو ةروثلا ةحلصمل ةكرعملا مسحيو هرمأ مزحي نأ امابوأ عجشتل ،نييروسلل مهمعد نم اودعصو

 .نمألا سلجم فلخ ترج يتلا »ةصاخلا تايلمعلا« رثكأ امو ،نمألا سلجم نود نم ىتح
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 ءارولا ىلإ ةدوع ال نكلو ... يبرعلا عیبرلا ةیاھن
 
 

 ىلإ ةديازتم تاراشإو ،لماح هتجوز ،ضرألا ىلع ةردابملا مامز داعتسا هشيج نإ ةقثب لوقي راشب <

 .اهدحو فقت ةضراعملاو ،ةيروسلا لاحلا نم تلم ةقطنملا لود نأ
  

 نولسريو ،ةيبرعلاو ةيرصملا تاونقلا لك ىلع نولداجتيو ،نورظني كانه يأرلا ةداق ،قرتحت رصم

 ةروص ،ةشاشلا ىلع مهل ةرواجملا ةذفانلا يف امنيب ،يسرم دمحم سيئرلل رخآلا ولت دحاولا ،بلاطملا

 هسفن مهدحأ فّلكي الف ،شيجلل ةبرع نوقرحيو ،ةذفانلا نم ةيموكح بتاكم ثاثأب نوقلي بابشل

 ردق راهظإل هلعفيس ام ىصقأ ،"ةروثلا ىلع ةرطيسلا اندقف دقل ،مكتويب ىلإ بابش اي اودوع":ةلمجب

 ،لحريس يذلا يسرم رهقو ،رصنلا ةحئار مشي هنأ كلذ ،"فارطألا لك"نم فنعلا نيدي نأ ةيلوؤسملا نم

 نيرخآ بابش ةعضب ينعت اهنأ ملعي وهو ،ةيلاتلا ةعمجلا يف ةديدج تارهاظتل وعدي مث ،هلحم لحي هلعلف

 وهف ،ةرطيسلا دقف هسفن يسرم ،ماظنلا ىلع طغض ةقرو ةضراعملا ءاطعإ ريغ ،فده نود نم نولتقي

 .هل باجتسي الف ،لاوجتلا رظحب رمأي

 يننأ ودبي ،سنوت يف ةموكحلا فيلأت يف تافالخو ،نميلا يف ةيراحتنا تاريجفتو ،ايبيل يف تالايتغا

 .ريبك ميعن يف يه اهناوخإ عم ةنراقمف ،قايسلا يف سنوتب تيجز
  

 عضو ،هترارم لكب"عقاولا ملاع"ىلإ ّلوحت ،هتيسنامورو هئفدب ىهتنا دقل معن ؟يبرعلا عيبرلا ىهتنا لهف

 امدنع دحاو يرصم عنتقي نل عبطلاب ،ةديدجلا ةمظنألا اهتثرو ةيعادتم ةيموكح ةزهجأ ،درتم يداصتقا

 رربيل ،يضارتفالا اهرمع ىهتنا رصم يف ديدحلا ةكسلا ةكبش نم ةئملا يف 85 نأب لقنلا ريزو حرصي

 هلامهإب لوؤسملا وه قباسلا ماظنلا نأو ً،اريخأ نييرصملا تارشع اهيف لتق يتلا تاراطقلا ثداوح

 هعمو مويلا لوؤسملا وه يلاحلا ريزولا ،هماظنو كرابم ىري دعي مل بضاغلا يرصملا نطاوملا ،هداسفو

 ،ةلب نيطلا ديزت .ىرخأ ةثداح تعقو ىتم هسأرب نودانيسو ،نيملسملا ناوخإلا ةكرحو يسرم سيئرلا

 .عورشم وأ ةربخ نود نم ةطلسلل تدعص ةموكحو ،صبرتتو ءاطخألا ديصتت ،ةقهارم ةيسايس ةئيب
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 للحملا ،فقوتت ال يتلا اهتالوحتو اهتاراثو اهبضغب ةرمتسم"ةيبرعلا ةروثلا"نكلو ،يبرعلا عيبرلا ىهتنا

 ،ريرحتلا ناديم ةفصرأ ءالط ديعي يرصملا نطاوملا ىري وهو ،عيبرلا راهدزا نمز يف لاق لئافتملا

 تاروثلا ءاطخأ بعوتسا دقو ،ةديدجلا هتضهن يف يضميس يبرعلا نإ ،يكبيو هاخأ نضحي يبيللاو

 بعوتساو أرق يسايسلاو نطاوملا يبرعلا نأو ،مكارتت ةيعمج ةيناسنإ ةربخ ةمث نأً امعاز ،ةقباسلا

 .هتقبس براجت
  

 هلف ،"لولف"هنأب فصوي نأ ةيشخ عيبرلا تايادب يف هتوص فخ يذلا يعقاولا وأ مئاشتملا للحملا امأ

 ،اهيف ةنماك ننس قفو ّلوحتتو فرصتت يح نئاك تاروثلا نأ فيك انيف رضاحيو ،هيلجر دمي نأ نآلا

 نمً الماكً ادقع جاتحتس ،عيبرلل ىربكلا ةزئاجلا يهو رصم نإ لوقيف ،نيملاحلا راوثلا ةيلاثم نعً اديعب

 تقرغتسا فيكو ،ةيسنرفلا ةروثلا خيرات يف نيعماسلا ىلع رضاحي مث ،رقتست امثير لقألا ىلع نامزلا

 .لاعف يطارقوميد ماظن وحن اهتالوحت لمكتلً ادوقع مث ،أدهتلً ادقع
  

 ةيسائر تاباختنا ءارجإل رطضي وأ يسرم طقسي دق ،يضاملل ةدوع ال نأ ىلع قفتيس نيللحملا الك نكلو

 ىتح ،ههبشي ام وأ كرابم ماظن ديكأتلاب عجري نل نكلو ،ناوخإلا نم ةيكذ فافتلا ةكرح كلذ يفو ةركبم

 يفتخي نل ،يطارقوميدلا حرسملا بيترت داعي امثير ،ًاتقوم كلذ نوكيسف ،ةطلسلا شيجلا ملست ول

 ككفتتس يتلا ةيلاربيللا ىوقلا نم دحأ يفتخي نل كلذكو ،ديدج نم مهرظح دحأ عيطتسي نلو ،ناوخإلا

 .ناوخإلا ماظن طاقسإ وهو ،"ذاقنإلا ةهبج"يف مهعامتجا ببس ققحت امدعب ،ديدج نم
  

 ًاصوصخ ،عيمجلا يضرت مكحلل ةغيص نعً اثحب برعلا نييعيبرلا لك مهعمو ،نوروديو نويرصملا فليس

 شيجلا دي ىلع ةيسايسلا ةايحلا فقوتت دق ،ةشمهملا ىوقلا دوعص بعوتست مل يتلا ةيلاربيللا بخنلا

 عيطتسي نل ،ىضوفلا وأ باختنالا قودنصل ةدوعلا نم رفم ال فنأتست امدنع اهنكلو ،نيماع وأ ماع ةدم

 لك نويرصملا برج دقل ،دوعوو بطخب"ةروثلا ةيعرشب"مهمكحي نأ ىرخأ ةرم ميسو يرصم طباض

 داحتال نمزلا اذه يف ناكم الف ،"ًاينطوً اسلجم"ّلكشيو"ةمألا تقّرف يتلا"بازحألا لحي نأ الو ،اذه

ً ايفلسً اخيش دجي دق ،مايألا هذه ةجئارلا نيدلا ةيار ميسولا طباضلا عفر ول ىتح ،ديدج يكارتشا

 بابش نم هيمحيل ،تابابدلا تارشعب هطيحي نأ هيلع نكلو ،"دقعلاو لحلا لهأ سلجم"ةركف هل رظني

 .5 وأ 4 مقر ةروثلا
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 ةفئاطلا ءانبأل لعجي يفئاط قفاوتب يروس لبقي نل .ةيطارقوميدلاو ةيرحلا عم خيراتلا ةوق

 نأ ىري فورفال يسورلا ةيجراخلا ريزو نأل ،ةطلسلا مهكراشي مث ،نمألا يف ةنيعم"اتوك"ةيولعلا

 ناريإ يف ةسائرلل لمتحملا حشرملا لوق الو ،يملسلا لحلا ّلطعي راشب طاقسإ ىلع ةضراعملا رارصإ

 نأ امإ هل لوقي نم ةمث نأل وأ ،هتروث دضع يف تفيس رمحأ طخ راشب طاقسإ نأ يتيالو ربكأ يلع

 مزل ام ةلماك ةروث يف يضميسو ،هدالب ةدحو ىلع رصيس ،ةيروس مسقتس وأ ماظنلا عم اومهافتت

 اهيدل ايشيليم امنإ ًاماظن دعي مل ماظنلاف ،ةيواشيليم برح ىلإ تلوحت امدعب ًاماوعأ رمتست دق ،رمألا

 راشب دوعي نل ،مكح ماظن تسيلو ايشيليم اهنكلو ،ةيواميك ةحلسأو ىدملا ةليوط خيراوصو ناريط حالس

 ةياهنلا يف ،ةيروسلا ةروثلا"يروسلا بعشلا ءاقدصأ"لمهأ ول ىتح ،ىرخأ ةرم ةيروس لك ىلعً امكاح

 ،نوعراصتيف ،بلح يف ةيمالسإ ةرامإ ةرصنلا ةهبج نلعت دق ،اهدعب نويروسلا فلتخي دق ،طقسيس

 .ىضوفلا وأ ...ًامكح باختنالا قودنص ريغ اودجي نل ةياهنلا يف
  

 نورظتني كلذك نوينميلا ،فيصلا اذه ةلبقملا مهتاباختنال نودعتسي مهو نولداجتيو نويسنوتلا فلتخيس

 ،يبونجلا كارحلا تاجاجتحا رمتستس ،2014 رياربف طابش يف مهسيئر رايتخال ةرح تاباختنا لوأ

 ال يذلا يئاهنلا رارقلا بحاص وه تاباختنالا قودنص نكلو ،ةيراحتنالا اهتايلمع يف"ةدعاقلا"ءابغو

 .نويبيللاو ةسناوتلاو مه هريغ نوكلمي
  

 جئاتنب لوبقلا نع اهيف ةيسايسلا بخنلا تزجع يتلا ،رصم ىربكلا ةيبرعلا ةلودلا ،ايندلا مأ يف ةلكشملا

 .ناملربلا يف سيلو ةيرصملا تايئاضفلا تاويدوتسا يف راوحلاو ةايحلا تّلضفو ،باختنالا قودنص
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 ! ناوخإلا فیرخ
 

 فيرخ"ثادحأ نم سنوتو رصم يف نآلا يرجي ام يمسيس ،مهنم سجوتملا ،ناوخإلاب صبرتملا

 رصم اوّلوحل مهانكرت ول .مهترصاحم يف ةطخلا تحجن .عراشلا مهظفل ً.اريخأ اولشف دقل ."ناوخإلا

 ةلود ةماقإب ،مهمالحأو مهتارماغم يف ًاعيمج انولخدأو ،امهريغ ىلإ اودتمالو ،ناريإ ىلإ سنوتو

 .رصم يف مهدشرم اهمكحيل ،ةفالخلا
  

 ام ىريسف ،يخيرات لوحت ةكرحك ،ةيلكلا هتروص يف يبرعلا عيبرلا ىري يذلا ،يعوضوملا للحملا امأ

 تابوعصب ترمو الإ ةروث نم ام نإو ،ديدج يبرع ملاعل ةبعصلا ةدالولا لوصف نم لصف درجم هنأ ىرج

 نم يه ? ةبختنملا ةموكحلا مهنأ فداصت نيذلا ?"ناوخإلا"سيلو"ةبختنملا ةموكحلا"نإو ،هذهك

 ةيخيراتلا تالّوحتلل مالستسالا ضفري يذلا ميدقلا ماظنلا اهدوقي ةعقوتم تناك"ةداضم ةروث"هجاوت

 ةديدج ةقبط دوعص نم ةبضاغلا ،قباسلا دهعلا نم ةعفتنملا"ةيزاوجروبلا"عم اهيف فلاحتف ،ةموتحملا

 ةبعل يف اورسخ نيذلا ،راوثلا فلحلا اذه يف طقس فسأللو ،ةدايسلاو مكحلل"ايند"اهاري

 ."انم ةروثلا اوقرس دقل"اوخرصو ،نامثع صيمقب اورثدتف ،ةيطارقوميدلا
  

 جيجضو ،عومدلل ةليسملا تازاغلاو ،نيدايملا يف لعتشت يتلا قئارحلا ناخد نع دعتبن نأ بجي

 بخصلا نم كلذ لبقو ،ةالاوملاو ةضراعملا تاينويلمو ،ةروثلا بابش تاجاجتحاو تاباقنلا تابارضإ

 .ضعبل اوعمتسي نأ نوضفريو ،عيمجلا ملكتي نيح يمالعإلا
  

 ترج ،ًابالقنا سيلو ةروث تلصح ؟رصتنا يذلا نمو ؟لصح يذلا ام ،ءارولل عجرنلو ،اذه لك نم جرخنل

 .ةيطارقوميدلا امنإو نيملسملا ناوخإلا سيل يبرعلا عيبرلا يف رصتنا يذلا .زاف نم اهيف زافو تاباختنا

 نينسلا فالآ ربع خسرت يذلا دادبتسالا رادج لخلخت املك اهتصرف رظتنت يتلا ةنماكلا ةوقلا كلت اهنإ

 نوعرفلا هنإ ؟هلإلا مكاحلا نوركذت له ،خيراتلا ةوقل ةكرحملا ةقاطلا اهنإ ،ناسنإلل ناسنإلا مكح نم

 يذلا مهفطلأ ،ةهلآلا ةلالس نم هنإ لوقي مهضعبو ،هلإ هنإ ةحارص لوقي ناك مهضعب ،رصيقو ىرسكو

ً اقداص ًايبارعأ نأ مغر ىلع ،اذهك اًلوق نولوقي ءافلخ نيملسملا نحن انمكح دقل ،هللا مساب مكحي هنإ لوقي
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 اذام ؟مكجرخأ ام"يزمر لاؤس نع هبيجي ىرسك مامأ فقو لوألا هردصم نم هاقلتو مالسإلل مهقبس

 ىلع نيبعال اونوكي نأ ةظحل ليختي مل نيذلا برعلا ءالؤهل ءالعتساب رظني وهو ىرسك لاق ،"؟نوديرت

 ىلإ دابعلا ةدابع نم مكجرخنل انئج"يسايسلا مالسإلا رصتخي در هءاجف ،تاراضحلاو خيراتلا حرسم

 ."دابعلا بر ةدابع

 هنأ هراوجب هيقفلاو ةفيلخلا معز ،قباسلا راوحلا هيف ىرج يذلا هتاذ ناكملا نعً اديعب سيلو نورق دعب

 .هللا مساب مكحي
  

 ةيملاعلا برحلا دعب ةيوق ىلوألا اهتجوم تناك ،ثيدحلا رصعلا يف تعراست ،تاجوم ةيطارقوميدلل

ً احيحصت مهل تناكف نورصتنملا امأ ،نابايلاو ايناملأ ،مهحالصو مهتاجن نورساخلا اهيف دجو ،ةيناثلا

 زجع دعبو اهنأ ريغ ،ةيعويشلا دوعصب ديدهتو ةساكتناب تبيصأ اهنكلو ،اسنرفو ايناطيرب ،ًاديدجتو

 تاناملربو ريتاسدب انملاع يف مدق ئطوم نع تثحب ،ديدج نم اهمخز داع ،ليدب ميدقت نع ةريخألا

 ،"بلغتملا مكح"لوبق نعرشي نيملسملا نحن هانثرو ميدق ثارت عم ،ركسعلا اهيلع ضقنا نكل ،ةبختنم

 .نرق فصن نم رثكأل خيراتلا نم انجرخف ،انملاع يف ًامامت تراهناف
  

 تحت تعقو اهنكلو ،ةيعويشلا نم تجن يتلا ةيبوروألا فارطألا ةيطارقوميدلا نم ةجوم تبرض اهءانثأ

 تدهش يتلا ةينيتاللا اكريمأ وحن تدتما كانه نم ،لاغتربلاو اينابسإ مث نانويلا تناكف ،ركسعلا مكح

 ةيقرشلا ابوروأ رود ءاج ،يتايفوسلا داحتالا طوقس عمو ،ةينيتال ةهكنب تانينامثلا يفً ايطارقوميد ًاعيبر

 .ةثلاث ةيطارقوميد ةجوم يف ىرخألا دعب ةدحاو طقستل
  

 سيلو ،ةيطارقوميدلل ةعبارلا ةجوملا هنأ ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ىرج ام ىلإ رظنن نأ بجي

 ةيطارقوميدلل نكمي ال ةينيتاللا اكريمأ يفف ،اهطيحمب رثأتت اهنأ كردن نأ بجي مكلو ،"ةيناوخإ"ةجوم

 .نآلا ىتحً"ايمالسإ"قاذملا ءاج يبرعلا انملاع يف .يراسي قاذمب معطتت نأ الإ اهيف
  

 رسفيس كلذ كاردإ ،ًاعم نيصلاو ايسورل وخرلا مازحلا ىطسولا ايسآ يف نوكت دق ةسماخلا ةجوملا

 ةيلومش ةمظنأ اهمكحت لودلا كلتف ،ةيبيللا اهلبق نمو ةيروسلا ةروثلل ضفارلا دينعلاو"قمحألا"امهفقوم

 سيلو يثارتلا يمالسإلا كرتشملا لعلو ،عيبرلا ليبق يبرعلا ملاعلا يف ًادئاس ناك ام ريبك دحل هبشت
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 ةيروهمج سيئر فوميرك مالسإ لعجيو ،اننيب ريبكلا هباشتلا رسفي بلغتملا مكح لوبقب يعرشلا

 .كرابم ينسحل دوقفملا مأوتلا ةباثمب ناتسكبزوأ
  

 ةهجوم اهنإ ،مهتاذل"ناوخإلا"وحن ةهجوم ريغ سنوت يف ةيباقنلا تاجاجتحالاو رصم يف روتسدلا ةمزأ

 فعض طاقن مدختسيس يذلا عارصلا ةنصخش كلذ يغلي نأ نود نم"ةبختنملا"ةديدجلا ةموكحلا وحن

 نلو ،دشرملاو ةقالخلاو ةيندملاو ةينيدلا ةلودلاو نيدلاو ناوخإلا لوح ثيدحب انه خضيف ،هتوقو مصخلا

 سيئرلا ماهتاو ،"ناطلسلا ميرح"يكرتلا لسلسملا ىلإ لصت ىتح ،عارصلا تاودأ بالجتسا فقوتي

 .هعنم ىلع يكرتلا هريظن ضّرحي هنأ يسرم دمحم يرصملا
  

 تأجاف ةروثلاف ،هيلع ًاضيأ يه دوعتت مل يذلا عضولل ةديدجلا ةوقلا باعيتسا عارص الإ وه ام يرجي ام

 طبضل ةيطارقوميدلا تاودألاب لوبقلا ىلع فارطألا فلتخم ةردق ىدمو ،ةيسايس ءارحص يف عيمجلا

 ةيفخ لسريف ،ةميزهلاب لوبقلل ميدقلا ماظنلا دادعتسا ىدم ًاريخأو ،اهريغ اودجي نل يتلاو عارصلا

 بونج يف ضيبلاو دوسلا لعف امم ىحوتسم"ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل"عورشم ةدوسم ةديدجلا ةوقلل

 نأب مزجأ .كرتشملا شيعلا أدبمب اولبق نإ مهنادلبب ضوهنللً اعم هلعف نوعيطتسي امب اهنوركذي ،ايقيرفأ

 .كلذل ةدعتسم ةبختنملا ةديدجلا ةوقلا نأ دصقأ ؟ناوخإلا تلق له ،ناوخإلا
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 أوسأ ىلإ ءيس نم ...ةیروس
 
 

 .ةاناعملاو لتقلا نم ديزملا هعمو مداق ءاتشلاف ،أوسأ نوكي نأ نكمملا نم نكلو ،ءيس ةيروس يف عضولا

 ةيابج ،ةيعرش ريغ ئناوم ،ذوفن قطانمو تانوتناك ،ىربكلا ةيلهألا برحلا لخاد ةريغص ةيلهأ بورح

 حباذم ،دراوملا هذه ىلع ةرطيسلل عارص ،ليدبلا ينطولا فالتئالاو ةراهنملا ةلودلا ةطلس جراخ بئارض

 نانبل يف ةصاخبو ناريجلا ىلع اذه لك حفطي مث ،ريجهت نم كلذ عبتي امو ةيفئاطلا حباذملا نم ديزمو

 .ًاضيأ ندرألا امبر ،فيعضلا
  

 نم لضفأ كلذف ،هلوصح عنمل ىعسن نأ لضفألا نم نكلو ،»دوسألا مويلا« كلذلً اديج دادعتسالا بجي

 ءاهنإل مهفقوم رييغت مهيلعو ،ًامكح راهنا دق هنع نوعفادي يذلا ماظنلا نأ سورلا عنتقي ىتح راظتنالا

 .ريثكلا اهنع فرعن ال يتلا مهتطخ نم »ةيلاتلا ةلحرملا« ذيفنتب نويكريمألا أدبي ىتحو ،بعشلا ةاناعم

 .نيررضتملا لوأ مهنأل ةيلودلا ةموظنملا جراخ ولو ،ءيش لعف مهيلع نأ نوكردي ةيروس ناريج تيل
  

 ،ناريط حالس اهيدل نكلو ايشيليم درجم حبصأ امنإو ،ًاماظن دعي مل ماظنلا نأ ةيروس ءاقدصأ لك ملعي

 ذاختا رذعتملا نم هنأ املاط( مزاح يميلقإ لخدتب ،ةعرسب طقسيس ،ةفاحلا ىلع فقي ،ئرتهم ماظنلا

 قلخ وه يقيقحلا ببسلا نوكي نأ لقعي له !ةغرفم تاقلح يف نورودي نولازي ال مهنكلو ،)يلود فقوم

 ؟ليئارسإل ةيجيتارتسا ةمدخك ةقطنملا يف - قارعلا دعب – ىرخأ ةلشاف ةلود
  

 ةيدوعسلا( ثالثلا ةيميلقإلا لودلا نم عقوتم ريغ هنإف ،ةيكريمألا ةلاحلا يف ًانكمم لامتحالا اذه ناك اذإ

 تناك نإو ةكسامتم اهتمزأ نم جرخت ،ةرقتسمو ةيوق ةيروس دوجو يف ةحلصملا ةبحاص )ايكرتو رصمو

 .ةعرسب اوكرحتي نأ ةمكحلا نم نذإ ،مهنيب ةعقوتملا ةيباجيإلا ةكارشلا لمكتل ،حارجلاب ةنخثم
  

 سنوت يف اهئاقدصأ ىلإ سيراب يف ةيروس ءاقدصأ عامتجا نم لحرُت ةيروسلا ةمزألا ترمتسا اذإ امأ

 ةلاح نإف ،)يضاملا ءاعبرألا( ضايرلا يف يسورلا يجيلخلا عامتجالا ىلإ ةيكريمألا تاباختنالا ىلإ

 ،ربكأ ةعرسبو اهتريتو دادزتس امنإو ،تاعامتجالا اذه تايرجم رظتنت نل يروسلا لخادلا يف نفعتلا
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 اذه عبتيس امو ،داركألاو »رحلا شيجلا« نيب برح كلذكو ،ًايقيقح تاب ةيروس انتراج ميسقت رطخف

 .راوجلا لود ىلإ تاعارصلا حفطو ،ةيبنجأ تالخدت نم كاذو
  

 ةطخلا« دعي يذلاو مداقلا ميسقتلا تالامتحا حرشت يروسلا نأشلاب نيمتهملا نيب لوادتت طئارخ تأدب

 ةرم لوأل اهلصوأ يذلا يعيشلا اهلاله رايهنا سوباكل ملستست نأ ديرت ال ناريإف ،هئافلحو ماظنلل »ب

 يذلا - )»هللا بزح«( كانه مهألا اهرامثتسا لبقتسم نامضو ،طسوتملا رحبلا ىلإ ماع 3000 ذنم

 طسو ةفئاط دوعيف ،ةينسلا ةيبلاغلا ديب ةدحوم ةكسامتم ةيروسلا ةلودلا كرتو ماظنلا راهنا ول قنتخيس

 نيمأت يف ماظنلاو اهتطخ ،ماهوأ لجأ نم ايفارغجلاو خيراتلا دناعت نأ ةدعتسم اهنإ ،ينس طيحم

 ريهشلا ماشلا قيرط ىلع ىرقلاو ةقطنملا نامضب ةينانبللا دودحلا ىتح قشمد برغ نم دتمت ةقطنم

 ريهطت« تايلمع ءارجإ ةرورض نم كلذ عبتي امو ،نييولعلا لابج ىلإ كانه نمو ،توريب ىلإ لصاولا

 دادعتسا رسفي ام ،ةيولعلا ةلودلا هذهل ديكأتلاب ةيداعم ةينس ةيبلاغ ثيح يروسلا لحاسلا يف »يقرع

 نكلو ،سدور ةريزج يف يروس ئجال فلأ 20 وحن لابقتسال تاركسعم زيهجتل نانويلا وهو ديعب دلب

 اهلامشو سلبارط يف دلاخ يداو يف ةينسلا ةيبلاغلاف ،ةطخلا هذه يف »هللا بزح« ـل يركسع رود ةمث

 نانبل لامش يف براحي نأ هيلع ،ةدالولا ةثيدحلا مهتلودو نييولعلا لابج يف »هتعامج« نيبو هنيب لوحت

 .اهيلإ ةنمآ ةقطنم وأ قيرط نامضل
  

 يف هؤافلحو راهنملا ماظنلا عرش ول انيلع ىلاوتتس يتلا ةئيسلا رابخألا نم لئاهلا مكلا كلذ اوليخت

 .رحلا ملاعلا لوح ام ناكم يف ةيروس لوح رخآً ايلودً اعامتجا رظتنن امنيب !اذهك يبغ ططخم ذيفنت

 .ةليلق ماوعأ لبق ًاليحتسم ناك نآلا لصحي ام لكف !»ليحتسم« دحأ نلوقي ال
  

 ،ًايفئاط قلزنن ًاعيمج نحنف ،ةكراشملل دعتسم يعيشلا قارعلا ً.ايميلقإ نانبل ىلع رمألا رصتقي نل

 وبأ ةبيتك« برعلا ةعيشلا لكش ،ةيروسلا ةروثلا فوفص يف برع نيعوطتم نع تامولعم كانه املثمف

 نم رصنع 500 مضت اهنإ يقارعلا »رجاه وبأ« اهدئاق لوقي ،ماظنلا عم لتاقتل »سابعلا لضفلا

 لتقي ًاروتاتكيد الو ،ةيرحلا ديري ًابعش كانه نوري ال مهنإ .عبطلاب ةعيشلا برعلاو نييروسلاو نييقارعلا

 ذنم مهيلع تعقو ةملظم هنوربتعي ام يهني يذلا ةعيشلا نمز قيقحت يف مهملح لمكي ماظن امنإو ،هبعش

 ىرن نأ فيخم ،نويلوصأ ةعيش مه عبطلاب .ملحلا اذه راهني نأ مهبعريو ،اهحيحصتٍ راج ماع 1400
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 لضفلا وبأ ةبيتك" عم ًايعيش نكلو رخآ ًايدوعس لتاقي »ةرصنلا ةهبج« عم ًايدوعس ةيروس يف

 .!  "سابعلا
  

 كرت ماظنلاف ،داركألاو راوثلا نيب تالاكشإلا تأدب ،ةحودلا يف ىتح لب ،قرشلاو لامشلا ىلإً اديعب

 ،ةروثلل ًامامضنا كلذَ ري مل »رحلا شيجلا« .اهنم هتاوق بحسو ،مهقطانم ةرادإ مهبازحأو داركألل

 ريغ داركألا فقوم يفَ ري ملو ،قطانملا كلت يف ةدوجوم لازت ال بزحلا تاراعشو هيبأو راشب روصف

 نم ضعب دمعف ،ًارصتنم جرخي نم نوبقاريو مهقطانم نومحيو مهاوق نوززعي ،فقوملل لالغتسا

 تاهجاوم ىلإ ىدأ ام وهو ،دالبلا يقرش لامش ىرقو بلح يف داركألا يح »ريرحت« ىلإ هرصانع

 مل نإو ةروثلا عم مهنأو ،»ىرخأ ةرم ررحت نأ ىلإ جاتحت الو ةررحم« مهقطانم نأ نوري مهف ،مهعم

 داركألل زوجي ال املثم داركألا قطانم اولخدي نأ ةنسلا برعلا راوثلل زوجي ال نكلو ،لاتقلا يف اوكراشي

 ةرباع ةيوهب ًاداركأ مهسفنأ نوري نولازي ال مهضعب وأ داركألا نأ حضاولا نم .ًالثم صمح اوررحي نأ

 يف يضاملا عوبسألا كلذ رهظ دقو ،ديدج نم دلوت ةيروس ةلود يف نينطاوم ال ،»يروسلا ميلقإلا« ـل

 – ةيروسلا ةضراعملا هديرت يذلا ينطولا فالتئالا يف مهل بئان حيشرت نع اورخأت امدنع ةحودلا

 .دعب لاكشإلا اذهّ لحي ملو ،ةيروسلا ةروثلل ديحولا لثمملا نوكي نأ – ةدحتملا تايالولاو
  

 يف لحاسلا ىلع ةيروس برغ تلصو ىتح تاكابتشالا رمتست ،سفنلا طبض نافرطلا لواحي امنيبو

 نأ ايكرت امبرو »رحلا شيجلا« ىشخي ثيح ،نييولعلا لابجو ةيكرتلا ياتاه نيب قيضلا طيرشلا كلذ

 ىلإ ،ايكرت هبراحت يذلا لامعلا بزح نم بيرقلا يدركلا يطارقوميدلا بزحلا يعس اهبابسأ نم نوكي

 .رحبلا ىلع هل مدق ئطوم نع ثحبلا

 ىلع فقيو ،ايشيليم ىلإ لوحت فيعض ماظن طاقسإل عيرس لخدت ؟رطاخملا هذه لك نم جرخملا ام

 .نيرخآلا ددرت لضفب شيعيو ،ةفاحلا
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 ادحاوً ایمالسإً ارایتً اریخأ اوحبصأ لھ ...نویفلسلاو ناوخإلا 
 

 

 ةلصاحلا ةريثملا تالوحتلا عباتأ امنيب ،»لبق نم اذه ُتلق دقل« بتكأ نأ يف ةديدشلا يتبغر مواقأ نل

 نأ هيف تعقوت .ةدع رهشأ لبق انه ِرشُن لاقم يف اذه ُتلق دقل معن .رصم يف يفلسلا رايتلا لخاد

 مضنتس مهنم ةعومجم ،مهبرجتو ةيطارقوميدلا اوبرجي امدعب ماسقأ ةثالث ىلإ ،كانه نويفلسلا مسقني

 ،)رمألا يلول ةعاطلا ءارغإ مامأ ءافعض نييفلسلا ضعب( مكاحلا بزحلا تتاب يتلا »ناوخإلا« ةعامجل

 ةِفكانم ىقبتس ،ًامجح لقألا يهو ،ةريخألاو ،دجاسملاو ةوعدلا ىلإ دوعتف ةسايسلاّ لمت ةيناث ةعومجمو

 .اهل ًايسايسً ارود ةمث نأ ىلع ًةّرصم ،»ناوخإلا« ـل
  

 نم ملسملا خألل ام مهل ،نيلماع ءاضعأك ،ةعامجلا مسج يف نوبوذيس ىلوألا ةعومجملا دارفأ نم ليلق

 نّوذبحي ال »ناوخإلا« نإ ذإ ،ًاريبك ءالؤه ددع نوكي نل بلاغلا يف ،تابجاو نم هيلع ام مهيلعو ايازم

 يف اذه لصح نكل ،مسقو ةعيبل ًادادعتسا اودبأ نإو مهتعامج يف نسلا يف نيمدقتملا ءاضعألا لوخد

 .ًاددجم لصحي نأ نكميو قباسلا
  

 مهضعب ميلست يف »ناوخإلا« عنامي نل لب ،ًاراصنأو نيديؤم ءاضعأ نونوكيس نيلوحتملا ةيبلاغ

