
  

! ةعاشإ تسيل انتروث : نايب

ماظنلا طاقسإ ديرن انلزام

ةينطو ةماركو ةّيرح لغش : انراعش لازامو

! ةروثلا بلاطT بيجتسي يذلا ليدبلا عنصنس … Hيفلس ? Hيوثادح ? ،ةرتاسد ? ةضهن ?

Tًّةـقرـُحوً ةـقرـَح انبعـش عبـش اـمدعـب ،2010 ربمسـيد 17 يف ةيسـنوتـلا ةروثـلا ةرارـش تعـلدـنا اـ 
 اهــــب تفتــــه يتلا تاراعشــــلا تــــناــــك ،هــــقوقــــحو هــــتوــــق نوعبــــشي ? نــــيذــــلا هبلــــس نأ دعــــبو اــــقارتــــحاو
:ةحيرص ةحضاو دوشحلا
"ماظنلا طاقسإ ديري  بعشلا"
"ةينطو ةمارك ،ةيرح ،لغش"
."اندDو <لّاتق ،اند@ب <قّارس" :فيصوتلا لهس ،ةدّدعتTا ههوجو مغر ّ،ودعلا ناكو

 نأ دعــب موــي دعــبً اــموــي دــعاصتــي انبضــغ ناــف ،يلع نــب "بــيرــهت" نــم فصــنو ماــع دعــب ،مويــلا اــّمأ
 هتكارش نوّلسوتي اوناك نيذلا ،نويضارتف?ا هؤاكرشو  ًايجراخو ًايلخاد نويلعفلا هؤاكرش حجن
 اهبطــش ةــلواحــمو اههــيوشــتو ةروثــلا تاراعــش ىلع فافتــل?ا يف ،ت?احــلا بلــغأ يف ىودــج نود
 مهخســف دنــعً wثــم اودارأ امــك ،ةيــعامــجلا ةرــكاذــلا نــم اــهوحــم نــع wضــف رــضاحــلا تاــناــهر نــم
...ةبصقلا ماصتعا تاراعش

 ةلــتاــق تاــّيوــه تاــعارــص حرــسم ىلا ةــماركــلا ةروــث لــيوحــتّ دــح ىلا مويــلا رــمyا مهــب لــصوو لــب 
 مهـفرـحو سّانـلا يعو بwتـسا ىلع "مwظـلا  يّيعجر" عم "راوـنyا ّويعـجر" هحـكر ىلع سـفانتـي
 ّلقتسTا ريغ ءاضقلا هيف جرُفي يذلا تقولا سفن يف كلذو …اهلجأ نم اوراث يتلا اياضقلا نع



 اوبـــهنو انـــئارقـــف قرـــع اّوصتـــما نـــيذـــلا نـــيدـــسافـــلا ىلع هيـــف رّتـــستيو انـــئادـــهش لتقـــب HمهّتـــTا نـــع
…اندwب تاورث

 تّايعمــــجو بازــــحأ Hــــب ةرعتــــسTا تازايتــــم?او ةطلــــسلا ىلع ةــــيراضــــلا برــــحلا حلاصــــل كــــلذّ لــــك
 عارصـلاّ ?إ مهّمهـي ?و ؛ةينـطوwـلا ةيـنوـبزـلا ةـفاقثـلا سفـن مهـّكرـحت نـيذـلا ءاـكرـشلا ء?ؤـه تايـّبوـلو
 ةيـــباختـــن?ا تّاطـــحTا يفو ةيـــعامتـــج?ا تاكبـــشلاو ةيـــمwـــع�ا رـــبانـــTا يف ةطلـــسلا ىلع مومـــحTا
.Hّيلودلا يسايسلاو يلاTا ذوفنلا رئاود سيلاوك يفو مهتايشيليم تاهجاوم يفو

 نجسيـف  .ةيبعشـلا ةـضافتـن?ا يف كراـش نـمّ لـك ًايـموـي اـهاـحر نحطـت يتلا ةرذقـلا برـحلا اهـّنإ
 ءادـــهشلا يلاـــهأ ىلعو اـــهاـــحرـــج ىلع مرـــجTا سيـــلوبـــلا يدتعـــيو ةروثـــلا بابـــش دـــسافـــلا ءاضقـــلا
 ّ?إ مهــل فقــس ? نــم ةعــباتــلا ةــيداصتــق?ا ةــسايســلا قحســتو .ةبلطــلاو لمعــلا نــع HّلطعــTا ىلعو
 مهّسح ببيغتو سانلا ليلضت يف ،هتاء?و فwتخا ىلع ،هوبشTا مwع?ا كراشيو .رقفلا فقس
.عارتق?ا قيدانص يف ًاقاروأ وأ ّ بصعتلا رانل ًابطح مهيمر ريسيتل يدقنلا

:يت�اك امهف ىحرلا هذه ابطق امأ

 "ةنكمم ةّدم لوطM ةطلسلاب ىقبن فيك" وأ :اكيورتلا

"ةتّقؤXا ةيبعشلا ةيعرشلا ةيبلغMا"وأ اكيورتلا ةبرح سأر :ةضهنلا - أ  

 ءاـــــبرـــــقyاو ءاضـــــعyا بيصنتـــــب كـــــلذو ،ءايـــــح ىندأ نود ةـــــلودـــــلا-بزـــــحلا ةـــــموظنـــــم جاتـــــنإ ديعـــــت -
 عم تافــلاحتــلا دقــع يف ىناوتــت ?و .ةــيراد�او ةيــموكحــلا بــصانــTاّ لــج يف HــلاوــTاو راصــنyاو
  "لطـــب ? كاـــخأ هركـــم" ةجحـــب ةطلـــسلا ىلع ظافحـــلا يف اـــهاـــّيا مهـــتدـــعاســـم نامضـــل Hيعّمـــجتلا
؛" ةلودلا بيلاود يف مّكحتي عمجتلا"و