 ةيركفلا مهتاهجوتب اوظفتحي نأ مهلو ،ةيموكح بصانمو »ةلادعلاو ةيرحلا« مهبزح يف ةيدايق تايلوؤسم

 نأل ،ًايميظنت ةعامجلا عم نوطبضنم مهنكلو ،»ناوخإلا« لخاد نويفلس نوريثك ءاطشن ةمثف ،فلسك

 هيقف نم انبلا نسح ةكرحلا سسؤم بلط امدنع ىتح لب ،يدقع وأ يهقف ليضفت »ناوخإلا« ـل سيل

 بهاذملا ىلع نوكي نأ هيلع طرتشا ،هطسبيو هقفلا يفً اباتك فنصي نأ قباس ديس خيشلا اهتقو ةعامجلا

 اهعسوأو رصاعملا هقفلا بتك رهشأ فلأف ،يفلس جهنم هتاذب اذهو ،ىوقألا ليلدلا دمتعيو ةعبرألا

 .»ةّنسلا هقف« باتك ،ًاراشتنا

 ةوعدلا يهو ،اهيف اوحجن يتلا ةيعيبطلا مهتحاس ىلإ اهدارفا دوعيو ةسايسلا لمتس ةيناثلا ةعومجملا

 لوحتلاو بذكلا ىلع هربجتو ملسملا ىوقت شدخت ،سجر ةسايسلا نأ ربتعيس مهضعب ،دجاسملاو

 مهضعب ِعسو نإف ،هيلع ربصلاو رمألا يلو دييأت يف قباسلا فلسلا جهنم ىلإ دوعي رخآو ،ةبيغلاو
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 ةرورض ءالؤهو ءالؤه عمجيو ،يسرم دمحم سيئرلا »مهيخأ« ىلع ربصلا مهَعسيسف كرابم ىلع ربصلا

 نإ لب ،دويق نم مهيلع ناك ام لاوز دعب اميس الو ،ةحيحصلا ةديقعلا رشنو عدبلا راكنإو ةوعدلل ةدوعلا

 ىتح لب ،مهدجاسم مهل كرتتو ةيلام تادامتعاو بصانمو ،ايازمب مهصخت نأ ةدعتسم ةديدجلا ةلودلا

 ،اهعم نونواعتم مهنأ املاط كلذ لك ،ةيمالسإلا لودلا ىلإ ةيرهزألا تاثعبلا يف مهتاعد باسح بسحت

 .رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع نييكريمألاو طابقألا عم ةلكشم ةراثإب اهنوفِكاني ال
  

 لخدي اهئاضعا ضعب ،هبعلت نأ بجي اهل ًايسايسً ارود ةمث نأ ةنمؤملا ،ةِفكانملا يه ةريخألا ةعومجملا

 امأ ،نولَمتحم ءالؤهو ،مهتاسايس ضراعيو مهلداجي مث ،مهرئاود يف »ناوخإلا« سفانيف تاباختنالا

 مهعم لماعتتسف »ةيداهجلا ةيفلسلا« لثم ،»ناوخإلا« ىري امك مهدوجول رربم ةمث دعي مل نيذلا كئلوأ

 تناك امدنع قباسلا نمزلا نمٍ ةلحرم ُةركف مهف ،ةوقلا امبرو ،نوناقلا ىضتقمب »ناوخإلا« – ةلودلا

 مكاحلا تازايتما صخأ نم داهجلا دعي امنيب ،اهيلع تائتفالا مهسفنأل اوزاجأف ،ةيعرش ريغ ةلودلا

 ةيعرشب نوفرتعي ال نيذلا رّمألاو ىهدألا ليصفلا مهمكح يف لخديو ،هئاول دقع هدحو هب طونملا يعرشلا

 ةيفلسلا ةعامجلاك ،ةطرشلا ةمداصمو تارافسلا قرح - لقألا ىلع- وأ ،اهداهجل نودعتسمو ةلودلا

 .ءيسملا مليفلا ةمزأ يف ةيكريمألا ةرافسلا اومجاه نيذلا كئلوأ وأ ،ءانيس يف ةيداهجلا
  

 نيطشانلا فلتخم ءامسأ عزوأ نأ نكميو ،يرصملا يفلسلا رايتلا يف لوحتلا ةيلمع ًاريخأ تأدب دقل

 ،هتدايق لوح عارصلاو »رونلا« بزح ةمزأ ليصافت ىلإ ةدوعلا نكميو ،ثالثلا تاعومجملا ىلع نييفلسلا

 ةيفلسلا ةكرحلا يف اهتاريثأت كاردإو تالوحتلا هذه باعيتسال ،هلوح نمو هلخاد ىتش تارايت روهظو

 .ةيرصملا

 نمزلا ريغ نمز يف لكشت امنإ ،نييفلسلاو »ناوخإلا« نيب ةقالع نم خسر ام نأ ،كلذ ىلإ فاضي

 ،ةيرحلاب امهالك معنيو ،هيف ةكارشلاب مهضعب وأ نويفلسلاو ،مكحلاب »ناوخإلا« هيف معني يذلا يلاحلا

 بلاغ يبزح سفانت نم اهيف ام لكب ،ةقالعلا كلت يف رظنلا ةداعإ ىلإ ةجاحب مويلا مهنأ ينعي ام وهو

 .يلاحلا نمزلا عم بسانتت ةديدج تاقالع ءانبو ةميدقلا دعاوقلا كلت ءاغلإ امهيلع لب ،ردان ليلق نواعتو
  

 ،هيف مهتبغر لب ،مكحلل مهادعتساو ،ةيميظنتلا مهتربخ لضفب تالوحتلا باعيتسا يف »ناوخإلا« حجن

 ،مامإ الو مهدنع ةعيب الف ،هتيعدب ىري مهضعب لب ،ميظنتلا ىلإ نورقتفي نيذلا نييفلسلا سكع ىلع
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 جهنم نود نم ،قيقدت الو ةعباتم ال ،لهسأ مهنم جورخلاو لهس مهيف لوخدلا ،ةحوتفم ةوخأ مهعمجت

 رسفي ام وهو ،ةدايق نود نم مهنأ مهألا ،بلاغلا يف ةيمومع ،ةحضاو ريغ مهفادهأ ،ةوعدلاو لمعلا يف

 اهوؤوانو اهوعدب املاط يتلا ةيطارقوميدلا ةبعللاب مهلوبقو( ةروثلا دعب اوعراس امدعب مهككفت ةعرس

 لعف املثم ًادحاوً ابزح سيلو ،مهل بزح نم رثكأ ليكشت ىلا )اهب مهلوبق »ناوخإلا« ىلع اوركنأو

 .هيف ًاعيمج اوطرخناو »ناوخإلا«

 ءاقبلا ىلع مهضعب رارصإل زربألا ببسلا وه ،جيلخلا يف مهئاقدصأ نم مهيتأي يذلا ديجلا ليومتلا لعل

 ءاوضألا تحت اورمتسي نأ يرورضلا نم نكلو ،هنوديجي ال مهنأ مغر ىلع ،يسايسلا يكرحلا لمعلا يف

 .جيلخلا يف مهناوخإل اهنومدقي ةفلكم ةمدخ يف رصم جراخ ةيسايسلا ةيفلسلا ةيرظنلا راهنت ال ىتح
  

 »ةيبنجأ« تسيل يهو ،عدبلا ةبراحمو ،يعرشلا ملعلا رشنب ةينعم ،ةيملع ،لصألا يف ةيفلسلا ةكرحلا

 هتاونس يف انبلا نسح نإ ىتح ،طاشنلاو سيسأتلا يف »نيملسملا ناوخإلا« ىتح تقبس لب ،رصم نع

 ،ةيبعش ةكرحك »ناوخإلا« رشتنا امنيب نكلو ،هل خويشك مهئاملع عم لماعتيو مهيلع ددرتي ناك ىلوألا

 .ةيملع ةكرحك اوقبي نأ لئاوألا نويرصملا نويفلسلا راتخا
  

 يكرحلا لمعلا كرتعم لوخد جيلخلاو ةكلمملا يف نييفلسلا ملعلا ةبلط ضعب ررق ىتح كلذ رمتسا

 لكشب مهسفنأ اوطبر يلاتلابو ،»ناوخإلا« عمً ةسفانم وأً ارثأت ،ةيداليملا تانينامثلا لئاوأ يمالسإلا

 ،ةيتحتلا هتينبو هدعاوق اوسسأو ،يكرحلا لمعلا ىلإ دوقعب مهوقبس نيذلا »ناوخإلا« ـب رشابم ريغ

 ناك اذإف ،مهلً ايزاوم وأ ،»ناوخإلا« ـلً اسكاع ًارايت مهطاشن لج يف اوحبصأف ،ينلعلاو اهنم يرسلا

 لمعلا يف »ناوخإلا« طشني امدنعو ،يزاوملا مهداحتا نويفلسلا لكشي ،يبالط داحتا »ناوخإلا« ـل

 لكشبوً انايحأ اوسفانت لب ،مالعإلاو فراصملا يف ىتح ،هيف مهوسفاني نأ نويفلسلا ثبلي ال ،يثاغإلا

 .ةاعدو ءاملع نم ةيدايق تايصخشو زومر ميدقت يف صيخر
  

 ةيداهجلا مهتاميظنت مهل تناكف ،اهتحاس لوخد يف »ناوخإلا« قبس ثيح ،ناتسناغفأ يف ىتح لب

 نمحرلا ليمج ىعدي »ًايفلس«ً ايناغفأً ادئاق ةمث نأ اوفشتكا ىتح ،اهنع نويفلسلا رخأتف ،ةيناغفألا

 داهجلا فئارط نم ناكف ،مهخويشو مهداتعو مهلامب هيلإ اوضمف ،نيدهاجملا نم مرتحم ددع هلوحو

 راصنألا تيبل ىلوألا ،دابأ مالسإ راطم يف برعلا نيعوطتملا نارظتنت اتناك نيتلفاح نأ يناغفألا
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 نأب ًاقبسم هتيصوت تمت دقو ،باشلا لصيف ،يفلسلا نمحرلا ليمج ةفاضم ةيناثلاو ،»ةيناوخإلا«

 .ةحيحصلا ةلفاحلا ىلإ يضمي
  

 مغر ىلع ،نويفلسلا لعفي امف ،ًاماكح »ناوخإلا« حبصأ .يبرعلا عيبرلا دعب ًامامت تلتخا ةمزالتملا هذه

 نيب داهتجالا يف تافالتخا عم هميق ءايحإو مالسإلا ةرصنب اهسفن ةماعلا فادهألا نولمحي مهنأ

 ؟نولجعتسي نييفلسو نوجردتي »ناوخإ«
  

 وه »ناوخإلا« حاجن نأب يفلس يدايق نم رثكأ حرص نأ قيقد ليلحت مأ ،مكحلا يف ةكارشلا يه له

 روقص نم دعي يذلا يماهرب رساي خيشلا مهرخآ ناك ؟حيحص سكعلاو هلك يمالسإلا رايتلل حاجن

 رايتلاب رضيس ةفيرش ريغ ةسفانم يف نييفلسلاو »ناوخإلا« لوخد نإً اريخأ لاق ذإ ،نييفلسلا

 .»بعشلا سلجم تاباختنا ىلع نولبقم اننأ اميس الو« هلك يمالسإلا

 انقفتا ام يف نواعتن« :ةريهشلا ةيبهذلا »ناوخإلا« ةدعاقب نويفلسلا لبقي نأل تقولا ناح هنأ ودبي

 .»هيف انفلتخا ام يفً اضعب انضعب رذعيو ،هيلع
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 طفنلا ةنعل نم اوررحت : ةدیدجلا ایبیلل ىرخأ ةحیصن
 
 

 حئاصن ثالث"هناونع انه اًلاقم ترشن ،ميقعلا هدهعو يفاذقلا دض مهتكرعم يف نييبيللا راصتنا ديعب <

 اوصرحي نأو ،ةيلبقلا شيمهت ىلإو ةصيخرلا ةلامعلا نامدإ نم ررحتلل هيف مهتوعد ،"ةديدجلا ايبيل ىلإ

 .ةلاعف نكلو ةدودحم تايلوؤسمب"ةريغص"ةمداقلا مهتموكح نوكت نأ ىلع
  

 ام ،يبيل عقوم نم رثكأ يف رشن دقو لاقملا تدجوف ،نسح لوبقب يحئاصن كانه يئاقدصأ ىقلت

 ةرم أرجتأ نأ ،ةيذيفنتلا اهتموكح تلكشو ،ةرح تاباختنا لوأ يف ايبيل تحجن دقو مويلا ينعجشي

 ."هتنعلو طفنلا نم اوررحت"ةعبار ةحيصن مهل مدقأو ىرخأ
  

 ،"مكحلاو ةيمنتلاو طفنلا"ةمزالتمو ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا يف ينطولا يعولا ةروف عمو ،تانيتسلا ذنم

 نيلماح برغلا نم مهنادلب ىلإ اوداع نيذلا ،لودلا كلت بابش نم ملعتملا ليجلا طاشنو ركف ىلع رطيست

 لضف مهل ناك نيذلا"تاجاوخلا"راوجب ةيطفنلا مهتاكرش يف ةمدقتم عقاوم اهب اوأوبت ايلع تاداهش

 طفنلا ةيضقب اولغشنا ًاضيأ ماكحلا .رئاج لكشب هلالغتسا كلذكو ،هتعانص سيسأتو طفنلا فاشكتسا

 حوارتت ةدقعم ةقالع يف طفنلا تاكرشو نوينطولا طارقونكتلاو ماكحلا ةثالثلا فارطألا تلخدف ،ةكئاشلا

 وأ ،طفنلا ىلع ةدايسلا ةداعتسا لوألا فدهلا ناك .عمطلا نم ريثكلاو ةقثلا مدعو رفانتلاو نواعتلا نيب

 طفنلا باحصأ يطعتو ريثكلا ذخأت ،ةيبوروأو ةيكريمأ تناك يتلا ةقالمعلا ةيبرغلا تاكرشلا نم هريرحت

 لودلا مظعم تلمكأو ،طفنلا راعسأ تررحت 1973 ربوتكأ لوألا نيرشت برح عم .تادودعم تاتنس

 .ةيطفنلا اهتاكرش"ميمأت"رخآبو لكشب ةيطفنلا
  

 ةصاخلا مهيداونو مهئاسنو قرزلا مهنويعب تاجاوخلا ،ةيبرغلا تاكرشلا ناك اهموي"رهاظلا ودعلا"

 مهبتاكم يف مهناكم سولجلاو مهدرط نأ ةجاذسب ضعبلا دقتعا .اننيب اهب نوعتمتي يتلا تازايتمالاو

 نكلو ،ةيمنتلل اهجاتحي يتلا ةينطولا دئاوعلا ىلع"نطولا"لوصح نمضيس مهتاليفو ةصاخلا مهيداونو

 ةيفافشو ةيطارقوميد كانه نكت مل .طفنلا تادئاعب فرصتلل ةمكحم دعاوق كانه نكت مل .اذه لصحي مل

 تفعاضت ً،ايعامتجا ىتح ،ًامامت هب ترّيغت ،ةيمنتلا نمً الئاه ًاردق ةيطفنلا لودلا ضعب تققح .ءادتبا
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 ،ءارحصلا تعرز ،عناصمو تاعماجو ةلئاه ةيتحت ىنب تسسأو ،نارمعلا يف تلواطتو ،ندملا ةحاسم

 ٍهالمو خذب يف لاومألا نم ريثكلا تردهأ كلذكو ،ءايقشأللو ءاقشألل تادعاسم تمدق ،ًابورح تلخد

 لكشت ةمراص دعاوق عضت ملو ،ًايسايس روطتت مل اهنأ كلذ ،ةلئاه ءاضيب لايفأ ،ةينوترك عيراشمو

 ةرتفلا يفو لباقملا يف .مكاحلاو ماظنلا ةعيبط مكحب ،أوسألا تناك يفاذقلا ايبيل .طفنلا عم اهتقالع

 جورنلا تناك ،1969 ماع مكحلا ىلإ يفاذقلا رمعم لهاجلا باشلا كلذ اهيف دعص يتلا اهسفن ةينمزلا

 عضو يف مهسأ يذلا نأ ةقرافملا .اهيفً اثيدح فشتكا يذلا طفنلا عم لماعتلل ةمراصلا اهدعاوق عضت

 دالبلا كلت سأر ىلع يتأت ةموكح يأ هب مزلأف دالبلا ناملرب هيلع ّتوص ًانوناق تحبصأ لب ،دعاوقلا كلت

 لمحي هدالب ىلإ داعف ،طفنلا مولع يف صصختلل ثعتبا يذلا ليجلا كلذ نم ،ًايقارع ًاباش ناك ،ةديعبلا

 .لاقملا ةيادب يف مهيلإ ترشأ نيذلا نيينطولا طارقونكتلا تاحومط

 .ةيقارعلا طفنلا ةكرش يف ةعرسبو ةمدقتم عقاوم أوبت هنأ مغر ىلع هدالب يف مساقلا قورافب ماقملا لطي مل

 هنإ لوقي .ايناطيرب يف هتسارد ءانثأ اهيلإ فّرعت يتلا هتجوز دلب جورنلا يف رقتساو 1968 ماع لاقتسا

 ذإ ،قارعلل ديجلا ماعلاب نكي مل 68 ماع نكلو ،ريطخ ضرم نم يناعي ناك يذلا هنبا جالعل كلذ لعف

 لوقعلا فالآ ةرجه كلذ دعب قارعلا دهش .كانه ةطلسلل ثعبلا بزح لمح يذلا بالقنالا هيف لصح

 .كلذ دعب ةيكذلا
  

 لاشننيافلا"يف اهرهشأ ،يفاحص ريرقت نم رثكأ يف تلجسو ةريثم جورنلا يف مساقلا ةصق

 ىلع بجي يذلا بناجلا نكل ،اهيلإ ةدوعلا قحتستو"طفنلا نم جورنلا ذقنأ يذلا يقارعلا"ناونعب"زميات

 يتلا"ءاضيبلا ةقرولا"وه ،ةضهنلل"ةيناث ةصرف"ىلع اولصح امدعب هنم ةدافتسالاو هتسارد نييبيللا

 ةموكحلل اهمدقو يفاذقلا هب ماق يذلا بالقنالا ىلع نيماع نم لقأ دعب 1971 ماع مساقلا اهغاص

 يف هتبرجتو هتربخب .ًافنآ هيلإ راشملاو ناملربلا هدمتعا يذلا نوناقلا ىلإ كلذ دعب تلوحت يتلا ،ةيجورنلا

 دمحأ رهشألا يدوعسلا طفنلا ريزوً اموي اهنع رّبع ،طفنلا عم يتأت"ةنعل"ةمث نأ مساقلا كردأ قارعلا

 يطفنلا دلبلا لعجت طفنلا ةنعل ."طفنلا لدب ءام انفشتكا انتيل"يبرغ يفاحصل لاق امنيح ينامي يكز

 هتادئاعب يدؤيف مهطفن مامزب دالبلا لهأ كسمي نأ وأ ،هلغتست ىربكلا ةيبرغلا تاكرشلا ةمحر تحت امإ

 نم يجاتنإلا داصتقالا ىلع يضقيو ،ةمكاحلا ةقبطلاو ةيسايسلا ةايحلا داسفإ ىلإ ةلهسلاو ةيخسلا

 طفنلا امنيب ،هتيمنت نكميً ايقفأ دتممو روذج وذ يقيقح داصتقا هنإف ًاعضاوتم ناك ولو ىتح يذلا ،هلوح
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 لحم لحت نأ ام يتلا ةينطولا تاكرشلا ىتح .عمتجملا ءانبأ لك لغشي الو يدومعو يقبط هداصتقا

 .اهءادأ طبضتو اهبقارت"ةمكحم"ةهج كانه نكت مل اذإ دسفُتو دسفتو قلمعتت ىتح ،يبنجألا
  

 ىلع دامتعالا يف مهتبغر نيب بولطملا نزاوتلا ققحي نوناقل دعاوق نييجورنلل مساقلا عضو يلاتلابو

 نأ يف"ةيكارتشا"اهلويم تناك يتلا ةموكحلا صرح عم طفنلا ةعانص يف ينطولا صاخلا عاطقلا

 ،نيصتخملل كلذ كرتنل ؟نوناقلا ليصافت يه امو ؟كلذ لعف فيك .ةيطفنلا ةسايسلا ةدايق عقوم يف نوكت

 سماخ اهنأ مغر ىلعف ،طفنلا ىلع دمتعت ال نكلو ،ةيطفن ةلود ىلإ جورنلا تلوحت دقل .جئاتنلا يف رظننلو

 رهدزملا يموقلا اهجتان نم ةئملا يف 20 نم ليلقب رثكأ الإ لكشي ال هنأ الإ ملاعلا يف طفنلل ّردصم ربكأ

 .طفنلا فاشكتسا تقبس يتلا نفسلا ةعانصو يرحبلا نحشلا لثم يديلقت اهضعب ،ىرخأ رداصم نم
  

 هنأ مغر ىلع ،ةايحلا يحانم لك يف لمعي يجورنلا لازي الو ،كانه ركذت ال داكت ةضفخنم ةلاطبلا ةبسن

 قودنص يه جورنلل مساقلا اهادهأ يتلا ةليمجلا ىرخألا ةركفلا .ملاعلا يف لخد ىلعأ يناثب عتمتي

 تاب يدايس قودنص ىلإ 1996 ماع ذنم زاغلاو طفنلا نم دئاعلا لوحتي هاضتقمب يذلا ،لايجألا

 نكلو اهنم ةدافتسالاو اهؤاعدتسا ةيطفنلا ةيبرعلا لودلابً ايرح ناك ةعئار راكفأ اهلك .ًايملاع مخضألا

 !لعفت مل
  

 ًالثامم ًانوناق مهعم غاصو 2004 ماع نييقارع طفن ءاربخ ةعضب عمجف ،هدلب مدخي نأ مساقلا لواح

 نأ ضفرو هنع ىلختف ،هيف اولدبو اولدع نكلو ،نيسح مادص دعب ام قارع ةساس هدمتعي نأ لمؤي ناك

 ةيسايسلا مهتاعارصب نولوغشم قارعلا ةساسف ،نآلا ىتح دمتعي مل كلذ مغر ىلعو ،همسا لمحي

 .ًاضيأ داسفلاو ،ةيفئاطلاو

 ةديدجلا ةيبيللا ةموكحلا نم ةوعد هل تهجو ول هنأ دكأتم يننكلو ،ًايصخش مساقلا قوراف فرعأ ال

 .هتبرجت ةراصع مهل مدقي نأ دعتسم هنإف ،فاجعلا يفاذقلا تاونس نم ةغودلملاو اهبعشل ةلثمملاو ةبختنملا

 .اهلالغتسا اونسحأف ،ةضهنلل ةيناث ةصرف هللا مكحنم دقل
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 نیشمھملل دوعصو يقبط عارص ھنإ .. يبرعلا عیبرلا
 
 

 25 يف اهانطقسأ دقو ويلوي ةروثب لفتحن فيك ،كانه لدج رجفنا ويلوي 23 ةروثب رصم لافتحا عم

 ويلوي ةروث مهيلا ةبسنلاب .رثكأ نولءاستي اوناك نيذلا مه بابشلا .ةوقب لاؤسلا اذه حرط ؟رياني

 ةلئسأ .هدض اوضفتنا يذلا كرابم ماظنل ةنضاحلا مألا اهنإ ،دادبتسالاو عمقلاو"ركسعلا مكح"لثمت

 نيذلا"ناوخإلا"نم هنوك عم ةروثلا ىركذب يسرم دمحم ديدجلا سيئرلا لافتحا"ضراعت"نع ىرخأ

 .هلثم اهوبصانو ءادعلا ةروثلا مهتبصان
  

 .اهءاطخأ ححصتس"رياني 25"نإ لوقيو اهتازاجنإ زربيو ،ةروثلا نع عفادي نم كانه ناك عبطلاب

 .ةروثلا ةبسانمب هتملك يف اذهك اًلوق لاق يسرم سيئرلا
  

 ةقبطلا تاوصأ اهنإ .يقبط عارص ًاضيأ هنكلو ،يسايس عارص هنأ ىلع قبس ام لك ريسفت نكمي

 مهأ نكلو"،رياني 25 دعب ةيرصملا سمشلا تحت اهل ًاناكم تدجو يتلا ةشمهملا ةديدجلا ةيبعشلا

 .."نيحالفو لامع نم نيشمهملل اهزايحناو عاطقإلا مكحو ةيقبطلا ءاغلإ وه ويلوي ةروث تازاجنإ

 .اهنع نيعفادملا دحأ انيف خرصيس

 .ةيروتاتكيد ىلإ تلوحت امدعب ،ةديدجلا ةمكاحلا اهتقبط تلكش ةليلق تاونس لالخو اهنكلو ،قداص هنإ

 يف مهصرف ءايرثألاف .اهيغلت ال تناك نإو ةمكاحلا تاقبطلا داسئتسا عنمت يتلا يه ةيطارقوميدلا

 جردت نم ةءافكلا باحصأ عنمت ال اهنكلو ،ربكأ ةيطارقوميدلا ةبعل يف مهظوظح يلاتلابو ،لضفأ ملعتلا

 .ناقتإلاو ةربخلا ىلع ءالولا مدقت يهف ،كلذ نم مهعنمت ةيروتاتكيدلا امنيب اهتابتع
  

 عيبرلا لود تايدحت ربكأ مهأ دحأ نوكيس ةنس فلأ نم رثكأل يبرعلا ملاعلا تمكح يتلا ةيقبطلا ءاغلإ

 .ةفاحصلاو نيداجلا نيثحابللً الغاش عوضوملا اذه نوكيس ،ةرح كانه ةفاحصلا نأ املاطو .يبرعلا

 عيضاوملا رثكأ لازي ال ،ةيجراخللً اريزو هرهص سنوت يف مكاحلا بزحلا ميعز نيعي نأ لاثملا ليبس ىلعف

 .هتءافك تبثي يكل رخآ ريزو يأ نم رثكأ رمتسم طغض تحت ىحضأ يذلاو ،ةبقارمو ةراثإ
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 بصنم ىلإ مهدحأ دعصي نإ ام ً.البقتسم ةيروسو نميلاو برغملاو ايبيلو رصم يف نوكيس هسفن رمألا

 .كانه ةدعاصلا تادايقلل هتبارق طوطخ نع مالعإلا ثحبي ىتح يدايق
  

 ول .اذه لك رربت ةفاقث اهنإ مث ،هنم عافتنالاو هلوادتو مكحلا راكتحا اهنإ .اذه نم قمعأ ةيقبطلا نكلو

 رشع ةعضب اهيلإ فاضأ مث ،كرابم ةموكح يف ءارزو سلجم رخآل ةطيرخ لمعب يرصم ثحاب ماق

 ةرهاصملا وأ ةبارقلا مكحب مهنيب لصوتً اطويخ مسري ذخأ مث ،ناملربلاو اهتقو مكاحلا بزحلا يفً ايدايق

 الإ راهنلا يهتني نلف ،ةيلمعلا هذه لالخ درتس ىرخأ ءامسأ ةطيرخلا هذه ىلإ فيضي مث ،ةكارشلا وأ

 .ىعادتت لازت الو رياني 25 ةروث دعب تراهنا يتلا ةمكاحلا ةيسايسلا ةقبطلل ةدقعم ةطيرخ انمامأو

 سيئرلا دهع ذنم مهعقوم اوثراوت ،ىمادق اهدارفأ ضعب ،تاونس ربع تلكشت"ةقيمع"ةطيرخ اهنإ

 ،ةنس فلأ ذنم رصم مكحي يذلا"عبارلا وأ ثلاثلا يكولمملا دهعلا"ةرم هتيمس ام سسؤم رصانلادبع

 قرفلا .رمألا مهل بتتسا امدعب ءيش لك نوكلميو نومكحي كيلامم ىلإ اولوحت ويلوي ةروث"لاطبأ"ـف

 ناك امنيب ًاحاحقأ نييرصم اوناك مهنأ كيلامم نم اهقبس نمو يلع دمحم ةرسأ نيبو مهنيب ديحولا

 .نيينابلأو ًاكارتأ كئلوأ
  

 نم ،ًاضيأ عفانملا لدابت يف أدبت ةبساحملاو ةبقارملا بايغ عم نكلو ،طقف مكحلا لدابتت ال ةقبطلا هذه

 ركسعلا رهاصتف ،نييعانصو راجتو نييعاطقإ نم ةميدقلا ةيزاوجربلا عم مكحلا اتقبط تلخادت انه

 كلذ تدعت مث ،اهنم ةيروثلا تايروهمجلا كلذ يف امب برعلا دالب اومكحيل اوددمتو اوكراشت مث ،مهعم

 .اهنع عفادتو رربت ةفاقث لكشت ىلإ
  

 اهموي تنك .رصم يف ميلعتلا ةيناجم دقتني كرابم ينسح يرصملا سيئرلل ًادعاسم تعمس امدنع تلهذ

 ليمزلا ةيدوعسلا"دالبلا"ةفيحص ريرحت سيئر يراوجب ناكو ،2007 فيص خيشلا مرش يف هتدئام ىلع

 ظاب رصم يف ميلعتلا"نفج هل شمري نأ ريغ نم هلوقب انأجاف .ميلعتلا لوح ثيدحلا ناكو ،نوسح يلع

 ليمزلا مسا ركذأ نأ تدمعت ."دحاو يسارد لصف يف تاوهابلا ءانبأ عم نيباوبلا ءانبأ سلج نأ ذنم

 ةروث لظ يف ملعتو أشن ًايرصم اًلوؤسم نأ قدصي نل نم ةمث نأ ملعأ ينأل ،يعم راوحلا رضح دهاشك

 لصحيً اريبك"أطخ"كانه نأ ترعش ةليللا كلت يف .يمسر ءاشع ءانثأ بناجأل اذهك ًاجفً ايأر لوقي ،ويلوي

 .رياني 25 يف نويرصملا هيلع راث يذلا وه"أطخلا"اذه ،رصم يف
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 اهلوح نم عمجتف ،اهدوجول تارربم نع كلذ دعب ثحبت مث ،ددمتلاب دادبتسالا اهل حمسي ةفاقث ةيقبطلا

 ،شيعلا يف طمن اهل حبصي .اهلمجتو اهنع عفادتف ،هريثك وأ تاتفلا ليلقب اهنم ديفتست ىندأ تاقبط

 ةيلاربيل وحن وحنت ام ًابلاغو ،فلكتم يطارقتسرأ فرصتو ،ةيبنجأ ةغلب ثدحتلاو ،ةيبنجألا سرادملاك

 .ةيعامتجا

 ةجيتن وأ ،دادبتسالاو داسفلا يف ماظنلا ولغ ببسبً اقدص امإ ،نوضراعم اهنم ىقرتي ،اهخسرت عم

 ديفتسيف ،ًايفاقث اهعم نوهامتي مهنكلو مألا ةقبطلا عم نوسكاشتيف ،مكحلا ةرئاد نم ضعبلا جورخ

 .ةطلسلا راكتحا ةمهت مهب يفني ةضراعمك مهمدقيف ماظنلا مهنم
  

 راشب ةيومدو فنع يف ناك ءاوس ،"يبرعلا عيبرلا"ضفر ةسارشلً ايفاضإ ًاريسفت مدقت ةيقبطلا هذه

 ،ًاديدحت ةيروس يف انيأر امك فنعلا كلذ ىلع اهعم ةفلاحتملا ىوقلا توكس مأ ،يفاذقلا رمعمو دسألا

 مهنإ .سرش رفصأ مالعإ لبق نم رصم يف مويلا ظحالي امك كيكشت ةلمحوً ايظفلً افنع سرامت وأ

 مهامس امك"نيباوبلا دالوأ"ةموكحملا نيشمهملا ةقبط دوعصل مهتمواقمو مهضفر نع كلذب نورّبعي

 .ىلعأ ىلإ اودعصي نأ نوديريو اوملعت نيذلا ،ةليللا كلت كرابم راشتسم
  

 رياني يناثلا نوناك يف"لجألا ةريصقلا"ةيطارقوميدلا ىلع يرئازجلا شيجلا بالقنا نورّسفي نوريثك

 تاباختنا يف زاف ول ،حيحصلا وه يقبطلا ريسفتلا .مكحلا ىلإ نييمالسإلا لوصو عنمل كرحت هنأب 1992

 شيجلا اهيلع َّضقنال ،ذاقنإلل ةيمالسإلا ةهبجلا سيلو يرئازجلا يعويشلا بزحلا اهموي رئازجلا