 لــــهاجتــــيو ةــــقدصــــلا ةــــفاقــــث ىلع دمتعــــي ،يلاريبــــلويــــن - ظــــفاحــــمويــــن يداصتــــق?ا اهجــــماــــنرــــب -
 ىلع ةورثــلاو ذوفنــلا باحــصأ ةــمدــخ لــصاوــيو ،)ةــعدــب ةضهنــلا هربتعــت يذــلا( يقبطلا عارصــلا
؛ةمورحTا تائفلا  باسح

 ىلع رـفاـس لكشـب رّتـستت امـك ،هريـغو جيلـخلا نـم ةـيداصتـقاو ةينـيدو ةيـسايـس جذامـن دروتـست -
؛نيدتعTا يمحتو ةيفلسلا تاءادتع?ا



 ةبـساحـTاـب ةقلعتـTا كلتـك ةلـجاعـلاو ةـسّاسحـلا تافلـTا ةجـلاعـم نـع ةبـيرلـل ريثـم لكشـب سـعاقتـت -
 نــــم عوــــن اهنــــمّ فَشتــــُسي ةقــــيرطــــب اــــنايــــحأ فّرصتــــتو لــــب .ةيــــلاــــTاو لدعــــلاو نــــمyا تاــــعاطــــق يف
 هبـش ةـناصحـب نوعّتمتـي  مهـتاـمدـخو مهـئ?و مـيدقتـل نـيدعتـسTاّ نأـك( ةبـساحـTا ةبـغر يف ةيـئاقتـن?ا
؛ )"نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم" ةدعاقب wمع ةينلع

 فرطـلا اذـه ناـك امهـم ،"انعـمو ّانـم وهـف انـل عفدـي نـم" قطنـم ىلع موقـت ةيـجراخـلا اهتـسايـس -
؛قيقشلا ينيطسلفلا بعشلا قح يف وأ هبعش وأ انبعشّ قح يف همئارج تناك امهمو

 تايــلوؤســTا ّىتــش يف ةءافكــلا نادقــف نــم ةيــلاــع ةــجرد نــم ةضهنــلا هــب عّتمتت اــم ةــهادــب مــغرو -
 يباختــــنا-لبــــقاــــم باطــــخلا Hــــب عساشــــلا قرفــــلا رــــّسفي ? كــــلذ نأّ ?إ اهــــب تّلفكــــت يتلا تّافلــــTاو
 تاــــسرامــــمو ةدايقلــــل يمسرــــلا باطــــخلا Hــــب عقافــــلا ضــــقانتــــلا ?و ،يباختــــنا-دعــــباــــم باطــــخلاو
.اهطابضنا اهنع فورعTا دعاوقلا

"ّيكبي D حّرفي D ّيكتXا ريزلا"ـك :ةضهنلا افيلح - ب 

 نمضـــي لكشـــب ةّيبلـــغyا ىوـــق نازيـــم ّ?دعـــي نأ ضرتفـــTا نـــم ناـــك نـــيذلـــلا ،لتكتـــلاو رمـــتؤـــTا اـــبزـــح
 مــهاــس يذــلا رــمyا .ةضهنــلا ةنميــه سكعــلاــب اــّسرــك ،قــباســلا ماظنــلا ةــّيدادبتــسا عم "ةعيطقــلا"
 ? ةــــــموكحــــــلا يف امهــــــئارزوّ لــــــجّ نأ امــــــك ،امهتفعــــــضأ ةريطــــــخ تاــــــماسقــــــنا يف امهــــــقارــــــغإ يف
 .ذوفنـــلا لwغتـــسا يف اـــًنايـــحأو ةأرـــجلا بايـــغو ةءافكـــلا فعـــض يف ةضهنـــلا ءارزو نـــع نوفلتخـــي
 ىلع يلطنت دعـت مـل ًابـلاـغ ناـبزـحلا اهـل أجلـي يتلا روتـسدـلا ىلع لمعـلاـب لاغشـن?ا ةعـيرذّ نأ امـك
.دحأ

ةنكمم ةّدم لوطM ةطلسلاا عجرتسن فيك وأ :ةضراعXا

"ءادلا يه تناك يتلاب ينواد" وأ :يروتسدلا عمجتلا - أ
 
 يف  هفيــشرأو هــتدــصرأو هــتاكلتمــم نــم دــيدعــلاو هــتّافلــم تلعــج ةقــيرطــبو ايــنوــناــق هّلــح مــت نأ دعــب
 رداوـك ىسمأ ،)تاـباختـن?ا لبـق( ىلوyا ةيـلاقتـن?ا ةرتفـلا يف دwبـلا ةدايـق ّىلوـت نأ دعـبو ،نـمأـم
 هسّارح ىفوأ اوناك نيذلا ماظنلا ىلع نوقلطيو ةروثلاب نّونغتي اهاحضو ةّيشع Hب بزحلا اذه



  ."دئابلا دهعلا" مسا
 بازــــــــحyا نــــــــم تارــــــــشعلا ةئيــــــــه يف دادبتــــــــس?او داسفــــــــلاو عمقلا بزــــــــح دــــــــيدــــــــج نــــــــم ثعبــــــــناو
 نود نـم حجنت نا ةروثلـل نكمـي ? يتلا ةمـيدقـلا هـتاكبـش نـم ًاديفتـسم ،حضاـف لكشـب تايعمـجلاو
 �ـــلّ مـــث ةبيـــقروبـــلً ةيـــشاـــح ،نرـــق فصـــن انتمكـــح يتلا ةقبطـــلا نأ حضاوـــلا نـــم تاـــب ذإ .اهكيكفـــت
.ةلوهسب يّلختلا لبقت نل ،يلع
 نــم عمــجتلا يلوؤســT ةــيزــمر تاراذتــعا وــلو خيراتــلا لــّجسي مــل( اهتــفرــجع ىلع ةظــفاحــم اهــّنإ لــب
 ّقـح يف ةنيهـم مهنـم دـيدعـلا تاحـيرصـت تـناـك سكعـلاـب لـب ،هوّلتـقو هوبلـسو هوعمـق يذـلا بعشـلا