 دوعص عنميو لاملاو ةطلسلا راكتحا نم ةديفتسملا ةمكاحلا هتقبط نع عفادي هنأ كلذ ،اهسفن ةسارشلاب

 .ةشمهملا ةيبعشلا ةقبطلا

 ىوق عمً ايلحرم اوفلاحت نيذلا ،مهنم نيضراعملا ىتح ،يبرعلا عيبرلا لبق ام صاخشأ ىلإ اوعمتسا

 رثكأ مهضعب ،اهلشف ىلع نونهاريو ةديدجلا ةمكاحلا ةقبطلا نوبقاري ،مويلا ءادعس ريغ مهنإ .ةروثلا

 ذوفنلاو ةوقلا ةذل قوذتت امدعب ةديدج ةمكاح ةقبط ىلإ ىرخألا يه لوحتت نأ نهاريو ةيتامغارب

 .كلذ عنمل ةبساحملاو ةلءاسملاو ةفشاكملا دعاوقو ةيطارقوميدلا رود يتأي انه ..اهب نوقحتليف داسفلاو
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 تبغر نإ ... دیدجلا طسوألا قرشلا يف ناریإبً ابحرم
 
 

 سرحلا« نم ةبرقملا ءابنألل »سراف« ةلاكو دعب هنع رذتعت مل يذلا جرحملا ينهملا أطخلا نع رظنلا ضغب

 نإ« :اهيف لاق يسرم دمحم يرصملا سيئرلا عم ةلباقم ترجأ اهنأ هيف تمعز يذلا ،يناريإلا »يروثلا

 ةلاكولا ةسامح نإف ،»ةقطنملا يف يجيتارتسالا نزاوتلا ققحيس )ناريإو رصم نيب( تاقالعلا زيزعت

 اهل ديعي نأ نكمي ام لكل ناريإ ىدل »ديدش جايتحاو قيض« ةلاح فشكي حيرصتلاو ءاقللا ريوزتل

 .يجيتارتسالا اهنزاوت

 يفو ،ةيجراخلا هتاقالع يف ،ةديدج دعاوق قفو لكشتيً اديدج طسوأ قرش ىرت ال اهنأ ناريإ ةلكشم

 قلعتلاو ةغرافلا تاراعشلا نعً اديعب ةميركلا ةايحلاو ةيرحلا يف اهتبغر قيقحت ىلع موقي هبوعش تايولوأ

 .تاماعزلاب

 امو »اهموصخ« دض اهعم فطصيف اهفص ىلإ همضت فيلح نع ةثحاب تفلتتو رودت ناريإ لازت ال

 نم ًايموي راهني »اهتعنامم« روحم نأ ىلإ دعب ظقيتست ملف ،رواحملا ءاوجأ يف شيعت لازت ال .مهرثكأ

 لازت ال .يقبتملا ليلقلا ذقنتو عاض اّمع اهضوعيً اديدج ًاروحم ديرتو كلذ ىرت امبر .توريب ىلإ قشمد

 ناديم يف ال ،هتروص دحأ عفري مل يذلا ينيمخلا اهميعزو اهتروثب رثأتم يبرعلا عيبرلا نأ رصت ناريإ

 ؟ماظنلا ريغ ةيروس يف هتروص لمحي نأ ؤرجي نم عبطلابو ،نميلاب رييغتلا تاحاس الو رصمب ريرحتلا
  

 ةيبرعلا بوعشلا ىلإ اهلسري اياحت نم ةعمجلا بطخ يف رركي امب عنتقم يئنماخ ةروثلا دشرم نأ ودبي

 درجم سيل رمألا نأو ،ةيروس يف ةيرحلا ةمحلم ًالهاجتم )عبطلاب( نيرحبلاو نميلاو رصم يف ةضفتنملا

 لوقت ةيبوروأ ةمصاعب رمتؤم يفً اريخأ اهتيقتلا نارهط ةعماج نم ةيناريإ ةثحابف ،ةماع تاقالع ةلمح

 لوقت ثحب ةقرو انل تمدقو !يبرعلا عيبرلا نم نيبساكلا فص يف ناريإ نأ نوعنتقم كانه ةساسلا نإ

 راوثلا عم ًامود فقت اهنأ ليلدلاو ،ةيفئاط تاريثأت يأ نود نم ةيبرعلا تاروثلا عم فقت ناريإ نإ اهيف

 !»ةّنس مهنأ مغر« نيينيطسلفلا

 ريغ ةيادب .ةلاكولا ةاضاقم اهتين نالعإ ىلإ تبهذ لب ،راوحلا لوصح ةعرسب تفن ةيرصملا ةسائرلا

 نأ يغبني ال نكل ،ةمداقلا رصم ةهجو يه نيأ ىلإ ةحضاو ةراشإو ،ةيناريإلا - ةيرصملا تاقالعلل ةديج

 عم ةديج تاقالع ديرت ةيدوعسلا ىتحف ،ناريإو »ناوخإلا« رصم نيب ةرتوتم وأ ةئيس تاقالعل حرفن
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 نكت ملو ،يمتاخو يناجنسفر نيسيئرلا دهع يف تاونس ةدعل تحجن ،ةرم نم رثكأ كلذ تبرجو ناريإ

 نم ،ءيش لك تلمش رهشأ ةدعل ترمتسا ةيرس تالاصتا دعب تسسأت تاقالع امنإو ،ةضرع تاقالع

 يدوعسلا دهعلا يلو لحارلا ةرايزب تجوت يتلاو ًاينمأ ةقثلا ةداعإ ىلإ ،ةيجراخلا فالتخالا عضاوم

 نيب تاقالعلا نسحت ىلإ تدأ ،ةلصفم ةينمأ تاقافتا هعيقوتو ،2001 ماع زيزعلادبع نب فيان ريمألا

 .مهعم ةقالعلا الو نييناريإلا قيطي ال هنأً ارارم ،هللا همحر ،هيف ليق يذلا وهو ،ريبك لكشب نيدلبلا
  

 سيئر نم برقم ريفس نم هدالب يف لوحت يذلا نافيسوم نيسح يناريإلا يسامولبيدلا يل ىور

 هللادبع كلملا هلبقتسا فيك »ربكألا ناطيشلا« دالب يف يعماج ذاتسأف لقتعمف ضراعم ىلإ ةيروهمجلا

 نأ هنم بلطف ،يناجنسفر يمشاه سيئرلا نم ًاثوعبم تانيعستلا رخاوأ ضايرلا لصو امدنع باحرتب

 قيدص يننأ )دهعللً ايلو اهتقو ناك( هللادبع ريمألا ينرعشأ« ةرمعلل هتلئاع هعمو ةيناثلا ةرملا يف يتأي

 نيب ةقالع انيدلب نيب ةقالعلا نوكت نأ بجي يل لوقي هنأك ،نيدلب نيب ةقالعلا حالصإل ثوعبم درجم سيلو

 قفاوي امو فيان ريمألل بهذا يل لاق ةينمألا لئاسملا ضعب تريثأ امدنع« :ًالئاق فيضي »ةدحاو ةرسأ

 ةيراجت ضراعم اندهش ،تاونس عضبل نارهطو ضايرلا نيب ةقالعلا تنسحت .»هيلع قفاوأس هيلع

 ةقالعلا وفص ركعت تناك يتلا لكاشملا تفتخا ،نيرمتعملاو جيجحلا ددع يف ةدايزو ًادوفوو ةلدابتم

 دادغب نييكريمألا لوخد وأ 2005 ماع ةطلسلل داجن يدمحأ لوصوب ًاثيثح ةقالعلا تروهدت مث ،امهنيب

 .نييسايسلا نيبقارملا ليلحت فالتخال ًاعبت ،2003 ماع نيسح مادص طوقسو
  

 هتلَّمحو داجن تمل امنيبف ،هيلإ راشملا رمتؤملا يف مايأ لبق انعمتجا نييناريإ ثحابو ةثحاب عم تفلتخا

 وه نيسح مادص قارع طوقس نأ امهيأر ناك ،ةيعسوتلا هتاسايس ببسب تاقالعلا روهدت ةيلوؤسم

 يف يناريإلا هلثمب يدوعسلا ذوفنلا مادطصا نع اثدحتف ،انيدلب نيب »ةلزاع ةقطنم« ناك ذإ ،ببسلا

 ىعرت اهتكرتو ،كانه ناريإ سفانت مل نإ تأطخأ ةيدوعسلا نأ دقتعا ينأ مغر ىلع ،ديدجلا قارعلا

 نكل ،اهءاقدصأ معدت يتلا ةيدوعسلا ةسايسلا ةعيبط مهفتأ ينكلو ،اهتايشيليمو اهذوفن دمتو اهدحو

 اهتارابختساب هيف ترشتناو قارعلا يف ناريإ تلعف املثم ،ةعباتلا بازحألاو تايشيليملا قلخ ديجت ال

 .لبقتسملا وه نآلا مهملا نكلو خيراتلا لوح لداجتن نأ نكمي ناك .اهلاجرو
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 قطنمب ركفت لازت ال يه امنيب اهلوح نم دلوي ًاديدج طسوأ قرش ةمث نأ ناريإ عنقن نأ نكمي فيك

 نيبو اهنيب ةقالعلا يف تباثلا ديحولا ءيشلا ؟عسوتلاو قدنختلاو رواحملا ثيح ،دئابلا ميدقلا ماظنلا

 ناكرحي نم امه برغلاو ليئارسإ نإ ذإ ،هيف رارق ةقطنملا لودل سيل اذهو ،يوونلا اهعورشم وه اهناريج

ً انايحأ لب ،اهب برغلا لعفي امب نولابي ال مهلعجي اهناريج عم اهفرصت ءوسو ،اهدض يلودلا عمتجملا

 لود دعوتتو ددهت نارهط ةعماج نم ةدحاو ةعمج ةبطخ ىلإ عمتسن نأ يفكي .هعم نونواعتيو نوبحري

 .اننيب ةضرتفملا ةوخألا رعاشم لك ىسننل جيلخلا
  

 ةسايس ىلع هعجشت ملو هعم ثحبت مل اهنكلو يسرم دمحم »ناوخإلا« حشرم زوفب تبحر ةيدوعسلا

 ،اهمكحي نّمع رظنلا ضغب يجيتارتسا كيرشك رصم ىلإ رظنت .نارهط ىنمتت املثم قدنختو رواحم

 نميلا يف هلبقو ةيروس يف هلثمو رصم يف مداقلا ديدجلا ماظنلاب اهعمجت ةكرتشم مساوق نع ثحبتسو

 .برعلا ملاع ةيقبو برغملاو سنوتو ايبيلو
  

 ،ءاخرلاو ةميركلا ةايحلا يف بوعشلا ةبغرو ،داصتقالا وه يبرعلا عيبرلا كرحم نأ ةيدوعسلا كردت

 دودحلا ىقبت ثيح ةرحلا ةحاسملا كلت قلخ لجأ نم ًاعم نالمعتسو ،ايكرت كلذ يف اهعمو

 .لقنتلا ةيرحو ةرحلا ةراجتلا تايقافتاب ىشالتتو بوذت نكلو ،يه امك »ةيرامعتسالا«
  

 ناسنإلا قوقح مارتحاو ءاخرلا رشنو لخدتلا مدعو كرتشملا نواعتلاب ققحتي يجيتارتسالا اننزاوت

 ؟كلذل ةدعتسم ناريإ لهف ،ءاصقإلاو ةنميهلا ضفرو
  

 امنإو اننيب ءادع ةيمتح ةمث سيل نأ تبثت ،راصق تاونس عضبل ةيناريإلا - ةيدوعسلا ةقادصلا ةبرجت

 ررحتلل اهل ةصرف ىلإ يروسلا ماظنلا طوقس لوحت نأ ناريإ ناكمإب .انفلتخا نإو ءاخإو نواعت لصألا

 حتفيس باب مك ىرتو هبرجتل ،يكرتلا جذومنلا اهمامأ .بارخلا ريغ ةقطنملل بلجت مل ةميدق تاسايس نم

 .ةيرس قافنأو بيراوز ربع سيلو ًانلع ةقطنملا يف اهل
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 نینامز نیب "فورعملاب رمألا ةئیھ" تالوحت
 

 يف اهل هيبش دجوي ال يتلاو لدجلل ةريثملا ةسسؤملا حالصإل ةيقيقح ةكرح ةيدوعسلا يف تأدب ًاريخأ

 فيقوت نع عنتمت نأ اهحالصإ ينعي الو ."ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه":يمالسإ دلب يأ

 ،ركسملا يستحي وهو هطبضتل هتيب ىلإ لوخدلا نع عنتمت نكلو ،ركسملا ريثأت تحت هترايس دوقي يدوعس

 نع ىهنت يتلا ةعيرشلا نم -رثكأ طبضنم هنأ نودقتعي لب- نييدوعسلا نم ريثك هديري يذلا قرفلا انه

 .تويبلا تامرح كاهتناو سسجتلا نع ًاضيأ ىهنتو أطخلاب ةرهاجملا
  

 نأ يرورضلا نم ناك نكلو ،كلذل تقولا ناح هنأ ودبيو ،ةفاسملا هذه ربعتل ةدع تاونس ةئيهلا تجاتحا

 ةعمسب عتمتي يذلا ،خيشلا لآ فيطللادبع خيشلا ديدجلا اهسيئر وه ،قرفلا اذهب نمؤي لجر ةمهملا ىلوتي

 ةكلمملا ةركفل تسسأ يتلا ينيدلا حالصإلا ةكرح سسؤمل ديفح هنأ كلذ ،ًاضيأ ةيلئاعو ةديج ةيملع

 .موزللا نم رثكأ ًاحماستم هنوري نيذلا"نيددشتملا"دنع كلذ هل عفشي مل نإو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
  

 هرشن لاقمب رهتشا ديدجلا اهسيئر .ريغتملا نمزلا اذه يف ةئيهلا ةركف هجاتحت ام وه حماستلا نكلو

 ،نينطاوملاو ةئيهلا نيب لاكشإلل ًاببس لئاسملا رثكأ نم ةدحاو هب ضرع ،راشتنالا ةعساو ةفيحص يف

 ةقالع يف ناقتحالا ديكأتلاب ففخي انه قرفلا .ةولخلا وه مرحملا نأو زئاج نيسنجلا نيب طالتخالا نأ

 وه ةشورفم ةقش يف ةئيهلا همهادت امدنع هئطخب فرتعيس هنكلو ،ظفاحم يدوعسلاف ،نينطاوملاو ةئيهلا

 ينيص معطم يف ًءاشع رضحي وهو اهسفن ةئيهلا هفقوت امدنع بضغيو لداجتيس هنكلو ،امهدحو ةأرماو

 معطم يف لادج نم تجتن نجسلاو مكاحملا ىلا تهتنا اياضقلا نم ريثك .نيسنجلا نم ءاقدصأ عم

 .كارع ىلإ لوحت

 ىلإ زمرت يهف ،اهؤاغلإ نكمي ال ةئيهلاف ،اهجلاعي نأ خيشلا لآ لواحي يتلا ةطيسبلا قورفلا يه هذه

 اهحالصإ نم دب ال ةركفلا ىقبت يك نكلو ،مهريغ ةياده نيحلاصلا ىلع نأب هدج ةوعد عم تقلطنا ةركف

 ىلإ نودمعي نيذلا قطانملا ءارمأ تلغشأ يتلا تامادصلا كلت يهتنت ىتحو ،تاريغتملا عم بكاوتتل

 ةيدوعسلا ةفاحصلا تلغش يتلا ةريثملا ةئيهلا صصق ًاضيأ يفتختو ،ءاضقلا ىلإ بهذت نأ لبق اهجالع

 .عمتجملا ميسقت ىلإ تدأو



 258 

  

 ةرسأو ةلود نوكت نأ لبق ،ةينيد ةركف ةكلمملا ةاون .اهب درفنت يتلا دالبلا مهفن نأ بجي ةئيهلا مهفن يكل

 ىلع ةلودلا ظفاحتَ مل مهفن نأ عيطتسن يلاتلابو ،ةيدوعس ةلود كانه نوكت نل ةوعدلا نود نمو ،ةكلام

 .سيسأتلاب تطبترا يتلا ةسسؤملا هذه
  

 مهدحأ نولاصب هئاقدصأ عم ةدحتملا تايالولا يف ملعتم يدوعس يطارقوريب سلجي نأ يعيبطلا نم

 ةددحملا ريغو ةعساولا اهتايحالص ليوحتو ةئيهلا ءاغلإل بابسألا ىتش ضرعتسيو ،ضايرلاب حيرملا

 ،ةئطاخلا تايكولسلا ىلع سانلا بساحت ةطرش دوجو نم دب ال معن :لوقيس ،ةيلخادلا ةرازو ىلإ ًاضيأ

 ،ةأرمابً ايسنج شرحتي نم لقتعُي كرويوين يف ىتح ،قالخألا ةطرش نوكت نأب ةئيهلا ّصخن مل نكلو

 .ناك سوارتش يلودلا كنبلا سيئر عم اولماعت فيك رظنا .ةئيهلا نم أوسأ مهنإ لب
  

 ،"فورعملاب رمألا"ةئيهلا تامهم نم لوألا رطشلا تامهمب موقي يموكحلا مالعإلا نأ ىري رخآ فقثم

 ىلإ سانلا نودشريو اهتعاذإو ةلودلا نويزفلت يف ةعاسلا رادم ىلع نوثدحتي نوتفملاو ءاملعلاف

 .يحلا دجسمب يضاملا يف"عوطملا"هلعفي ناك امم لضفأ لكش يف ةينيدلا مهتابجاو
  

 ،تاردخملا ةحفاكم لثم ينمأ زاهج درجم ةئيهلا ىري ال رمألا يلو نكلو ،ًايقطنم ودبي شاقنلا نم ريثك

 اهايحأ يتلا ،ةنس 250 لبق ىلوألا ةوعدلا حور نم يقب يذلا"ةوعدلاو هيجوتلاو داشرإلا"زاهج اهنإ

 عمجي وهو رظن ،ةيلاحلاو ةثلاثلا ةيدوعسلا ةلودلا سسؤم دوعس لآ زيزعلادبع باشلا نرق لبق ديدج نم

 ،رخفلل ًانايحأو ىعرملاو ءاملا لجأ نم نولتاقتي ،ءارحصلا يف ءادشأ برع ةمث ناك ،ةفيعض ةلود طويخ

 ،اوباجتساف مالسإلاب مهبطاخ .اهلجأ نم نولتاقي نينمؤم وأ ةديلولا هتلود نوزغي ًءادعأ اونوكي نأ امإف

 ـب ىتأف ،نيملعتم ريغ مهنكلو ،ةوعدلاب اونمآ امدعب ةيفاضإ ةميق مهاطعأ نأ ًايكذ ناك

 توملاو داهجلا لضفو ،ةعامجلا حور ،دجسملا يف اهيلع ةظفاحملاو ةالصلا ،نيدلا مهوملعيل"نيعوطملا"

 ،حيحصلا نيدلا عابتأ مه ،نوزيمم نوفلتخم مهنأ مهراعشإ نم دب ال نكلو ،مهملا وه اذه ،هللا ليبس يف

 يف كلذ مهدعاس ،نوعدتبم نوفرحنم مهنأ الإ خويشو دجاسم مهدنع ناك نإو نورخآلا امنيب

 .دالبلا ديحوت كراعم يف مهلاسبتسا
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 يأ يف رخآ هيقف يأ لثم ،نيدلا يف مهنوثدحي ،دجاسملا يف مهنوعمجي ةعواطملا ناك ،كراعملا نيب

 متنأ ،نوفلتخم متنأ"ةيدح ةزيم"نوفيضيً امئاد اوناك مهنكلو ،ةرهاقلا وأ قشمد ،ةيمالسإ ةرضاح

 .مالسإلل برقألا متنأ ،لضفألا

 تأدب .مكريغ نم لضفأ متنأ ،ةيدحلا ةزيملا ةركف ترمتسا نكلو ،ةثيدحلا ةلودلا تماقو ،داهجلا ىهتنا

 تأدب ،نيلت ةايحلا تأدب ،نيلتاقم ريغ ًءانبأ اوبجنأ"لضفألا"سمألا ولتاقمف ،ةبوعص رثكأ حبصت مهتمهم

 نيلتاقملا ءانبأ أدب ،فحصلاو ةعاذإلاو ميلعتلا اهمهأ ،ةديدجلا ةلودلا ىلإ لصت ةثيدحلا تاعارتخالا

 ام لك نولبقي نيحلاصلا لاجرلا مهئابآك اودوعي مل ،نوعمسي ام نوشقاني اوأدبو ،ةديدج ًاراكفأ نوقلتي

 .نوعمسي
  

 نوعمسي ،رحبلا ربع ملاوعلا ىلع نوحتفنم اهلهأف ،ًاجاعزإ رثكألا تناك ًابرغو ًاقرش لحاسلا ندم

 ً.اديعب نورفاسي ،رافكلا عم نوطسابتي ،نونخدي ،ىقيسوملا
  

 دكأتلاو ،ةالصلا ىلإ ةوعدلا يه ةيلصألا تامهملا ،حوتفم ماظنب نكلو ةيمسر ةئيه ىلإ ةعواطملا لوحت

ً ادرفً ادرف يحلا ناكس ءامسأ يدانيو مهدحأ فقي ،رجفلا ةالص ةصاخب يحلا ناكس لك روضح نم

 ؟لسك مأ ضرم ،بايغلا بابسأ يصقت ةيلاتلا ةمهملا ،ةالصلا نع بّيغت نم عيمجلا فرعيل

 نم ىلإ نيلصملا ىلع ةادانملا نم تدتما ،ةسرامم رثكألا ةمهملا يهو ركنملا نع يهنلل حوتفملا ماظنلا

 .ىقيسوملا عمسي نمو نخدي
  

 نودتري كانه نم اوداعو برغلا ىلإ اولحترا نطولا ءانبأ لب ،بناجألا نم ديزمو حاتفنالاو روطتلا رمتسا

 .ةيزيلكنإلا نوثدحتيو لاطنبلا
  

 ةلودلا ةزهجأ نيبو اهنيب لخادت ىلإ ىدأ ماظن دوجو مدع ،ةميدقلا فواخملا لك لمحت ةئيهلا تلظ نكلو

 ضوعت نأ نود نم ةبتكملا نم ةئيهلا اهرداصتل ،تالجملاو بتكلا حسفت مالعإلا ةرازو تناك ،ىرخألا

 ناك .هب ةراجتلا عنمت ةئيهلاو غبتلا نع موسرلا ىضاقتتو حمست كرامجلاو ةراجتلا ةرازو .اهبحاص

 ةيحالص ددحي ًاماظن وأ ةدعاق عضي ال هنكلو ،كابتشالا ّضفل لخدتي هتاقبط فلتخمب مكاحلا لوؤسملا

 لامتحا مهبعري اهنم نوكشي نيذلا نينطاوملا لج نإ لب ،ةديفم اهنكلوً اعادص هل ةئيهلا ببست ،فرط لك

 انضرع انؤاسن ،ءاسنلا هاجت ةصاخب ،اهنود نم عمتجملا يف لصحي نأ نكمي ام نوشخي ذإ ،اهبايغ
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 حاجنب اوعدتباف ،نيفقثملاو نييحالصإلا طوغض نوهجاوي مهو فواخملا هذه ةئيهلا بابش كردأ .انفرشو

 يتلا ةأرملل ًاماهتا هنوريو ،ًءاسنو اًلاجر نيفقثملا زفتسي ناك يذلا"ةليضفلا سارح"حلطصم

 .اهيمحي رخآ فرط ىلإ"اهتليضف"جاتحت
  

 ةالصلا ىلإ ةراملا نوعدي نيلجار تاقرطلا يف نوشمي ،اًلوهك ةئيهلا لاجر ناك امدعبف ،ندملا تعستا

 أدب .تانوفوركيم ةدوزملا تارايسلا ةئيهلا تنتقا ،"ةأرما اي كهجو يطغ"و عايذملا توص ضفخو

 ددشتلا تظقيأ يتلا ةريهشلا"ناميهج"ةكرح دعب"ةوحصلا"نمز يف ةصاخ ،اهيلإ نومضني بابشلا

 ةيزاوجربلا نم حاتفنالا كلذ وه درمتلا بابسأ دحأ نأ ترسف ةلودلا .تانيعبسلا حاتفنا ةجوم دعب

 تلوحت ةبهرلا ريثت ءادوسلا تارايسلا نم ًاديزمو ،ىرخأ تايحالص ةئيهلل تطعأف ،نيملعتملاو ةديدجلا

 .تالدبلاو بتاورلاو فئاظولا نم ًاديزمو لاصتا ةزهجأو ً،اريخأ ءاضيب ىلإ
  

 ةرايسلا نوفوركيمب ةالصلا ىلإ سانلا ةوعد يفكي دعي مل ،نينطاوملا عم رأفو طق ةبعل يف ةئيهلا تلخد

 تاكبش نع فشكلا يف ةئيهلا تحجن ديكأتلاب ."مهراكوأ"يف نيدسافلا عبتت تأدب ،"ءادوسلا سمج"ـلا

 .سانلا تايصوصخ ىلع تدعت ًاضيأ اهنكلو ،رومخ يعئاب وأ ،ةراعد

 نم هتقيقش بحطصاً انطاوم وأ ،تاعاسل ةجوزو ًاجوز لقتعت نأك ،ةحداف ًءاطخأ ئطخت تناك ًانايحأو

 .سكعلا اوتبثي ىتح نوبنذم نيرخآلا نأ نودقتعي اوناك ةعواطملا نم نيسمحتملا ضعب .ةسردملا
  

 ،"مارحلاو لالحلا"سيلوً ايعامتجا لوبقم ريغ وه امو لوبقملل نيتفلتخم نيتيؤر نم جتان مادصلا اذه

 نأو ،"ةيدحلا ةزيملا"سيسأتلا نمز يف ةميدقلا هفلس ةركفب ةئيهلا لجر ظافتحا ببسب جتن مادص هنإ

 ،كريغ نم لضفأ يدوعسلا اهيأ نوكت نأ بجي ،وه هريياعم قفو لضافلا عمتجملا ىلع ظافحلا هرود

 .حيحصلا مالسإلا تنأ

 ،عمتجملا جيسن يف رثؤت ال ،ًاحماست رثكأ ريياعم قفو"حيحصلا مالسإلا"فيرعت ةداعإل تقولا ناح

 يذلا هللادبع كلملا ةبغر ققحتو ةيبنجألا تارامثتسالل دالبلا ةيبذاج يف رثؤت الو ،باطقتسالا ةلاح عنمت

 ."هنع خلسنت نأ نكمي الو ثيدحلا ملاعلا نم ءزج ةكلمملا نإ"ً:اموي نييدوعسلل لاق
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 ةایحلل ...خیراتلل فانئتسا؟يبرعلا عیبرلا ام
 
 

 ثدح وه برعلا عيبرو ،نرق يف ماع هنإ ،زايتماب يبرعلا عيبرلا ماع هنأ ىلع انعمجأ 2011 عدون نحنو

 ؟يبرعلا عيبرلا اذه امف ،نرقلا
 

 تثب املك اهنوعمستو ،اهريغو ةفيحصلا هذه يف بتكت تالاقم يف اهنوأرقتس ،ةبوجألا تارشع كانه

 لك ،برعلا مرتحي ال اذهف ،ةرماؤم هنإ لوقي نم الإ ،حيحص اهلك ،2011 داصح نع ًاجمانرب ةيرابخإ

 ،ةيبرعلا ندملاو مصاوعلا تاحاسو نيدايم ىلإ ىتش براشم نم اوجرخ نيذلا نييالملا مرتحي ال ،برعلا

 يروسلا مرتحي ال .رييغتلا ...ةدحاو ةقيقح ىلع اوعمتجاو بضغلل مهبابسأو مهتايفلخو مهبلاطم تعونت

 جرخ مث ةليوطً ادوقع هسفن نكس يذلا فوخلا عزن يبرع لكو ينميلاو يسنوتلاو يبيللاو يرصملاو

 ،يتأتس اهنأ ملعي هنكل ،اهب زوفلا يف هتصرف نم ربكأ توملا يف هتصرف نأ ملعي وهو ةيرحلا بلطي َلزعأ

 .هدعب نم رخآ نطاوم اهب زوفيسف هل نكت مل نإ
 

 مالعإلا ؟دحاو بلطمب نوداني مولعم ناكم ىلإ مولعم تقو يف ءالؤه َّلك جرخُي نأ عيطتسي يذلا اذ نم

 اهروط ،ةدحتملا تايالولا يف تمسر ةرماؤم ،تاودأ درجم هذه ،»رتيوت»و »كوبسياف« ،يعامتجالا

 ام اذإف كرحتت ،اهلخاد نم لمعت ننس نم هللا اهابح امب خيراتلا ةوق اهنإ ،»يضاف مالك« ...؟يبرص

 ام اذه ،ةلئاهلا اهتوقب تقلطناو ةريبكلا اهتكرح تمغانت بسانملا ناكملا عم ةبسانملا ةظحللا تقفاوت

 .2011 يف لصح
 

 ةلودلا رايهنا دعب تقلطنا يتلا ةيبرعلا ةضهنلا ةكرحل ،تضِهجُأ يتلا خيراتلا ةريسمل فانئتسا هنإ

 ةيرصع ةلود وحن يعسلا يف تدحَّتا اهنكلو ،تاهجوتلاو راكفألا اهمايأ تعونت ،1918 ماع ةينامثعلا

 طيلخ يه ةيبرعلا ةيسايسلا بخنلل جذومن برقأ ناك اهتقو ،ةيبرغلا ةيطارقوميدلا وأ ىروشلاب مكحت

 مث ترصتنا يتلا حالصإلا ئدابمو ،رمعتسملا ندل نم ةدراولا ةيبرغلا ةيطارقوميدلا نم باذج ريغ

 ةيباين سلاجم ،تاطلسلا نيب لصفلاو ةعيرشلا نينقت ىلع موقت ةلود تحرط ،ةينامثعلا ايكرت يف تمزهنا

 فرطت نود نم ةلودلا ةيندم عم تايلقألا قوقحو عمتجملا يف هرودو مالسإلا مارتحا ،بعشلا لثمت
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 ضوهن ةلاح يف اهلك ةمألا تناك ،ماشلاو قارعلاو رصم يف نامزلا كلذ فحص ىلإ اوعجرا ،يناملع

 كلذ يف ترهظ ةعيرشلا يف بتك لضفأو لمجأ ،ةعيرشلاو نيدلا يف ىتح لب ،ينفو يفاقثو يسايس

 تفقوتف ،نيملعتم ُفاصنأ ،ٌركسع لالقتسالا ِةثيدح ةضهانلا برعلاِ نادلب ىلع ضقنا ةأجف ،نامزلا

 ملستت مويلا ،مئازهو ،ءاطخأ دوقعلا كلت لالخ تمكارت ،كلذ نم رثكأ لب ،دوقع ةتس نم رثكأل ةضهنلا

 ةلقثمو ةلمحم نكلو دوقع ةتس لبق اهتكرت ثيح نم اهب ضهنتل ديدج نم اهناطوأ ةيبرعلا بوعشلا

 ةمأ ،مكحلا مهتريشعو مهؤانبأو نوثراوتي كيلامم ىلإ راوث نم اولوحت نيذلا ركسعلا ثراوكو تاقافخإب

 ىلع طغضو مه نم كلذ هلكشي امو ،نيتليقثلا اهسدقو نيطسلف ةراسخب ةلقثم نكل ةايحلا فنأتست

 ،ةلاطبلاو يداصتقالا لشفلا نم هظح دلب لك يف نكل ًاعيمج اننيب ةكرتشم مومه هذه ،يبرعلا ريمضلا

 ةيلبقلاو ةيفئاطلا هتقزم شياعتو اهتقزم ةدحو ،تارغثلاب ةئيلملا ةِبرخلا ريتاسدلا ،هوشملا ميلعتلا

 .تازاجنإلا نمً اضعب اهتفك لدعت ال ةلئاه رئاسخ ،ةيوهجلاو
 

 ةحضاو ةلاسر اهنإ ،ايبيل راوث مهلبقو ةيروس يف نورهاظتملا اهب حّولي يتلا لالقتسالا مالعأ اوظحال

 ىلع ةروث اهنإ ،يلاحلا ماظنلا ىلع ًابالقنا سيل هنإ ،رفصلا ةطقن نم ،كانه نم أدبن نأ ديرن اننأ ىلع