 اهـطوغضـبو مwـع�ا لـئاـسو يف اهلغلغـت لـصاوتـب اهـتايـبوـل حلاصـمو اهحـلاصـم ىلعو )مـهاـياحـض
 مهـــلاوـــمأ بـــيرـــهتو دادرتـــس?و مهنيـــب نـــم هـــفاقـــيإّ مـــت نـــم حارـــس قwـــط� نـــيدـــسافـــلا ةاضقـــلا ىلع
 اكـيورتـلا ماكـح عم ةبـيرـTا تاقفصـلا دقـع ةـلواحـمو بّرقتـلاـبو ّ؛صاخـلاوّ ماعـلا لاـTا نـم ةـقورـسTا
 اهــعوــن نــع لؤاستــلا انــلّ قحــي تاــمدــخ لــباقــم مهتــيامــح نامضــل ةــّصاــخ ةضهنــلاو ةــّماــع ددــجلا
 سيــلوبــلا ةمــئاــق رــشن يوضهنــلا ةيلــخادــلا رــيزو ضــفر لاثــTا ليبــس ىلع اــنرــكذــت اــم اذإ ةــصاــخ(
.)عّمجتلا يربخمو يسايسلا
 Hيخـيراتـلا HـلوؤسـTا مـه اوـناـك "ةيبيـقروـب ةيـثادـح ةـيرذـع " سوبـل يف رّكنتـلا ةرـتاـسدـلا لواحـيو
 هنضتحــي ?وَ عمتجTا بــعوتــسي ? ًاَطقســُم ايحطــس اــموهفــم هــئاقــبو اهــعورــشم لامتــكا مدــع نــع
 "ةأرــــــTا قوقــــــح"و "نوــــــناقــــــلا ةــــــلود" تاراعشــــــب HــــــّبرغتــــــTاو برغــــــلا ةــــــلزاغــــــم نولــــــصاوــــــي ُ؛عمتجTا
 يسايســـــلا جذومنـــــلا سفـــــن ســـــيركـــــت لـــــصاوـــــت ةحـــــضاو ةيجيـــــتارتـــــسا مـــــسرـــــبو "ةـــــّمyا-ةـــــلودـــــلا"و
:ـب كلذو يعامتج?او يداصتق?ا
داسفو ةوشر لكشم دّرجم يف يداصتق?ا لكشTا لازتخا
يلع �ل  ةرهاصTا تwئاعلا تازواجت يف يروتاتكيدلاو يدادبتس?ا ماظنلا لازتخا
 يهف دادبتـس?ا يف ةـكراشـTا اـّما ةـقرـسلاو ةـيداصتـق?ا تاـسرامـTا يف داسفـلا لازتـخا
.داسف ? "ئطاخ داهتجا"

 اوـــلازاـــم يتلا ةـــساسحـــلا مهعـــقاوـــم نـــع يبعشلا هابتـــن?او راظـــنyا فرصـــل ةـــلّاعـــف ةقـــيرـــط يهو 
 يمـــــحي لازاـــــم يذـــــلا ماظنـــــلا سفـــــن ظفحـــــلو داصتـــــق?ا بيـــــلاودو ةـــــلودـــــلا تارادا يف اهـــــنوـــــّلوتـــــي
.اذه سانلا موي ىلإ مهتازايتما

"انوبرض انلويرجإ" :"ةيطارقميدلا" بازحMا - ب

 ةبلــــح يف مهــــعارــــص نورصحــــي نــــيذــــلا Hــــيزاوــــجروبــــلا Hــــيراسيــــلاو Hيــــلاربيلــــلا نــــم طيلــــخ يهو



 هّنأ ريغ ةلداعو ةليبن ةيضق لجأ نم عارص وهو .ناسن?ا قوقحو ةيدرفلا تايرحلا نع عافدلا
 يذـــــلا لمـــــشyا اـــــهانعـــــم يف ةـــــيرـــــحلا ةيضـــــق :ىربكـــــلا ةيضقـــــلا نـــــم ّأزـــــجتي ? ءزـــــج  لـــــصyا يف
 هذــــــهبّ قدــــــشتلل ىنعم ? هــــــّنإــــــف يلاتــــــلاــــــبو .ةيــــــعامتــــــج?او ةــــــيداصتــــــق?ا ناســــــن?ا قوقــــــح نمضــــــي
 يمويـلا زبخـلا سـجاـه يف ّطبختـت لازـت اـم ىرـخأ ىلع ةروسيـم ةقبـط ةنميـهّ لـظ يف تاراعشـلا
.يسايسلاو يفاقثلا شيمهتلاو