 لامج »دلاخلا« اهميعزو »ويلوي 23« ،ةيبرعلا تاروثلا مأ اهزربأو ،ةيبرعلا ةضهنلا تدأو ةروث لك

 نإ لب ،ليلقلا الإ رصم تاباختنا يف هب ةلص نومعزي نمل توصي ملو هتروص دحأ لمحي مل ،رصانلادبع

 رصانلادبع لواح نيذلا نوملسملا ناوخإلا هدوقي فلاحت نمض ءزج ريغ دعي مل مهضعب نأ ةقرافملا

 ديدجلا يرصملا ناملربلا يف دعاقم ةعضب ىلع نولصحي مهلعل مهحانج تحت اولخدف خيراتلا نم مهءاغلإ

 .»ةروظحملا« ةعامجلا هتحستكا يذلا

 

 ةيوق نكت مل اهنكلو ،ةدع تارم اهشطبو ةيلومشلا ةمظنألا زجاوح قرتخت نأ يبرعلا خيراتلا ةوق تلواح

 ،ركسعلا يف نظلا نسحي اهتقو لزي مل ،ةيافكلا هيف امبً ايعاو بعشلا نكي مل امبر ،ةيفاك ةربخ تاذ وأ

 عمقو ةسايس ،مكحلا نف يف سيلو مكحلا يف »ءاقبلا« نف يف ةربخ اوبستكا مهتهج نم ركسعلا

 .يبرعلا خيراتلا ةريسمل ركبملا فانئتسالا تلجأ ةيلود تاقالعو سسجت ةزهجأو
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 ام لك وه ،قوقحلاو ةماركلا ىلإ علطتو عمقلاو ملظلاو ةلاطبلاو رقفلا ىلع ةضافتنا وه يبرعلا عيبرلا

 ةيرحلا وحن يعسلاف ،ناسنإ لك اهشيعي يتلا اهسفن ةريسملا ،خيراتلل فانئتسا اًلوأ هنكل ،قبس

 ،تافاقثلا فالتخاب رثأتت ال ،ةكرتشم ميق ةداعسلاو ءاخرلاو ةكراشملاو

 

 ةريسملا هذه تلمكأ يتلا لامشلا لود لثم مهلثم ،ينيتاللا يكريمألاو يقيرفألاو يويسآلا ىعسم اهنإ 

 .تداك وأ

 

 ةيلايربمإلا ةهجاومو رامعتسالا ىلع برحلاب« هبعش لغشيف ،كلذب ملعي ،قلطم مكاح وأ رئاث ،دبتسملا

 لالضو رفك ةيطارقوميدلا نأ نالعإب ،هقوقح لهجي بعش عمً ارشابم ًارصتخمً اقيرط راتخي وأ »ةيملاعلا

 ًاتقوم ..خيراتلا يغلي هنإ ،خيراتلا ةريسم فقوي ال اذهك قطنم ...مالسإلا عم ضراعتتو
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 ماصتعالا يف ال تاباختنالا يف لحلا
 

 23 »ةروث« ذنم رصم يف ةرح تاباختنا لوأ يف بعشلا مومعل يضاملا نينثالا ريبكلا جورخلا ءاج

 .ريرحتلا ناديم يف لعتشملا قيرحلا ىلع بص لئاه ءام لدرجك ،)ويلوي( زومت
 

 ءاوجأ ،تاباختنالا ليجأت لوح ثيدح .ناديملا ىلع ةبوصم اهلك نويزفلتلا تاريماك تناك مويب كلذ لبق

 ىلع ةديدش ةسامحب نوخرصي بابشلا ،برعلا حاتجي قلقلا ،راهنت ةصروبلا ،رصم ءامس يف ةمئاغ

 ةامح مه .ةروثلا عمو ،»ناوخإلا« دض ،بازحألا دض ،شيجلا دض ،عيمجلا دض مهنأ تايئاضفلا

 ناديملا نم نويزفلتلا تاريماك تلوحت ةعاس 24 نم لقأ لالخ ؟ةروثلا يه امو ؟مه نم نكلو ،ةروثلا

 عضب اهيلع مجحلا ةريبك ةقرو اهنإ ،ةروثلل لضفألا هفيرعت مدق يذلا طيسبلا يرصملا ىلإ هبابشو

 ،رصم ةدايقل لضفألا هاري نم مهنيب نم راتخي نأ هيلعو ءامسألا تارشعو ةيباختنا ةمئاق نورشعو

 امنيب ،هقيبطتو هتمجرت نكمي فيرعتلا اذه عبطلاب .»ةرح تاباختنا« اهنإ ،سوملمو عيرس ةروثلل هفيرعت

 صرحألا مهنأ اودب نيذلا »نوملسملا ناوخإلا« ناك ةقباسلا ةنمزألا يف .ريرحتلا راوث تافيرعت تفتخا

 نأ مهيلع ناك »لحلا وه مالسإلا« راعش نوعفري ،اهيف رصنلاب نودوعوملا مهنأ كلذ ،تاباختنالا ىلع

 ،اهموي كابترا مهباصأ نأ دب ال نكلو »لحلا يه تاباختنالا« راعش ريرحتلا ناديم ةمزأ يف اوعفري

 نم نكلو ،ريرحتلا ناديم اورسخ موي تاباختنالا اورسخ »ناوخإلا« نأ »نورشبي« اوناك نيقلعملا لكف

 وبأ يف بولاغ تاعالطتسا زكرم« هارجأ يأرلل عالطتسا هعقوت رخآً ايأر يرصم نطاوملل نأ حضاولا

 ًامامتها نوديريو ءيس رمأ تارهاظتلا رارمتسا نأ نوري نييرصملا نم ةئملا يف 85 نأ هيف رهظ »يبظ

 .)يسلوب نيروف عقوم يف ةريثم ىرخأ جئاتنو عالطتسالا ليصافت ىلع عالطالا نكمي( داصتقالاب رثكأ

 مهنم ةئملا يف 70 جرخي نأ قدصت ال ةبسنب لب ،نييرصملا نم ةقوبسم ريغ ةبسن جورخب دكأت يأرلا اذه

 ريغ لح ال نأ ريرحتلا ناديم ىلإ مهنم ةلاسر امنإو طقف ًايعو اذه سيل ،تاباختنالا يف ةكراشملل

 عيزوتو ةيلاريديفلا نم ةميدقلا مهتافلم نوحتفي مهو كلذب نويبيللا عنتقي نأ تقولا ناح( تاباختنالا

 .)تاباختنالاب لب حالسلا نيزختو تاماصتعالاب لحت ال تافلم يهو ةورثلا
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 ؟تاباختنالا دعب اذام
 

 ةلودلا نأل ةحيحش يهو تهّوش ةيطارقوميدلا هتبرجتو لئاه دلب رصمف ،تاباختنالا نم ديزم فسألل

 بعشلا »ةحّيرُم« تناك يهف ،نينثا وأ دحاو موي يف متتل باختنالا تاودأ ريوطت يف رمثتست مل ةقباسلا

 مايأ محري« تاعاس سمخل راظتنالا ريباوط يف تقلطنا يتلا ةيرصملا ةتكنلاو ،جئاتنلا خبطب يرصملا

 جئاتنف ،ًاريخ ريخأتلا اذه يف لعل ،نكلو .كلذ نع ربعت »انتويب يف نحنو بختنن انيلخي ناك ،كرابم

 وهو ،»ةلادعلاو ةيرحلا« مهبزحو ناوخإلل حساك زوف .رصم يضمت هاجتا يأ ىلإ تفشك ىلوألا ةلوجلا

 عيباسألا .لضفأ دوجوب نوعتمتي ثيح ،فيرلا يف يرجتس اهنأ كلذ ةلبقملا تالوجلا يف رثكأ ززعتيس

 ةمئاد ةموكح ليكشت ،بعصألا ةمهملل ًادادعتسا ةيلاربيللا بازحألا عم قفاوتلل ةصرف مهيطعتس ةلبقملا

 ،ةيلاربيللا بازحألا كلتو »ناوخإلا« نيب نوكي نل باطقتسالا نأ اهعقوتأ يتلا ةأجافملا .روتسدلا عضوو

 عم باطقتسالا نوكيس .قوقحلاو ةماعلا تايرحلاو داصتقالا ريرحتك مهعمجي ًايرصع ًاحرط ةمث نأ ذإ

 طسو يضمتو ضرعلاب اهملس اهتداعك لمحتسف ةمرتحم ةبسنب تزاف نإ يتلا ةيفلسلا بازحألا

 يفو تاباختنالا ءانثأ يف امهنيب ةدحلا كلت تدب دقو ،بخانلا تايولوأ نع ةديعب اياضق حرطت عومجلا

  .تازواجتلاو تاماهتالا لدابتب ةدع رئاود

 

 دتمت تاعارصلً احوتفم ًاعورشمو مهلً اعادص نونوكيس ،ًالح اهل عقوتأ ال نييفلسلا عم ناوخإلا ةلكشم

 نم ةدافتسالا »ناوخإلا«ـل نكمي ،اهل لح ال يتلا ةلكشملا هذه نعً اديعب .دجاسملا ىلإ ناملربلا نم

 سكعلاو برغلاو يبرعلا رارقتسالا لود مهناريج ىلإ ةينيمطت لئاسر لاسرإب ةلبقملا باختنالا عيباسأ

 عاطقنالا تاونسو ،اهمكحي نمع رظنلا ضغب جيلخلاو ةكلمملا نم ةبيرقو ةمهم ىقبتس رصمف ،حيحص

 ءيش لعف نكمي له ،نكلو .اهمدرل كرتشم دهج ىلإ جاتحت برغلاو لودلا كلتو »ناوخإلا« نيب ةليوطلا

 ،يرصملا نطاوملل مهألا ةيضقلا لايح
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 تعفتراف ةيرصملا ةصروبلل ةيلاع ةقث ةعرج ىطعأ مالسب اهدحو ةيباختنالا ةلوجلا مامتإ ؟داصتقالا 

 عقوت بعصلا نم نوكيس ًايلخاد ةحلاصتمو ةرقتسمو ةبختنم ةموكح ريغ نم نكلو ،يسايق لكشب

 .ةعيرس تازجعم
 

 شيجلا عم نواعتلا ىلإ ةجاح يف مهف ،نيتضراعتم ناودبت »ناوخإلا« مامأ ناتبعص ناتمهم كانه

 برغلاو ةدحتملا تايالولاو جيلخلا لودو ةكلمملا ةنأمطو لصاوتلل »ةتقوملا« يروزنجلا لامك ةموكحو

 اهنمً اصرح كرابم طوقس ذنم هيف ةرادصلا ةكلمملل ناك يذلا يداصتقالا معدلا نم ضعب رارمتساب

 نع ثحابلا ةروثلا بابش بضغيس يروزنجلاو شيجلا عم فلاحتلا اذه نكلو ،رصم رارقتسا ىلع

  .ريرحتلا ناديم ىلإ ةدوعلل ببس

 

 ةروث لاعشإ نم ءارب مهنأ »ناوخإلا« حاحلإ مغر ىلعف ،زوجع لجرل حوتفم بلق ةيلمع لثم ةبعص ةمهم

 ءارزولا سيئر بئان ةقرو( ةيروتسدلا تباوثلا ةقرو طاقسإل نيتعمج لبق مهترهاظت نإف ،ةريخألا بابشلا

 شيجلاو مه اوبسحي نأ بجي كلذل .يلاتلا مويلا يف تلعتشا منهج ىلع ةوك تحتف يتلا يه )يملسلا

 .2012 فصتنم يف يطارقوميدلا لوحتلا متي امثيرً ادج ةليوط رهشأ ةتس مامأ مهف ،ًاديج مهتاوطخ
 

 تدبو ةقفوم ريغ ةركف تناك هذهف »ىصقألا ذاقنإ ةعمج« ةقيرطب سيل ،ةديج ةركف عوضوملا رييغت

 مايأب تاباختنالا لبق ريرحتلا ناديم نعً اديعب هابتنالا تفل اهب اولواح يتلا ةرهاظتلا يهو ،ةصيخر

 لوح ثيدحلا نم اورثكيلف ،نييرصملا لج لغشي يذلا عوضوملا امه ةشيعملاو داصتقالا .حلفت ملو

 ةيرامثتسالا صرفلا نعً ايميلقإً ارمتؤم ًالثم ًاومظنيل ،نيدلاو ةيوهلا نع مهثيدح لقيلو ،داصتقالا

  ،رصمب

 

 داصتقالا ءاربخو ةلودلا لاجر هرضحي يمالسإلا ةيمنتلا كنب وأ يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا نم معدب

 وحن« هناونع نوكيو ،هتقو اذهف عبطلاب ناغودرأو ايكرتو ،ملاعلاو جيلخلا لود نم تادايق عم نويرصملا

 رمتؤملا نم لضفأ ةركفلا هذه ،ديكأتلاب ،نكلو ،فرعأ ال ؟ةيفاك ةفيظو نويلم له »رصم يف ةفيظو نويلم

 ذاقنإلا ةروثل رمألا بتتسا امدعب موطرخلا يف يبارتلا نسح خيشلا هدقعي ناك يذلا يمالسإلا يبعشلا

 .كانه ةيمالسإلا
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 نمیلا ریغلو نمیلل لحلا يھ ةیلاربیللا ةیطارقومیدلا
 
 

 ،نميلا يف عضولا ةشقانمل يضاملا ءاعبرألا ةدج يف نويجيلخلا ةيلخادلا ءارزو عمتجي نأ يعيبطلا نم

 نع ديلا عفر ةجيتن وه كانه تايعادت نم لصح امو ،كلذ يف اورخأت مهنإ لب ،ةيفلخلا مهتحاس نميلاف

 .كانه ليصافتلا ليصافت ىلع رهسلا نود نم ةريهشلا ةيجيلخلا ةردابملاب ءافتكالاو ،ماوعأ ذنم نميلا

 ماكتحالا بجشيو ،ةيعادتملا ةينميلا ةموكحلا معديو ،لخدتلا نم ناريإ رذحي ،ماع نايب عامتجالا ةجيتن

 .نميلل ةيرحس ةفصو مدقي مل هنكلو ،حالسلا ىلإ
  

 نكلو ،»ةيطارقوميدلا« ريغ ةيبرعلا تايروهمجلا نم هريغل الو نميلل ال ةيرحس ةفصو دجوت ال هنأ قحلاو

 لودلا مظعمل نأ كلذ ،اذهك ًاددحمً احارتقا ةيبرعلا ةعماجلا ىتح الو نواعتلا سلجم حرتقي نأ عقوتأ ال

 نيذلا ،ةيسايسلا بخنلاو نيركفملا لبق ةساسلا نم امهمسح يغبني ةيطارقوميدلا عم تالكشم ةيبرعلا

 ًاعورشم دحأ مدقي املو ،ةيبرعلا لودلا نم ًاريبكً اددع تباصأ يتلا ةماعلا رايهنالا لاح عم اوراهنا

 .تاينمتلاو بجشلاو تادشانملاو ةينمألا تاهجاوملاو برحلا ريغ ًاليدب ًايبرع
  

 دوصقملاو ،»نميلا يف ةيوئفلا ةيجراخلا تالخدتلا مامأ يديألا ةفوتكم فقت نل« اهنإ لوقت جيلخلا لود

 مكحلاو رمألا رارقتساب الإ ًاضرعو اًلوط نميلا يف رقتست نل ناريإ نكلو ،ناريإ اهنإ .حضاو انه

 ،مهدض رخآ فرط معدب وأ ،برحلا ديري دحأ الو برحلا ينعي رشابم لخدتب كلذ نم مهعنمو ،نييثوحلل

 يلاتلاب ،اهرارقتساو ةكلمملاو جيلخلا لود ةحلصم يف تسيل هذهو ،نميلا يف ةيلهأً ابرح ينعي اذهو

 قالزنالا نم نميلا ةيامحل كلذكو ،ةطلسلاب نييثوحلا درفت عنمل يرحسلا ةيطارقوميدلا اصع ريغ ىقبي ال

 دودح لوطأ ةبحاص ةكلمملا ًاصوصخ ،اهناريج ىلع ًابلس حفطتس لب ،رذت الو يقبت ال ةيلهأ برح يف

 .هعم
  

 نميلا بعش الو ةيطارقوميدلا قبطت ةلود ةيدوعسلا الف ،ضقانتلا يف قراغ حارتقا« :مهدحأ خرصيس

 تسيل ةيبرعلا تايروهمجلل ةيطارقوميدلا نكلو ،»ةطلسلا لوادتب لبقيو ةيطارقوميدلا سرامي يك ملعتم

 دقل .دادبتسالاو داسفلاو فلختلا لاح نم سيل ،وجنتل نكمملا ديحولا جالعلا اهنإ ،بجاو اهنإ .ًارايتخا
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 .لماكلا ككفتلاو يلهألا بارتحالا يه رطخأ لاح ىلإ ،ةيضرملا لاحلا كلت ةيبرعلا تايروهمجلا تدعت

 قارعلاو ةيروسو ايبيلو نميلا مكح يذلا دحاولا ميعزلاف ،»ةيلهألا برحلا وأ ةيطارقوميدلا« اهنإ يلاتلاب

 امدعب دوعي نل ،هدلب يف »روبقلا رارقتسا« نمألا ةوقب ققحو ،عنطصم يطارقوميد روكيدب رصمو

 يذلا يلهألا بارتحالا يف يلج حضاو كلذ ىلع ليلدلاو ،2011 يف ةيقيقح ةيبعش تاروث يف طقس

 ناك .مامتهاو ةياعرب ريبك خأ هكرادتي مل نإ ديعبب لودلا هذه نع نميلا امو ،ايبيلو قارعلاو ةيروس رمدي

ً اهرك اهجئاتنو ةيلاربيللا ةيطارقوميدلل تمكتحا ول يلاحلا اهريصم نم ةاجنلا ثالثلا لودلا كلت ناكمإب

 .ًاعوط وأ
  

 بوعشلا هذهل يقبتملا ديحولا جالعلا نم بره اذهف ،ةيطارقوميدلل ةدعتسم ريغ بوعشلا نأب رذعتلا امأ

 ةمظنألا كلذ يف مالت( ةيطارقوميدلاب ةربخلا ةليلقو ةملعتم ريغ تناك نإو بوعشلا نأ ةقيقحلا .ةسئابلا

 ةيبرعلا لودلا اهتدهش يتلا ةليوطلا عارتقالا ريباوطف ،ةعرسب اهتملعت اهنإف ،)اهتمكح يتلا ةدسافلا

 لشف يذلا .كلذ ىلع ليلد ريخ نيسح مادص دعب ام قارعو 2011 تاروث دعب دادبتسالا نم تجن يتلا

 اوراثأو ،اهجئاتنب اولبقي مل نيذلا ،نوفقثملاو ةيسايسلا بخنلا يه ةيطارقوميدلل دعتسم ريغ هنأ تبثو

 ،اهتاقاقحتساو اهاوتحم نم اهوغرفأف ،ةينانألا مهتابغر فلخ ريهامجلا اودشحو ،مهتاعمتجم يف نتفلا

 نوجاتحي نيذلا مه ءالؤه .ةليبق مأ ةفئاط مأ ناك ًاركسع ،ًاموي هنم اوكتشا يذلا دادبتسالاب اومتحاو

 .مهل نوتوصي ال امدنع »ءاغوغلا« مهنومسي نيذلا نينطاوملا سيلو ةيطارقوميدلا اوملعتي نأ ىلإ
  

 مكحلا« نيب نزاوتلا ةلضعم سمت ةديدج ةميدق ةمزأ يهو ،ةيطارقوميدلاب ةيعاو ةفاقث ىلإ رقتفن معن

 عم قفاوتلا مدع ىلإ تدأ يتلا ،يمالسإلا يعيرشتلا ثارتلا يف مكاحلا ىلع جورخلا مدعو »دشارلا

 رصم يف مث ،ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا عم اهلوأ ،ًاركبم تأدبو تلصح تابراقم مغر ىلع ةيطارقوميدلا

 لازي الو ةرثعتم لازت الو ،2011 تاروث ىتح رثعتلاب ترمتساو ةرثعتم براجت تلظ اهنكلو ،ةيويدخلا

 تّدلو اهب ةثباعلا وأ ةيطارقوميدلل ةضفارلا ةفاقثلا هذه .انل ةبسانم ريغ ةيطارقوميدلا نإ لوقي نم اننيب

 امم ربكأ ةيطارقوميدلا عم انتمزأ .اهسراميو اهلبقي نم لتقو رفك امنإو طقف اهب رفكي مل نم اننيب نم

 .ًاماليإ رثكأ يلهألا بارتحالا ىلإ اهنم برهلا نكلوً املؤم اهلبقتو اهملعت نوكيسو ،دقتعن
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 مل اهنأ ركذتن نأ بجي ،بوعشلا ملعتت ىتح ةيطارقوميدلا ليجأتب نيلئاقلل ملستسنو ،سأين ال ىتحو

 ملو ،رقتست ىتح ًابورحوً ادوقع تجاتحاو ،ابوروأ يف 19ـلا نرقلا يف الإ ةيلاحلا اهتغيص يف رولبتت

 داحتالا طوقسب 1991 ماعً اديدحتو ،ًاثيدح الإ اهتسفان ىرخأ ةيبرغ راكفأ عم اهتكرعم مسحت

 دبتسملا« ةركف هبشت يتلا ةيشافلا طوقسلا يف اهتقبسو ،ابوروأ يف ةيعويشلا عالق رخآ يتايفوسلا

 .انتفاقث يف دادبتسالل نييراذتعالا ضعب اهل جوري يتلا ،»لداعلا
  

 وحن ةسئابلا ةيبرعلا تايروهمجلا نم هريغو نميلا لوحت ةيدوعسلا ىعرت فيك وه رخآلا ضقانتلا

 دجوي ال عقاولا ملاع يف نكلو ،يرظن يفسلف انه ضقانتلا ؟ةيطارقوميد ريغ يهو ةيطارقوميدلا

ً اكارح اهيف نأ مغر ىلع ،»ءاودلا« اذه جاتحتل ةيدوعسلا يف تسيل رايهنالاو نفعتلا لاحف ،ضقانت

 لحلا اهنإ .»بجاو ءاود« يهف تايروهمجلل امأ ،ةياقوو ريخ اهيف ناكل تاعرج هنم تذخأ ولو ،ًايحالصإ

 سفانتو عارص اهنإ .هيلع قفاوتت نأ نميلل ةفلتخم عيراشم لمحت فارطأل نكمي يذلا نكمملا ديحولا

 ىلإ نميلا يف نوبزحتملا أجلي الأ نمضي دحأ الف ،ةيلهأً ابرح سيل لقألا ىلعو ،حالسلاب سيل نكلو

 ىتح ةرطخلا ةيعامتجالا تالكشملاو ملظلا يغلت نلو ،ًامامت ةلداع تسيل اهنإ .ىرخأو ةنوآ نيب حالسلا

 سيسنارف لوقي امك ارسيوس وأ اسنرف وأ ةدحتملا تايالولاك ةمدقتملا ةيطارقوميدلا تاعمتجملا يف

 لضفأ نع ثحابلا يناسنإلا ركفلا روطتل هتءارق قفو خيراتلا ةياهنب رشبملا ةيطارقوميدلا بارع امايوكوف

 ةيبرعلل مجرت يذلاو ،»ريخألا ناسنإلاو خيراتلا ةياهن« ريهشلا يخيراتلا هباتك ردصأ ذإ ،مكحلل ماظن

 بخنلا نمً اليلق نأ حضاولا نم نكلو ،يبرعلا عيبرلا نم ماوعأ لبق ةيرصملا »مارهألا« هترشنو

 .هب نمؤي مل هأرق نمو ،هأرق ةيلاربيللا ةيسايسلا
  

 مهجارخإ اوعيطتسي نل مهموصخو ،ةيلهأ برحب الإ نميلا لك ىلع ةرطيسلا اوعيطتسي نل نويثوحلا

 ايبيل يف »ناوخإلا« يغلي نأ عيطتسي نل رتفح لارنجلاو ،اهسفن ةيلهألا برحلاب الإ مهدي تحت امم

 برحلا هذه يف اورصتنا اذإ الإ رتفح اوغلي نل »ناوخإلا«و ،ةيراجلا ةيلهألا برحلا يف رارمتسالاب الإ

 خأ ةياعرب ةلواط ىلإ ًاعيمج اوسلجي نأ ديحولا لحلا .امهريغو ةيروسو قارعلا كلذ ىلع سقو ،ةيلهألا

 يبوروألا داحتالا وأ ةدحتملا تايالولا ةياعرب نوكيسف ةرقتسملا جيلخلا لودو ةيدوعسلا نكي مل نإ ،ربكأ

 ،»لتقلاو برحلاو مكايإ نكلو ،انه متئش امفيك اومصتخا« :لوقت ةتفال مهمامأو ،)ايبيل يف اذه لصح(
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 كلذل ليدبلا .ةيطارقوميدلاب مازتلاو ةطلس لوادتو تاباختنال ةحيحص دعاوق اذه مهعامتجا يف نوعضي

 .ًايلاح راج وه امك برحلا وه
  

 ةلودلا« ميظنت يفً ايلاح ةدسجتملا »ةيريفكتلا ةيفلسلا« وه ةيطارقوميدلل وعدملا ريغ ديحولا فرطلا

 ريكذتلل انه مهركذ ءاجو ،اهب لبقي نم مد نوحيبتسيو نورفكيو ،ًالصأ اهنوضفري مهف ،»ةيمالسإلا

 .ةيطارقوميدلا بيغت امدنع يلهألا بارتحالا عم وأ راوجب ةعشبلا لئادبلا دحأ مهنأ
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 ...ةیلاربیللاو ناریإو شطعلا :جیلخلا تاددھم
 

 ةلئسألا نم عونلا اذه بحي دحأ ال .»؟ةيناريإلا ةنميهلا مأ شطعلا ،جيلخلا يف انيلع رطخأ امهيأ«

 مهعم تيضمأ نيذلا نيثحابلاو نييسايسلاو نيلوؤسملا نم ةبخن نونوكي امدنع ًاصوصخ ،ةيضارتفالا

 زكرم نم ةوعدب »جيلخلا لودل يميلقإلا نمألاو ينطولا نمألا« تاددهم يف ثحبن نيرحبلا يف نيموي

 .ةقاطلاو ةيلودلاو ةيجيتارتسالا تاساردلل نيرحبلا
  

 ،اهالت ،لخدتلاو ةنميهلا يف اهتبغرو ةيعسوتلا اهعامطأو يه تاددهملا ةمئاق عبطلاب ناريإ تردصت

 يف لصيفلا يكرت ريمألا فيصوت قفو ،جيلخلا لود نيب »قوبسملا ريغ ماسقنالا« ،ديدج ددهم اذهو

 ىلع يذلا نواعتلا سلجم وهو انتابستكم مظعأ عيضي نأ داكي يذلا ماسقنالا اذه ،ةيحاتتفالا هتملك

 نمألا« ىلا هيعس يف ،ةيركسع ىتح لب طقف ةيسايس سيل ،تاقافتا ربع ةيتحت ةينب ّرفو هريصقت مغر

 ،ةيعافدلا بورحلا تاثدحتسم نم ةقفاوتم ةمكحم ةطخ لامكلا نم برتقي يك جاتحي يذلا »يعامجلا

 سلجملا لود نم رثكأ وأ ةدحاو ضرعت لاح يف ةعاس 24 نم لقأ لالخ ةلاّعف عدر ةموظنم ليكشتل

 تايجيتارتسالا يف ثحابلا زيزعلادبع نب دمحأ نب فيان وه رخآ ريمأ رمتؤملا يف اهلصف دقو ،رطخلل

 .نمألاو
  

 لود لك ءافلح اونوكي نأ ضرتفي نيذلا نييكريمألاب ةقثلا مدع وأ »يكريمألا ءافكنالا« وه ثلاثلا ددهملا

 روعش ةمث كلذ مغر ىلع نكلو ،ةيعافدلاو ةينمألا تاقافتالا تارشع مهعم عيمجلا ّعقو امدعب جيلخلا

 يتلا تارملا ًاضرعتسم كلذ دينفتب ينامع ثحاب درفنا نإو ،تاددهملا دحأ مهنأ نيعمتجملا نيب عساو

 .جيلخلا لود نع عافدلاب ةدحتملا تايالولا اهيف تمزتلا
  

 تلواط يتلا »تاددهملا« موهفم عيسوتل ًاببس ماظنلاو ةلودلا نيب نمألا موهفم يف لخادتلا ناك امبر

 مولعلا مسق سيئر اهلعجف ،ةيسايسلا ةكراشملاو تايرحلا ىلإ بوعشلا تاعلطتو حالصإلا ىتح

 انماظن ةعيبط ددهت اهنأل« ةمئاقلا نمض نديوه نب دمحم روتكدلا تارامإلا ةعماج يف ةيسايسلا

 روتكدلا داجلا ثحابلا ةيسايسلا مولعلا ذاتسأ هنطاوم ىتح زفتسا حرط وهو ،»ظفاحملا يجيلخلا

 تاددهمل يقيقحلا عناملا وه لب ،ًاددهم نوكي نأ نكمي ال حالصإلا نأب هيلع ّبقع يذلا ،هللادبع قلاخلادبع

 .جيلخلا لود نمأ
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 هللادبع روتكدلا يدوعسلا ءابرهكلاو هايملا ريزو لواح ،ةينمألاو ةيسايسلا تاددهملا هذه لك طسو

 ربكأ نم ُّدعي ةيبرعلا جيلخلا لودل يئاملا نمألا« نأ ىلإ نيثحابلا هابتنا تفلي نأ هتملك يف نيصحلا

 ماقرألابو كلذ دعب ًاضرعتسم ،»ًايلخادً ايدحت لكشي هنوك ،سلجملا لود ىلإ ةبسنلاب تايدحتلاو راطخألا

 ًاماقرأ لجسي يجيلخلا نطاوملا تلعج ،ةيوارحصلا اندالب يف دراوملا نمثأو حشأل ةلئاه رده ةلاح

 هايملا نم ةريفو تاريحب قوف ناحبسي نيذللا يدنكلا وأ يناملألا نم رثكأ ءاملل كلهتسم ربكأك ةيسايق

 .ةولحلا
  

 ريدم هنأ ديجلا ،»ءيطب راحتنا« هنأب ءاملا عم انلماعت فصو قابرطلا زيزعلادبع روتكدلا وه رخآ ثحاب

 ًايمسر تمتها جيلخلا لود نأ ينعي ام ،نواعتلا سلجم لود يف هايملل ةّدحوملا ةيجيتارتسالا«

 ةيجيلخ ةلود ربكأ يف هايملا ريزو ال نأ حضاولا نم ناك نكلو .»ءيطبلا راحتنالا« اذه عنمبً ايتاسسؤمو

 فصو امم ُّدحت تاعيرشت ضرف هب ناعيطتسي ام نانسألا نم ناكلمي ةدحوملا ةيجيتارتسالا ريدم الو

 تومن موي يتأي نأ ينعي ام .ريزولا فصو قفو »سلجملا نادلب يف يئام رقف ثودحب ددهي« رده هنأب

 ،طحق وأ بدج ةيبرعلا ةريزجلا باصأ املك ةرم ريغ برعلا لئابق تلعف ام لثم ،لحرن وأً اشطع هيف

 ميلس ونب رقتسا ثيح ايقيرفأ لامش ىلإ وأ ،ةزنعو رمش لئابق تلعف املثم قارعلاو ماشلا ىلإ اًلامش

 يتلا ةريزجلا لئابق مظعم نمً اذوخف عمجف رصم ديعص امأ ،نادوسلا ىلإ ةدياشرلاو ،لاله ونبو

 .هيلإ تلحترا
  

 سيل هنأ امك ،دودحلا ربع رجاهنو انلاحر عمجن نأ ًاحومسم الو اًلوبقم دعي ملو ،21ـلا نرقلا يف اننكلو

 لّكشت يتلا ةيفوجلا انهايم رمع نم لوطأ هرمع نأ ودبي يذلاو انفلخ نيمثلا طفنلا كرتن نأ يقطنملا نم

 انتباصأ يتلا طفنلا ةرفط دعب ةثالث وأ نيدقع لالخ ةقامحب اهاندفنتساف ماوعألا فالآ لالخ اهنوزخم

 لعفن لازن الو ،)طقفً اماع 35 لبق كلذ ناك( يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم يف اهرشو اهريخب

 ءارحصلا يف هتعارز نأب فرتعن يكل نيدقع انجتحا يذلا حمقلا لحم الح نيذللا ريعشلاو فلعلا ةعارزب