 ريـــــخyا اذـــــه لوبقـــــب ىتح وأ يلع نـــــب ليـــــحرـــــب يفتكتل تـــــناـــــك بازـــــحyا هذـــــه نأ فورعـــــTا نـــــمو
 يفناــج 13 فــقوــم نــم( ةيخــيراتــلا ءاطــخyا مــكارــت اهلعــج اــم وــهو ،مكحــلا يف هاــّيإ اهتــكراشــم
 Hـــبو اهنيـــب ةّوهـــلا اهـــيديـــبً ةرـــفاـــح ،راذتـــعا نود )يشّونغـــلاْ يتموكـــح يف اهضعـــب ةـــكراشـــم ىلإ
 ةيــــــعامتــــــج?ا ةــــــلادعــــــلا تاراعشــــــب هتــــــلامتــــــسا ىودــــــج نود تــــــلواــــــح اــــــTاــــــط يذــــــلا بعشــــــلا ةــــــّماــــــع
 وأ رّوصــــت ىندأ اهــــل نوكــــي نأ نود يغwــــب طارــــفإــــب اهلمعتــــست يتلا ةيــــكراشتــــلا ةيــــطارقمــــيدــــلاو
.ةّشمهTاو ةرّقفTا تائفلا Hب ةيقادصم اهل ينبيو اهّسركي يعمتجم عورشم

 يتلاو ،ةيبعشــــلا حئارــــشلا نــــع لزعــــم يف اهتلعــــج يتلا ةرّكبــــTا ةّيــــسايســــلا ةعيطقــــلا هذــــهّ لعــــلو
 ةــيوــلوأــك ةيــناملعــلا نــع عاــفدلــل اهتــقاــط فازنتــساو ةــمومســTا ةــّيُوهــلا ةبعــل يف اهــطارــخناــب اهتّقمــع
 ظقــيأ ريطــخ فعــض ةــلاــح يف اهتلعــج اــم يه ،ةيــعامتــج?ا ةــلادعــلاو ةبــساحــTا فلــم لبــق ةينــطو
 لــخاد اهعــقومــتو اهفــقاوــم ةعــجارــمو يتاذــلا دقنــلا ىلإ اهــب ودــحي نأ لدــب – ءاقبــلا ةزــيرــغ اهيــف
 .عمتجTا
 -نويبيـــــقروبـــــلا – Hّيـــــحورـــــلا اهـــــئاـــــبآ ناضـــــحأ يف يراحتـــــنا ءامـــــترا ىلإ اهـــــب ىّدأ يذـــــلا رـــــمyا
 ريقــــح يزاوــــجروــــب راقتــــحا ةــــمّاود يفو ،"ةيــــمwظــــلا ىوقــــلا" دــــض فلــــح يف مهعــــم اهــــطارــــخناو
 ةـــــــبراقـــــــم مهفـــــــت مـــــــل وأ/و مهتضـــــــفر يتلا ةيـــــــعامتـــــــج?او ةـــــــيوهجـــــــلا تائفـــــــلاو يباختـــــــن?ا مسجلـــــــل
.اهب نوداني يتلا "ةثادحلا"
 اهتجتــــنأ يتلاو عمتجTا ىلع ةطقســــTا ةيــــثادــــحلا ةــــبراقــــTا نــــع اــــيرذــــج فلتخــــت ? ةــــبراقــــم يهو
 اـساـسأّ رـضأ ّامـم ؛برغـلا يف اهـتروـص قـيوسـتو اهـئاقـب ةنـعرـش لوyا اهـفدـه ةيـلآـك ةـيروـتاتكـيدـلا
 يدقنـلاّ سحـلا ةدـعاـق ريـغ ىلع َىنبي نأ نكمـي ? يذـلا يقيقحلا يرّرـحتلا يعمتجTا عورـشTاـب
 ريبعتـــــلاو ثحبـــــلاو يعامتـــــج�ا نـــــماضتـــــلاو يفاقثـــــلا ثوروـــــTا عم لـــــصاوتـــــTا عادـــــب?او راوحـــــلاو
 عم مويــــلا "ةيــــطارقمــــيدــــلا" بازــــحyا فــــلاحتــــت يتلا ةــــيروــــتاتكــــيدــــلا هتّلطــــع اــــمّ لــــك يأ( نــــّيرــــحلا
.)اهم?زأ

"ةروحسم تلاق اهعارذ اهناخ وأ ةرّابنو ةّيجيارف" :راسيلا - ج 



 "ةّيــطارقمــيدــلا بازــح?ا" عم يزاهتــن?ا فــلاحتــلا يف لّثمتــTا "لــهسyاّ لــحلا" راتــخا هنــم ءزــج 
 Hيــــباقــــنو اــــبازــــحأّ مضــــي رــــخآ ءزــــج لواحــــي اميــــف  .ةــــطولغــــTا "ةــــثادــــحلا" ةــــكرعــــم يف طارــــخن?او
 ،هتعيلط يف اوناك يذلا يروثلا راسTا ةلصاومو ةروثلل ةداضTا ىوقلا ةيئانث زواجت  Hلقتسمو
 ةبــساحــTا فلــمو ةــيداصتــق?ا ةــلأســTا حرــطو ،ةئــطاخــلا تاــباسحــلاو ثادــحyا اــهزواجتــت نأ لبــق
 ،ةيــــلاــــبو ةفيخــــس "ةيبــــهذــــم"و ةيــــتاــــماــــعز تاــــعارــــص ةنيــــهر ضعبــــلا ىقبيّ نكــــل .ةلــــجاــــع ةــــيوــــلوأــــك
 ّلـظ يف ،اهتـعاجـن مدـع تتبـثأ ةيلـصاوـتوٍ ةيـسايـس ةـسرامـمو يركفـلا عادـب?ا نـعٍ زـجع  ةيحـضو
 ةّداضـTا ةروثـلا ابطـق اـّهدـض اهـسرامـي يتلا يلاـTاو ينمyا قييضتـلاو ريفكتـلاو هـيوشتـلا تwمـح
.)يوثادحلاو يومwس�ا(
 اـــهرود لعجـــتو ،ةردابـــTاو لعفـــلا ىلإ لعفـــلاّ در عّبرـــم زواجتـــت اـــم ارداـــن اهلعجـــي مـــكارتـــم زـــجع 
.ةروثلل ةيداعTا ىوقلا Hب ةمئاقلا ةكرعTا يف ًايشماه

 ىلعّ لدــي  ،ســئاــبو يرزــم هــنأ وــه هــب فــصوــي نأ نكمــي اــمّ لــقأ يذــلا ،يسايســلا خانــTا اذــه نإ
 ّنا وـــه ةّلـــب Hطـــلا دـــيزـــي اـــمو .ةيـــسايســـلا ةقبطـــلا يف اهتـــفاقـــثو ةـــيروـــتاتـــكدـــلا ءاد لاحفتـــسا ىدـــم
 – ىحرــلاْ يبطق – ةدــيدــجلاو ةمــيدقــلا ةمــكاحــلا بخنــلا Hــب مويــلا رودــت يتلا سورضــلا برــحلا
 رـــخّدـــت ? يتلا ةيجيلـــخلا اهعـــباوـــتو ةيـــبرغـــلا ةـــّيداصتـــق?او ةيـــسايســـلا بخنـــلا اـــهدنســـُتو اهـــّيذغـــت
 ةـّيراجتـلا اهحـلاصـم ةـيامـحو اهـئاـضرإ ىلع ناسـفانتـي نـيذلـلا )Hّقشـلا نـم( اهـئافلـح ةـيوقتـل ًادـهج
 ،اـــندwـــب ىلع رمهنـــت تّكفـــنا اـــم يتلا ةلـــئاطـــلا ةّيـــسايســـلا لاوـــمyا هتبثـــت اـــم وـــهو .ةّينـــمyاو ةّيـــلاـــTاو
 هـــــنومضـــــم نـــــم هـــــغرفـــــتو هّتيـــــلwقتـــــسا دئـــــت ةـــــهوبـــــشم تwـــــيومتـــــب ديـــــلوـــــلا "يندـــــTا عمتجTا" قرغـــــتو
 ةينــــــمyا ةســــــسؤــــــTا هــــــب عّتمتت يذــــــلا ميتعتــــــلاو ةعينــــــTا ةــــــناصحــــــلا ىلإ ةــــــفاــــــض�اــــــب كــــــلذ ّ.ينطوــــــلا
 مدـخي ? يذـلا يداصتـق?او يسايسـلا ماظنـلا ىلع امهـظافـح لـباقـم يزـكرـTا كنبـلاو ةـيركسعـلاو
 ريــغ رامعتــس?ا ةــلاــح ىلع امهــظافــح لــباقــم :زــجوــم ريبعتــب يأ – ةيبنــجyا ىوقــلا حلاصــم ريــغ
.رشابTا

 "ْشــِتاــم اــم ةفيلــخ ىّلــخ يلإ" اــمأ ،"ْبَرــْه يلع نــب" : لــصاحــلا
نويعلا ىلع دامر ّرذّ Dإ "دئابلا ماظنلا" ةملك امو

 ماظنـــلا سفـــن يف مّكحتـــلا ةـــثارو لـــجأ نـــم ةـــضراعـــTاو مكحـــلا ىلع نانميهـــTا ناقـــيرفـــلا عراصتـــي
 تاورـث يف طـيرفتـلاو ةيبعشـلا تائفـلا لwغتـسا ىلع مـئاقـلا يعامتـج?او يداصتـق�او يسايسـلا
 امهنـم لـك هبـستكا اـم ىلع ةـسارـشب Hظـفاحـم ،ةيعبتـلا يف اـهرـسأو نوـيدـلا يف اهـقارـغإو دwبـلا
/لــحاوســلا( نرــق فصــن ذنــم اــندwــب رّوطــت قيعــت يتلا تايــئانثلــل زواجــت يأ نود ،تازايتــما نــم



...)ةحwفلا/ةحايسلا ،بعشلا/ةبخنلا ،ةيلخادلا قطانTا

 ًايحتلـم ،اهلكـش فلتـخا امهـم ةـيدادبتـس?ا ةـعزنـلاو ةـيزاهتـن?ا ةيلقعـلاُ سفـن Hقـيرفـلا wـك كّرـحُت
 ءاوـــس ،ذيبـــن سأـــك وأ ةحبـــس هديـــب ناـــك ءاوـــس ،ةريصـــق ةرّونـــت يف وأ بابلـــج يف ،ادرـــمأ وأ ناـــك
.اكيرمyٌ دونج ت?احلاّ لك يف مهو ...رّطقلَ يراوج وأ اسنرفل ًاديبع اوناك

 يفّ ?إ wـعاـف ودغـت ? يهف ،قّارـسلا ةـباصعـل ةيـمويـلا ةبـجوـلاو ةروثـلا دوـقو ،ةيبعشـلا تائفـلا اـمأ
 Hّيمــسر Hقــطاــن مهسفــنأ اوّبصــن نــيذــلا ءامصعــلا Hيــسايســلا بطــخ نــّيزــت يتلا ةــناــنرــلا لمــجلا
 تائفـــلا هذـــه  .يشاوـــTا ةحـــبذـــم ىلإ اهـــتدايـــق ىلع هيـــف نولمعـــي يذـــلا تـــقوـــلا سفـــن يف اهمـــساـــب
 ىلإ أجلتــف ،ًايــسايــس دــحأ اهنــع رّبعــي ? ،اهــتروــث اهتجتــنأ يتلا برــحلا ةــلداعــم نــم اــمامــت ةبــئاــغ
 اهدنع .نيدسافلا نمyا لاجر ةهجاومو ،ماصتع?او قرطلا عطقو ،تاذلا قرح عون نم  لولح
 عيطقتو اهبلصــب امــهدــحأ يدانــي امنيبــف ،اهــتروــص هــيوشــت ىلا Hّيــسايســلا Hقــيرفــلا wــك  عرــهي
 .هريهطتــب ليجعتــلا يف ةحلصــم امهنــمّ يy سيــل ءاضــق ىلع اهتــلاــحإــب يناثــلا يدانــي اهــلاــصوأ
 ىلإ ،امهيلــع ًارطــخ تاــب اّملــك ،يروثــلا يجاجتــح?ا بضغــلا ةهــجو امهلــيوحــت  ىلع ةوwــع كــلذ
 يف ةــّصاــخ   - يناملــع\ينيد وأ يفئاــط وأ يَلَبق وأ يوهــج - يتاــّيُوهــلا ءادعــلا  يّذغــت ةــقاــط
.يمجنTا ضوحلاك ةيعيبط تاورث ىلع دقرت يتلا تاهجلا