 ريعشلا ةعارز يف عسوتلا رطخب فرتعن نأ نآلا جاتحنو ،ًايجيتارتسا ًانمأ تسيلو يجيتارتسا أطخ

 .ةلئاهلا نابلألا عرازم هلثمو
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 لدعنت نل هنأ نيصحلا ريزولا ىري يذلا يلزنملا كالهتسالا وحن هجوتت ديشرتلا دوهج لج نأ ةقرافملا

 نأ ىلإ هتملك يف راشأ ًاضيأ هنكلو ،كلذ يف قح هعمو ،هايملل ةيقيقحلا ةفلكلا نطاوملا عفدي نأ الإ هلاح

 تناك يتلا ،اهنم ىقبت ام وأ ةيفوجلا هايملا اهنإ ؟ءام يأو ،ءاملا نم ةئملا يف 80 كلهتسي نم يه ةعارزلا

 نم لك ىلع دري هتملك يف ريزولا نأكو ،رحبلا هايم ةيلحت نم ريثكب ّلقأ اهتيلحت ةفلكف ،ةيلحتلاب قحأ

 .برشلل حلصت الو ةحلام ةيفوجلا هايملا نإ لوقيف هتامولعم يف ككشي
  

 ،يسايسلا مالسإلاو ،يناريإلا رطخلا ةشقانم ىلإ اندع ،رطخلا سيقاون اهبّ قد يتلا هتملك دعب

 يه ريخلا سأر يف هايملا ةيلحتل ةطحم حتتفيل ةكلمملا قرش ىلإ ريزولا هجوتو ،يكريمألا ءافكنالاو

 عم ،رمحألا رحبلاو جيلخلا يتفض ىلع ةطحم 17 ىلإ مضنتل ،ةفلك اهرثكأو جاتنإلا يف ًايملاع ربكألا

 اهفاشكنا نع ًاريبعت ،»ةريحب ىلع طب« اهنأب ةرم تفصو جيلخلا لود ةيقبل ىرخأ ةطحم ةرشع عضب

 .ةقطنملا يف ةرمدم برح لوصح لاح يف ينمألا
  

 يذلا لاؤسلا ةغايص تدعأ ول رثكأ ىلجتي ءارحصلا يف ءاملا ىلع ةظفاحملا ةيمهأ يف ينمألا دعبلا لعل

 ةيلحت تاطحم )اهريغ وأ( ةقطنملا ىلع ةنميهلا يف ةبغارلا ناريإ تفدهتسا ول اذام« ةلاقملا هب تحتتفا

 ضرتفي يتلا ةيفوجلا انهايم هيف ردهن يذلا تقولا يف ،اهعم ةيركسع ةهجاوم هللا ردق ال تلصح ول هايملا

 .»؟يجيتارتسالا اننوزخم نوكت نأ
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 ناریإ نع يثوحلا دعتباو نوع ّریغت ول
 

 عوبسألا الصح اهنامهي نيثدح لايح يدوعسلا فقوملا لّصفي يمسر حيرصت ضايرلا نع ردصي مل

 يممألا ثوعبملا نالعإو ،نانبلل ًاسيئر نوع لاشيم لارنجلا »هللا بزح« فيلح باختنا امه ،يضاملا

ً اقفو نكل .نييثوحلا ىلإ ةزاحنم تدب ةيصعتسملا ةينميلا ةمزألا لحل قيرط ةطيرخ خيشلا دلو ليعامسإ

 نكمُي ،»اهنميو اهماش« ىلع ةيناريإ ةنميهب حمست نل ةكلمملا نإ ةلئاقلا اهيلع قفتملاو ةتباثلا ةدعاقلل

 »لماعتلا« و لارنجلا ةئنهت ىلإً ايلوكوتورب رطضا نإو ،ىرج امب ديعس ريغ هنأب يدوعسلا فقوملا ةءارق

 .نميلا يف برحلا دمأ ةلاطإ ةجيتن اهل ضرعتي طوغض ببسب ،خيشلا دلو ةطيرخ عم

 نوع باختنا يف ىرت ،اهلوح نم ءافلح تاحيرصتو ،ضايرلا ىلع نيبوسحم باُتك تالاقم نكلو  

 نييروسلاو نيينميلا قلق كلذ راثأ .اهيلع ءانبلل ةحلاص مالس ةصرفو »ةجارفنا« خيشلا دلو ةردابمو

 يناريإلا عورشملا نم ررضتم ينسو يبرع لكو قارعلا طسوو لصوملا يلاهأ ىتح لب ،نيينانبللاو

 راهنملا انملاع يف ددمتيو قوبسم ريغ لكش يف ةقطنملا هجو رّيغيً ايقاب لازي ال يذلاو ،يعسوتلا

 ةئجال تتابو اهخيراتو اهروذج نم تعلتقا يتلا اهبوعشو رمدتو طقست يتلا ةيبرعلا انندمو انمصاوعو

 عورشملا ةبحاص نوكت نأ لامآلا ةكلمملاب اوّقلع دق مهو ،يدوعس عجارت نم نوشخي اوتابف ،ةتتشم

 .لباقملا ينسلا يبرعلا

 ةرطضم اهنكلو ،حيحصلا ناكملا يف اهبلق نأو ،ريغتي نلو مل ضايرلا فقوم نأب عنتقم ،ًايصخش  

 ليصفتلابو رثكأ عمسن نأ ىنمتأ تنك نإو ،»نيررضلا فخأ« ْهِقفو ،ةسايسلا نم ضعب ةسرامم ىلإ

 نمو انعم نمو ،اهتهجاوم ططخو ،انلوح نم ةيراجلا قئارحلا نع انثدحي ريبك يدوعس لوؤسم نم

 هفص ىلإ هديعت نانبل يف ةجارفناب نيلئافتملا ثيدح ىلع ءانبلا نكمي  .طبختي رئاح وه نمو ،اندض

 نع ىلختو نوع لاشيم لارنجلا ريغت ام اذإ ،ًايقطنم اهيلع ءانبلا نكمي نميلا يف مالس ةيلمعو ،يبرعلا

 ،كانه لاتقلل ةيروس ىلإ نيينانبللا نابشلا فالآ لاسرإ نم »هللا بزح« عنمو »تايلقألا فلاحت« ةيرظن

 رمأ وهو ،يعسوتلا اهعورشمو ناريإب نييثوحلا طابترا كفت ىرخأ ةزجعم لوصح لاح يف كلذكو

 ةريزجلا نع اهب دوذت لماك دقعل نميلا يفً ابرح لخدت نأ ةكلمملل لضفألاو ،ماهوأ هب لوقلاو ،دعبتسم

 .اذه لثم فخسب لبقت الو ،اهلك
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 ال وهف ،يئدبم فقوم امنإو ،ًارباعً ايباختنا ًافلاحت سيل »هللا بزح« - نوع فلاحت نأب ملعي عيمجلا  

 سيئر ةعراسم امو .كلذب يشت ةدع تاحيرصت هلو ،ًايفئاطً اديدهت امنإو ،ةيرح ةروث ةيروس يف ىري

 .فقاوملاو مايألا نم يتآلا ةعيبط ىلإ ةراشإ ريغ زوفلاب هتئنهتل دسألا راشب يروسلا ماظنلا

 ةيروسلا ةلأسملا دييحت ،يريرحلا دعس لبقملا هئارزو سيئر ىرحألاب وأ ،نوع سيئرلا لواحيس  

 غوسملا وهو ،رايهنالا نم هتيامحو نانبل ةحلصم ميدقت ةيِنِب ،ناريإ عم نانبل فافطصا عم ةلخادتملا

 عيمجلا نكل .»هللا بزح« ـل يلاتلابو ،نوعل لزانتلاو ،ةقباسلا هفقاوم ىلع بالقنالل يريرحلا همدق يذلا

 ةعماجلا تاعامتجا يف ةيدوعسلا دض ةيبلس ةيمسر فقاوم يف ىلجت يذلا فافطصالا كاذ نأ ملعي

 بضغلا ببس امه ،ةيروس يف بزحلا تاباكترا عمو اهعم ةينانبللا ةيسايسلا بخنلا شياعتو ،ةيبرعلا

 ةمزألا رجفنتسو تقو ةلأسم اهنإ .يلاحلا ماعلا علطم هدحو »هللا بزح« سيلو ،نانبل لك ىلع يدوعسلا

 نوع نيب يقطنملا ريغ شهلا فلاحتلا اذه اهعم رجفتو ،نانبل يف رخآ يف وأ لكش يف ةيروسلا

 نم ئجافم فقوم وأ ،ينانبللا لخادلا يف ةيفئاط تاهجاوم وأ ،يباهرإ لمع لكش يف امإ ،يريرحلاو

 يلاتلابو .يلود وأ يبرع لفحم يف ناريإ عم رخآ فافطصا وأ ،ةقبسملا هفقاوم نع رّبعي نوع سيئرلا

 رذح عم لؤافتلا نم ليلقب - ةقوبسملا الو ةحيرملا ريغ - ةينانبللا لاحلا هذه عم ةكلمملا لماعتت نأ عقوتأ

 .نيديدش سجوتو

 ،ةيدوعسلا ىلع طغاض لماع ىلإ تلوحت برحلا دمأ ةلاطإف ،ةحيرم ريغ ىرخأ لاح نميلا يف  

 رودت يتلا اهتباوثو ضايرلا مهف ال ،ةمزألل اهمهف نع رّبعيً ارود سرامت نأب اهريغو اكريمأل تحمسو

 ةمالس ىلع صرحلا معزب ،اهيلع دتشت يتلا طوغضلا ريغ اذه .كانه يناريإلا دوجولا ضفر لوح

 يف ةاواسملا عم ،بالقنالاو راصحلاو برحلا ببسب ينميلا بعشلا ةاناعم ةيمولظم عفرو ،نييندملا

 نأ اهقح نمو ،ةيدوعسلل ةلداع ريغ ةلأسم يهو .عازنلا لحم نيفرطلا ىلع كلذ ةيلوؤسم ليمحت

 ةعيرس ةلوج يفكتو .نويناطيربلاو نويكريمألا اهؤافلح مه اهتيولأ يعفار نأ اهتلكشم نكل ،اهضفرت

 يواست يتلا ةغللا هذه فشكل اهيلع تيوصتلل نمألا سلجم ىلإ ايناطيرب اهب تعفد ةركذم رخآ ىلع

 يذلا ةينميلا ةمزألل ئطاخلا مهفلا اذه  .ىرخأ ةهج نم بالقنالاو ،ةهج نم فلاحتلاو ةيعرشلا نيب

 تايولوأو تباوث فالتخاو ةفسؤملا ءازعلا قدارس ةثداحو برحلا دمأ لوط ببسب رولبت هنأ حضاولا نم

 ثوعبملا اهمدق يتلا قيرطلا ةطيرخ ىلع حوضوب سكعنا ،نميلا يف اهئافلح تايولوأ نع ةيدوعسلا

 تلبقو تيوكلا يف اهمدق ةقباس ةطيرخ ىلع بالقنا اهنأب تفصُو يتلاو ،خيشلا دلو ليعامسإ يممألا
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 ةوق مهتفصب حلاص هللادبع يلعو نييثوحلاو ةينميلا ةيعرشلا نيب ًامامت ىواس ذإ ،ةينميلا ةيعرشلا اهب

 .ةيلاقتنالا ةلادعلاو ةبساحملا أدبمل مات ءاغلإ عم ،ةيبالقنا

 روبصلا ميلحلا سيئرلا تلعج يتلاو ،خيشلا دلو ةطيرخ ىلع ةهيجولا ةينميلا ذخآملا نع رظنلا ضغبو  

 ذإ ،ةيدوعسلل ًاءوس رثكأ اهنإف ،ةيادبلا يف اهملست ىتح ضفريوً ابضغ طاتشي يداه روصنم هبردبع

 ،ةطلسلا ىلع ذاوحتسالا نم نييثوحلا عنم وهو ،نميلا يف هقيقحت ىلإ تعس ام مهألً اديدهت نمضتت

 .يدوعسلا يجيتارتسالاو يموقلا نمألا ددهت تاسايس ريرمت نم مهّنكمي اهيف عقوم يف اونوكي نأ وأ

 ،تايحالصلا عساو سيئر بئانب اهلدبتستو ،يداه سيئرلاب ةلثمملا ةيلاحلا ةيعرشلا شمهت ةطخلاف

 ،فلاحتلا تايلمع فقو ىلعً ارداق نوكيس هنأ ينعي ام ،حلاصو يثوحلا لوبقو ةيممأ ةيعرش ىلإ دنتسي

 املثم ةمركملا ةكم ةقطنم ىلع ةيتسيلاب خيراوص اوقلطأ نييثوحلا نأل أدبت مل اهنأ ركذتن نأ بجي يتلاو

 .ةوقلاب نميلا يف ةطلسلا ىلع ءاليتسالا نم مهعنمل تأدب امنإو ،مايأ لبق اولعف

 ،2014 )ربمتبس( لوليأ يف ةكارشلاو ملسلا قافتا ةظحل ىلإ ةينميلا فارطألا ةطيرخلا هذه ديعت  

 ،ةيعرش تاباختنا يف زاف نم ةطلسب ال ،بالقنالاو ةوقلا مكحب ةيسايسلا ىوقلا نيزاوم لك تّلتخا امدنع

 نميب اهيف بعشلا ملح يتلا ةروثلا تلشف امدعب ءامدلل ًانقح ةيسايسلا ىوقلا لك مهل تعضخف

 ةلواطلا ىلإ اهسفن ىوقلا دوعتسف هتطيرخ ريرمت يف خيشلا دلو حجن ام اذإو .يددعت يطارقوميد

 عمتجملا نم فارتعاب ىظحيو ةجطلبو ةوق رثكأ نيماع لبق هتجطلب مدختسا يذلا يثوحلا اميف ،اهسفن

 تاريماك مامأ ةيلافتحا يف نييندملا هراصنأ نم تائمو ،ءاعنص نم تاعردم عضب بحسيس ،يلودلا

 يركسع يزب شيجلا تانكث لخاد مهنمً افالآ كرتي امنيب ،خيشلا دلو ليعامسإ قيفصت امبرو ،ريوصتلا

 تاسسؤمل يوضوف فاطتخا ةيلمع ربكأ يف ،ةيندملا تارازولا يف مهريغ ًافالآو ،كانه مهمسر امدعب

 .ةينميلا ةلودلا

 ىرجُت فيكف ،ةلزهملا هذه يف ةكراشملا ةقيمعلا هتلودو يسايسلا هنمأو حلاص شيج عبطلاب كانهو  

 اضوافي نأً ايثوح هنع يضرملا هبئانو تايحالصلا عوزنم يداه عيطتسي فيكو ؟اذهك دلب يف تاباختنا

 نَم ؟هيلإ لصو ام ىلإ نميلا تلصوأ يتلا ةجطلبلا يف مه نم مهو ،تانامض نود نم حلاصو يثوحلا

 همجن دعص يذلا حاحب دلاخ عم اولعف املثم ءارزولا سيئر ىلع طغضلا ويرانيس رركتي الأ نمضي

 ةيصخشلا« ةفص لان نم وه ناكف ،تيصلا ئيس ةكارشلاو ملسلا قافتا تاقاقحتسا دحأ هرابتعاب

 نُيعف ،قافتالا دونب دحأ يف درو امك ،»ةهازنلاو ةءافكلاب اهل دوهشملا ةيبزحلا ريغو ةدياحملا ةينطولا
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 ملو ،هدعب يداه سيئرلا هقحل مث ،ةلاقتسالا ىلإ هوعفدف ،هولمتحي ملو نييثوحلا لمتحي مل ءارزولل ًاسيئر

 تارئاط تفصقو ،ندع ىلإ امهتاوقب حلاصو يثوحلا مدقت امدعب أجلم ةيدوعسلا ريغ هللا دعب ادجي

 بلطب مزحلا ةفصاع 2015 )سرام( راذآ يف تنلعأف ،ةيدوعسلاب دجنتسا يذلا سيئرلا رصق ريخألا

 .ةيعرشلا ةينميلا ةموكحلل ًالثمم هتفصب ،هنم

 بلطت ةيعرش ةموكح ةلبقملا ةرملا يف كانه نوكت نلف خيشلا دلو ةطيرخ رورمب ضايرلا تحمس اذإ  

 امنيب ،ةلقوحلا ىوس كلمن نل اهنيحو .يممأ ءاطغبو نييثوحلا اضرب ةنّيعُم ةموكح لب ،مزح ةفصاع

 نواعتلاو بيردتلا قافتا معزب ،يديم يف ةيناريإ ةيركسع ةدعاق حاتتفاب اًلافتحا زافلتلا ةشاش ىلع عباتن

 ةكم فدهتسي يتسيلاب خوراص نم ًارطخ مظعأو ،ًاماليإ رثكأ اذه نوكيس .نميلاو ناريإ نيب كرتشملا

 ؟اهطقسيس يذلا امف ،يديم يف ةيناريإ ةدعاق امأ .يوجلا انعافد ةموظنمب هطاقسإ عيطتسنو ةمركملا

 ةطيرخ ريرمتب ضايرلا حمست الأ عقوتأ كلذل ،اذهك ءيشب حمست نأ نكمي ةيدوعسلا نأ ليختأ داكأ ال 

 .مالس عورشم ال ،ةرماؤم نوكت نأ ىلإ ىقرت يتلا خيشلا دلو
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 اھحبق يف "ةدعاقلا" تزواجت يتلا "شعاد" "ةولعس"
 

 دهشم يف ،لبانلاب لباحلا طلتخا ،رئاشعلاو“ ةدعاقلا"و بلحو رابنألاو ،"شعاد"و"ةرصنلا"نيب ام

 نولوقي"ةدعاقلا"راصنأ .يباهرإلاو فرطتملا وه نمو رئاثلا وه نمو ،قئاقحلا هيف نيبت داكت ال يلايروس

 ةعينص شعاد"نولوقي نوككشتملا ؟ةداجلا ىلع"ةدعاقلا"لهو :مهلأستف ،ةداجلا نع تجرخ"شعاد"نإ

 ،ًءادتبا ةعيشلا نوّرفكي مهو كلذ فيك !يناريإلاو يقارعلاو يروسلا انه"ماظنلا"ـب دوصقملاو ،"ماظنلا

 ؟نيدترم اوناك اوعنتما نإف ،مهجهنم لوبقل ةصرف مهنوطعي يذلا ةّنسلا لهأ ريغ ىلع
  

 يف"شعاد"نم نيلقتعملا بيرهتب"ةلودلا يف ةريبك ًاسوؤر"مهتا يرمشلا نيسح يقارعلا لدعلا ريزو

 قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا"ميظنت ةيوقتل يجاتلاو بيرغوبأ يَنجس نم يضاملا ويلوي زومت

 جاتحي يذلا دسألا راشب ماظنل ةمدخ كلذو ،ةيروس يف ةسارشب براحي يذلا"ماشلاو

 هبعش براحي روتاتكيد نم يلاتلاب وه لوحتيف ،باهرإ ىلإ ةيبعشلا ةروثلا ليوحتل"ةدعاقلا"َدوجو

 هذه ةريطخلا هتاحيرصت بحس يرمشلا ديسلا نأ ريغ ،باهرإلا براحي لطب ىلإ ةيرحلاب بلاُطملا

 .تامولعم تسيلو ليلحت درجم تناك اهنإ لاقو يضاملا ءاثلثلا

 يف طابضلً اروص مهدحأ ضرعتسا لب ،يرمشلا هيلإ بهذ ام نودكؤي"رحلا شيجلا"يف ةداق

 بايثلا نم دوسألا اودتراو مهاحل اوقلطأ دقو"شعاد"تالاجر عم رخفب نوفقي ةيروسلا تارابختسالا

 تمحتقا دقلف ،ماظنلا ىلع برحلا يف نسحلا اهءالب"شعاد"ـل نكلو ،اهيلتاقم راعش تحضأ يتلا

ً اريثك تمدعأو ،داهجلا يف اهتوخإ مهنأ ضرتفي نم تلقتعا ًاضيأ اهنكلو ،ماظنلل ةدع زكارمو غنم راطم

 ةهبجلا دئاق هدكأ ام وهو ،ةيروس يف رخآلا"ةدعاقلا"حانج ،ةقرلا يف ةرصنلا ةهبج ريمأ مهنمو ،مهنم

 ةكراشملل هرارطضا بابسأل هحرش ضرعم يف مايأ لبق اهعزو ةلجسم ةلاسر يف ينالوجلا دمحموبأ

 ."شعاد"ىلع برحلا يف نيدهاجملا ةيقب عم
  

 ىلإ لسرأ ،قارعلا يف"ةدعاقلا"طاشنل ديجلا عباتملا برعلا دمحم ليمزلا نيرحبلا يف"ةيبرعلا"لسارم

 فوخت فوس نآلا نم ةنس 30 دعب":اهيف لوقي"صاخ يأر شعاد ةفارخ"اهنونع ةلاسر هئاقدصأ

 لفطلا لأس اذإو ،"شعاد كليحصأ لكأت ام اذإ"وأ"شعاد كيجت ال ،تكسا تكسا نهءانبأ تاهمألا
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 سبلت ةولعس ياه نولوقي سب اهفاش دحأ ام ينبا"مألا هبيجتف"؟اهلكش نولش ؟شعاد ونش ..همي"همأ

 ام نيم لك لكأتو دوسأ ناصح بكرتو ،ةدوس تايار عفرتو ،دوسأ ماثلب اههجو يطغتو دوسأب دوسأ

 ."همأ مالك عمسي
  

 ،اهعم لماعتيو ةمظنألا لتاقي يذلا ،ميظنتلا اذه ضومغ ىلإ ريشي امنإو ،"شعاد"دوجو يفني ال هنإ

 ،هتموكحو يكلاملا ضراعت يتلا رئاشعلا عم هجاوتي هنكلو رابنألاو ةجولفلا يف يكلاملا شيج براحي

 ةريخألا مايألا لالخ لتق ،نيدهاجملا زكارم دض لعفي كلذكو نييراحتناب يروسلا ماظنلا راقم محتقي

 يذلا ميظنتلا اذه وه امف ،ريخألا لتق ام ردق راشب ىلع ةروثلا يف هوقبس نييروس نيطشانو نييفاحص

 ،ةيروس يف"ةدعاقلا"ـل رخآلا حانجلا ّرفكو يرهاوظلا نميأ"ةدعاقلا"ميظنت ريمأ عيطيو عمسي نأ ضفر

 ؟ةدرلاب هفصوو
  

 نويمالسإلا نوطشانلا هفرع نكلو ،هخيرات ربع ةدع ءامسأب ىمستي ،ًاميظنت هنم رثكأ جهنمو ةركف هنإ

 نيطشانلا نم هريغ عم ،مهيّمسي مازع هللادبع خيشلا تعمس اذكه ،"ةيتاّرفكملا"مساب هب اوكتحا نيذلا

 تانينامثلا رخاوأ رواشيب يف اورهظ امدنع ،رواشيبو ناتسناغفأ ىلإ ءيجملا يف مهوقبس نيذلا برعلا

 لئالق برعو"ةيمالسإلا ةعامجلا"نم نويرصملا ناك .تايفوسلا دض داهجلا يف ةكراشملا ةعيرذ تحت

 مهتديقع تناكو ،ةضيغبلا ةركفلا هذه ةاون ،بضغلاو بيذعتلاو نوجسلا جاتن اوناك ةدع تايسنج نم

 نيعوطتملا نيبو مهنيب لصح مادص لوأ نأ ركذأ .مهترئاد يف نمو ماكحلاو ةمظنألا ريفكت ىلع موقت

 ناتسناغفأ لخاد ةيدوعسلا ةيمالسإلا ةثاغإلا ةئيه عبتت نؤم ةلفاق ىلع مهنم ددع ىلوتسا امدنع برعلا

 لصح ثداوحلا هذه لثمف ،مويلا امأ ،رواشيب يف اهموي ًانجهتسمً اثدح ناك .اهسارح نمً اددع اولتقو

 تمصق يتلا ةشقلا تازواجتلا نم اهريغ عم تناكف ،ةيضاملا رهشألا لالخ ةيروس يف تارملا تارشع

 ."شعاد"ىلع برحلا نالعإل اهدشحو كانه ةلتاقملا تاعامجلا قيض ىلإ تدأو ريعب نم رثكأ رهظ
  

 وهو- ةماسأ نإ لوقلا نكمي لب ،سيسأتلا يف ندال نب ةماسأو"ةدعاقلا"رايتلا اذه قبس دقل

 يذلا ،ينالوجلا دمحموبأ يلاحلا هذيملت لثمً ايداهج ناك امدعب جهنملا اذهب قحتلا دق -"ةدعاقلا"زمر

 يرهاوظلا عم نلعأ امدنع 1996 ماع"ةدعاقلا"ىمسم هيلع غبسأ مث ،ريفكتلا جهنم نم ررحتلا لواحي
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 عوطتلا باب احتفو ،"دوهيلاو نييبيلصلا لاتقل ةيمالسإلا ةهبجلا"ناتسناغفأب يفاحص رمتؤم يف

 .ةمواقم لوط دعب ريفكتلا جهنمل ندال نب ملستساو ،ميظنتلل
  

 ،طابقألا رجاتم قرستو حايسلا لتقت تناك موي ،تانيعستلا يف رصم يف"ةيمالسإلا ةعامجلا"مهنإ

 ،بهنتو يبستو لتقتو ىرقلا حيبتست هسفن تقولا يف رئازجلا يف"ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلا"تناكو

 فوفص نيب علهلاو فوخلا نم اًلاح قلختل ميظنتلا تقرتخا ةيرئازجلا تارباخملا نإ اهموي ليق كلذكو

 تاياور مدقت بتك دجوت .رئازجلا نم يسايسلا مالسإلا عالتقال اهاعسم يف اهلوح اوفتليل نينطاوملا

 ةيقارعلا وأ ةيروسلا تارباخملا نأ تبثي ام مويلا دجوي ال املثم ،ةغماد ةلدأ دجوت ال نكلو ،ةبقحلا كلتل

 ركذلا فنآلا يقارعلا ريزولا اهب ىلدأ يتلا لثم ،ةفئاخ تاحيرصتو ةيفرظ ةلدأ ريغ ،"شعاد"تقرتخا

 .ًاقحال اهبحس يتلا
  

 ،هعم فطاعتم وه نم كانه لازي ال هنأ كلذ ،مهفلاو ليلحتلا قحتسي ام وهو ،فيخملا وه"شعاد"ركف

 نم كانه ،ةيضاملا مايألا لالخ ةيروس يف ىلجت يذلا ،هل يبعشلا ضفرلاو هحبق مغر ىلع هنأ ليلدلاو

 نّيدترم مهاري نيدهاجم طسو ةخخفم ةرايسب راحتنالل دعتسمّ رغ باش كانهو ،ًارس هليومتل دعتسم وه

 رثكأ ةيلايروس ةروص ةمث لهف ،فرطتلا فرطت هنإ .ةيروس لبقتسم ىلع ًارطخ يلودلا عمتجملا مهاريو

 ؟برعلا دمحم"ةولعس"نم
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 ةایحلا أدباو قلقلا عد ...يدوعسلا اھیأ
 
 

 دحألا ءاسم يدوعسلا ماعلا جازملا رصتخا ،عيرسو عذال هملق ،باش يدوعس بتاك يباهولا ديعس

 ،يوونلا اهعورشم لوح ىربكلا لودلا عم ناريإ قافتا بيلقتو ليلحت نم نويدوعسلا عبش امدعب يضاملا

 .ةليللا ةدحولاب رعشت ةيدوعسلا نأ نم دب ال« :ًالئاق ،»رتيوت« يف ّدرغف
  

 اهلالخ تصقارت ،دعب ظفحتب قافتالاب بحر يذلا يمسرلا نايبلا ردصي امل ،ةبعص ةليل تناك دقل ،معن

 »ةقطنملا يطرش ناريإ« قلقلا ديزت نيللحملا ناسل ىلع ددرتت تارابع ،ةلزعلاو ديدهتلا ماهوأو حابشأ

 .»ةنميهلا تبسكو يوونلا اهعورشم نع ناريإ تلخت«و »اهئافلح نع ىلختتو ردغت اهتداعك اكريمأ«و

 .دئاسلا قلقلا قايس نمض نوكتل ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكول اهب ُتحرص ،يل تناك ةريخألا ةرابعلا
  

 موي دعب هريرس لخدي نم بحاصت يتلا ةضبقنملا رعاشملا كلتل الو رربم نم قلقلا اذهل ناك ام نكلو

 درطل ةقطنملا ةحلصم يف بصيو ،خيراتلل يعيبط روطتو يعيبط قافتالاف ،ةدحولاب رعشي وهو ،بعص

 ةرابع مدختسي لصيفلا يكرت ريمألا ناك .دقع نم رثكأ اهئامس يف تماح يتلا برحلا تاديدهت

 تايالولا يف هدالبلً اريفس ناك امدنع يناريإلا يوونلا عورشملا لايح يدوعسلا فقوملا حرشل ةرصتخم

 شيعن نحن« :لوقيف ،عوضوملا نع لأسُيو الإ نييكريمأ عم ءاقل وأ يفاحص رمتؤم ناك امو ،ةدحتملا

 تآشنملا فصقب ليئارسإ موقت نأ يناثلاو ،ةيوونلا ةلبنقلا ناريإ كلتمت نأ لوألا :نيسوباك نيب انموي

 هذه نم انحيري قافتالا اذه .»لصت نيأو يهتنت فيك فرعن ال برح يف ةقطنملا لخدتل ةيناريإلا

 اهلصوي مويناروي ناريإ اهيف بصخت نل .قافتالا رمع ةلبقملا ةتسلا رهشألا لالخ لقألا ىلع ،سيباوكلا

 ىلإ قافتالا لوحتي نأ يوق لامتحا عم ،كلذ نم اهعنمتل اهتآشنم ليئارسإ فصقت نلو ،ةيوون ةلبنق ىلإ

 .مئاد مالسب ةقطنملا معنتف فينج ىلإ نوضوافتملا دوعي امدنع ةمادتسم ةلاح

 رعشن نحنو مونلل باهذلا«و »سجوتلاو قلقلا« لاح يه ةيدوعسلا يف انقلق ريثي نأ بجي يذلا

 ىروشلا سلجمب ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل سيئرف ،مونلا انعطتسا اذإ اذه ،يباهولا لاق املثم »ةدحولاب

 يه ةيبلسلا رعاشملا هذه ،»ةقطنملا ناكس نيعأ يفاجيس مونلا« نأب حرص ،ركسعلا هللادبع روتكدلا
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 ةقحتسم تاريغت ةهجاوم ىلع انتردق لايح ةلحفتسم ةقث مدع لاح نع رّبعت اهنأل ،قلقلا ىلإ وعدي ام

ً افيلح اهفصوب ةدحتملا تايالولا ىلع دامتعالا »اندُّوعت« وه لاحلا ببس نأ معزأ .ةقطنملا يف

 طوقس ذنم ةقطنملا يف نزاوت مدعو ةلخلخ دوجوب انكاردإ مث ،تامزألا تقو نوعلل بهيً ايجيتارتسا

 نأ نم دب ال ناك يذلا هماظنو لجرلا ىلع رسحت يأ ةرابعلا هذه يف سيلو( قارعلا هعمو نيسح مادص

 نمز يف ةيلخادلا اهعاضوأ ةجيتن رصم جورخو ،ةيميلقإ ًةوق ايكرت دوعص مث ،)خيراتلا نم جرخي

 اهبرحو ربمتبس 11 دعب اهتباصأ يتلا ةيلخادلا اهحارج ىلع ناتسكاب ءافكناو ،»يبرعلا عيبرلا«

 .نابلاط عم ةرغصملا ةيلهألا
  

 ول ىتحو ،اهدحو فقت ةيدوعسلا نإف ةقطنملا يف اهعامطأو ناريإ ةهجاوم يف هنإ لوقلا نكمي مث نمو

 عمو ،ةيروسب ةهجاوملا ةحاس يف رطقو ايكرت لثم ةقطنملا يف ىرخأ لود عم اهحلاصم تعطاقت

 ةهجاومل قافتا الو ةّدحوم ةهبج دجوت ال نكلو ،نيرحبلاب ةهجاوملا ةحاس يف رطقو تيوكلاو تارامإلا

 حلاصمو تاقالع اهل ،ةقطنملا لود نم ركذت مل يتلا كلذكو ،ليلق لبق تركذ يتلا لودلا لكف ،ناريإ

 يف اميس الو ،ةهجاوملل دحوم يجيتارتسا فقوم ىلإ اهعومجم يف رقتفت لازت الو ،ناريإ عم ةحوتفم

 قيقحتب يناريإلا هفيلحو ماظنلل حمس ام وهو ،ةقثلا مدعو سفانتلا نم لاح دوست ثيح ،ةيروسلا ةحاسلا

 .راوثلا ىلع تاراصتنا
  

 ،قافتالا لبق ام نمز يف ًاضيأ ةروجحم نكت مل اهدي نكلو ،ةقطنملا يف ةقلطم ًادي ناريإل قافتالا قلطي مل

 برغلا نأب قافتالا رسفت نأ اهل يلاتلابو ،اهعنمي نم دجت ملو داتعلاو لاجرلاب ةيروس يف تلخدت يهف

 ةبسنو مهتامهمب نوموقي نيشتفملا نأ املاط ،نيرحبلا يف وأ نميلا يف وأ كانه لعفت امب ينعم ريغ

 ىلعو ،برغلا عم ةديدجلا اهتقالع رابتخال كانه طشنت يلاتلابو ،هيلع قفتملا دحلا دنع بيصختلا

 عم ةكرتشم حلاصم ةمث لازت ال ،ةديحو نوكت نأ ةمزلم ريغ اهنكلو .اهدحو اذه هجاوت نأ ةيدوعسلا

 نأ رابتعاب أدبتو ،ةيدوعسلا ةيعافدلا ةسايسلا ليكشت ةداعإ يرورضلا نم نكلو ،ىربك ةيميلقإ لود

 لب ةرباع »ةيمابوأ« ةظحل سيل انع اكريمأ لُّوحتف ،ةيحص ريغ ةدحتملا تايالولا ىلع دامتعالا لاح

 .اهتايولوأ تريغ يتلا ةدحتملا تايالولا يف ةلصاحلا ةيخيراتلا تالوحتلا ةجيتن ةمئاد ةيكريمأ ةسايس

 تاقالع نوديري اهتداقو ،ةمهم ايكرت .ةقطنملاب اهفلاحت ةطيرخ مسر ةداعإ ىلإ ةكلمملا لقتنت كلذ دعب

 ،اهجراخ تامازتلا نع اهلشي يلخاد ناقتحا لاح يف لازت ال يهف ،دعب دعت مل رصم .ةكلمملا عم ةزيمم
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 اولعفي مل نإو ،ةماستبا عم »هب نوموقتس ام لك يف مكديؤن« ةرابع وه اهنم ةكلمملا هارتس ام ىصقأو

 لاح نم اهنوجرخُي ءاقدصأ ىلإ ةجاحب يهف ،نمز ىلإ جاتحي اذهو ،رصم دوعت يكل .ةيروس يف كلذ

 ناتسكاب .ةيقيقح ةينطو ةحلاصم ىلإ »ماقتنالاو بضغلاو فوخلا« ةسايسو اهشيعت يتلا ناقتحالا

 شيجلا غرفتيل »نابلاط« ةكرح عم ةحلاصم قيقحتل قيدص نم ةدعاسم ىلإ ةجاحب ىرخألا يه

 .ةينطولا هتامهمل يوقلا يناتسكابلا
  

 نولوقي مهنإ .اهعم ةهجاوملا لاح رارمتسا عم ىتح ناريإ عم لاصتا تاونق حتف ًاضيأ يرورضلا نم

 .مهلثم ربصنلو مهيدل ام عمسنل .ةكلمملا عم ةديج تاقالع نوديري مهنإ قئاقد سمخ لك

 سيلف ،انل ءاقدصأو ءافلح ةمثو ،لحلل ةلباق اهنكلو ،تلمهأ املك دادزتو ،ةريثك ةقطنملا تالكشم

 .بيئكلا دحألا كلذ دعب ةدحولاب روعشلا يف رمتسن نأ يرورضلاب
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 ."رضخألا" يف ةایحلا ...نییدوعسلا ةداعس
 

 ملو ،مهبتاور عفرت مل ةلودلا نأ مغر ىلع ،ةريخألا مايألا لالخ ريبك لكش يف نييدوعسلا جازم نّسحت

 راعسأ ىتحو ،ماوعأ ةثالث لبق اهب تدعو يتلا عيراشملا تارشع نيب نم ينكس عورشم يأ زجنت

 مخضتلا عافترال لوألا ببسملا اهنأ مغر ىلع ضفخنت مل مهؤارحص اهب ضيفت يتلا ماخلا يضارألا

 ةلمح ببسلاو ،اهماحدزا ّفخ امدعب اًلامتحا رثكأ تتاب مهندم عراوش نأ لصح ام لك .ةشيعملا ةفلكو

 تهتنا يتلا حامسلا ةدم لالخ اهعاضوأ ِّوست مل يتلا لمعلا ماظنل ةفلاخملا ةلامعلا ليحرتل ةداج

 ةينبلا ىلع اهلقثب تقلأ دقو ،»ةينويلم« ةلامعلا دادعأ نأ ينعت ةطيسبلا ةقيقحلا هذه .يضاملا عوبسألا

 يدوعس نطاوم اهعمو ءادعصلا تسفنت ىتح ًاليلق تحزحزت نإ امف ،ءبع ىلع ًائبع اهتدازف ةيتحتلا

 ىضوفلا هيف تعاش امدعب لمعلا قوس ميظنت وه نلعملا لمعلا ةرازو فده .لضفأ ةايح نع ًارئاح ثحبي

 اهنكلو ،هلحري وأ هيلإ ةجاحب وه نم ىلإ هتلافك لقنت وأ هلماع لغشُي نأب ،ًالماع مدقتسا نم لك لمحب

 .دوقع وأ ةيتوبث قاروأ نود نم ىرخأ ىلإ ةفيظو نم لقنتي ىضوف يف لماعلا كلذ شيعي نأ لبقت ال

 

 

 نم فلتخت ةيضاير ةلداعم قفو بسحت ةحاسم وهو ،»رضخألا قاطنلا« وحن عيمجلا عفد ديرت اهنإ 

 هلخدي نمو ،اهنع يضرملاو ةققحتملا )فئاظولا نيطوت( ةدوعسلا ةبسن باسحل رخآ ىلإ يراجت عاطق

 تاقاطنلا باحصأ نم ةلامع لقني وأ ،ةيبنجأ ةلامع مدقتسي نأ هلو ،قالغإلاو تامارغلا نم نمآ وهف

 نييدوعسلا نم ٍفاك ددع فيظوت نعً السك وأ ًادمع زجع نمم )رمحألاو رفصألا(ً اظح لقألا

 .ةموكحلا تايولوأ ةرادص يف مهفيظوت تاب نيذلا تايدوعسلاو

 

 ،ًامومع ةيدوعسلا ةموكحلاو لمعلا ةرازو تاباسح نمض لخدي نأ بجي رخآ »رضخأ« ًافده ةمث نكلو 

 ةكلمملا ذفانم ربع فقوت نود نمو موي لك رمهني يذلا ةيبنجألا ةلامعلا نافوطب ةقالع هلو ،»ةئيبلا« وهو

 كلهلو ةيئيب ةثراك هيف تلصحلً القتسمً ابكوك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تناك ولف ،دوقع ذنم ةيدودحلا

  ةكلمملل »ةيئيبلا ةمصبلا« باسحبف ،هناكس
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 نم نكلو ،شيعت نأ عيطتست يك نآلا هيلع يه ام يفعض ةيعيبطلا اهدراوم نوكت نأ ىلإ جاتحت اهنإف

 نكلو ،ىرخألا »بكاوكلا« نم هداريتساب اهصقني ام تضوعف ،اًلزعنمً ابكوك تسيل اهنأ اهظح نسح

 داريتسالا ةيرح نم دحت دويق ةمثف - نومضملا يأ - مادتسملا لحلاب سيل اذه نإ نولوقي ءاربخلا

 يه ةنومضم تسيل داريتسالل ةحاتملا ةيداملا ةردقلا نأ امك ،فيلاكتلا عافترا وأ تاعاجملا وأ بورحلاك

  .طفنلا راعسأو نامزلا تابلقت اهمكحت ذإ ،لبقتسملا يف ىرخألا

 

 كلذ يف لخدتو ،ةحاتملا دراوملاو ناكسلا ددع نيب نزاوت لالحإ وه هب ةئيبلا ءاربخ حصني يذلا لحلا

 ةحاتملا دراوملل لضفأ مادختساو ،بيردتلاو ميلعتلا لالخ نم درفلل ةيجاتنإلا ةردقلا عفرك ةدقعم ةموظنم

 كلذ ،هنسحن الف هضعب انلعف نإو اذه نمً ائيش لعفن ال ةكلمملا يف اننإف عبطلابو ،قافنإلا يف ديشرت عم

 بيستلا لاح انلامهإ يف ببسلا وه ناكو ،فئاز نانئمطاب انرعشت يتلا طفنلا ةنعلب نوباصم اننأ

 قبطن الأو ،نامدإلا يف رمتسي نأو ،اهيلع نمدي نأب انداصتقال حامسلاو ،ةيبنجألا ةلامعلل حيرصلا

 يف بصي الً ايزاومً اداصتقا قلخ ام وهو ،اهيلع رتستلاو ةلامعلاب راجتالا عنمل اهردصن يتلا ةمظنألا

 ناكس عفترا ىتح ،رئاجلا مادقتسالاو ةعورشملا ريغ ةرجهلل ةيرغم دالبلا لعجو ،يموقلا جتانلا ةحلصم

 ةيعيبط ريغ اًلاح ثدحأ ام وهو ،ليلقب فصنلا نم لقأ مهنم بناجألا لكشف ،فعضلا ىلإ دالبلا

 .ةئيبوً اداصتقا

 

 

 يف ءاملا اهلوأو ،ةدودحملا ةيعيبطلا اندراومل رئاجلا كالهتسالا لمهن - لازن الو - انتلعج اهسفن ةنعللا 

 جاتنإو ةيشاملا ةيبرتل عرازم ربكأ دوجوب رخفلاو ،حمقلا ةعارز لثم ةدشرم ريغو ةيثبع ةيعارز عيراشم

 ةبسنلاب هلً اكالهتسا لودلا ربكأ نم نحنف طفنلا لاجم يف امأ .ههايمب حيحش يوارحص دلب يف نابلألا

 غلابملا اهتءاضإ نم اهوبكار بجعتيف ،ًاليل اهلصت يتلا تارئاطلا راصبأ يمعت انندمف ،ناكسلا ددع ىلإ

 نكمي »ةيئيبلا ةمصبلا« ةيرظن .ملاعلا لوح صخرألا نوكيل لزيدلاو نيزنبلا راعسأ معدن امنيب ،اهيف

 تنعتسا اهب عيلض ريغ يننإ ثيحو ،هيف ةايحلا نومضم لقألا ىلع وأ ،لضفأ لبقتسم ىلإ اندشرت نأ

 ةيمنتلاو ةئيبلل يبرعلا ىدتنملا نع تردص ةسارد يف هتأرق يذلا ليلقلاب تلهذف ،ةئيبلا يف ريبخ قيدصب

 هجلت نأ بجي يذلا يلاتلا رضخألا لاجملا يهف ،اهلوح ءاقل نم رثكأ دقعن نأ قحتستو ،ّيلإ اهلسرأ
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 يف ضئافلا اذه رابتعا وحن ةيموكحلا ةلصوبلا هيجوت يفً احاجن تققح امدعب ،ةيدوعسلا لمعلا ةرازو

 تأدب امنإو ،ةلكشملا ةلازإ يف دعب حجنت مل يهو ،اهل لهاجتلا نم ماوعأ دعب ،ةلكشم ةيبنجألا ةلامعلا

 .كلذ يف

 

 ،»لضفأ ةايح ةيعون« قيقحت يف يه ةضهنلا نأب نينطاوملا لبق نيلوؤسملا عانقإ وه لبقملا يدحتلا

 اهدراومو نييلصألا اهناكسب ةيفتكم ةقينأ ندمب امنإو ،ًاناينب ىلعأو ًاعاستا رثكأ ندمب نوكي ال اذهو

 ،ةنايصو ًارييستً ةفلك لقأ ندملا هذه نوكت دق لب ،اهقرط يف ًاماحدزا لقأو ،اهتايحب ةديعس ،ةيعيبطلا

 ساقملا ىلإ تشمكنالو ،ًامامت تريغتل ةيدوعسلا ندملا طيطخت ىلإ يئيبلا نزاوتلا موهفم لخدأ ولف

 .هدنع فقوتت نأ يغبني ناك يذلا حيحصلا

 

 عستا .ةمحدزم ريغ قرط يف هترايس دوقي وهو ،عوبسألا اذه يدوعسلا نطاوملا هَّسحأ ذيذل روعش هنإ

 يحانم لك لمشيل كلذ عستا ول فيكف ،ةداتعم ةينويلب فيلاكت تاذ ةعسوت عيراشم نود نم عراشلا

 كشي هنالعجت ةعرسب اهتسامح دقفت يتلا ةموكحلاو ةدينعلا ةيبنجألا ةلامعلا عم هتبرجت نكلو ؟ةايحلا

 تعفتراو ،اهفئاظو تنطوت دقو ،ًاركاب حاترت يتلا ةديعسلا ةيدوعسلا ةنيدملا عورشم لمتكي نأ يف

 .ةيعيبطلا اهتايح ىلإ ةيدوعسلا ةدوع اهنإ .اهلهأ ليخادم
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 ًایعیشً الالھ دعی مل
 

 ددمتلا عورشم نم ريذحتلا ضرعم يف كلذ ناك ماوعأ لبق »يعيشلا لالهلا« حلطصم غيِص امدنع

 روعشو ريصقلا ةكرعم يف ىربكلا ةيميلقإلا لودلا ةميزه دعبو نآلا .يبرعلا قرشملا ربع يناريإلا

 ةياعرلاو قارعلا نم ةعيشلا نيعوطتملا تائم قفدت يف ةيلجتملا ،راصتنالا ةوشنب ةيعيشلا ةيلوصألا

 ىتح نارهط نم دتمي حومط يسايس روحم ىلإ لوحتلا ددصب لالهلا نإف ،برحلل ةنلعملا ةيناريإلا

 .قشمدو دادغببً ارورم توريب

 

 ،يناريإلا زاغلاو طفنلل سوطرط - نادبع بيبانأ طخ دمل ةيناريإلا طفنلا ةرازو جاردأ نم طئارخ جرختس

 .توريب ىتح لب ،قشمد - نارهط ديدح ةكس دمل ةيناريإلا ديدحلا ككسلا ةئيه ريباضأ نم ىرخأ طئارخو

 ماوعأ ذنم نارهط اهنع تثدحت هذه لثم عيراشمل ةيقيقح راكفأ ةمثف ،غلابأ ال .مهنامز نامزلاف ؟ال َِمل

 يعيبطلا نمف ،ةيروس يف اهتحلصمل ةكرعملا مسحت امدعب بلاغلا يف لعفتس اهنكلو ،اهيلع مدقت مل نكلو

 .ةدحاو ةيركسعو ةيداصتقاو ةيسايس ةموظنمب رصتنملا اهروحم طبرب ضرألا ىلع اهراصتنا ززعت نأ

 ًانلعم ،يومألا دجسملا ربنم ىلع نم ةبطخلاب هملح يئنماخ هللا ةيآ هيقفلا يلولا ةروثلا دشرم ققحيس

 ىلع حسميل يضارعتسا لكش يف ربنملا نم لزنيس ،اهب دعو املاط يتلا ةيمالسإلا ةدحولا ققح هنأ

 نييروسلا ةّنسلا ءاملع نم ددع راوجب فقي مث ،»يوقلا حماست« رهظُيل ريسك يقشمد لفط سأر

 مضي ،ةمدخلل نوزهاج نوسح دمحأ يتفملا لاثمأ نم ديصر ًامود كانهف ،ضيبلا مهمئامعو مهتابجب

 .ةيخيراتلا ةظحللا هذه لجست يتلا تاريماكلا تاشالف مهيلع لاهنت امنيب ًايلاع اهعفريو هيدي ىلإ مهيديأ

 نل هنكلو ،ً)اليلق عضاوتي نأ دُب ال( سدقلا يف هتفيلخ ةالص وأ ةمداقلا هتالص نوكت نأ دشرملا دعيس

 ةيليئارسإلا تاوقلا نيب لصفت يتلا ةسيئرلا ةوقلا نولكشي اوتاب سورلا نأ ملعي وهف ،نالوجلا ىلإ ريشي

 نوموقي اولازام نيذلا »نييريفكتلا« ةهجاومف ،ةيزمر تاوق الإ تاوق ةيأ نم يلاخلا يروسلا بناجلاو

 ندملا يف راشتنالا »هللا بزح« تاوقو يروسلا شيجلا ىلع تمتح ،ةيروسلا ندملا يف ةسئاي تايلمعب

 .امهيف نمألا ظفحل نانبلو ةيروس يف ةيّنسلا ىرقلاو ىربكلا
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 ةيداب برحلا راثآ لازت ال نكلوً اثيدح ممُر يقشمد رصق يف ريبك لافتحا ماقيس ،مويلا كلذ رصع يف

 دشرملا فقي امنيب ،نانبلو ةيروسو قارعلاو ناريإ ءاسؤر اهعقوي كرتشملا عافدلا قافتا عيقوتل ،هيلع

 دوعن .قافتالا كرابي كانه رضاح رظتنملا بئاغلا مامإلا لعلف ،ةظحللا ةبهر ًارعشتسم ًامستبم مهفلخ

 ملعت ،هئافلحو دسألا راشب ةحلصمل ةكرعملا تمسُح امدعب ةقلق اهنكلو ،ةربغم ةئداه ،ضايرلا وحنً ابونج

 هيقفلا يلولل لثمم درجم حبصأ يذلا راشبل ًاراصتنا سيلو ميدقلا ينيمخلا عورشمو ناريإ راصتنا هنأ

 نيرطيسم اوتاب نويثوحلا ،نيرحبلا ىلع ىشخت ،اهلوح نم يناريإلا طاشنلا ديازت اهقلقي ،قشمد يف

 ةيدوعسلل نييديلقت ءافلح هلهأ ناك يذلا ينميلا بونجلاو ،ميدقلا يلامشلا نميلا فصن ىلع عزانم الب

 .ناريإ ةحلصملً اجيردت لكآتي

 

 امل ًاظفح نارهط ءاضرإ ىلعً اصيرح تاب جيلخلا لود ضعب ىتحف ،ةيجيلخلا ةدحولا عيراشم تفتخا

 ةكس ءايحإ ملح اهعم طقسو ،بيصخلا لالهلاو ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا ةركف تشالت .هتدايس نم ىقبت

 اوتاب نويبوروألا ىتح .ندرألاو ةيروس ربع ةمركملا ةكم ىتح لوبنطسإ نم دتمت يتلا زاجحلا ديدح

 نييناريإلا عم نوسرديو ،سوطرط - نادبع بيبانأ طخ ربع مهيلإ لصي يذلا يناريإلا طفنلا نورتشي

 عم ًامود لماعتلا لضفي ملاعلاف ،ةميدقلا مهتابوقع اوسن .ةيناريإلا اهتريظنب يبوروألا زاغلا ةكبش طبر

 .نيرصتنملا

 

 يدصتلا يف تلشف ةقطنملا تاموكح نأب رعشي يذلا بابشلا طسو بضغلا نم ةلئاه تاجوم ،ًايلخاد

 راكفأ .ةيداصتقا طوغض ةلب نيطلا ديزت .ديدش يفئاط ناقتحا ةلاحب بابشلا جومي .يناريإلا عورشملل

 .ميظنت نم رثكأ بقعتب ةينمألا ةزهجألا تلغشناو ترشتنا فرطتلا

 

 .ةيروس يف ناريإ راصتناب حمست نلً اديدحت ةيدوعسلا نأب دقتعأ كلذل ؟كلذك سيلأ ...فيخم سوباك

 دعب ناريإ يف ةيمالسإلا ةروثلا عم دسألا ظفاح فلاحت نأ ذنم كانهً اليقث يناريإلا دوجولا ناك دقل

 ،ةيلالقتسالاو نزاوتلا نمً اضعب رفوت تناك يروسلا ماظنلا ةوق نكلو ،ًاماع 40 لبق ةرشابم اهراصتنا

 ،ًارمدم ًادلب ولو مكحيوً ايح لازي ال هنأ لضفلاب »هللا بزح«و نييناريإلل نيدي راشب هنبا تاب امدعب نكلو
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 دوجولا نوكيس اهنيح ،نزاوت لك عاض .ةاواسملا مدق ىلع ًافيلح سيلو نارهطل »عبات« درجم تاب

 .ًاضيأ يكرتلاو يدوعسلا يموقلا نمأللً احيرصً اديدهت نانبلو ةيروس يف يناريإلا

 

 ديجلا نم نوكيس .كحملا ىلع يذلا وه اهنمأف ،اهدحو ولو ،نآلا ًائيش لعفت نأ ةيدوعسلل دب ال ،يلاتلابو

 ،يبرعلا اهنضح ىلإ ةيروس ةداعإو راشب طاقسإل ةكلمملا هدوقت فلح ىلإ ةدحتملا تايالولا مضنت نأ

  .رضح نمب ةدئاقلا ةيدوعسلا نكتل .كرحتلل ًاطرش اذه نوكي الأ بجي نكلو

 

 

 فدهلا نكيلو ،كارتألا حومطو »ناوخإلا« دوعصو يبرعلا عيبرلا تايعادت نم قلق لك ًابناج عضنل

 ىلإ »سامح« ىلإ رابنألا رئاشع نم ةعونتم ىوق عمجب ليفك فده وهف ،ًاعيرسو »راشب طاقسإ«

 اهعبتت دق ،فلحلا اذه ىلإ مامضنالل ايكرت عجشتتس اهنيح .جيلخلا لودو سنوتو رصم »ناوخإ«

 .مهنمأ سيلو اننمأو انتكرعم اهنإ ...مهي ال ،يتأت ال وأ ةدحتملا تايالولا يتأتس اهنيح ،اسنرف
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 ةیدوعسلا يف ىطسولا ةقبطلا الكأ ناذللا يرثلاو يبنجألا
 
 

 ىطسولا ةقبطلا لكآت ةيضق راثأ يذلا يناطحقلا باهولادبع روتكدلا داصتقالا ذاتسأ نأ ديجلا ربخلا

 لوح ةيفاض ةسارد دادعإب »نداعملاو لورتبلل دهف كلملا« ةقيرعلا هتعماجو وه فُّلك ةيدوعسلا يف

 .اهروذجو ةلكشملا بابسأ نع ثحبلاب لولحلا أدبت اذكهو ،اًلوؤسم لوؤسملا نوكي اذكه .عوضوملا

 ،هالعأو هلفسأ رظنلاو ،رجح لك بيلقتو ثحبلا يف رمتسن نأ نييدوعسك انل دب ال ةساردلا كلت ىرن ىتح

 تاهجو نمً اضعب لعلف ،ًارقتسمً اديعس هديرن يذلا اهبعشو ةكلمملا هجاوي ٍّدحت ربكأ جلاعن مث مهفن يك

 .لحلا يف دعاستف ةساردلا كلت يف مهاست رظنلا

 لدت ،ةيرود ةيداصتقا تارشؤم ردصت نأ طيطختلاو داصتقالا ةرازول دب ال ،ةقيقد انتامولعم نوكت يكل

 اهريغو ةيلاملا ةرازو اهب جرخت يتلا ةيلاحلا تارشؤملاف .ىطسولا ةقبطلا داصتقا ضرم وأ ةحص ىلإ

 ىطسولا ةقبطلا داصتقا سيلو يعيرلا طفنلا داصتقا ىلإ ريشت امنإ ،ةنئمطمو ةبيط ًاماقرأ لمحت

 ىلإ اهتادوجوم عافترا نع يضاملا عوبسألا دقنلا ةسسؤم نالعإ ناك اهرخآ ،يجاتنإلا يقيقحلا

 تءاج ةدايز ىلإ ريشي هنكلو ،بيط ربخ .هدحو )ويلوي( زومت رهشلً انويلب 23 ةدايزب ،لاير نويلب 2287

 ىتح وأ ىطسولا ةقبطلا تاعاديإ ال ةسسؤملا يف »ةيطفنلا« اهتاداريإ ضئاف عدوت يتلا ةموكحلا نم

 .ةليمجلا ةيطفنلا ماقرألا عم نراقت ال يتلا ،لامعألا عاطق
  

 لثم ،قوسلا ىلع اهرثأ ىرت ىتح عاذتو ردصت نإ ام ةيداصتقا تارشؤم اهيدل ًالثم ةدحتملا تايالولا

 ًابيخم ناكو ،يضاملا ءاثلثلا ردص يذلا ةيلحملا ةيداصتقالا عاضوألا لايح كلهتسملا ةقث ىدم رشؤم

 ةقبطلا وه انه كلهتسملا .رالودلا رعسً اروف رثأتف ،رهشأ ةعست ذنم هتايوتسم ىندأ يف ءاج ذإ ،لامآلل

 هجاتحي يذلا وه مامتهالا اذه .همامتها لج يكريمألا يسايسلاو يداصتقالا اهريعي يتلا ىطسولا

 ةيقافنإلا ةردقلا ىلإ لدت ةيونس عبر وأ ةيرهش تارشؤم ىلإ جاتحن كلذ ةفرعملو ،يدوعسلا نطاوملا

 ةقيقدلا تارشؤملا نم كلذ ريغو ةلاطبلا ةبسن ،ةئزجتلا ةراجت ،اهعيبو لزانملا ءارش لدعم لثم ،نطاوملل

 .داصتقالا سرد ةرازولا يف ثحاب يأ اهفرعي يتلا
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 ًاعيمج مهنكلو ،ةيبوروألا وأ ةيكريمألا اهتليثم نع ةيدوعسلا ىطسولا ةقبطلا فورظ فلتخت عبطلاب

 ةقبطلا يف رثكأ رثأ يذلا امف ،مخضتلاو يموكحلا قافنإلاو ،ةلاطبلا اهزربأ ةيساسأ لماوعب نورثأتي

 ؟اهلكآت ىلإ ىدأ ام ،ةيدوعسلا ىطسولا

 ،هلخد ضافخناب ًاضيأ نوكي امنإ ،»رقفلا« ىلإ ىطسولا ةقبطلا نبا لاقتنا ًامود ينعي ال انه لكآتلا

 راعسأ يف رربملا ريغ عافترالا لثم ،هلوح نم ةشيعملا فيلاكت عافتراب وأ ،ىندأ ىطسو ةقبط ىلإ لقتنيف

 رثؤيف ،مخضتلا ةبسن نم لقأ ةبسنب يمانلا وأ تباثلا هلخد نم ضعب لكآتيف ،هنكس ةفلك عفترتف ،راقعلا

 دقعلا يف لخد ضارتقالا لماع .قوسلا داصتقا لك يف رثؤي ام ،هقافنإ يف مث يعامتجالا هاوتسم يف

 ةيكالهتسا ةعزن عم ةشيعملا ةفلك عافترال ةجيتن ،ىطسولا ةقبطلا داصتقا يف ًارثؤمو ًاريغم ريخألا

 وحن ىلإ ةيكالهتسالا ضورقلا تدازف ،مهسألا قوس يف عيرسلا بسكلا ءارغإ ةلب نيطلا دازو ،ةهرش

 لاير نويليرتلا نم نيكلهتسملاو لامعألا عاطقل ةيدوعسلا كونبلا ضورق لماك برتقاو ،لاير نويليرت عبر

 .ىطسولا ةقبطلا نبا بتار يف يقبتملا ليلقلا لكأت ةيرهش تاعفد ىلإ لوحتت ضورقلا هذه ،مايأ لبق

 ناك يذلا لئاهلا يموكحلا قافنإلا نأ لوألا ،ةيدوعسلا ىطسولا ةقبطلا داصتقا ىلع آرط نارمأ

 اهكلتمي نأ ضرتفي يتلا ،ةطسوتملاو ىرغصلا تاكرشلا تاداصتقا ىلإ ىلعألا نم باسني نأ ضرتفي

 ىربكلا عيراشملا زاجنإ يف اهتبغرل ةموكحلا نأ كلذ ،حيحصلا لكشلاب باسني دعي مل نويدوعس اهريديو

 ةيبنجألاو ىربكلا تاكرشلا مزلت ،ىلوألا ةرفطلا تاونس يف يه اهتعضو ةمظنأ نع تلخت ،ةعرسبو

 ىتحً ايلحم عنصملا جتنملا ليضفتب ًاضيأ اهمزلتو ،ةيلحملا قوسلا نم اهنم ءزج وأ اهتامزلتسم ءارشب

 .ةفلك رثكأ ناك ول

 كلذ دعب اهنم يقب امو ،)1982 ىلإ 1976( ىلوألا ةرفطلا تاونس يف نييدوعسلا نم ريثك ىنتغا دقل

 لاملا يقبف ،اذهب مزتلت مل ةيلاحلا ةرفطلا ،يموكحلا قافنإلا يف مهتكرشأ يتلا ةمظنألا كلت لضفب

 .يلايخ لكشب اهتاورث تمخضت يتلا ةينغلا ةقبطلا ىدل ًازنتكم وأ جراخلا ىلإ امإ كانه نمو »قوف«

 جرخ دقو تءاج ةيناثلا ةرفطلا نأ ،قوسلا داصتقا ىلع أرط يذلا يناثلا رمألا وهو ،رثكأ ملؤملا

 يبنجألا رمثتسملا هنم ديفتسي قوسلا وحن لام نم باسني امف ،ةيلحملا قوسلا نم ريبك لكشب يدوعسلا

 ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل يعانصلاو يراجتلا طاشنلل ةعيرس حسم ةيلمع نإ.يدوعسلا لبق

 ،معاطملا ،ءانبلا داوم ،تالاقبلا ،ةرادإ وأً اكالتما ،اهيلع يبنجألا لاملا سأر ةنميه لب ةرطيس فشكتس

 نم كلتمت وأ رادت اهلج ،ةراجن وأ موينمولأ وأ ةدادح نم ةريغصلا ةيعانصلا شرولا ،ةئزجتلا ةراجت
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 همرحو ،ةفيظولا يف يدوعسلا صرف رّمدو ،لمعلا ةفاقث ىلع يداصتقالا هّوشتلا اذه ىضق .يبنجأ

 .ىلعألا ىلإ لفسألا نم اهيف بردتي يتلا »قوسلا ةسردم« نم

 نيينطو نييلامسأر نم اولوحت امدنع ،مهينطاوم ةيقبو مهنطو ىلع نوينانأ نويدوعس ةثراكلا هذه بلج

 ماتخأ لماح ىلإ يدوعسلا تّلوح ،ينطولا داصتقالل ةرمدملا ةنهملا كلت ،»نيرتستم« درجم ىلإ

 عسوتي امنيب ،هنقتي نلو ال يلاتلابو ،هرشابي الو هريدي ال طاشن لباقم يف لاملا نمً العج ىضاقتي

 ىتح ،هحيتافمو يلحملا داصتقالا رارسأب ةقيقد ةفرعمو ةربخ بستكيو هتعانصو هتراجتب يبنجألا

 ةصح ىلع الإ يدوعسلا اهنم لصحي ال دالبلا نم جرختو لخدت نييالم باحصأ مهنم ريثك ىحضأ

 عضخي ًايماظنً ايبنجأ ًارامثتسا تسيل اهنأ كلذ ،دحاو شرق ىلع اهنم لصحت الف ةلودلا امأ .ةطيسب

 .نطولا فارطأ لك يطغيو دتممو لئاه هنكلو ،يماظن ريغ يليفط داصتقا هنإ ،بئارضلا ماظنل

 ماظن ردص مث ،1989 ماع ردص رتستلا ةحفاكمب مكحم ماظن دجوي يذلا تقولا يف اذه لك لصحي

 يراجتلا طاشنلا فقوتل ،ًاموي هريفاذحب قبط ول 1995 ماع يكلم رمأبوً اليصفتو ةمارص رثكأ رخآ

 ةيلخادلا ةرازوو مكاحملا تلغشنالو ،نييدوعسو بناجأب ةئيلم نوجسلا انيأرلو ،اهلك ةكلمملا يف لماكلاب

 .ةلخادتملا تايكلملاو قوقحلاو تاءاعدالاو تافلاخملا نم ةلئاه ةلتك كيكفتب تايدلبلاو لمعلاو ةراجتلاو