،عضولا اذهل انتءارق ىلع ًاءانب
،هلفسأ نوضمXا ةسناوتلا نحن
،Dاجرو ًاءاسن
،<نّيدتم ريغ وأ <نّيدتم
: <لّاغش وأ ةلّاطب ،<ح@فو ةبلطو تاراطإو Dّامع

 ةروثـــلا ةـــنايـــخ ىلعْ HّممصـــTا Hيـــسايســـلا Hقـــيرفـــلا نـــْيذـــه نـــمّ يy ةنيـــهر نوكـــن نأ ضـــفرـــن -
 اـنرايـخ نوكـي نأ ضـفرـن يلاتـلاـبو ؛انبعـش هيلـع راـث يذـلا رـئاجـلا ماظنـلا ىلع ظافحـلا ربـع ًايلمـع
 ؛هئافلحو يسبسلا دياقلاو اهئافلحو ةضهنلا :ةروثلاْ يّودع Hب اروصحم ينطولا يطارقميدلا

 ّىتح تاـــحاســـلا يفو ملقـــلا ربـــع "ةيـــسايســـلا ةســـكاشـــTا"و "شـــيوشتـــلا" ىلع مزعـــلا نودـــقاـــع -
  ؛هليعفت يف ةّيوس ّ يضTاو هئارثاو هشاقنل ةّيحلا هاوقو انبعش ىلإ هّمدقن ليدب عورشم ةرولب
 ،ةيــجراــخ ةــيرــحس تافــصو وأ ةزــهاــج ةــّيركــف وا ةيــسايــس بــلاوــق داريتــس� هيــف ناكــم ? عورــشم
 ةـــــــلادعـــــــلا نـــــــم دـــــــيزـــــــTا " ليبـــــــق نـــــــم ةـــــــضافضـــــــفو ءاـــــــفوـــــــج ةّيـــــــئزـــــــج ةيبلطـــــــم تاراعشـــــــب يفتكي ?و



"ةيوهجلا ةيومنتلا تانيابتلا نم فيفختلا"و "ةيعامتج?ا

 ّلـك عم هتـغايصـل انـيدـيأّ دمـن  …يعامتـجا يّنف يداصتـقا يسايـس يركـف لـيدـب انـيأرـب بولطـTاـف
 نـع اديعـب َىنُبي نا نكمـي ? لـيدـب ؛لـمyاو مـلyا انـتاملـك هيـف كّرـحتو دـهشملل انـتءارـق انـكراشـي نـم
 راعــــش اهحتفــــي يتلا ةيــــلاتــــلا ةــــيروحــــTا تاهبجــــلا ىلع لاضنــــلا نــــع ىآنمــــب ?و عقاوــــلا تاــــحاــــس
:"ةينطو ةمارك ،ةيرح ،لغش"

 ةديــــحوــــلا ةــــنامضــــلا لّثمــــت ةيــــلاقتــــنا ةــــلادــــع تايــــلآ ءاــــسرإ :"ةبــساحــXا دــيرــي بعشــلا" ،ًّ?وأ
 ّلـــك نـــع يمومعـــلا فشكـــلا ةرورـــضو ،ةـــّيداـــTا تاضـــيوعتـــلاـــب ءافتـــك?ا ضـــفر .ماظنـــلا عم ةعيطقلـــل
 يدرفـلا مارـج�او ذوفنـلا لwغتـساو يلاـTا داسفـلاو ةوـشرـلاو يسايسـلا سيـلوبـلا تافلـمو تامـئاـق
.ةلادع wبَ ملس ? ذإ .مّظنTاو

  مـغر wعـف دوـجوـم يقبطلا عارصـلا نإ :"قّارـّسلا ةـباصـع اـي قاقحتـسا ليغشتـلا" ،اًيـناـث
 ءايـــــحyاو  تاهجـــــلا يف ةروثـــــلا ةـــــيادـــــب ذنـــــم حوـــــضوـــــب هسفـــــن نـــــع رّبـــــع دـــــقو ،Hقـــــيرفـــــلا wـــــك يفن
 لولـحلا حجنت نـلو ةـلاحـم ? ًادّدـجم "تآ عطاسـلا بضغـلا"ّ ناـف هـب فَرَتعـُي مـل ماداـمو  .ةـمورـحTا
 ةـموطنمـب قّلعتـي لـب ،داسفـلا ىلع رـمyا رصتقـي ? ذإ .هـتوذـج ءافـطا يف ةـّيرـيدـختلا وا ةّيعيـقرتـلا
 ةـــــلادـــــع نـــــع ثـــــيدـــــحلل لاجـــــم ? كـــــلذ نود نـــــمو اهتـــــّمرـــــب اـــــهرييغـــــت بجـــــي ةيـــــعامتـــــجاو ةـــــيداصتـــــقا
.ةّيدرفلاو ةّماعلا تاّيرحلا نامضل ةرورضلا طرشلا ،ةّيقيقح ةّيعامتجا