 »ةقالخلا ىضوفلا« ةقيرط ىلع اذهكً الح جاتحن امبر ،رهشأل دالبلا لشت ةينطو ةيداصتقا ةمزأ نوكتس

 .يعيبطلا هعضو ىلإ نطولا داصتقا ةداعإل داجلا لمعلا ىلع انربجت يتلا

 يف شيعن ،تاقانتخاو ندم ماحدزا ريغ نم ،حيرم عضو ،يضاملا يف هانشع ام وه يعيبطلا عضولا

 اًلاؤس لأسن نأ بجي .ةيعيبطلا اندراوم يفكتو انيفكت مجحلا ةطسوتم ندمو اهكلمن ةريغص تويب

 انسفنأب هرشابن نأ يغبني امب نوموقيو اننومدخي يبنجأ نييالم ةرشع ىلإ ةجاحب نحن له ً:افرطتم

 ؟نينثا نييدوعس لكل دحاو يبنجأ لدعمب

 يبنجألا نأو ،لمع ريغ نم هلوح نم باسنملا لئاهلا لاملا اذه يف هل قح ال نأ يدوعسلا كردي نأ بجي

 يذلا لمعلاب ماق اذإ الإ لام نم يبنجألا هيلع لصحي ام ىلع لصحي نل هنأو ،هنذإب الإ هتفيظو ذخأي مل

 .يبنجألا هلمعي

 ،حتت مل نإو ةيموكح تناك ول اذبحو ،اننبال ام ةفيظو نع ثحبن ،نيفظوم درجم ىقبنس نيحلا كلذ ىتح

 .يبنجأ اهيلإ انقبس دقلف ،قزرلا راشعأ ةعست ثيح ةراجتلا امأ ،رتستلا وأ ةلاطبلا يهف

 ؟ةيدوعسلا ىطسولا ةقبطلا لكآت قبس ام رسفي له
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 ةرھاقلاو ضایرلا نیب ...ایندو نید
 
 

 عم اندنع ةلكشم ال« يهو ،اهيف ةيسايسلا ىوقلاو ديدجلا اهسيئرو رصمل ،ةحضاوو ةحيرص لئاسر 

 نيدلبلا نيب لبقتسملا ليختن نأ انل يلاتلابو ،»كرابم ةلحرم مكلثم انزواجتو ،ناوخإلا عم الو ،ةروثلا

 .»ةيرصملا ةيدوعسلا تاقالعلا« همسا »هرجبو هرجعب« ريبك فلم ىلع ةريبك ءاضيب ةقروك
  

 دوعص نم فيوختلاب لغشنا يذلا يلاربيللا هرايتب يدوعسلا لخادللً اضيأ ةهجوم اهسفن ةلاسرلا

 انفلخ قبس ام عضنل ،هل ًاسفانم »ناوخإلا« يف ىري يذلا ينيدلا هرايتو ،»نيملسملا ناوخإلا«

 ةدئاف نادلبلا فرعي .رّيغتم نمز يف نيدلبلا نيب ةقالعلا يف اهل دودح ال ةعساو قافآ وحن ًاعم يضمنلو

 ناك هنأ كلذ ،اهلج طبحأ ميدقلا يبرعلا نمزلا نكلو ،كلذل براجت ةمث ،اهتالامتحاو امهنيب ةكارشلا

 .ةصاخلا حلاصملاو داسفلاو ةيسايسلا تابلقتلاو ةنصخشلاب ًائيلم
  

 اًلؤافت يطعت ةبساحملاو ةيفافشلاو باختنالا ىلع ةمئاقلاو يبرعلا ملاعلا يف ةدئاسلا ةديدجلا حورلا

 كلت قفو »عينصتلل ةيبرعلا ةئيهلا« ناييحت رصمو ةيدوعسلا ليختنل .رركتت نل يضاملا تاطابحإ نأب

 لوألا نيرشت برح دعب ام ةضهن شيعت رصم تناك .1975 ماع اهب تقلطنا يتلا ةيسنامورلا ةركفلا

 طفنلا رعس عافترا لضفب ةقوبسم ريغ ةيلام تاداريإ اهيلع لاهنت جيلخلا لودو ةكلمملا امنيب ،)ربوتكأ(

 صصخف ،ةيرصملا ةلماعلا ديلاو ةربخلا عم يبرعلا لاملا عامتجا ةركف تقلطناف ،برحلا كلت ببسب

 ةئيهلا فده .مايألا كلت رعسب لئاه غلبم وهو ،تارامإلاو رطقو ةكلمملا اهتخض رالود ينويلب وحن ةئيهلل

 شويجل حالسلا عّنصت ةئيه ءاشنإب ةدحتملا ةيركسعلا ةوقلا ،ليمجلا يبرعلا ملحلا كلذ قيقحت ناك

 .قرشلاو برغلا نع ينغتستف برعلا
  

 ةعلق ىلإ لوحتتس رصم نأ فيكو ،ةماركلاو ةوقلاب برعلاُ ِدعَت مايألا كلت تبتك ةريثك تالاقم نأ دب ال

 ةئيهلا تهات .اذه نم ءيش لصحي مل عبطلاب .دوسيو رهظيس برعلا نييعانصلا نمً اليج نأو ،ةعانصلل

 مالسلا ةيقافتا عيقوتب ةيضاقلا ةبرضلا اهتءاج مث ،ءاكرشلا نيب ةقثلا نادقفو ،ةرادإلا ءوسو داسفلا يف

 .ةئيهلا لح ةيدوعسلا تنلعأف ليئارسإ عم
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 لمعي ذإ ،اهتماخض مغر ىلعو ،يرصملا شيجلا مدختو ،ةيرصم ةيكلمب نكلو ةرمتسم لازت ال ةئيهلا

 .كرتشملا يبرعلا ملحلا كلذ تسيل اهنأ الإ ،لماع فلأ 18 وحن اهب

 يبرعلا عينصتلا ةئيه تمدختساو ،كرتشملا يرصملا يدوعسلا لمعلا نع امنإو ةئيهلا نع سيل ثيدحلا

 .ًاعم نادلبلا هلعفي نأ نكمي امم ريثكلل جذومنك
  

 لقت ال ،نيدو ةيفارغجو خيرات ةبارق ،ًاضعب اهضعبل برقألا امهنأب نادلبلا فرتعي نأ بجي ةيادبلا يف

 جراخ شيعت ةيدوعس ةيلاج ربكأف ،داحتا يف اهعمجل ىعست يتلا جيلخلا لود عم ةكلمملا ةبارق نع

 مه ةيرصم ةيلاج ربكأ نأ امك ،رصم يف مظتنم هبش لكشب نوميقملا يدوعس فلأ 700 ـلا مه اهدالب

 ديزمل نوسمحتيو ،رصم يف نيرمثتسملا ربكأ نم نييدوعسلا نأ امك ،ةيدوعسلا يف نوميقملا نانويلملا

 .رثكأو رثكأً ايفاقث برتقن انتبو ،اهيف تارامثتسالا نم
  

 ،ةديج ةيادب ريخألا نم ةيئاقلتلا ةبيطلا دودرلاو ،يسرم سيئرلا هللادبع كلملا اهب بطاخ يتلا ةيميمحلا

 نم وأ »ناوخإلا« دوعص نم يدوعس قلق نع ليق ام لك يفنتو ،نواعتلا يف ةكرتشم ةبغر سكعت

 يذلا نأ ءالؤه تاف .»ناوخإلا« طقسي ىتح رصم ةيدوعسلا عطاقت نأ عقوتل ضعبلا بهذ دقل .ةروثلا

 .برعلا لكل طوقس رصم ةوبك نأ ضايرلا ملعتو ،رصم امنإو »ناوخإلا« سيل اهموي طقسيس
  

 لّوحتلا دعب تاقالعلا نم ةديدج ةلحرم نّشدتل ،حاجنب »ةيفراعتلا« ةرايزلا هذه تمت نأ دعبو نآلا

 تابيترت ةمث نأ ملعت ،تمصبو ةرهاقلا يف يرجي ام نآلا ةكلمملا بقارتس ،رصم يف لصح يذلا لئاهلا

 ةروثلاو سيئرلا .يرصملا تيبلا لخاد طقف ىقبت نأ بجيو ،يرصملا تيبلا لخاد يرجت لازت ال ةدع

 .ًاربصوً اتقو جاتحي فلم اذهو ،ماع فلأ نم رصم نومكحي نيذلا ركسعلاب امهتقالع ليكشتب نالوغشم

 .ةينالعوً ارس فلملا اذه نع ضايرلا دعتبتس بلاغلا يف
  

 راشأ يتلا ةكرتشملا ةينفلا ناجللا فلتخم أدبت ىتح هتموكح ليكشتب سيئرلا لجعي نأ رثكأ اهمهي

 اهب تمزتلا يتلا نواعتلا جمارب ليعفتب ،ةرايزلا ماتخ يف ناملس ريمألا يدوعسلا دهعلا يلو اهيلإ

 .ةدايزلل ةلباق رالود نويلب نم رثكأب رصم وحن ةكلمملا
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 نم يرصملا هبسكي نأ ىلإ جاتحي يدوعسلا رمثتسملا .نيدلبلا نيب حتفتس ةديدع ةيداصتقا تافلم ةمث

 لهو« :ًالئاق َّدرف ،داسفلا يف كرابم ماظن كيرش ناك هنأب تاماهتاو ةسرش ةمجهل ضّرعت امدعب ديدج

 لماعتن يك ،مهرشو مهداسفو ،مهرشو مهريخب هلاجرو هماظن ريغً اماع 30ـلا لاوط رصم يف ناك

 .»؟هعم
  

 - ًاميظنت مهيلإ يمتني دعي مل يتلا – هتعامجو يسرم اهب عتمتي ةيدح ةزيم مهأ نأ نانثا فلتخي ال

 ام رثكأ داسفلا ناك دقل .لامعألا لاجرلو رامثتسالل ةبذاج يهو ،»ةهازنلا« يه »نوملسملا ناوخإلا«

 ةطلسلا لهأ ةمحازم ًاريخأو ،عورشملاب ءدبلا دعب دوقعلا رييغت مث ،يدوعسلا لامعألا لجر هنم وكشي

 مهنوكو ،ةقالعلا حوضو مدع نكلو ،ةريخألا ىوكشلا عم فيكتلا نوديجي نويدوعسلا ،مهلامعأ يف مهل

 هسفن دجي امدنع لمي لامعألا لجرف ،ةيرصملا قوسلا نم مهنم نيريثك جرخأ مهبعلم جراخ نوبعلي

 .اياضقلاو مكاحملاب اًلوغشم

 ززعيس ام ،لاومأ خض الو ةفلكت نود نمو ةعرسبو يسرم سيئرلا اهريغي نأ عيطتسي ةحاسم هذه

 .ةمكارتملا مهلاومأل ةيعوأ نع نيثحابلا نييجيلخلاو نييدوعسلا نيرمثتسملل ةفلتخم رصم مدقيو ،ةقثلا
  

 رارصإو ،»ةلودلا نمأ« تافوختو ،ةريهشلا ةيرصملا ةيطارقوريبلا ولغ نم فيفختلا يه ةيناثلا ةحاسملا

 ديحوتو ،يربلا رسجلاو ،يئابرهكلا طبرلاك اهنم ًاريثك لطع ام ،عيراشملا نم بسكتلا ىلع ضعبلا

 يف ةلئاه صرف ةمث .ةيكرمج ةدحو وحن ّعسوتللً اديهمت تاجتنملاو علسلا ضعبل لقألا ىلع كرامجلا

 وهو يداصتقالا ماصخلل تالامتحا ةمثو ،ناكسإلاو تايواميكورتبلا يف يدوعسلا لاملا سأرل رصم

 نيب لدج لصحو ،سطاطبلاب ةيدوعسلا قوسلا قارغإبً اموي رصم تمهتا ةكلمملاف ،دومحم ماصخ

 .»كباس« تاجتنم ىلع قارغإ ةبيرض ضرف لوح نيدلبلا
  

 ةينطولا ىوقلا ىلع فرعتلا نم نييدوعسلا نّكمتس لئاسملا هذه شقانت تاعاس يضمتس يتلا ناجللا

 قمعيو ةقثلا ززعيس ام ،كرابم نمز لاجر نع فلتخت ةديدجً احور نولمحي نمم ،ةديدجلا ةيرصملا

 نكي مل نإ ،تالواطلا تحت ام عفانم سيلو نيدلبلا ةحلصم مهنيعأ بصن نوعضي .نيبناجلا نيب ةقالعلا

 اثدحتت نأ رصمو ةكلمملل نكمي تاونسب اهدعب ،بختنم ناملربو ةرح ةفاحص نم ةيشخف مهنم ةهازن

 .يبرعلا عينصتلا ةئيه لثم لئاه عورشم لوح
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 ،قايسلا لماك يف نودوجوم »ناوخإلا« نكلو ؟»نيملسملا ناوخإلا« نم الخ لاقملا قايس نأ متظحال له

 قايسلا يف ًامود ةدوجوم باهولادبع نب دمحم خيشلا ةوعد نأ املثم ،ةضهنلا عورشم باحصأ مهف

 لثم ةضهنو حالصإ ةكرح مهف ،»ناوخإلا« لعفي كلذكو ،اهعضوم ريغ يف اهب حولن ال نكلو يدوعسلا

 ةعئار ةروصلا تدب كلذل ،ايندو نيد لجأ نم لمعت نيتكرحلا اتلكو ،اهب نورثأتم لب ،خيشلا ةكرح

 .يضاملا ءاعبرألا ءاسم ةدجب مالسلا رصق يف ةمجسنمو
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 لاملا نم لیلقلاب ةیبرع ةیمنت
 

 ةريثك لودف ،تارالودلا نييالبب الإ ةيمنتلا ليحتست نأ لقعي ال ذإ ،كلذب نولوقي نييداصتقا كانه نأ دب ال

 ةدحتملا تايالولا لثم ،ةلويسلا اهيف لقت دوكرلاك ةيداصتقا تارود اهيرتعت اهنم ةينغلا ىتح ،لاملل رقتفت

 امنإو ،سأيت مل .يضاملا نرقلا تانيرشع نم ميظعلا داسكلا تاونس يف دوس مايأ اهيلع ترم لب .مويلا

َ قرع ةحومط ةيومنت ةطخب ّلوحو ،تلفزور دعقملا اهسيئر اهقلطأ ةيكذ لولح نع ةرابج لوقع تقتفت

 تلفزور عورشم قحتسيو ،نرقلا ةياهن ىتح هريخ يف اكريمأ تشاع نطولل ءانب عورشم ىلإ لاجرلا

 ."يبرعلا عيبرلا"لود يف سرديو أرقي نأ
  

 يلو لاقو ،تانينامثلا فصتنم يف طفنلا راعسأ تضفخنا امدنع داسك تاونسب ترم ًاضيأ ةيدوعسلا

 قافنإلا"ىلع لودلا دوعتت نأ ًايومنت ديفملا نم ."ةمزحألا دش تقو ناح":هللادبع كلملا كاذنآ دهعلا

 .ةدشلا نمز يف ربكأ ًادئاع اهلامل يطعي ىتح ءاخرلا نمز يف هديجتو ،"يكذلا
  

 سنوتو رصم مويلا هجاتحت ام اذه .ريبدتلا نسحو دهجلاو لقعلا ىقبي ،لقي وأ لاملا يفتخي امدنع

 ءوسو داسفلا مغرب هنم ىقبت ام وأ يدقنلا اهطايتحا اهتاروث نمز يف لكآت دقو ،ةيروس ًادغو نميلاو

 .ءاقدصألا جازم ريغتو ،ةسايسلا تابلقت نم ًاضيأ اهيمحيو ،ةعولخملا ةمظنألا ةرادإ
  

 ،اهرمأ مامز ىلوتت تتاب بوعشلاف ،اهربدتنو"يبرعلا عيبرلا"نمز يف راكفألا هذهب لغشنن نأ ديفملا نم

 امدعب ةصاخب ،ميلعتلا يعضاوتم قفألا يقيض ًاركسع ال ،ةيمنتلاو داصتقالا ءاربخ نم ةاقثلا مدقتف

 يه"ةيبعشلا"نطاوملا اياضق تحبصأو ،ةضهنللً اطرش مث ةروثلل ًاببس"داسفلا ةحفاكم"راعش ىحضأ

 اهنم بيصي ام هتاداهتجا لكو هتانه لوبقو هليجبتو ميعزلا خيراتب ينغتلا ال ،فئاظولا ريفوتو ةيمنتلا

 .ئطخي امو
  

 يف يدوعس نطاومك ينتمهاد"لاملا نم ليلقلاب ةيمنتلا"ةرطاخ نكلو ،"يبرعلا عيبرلا"دالب يف اذه

 ةدتمملا انتمصاع ىلإ ملاعلا طفن يطايتحا عبرب ينغلا دالبلا قرش نم دتمملا ،ضايرلا - مامدلا قيرط

 باسني .ًاومن ملاعلا مصاوع عرسأ اهلعج ام دارطضاب اهناكس ددع ديزيو ،عبرم رتموليك يفلأ قوف

 تقفنأ يتلا لقنلا ةرازو نأ ىوس هبيعي ال ،ةعساش ءارحص قوف ةدع تاراسمب ًاحيسف رادتقاب قيرطلا
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 يتلا ةئيضملا تامالعلا كلت ددجت ملو ،ةثالثلا هتاراسم طوطخ ءالط ديدجت تلمهأ هدييشتل ةدع نييالب

 تادامتعالاو ةيطارقوريبلا اهنكلو ،قيرطلا دم ةفلكب اهتفلك نراقت ال ديكأتلاب يتلاو ،تاراسملا ددحت

 لقنت لقن ةنحاش فلأ ةعضبو نطاوملا ةمالسب ةقالع اهل ام ردقب ،هذهك ةيومنت ةلأسم لطعت يتلا ةيلاملا

 .نطولا يقاب ىلإ اهعناصمو ةيقرشلا ئناوم نم عئاضبلا
  

 قيرطلا لماك ةءاضإ ةفلك نم ةرازولا ترفو ول هنإ تلقو ،"رتيوت"ىلع يباسح يف هذه يتبرجت نع تبتك

 ينويلم وحن هنم كللهتسن انتب يذلا دالبلا طفن نم ةدلوتملا ءابرهكلاب ،ةدج نم ةمركملا ةكم ىلإ يدؤملا

 لقي ال يذلاو ضايرلا - مامدلا قيرط ءالط ددجت نأ تعاطتسال ،ةيسمشلا ةقاطلاب سيلو ًايموي ليمرب

 قيرط تاراسم ءالطل طقف سيل يفاكلا لاملا ةلودلا ىدل نأ نييدوعسلا نيعباتملا مظعم در ناك .ةيمهأ

 .رخآ قيرط ةنزاوم نم غلبملا ريفوتل ةجاح ريغ نم لماكلاب هتءاضإل لب مامدلا ضايرلا
  

 نم سأب الف ًايلام ًاضئاف كانه نأ املاطف ،"يكذلا قافنإلا"ةركف يف ةداح ةلكشم انيدل نأ حضاولا نم

 .ةيربلا انقرط لك ةءاضإب ولو هقافنإ
  

 ةينبلاو ةيمنتلا ىلع - رفاوت ام اذإ - لاملا قافنإ ةلودلا ىلع له :"يموق"لاؤس حرط يرورضلا نم

 نمً امئاد نورذحي ًالثم نويداصتقالا ؟داصتقاو ريبدت نسحو ءاكذب هقفنن مأ ،ءاخسب تامدخلاو ةيتحتلا

 ناك اذإ الإ ،ددجتم ريغ"ردصم"ديكأتلاب لاملا .ءاملاو طفنلاك ةددجتملا ريغ رداصملا رادهإ

 .ضرألا نطاب ال"جاتنإلا"هردصم

 ىلع بأد يموكحلا مالعإلا نأ نع جتان كلذ لعل ،لاملاو ةيمنتلا نيب طبرت لازت ال ةيبرعلا ةينهذلا نكل

 امنإو ،ةلاطبلا بسن ضافخناو ،اهترفو يتلا فئاظولا ددعو ،جاتنإلا ماقرأب سيل ةموكحلل جيورتلا

 مل ،يكارتشالا ثارتلا تاذ لودلا يف ىتح ،...هريغ وأ عاطقلا اذهل تصصخ نويلب اذك"تاتيشنام"ـب

 معدل هينج نويلب 13 دصر"لوقي"تيشنام"نم ًالثم ةيرصملا"مارهألا"نم ىلوألا ةحفصلا ولخت نكت

 ميوقت لعجو ،يبرعلا نطاوملا نهذ يف ةيوبألا وأ ةيوعرلا ةلودلا ىلع لاكتالل سسأ ام ."ةينيومتلا علسلا

 بيردتلاو ميلعتلاك ،ةيمنتلل ىعدأ يه زفاوح نم هرفوت امب ال ،نييالب نم هقفنت امب يومنتلا ةموكحلا ءادأ

 .داسفلاو ةيطارقوريبلا ىلع ءاضقلاو
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 فلكت نل ةفيظو نع نوثحبي باش فالآ ةعضبل ةدئاف رثكأ وه ةدودحم موسرب وأ ةيناجم ضرأ ريفوت نإ

 اهدئاع نوكيسو ،ةلودلا ةنزاوم يف ًاقبسم ةدوصرم يه ،نيفظوم بتاور يه ةليلق فالآ ريغ ةلودلا

 .ةرازو ةيأ ةنزاوم يف خضت نييالب نم ربكأ
  

 وهو ،"لالحلا"ةيبرت نوقشعي نييدوعس بابش نع ةفيحصلا هذه يف رشن ًاريرقت تبتك عيباسأ لبق

 ةحجان اهترطاخم مغر مهتبرجتو ،اهلجأ نم غرفتلل نودعتسمو ،اهتيبرتو ةيشاملا ةراجتل يديلقتلا مسالا

 كلذ ،يضارألا رفاوت مدع ىوس ةيساسألاو ةطيسبلا ةراجتلا هذه عسوت نود لوحي ال نكلو ،ًايداصتقا

 اذه .اهنع ام ٌكلام مهيلجي نأبً امئاد نوددهم مهو ،اهنوكلمي ال ٍضارأ ىلع مهعيراشم نوميقي مهنأ

 ةيلصألا اهتفيظوب ةموكحلا موقت نأ طقف امنإو ،ةلودلا نم لام ىلإ جاتحت ال ةيمنتل يدوعس جذومن

 .مهتراجتل عّرشمو مظنمك
  

 عضت ملف ،"لامعأ رييست"ةموكح نوكت نأ داكت اهتموكحو ،دعب رقتست مل يتلا رصم نم رخآ جذومن

 ىلع نيفرشملا نأ درجمل ةروثلا دعب اهيف زرألاو حمقلا نادف جاتنإ عفترا .ىدملا ةديعب ةيجيتارتسا ًاططخ

 حالفلا لصحف ،يواستلا نم ردقب ءاملا اوعزوف ،ذوفنلا باحصأ طغض نم اوررحت يرلا هايم عيزوت

 ةزهجأ وأ ًاروذب عزوت ملو ،نييالب ةلودلا خضت مل .ءاملا نم ةقحتسملا هتصح ىلع"ًامئاد مولظملا"يرصملا

 .ةلادعلا نمً اردق ترفو طقف ...ةثيدح ير
  

 ةردهملا ةيرامثتسالا صرفلا نع برعلا دالب فلتخم نم ةلثامملا راكفألا تارشع اوفيضي نأ ءارقلل نكمي

 داصتقالا يف اًلام خضي نأ مهجاتنإل نكمي ناكو ،لمعلا نوديري نينطاومل رفاوتت نأ نكمي ناك يتلا

 ةلادعلاو ريبدتلا نسح عم نييالبلا تعمتجا نإ امأ ،نييالبلا تائم ىلإ ةجاحلا نود نم ينطولا

 .ًاماكحو نينطاومً اديعس ًايبرع ًاملاع اوبقرت اهنيحف ،ةيعامتجالا
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 نفعتت نأ لبق ... ةیروسلا ةحافتلا فطقنل
  

 باطقتساو ةيلهأ برحب كانه عضولا نفعتي نأ لبق ،مويلا يروسلا ماظنلا طاقسإب ليجعتلا لضفألا نم

 .يلاحلا قارعلاك اهناريج ىلع ءبع ىلإ ةيروس لوحي ام مدلاو ةيهاركلا نم ديزمو يفئاط

 يتلا تاققشتلا مغر ىلعو ،حارجلا مغر ىلع نآلا ىتح ةكسامتم ةميلس لازت ال بعشلاو ةلودلا ةيروس

 ةديفم ةيوق ةيروس ثاعبناو برخلا يسايسلا اهماظن ميمرت لهسي مويلا اهماظن طقس ولو ،اهروهظ أدب

 .ىفاعتت تأدب يتلا سنوت لثم ،اهناريجلو اهبعشل
  

 نوقشنملاو ،قطانملا ضعب يف اًلدابتم حبصأو ،رشتني فنعلاف ،ةعرسب روهدتي ةيروس يف عضولا نكلو

 .ةرهاظ تاب ماقتنالاو ،هدي يف اوعقو ول مهيفصيس نم ىلع حالسلاب درلا ريغ نوكلمي ال شيجلا نع
  

 قفاوي .يرطقلا ءارزولا سيئر لوقي امك هنارودو هفلب"تقولا يرتشي"قشمد يف ماظنلا نأ ىري عيمجلا

 مث ،ةعماجلا در ًاعيمج رظتنن مث ،ًادغ تاراسفتسا لسري مث مويلا ةيبرعلا ةعماجلا لوكوتورب ىلع

 لتقلا ةلآ رمتست امنيب ...اذكهو ةدج يف يمالسإلا نواعتلا ةمظنملً اعامتجاف ةحودلا يف اهلً اعامتجا

 ةلاحلاب نيينعملا نإف ةحص نم كلذ يف ام ردقب .بعشلا ةضافتنا ىلع رصتنت اهلعل حاورألا دصحت

 رخآ ريغ مهمامأ َقبي مل هنأ نوملعي .تقولا نورتشي ًاضيأ مه يلود عمتجمو كارتأو برع نم ةيروسلا

 .نييندملا ةيامح ،ةلزاع ،ةنمآ قطانم ،ةدع ءامسأب يتأيس يذلاو ،رشابملا لخدتلا وهو ،يكلا ،ءاودلا

 .هتاعبت نوشخيو كلذ نوديري ال مهو ،يركسع لخدتل ةيسامولبيد ةمجرت يه غيصلا كلت لك نكلو

 ةنوؤم مهيفكيل ءيش يأ .ةفئاطلا وأ ،ماظنلا وأ ،شيجلا قشنيو لصحت ةزجعملا لعل تقولا نورتشي

 ةيروس ةاسأم ءاهنإو ةكرعملا مسحل ايكرتو ندرألا نم نيتبيرقلا ةامحو اعرد ىلإ مهتابابد لاسرإ

 .عاجشلا اهبعشو
  

 اهعفدن مل نإ يتلا ،هتفلك مغر ىلع بوسحملاو عيرسلا لعفلا اذه يف نمكت اهناريجو ةيروس ةحلصم

 اهنيح ،رصتني نأ ليحتسم لب هذاقنإ نكمي الو برخ ماظنلاف ،رهشأ دعب ةفعاضم اهعفدنس مويلا

 اهفئاوط نيب تاقالعلا تءاس دقو ،ةرمدم ،ةنفعتم ةبرخ ةيروس ملست ةفلك ةيلاحلا ةفلكلا ىلإ فاضتس
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 كلذب بهذتس .يفئاط زرفو ريجهت ،ةرصاحم ندم ،ةرشتنم ةحلسأو تايشيليم ،ةيعامتجالا اهتاقبطو

 بلقلا عفد يذلا ةقطنملاو ةيروس خيرات ىلع ئراطلا دسألا ماظن ءافتخا نم ةدكؤملا ةعيرسلا بساكملا

 يمتنت ال ملاع ىلإ ،قرشلا وحنً اديعب ،قارعلاو رصمو ايكرتو برعلا ةريزج نيب عقاولا يجيتارتسالا

 ً.اماع نيعبرأ لاوط داصتقالاو ايفارغجلاو خيراتلا تاباسح كبرأف ،هيلإ
  

 ؟ةكرعملا مسحو ةيروسلا ةروثلا ةرصنب انلجعل اهانيأر ول يتلا بساكملا يه امف

 ببس هتاذ دحب اذهو ،ليئارسإو"هللا بزح"و ناريإ ءانثتساب ،عيمجللً اديجً اربخ نوكيس ماظنلا طوقس

 .عيرسلا كرحتلل زفاحو فاك

 سجوتلا ةلاح يغليس .تايلقألل ىتح حيرم اذهو ،ةيبلاغلا مكحتس .هتعيبط ىلإ يروسلا عمتجملا دوعيس

 نوكيس اهريغ عم ةحلاصتملا ةيبلاغلا مكح نأ كلذ ،ةوقلا سيلو نوناقلل ماكتحالا ةفاقثل سسؤيو ،ةمئاقلا

 نييالب دوعتس ،جاتنإلاو ةراجتلا يف هتعارب ىلإ يروسلا دوعيس اهنيح .ةيطارقوميدلا لالخ نم

 نم دتمت ةيروس ةكارشل سسؤت ،ةبرغلا ىلإ ترطضا يتلا ةعدبملا لوقعلاً اضيأو ،ةرجاهملا تارالودلا

 .ةينيتاللا اكريمأ ىلإ جيلخلا

 ةيكلمو ةراجت ،ةديدجلا ةيروس عمً ايداصتقا لماكتيو ،ضهني ،رثكأو ًايسايس حاتريس ديكأتلاب نانبل

 بزح"،راهنلا حضو يف ومنت تامدخو ةعانصو داصتقا امنإو تاءانثتساو بيرهت ىلإ ةجاح ال ،ةرح

 ال ،ديدجلا عقاولا كرديس هنكلو ،هلعف درب ؤبنتلا بعصلا نم ،ةيادبلا يف ةفينع ةمدصل ضرعتيس"هللا

 بزح ىلإ لوحتيف ،يعيشلا هبخانلً الثمم يعيبطلا هرود ىلإ دوعي نأ الإ ،ًايميلقإ رود ال ،حالس تادادمإ

 يذلا ندرألا ىلع كلذ يرسي .فئاظوو قرطو تامدخبً ابلاطم اهيف كراشي وأ ةموكحلا عم كرتعي ينانبل

 ًايداصتقا دتميس ،ًادوقع هيلع سبك ينمأ طغض نم حاتريس .صرف نع ثحبت ةلهؤم ةيرشب دراوم كلمي

 عبطلاب ،نيتلئاه نيتيداصتقا نيتوق نيبً ارسج نوكي نأ لواحيو ةيدوعسلا وحن ًابونجو لامشلا وحن

 ،ةيرامثتسا ذفانم نع ثحبت ةيلام ضئاوف نم اهيدل امب ،ةوقب ةرضاح نوكتس جيلخلا لودو ةيدوعسلا

 ؟نانبلو ةيروس نم اهيلإ بحأو برقأ دجتس له

 ةيفئاطلا ةيثبع نعً اديعب هب يذتحي ًاجذومن دجيس امنإو طقفً ايداصتقا سيل ،ديفتسيس قارعلا ىتح

 نم تقاض امدعب يعيبطلا اهطيحم وحنً ابرغ رظنت ةيقارع ةينطو ىوق جرختس ،داسفلاو باطقتسالاو

 .يداصتقالاو يسايسلا يناريإلا لالغتسالا
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 ةميزهك يناريإلا عراشلا هلبقتسيس قشمد يف ماظنلا طوقس .ريبكلا ثدحلا كانهف ناريإ يف امأ

 لقألا ىلع وأ"ًايبرع ًاعيبر"و عراشلا يف ةروث دترت اهلعل ،كانه ةفرطتملا ةقبطلاو داجن يدمحأل ةقحاس

 مل ذإ ،ةكلمملا يف انلً احيرم كلذ نوكيس مك .لادتعالا وحن"ةيمالسإلا ةيروهمجلا"ماظن لخاد نم ًارييغت

 قرفلاب رعشتس نيرحبلا ؟ةيعسوتلا ةيفئاطلا ناريإ دض فقوم امنإو ،راجك ناريإ دض فقوم انل نكي

 .ةقطنملا يف ديعس ديدج دهع ريشابت عم مجسنت اهينوكم نيب ةيخيرات ةحلاصم يف يضمتف ًاضيأ
  

 8 ومن ةبسن تققحً اكارح رثكألا يجاتنإلا داصتقالا تاذو طشنألا يهف ،عبطلاب ربكألا حبارلا ايكرت

 قوسك ةديدجلا ةيروس ىلإ رظنتس ،ًايملاع نيصلا دعب يتأتل ماعلا اذه نم ثلاثلا عبرلا يف ةئملا يف

 سفانتيلف كلذ يف ًادبأ ررض ال .جيلخلا لودو ةكلمملا ىلإ اهل ربعمو ،اهكونبو اهتاكرشو اهتاجتنمل

 اهلوحيو ةيرامثتسالا ةمجهلا هذه نم ديفتسيس ،ةعانصلاو داصتقالا يف عراب يروسلا .نوسفانتملا

 صرفو ةوق ىلإ اهب ةطيحملا فورظلا لوحت امنإو اهلالغتسا نكمي ال ةيطارقوميد ةرح ةلودف ،هتحلصمل

 .ءانبو
  

 نفعتت انرخأت املك نكلو ،نآلا ىتح ...كلذك لازت ال ةيروسو ،ىفاعم ميلس دلب ىلإ جاتحت بساكملا هذه

 هنإ ،ةطلسلا رسخي الو لماكلاب اهقرحي نأ دعتسم وه ،اهنم ىقبي يذلا ام همهي ال كانه ماظنلا ،رثكأ

 ،هتحت نم رجفتت ضرأ ىلع رطيسي نأ لواحي سايناب ىتح يلشماقلا نم ،هتقاط قوف ددمت ،ًادج شه

 مهنإف نوملأت متنك نإف"بعتم هنأ دب ال نكلو ،ًاشحوت دادزي كلذل ةيلاتلا ةبرضلا هيتأت نيأ نم فرعي ال

 ."نوجري ال ام هللا نم نوجرتو نوملأت امك نوملأي

 كلتو اعرد ىلإ يضمت ةيندرأ ةبابد لوأ ربصلا غرافب رظتني لماك بعش كانهف ،ةبعص ةكرعم نوكت نل

 ةكرعملا تمسح دقل ..هنورظتنت يذلا ريبكلا قاقشنالا لصحيس اهنيح .ايكرت نم ةامح ىلإ هجوتت يتلا

 .هرارق يروسلا بعشلا ذختاو
 
 
 
 
 
 
 
 



 303 

 
 
 

 !دعب لمتكی مل باھرإلا ىلع راصتنا
 
 

 يف نوركذتسي مهو »ةدعاقلا« و باهرإلا ىلع اورصتنا مهنإ لوقلا ملاعلا لود يف نوريثكلا عيطتسي

 نم ،ةيتحتلا »ةدعاقلا« ةينب اوككف مهنأ كلذ ،)ربمتبس( لوليأ 11 يف ريبكلا ةدعاقلا »راصتنا« دغلا

 ىتح لب ،ملاعلا لوح تايلمع يف قالطنالل اهنم ططخت ةنمآ ضرأ اهل قبت مل .ةحلسأ نزاخمو ايالخ

 .ءالولاو ةيرسلا ةديدشلا ةمظنملا لخاد نويع مهيدل تابف اهقارتخا يهو ةمهم بعصأ يف اوحجن

 عم ةنراقملاب اهذفنت نأ يف »ةدعاقلا« تحجن يتلا تايلمعلا ددع وه راصتنالا اذه باسح يف سايقملا

 كانهف ،ناتسناغفأو قارعلا يف لصحي ام انينثتسا اذإ لعفلاب ددعلا ضفخنا دقل .ىلوألا برحلا تاونس

 نيح ىلع نييندملاب ردغت يتلا »ةدعاقلا« ـل ةفيخملا ةيديلقتلا تايلمعلا كلت اهنم رثكأ تاباصع برح ةلاح

 بذجت لازت ال تناك نإف ،دينجتلا ىلع اهتردق وه يناثلا سايقملا .ينكس عمجم وأ راطق ةطحم يف ةرغ

 .ةطشنً اذإ يهفً اددج ًاراصنأ
 

 ً.ايح »ةدعاقلا« ركف ماد ام رصتنن نل .ال عبطلاب ؟لماك راصتنا وه له نكلو
 

 اهناونع ملاعلل ةطيرخ مهمامأ ،ام ناكم يف نيعمتجم باهرإلاب نيصصختملا ءاربخلا نم ةعومجم ليختأ

 يتلا لودلا يه ءارمح ،ناولأ ةثالث ىلع لودلا عزوتتس »؟ترسحنا نيأو ًايركف ةدعاقلا طشنت نيأ«

 نوكت نينوللا انجزم اذإو ،اهيف ترسحنا يتلا لودلا يه ءارضخو ،ًالمعو ًاركف »ةدعاقلا« اهيف عترت

 .ًاركف ةدوجوم تلاز ام نكلو ًايركسعو ًاينمأ »ةدعاقلا« اهيف ترسحنا يتلا لودلل »ًاّينب« ًانول ةجيتنلا

 لثم »ةدعاقلا« اهيف طشنت نأ لمتحي ةقلقم تاعمجتل يهو ءادوس ًامالعأ ةطيرخلا ىلع نورشنيس

 .ةلزعنم اهنكل اهعم ةفطاعتم وأ »ةدعاقلا« ـل تاميظنت دجوت ثيح وأ ابوروأ يف ةيمالسإلا زكارملا ضعب
 

 »ةدعاقلا« ـل نكت مل لب ،نادلبلا نم ريثك يف »ةدعاقلا« رايتخا ءاغلإ يف مهاس »يبرعلا عيبرلا«

 ايبيل .»ةدعاقلا« ـل ةبسانملا ةئيبلا يهو ،ةيوضوف وأ ةفينع تناك يتلاو لوحتلا »ةنتف« يف ةكراشم

 »ةدعاقلا« ـل دوجو يأَ رن ملو ،رهشأ ةتس لاوط ةحلسم ةروثو ةلماك برح ةلاح ،لضفألا جذومنألا تناك
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 حوضوب نلعأو ،»هتدعاق« نع ىلخت هراوج ىلإً اموي براح نم ىتح .»ندال نب« ـل ةروص ىتح وأ

 ميعز جاحلب ميكحلادبع حوضوب انه دصقأو ،»ةلادعلاو ةاواسملاو ةيرحلا« ةلود ديري هنأو اهعم هفالخ

 ةمسلاَ رن ملو ،»ةدعاقلا« ركف تامس نم يهو ،ةدحاو ةيراحتنا ةيلمعب عمسن وأَ رن مل .سلبارط راوث

 ىلإ ىقرت يتلا هتقطره لجرللف ،يفاذقلا ريفكت ةلوهس مغر ىلع ،ريفكتلا يهو اهب صتخت يتلا ةيناثلا

 كلذب قحتستف ،ايبيل يف »ةدعاقلا« ـل دوجو ال ًاذإ ،ةيراحتنا تايلمع الو ريفكت ال .نيدلا يف فيدجتلا

  ؟اذامل ،نكلو ،ةرادجب رضخألا نوللا
 

 اهنإ لب ،»ةدعاقلا« ـل ةيار عفرت ملو ،اهتروث لالخ تاراعشلاو تايارلا ىتش تعفر ،ىرخألا يه رصم

 تامس نع امهيلخت ةروثلا لبق ىتح اتنلعأ نيتفرطتملا نيتيمالسإلا امهيتكرح نأ يف ناعمتجت ايبيلو

 نم يهو رصم تجن اذاملف .مكاحلا ىلع حلسملا جورخلاو يراحتنالا لمعلاو ريفكتلا يهو »ةدعاقلا«

 ةعامجلا هقف وه ريبعتلا حص اذإ »ةيدعاقلا ةديقعلا« لصأف ؟»ةدعاقلا« ـل دِّلوملا ركفلا نضتحا

 نأو ،ةرفاك اهتاسسؤمو ةلودلا نأو ،يلهاج عمتجملا نأ تنلعأ يتلا ةيرصملا داهجلا ةكرحو ةيمالسإلا

 رصم تجن اذامل ...فوفصلا هيف زيمتت داهج دعب الإ مالسإلا ىلإ ةدوع الو ،هنم وهف رفاكلا ّرفكي مل نم

  ؟هتَظَفلو »ةدعاقلا« ركف نم
 

 اهيف زربت مل ىرخألا يه ،ةفيخم ةينمأ ةلودل لخلختو ىضوفو لوحت لاحب نآلا جومت يهو ،ةيروس

 هفنع كلذب رربيف »ةدعاقلا« رهظت ول ىنمتي ماظنلا نإ لب ،اهل ةيتاوم ةصرفلا نأ مغر ىلع »ةدعاقلا«

 ةيروس نم »ةدعاقلا« يرظنم مهأ جرخ دقل .اًلالتحا تتاب يتلا ةينمألا هتسايسو هبعش دض ىمعألا

 »يدعاقلا« ركفلا نم ةفرطتم ةلحرم يهو ،ةروصنملا ةفئاطلا ةيرظن بحاص يروسلا بعصم وبأ وهو

 ،اهددع لق نإو نينمؤملا ريمأ وه اهريمأو ةيعرشلا ةعامجلا يه داهجلاب ةمئاقلا ةعامجلا نأ ىلع موقت

 ةكلاهلا ةيرظنلا هذه تقبط دقو ،ضرعلاو لاملاو مدلا وحابتسم ةرفك مه عمتجملاو ةمئاقلا ةلودلا نأو

 .رئازجلا يف ةيمادلا ءادوسلا ةيرشعلا لالخ ةكلهملا
 

 تاعامج دوجو ىلإ ريشت ءادوس مالعأ عم ًاضيأ رضخألاب اهنيولت نأ نكمي رئازجلاو برغملاو ندرألا

 تلصح يتلا فنعلا تايلمع وه نيعمتجملا ءاربخلا نم كلذب لوقي نم دنتسمو ،اهيف »ةدعاقلا« ـب ةطبترم

 وبأ( »ةدعاقلا« ـل يحورلا بألا دوجو يفكيف ندرألا امأ ،ةلزعنم تناك نإو رئازجلاو برغملا يف ًاريخأ
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 .لازت الوً اران تلعشأ يتلا هراكفأ نع يلختلا ضفري ًادناعم ًاّرصم ،اهيف نجسلا يف )يسدقملا دمحم

 لازت ال اهنكل ماظنلا دض اهيف يبعشلا كارحلا يف رود »ةدعاقلا« ـل سيل ،ةرئاح ةلود وهف نميلا امأ

 .ريبك دوسأ ملعب ءارضخ يه امبر ،راصنأ اهلو ةطشن
 

 رمحأ اهنول نوكيس يتلاو بضاغلا ملسملا لقعلا ىلع اهيف ةرطيسم »ةدعاقلا« لازت ال يتلا لودلا امأ

 ثالثلا لودلا يف يكريمألا دوجولا وه ببسلا له .قارعلاو ناتسناغفأو ناتسكاب يهف ،ةطيرخلا ىلع

 يكريمألا لالتحالا وه لهف ،ةيروس ةنس ةيركفلا مهتيفلخ يف نوهبشي ًالثم قارعلا ةّنس ؟ةيركف ةيفلخ مأ

 مهداهج تاونس لالخ ناغفألا ىمح يذلا امو ؟»ةدعاقلا« نضح ىلإ مهاعفد ناذللا يعيشلا ولعلاو

 ةموكحلا ىلع مهريفكت رصتقاو ،شيجلا ىتح لب بعشلا ةماع ريفكت يف غولولا نم سورلا دض

 كلذكو اهسفن ةينيدلا سرادملا يف ناغفألا عم كرتشت يتلا ناتسكاب يف كلذكو ؟اهزومرو ةيعويشلا

 ًامود بلاطتو ةبقاعتملا تاموكحلا عم مصتخت تناك يتلاو ةددشتملا ةيدنبودلا ةيفنحلا ةيبهذملا ةيفلخلا

 ردحنت مل اهنكل ،ةعيرشلا قيبطت لجأ نم تاماصتعالاو رهاظتلاك ،ةعورشملا طغضلا لئاسو ىتشب

  ؟اذاملف ؟نآلا الإ ريفكتلاو ةلودلا ىلع حلسملا جورخلاو يراحتنالا لمعلل
 

 »ةدعاقلا« ركف اهنع رسحنا له ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،يدالب صخي ام وه مهألاو بعصألا لاؤسلا

 ةجيتن ةتفاخ »ةدعاقلا« له .ًايركف دعب حجنن مل نكلو ًاينمأ انحجن ؟نوللا ةينب اهنأ مأ ءارضخ حبصتف

 ةنرصعلل ضفارلا ددشتملا نيميلا ةدح له ؟طغضلا اهنع فخ ول ًاددجم شعتنتسو اهيلع ينمألا طغضلا

 ًادناعم مهريغ لازي ال نكلو ،نيريثكلا ةحصانم يف انحجن ؟حالس ريغ نم »يدعاق« ركف حاتفنالاو

 هذه له .»هلتقت ال نكلو رفاكلا هركا« قطنمب نكلو فنعلا ضفري نم اننيب .قح ىلع هنأ ىوريً اضفار

 ىلع ًاينمأ ًاراصتنا طقف ديرن ال نحنف ،ركفتلا قحتسي ثحبم هنإ ؟»يّنب« ـلا يف انعضت قئاقحلا

 .رخآ ءيش يأ لبق مالسإلل ةيامح ًامامت اهروذج علتقي ًاراصتنا ديرن امنإو »ةدعاقلا«
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 دیدج يبرع ملاع يف ةیقفأ ىلإ ةیدومع تاقالع نم
 
 

 ،برعلا عيبر دعب رمتسيس لب ،طقف مهيلع بوضغملا ليحر دنع فقوتي نل ةيبرعلا تاروثلاب ءامعزلا رُّثأت

 ،ددجلا ءامعزلا نيب فالتخالاو نواعتلاو لاصتالا ةعيبطو ةمقلا ىوتسم يف ةديدج تاقالع لكشيل

 مهعتمتل وأ ،مهئادأ نسحل ،تاروثلا بيهل مهلصي مل نيذلا ،مهنعّ يضرملا ىمادقلا ءامعزلا كلذكو

 ماعلا اذه ةيبرعلا ةمقلا ليجأت يقطنملا نم ناك ،يلاتلابو .مهبوعشو مهنادلب ةعيبطل وأ ،لضفأ ةيعرشب

 عقوتي الْ ذإ ،ًاركبمً ادعوم لبقملا )سرام( راذآ ىقبيس بلاغلا يفو .ديدجلا يبرعلا ماظنلا لكشتي امثير

 .اهنيح ديدجلا يبرعلا ملاعلا لكشت لمتكي نأ
 

 ضعبلا .ةماعزلا ّبحو ةيسفانتلاب ةثيدحلا ةيبرعلا لودلا لّكشت ذنم برعلا ةداقلا نيب تاقالعلا تزيمت

 »روكيد« درجم ًامود اوناك ناجللاو ءارزولا .مهبوعش باسح ىلع اوقلمعت نورخآو ،لعفلابً اقالمع ناك

 ةدحو عورشم نم مك .ناريبكلا نادئاقلا هيلع قفتي ام وه مهملا امنيب ،ءاقل يأ دنع نيميعز نيب نورجي

 يف ةعاربب نوكراشي نيذلا ءامعزلا مامأ هب فتهت ةلفاغلا بوعشلا تجرخو هل لِّلُهو هب لفتحا ةيبرع

 لأسي ،تاءارجإلا مامتإل ناجللا ليكشتو قئاثولا عيقوت دعبو .ةكباشتملا يدايألا عفرب يحرسملا لمعلا

 .»كتفرعمب مهفرص« هل لوقيو هنيعب هل زمغيف ،هتاهيجوت نع دحوألا ميعزلا عوضخ لكب ينعملا ريزولا
 

 ،ًالهس كلذ نوكي نلو ،عقاولا اذه ريغتس هتاعبتو يبرعلا عيبرلا .ءامعزلا نيب ةيدومع ًامود تناك ةقالعلا

 ددج برع ءامعز نيب ةديدجلا اهتعيبط يف تاقالعلا رثعتت دق ،ةيطارقوميدلا وحن ىطخلا رثعتتس املثمف

 يف ةعرسب ريغتت نل يتلا ةيسائرلا نيواودلا يف مهلوح نمو مه اهيلع نوسرمتي امثير ىمادقو

 ديدجلا يبرعلا ماظنلا نكلو .ماظن لك عم نوفيكتي نويطارقوريبلاف ،ةديدجلا ةيبرعلا تايروهمجلا

 .ًالثم رصم يف تاداسلا ىلإ رصانلادبع نم لوحتلا ةلاح نع ًامامت ٌفلتخم
 

 باسح بسحي نأ سيئرلا ىلعو ،نابختنم ناسيئر امهلثمي ةلودو ةلود نيب ةيقفأ نوكتس ةلبقملا ةقالعلا

 عقوي نأ عيطتسي ال ًاضيأ وهو .نينثا نيب فالتئا جاتن وه امنإو دحاو بزح معدب ًالثم عتمتي ال هريظن نأ

 ريسي هاجتالا نأ ودبي ،ًالثم رصم يف .بختنملا هناملرب ىلإ ةدوعلا ريغ نمً اضرق وأً ايداصتقاً اقافتا
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 نوكيس له .هتايحالص ىدم حضاولا نم سيل ةيروهمج سيئرو تايحالصلا عساو ءارزو سيئر وحن

 ىلع نانثالا سفانتيس مأ ،ايكرت يف ناغودراو لغ هللادبعك ءارزولا سيئرلً ادناسمً ايزمر هدوجو

 ىلإ ةسناوتلا ليميس له ،ةحضاو ريغ كانه ةروصلاف ،سنوت يف لاحلا نوكيس كلذكو ؟تايحالصلا

 ءامعزلا عم ةرملا مهتبرجت دعب نييرصملا وذح نوذحيس مأ ،ًايفاقث مهل بيرقلا يسائرلا يسنرفلا ماظنلا

 حص اذإو ؟يلع نبو تاداسلاو كرابمك ،كلذك اونوكي نأ اوعس نمو ةبيقروبو رصانلادبع لثم ،نيدلاخلا

 ،ةنعارفلا رخآ نوكي نأ ديري هنأب ،مايأب ةصنملا ةثداح لبق هل نواعم ىلإّ رسأ تاداسلا نا نم ليق ام

 .ةنعارفلا نمً اديزم نوديري ال ديكأتلاب نييرصملا نإف

 يف يضمتس مأ ،راصتنالاو ةروثلا يف ةيقبسألا امهعمجت ذإ ،سنوت هاجتاب رثكأ رصم برتقتس له

 عمً ايداصتقاً الماكت لضفتس ةيروس نأ مأ ؟ةديدجلا ةيروس عم يخيراتلا قايسلا قفو ةيبعش تاقالع

 بناجلا نم ةنميهلا ةدقعو ،لالقتسالا دعب ام دقع ريغ نم نانبلو ،ةيكلملا ندرألا ،نيرشابملا اهناريج

  .اًلامش ترظنو الإ ةرم رصم تضهن امف ،رصم عم ةزيمم ةقالع نم دب ال نكلو ؟عبطلاب يروسلا

 نيب تاضوافملا ةيطغت مالعإلل ةريثم نوكتس نكلو ،ًاميدقً ايكيسالكً اثيدح نوكي نأ اذه ودعي ال امبر

 درجم امنإو ءامعز كانه دعي مل ذإ ،نيميعز نيب سيلو نيتبختنم نيتيطارقوميد نيتموكح نيب ،نيدلبلا

 يه يتلا مهحلاصمب نوينعم لامعأ لاجر هفصنٌ دفو هعمو قشمد ىلإ لصي ءارزولل سيئر وأ سيئر

 عامتجا يف ًاقيش ًافالخ نوكيس .مهتاكرش يف هلام رمثتسيو مهعناصم يف لمعي يذلا بعشلا ةحلصم

 ةعانصلاو ةيلاملا اريزو مهعمو ،تاضوافملا بصع نونوكيس نيذلا نييرصملاو نييروسلا لامعألا لاجر

 نم ةقباسلا دوهعلا اهتغرفأ نإو ةليمجلا تارابعلا هذهب ساسحإلا دقفن اّلأ بجي( نيقيقشلا نيدلبلا يف

  .رخآلا دلبلا يف تانامضوً اصرفو رثكأ ايازم ديري قيرف لك ،)اهاوتحم
 

 لودلا نيبو ةيدومعلا اهتعيبط ىلع ظفاحتس يتلاو ةرقتسملا ةيدوعسلا نيب نوكتس ةراثإ رثكألا ةقالعلا

 جاتحي دق .ًايداصتقاو ًايسايس ًانواعتوً الصاوت الإ لمتحي ال نيدلبلا نيب امف ،رصم ًاصوصخ ،ةيقفألا

 ةيدومعلا تاقالعلا نم تاونس دعب ةديدجلا تاقالعلا ةعيبط ىلع سرمتلل تقولا نمً اضعب نادلبلا

 تاقالعلا كلت تحجن .كرابمو هللادبع كلملا مث دهف كلملاف ،تاداسلا مث رصانلادبعو لصيف كلملا ،ةرشابملا

 ةبقح كلذ نم ىنثتسُي( يبرعلا ملاعلا اهلوح نم مظتنا ةيئانث الَّكش ىتح نيدلبلا نيب ةقالعلا زيزعت يف

  ،)رصانلادبعو لصيف كلملا
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 لب ؟نييرصملا ءارزولا سيئرو ةيروهمجلا سيئر ةيئانثو يوقلا ةيدوعسلا كلم نيب ةقالعلا نوكتس فيكف

 امبرو ،ةضراعملا ميعزو ةيلاوملا ةيناملربلا ةلتكلا ميعزو ،ناملربلا سيئر عم لصاوتت نأ ةكلمملا جاتحت امبر

 رهزألا خيش نإ لب ،راتس ءارو نمً ارثؤم نوكيس يذلا ،»نيملسملا ناوخإلا« ـل ماعلا دشرملا ىتح

 .ةيمالسإلا تابسانملاو ةيلوكوتوربلا تالماجملا نم ربكأ باسح اهل بسحي ةوق زكرم نوكيس بختنملا
 

 ،نييفاحصلاَ رشعم نحن امأ ،طسبأ ناك هنأل ،يبرعلا عيبرلا لبق ام دهع ىلإ ةسايسلا لاجر ّنحي دق

 ،اهرثكأ ام تادياكملاو تابيرستلا ،ثدحتيس عيمجلا ،انل ةنج نوكيس ديدجلا يبرعلا ملاعلا نإف

 .برعلا عيبر ايحيلف ،هب انغالبإ ديري ام ٌّرس هيدل عيمجلاو
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ةلاقملا رشن خيرات ةلاقملا ناونع   مقر 
فصلا

ةح  

ءادهإلا -  1 

 2 ةعابطلاو رشنلا قوقح 

ةمدقملا -  3 

 اهيف عضولا نكلو لكشلا اذهب امود ةيعمق ةيدوعسلا نكت مل 19/08/2017
لمتحي دعي مل نالا  

6 

فلتخم نكل يدوعس انا 09/09/2017  9 

 لئاسو ىلع هتضبق يدوعسلا دهعلا يلو مكحأ نأ دعب 08/02/2018
ةدشب اهرصعي حار دالبلا يف مالعإلا  

13 

ءايربالا بقاعي هنكل نيفرطتملا قحس ديري ناملس نب دمحم 01/11/2018  16 

 برحلا ءاهنإب دالبلل ةماركلا ةداعإ ناملس نبا ىلع 13/09/2018
نميلا يف ةشحوتملا  

19 

نييدوعسلا ريغيس يذلا حالصإلاو ناملس نب دمحم 18/04/2018  22 

ةسايسللو مكل ام ناوخإلا اهيأ 30/03/2018  26 

 ةيرحلاو نجسلا نع...متعطتسا ام نجسلا اوشاحت 10/06/2018
بائتكالاو  

29 

ةيناملعلا ناكد 19/08/2017  33 

اعيرم ارايخ نآلا نوهجاوي ةيدوعسلا يف نوحلصملا 21/05/2018  36 

يبرعلا عيبرلل اهتنايخ نمث نميلاب ةيدوعسلا عفدت 06/12/2017  37 

؟ةيدوعسلا يف ةيشعاد ةلاح انيدل له 11/07/2014  40 
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 يكيرمالا بناجلا لهو ةيطارقميدلل نوزهاج برعلا له 19/06/2018
ءيس  

43 

 ةيبونجلا ايروك نم ةيدوعسلا هملعتت نأ نكمي يذلا ام 12/01/2018
داسفلا ةحفاكم نأشب  

46 

فاجعلا ايروس تاونس 02/09/2018  50 

هل اودعتسا نكلوو...بمرت اوفاختال 11/11/2016  53 

 دهعلا يلو ىلع نكل...ةدايقلا تايدوعسلا عيطتست اريخا 25/06/2018
ديزملا لعف  

57 

ريبعتلا ةيرح وه يبرعلا ملاعلا هجاتحي ام سمأ 18/08/2018  58 

خیراتلا حیحصتل ایكرتو ةیدوعسلا ةصرف 30/09/2011  60 

 دعاسي نأ نكمي ١٩٦٥ سرد نكلو نميلا ترمد ةيدوعسلا 24/11/2017
بارخلا حالصا يف  

63 

 ةكلملا نم يدوعسلا دهعلا يلو هملعتي نأ نكمي يذلا ام 01/03/2018
ةيناثلا ثيبازيلا  

66 

 يف ةقلطملا ةطلسلا...ةديدجلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 03/09/2017
دهعلا يلو ةضبق  

69 

اهتاذ جئاتنلا ىلا يضفي ناتسناغفا يف ءاطخالا راركت 25/08/2017  74 

هيفرتلاو نفلا ملاع ىلا رئاحلا يدوعسلا ليلد 30/04/2018  77 

  يكريمالا مليف نم ةيدوعسلا هملعتت نأ نكمي يذلا ام 17/04/2018
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80 

نميلا لابج يف ةيروسلاك.…ةروث 18/11/2016  81 

يلحملا رارقلا يف ةكراشملا اريخا..2030 نطاوم ةيؤر 29/10/2016  86 

ةفيظولا...2030 نطاوم ةيؤر 29/10/2016  88 

راجشألا نم دیزم »راجشأ« ..2030 نطاوم ةیؤر 29/10/2016  
90 

يحصلا نامالا...2030 نطاوم ةيؤر 29/10/2016  92 
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هيلع يشمن فيصر... 2030 نطاوم ةيؤر 29/10/2016  94 
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114 
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 ملاعلاو..نيملسملا ناوخالا نأشب ةئطخم ةدحتملا تايالولا 29/08/2018
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ةيجيورنلا ولسوا نم برعلا ةيرح لوح رطاوخ 05/06/2018  122 

؟جيرفلا حور ىلا جيلخلا دوعي فيك 07/03/2017  125 

ةرم رشاع تيكالك...ناوخالا 02/09/2014  128 

بعصا تارايخ مث ةبعص تارايخ هجاوت ةيدوعسلا 05/09/2014  131 

؟ةلبقملا ةيناريالا ةيدوعسلا تاضوافملا لشفتس اذامل 15/05/2014  134 

 138 ةیناریإلا ةنمیھلا مأ شطعلا ،جیلخلا يف انیلع رطخأ امھیا 25/04/2014

يروهمجلا بزحلاو ةيدوعسلاو يبطلا نيمأتلا 18/04/2014  141 

؟ليئارسا عم تاقالع ىلا ةيدوعسلا جاتحت له 03/09/2016  144 

؟نميلا يف نم عم نم 27/08/2016  148 

مدلا رهن فقوتي ىتح برعلل ةيطارقوميدلا 12/07/2016  152 
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؟ةرطاخملا قحتسي ام كانه له لأسي يدوعس 27/02/2016  155 

ةيدوعسلا يف سيباوكلا ةعانص 16/01/2016  158 

ديعس طسوا قرش:كرتشم ملح انيدل 19/05/2015  161 

تاعامج ال لود نيب ايروس يف عارصلا 05/02/2015  164 

ةيدوعسلا ىلع نيتوب رطخ 27/11/2015  168 

ةايحلا ةدوج ديري يدوعسلا بعشلا 24/10/2015  172 

جيلخلاو ةيدوعسلا يف  ايروس ائجال نوكت نأ 12/09/2015  176 

؟ةيناريالا ايروس راوجب شيعلا عيطتسن له 05/09/2015  179 

هات يبرع عيبر ىلا يعولا ةدوعو يلجنجب... يلجنجح 29/08/2015  182 

ميمرلا ماظعلاو ناطقلا دمحأو دسالا راشب 08/08/2015  185 

ريبكلا يدوعسلا بايغلا 01/08/2015  188 

فاجع تاونس رشع 11/07/2015  192 

ةدوعلاو مزحلاو شعاد 27/06/2015  196 

؟نارياو ةيدوعسلا نيب برح عقتس له 06/06/2015  199 

فرطتملا ركفلا ةهجاوم يف قيدصلا ركب وبأ 13/12/2014  203 

 هتعنمو ناتسناغفأ يف داهجلاب ةيدوعسلا تحمس اذامل 15/02/2014
؟ايروس يف مويلا  

206 

 قرشو تومي زوجعلا وكيب سكياس... نيئجاللا مايخ نيب 04/01/2014
دلوي ديدج يبرع  

210 

ةعبار ماصتعا ضف نم اجن بضاغ »يناوخإ« باش رطاوخ 17/08/2013  213 

يبرعلا عیبرلا دعب ام نمز يف »ءاغوغلا« عم ایلعلا ةقبطلا ةایح 10/08/2013  216 

ةلزعلا نم ماع 27/07/2013 1000 219 

نایقاب يسایسلا مالسإلاو ةیطارقومیدلاو ...»عیبرلا« ىھتنا 20/07/2013  222 
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 مأ ةلاقإ ..رصمب »ناوخإلا« ةدایق رظتَنی اذام ..وینوی 30 ةسكن دعب 06/07/2013
؟ةلاقتسا  

224 

يدوعسلا تیبلا نم لیفلا جارخإ 08/06/2013  227 

يبرعلا عیبرلاو بوكلا فصن 20/04/2014  229 

دسألا طاقسإ بجی لضفأ طسوأ قرش لجأ نم 23/02/2013  232 

ءارولا ىلإ ةدوع ال نكلو ... يبرعلا عیبرلا ةیاھن 20/20/2013  235 

 238 ! ناوخإلا فیرخ 22/12/2012

أوسأ ىلإ ءيس نم ...ةیروس 17/11/2012  241 

 244 ؟ ادحاوً ایمالسإ ًارایت ًاریخأ اوحبصأ لھ ...نویفلسلاو ناوخإلا 13/10/2012

طفنلا ةنعل نم اوررحت : ةدیدجلا ایبیلل ىرخأ ةحیصن 18/08/2012  248 

نیشمھملل دوعصو يقبط عارص ھنإ .. يبرعلا عیبرلا 28/07/2012  251 

تبغر نإ ... دیدجلا طسوألا قرشلا يف ناریإبً ابحرم 30/06/2012  254 

نینامز نیب "فورعملاب رمألا ةئیھ" تالوحت 14/04/2012  257 

ةایحلل ...خیراتلل فانئتسا؟يبرعلا عیبرلا ام 30/12/2012  261 

ماصتعالا يف ال تاباختنالا يف لحلا 04/12/2011  264 

نميلا ريغلو نميلل لحلا يه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا 04/10/2014  267 

..ةيلاربيللاو ناريإو شطعلا :جيلخلا تاددهم 25/04/2014  271 

ناريا نع يثوحلا دعتباو نوع ريغت ول 05/11/2016  247 

اهحبق يف ةدعاقلا تزواجت يتلا شعاد:ةولعس 11/01/2014  278 

ةايحلا أدباو قلقلا عد..يدوعسلا اهيأ 30/11/2013  281 

رضخالا يف ةايحلا... نييدوعسلا ةداعس 09/11/2013  284 

ًایعیش ًالالھ دعی مل 15/06/2013  286 

ةیدوعسلا يف ىطسولا ةقبطلا الكأ ناذللا يرثلاو يبنجألا 01/09/2012  290 
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ةرھاقلاو ضایرلا نیب ...ایندو نید 14/07/2012  293 

لاملا نم لیلقلاب ةیبرع ةیمنت 17/03/2012  297 

نفعتت نأ لبق ... ةیروسلا ةحافتلا فطقنل 17/12/2011  300 

 303 !دعب لمتكی مل باھرإلا ىلع راصتنا 09/09/2011

دیدج يبرع ملاع يف ةیقفأ ىلإ ةیدومع تاقالع نم 15/06/2011  306 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