 تاقفصــلا حضف :"رطـق D اسـنارـف D اكـيرـمأ D ّ،رـح بعـش يسنوتلا بعشـلا" ،اًثــلاــث
 بعشـلا لاوـمأ عاـجرتـسا ؛ةيبنـجyا ةـّيداصتـق?او ةيـسايسـلا بخنـلاو Hقـيرفـلا wـك Hـب ةـهوبـشTا
 ةـّفاـك يف ينطوـلا رارقـلا ةّيـلwقتـسا نود نـمو ،ةينـطو ةدايـس wـب ةيقيقـح ةيـطارقمـيد ? :ةـبوهنـTا
 .ت?اجTا

 اــــناوــــق ديــــحوــــت ىلع مزعــــلا نودــــقاــــعو انسفــــنأ ىلع اهــــحرطــــن يتلا ماهــــTا ةــــماسجــــب نوــــعاو نحــــن
 انبعشـــل هيغتبـــن يذـــلا لداعـــلاو يدايســـلاوّ رـــحلا ماظنلـــلو ماهـــTا هذـــهل سوملـــم نومضـــم ةـــغايصـــل
.هطاقسإب هعم انبلاطو بلاط يذلا ماظنلا نع ليدبك

 ،ةـيرـعاشـلاو ةيـلاثـTاو لؤافتـلاـب Hعَبـشم انـلزاـم ،مّظنتـلا ءوـسو فعضـلاو ةـشاشهـلا يناعـن انـلزاـم
 كرتـــنّ ?أ ىلع نّورصـــم ،Hعـــلا ةرـــيرـــق مانـــت ةروثلـــل ةـــيداعـــTا ىوقـــلا كرتـــنّ ?أ ىلع نّورصـــم اّننكـــل

.Hهجولا يذ هدwّجل ةيعاو ريغ وأ ةيعاو ةّيحض انبعش



 تاءادنـــــلاو ةـــــيوـــــثادـــــحلاو ةيفلـــــسلا تارـــــشوشـــــلاّ لـــــك قوـــــف دـــــيدـــــج نـــــم انـــــخارـــــص توـــــص ولعيـــــسو
 ةيـسايسـلا ةقبطـلا بلـغأ رـمآتـت اـمو -دـحأ ىسني ? ّىتح ؛ةيـسايسـلا تاروـصانـيدـلاـب ةدجنتـسTا
 لغشــــلا يف بولــــسXا انبعــــشّ قح :اـــــــنؤادـــــــهش هلـــــــجأ نـــــــم تاـــــــم اـــــــم -ىسُني نأ لـــــــجأ نـــــــم
.ةّينطولا ةماركلاو ةيّرحلاو

  ردقلا بيجتسي ىتح مواقتس و ةايحلا ديرت ،يفسويلا ةلاه
 دعبّ متت مل ةيروث ةّمهم ماظنلا طاقساّ نا ىري نطاوم ،ةفيلخ نب نّاسغ
ذيفنتلا ليجأت عم نطاوم ،يننوب ماسب
بعشلا توص قوف ولعي توص ? ،دمح يركش
 قيقحتل ماهTا لامكتساو م?زyا ةبساحمو ماظنلا طاقسإ ديري نطاوم ،يمامع ناسغ
مwسلاو ةاواسTاو ةيرحلا يف مwحyا

: <ضمXا ةمئاق

ةقيقحلا ديرت ،يرجاXا نادجو
ديهّشلا مwحأ ديري ناسنإ ،خماش لاضن
HنطاوTا ىلإ "عاعّرلا" ةجرد نم هيف يقترن ادلب ديري يسنوت ،مّاشولا مشاه
 تسلف هلجأ نم توTا ىتح هب تننج و هبح ترتخا ينكلو ينطو رتخا مل ،يكرابم لايرف
ينولتقت نلو يمwحأ اولتقت wف مwس و ةمارك و ةيرح هنم بجنأ نأ ملحأ ،هئادهش نم ىلغأ
ملحلا يف قحلا و قارحلا قح و حيرجلا و ديهّشلا قح بحت ةناسنإ ،ةديبع ءافو
 ةيرحلاو يعولا ديري يسنوت ،يلتراه ينسح
دسافلا ماظنلا ثاثتجاب ةيعامتج?ا ةلادعلاو ةيرحلا ديرت ةناسنا ،تاكرب ىورأ
ةينطو ةمارك ةيرح لغش : ديري ديزوب يديس نم نطاوم ،يفسوي ثيغ
ةيعامتجإ ةلادعو لغش ،ةمارك ،بياع بيبح
 ً،ايلَقع ًايعِاو ًابعش و ،ةيعامتجإ ةلادع، ةيرح لغش ديرت ةيسنوت ةنطاوم ،يريتسXا ىملس
 ًايدسجوً ايسفن
ةيعامتج?ا ةلادعلاو ةيرحلاو لغشلا ديرت ةنطاوم ،يشاوح ىركذ
 ?إ خسرت نل تايرحلاو ةيعامتج?ا ةلادعلا ،Hيسنوتلا لكل ةنطاوTا قح ديرأ ،ومامع ايرث
ةيادب قوقحلا عاجرتسإ و ةبساحTا٠دئاسلا ماظنلا طاقسإب
 رصتنيو ماظنلا طقسي...رابتعا لك قوف ناسن?اّ ناب نماي نطاوم عورشم ،يفسويلا سيق
ناسن?ا



 رح مwعإ و ةلقتسم ةلادع ديرت ةنطاوم ،مجرت نب ميرم
"ةينطو ةمارك ، ةيرح ، لغش" هطورش ذفنتسي نأ ديري نطاوم عورشم ،جاحلاب نميأ
 لطابلا ىلع ىنبي ام ن?.... ةحلاصTا مث ةبساحTا ديرأ يسنوت نطاوم ،بلاط فصنم
لطاب
ةلادعلا و لدعلا ديري يسنوت نطاوم ،حلافلا معنXا دبع دوواد
ةايحلا ديري نطاوم فصن ،ةيبرغ نب يماس
نـيـTاـظــلاو مwظلاو ملظلا ضفري نطاوم ،ةبناح شاب ميلس
ليطهمتلا و بذكلا نم تّدف ةنطاوم ،يليلت مير
ةلذم نود شيعلا مسقا و هضرا بحي،مقرك لماعي نا ضفري ناسنا ،طامس يملح
خافنلا دض ايفيتكا لامعتسا ديري ?:ةظحwم
سنوت بابش اهلجا نم دهشتسا يتلا فاده?ا ققحي نا ديري يسنوت نطاوم ،رياز <ساي
ادج بضاغ نئاك ،يروصنم سينأ
 ةيعامتجإ ةلادع ديري ،ةوخل كلام
ماظنلا مانصأ و دايسyا لوفأ ديري ةروثلا كيلاعص نم كولعص ،يقزح لكيه
انطو و ةيرح ةلادع لغش ديرت ةيسنوت ةنطاوم ،يبانعلا ناش
ركفلا ةّيرح و ةّيعامتج�ا ةلادعلا و ةماركلا يف رشب لكّ قح ديرت ةناسنإ ،عنّاصلا ةنهاك
ديهشلا ناعيب شم ةروثب ،ديدج نم ملحت نا ديرت ،مجرت نب ءاسنخ
عوفرم هسار و يشمي بعشل يمتنت نا ديرت ةنطاوم ،لضف نب ةنيمأ
 ةدعاقلل Hيقيقحلا اهباحصy ةروثلاو ةورثلا دوعت نأ لجأ نم يضمأ ،يدمح م@سلادبع
عيمجلل بحرأو دعسأ نطو لجأ نم ةعساولا ةينطاوTا
 يوهتل ابّاطح نوكت نأ ملحت دّصرتلا و رارص�ا قبس عم ةيسنوت ةنطاوم ،ةعمجوب رجاه
اهسأفب عوذجلا ىلع
يروثلا راسTا ىلع فافتلwل يدصتلا و يروثلا كارحلا ريذجت لجأ نم ،يسورع مير
هتيناسنا يف ناسن?ا قح ديرت ةنطاوم هبش ،قورز ةميمأ
 سوزُدْ يَب مسا و يمساب ححصن ،ةمكحلا و برحلا ةهلا ،صّ@ب انيثا
وفيجت شاب مكار راصقت لاوطت

 ةروثلا فادها لك قيقحت و ةمارك يف شيعلا لجا نم ،دوعسم ءافص
 و لغّشلا يف قحلا ةدوعي نy حمطي ملاعلا اذه و نطولا اذه يف ةركن ،يساميدلا ردنكسا
امادق وا اوناك اددج هئادعا لك نم صاصقلا و بعشلا اذهل ةّيناسن?ا ةماركلا و قئ? شيعلا
ريقفتلاو شيمهتلا لاكشأ لك ىلع درمتم ،يريصن رصان
مانصyا ةدبع و تاروصانيدلا هراك ،يفينو لئاو
 ةمارك ظفحيو عيمجلل عستي دحوم نطوب ملاحو ةيجروثلا ةقورأ يف هئات ،شعلا لاضن



ةديدجلاو ةميدقلا لايجyا
نطولا ىنعم نم درج نطو يف ىنعم ناسن¨ل حبصي ىتح ،سانو يمار
ةينثلا يف ةيلعفلا ةروثلا ةيسنوت ةنطاوم ،افيح
هسفنب هسفن مكح يلوتب ناسن�ا دشانأ ،يبونXا يرسي
حلاصم ? ... حلص ? ... ةبساحم ... ةبساحم ،يوايحيلا يركش
اهفادهأ قيقحتل ةرمتسم ةروثلا ،ديزنب مثيه
يداصتق�ا و يركفلا قاتعن�ا عم نطاوم ،فيطل ميسو
ةرح سنوتب ملحت ةنطاوم ،يشانحلا م@حأ
رشبلا قوقح نم ىندyا دحلا لجأ نم ،ينمثعلا ناسغ
 ليعفت و ةيعامتج?ا ةلادعلا قيقحتب بلاطت ةلامعلا و حلصلا دض ةنطاوم ،يت@سولا ك@م
ةبساحTا
يروثلا راسTا لامكتسا ىتح ذيفنتلا فقو عم ةنطاوم ،يّاركلا ةريمأ
ماظنلا طاقسإ ديري نطاوم ،يمامع زيزع
ىحرجلا تايحضت و ءادهشلا ءامد يسانتو نايسن دض ةيسنوت ،يم@غزلا ةلوخ
يروثلا راسTا ورّجفم اهعفر يتلا تاراعشلا قيقحت ديري نطاوم ،ينابضغ دمح
ةمراع لقع ةروث ديرت ةنطاوم ،يشانحلا ةحيدم
 اي قاقحتسا ليغّشتلا راعش تحتو ناسنwل ناسن?ا لwغتسا دض ةنطاوم ،نسحلب لمأ
قّارسلا ةباصع
Hكتسي نلو ...مواسي ?و نداهي ? نطاوم ،يديعّسلا متاح
ةدار?ا لئافتم لقعلا مئاشتم نطاوم ،يريغص كلام
ةروثلا لامكتساب بلاطت ةنطاوم ،يهابلا ةمحر


